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 بسم اهلل الرمحن الرحيم           
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التباين المكاني لخصااااا   طروحة الموسههههو ة  ألهذه اعناد أشههههأن     أ       

ية في محافظة المثنى و ية إالمياه الجوف ما  اامكان أا سااااااتث قن ت   ( التي ت
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التباين المكاني لخصااااا   المياه لقن  و ت أطروحة النكتوراه الموسههههو ة      

( لغويا  واجن انأا صههههههالحة الجوفية في محافظة المثنى وامكانية اسااااااتثما  ا

 للمنا شة. 
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التباين المكاني لخصااا   المياه أطلعت على أطروحة النكتوراه الموسههو ة    

( و و تأا علمياّ ووجنتأا وامكانية اسااااااتثما  االجوفية في محافظة المثنى 

 صالحة للمنا شة.
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داءـــــــهإلا  
 

إلى من علمنا ما ال نعلم إلى األمان الوحيد في فوضى هذه األرض لوجهك الكريم اللهي أهدي  
عفوك ورضاكق اصدة  جهدي    

نراه إلى من رأيناه بق لوبنا وليس بأعيننا    يرانا إلى من نعشقه قبل أن    ن  أإلينا قبل    شتاقأإلى من  
سيدنا محمد صلى هللا عليه وعلى    تناو قدمين رحيم المساكين  فيروزة األنبياء والمرسلين شفيع العال

وصحبه والتابعين  هآل  

 بي الحبيبأسمه بكل فخر الى مثال التف اني واإلخالص ...  أحمل  أ لى من  إ

  ... وشغلت البال فكرا    يام صبرا  أل... وجاهدت ا  ... وحملت فؤادها هما    ثق لت الجفون سهرا  ألى من  إ
ةمي الغاليأحباب ...  أل ا  أحب  مال  أيقنت باهلل  أ... و   ا  ءيادي دعاأل... ورفعت ا  

ري  اورفيق مشو   إلى عيني التي أرى بها وفؤادي وكل ما أملك إلى هدية هللا سبحانه وتعالى لي
أدامه هللا لي  ..مين..أبني  أ  .بخطوة.  ةالعلمي خطو   

تي. أخو ..تكأأوعليهم    أكبرلدي إلى من بهم  اإلى قطعة من روحي وجنتي بعد و   
... حماهم ربي ليوقصي وعدي ومحمدعلي  منهم: ماهرخص  أ و    

  ةخي سار أ بنت  أو ...زوجي  الدموع  يماءاتإشرعة السفن األبدية وسط  أبصمت على    إلى الراحلون
هللا فسيح جناته  مسكنهأ  

  همرح .وناس كور ف ايرو م الي شهداء ثورة تشرين وضحايا  حقهإلى من تعجز الكلمات عن اإليف اء ب
 ..وغفرانا  

بالجميل ... أُهدي ثمرة جهدي هذا  وعرف انا    وامتنانا    تقديرا    

 ضمياء
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مالين محمالد ىالىخ ألوالصالاق  ا نبيالا  والمسلالىين نبالل الس مال ألالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالال  لىالخ تالاا  ا 

يطيال  لالل ونفالس نل ومالن اععاله  س سالال الالخ االد  الالدان   المنتجبالينين الطالارسنن واىالحا ه بالالطي الالههللا لىيه ولىخ 
الالخ  قداسوالت   واالمتنال  الفكس جمل آيات ألطس أألَّ ن كتا   اطسو تل انتهيت مألَّ  وبعد تيسةألضع لمساال اأنا أو 
كالالال لالاله  الالاللا (الجبالالدرا أ مالالد لالالال  رالالاا  )األلالالتا  الدكتدرالمفالالس    الالل رالاللم المسالاليسة العىميالال  لالالتا ا الضاضالالل أ

اقااه العحال  واالتالل  سر ال مدضالد   اقتسا الهكمال  حثل رلا  كما كال لل الفالس  إالضضل الكبيس  ل افجيعل لىخ 
نصاليس  سالين )الدكتدر لالخإ الفالكس الجينالل والعس الال  اقالد أالعح   كما مدة العىمي  المتداىى  طيى  القيم  ومتا عته 

لميال   ألسب لالن مسالدة وقل  لل تالل مدة العح    وال يضدانل إلَّ  اَّ أ أبدا اللا ل  اعخل ادمًا  ل  (العصساوا 
   وأاقد   خالص  الكسا واقالداسا الالخ  صائل لىعح ألتحىيل اال   ( لمسالداللامل ليني)لىدكتدر و كسا  أمتنانل

  مالالالا قالالالدمدم لالالالل مالالالن مسالالالالدة التسبيالالال  أبالالالن ر الالالد لىعىالالالد  ا نسالالالاني ألضالالالا  الهيالالالدة التدرنسالالالي   الالالل قسالالال  الج سا يالالال  كىيالالال  
لىالالالخ  هوزوجتالالال (ليا  الحالالالداثل)وأاقالالالد   الفالالالكس الجينالالالل لضسنالالال  المختبالالالس ألالالالتا   االالالد قه  لَّ أ  هللا  دلونصالالالائل لىميالالال  نسالالال

متنالالالانل لالالالالتا  أو الالالكسا و    الالالل المختبالالالس والمتعىالالال   العحالالال  العمىالالالل الجانالالال  وقالالالد ه   جالالالانبل ومسالالالالداه  لالالالل  الالالل
 جيدلالدجيين  الل قائالسة الميالام الجد يال   لمالا بللاله مالن جهالدق وابالدا م المسالالدة لالل لىالخالرئالي   ( مد لسقاح)أالدكتدر
والتسهيالت واأل كار والمعىدمات  ربمالا  المسالداتدمدا لنا إلخ من زرلدا التضاؤل  ل قربنا وق و كسا أيضاً   الدوا 
مالداس مكتال   (كاظ  الدراجل ضيا  الدان)األلتا  يفعسوا بدورر  بللك  ىه  منا كل الفكس  وأتص منه :ألَّ  قول 

 الالل المسكالالي الالالدطنل لمالالدارق مالالداس مكتالال  مسالالل التسبالال   (كالالاطع ميالالد   سالالن)دكتدرالو  الالس  المثنالالخ  الجيدلالالدجلالمسالالل 
محمالالد  الالاطل ال و جد يالال   الالس  المثنالالخالميالالام المدظضالالدل  الالل قائالالسة ال ( يالالدر لطيالال )و)أبالالد اعا (لالاليد أندرو المائيالال   
 إلالالخ الالل  سقالال  السالالىمال الالاللا لالالهل لنالالا الدىالالدل  (لسالالا   سالالن)و السائدالعمالالل الميالالدانل  الالل الالاللا را قنالالل   الالد ال

جامعال   ألالاالة ضالل  خنسالنوال المدارق المائي   س  المثنالخ  قائسة ل ( سغسكال مجيب  يدر)رئي  المهندلينالحدوق و 
 (لدنال الفالالاليعانل)والدكتدرجالالالال ( لالالالضيس )و الالالالدكتدر (الخضالالالاجل لالالالس ال)دكتدر المثنالالالخ قسالالال  الج سا يالالال  كالالالل مالالالن الالالال

  السالدادة ه لل ونصائح  مسالداه زرال  المثنخ ل مداسن   (أبد كحيى رلدل()  هد )والدكتدر (بندر جابس)األلتا و 
لتسبيال  ابالن قالد   الفالكس الجينالل الالخ جميالع زمالئالل  الل كىيال  ااأكمالا   (منيس اعا  لبيالد)الدكتدرالخسائط لداق إو ل 

 (ماللأبالل و )أ خلالإ الكسا  وأقالد تيالس و ضههال  مالن كالل مكالسوم   لالدل لالل ولالند و قهال  هللا لكالل ر د واللان كاندا تيس
لالالخ محا هالال  إصالالحسا  ومالالسا قته  لالالل  الالل كا الال  الينالالارات الميدانيالال  السالالضس والتنقالالل  الالل ال لالالتحمىه  لنالالا  (أمالالين)بنالالل آو 

أ سا  ىالاق  وقلالدة تالصال  مالن قىعاله   دلالال و كىم  طيع   لبسلخ كل من وق  معل إو كسا واقداسا المثنخ  
  ألما ر  أ كس ل قىبل أكثس والتم  العلر من اللان ل   و ل الختا  ألَّ   اد قه  جميعًا ون نيه  لَّ أهللا 

طسو   له  منل كل األمن جهد  ل اقي  رلم  بللدم لخ ألضا  لجن  المناقف  ل إ كسا  قدي ا  يضدانلوال   
وجيار  هللا تيسا وو قه  والتقداس    ولدالر  لما وىىنا إلخ ما وىىنا إليه  ىه  منا كل الفكسالدق والح  واال تسا 

                                                                  نه لميع مجي  إولدق تطار  
 ضمياء                                                                                                
 2021 

 الشكر والتقدير
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 املستخلص 
اااع و قا العارا، ع جلاف  رار  قاالمياهه الوفيياة  اح مظه ااة المالاي التاح   لتقييم مكرسة هذه الدراسة      

ثاااهأح ر  ااار إحااادح مظه ااااها العااارا، الولف ياااة و  كاااااام عااااااص العه اااااامة ـناااااادا  جلف ااااااه  ( 270)علااااااي ـعااااااد 
ري  وأم )20696000) يسهوي  2( كم51740مظه اة ـعد األأبهر مص حيث المسهحة رذ   لغ مسهحتهه با)

 ومااص الناار  الديفاأيااة ة وهورهااه مااص جهااة الحاامه  مظه ااا  (% مااص مسااهحة العاارا، ال ليااة11.9مااه يعااه  )
ماااااااص  ااااا ا  جاااو  عر ياااااااة الساااااااعف يةالممل اااااااة الالولااف  مااص و  ذي قااهرتح ومااص الحاار، مظااه ا االشاار  للواا 

 72َ̄ 96˝ – 29˚ 06ˉ12˝)  ائر اح عار بايص   قاع مظه ااة المالاي   ال فيا  مظه ااااااة البصاااااار  و ولااااااة

ااااا  و  رعه  شارقه  حياث يمار أهار ال اراا (46˚ 74َ̄ 72˝ – 43˚ 3َ̄847˝) ( شمهال   و يص خطح طف 31˚
 متساهوييص ح مظه اة المالي مص الحمه  النر ح أظاف الولاف  الحارقح ويقسام المظه ااة إلاي جااريص ريار 

صااااادر ويعاااااد الم الولف ياةالوا  الحمهلح يضم ملطقة السهل الرسف ح والوا  الولف ح يضم ملطقة البه ية 
مظه اااة لمالااي  قااع   اااامهو  ومركاهاااااااااه قضاااااااااه  السااااا الاراعياااااة المااااااهئح الفحيااااااد ألراارا  ري المظه اااااايل

م  اااااف،   (440-6)ااااه باااايصم تاااااراو   ئهه ـهر  هعهامعاااام رجاا و ت ااااااهيص الرسف حعلااااااي رطاااااارا  السااااااهل 
ماااص  رقحوالولاااف ح الحاااالولاااف ح النر اااح  التاااح يقاااع  اااح الواااا  طااااااااااهـع  ااااااااااظراوي  وذااسااااااطل البظاااااار  

 خار ماص اللاف أليقاع الواا  ا بيلماه  المساتقر ماص الصاةيظة العر ياةالعر اح  المظه اة والذي يعاف  الر اي 
ااح اااة التااااااييمااااااه  حاااااانل البه يا  ي الر ي  رير المستقر مص الصةيظةلإالذي يعف  الةيضح  ضمص السهل

 (%85)مظه ااة التاح  نطاح مساهحة ال كااااااام مر عاااااااه ماااااااص 47000 ماااااااال ملطقاااااااة  اااااااظراوية حااااااافالح 
 . المسهحة ال لية للمظه اة مص
لدراسة  هد  الدراسة إلي التعر  علي  أثير العله ر الط يعية علي الميهه الوفيية  ح ملطقة ا        

لمتهحة اأيها و راسة الخصهئص ال يميهئية وال يايهئية للتعر  علي رأفاعهه و قييمهه و ظديد مفاقعهه واإلمكه
وضل  الدراسة ريضه اخذ ـهر وعيفن ملطقة الدراسة آمص  عحفائية( عيلة 108رخذ ) الستامهرهه   م

ي يظصل علي خصهئص التنير الذمفاسم ومعر ة  رر عخال  ( عيلة مص ملهطق مختهر  ور دهه 23)
 ة التر ة مأخفذ  خال  مفسم واحد للتعر  علي أفع وخصهئص التر عيلة مص ( 12)واخذ  الميهه الوفيية

 ة علي خصهئص الميهه خصهئص التر  ثيرأومدح   (2019الدراسة )  ح ملطقة الدراسة خال  عهم
 .الوفيية  ح مظه اة المالي

هيال  اللو  والادمهم وال راااالناهررضفمة رم ر)  ح ملطقة الدراسة  تمال بت فأيص المكهش  الصخرية رن  و  
 عصاااااارو عصاااااار ال ليفساااااايص )لااااااي إمااااااص )عصاااااار البهليفساااااايص(  عمهرهااااااهر التااااااح يتااااااراو   والاهاااااار  والدبدـااااااة(

  جاااألالتاح  نطاح ا الهفلفسايص(و  الر هعح التح  رجاع الي)ال اليستفسايص الامص  ترسبهاو  ( اليستفسيصال
 رساابها و رسااف ح ال سهسااح مااص  رساابها السااهلرـحااكل الحاامهلية والحاامهلية النر يااة مااص المظه اااة و ت اافن 

أفعيااة  مهمااه  ااح  ظديااد  ورا   العهماال الويفلاافجح يلعاا   و الف يااهن والملخ ضااها و رساابها ال ابااهن الرمليااة
 الميهه الوفيية وحتي الميهه السطظية.
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ـااهر  جااه  وشااته   حيااث  تميااا الملطقااة ـصااي  حااهرو أهااه ملطقااة جه ااة ر اال   ملطقااة الدراسااة علااي 
الصاااخفر الويرياااة المت فأاااة لت ااافيص الااادمهم الخااااان الواااف ح الااارئي   عاااد  .قليااال ماااع  ساااهق  مطاااري  أسااا يه  

ل يت فأاهن ـحاك الخاااأيص هذيصالخاان الاهأح )العميق( رضفمة لام ر ح حيص   فيص   ةعلي  ح المظه األا
 ية الدولفمهيتية.والوير مص الصخفر الويرية  رئي 

الر ااهعح يحااكالن الخاااان ال تااه ح الضااظل  ااح ملااهطق شاامه  وشاامه  الااامص   اافيص الدبدـااة و رساابها   
 قلااةـساا   الخااأااها الضااظلة  ااح الملطقااة لااي  ذاا رهميااة ك ياار   ذههاا ن  إشاار، المظه اااة ـصاافر  عهمااة 

يااهه وااهه العااهم لظركااة الم إلا .هعحلمفجااف    ااح  رساابها العصاار الر اا لااا اوالساايمه  أفعيتهااه   ور ا ميه هااه 
 واااهه أهااار ال اااراا آماااص الملاااهطق المر  عاااة ـ الحااارقحالحااامه   الولاااف  النر اااح ـه واااههيكااافن ماااص الوفيياااة 

 .(الملهطق الملخ ضة)

ح  اك ريته ياة  حياث   افن ذاا أفعياة رهلباه    ومتبهيلاة حسا  الت فيلاها أفعية الميهه الوفيية متناهير   
 اح   افيص كلفريدياة    افن ذاا أفعياة ص ح حاي   ح ملطقة الصظرا  الولف يةفمة رضلام ر  فيص الدمهم و 

مااال  الذائبااة األحساا  كميااة الدراسااة   اام  صاالي  الميااهه  ااح ملطقااة  الرسااف ح السااهل ملطقااة ااح الدبدـااة 
ة  حاالملفحاة  مياهه متفساطة الملف  قليلاةميهه عذـة  مياهه ) هحر له   خمسةلي إ ح الميهه الوفيية ال لية 

 . (ملظحالمظلف  وال  مهلظة ميهه

ـعااا الملااهطق مااال  ـهسااتاله  أسااهنإل صاالل لحاار  ا ال ملطقااة الدراسااةرهل يااة الميااهه الوفييااة ضاامص  
بيلمااااه  صاااالل جميااااع هااااذه الميااااهه لحاااار    (ربااااف اللاااافم   الظلاااافااكلياااا      خه يااااد الساااالمهن   أصااااه األ)

المياااهه  ـهساااتعمه  حاااذر هلهلاااا  الرساااف ح ا  الصاااظراوي وقسااام ملهاااه ضااامص الساااهلالظيفاأاااها ضااامص الوااا
 الدراساااةالقليلاااة والمتفساااطة الملفحاااة ضااامص ملطقاااة  اآلـاااهرمياااهه  ساااتعمه ايمكاااص  ـهللسااابة للااادواجصالمهلظاااة 
  لتر ااة العهليااةيااة الترساابها ذلل ه للمظه اايل التااح  تظماال الملفحااة أااارا   وسااقح اللبه ااها الاراعااة ألراارا 

الصالهعية ماال  الهعة  لألرارا  ههو عضا واإلأحاه ااا  ال لاه  هذه المياهه ألرار  ـعا استعمه  يمكص
والصاالهعها ال يميهويااة و علياا  الماافا  النذائيااة بيلمااه ال  صاالل و االهعة الملاال  ساامل  ومصااه ح الاال  آلا

 هذه الميهه ألررا   لهعة الفر،. 

ت ة قد أثرسائدال بينت الدراسة أن أصل المياه الجوفية للمنطقة هو مياه بحرية وأن السمات الجيولوجية

ا  را ي ارة انتشأظهرت النتائج المعملي،و أن بعض المواقع لها أصل قارييبد ،على المياه لتغيير الصيغة
ها أليفأال ف هسيفم  ح ا األيفأها الرئيسة  ح الميهه الوفيية  قد سه ا  را يا الصف يفم واأخ ا  ركيا

    ح حيص سه ا  را يا ال  ريتها واأخ ا  ركيا ( ( Na  > Ca  > Mg > K نتههالتح  ي المفجبة
 (.Cl > HCO4  SO <3 (  ينتهه  لتحاال لفريداا  ح األيفأها السهلبة بيكهر فأها و 
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 Introductionة ـــــدمــــاملق

 مضببو ميا مةهبب   ببو لهببل  مي ببل  ألصبب ا مإمهاببل  ببو ت بب       تلعببا مياهببلج مية دهبب     م     
لج ميسبب ةه   ميمببو تلببا مييعةببم  مببا ملببل   مياهبب  السببهال معهشببمهف  ببو مببم  مببا م ببل   ميعبب م  

لج تعبم مياهب   ،ميسب ةه  ميةهبل  صبع ب  يصلبلا مياهبلج أمي  ب غ مده  غةب  ميا ماب  تاملز ب بهعمهل 
هل ما ميا م   مي بهعه  مياها  ميمو يهل ميم   مألسل   و تشكةل خللمص ميبةئ  مياةله   مك نلت

  مإلنسببلم م ببم قببمر ميمببل  ا أياهبب  مياهببلج و نهببل تاتببل أ يبب  ميةل ببل  مألسلسببه أ  كقببم    مي مهسبب ،
   يةهبببلتهف  أنشببب مهف مالقملبببل ص   ت ببب   ميابببل   مأل يهببب  ميمبببو ال صاكبببا مسبببمبمميهل بببب خ   بلي سبببي

لتةا وبةب  يبم  مييبل يمابلرلبث   يمم  لم   مس  ميا م   ميالمه  مل  مخم ف أن ممهل تسم ،لضل تهف
ل  ل   ميمو ي تكا مقملل يل مل  مي شلط ميا ممو، مابل صسبهف  بو مالسبمتال  مألمتب السهال  و ميا

 مياةم   يلم اه  مالقملل ص . مإلسم متهةه  ميفلمل يلا م   ميالمه  و م مياهلج ما ميا م   

ه ، مياهلج مية دمسمعال مةل ظ  ميات   ما مياةل ظل  ميمو تعمام غليبه  م ل قهل مل  تعم 
لاهلج م    ةهل ملل   يال مل   اء وبة  ما مسلل  ميلة مء مية  به  ميمو ال يم  ش  نهل تأ لةث 

 قو يشمملممم ميا ل   ميمو صا  بهل نه  ميف م   مياامم ما شاليهل ميغ بو مي     بهل ميس ةه  
 مء ملل   مياهلج مية ده  س سمه ك مياهلج ي آ لم غليبه   ما ثف مياةل ظ ، لةث صا  با وا 

 .ةل ظ  ميات  م  بةة م  ميمو تماةا بةهل أ  ي لبهع أ  مة م ممم ق  أكلنت مبل  

الم مم مكببب   ميبببف خبببامم يببب  ميبببمملر   خاسببب  خامنبببلمبببا  أكتبب   ببب   مةل ظببب  ميات ببب  بيمامببع      
مي شبببل ل    بببو مي شبببلط ميا ممببو  السبببهال لميببمي صاكبببا مسببمتال ي خبببامم ميفببب م  بلألياهبب  ملبب  لبببم  

مع  بببب    أصضببببلي مبببببع م مسببببف   البببببم مببببا مع  بببب  ت ز ببببع مياكببببلنو يملببببا مياهببببلج  خللملببببهل  مألخبببب   
ثة يببل ملبب  مياهببلج مية دهبب   مببم  صبب لةمهل يلا ممبب    مببم  ت ةل ظبب  ميات بب خلببلمص ميم ببب   ببو م

يبد ي  ، يذ أم س ء مسمعالا مياهبلج بملا مياهلج  مع    مم  ميمغةة  ميمي تةمثه بليم ب بعم ميا مم 
يمبو  يل،  ض   ما ذيا  لم ميكتة  ما مآلثبل  ميسبلبه  ميي  نملمج سلبه  ال تقل خ     ما ممر ت  

ه   بو  خلصمل مية د مإلنسلم قمصال   لميتل   ولنت بسبا س ء ت ظهف مسمعالا ميا م   ميالمه   م ههل
 نشبب  ميبب مو بببةا ،  ملبب  يببمم مألسببل  تبب تو أياهبب  مع  بب  لةببف ميابب م   ميالمهبب  مةل ظبب  ميات بب  

ميابببام مةا بر ببب     ي مأل مضبببو بببب كت  مبببا مياق  بببل  ميالمهببب  يلاةلصبببةل يابببل يبببه مبببا تببب ثة  ملببب  
 .ت م م مياهلج ميال ث   تةمي يف م هل أملكا يسكلم مامت ةه    أصضل خ مص ميم ب 
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 لوألا لـــالفص 
 اإلطار النظري 

 متهيد
 ممعظرخص موجود وأغلى مفقود ولها دور في تشكيل أالطبيعية بوصفها  المصادرهم أ تعد المياه       

لبحث العلمي وهي مشكلة البحث وفرضيته والهدف تطبيق منهجيات االفصل  اهذ ويشمل ،عناصر البيئة
 فيالمستعملة  والوسائلدوات ألافضأل عن من البحث ومنهجية البحث وهيكليته وحدود منطقة الدراسة 

 م التيمصطلحات والمفاهيالبها البحث والدراسات السابقة و  يداني والمكتبي والمراحل التي مرالعمل الم
 .الباحثواجهت  ذكرت في البحث والصعوبات التي

 البحث شكلةم -1
 ن  إو  ، عليكه مجكا  غيكر وهكي سكلا  العلمكي البحكثمنهكا  نطلكقالتكي   لكىو ألا الخطكو  هكي المشككلة 

 الجوفيكة الميكاه تعكر  فكي سكب  المنطقكة سككان مكن المسكتمر والضكط  الجوفيكة للميكاه األسكتعما  العشكوائي
 :تيآلا النحو على صياغتها كون ت المشاكل هذه منمجموعة  طرح على الباحثة عمدت التي، و عد د  لمشاكل

 ؟ةمياه الجوفية في منطقة الدراسال خصائصفي تباين مكاني  هل هناك :المشكلة الرئيسة 

 : ما المشاكل الثانويةأ.
 في منطقة الدراسة؟المياه الجوفيةخصائص على  تاثير كبير هل للعوامل الطبيعية  -أ
 في منطقة الدراسة؟ ماهي الخصائص النوعية للميا  الجوفية - 
 ؟في منطقة الدراسة المياه الجوفيةكمية ونوعية  على ثيرأالعشوائي من قبل السكان تلالستعما  هل  -ج
 ؟شاطات الزراعية في منطقة الدراسةهمية كبير  في النأ هل للمياه الجوفية  -د
 ؟ماهي االستثمارات الممكنة للمياه الجوفية في منطقة الدراسة -ه
  البحث فرضية -2

 تضك  الباحثكة فكنن   البحكث مشككلة تحد كد بعكد ،نهكا مشكرول لحكل مشككلة أتعكد الفرضكية علكى         
 تعكد الفرضكية ألن   ،لمشككلة البحكث وإجابكات كحلكو  ثباتهكا إ فكي ترغك  التكي الفرضكيات  مكن مجموعكة
الحلكو   إلكىاختيار الفرضية يقوم على التخمين الملقت للتوصكل  ن  أو  ،البحث للمشكلة مبدئي حل بمثابة

سكلا  علكى  جابكة إوهكي  ،اآلتكي النحكو للبحكث علكى بيكان الفرضكية الرئيسكةويمككن ،  (1) بشككل صكحي 
 والتباااين نعكااع ىلاات التو  اا أوهاا ا مااا  مختلفااة للمياااا الجوفيااة مكااامنالمتمثككل، المشكككلة 
 .في منطقة الدراسة لمياه الجوفيةا خصائصفي  المكاني

 الفرضيات الثانو ة :
                                                            

وجيه محجوب، طرائق البحث العلمي ومناهجه، الطبعة الثانية، مديرية دار الكتب للطباعةة والنرةر، جامعةة المو ة ،  (1) 

 .15، ص 1988المو  ، 
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  ة.في منطقة الدراس مطار المتساقطة وتطذية المياه الجوفيةألثر كبير في كمية اأعية للعوامل الطبي -أ
 فكي ونوعيكة الصكخور ةلمائيكا الخزانكات حسك  تواجكد،يةو ايكة والكيميو اول خصائص المياه الجوفية الفيزينتت - 

 منطقة الدراسة 
يعيككة العوامككل الطبأو  اإلنسككان الملوثككات التككي تعكاني منهككا الميككاه نتيجككةو غيككر االمثككل واالسككتعما  فكرا  إل -ج

 كمية ونوعية المياه الجوفية في منطقة الدراسة. بشكل كبير في ثرأ المتمثلة بالصخو
 في منطقة الدراسة. ة الذي يعتمد عليها سكانمن الموارد االقتصادية  المهمالمياه الجوفية  تعد  -د
ات ان والحيوانكات و اروا  المزروعكتستعما  المياه الجوفية فكي االسكتثمارات متعكدد  منهكا لشكر  االنسك -ه

 وفي الصناعة واالنشا 

 البحث فاهدأ -3
  :دراسة عبرالمختلفة  عماالتتقييم المياه الجوفية وبيان صالحيتها لالست إلىتهدف هذه الدراسة  

 ضكمن وتوزيعهكا الوض  الهيكدروجيولوجي )عمكق الميكاه، اتجكاه حركتهكا، وطبيعكة الخزانكات المنتجكة( -أ
 ثوتحد كد التلكو  المختلفكة لالسكتعماالت سكتطاللهاآو  ،تركزهكا ومككان وملوحتهكا نوعيتهكا تالفخكآو  المنطقكة
 الثقيلة. الفلزات من بعدد المحتمل

وخصكائص مياههكا الكميكة  الجوفيكة الميكاهب الطبيعيكة الجطرافيكة العوامكل تحككم مكد  و التقكيم الكمكي - 
 روالتبخك والحكرار  مطكارألا مثكل الهيدرولوجية فالظرو  في الملثر  المناخية دراسة الخصائص والنوعية و
 .فر االمتو  المناخية عتماد على البياناتآلبا النسبية والرطوبة

 منطقكة فكي المزروعكة المسكاحات توسك  فكي ودورهكا الزراعكي للنشكا  الجوفيكة الميكاه اسكتثمار مكانيكةإ -ج
  .الدراسة
اس الصككفات الكيميائيككة والفيزيائيككة لعينككات الميككاه قيككو  طقككة الدراسككةفككي من الجوفيكككة نوعيككة الميككاه ظهككارإ -د

الهيككدروجيني  ( والككرقمElectrical Conductivity_ECالجوفيككة والتككي تتمثككل بكككل مككن التوصككيلية الكهربائيككة)
)PH) (والمكككواد الصكككلبة الذائبكككة الكليكككةTDS) Solids Dissolved Total(والعسكككر  الكليكككةTH)Total 

Hardnes و(العكارةNTU)Turbidity ةالصلبة الكليكالعالقة  لمواداو(TSS) Total suspended solid 
الطعكككم والرائحكككة ،Colorاللكككون مثكككل ة الخصكككائص الفيزيائيكككة لنمكككاذج الميكككاه الجوفيكككة فكككي منطقكككة الدراسككك ودرسكككة

Taste and Order  درجة الحرار،Temperature ، ودراسة الخكوا  الكيميائيكة للنمكاذج الميكاه الجوفيكة فكي
التكي  Cation Major Ionsاال ونات الموجبكة بالمتمثلة  Major Ionsاأل ونات الرئيسية دراسة مثل منطقة ال
السككككككككككالبة  (،واال ونكككككككككاتK+( والبوتاسككككككككككيوم)Na+(والصكككككككككود وم)2Mgوالمطنيسككككككككككيوم)(2Caالكالسكككككككككيوم) تشكككككككككمل

AnionsMajor Ions ( والتككي تشككمل الكلوريككد_Cl والنتككرات ))-No3(  وكاربونككاتCarbonat )Co3)  و
3−(( و الفوسككككفاتSo4_( والكبريتككككات )HCO3_البيكاربونككككات )

4PO( اال ونككككات دراسككككة بعكككك   إلككككى، أضككككافة
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( Cuوالنحكاس )  (B)( والبورون Fe( كالحد د )Trace Elementsوالثقيلة )عناصر النزر (  وتشمل)الثانوية 
 .(Ni)والنيكل (Mn) ( والمنطنيزCd( والكادميوم )Zn( والخارصين )Pbوالرصا  )

نككككات وسككككقي اوالحيو  اإلنسككككان المختلفككككة )لشككككر   السككككتعماالتتحد ككككد درجككككة صككككالحية الميككككاه الجوفيككككة ل-ه
 نشا (.إلالنباتات ودخولها في الصناعة وا

 الدراسة أهمية -4
ومسكاحة  ،الرسكوبي السكهل منطقكة فكي وقوعهكا حيكث الدراسكة لمنطقكة المهكم الموقك  فكي البحكث أهميكة تعكد    

 يفك الجوفيكة الميكاه دراسكة تجكا  ،السكطحية المائيكة المكوارد نقص وبسب  ،بادية الجنوبيةصحرا  ال كبير  جدا  
 في احثينالب بين كبير  هميةأ  خذأ موضوعا   الجوفية المياه كون يو  وصناعيا   زراعيا   ستثمارهاأ مكانيةأو  المنطقة
 نخفكا أ خاصكة مكن لدراسكةا ومنطقكة عامكة البلكد بهكا يمكر التكي الظكروف إلكى ونظكرآ ،المائيكة المكوارد مجكا 
 وتقليكل نهكرألا مجكاري علكى  والمشكاري  السكدود قامكةعبكر أ المنبك  دو  سياسكاتل نتيجكة نهكر الفكرات مناسكي 
 ميكاه  واسكتعما الجوفيكة الميكاه نحوه انظارهم توجه إلى المنطقة سكان دف  العراق مما إلى الداخلة مياهكمية ال
روا  الحيوانكات وفكي إو  اإلنسكان  شكر ها لعمالواسكت الصكي  فصكل والسكيما  فكي مزروعكاتهم اروا  فكي بكارآلا

 الميكاه مكن البعيكد  المنكاطق ضكمن وجودهكا فكي تكمكن التكي الجوفيكة الميكاه هميكةأ  فضكالعن ،الصكناعة والبنكا 
 .السلمان وناحية بصيةالمتمثلة بقضا   الجنوبية  جزا ألا في والسيما السطحية

 الدراسة منهجية -5
 بكارآلا ميكاه مكن نمكاذج خكذأ علكى عتمكدآ  والكذي الوصكفيو  لكيالتحليهمكا   منهجكين الدراسكةتضكمنت       

منطقكة  الجوفيكة فكي للميكاه الفيزيائيكة و الكيميائيكة الخصكائص لمعرفة مختبريا وتحليلها وتربة منطقة الدراسة
 ةي سكاعدت الباحثكالتك اليهكا التوصكل تكم التكي النتكائ  تحليكل لطكر  االحصكائي التحليكل سكتعما أو  ،الدراسة
ئق للكشك  عكن ستنبا  الحقاإفي  ،والميدانيي  العمل المكتبي ظدقيقة وتو  علمية نتائ  على الحصو  في

         .الجطرافية العالقة بين الظواهر

  يف البحث املستعملةالوسائل واألدوات -6
هار التبا نات المكانية لتلك ظآجل أشكا  البيانية من ألللمنطقة وا والخرائ   أو الباحثة الجدأستعملت   

 Arc (10.8المختص (عن طريق البرنام GISتقنية نظم المعلومات الجطرافية)أستعما  العناصر و 
GIS)(Erdas Imogine,8.4)،(Arc Scene,10.2)،  نشا  قاعد  بيانات جطرافية وتقييم إجل أمن

 شكا  والبيانات اإلحصائية،ألوا  ائوتحليل المياه بدقة وسرعة الحصو  على المخرجات التي تشمل الخر 
( وبمقياس H16الطبوغرافية) محافظة المثنىمن تشبيك خرائ   الدراسة منطقة عداد خرائ إ وتم 

لوحة  ،((NH-38-2الجيولوجية  وهي) لوحة النج  1:250000لوحات  6والتي ضمنت  1:1000000
   لوحةاالنصا  (، (NH-38-7( سوق الشيوخ(NH-38-6السلمان ،لوحة(NH-38-3)الناصرية
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) 10-38-NH(،  لوحةالرخيمية والكويت)38-11-NH) 38-12 (و-NH( (1)،  حتو  البحث على آو
 المناطق وتوزي  المختبري  التحليل نتائ  على عتمدأ  الخرائ  عمل ن  أ( و Layer)طبقة من  ( خريطة85)

 معا نتيثنآلا على عتمدتأ  التي قالمناط وعلى لىو األ بالدرجة الجوفية المياه على اعتمدت التي الزراعية
يضآ أو  فصل الصي . في والسيما السطحية المياه قلة قاتأو  في )الجوفية المياه م  السطحية )المياه
 المعلومات لجم  الدراسة منطقة سكان بينستمارات أ توزي  طريق عن الحقلي المس  سلو أ عما ستأ
 الدوائر موظفي م  الشخصية المقابالت من عدد جرا إ يضا  أتم   البيانات، كما في النقص سد على ساعدو 

 الزراعة ، التخطي  ،الجوية، المساحة نوا ألالجوفية،ا المياهاالبار، ،المائية )الري، الموارد مثل الحكومية
 إضافية،غنا  البحث بمعلومات إل الدراسة منطقة سكان من والجسور( والفالحين الجيولوجي،الطرق  ،المس 
بع  األجهز  عبر أستعما  العمل الحقلي والميداني توفير البيانات الالزمة البحث  ضرور  تقتضأو 

 وأهمها:الدراسة  ص نظم المياه الجوفية في المنطقةواألدوات لتجمي  البيانات فيما يخ

( 2019)لسككنة 30األمريكككي بدقككة مرئيككة القمككر الندسككات عما  سككتعبككر أالخككرائ  والمرئيككات الفضككائية  -أ
 . 1:250000الخرائ  ذات المقياس  عما ستألجيمورفولوجي والهيدرولوجي و في التحليل ا

للحصككو  علككى مواقكك  اآلبككار  (  Etrex Garmin) نككول (GPSجهككاز تحد ككد المواقكك  العككالمي ) - 
   .(1صور )ال  الحظ ، رتفاعاتها وعلى مواق  عينات التربة  في منطقة الدراسةآو 

  يف سعد عطية بديوي العينات  لعين ماء ( لتحديد مواقع Etrex Garmin( نوع )GPSجهاز ) (1صورة )ال

   الرحاب قضاء  الخضر

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 .N  ،(45° 37' 16.441" E "39.123 '54 °30 ( ، االحداثيات2019 /31/7لمصدر: العمل الميداني  بتاريخ ا

ق علككى عمكك عمككاق اآلبككارأ ( المسككتعمل لقيككاس Electrical Sounderجهككاز قيككاس اعمككاق الميككاه ) -ج
  (.2) صور ال  الحظ،م( لآلبار450م( و)10)

                                                            

د، ( حسب اللوحات الهيدروجيولوجية والهيدروكيميائية والجيولوجية الموجودة في هيأه  المسح الجيولوجي العراقية ،بغةدا1)

 . 5/9/2019خالل مراجعة  لدوائر الدولة بتاريخ 
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 للوم محطة تحلية المياه الجوفية بار ابو آ ( فيElectrical Sounderعماق المياه )أجهاز قياس ( 2صورة )ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(N ،44° 38' 30.742" E "49.638 '23 °30)  االحداثيات ،2019 /30/4المصدر : العمل الميداني بتاريخ 

 وحككددت إنتاجيككة اآلبككار ،(Sounder)مسككتويات الميككاه االسككتقرارية فككي اآلبككار بوسككاطة جهككاز ألككك ساقيكك -د
أما بع  تصاري  الينابي  فحسبت عن طريق معرفة مسكاحة مقطك   (220L)باستعما  برميل ذي سعة 

 .المجر  المائي الصادر عن الينبول وضر  قيمته بسرعة التيار المائي
 (Profile( ومواقك  ) Auger Hole( لعمكل حفكر  المثقبيكة )Augerونكي الهولنكدي )هاز المثقك  الحلز ج -ه

 (.3) صور ال  الحظ ، ضمن منطقة الدراسة لمعرفة نوعية التربة
للبئر  ( ضمن منطقة الدراسة لمعرفة نوعية التربةProfile)( لعمل Augerجهاز المثقب الحلزوني )( 3صورة )ال

 عارف ثويج في منطقة المملحة
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .(N،45° 1' 19.463" E "2.099 '14 °31) ، االحداثيات29/4/2019بتاريخ المصدر : العمل الميداني 

الدراسككة الميدانيككة  عبككر ((pH meter أو(Sodium oRP- PH-Salinity) ( PHقيككاس )جهككاز  -و
هكاز جواسكككككككطة والعمل الحقلي فضال عن قياسها في المختبر ضمن التحليل الكيميكائي للنمكاذج المائيكة ب

أ أج جهاااز لاا  نساابة  طاا   قيككاس الحامضككككككية والقاعكككككككدية  ،رتينكثاار ماان مااأالقرائااة  إعااادةويجااب طبعااا
 .(4صورة )اليالحظ 
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 (Sodium oRP- PH-Salinity)   (PH)( جهاز قياس الحامضية والقاعدية 4الصورة)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2019 /28/4لعم  الميداني بتاريخ المصدر : ا   

فكي  probe  الككبوض(Ec-meter) أو Conductivityقياس التوصيلية الكهربية للما  عن طريق جهاز  -ز
قيكككاس الموصكككلية الكهربائيكككة فكككي ب مقيكككاس الموصكككلية الكهربائيكككة حيكككث يقكككوم جهكككاز العينكككة والقيكككاس مباشكككر ،

 . (5صور  )لا الحظ ، هذا الجهاز عاد  لمعرفة كمية األمالح في المحاليل عمليست ،المحاليل
 للعينات المدروسة ECمقياس الموصلية الكهربائية Ec-meter أو Conductivityجهاز  (5صور )ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2019 /28/4لعمل الميداني بتاريخ المصدر : ا               

 البحث مراحل-7

سكلو  أتمثكل  وهكي الضكروريةالخطكوات مجموعكة مكن   عتماد علىآلالبحث تم ا هدافأ  تحقيق جلأ من     
لكد  هيكأ  عتماد على المعلومات الموجود  في قاعد  البيانكات الهيدروجيولوجيكة الموجكود  آلتم ا ، حيثالعمل
ضكمن الرقعكة  الهيدروجيولوجية التقاريرو المحفور   بارآلامعلومات عن  ةضمنالمت، العراقيةمس  الجيولوجي ال

 ،فككي منطقككة الدراسككة  ائيككةمثككل للمككوارد المألاعما  لالسككتتقريرالبرنككام  الككوطني ، و الجطرافيككة لمحافظككة المثنككى
وفيكة فكي العامكة للميكاه الج أ عتمدت على المعلومات الهيدرولوجية والهيدروكيميائية الموجود  فكي الهيكأ  يضا  أو 
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عتمككدت أ و  ،نتككائ  دقيقككة وقريبككة مككن الواقكك  إلككىخككراج الخككرائ  للتوصككل أوتحريككر و  ، و ابطككداد وفرعهككا فككي السككم
 ،ربكك  محطككات مناخيككة هككي )بصككيةأمحطككة ناسككا الفضككائية للحصككو  علككى بيانككات المناخيككة مككن العلككى  يضككا  أ

( وذلك للحصو  على المعلومات الكاملة 2019 -1989سنة من ) 30  ( لمد و االسم ،الباطنحفر  ،السلمان
الميكاه الجوفيكة كميكة  فكيمطار ورياح وتبخر( التي تلثر بشكل كبيكر أللعناصر المناخية من) حرار  ورطوبة و 

 تية:آلالعمل المراحل اوتضمن   ،في منطقة الدراسة

   المكتبي العمللت/ و ال  المرحلة

 مكن المختلفكة المصكادر مكن الدراسكة موضكول عكن المكتبيكة والمصكادر المعلومكات جمك  المرحلكة هكذه شكملت
 غيكر أو منشكور  مصكادرال هكذه كانكت جامعية(،سوا  طاري وأ دوريات، رسائل )كت ، مجالت، تقارير، بحوث،

 بكةوالتر  والجيومرفولوجيكة والمناخية الجيولوجية كالمعلومات المنطقة عن المعلومات جم  ذلك عنفضآل   منشور 
 ت، وزار والمواصكال النقكل وزار  ،المائيكة المكوارد وزار ) مثل بالموضول العالقة ذات العلمية والهيئات الدوائر من

 ترنيت(.نألا) المعلوماتية شبكةفضآل عن ، الزراعة دن، وزار والمعا الصناعة التخطي ، وزار 

  والخرائطي الميداني العمل /الثانية المرحلة

المتوسككطة نبوبيككة العميقككة و ألبككار اآلمواقكك  النمذجككة المائيككة والمتمثلككة ب سككتطالعية لتحد ككدأبجولككة  القيككام-1
فككي منطقككة الدراسككة ألجككل التعككرف علككى خككوا  بككار اليدويككة الضككحلة والينككابي  الطبيعيككة الموجككود  آلالعمككق وا

 المالحظكة طريكق عكن الدقيقكة المعلومكات لتسكجيل الدراسكة منطقكة في عماقها وخزاناتها الجوفيةأ المياه بحس  
عككددأ مككن الككرحالت الميدانيككة  بتككدأت بتككاريخ  الميدانيككة الدراسككة شككملت وقككد ،الحيككة والمشككاهد  الرصككينة

ربةةع زيةةارات ميدانيةةة أوشةةمل   ،(6 الحككظ الصككور  ) 13/3/2020 نتهةةات بتةةاريخأو 24/4/2019

 منها:ـ

 .5/5/2019 تاريخ إلى 24/4/2019 األولى من تاريخ  الدراسة الميدانية -أ
 .24/8/2019 تاريخ الى 20/7/219 الثانية من تاريخ الدراسة الميدانية - 
 13/3/2020 تاريخإلى  14/2/2020من تاريخ الثالثة الدراسة الميدانية  -ج
 .5/11/2019 تاريخ الى 23/10/2019اسة الميدانية الرابعة من تاريخ  الدر -د
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  ( تسجيل معلومات عن العينات  في قضاء الهالل لبئر  الد سباهي بجانب نهر الرملة6صورة )ال

   
           

    
 
 
 

 

 

  (.N،45° 7' 12.564" E "3.554 '34 °31)، االحداثيات 2019 /6/8المصدر : العم  الميداني بتاريخ 

 أساس على الدراسة منطقة في والعيون اآلبار من عدد من الجوفية للمياه العينات من عدد جمعتم  -2
 ةالدراس منطقة من مختار  لمواق  نموذج مائي في شهر تموز  )108 ((*)والبالطة التضاريسية الوحدات

 نموذجا  مائيا  أ( 23)وتم جم  ل الخزان(،رتفال ونو آللدراسة المنسو  الثابت والمتحرك واالنتاجية والعمق وا
   ونهاية كانون الثاني، لدراسة المقارنةو ألونهاية تشرين امرات في نهاية نيسان ونهاية تموز رب  أرصدها و 

 إلىخذ العينات أو  ،بين الفصو  ئة والكيميافصو  السنة ومعرفة تبا ن للعناصر الفيزيائية  عبر بين النماذج
المتخصصة لتحليل  المركزيةمختبرات الفي والفيزيائية  التحليالت المختبرية الكيميائية جرا المختبرات إل
    والسالبة )Na،+K،+2Ca،+Mg+(العناصر الرئيسة الموجبةتركيز بار آلشملت معلومات االتربة والمياه، و 

( -Cl،2-
4SO ،2-

3CO ،1-
3HCO ،1-

3NO(   ة الكلية مالح الذائباألقياس  فضال عن والعناصر النزر
(TDS)( التوصيلية الكهربائية ،(EC ( وحامضية المياه(Ph.  

تم يكو  ،)ملكي لتكر500) ة( سكعبالسكتيكيةثيلين)إمن ماد  البولي مصنوعة  قناني في جم  عينات المياه -3
غسلها بما  البئر نفسه أكثر من مر ، وبعد عمل المضخات لمد  أكثر من نص  ساعة أخذت العينات وتم 

قسكمين يضكاف  علكىتقسكم العينكة ،سم صاح  البئر والمنطقة والتكاريختكت  عليه رقم العينة وأ توثيقها بسجل
المختبر لطكر  قيكاس  إلى سيلخذحدهما بض  قطرات من حام  النتريك المختبري المركز للجز  الذي أ إلى

 ضكاف لكه الحكام ،ي ألالرئيسكة فكذي سكيتم تحليكل محتكواه مكن العناصكر الكألخكر و ما الجكز  اأالعناصر الثقيلة، 
 .(7،8،9صور )ال الحظ ،  C °10 حفظها بدرجة حرار نحكام و خذ العينة  تم غلقها بأبعد 

 

                                                            

علةةةو  بةةةار فةةةي مختبةةةرات وزارة الصةةةناعة والمعةةةادن للآل( نمةةةومن مةةةن ميةةةاه ا108تةةةم تحليةةة  عينةةةات الميةةةاه الجوفيةةةة )( *)

 واالتكنلوجية / مختبرات المياء والتربة والبيئة  . 
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 كعة ص ( أ ذ عينة من مياه بئر )محمد شاطيء شارع (  بئر الطاقة الشمسية في منطقة7صورة )ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (N،45° 2' 0.152" E "20.788 '8 °31)، االحداثيات  2019 /5/8لمصدر: العم  الميداني  بتاريخ ا

 

 في منطقة الرحاب قضاء الخضر  يد( أخذ عينة من عين 8صورة )ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(N،45° 22' 26.753" E "59.731 '58 °30) ، االحداثيات2019 /4/8بتاريخ لمصدر: العمل الميداني ا

 ةواء السمقضاار معم  الملح في منطقة المملحة بآخذ عينة من أ( 9صورة )ال
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(N،45° 5' 20.113" E "12.961 '14 °31)، االحداثيات  2019 /1/8بتاريخ لمصدر: العمل الميداني ا
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إجكككرا  القياسكككات الفيزيائيكككة والتحاليكككل الكيميائيكككة الخاصكككة بالنمكككاذج المائيكككة المكككأخوذ  بحيكككث تكككم قيكككاس  -4
 -Ec)ه النمككاذج حقليككا  وبشكككل مباشككر بوسككاطة جهككازلميككا (Ec)والتوصككيلية الكهربائيككة  (T)درجككة الحككرار  

meter) أما درجة الحامضية  نفسه. والذي يقيسهما في الوقت(pH) فقيست مختبريكا  بوسكاطة جهكاز(pH-

meter) .لتحد كد الخككوا  والمكونكات الكيميائيككة  ئكق التحليليككة والحسكابية القياسككيةالطرا مككن العد كد عملتسكتأ
أجريكككت التحلكككيالت الكيميائيكككة لنمكككاذج الميكككاه، حيكككث لتكككي او  تحاليككككككككل الميكككككككككاهمل  والتكككي تشككك، الجوفيكككة للميكككاه
مكككككككككالح أل ونكككككككككات الموجبكككككككككة والسكككككككككالبة وتحد كككككككككد كميكككككككككة اآلطريقكككككككككة التبخيكككككككككر لتحد كككككككككد تراكيكككككككككز ا عملتسكككككككككتأ

حسكا   يضكا  أو ،(Electrical Conductivity)سكتخدام جهكازأ(وكذلك قيم التوصيلة الكهربائية بTDSالمذابة)
 .الوزن طريقة التجفي   بأستعما  mg/L أو  ppmأو ملطم/ لترمالح ألهذه امجمول 

  الكتابة مرحلة / ثةالالث المرحلة
 و السابقتين المرحلتين في المجموعة المعلومات ترتي  فيها  وتم البحث مراحل من خير ألا المرحلة هي  
بكر المختخوذ  بأشراف ككادر أنماذج الملحليل اجرا  تإالمختبر و  إلىوبعد الدخو   ،بفصولها ألطروحا كتا 
 ومن هذه المعلومات: ستعملت المعلومات لكتابة البحثأإذ و 
طبقكككت معكككادالت علكككى نتكككائ  التحاليكككل الكيميائيكككة لنمكككاذج ميكككاه اآلبكككار المدروسكككة لطكككر  معرفكككة  -أ

 ،الموجكك  حسككا  النسككبة المئويككة أل ككون الصككود وم خصككائص تلككك الميككاه ونوعيتهككا ومككن هككذه المعككادالت
 .حسا  نسبة أمتزاز الصود ومو 
اسكية عتماد على التصاني  العالميكة القيآلالمياه الجوفية وذلك با ا مععتمدت الحدود المقترحة ألستأ  - 

 عما ثكككم مقارنتهكككا مككك  نتكككائ  التحاليكككل الكيميائيكككة لنمكككاذج ميكككاه اآلبكككار وذلكككك لتحد كككد مكككد  صكككالحيتها لالسكككت
والمواصكفات القياسكية العراقيكة لميكاه الشكر  وتصكني  منظمكة الصكحة ( Altoiviskiالبشري منها تصني  )

، (Sulin Clasification)وككذلك تصكني  سكولن(U.S.P.H.S) (والمواصفات االمريكيكةWHOالعالمية )
 .(10صور  )ال الحظ ، لصالحية مياه لري ( Richard classificationتصنيف ريتشارد )

 لنجمياات قضاء ندر لبئر عبد حسين عبد الزهرة منطقة اللحافأووفية بجهاز الستسجي  مناسيب المياه الج (10صورة )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(N،45° 6' 21.487" E "57.054 '39 °31)، االحداثيات 29/4/2019المصدر : العم  الميداني بتاريخ 
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( عكن طريكق إحكداث حفكر  Profile) أوعينكة(  12خذت نماذج للتربة من منطقة الدراسة بمعكد  )أ -ج
جهكاز المثقك   أستعما (، ب90-61سم( و) 60-31سم( و) 30 -سم(  ولألعماق )صفر  90بعمق )

( 9كمككا  الحككظ ذلككك فككي جككدو  )(  Auger Hole( لعمككل حفككر  المثقبيككة)Augerالحلزونككي الهولنككدي )
 .(11صور  )الو  لتحاليل التربة في الفصل الثاني

   وذة من قضاء السلمان منطقة السلحوبية( تحديد المواقع على عينات التربة الم 11صورة)ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(N،44° 57' 27.566" E "32.223 '50 °30)، االحداثيات 30/4/2019المصدر : العمل الميداني بتاريخ 

   

ي المنطقكة التقا  الصور في الزيارات الميدانية للظواهر الجيومورفولوجية ف ،تضمن العمل اعداد الخرائ  
 فضال  . فيه المطروحة الحقائق بع  صحة إلى الوصو  وبهدف ،تخص البحث التي مالحظاتوتسجيل ال
والتمثيكل البيكاني  ،المتخصصة والفضائية الجوية والصور المرئيات وتحليل الطبوغرافية الخرائ  ستعما أ عن

 مكن عليهكا لحصكو ا التكي تكم ،وحسا  كمية المياه للخكزان الجكوفي ومناسكيبها  ،وتوزيعها مكانيا،للمعلومات 
و  (ARC.GIS 10.8) ،(Arc Scene 10.2) امبرنك أسكتعما  طريكق وعكن المختبكككرية التحاليككككككل نتكائ 
 والمكوظفين الفالحكين مك  الشخصكية المقكابالت مكن عكدد إجكرا  تكم كمكا  (.Imogine,8.4)  Erdasبرنام 
بالدراسكة  لمشكمولةا المنكاطق علكى يكةلو األ االسكتبانة سكتمار أ وتوزيك  المعلومكات علكى للحصكو  الكدوائر فكي
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 تحد كد تكم عدد سكان الري  والحضر تحد دوعبر  ستمار أ ()( 384توزي  ) تم ذإ العشوائية العينة وبطريقة
 .المتوفر  المعلومات في النقص إكما  هو والطر  وعددها االستمارات

 حدود منطقة الدراسة-8
 الحدود الزمانية :و  بالحدود المكانيةتتمثل  حدود منطقة الدراسة 

لعراق احد  محافظات إطقة الدراسة بك) محافظة المثنى( تمثل الحدود المكانية لمن  حدود مكانية: -أ
احة من مس 2كم (51740تبلغ مساحتها بك) أذ نبار من حيث المساحةألكبر محافظة بعد اأالجنوبية وثاني 

العراق  من مساحة دونم )20696000ويعاد  )%(9.11أي ما يعاد ) 2كم(434128) الجماليةالعراق ا
 ذيتي ومن الشرق محافظ لنج  االشرف ومن الطر الد وانية  ةتجاورها من جهة الشما  محافظ ،الكلية
ظ  الح ،الكويت ككككةكر  ودولكلبصككككمكككككن محافظكككككة ا جكككككز ا  و  المملككككككة العربيكككككة السكككككعوديةومن الجنو   قار
 .(1لخريطة )ا

                                                            

مارات سةتأ  وقةد تطلةب ملةص تصةميم نمةومجين مةن 2019عةا  عتمدت الدراسة الميدانية في جمةع البيانةات حتةى نهايةة أ)*(  

ألسةةةاس عتمةةةاد األ( وزع بطريقةةةة العينةةةة العرةةةوائية و)النمةةةومن الثةةةاني( وزع برةةةك  شةةةام ، وتةةةم وسةةةتبيان )النمةةةومن األألا

يةاه ر مسةتثماأعتماد على السةاال الةذي عةن طريقةه يةتم قيةاس درجةة الربةا عةن طبيعةة ألاإلحصائي في تقدير حجم العينة وا

حتسةاب حجةم أحتسةاب ثةم أقضية  منطقة الدراسة ثةم بعةد ملةص تةم أستمارة( على أاآلبار الجوفية في الزراعة، وقد تم توزيع )

 %( حيث إّن:0.05%( وخطأ مسموح به )95العينة بمستوى ثقة )

 =n                                                                    

n = حجم العينة 

N حجم السكان= 

Z= 95=1.96=  مستوى الثقة% 

d=  =0.05نسبة الخطأ المسموح بة  

P= 50= االحتمال% 

 حيث ان :

 1,028,211عدد سكان الريف=     

 361,158عدد سكان الحضر =

 1,389,369المجموع الكلي لسكان الريف والحضر= 

 

n  

n  

n  

n=384حجم العينة 

 

 حصة سكان الحضر من االستمارات= 

استمارة         100=  

 حصة سكان الريف من االستمارات= 

 = 284استمارة            

      

 وقد تم توزيع االستمارات بمن حدود منطقة الدراسة.والمزيد من االطالع ينظر :

-Sami Azeez.A. Al-Atbi, Lieth Abdulateef.M.A.,Techniques of Medical and Biological 

Statisrics,2019,p26. 
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 منطقة الدراسة ل الفلكي والجغرافي موقعال( 1 ريطة )ال

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

مقياس رسم ب 2019دارية لسنة اإلمن عمل الباحثة باالعتماد على الهيأة العامة للمساحة خريطة العراق المصدر: 

 .( GIS،10.8 )  Arcو برنامج 1/1000000

وبين خطي طو  )  ،شماال  ( 31˚ 72َ̄ 96˝ – 29˚ 06ˉ12˝  ) بين  دائرتي عر  محافظة المثنى  تق     
 ن الشككما  الطربككي نحككونهككر الفككرات فككي محافظككة المثنككى مكك حيككث يمككر ،شككرقا (46˚ 74َ̄ 72˝ – 43˚ 3َ̄847˝

منطقكة السكهل الرسكوبي والجكز  يين الجز  الشمالي يضكم أو غير متس أ نجز  إلىالجنو  الشرقي ويقسم المحافظة 
، الورككا ، السكلمان، لخضكر، االرميثكة،  و ا)السكم ضم أداريا  تس   أقضيةوتالجنوبية طقة البادية الجنوبي يضم من

 ،نكككواحي هكككي )الكرامكككة تابعكككة لقضكككا  الورككككا  ثكككالث األقضكككية ( تكككرتب  بهكككذه(1)المجكككد ، النجمكككي، رالسكككوي،الهال 
  .(2خريطة)الو ( 1جدو )ال  الحظ، بصية تابعة لقضا  السلمان( ،الدراجي تابعة لقضا  الخضر

 
 
 

                                                            

حصةةةائية اإلن االنمةةةائي، الجهةةةاز المركةةةزي لنحصةةةاء وتكنولوجيةةةا المعلومةةةات ، المجموعةةةة أووزارة التخطةةةيا والتعةةة (1)

 . 1، ص2018، لمحافظة المثنى
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 2019( الوحدات االدارية ومساحتها في محافظة المثنى لسنة  1جدول )ال

ن االنمائي ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، المجموعة االحصائية  ووزارة الت طيط والتع  -1المصدر : 

 بيانات غير منشورة. 2019المثنى ، لمحافظة 

  .2019 ،منشورة قسم الت طيط والمتابعة ، بيانات غير المثنى، أحصاء محافظةالجهاز االحصائي المركزي،   -2

لمارقم امرتبة قضااء الساوير  بموجاب قارار مجلاس محافظاة المثناى  إلىداري لناحية السوير أل)*( تم رفع درجة الت صص ا 

( ألأو/2ماادة  )الحكاام أ إلاىساتناد أل( مان دساتور العاراق ، با2و الفقارة ) 122حكاام الماادة  أ إلىستناد ألم با 2019لسنة  10

 .المعدل 2008( لسنة 21من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم المرقم  ) (رحادي عش /7حكام المادة  )أو

 13مارقم مرتبة قضاء المجد  بموجب قرار مجلس محافظاة المثناى ال إلىداري لناحية المجد أل)**( تم رفع درجة الت صص ا

حكاام أ( وألأو/2) حكاام الماادة أ إلىستناد ألراق ، با( من دستور الع2الفقرة )و  122حكام المادة  أ إلىستناد ألبا 2019لسنة 

 .المعدل 2008( لسنة 21حادي عشر( من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم المرقم  ) /7المادة  )

المارقم  مرتبة قضاء الهاالل  بموجاب قارار مجلاس محافظاة المثناى إلىداري لناحية الهالل أل)***( تم رفع درجة الت صص ا

( ألأو/2ة  )حكااام المااادأ إلااىسااتناد أل( ماان دسااتور العااراق، با2و الفقاارة ) 122حكااام المااادة  أ إلااىسااتناد ألبا 2019نة لساا 12

 .المعدل 2008( لسنة 21حادي عشر( من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم المرقم  ) /7حكام المادة  )أو

المارقم  مجلس محافظاة المثناىمرتبة قضاء النجمي بموجب قرار إلى داري لناحية النجميألتم رفع درجة الت صص ا )****( 

( ألأو/2ة  )حكااام المااادأ إلااىسااتناد األ( ماان دسااتور العااراق ، ب2و الفقاارة ) 122حكااام المااادة أ إلااىسااتناد ألبا 2019لساانة  11

 .المعدل 2008نة ( لس21حادي عشر( من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم المرقم  ) /7حكام المادة  )أو

موجاب قارار ستحداث ناحية الكرامة بأمرتبة قضاء الوركاء و إلىداري لناحية الوركاء ألتم رفع درجة الت صص ا  )*****( 

أ 122و  115احكاام الماواد) إلاىساتناد ألبا 2007لسانة  85مجلس محافظة المثنى المارقم  المتضامن ( دساتور العاراق، و ثانياا

 المعدل. 2007( لسنة 278)دارية والمالية المرقمأللشؤون االتشريعات لتنظيم ا صالحية مجلس المحافظة بسن

 

 

 

 

 
 ت

 
 الوحدة اإلدارية

 المســـــــــــــــــاحــــــــــــــــــة
 

 % دونم 2كم

 1.31 272000 680 ةأوقضاء السم ـ1

 0.50 104400 261 )*(قضاء السوير ـ2

 0.20 42400 106 قضاء الرميثة ـ3

 0.28 58000 145 )**(قضاء  المجد ـ4

 0.62 128400 321 )***(قضاء الهالل ـ5

 1.26 261600 654 )****(قضاء النجمي ـ6

 4.17 866800 2167 المجموع

 2.44 504000 1260 الخضر قضاء ـ7

 0.79 162800 407 ناحية  الدراجي

 3.2 666800 1667 المجــــمـــــــــــوع

 قضاء ـ8
 

 43.29 8958400 22396 السلمـــــــــان

 47.41 9812800 24532 بصــية  ناحية

 90.70 18771200 46928 المجــــمـــــــــــوع

 قضاء ـ9
 

 0.32 66400 166 )*****( الوركاء

 1.57 324800 812 ناحية الكرامة

 1.89 391200 978 المجــــمـــــــــــوع

 100 20696000 17405 مساحة المحافظة 
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 قضية والنواحياأل تشملو لمحافظة المثنىدارية أللوحدات اا (2خريطة )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يط والمتابعاة فظة المثنى، قسام الت طاأحصاء محا، الجهاز االحصائي المركزي -عتماد على األالمصدر: من عمل الباحثة ب
، وبرناااامج  )بياناااات غيااار منشاااورة ( 500000 /1بمقيااااس رسااام  2019دارياااة لمحافظاااة المثناااى لسااانة أل، ال ريطاااة ا

GIS،10.8 )  Arc). 

لسنة   (نيسان) طروحة المحصور  بين)شهرإلموضول اتتمثل بمد  الدراسة الميدانية لحدود  مانية:  -ب
 عة والصناعةالزرا  في الحصو  على البيانات عن ظواهر( 2020لسنة  (لثانيكانون ا)ولطاية شهر  2019

 لبياناتعتمدت الدراسة على معدالت اأ كما  .افية ذات العالقة بموضول الدراسةالجطر  والنقل وبع  الظواهر
 .2020كان لمحافظة المثنى لسنة  وعلى تقد رات الس ،(2019 -1989المناخية للمد  من)

 (108)والبالطة الدراسة منطقة في والعيون  اآلبار من لعيناتا جم بثلت الحدود النوعية: والتي تم -ج
( 23) وتم جم لدراسة المنسو  الثابت والمتحرك واالنتاجية والعمق واآلرتفال ونول الخزان(، نموذج مائي

يزيائية فصر الورصدها أرب  لدراسة المقارنة بين النماذج عبر فصو  السنة ومعرفة تبا ن للعنا نموذجا  مائيا  أ
 .بين الفصو  ئة والكيميا
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 البحث هيكلية-9
  :فصو  وهي خمس  من البحث تكون   أن  على  الدراسة قتضتآ   الصحي العلمي البحث عناصرلتطبيق         
 ، البحكث ةأهميك ،فرضكيتها تها،مشككل ،البحكثويتضكمن)مقدمة  النظكري  اإلطكار :  و األ الفصكل -أ
هيكليكة  ،الجطرافكي موقعهكا، الدراسكة منطقكة حكدود ،البحكث مراحكل ، منهجيكة البحكث،البحكث هكدافأ 

 .البحث واجهت التي الصعوبات، السابقة الدراساتالبحث، 
ة طبوغرافيك ،الوضك  البنيكوي والتركيبكي، البنيكة الجيولوجيكة) الطبيعكة يضكم العوامكل : الثكاني الفصكل - 

ه الميكككا علكككىر  المكككلث( ت الطبيعكككيالنبكككا ،التربكككة، المكككوارد المائيكككة، الخصكككائص المناخيكككة،منطقكككة الدراسة
 .الدراسة منطقة في الجوفية المياه ستطال آ علىو  الجوفية
يكاه حرككة الم المياه الجوفية، التكوينات الخازنة للمياه الجوفيكة، توضي عبر  وذلك:  الثالث الفصل -ج

ار بكآلمياه لب، سمك الخزان الجوفي المشب  وتصري  المياه الجوفية تطذية الجوفية في منطقة الدراسة،
سككتخراج أ،طككرق شكككا  الميككاه الجوفيككة أأصككل الميككاه الجوفيككة قككانون سككولن،  ،الجوفيككة نككوال الخزانككاتأ،

اسككي  من ، ) التصككري (الطاقككة اإلنتاجيككة ل بككار،بككار وأعمككق الميككاه الجوفيككة آلرتفككال اأ الميككاه الجوفيككة،
 .المياه الجوفية

 بريكككة والخصكككائص النوعيكككة للميكككاه الجوفيكككة المتمثلكككةنتكككاا  التحلكككيالت المختدراسكككة :  الفصكككل الرابككك  -د
ت  ونكاألة وا ونات الموجبأل ونات الرئيسة المتمثلة باألائية والفيزيائية للمياه الجوفية، واالكيميالصفات ب

ائيككككة الخككككوا  الكيميائيككككة للخزانككككات المو  الثقيلككككة ) العناصككككر النككككزر  (، أو ونككككات الثانويككككة ألالسككككالبة وا
 .قة الدراسةفي منطالجوفية 

ت المتعككدد  الاعمسكتلألالميككاه الجوفيكة فككي منطقكة الدراسككة   مككد  صكالحية أو تنك الخكامس: الفصكل -ه
نشككا  ألفككي افككي الصككناعة و أروا  الحيوانككات وسككقي المزروعككات وأسككتعمالها و  اإلنسككان مثككل ) لشككر  
 نطقكةم فكي والصكناعي عكيالزرا  ل نتكاج المتنوعة البشكرية  الجوفية ستثمارات المياهأ  أو تنوالبنا ( ، و 
 الدراسة. منطقة في الجوفية المياه ستثمارأل المستقبلية التوجهات  أو تن،و  الدراسة
 نكليزية .ألاالعربية و  والمصادر والمستخلص باللطة ستنتاجات والتوصيات(ألالخاتمة تضم )ا -و

  ةالسابق الدراسات -10 -1
الدراسككككة ولكككككن هنالككككك العد ككككد مككككن  وجككككد موضككككول مشككككابة لموضككككول أل الباحثككككة طككككاللأ حسكككك        

 متخصصة جطرافية دراسة  وجدأل ومحافظة المثنى  من الهيدروجيولوجيه التي شملت أجزا  الدراسات
 لكتأو تن التكي العراقيكة والبحكوث الدراسكات مكن مجموعكة الباحثكة وجكدت وقكد الدراسكة موضكول لكتأو تن
  :تشمل عام بشكل الجوفية المياه

وشكملت تلكك  ، و االسكمات الجيولوجيكة والهيدروجيوكيميائيكة لبحيكر  سك فيهادرس ( Jamil،1977)دراسة -1
صكككل التابعكككة ألالبحيكككر  تتطكككذ  بالميكككاه البحريكككة ا بكككو الجكككي ، وقكككد بكككين أن  أالدراسكككة  نبكككوعي الطضكككاري و 
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صل وهذه غنية بكبريتكات الكالسكيوم، بسكب  أللتكوين الفرات والمختلطة م  مياه تكوين الدمام الجوية ا
 .(1)سفل تكوين الدمامأنهيدرا تي والذي يق  ألالمحتمل للجز  العلوي من تكوين الر  ا الخل 

سكتنت  إنهكا آجيوكيميائيكة ومعدنيكة مملحكة السكمأو  و  درس فيهكا (1985)(صباح يوسف سامعان) اسكةدر  -2
 تبلككور فيهككا معككدن الهاال ككت موضككعيا . وكمككا شككرح  (Palaya)عبككار  عككن سككبخة قاريككة أو بحيككر  جافككة 

سككتنت  مككن تفسككيرات المعككامالت أ، و روكونهككا ناتجككة مككن زيككاد  معككدالت التبخكك ود التشككققات السككطحيةوجكك
 .(2) صل مختلطة م  مياه جوية عميقةألالمياه الجوفية المطذية للمملحة بحرية ا الهيدروكيميائية أن  

 (Mod Flow)( بتصكميم نمكوذجين رياضكيين لحرككة الميكاه الجوفيكة2003()نيسكانتكون أنكور أ) دراسكة -3
بمعالجكة بيانكات اختبكار الضكخ لآلبكار الكوارد   (هجل( والخزان السفلي )أم ارضكم -للخزان العلوي )دمام

وذلكككك للتنبكككل  ،وبيانكككات اآلبكككار المحفكككور  مكككن مد ريكككة الحفكككر فكككي تقكككارير المسككك  الجيولكككوجي والتعكككد ن
(  /ثكا مكن (730خزانكات إلكى سكتثمار فكي المنكاطق المشكجعة لهكذه الألالمستقبلي بنمكانية زيكاد  كميكة ا

(  /ثا من الخزان السفلي الستطاللها في المشكاري  الزراعيكة. حيكث  بلكغ المعكد  (350الخزان العلوي و
( 2002-2017المكد  الزمنيكة ) عبكر نخفكا  المنسكو  الجكوفي عكن تصكري  هكذه الكميكاتألالسنوي 

 .(3)( ملم للخزان السفلي 60.93 -0.4( ملم للخزان العلوي، وبين )7.4-0.14مقدار  ترأوح بين )
وقكد ، ها دروجيولوجيكة وها دروكيميائيكة لمنطقكة الر حكا  درس فيهكا( 2006()الشكمري دراسة)عال  ناصر  -4

الككدمام صككالحة لزراعككة المحاصككيل التككي  نأن  الوحككد  الهيدرولوجيككة المنتجككة مككن خككزا إلككىتوصككل فيهككا 
 ،أخكر  والتصكل  للشكر  إال بعكد المعالجكة إلكىتكة الملوحكة مكن منطقكة أو وهي ميكاه متف ،تتحمل الملوحة

وتحد كد خكوا  الميكاه  ،الجوفيكة الرئيسكة فكي المنطقكة طبيعكة امتكداد الخزانكات إلكىكما توصلت الدراسة 
 . (4)الكيميائية ومناطق نفاذها وتصريفها

في منطقة ، وشملت هذه الدراسة الى تحلليل المياه الجوفية (2015)محكمد فلكي  عكواد الجنابي(دراسة ) -5
اللمان ومعرفة خصائص خزان الدمام ثر المياه الجوفيكة فكي إنتاجيكة بعك  األراضكي الزراعيكة  التابعكة 

 .(5) لقضا  السلمان
المياه الجوفية وإمكانياة اساتثمارها فاي منطقاة  درس فيهكا (2016()سيف مجيد حسين ال فاجيدراسة) -6

 الككدمام صكككالحة نخكككزاو يككة لمنطقكككة الر حككا  ها دروجيولوجيككة وها دروكيميائمحافظاااة المثناااى، -الرحاااب
لزراعة المحاصيل التكي تتحمكل الملوحكة، وهكي ميكاه متفأوتكة  المياه الجوفية لألستعماالت المتعدد  منها

                                                            

(1)  Jamil, A.K., Geological and Hydrochemical Aspects of Sawa Lake, S. Iraq.  Bull, Coll.  

Sci. Vol. 18, No. 1, 1977, p221 – 253. 

)جنوب العراق(، رسالة ماجستير )بيانةات ييةر منرةورة(،  السماوة باح يوسف سمعان، جيوكيميائية ومعدنية مملحة   (2)

 ص. 183، 1985علو ، جامعة بغداد، كلية ال

جنةوب  /الصةحراء الجنوبيةة -ج  وأ  اربةمه فةي حةول السةلمان -الريابي لمكمنين دما ، المودي  نيسان نورأ(  آتور 3)

 .2003العراق، رسالة ماجستير )بيانات يير منرور(، كلية العلو ، جامعة بغداد،

،  رسةالة ةواحاب / جنوب وجنوب يرب مدينة السممنطقة الرّ  ،هايدروجيولوجية وهايدروكيميائية(عالء نا ر الرمري،4)

 .2006تير )بيانات يير منرورة(، كلية العلو ،جامعة بغداد، ماجس

محـمد فلـيح عـواد الجنابي، أثر الموارد المائية في إنتاجية بعض األرابي الزراعية في قضاء السلمان )محافظة المثنى ـ ( 5)

 .2015رة، العراق(، رسالة ماجستير)بيانات يير منرورة(، كلية التربية للعلو  اإلنسانية، جامعة البص



 طار النظريإلا ********ل **************وألالفصل ا

 
20 

وصككككلحيتها لككككروا  الحيوانككككات  الملوحككككة مككككن منطقككككة إلككككى أخككككر  والتصككككل  للشككككر  إال بعككككد المعالجككككة،
 .)1( تها ضمن منطقة الر حا وصالحيتها في الصناعة والبنا  وأيضا أستشمار 

تقيكككككيم الخصكككككائص الهيدروجيولوجيكككككة و درس فيهكككككا  (2020))سكككككي  مجيكككككد حسكككككين الخفكككككاجي(دراسكككككة  -7
معرفككة مككد  و  ،الهيدروكيميائيككة والبيئيككة  للميككاه الجوفيككة فككي منطقككة الدراسككة ومككد  تبا نهككا مكانيككا وزمانيككا

الدراسكة تحد كد مقكدار الخكزين المكائي الجككوفي ، وتناولكت  الميكاه الجوفيكة بالبكتريكا مكن خكال  دراسككة تلكوث
دنيككككة والزراعيككككة فككككي المنطقككككة واعككككداد نمككككوذج اقتصككككادي السككككتثمار وإدار  الميككككاه الجوفيككككة لألغككككرا  الم

وبينككت نتككائ  التحليككل الهيككدروكيميائي لنمككاذج الميككاه الجوفيككة ان هككذه  الميككاه عاليككة ، والصككناعية وانشككا 
 .(2)ن، و جيد  لجمي  انوال الحيوانات، و صالحة ألغرا  الري التمعدن، غير صالحة لشر  األنسا

 املصطلحات واملفاهيم -11
 تجم  ومنطقة األماكن من رهاأو يج عم ا المنخفضة المنبسطة الفسيحة الواسعة األر  تعني :الر حا  -1

 يه والرحبة واس ، وبيت رحبة أر  يقا  إذ المثنى، بادية من الشمالي الجز  تشطل فهي للمياه،
 رحا  على مقتصر  تكن لم التسمية وهذه الر حا ، تسمى الصحرا  في الفيضات ومجمول الفيضة
 األر  أسرل وهي نفسها الخصائص تمتلك التياألراضي  جمي  على تطلق بل فحس ،  و االسم بادية
  .(3)فيها الما  ليستنق  المشرف المكان في وتكون  وسطه في الوادي منتهي عند تكون  نباتا
 عق  الما  فيه  تجم  وعاد    بجواره أو الوادي بطن في يمتد عميق مائي منخف  هي :لفيضاتا-2
 .(4)ةالمنطق في الخصبة المناطق من الفيضات وتعد الوادي، سيل نتها أ
نظم المياه الجوفية: هو نظام يعتمد على وجود المياه الموقعي والذي يكون نتيجة لتتاب  عوامل  -3 

 ية وجيولوجية وطبوغرافية وبيئية وعوامل تكوين التربة والتي تتداخل م  بعضهامناخية وهيدرولوج
بنظام حركي لهذه المياه ويتكون نظام المياه الجوفية في أي مكان من طبقات حاملة للمياه وطبقات 

 .(5)ظاغطة من الناحية الهيدروليكيةو عازلة فيما بينها 
يككة ومسككامية يمتككاز بنحتوائككه علككى كميككات كافيككة مككن الميككاه الخككزان المككائي: هككو تكككوين جيولككوجي لككه نفاذ-4

 .(6)التي تتحرك خالله تحت ظروف حقلية وطبيعية مما يجعله مصدرا  للمياه
( Karstأقلكيم كارسكت ) إلكى(: هي تسمية تطلق علكى الظكاهرات الجيومورفولوجيكة نسكبة Karstالكارست ) -5

اهرات الجيومورفولوجيكة الفريكد  فكي أنواعهكا وأشككالها وتككاد جزا ه مجموعكة مكن الظكأبيوغسالفيا حيث تنتشر في 

                                                            

محافظة المثنى، رسالة ماجستير  -( سيف مجيد حسين الخفاجي، المياه الجوفية وإمكانية استثمارها في منطقة الرحاب1)

 .2016)بيانات يير منرورة(، كلية اآلداب، جامعة الكوفة ، 

منطقةة أ  رحة  يةرب محافظةة  سيف مجيد حسين الخفاجي، التقويم الهيدروبيئي للمياه الجوفية  وإمكانية اسةتثمارها فةي( 2)

 .2020المثنى، أطروحة دكتوراه،) بيانات يير منرورة(،كلية االداب، جامعة الكوفة،

 .11صالمصدر نفسة،  (3)

 11المصدر نفسة ،ص( 4)

ق، ساسية للبيئةات المائيةة، دار الرةاون الثقافيةة العامةة، بغةداد، العةراألبراهيم محمد، السمات اإمقداد حسين علي، خلي   (5)

 .181-180، ص1999

سةتخدا  أنبةار بألسةتثمارها فةي )منطقةة الجزيةرة(، محافظةة اأمكانيةة أي، الميةاه الجوفيةة وأوقاسم أحمد رم  درن المرع (6)

 .67-61، ص2012نبار، ألطروحة دكتوراه )بيانات يير منرورة(، كلية التربية، جامعة اأنظم المعلومات الجغرافية، 
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 .(1)ذابة بفعل المياه الجوفية في الصخور الجيريةآلترتب  نشأتها جميعا بما  نجم عن عمليات التحلل وا
الضككط  الهيدروسككتاتيكي: هككو تككأثير السككائل المحككي  علككى أيككة نقطككة فككي حالككة السكككون النسككبي ويكككون  -7

 .(2)تأثيره عموديا  
 البئر في  رتف  الذي المائية المحصور  الطبقات في الجوفية المياه مستو   هو :البيزومتري  المنسو -8

 .(3)الجوي  الضط  من أعلى يكون  الذي الهيدروليكي الضط  وجود بسب 
نهككا قابليككة مككاد  معينككة علككى توصككيل التيككار الكهربككائي، كمككا يمكككن أعلككى  :تعككرف التوصككيلة الكهربائيككة-9

 وتقكاس C˚25( من المكا  للتيكار الكهربكائي عنكد درجكة حكرار  3سم 1نها قابلية توصيل )أفها على تعري
 .(ST)4 نظام حس  م /دايسيمنس أو سم /مايكروموز بوحدات

 البحث جهتأو التي الصعوبات -11
 ك:منها الطبيعي شكلالب البحث مسير  عرقلة التي الصعوبات من كثير إلى البحث مسير  تعر  

 تحصل ال حيث الهيئات هذه عمل روتين من  الدولة دوائر بع  قبل من عرقلة إلى الباحثة تتعرض -1
 ومكن الهيئكة إلكى الكليكة رغكم تزويكد الجهكات المعنيكة بكتك  تسكهيل المهمكة مكن معلومكة اي على الباحثة
 .أخر   مر  الوزار  إلى الهيئة من الهيئة إلى الوزار  ومن الوزار  إلى الهيئة

 ندرو االسك منهكا لهكا، الفحكص جهكز أ ربتكوفي الباحثكة مك  ن و االتعك رفضكت أتوالهيك لكوزاراتا بعك  هنكاك -2
 المواقك  تحد كد(Gps) وجهكاز الكهربائيكة قيكاس وجهكاز البئكر حكرار  درجكة قيكاس وجهاز المنسو  قياس
فضكال  عكن و  تعما سكأ بكدون  متروككة المخكازن  فكي الكوزارات هكذه لكد  جهكز ألا هكذه وجود من الرغم على
 .أستعماله منية مشدد  تمن أوالتنقل به نتيجة إلجرا ات  أستعمالهك صعوبة ذل

 الباحثكة عكر  ممكا الدراسكة ومنطقكة الباحثكة بكين المسكافة بعكد البحكث لهكا تعكر  التكي الصعوبات من -3
 .وصحيحة دقيقة بيانات على الحصو  جلأ من الدراسة منطقة في والمبيت السفرات من عدد إلى

 .م  دوريات لشرطة الحدودإالالمناطق الحدودية ة  صاالمشدد وخمني أل  الوض  اصعوبة التنقل بسب -4
 .عيناتالالتكالي  المادية الباهظة التي تطلبها العمل الميداني وتحليل  -5
 المنطقكة قضكا  السكلمان بمكا تحتويكة  طبيعكة سكيما ألو الدراسكة  فكي منطقكة المستقر الطير منيألا الوض  -6

يضككا تحتككوي المنطقككة علككى منككاطق ألتككي تعمككل علككى عرقلككة مسككير السككيار  و امككن كثبككان رمليككة متحركككة 
  .بريةوالخنزير ال ترسة مثل الذئا ات المفانالحيو  واالفاعي والعقار  يضا علىوأطام األلمزروعة بحقو  

 بسككب  جككل الحصككو  علككى البيانككات الخاصككة بموضككول الدراسككة أدوائككر الدولككة مككن مراجعككة  صككعوبة  -7
   .الحظر الشامل( و 19-فيروس )كوفيد

                                                            

، الميةاه الجوفيةة فةي منطقةة سةنجار واسةتثماراتها، رسةالة ماجسةتير)بيانات ييةر منرةورة(، كليةة سباهية يونس المحسنأ (1)

 .21، ص.1985اآلداب، جامعة بغداد، 

جمةةال اليةةاس حةةاكم، االمةةداد بالميةةاه والهيةةدرولوجيا، الجمهوريةةة العربيةةة السةةورية، وزارة التعلةةيم العةةالي فةةي سةةوريا،  (2)

 .86-84، ص1996

 2006 . ، االردن للنرر،عمان حنين دار ،1 - ،ط الجوفية المياه وهيدرولوجيا السطحية المياه ، الحافظ ردكة عبد ( خليفة3)

(4) Hem, J.D., Study and interpretation of the chemical of natural water, USGS Water Supp, 

1989 ,2254, p263. 
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  الفصل الثاني   
 دراسة يف منطقة   ال  املياه اجلوفية  على الطبيعية املؤثرةل امالعو

  متهيد

ظدددواة  مدددق لدددا ت ددد   ألنددد  ت  ددد ا أ دددا ال ؛ل الطبيعيدددي أدددن قة ماط دددي  اب قة يدددي  ب ددد  امدددالعو تعددد     
ن ال ددطددق   ممددا رج جددقب الةدد ا   حال لددق  حات جغ افيددي ال عددقلا الطبيعيددي مددا ماقخدد  ال اددق  م    ددي   ددل   

طبيعددي حائددقلص الئددىو  م ددح  م ددحتددر    ال  ولوجيددي ال ددنم ددح م ددا ال يددقف ال وفيددية حالبايددي  تددر  
 تواج ةق.قكا امنوعيي ال يقف ال وفيية ح 

 ال اةد  ةشده  حتأ   ف ي ون حاضةق م ح   يقب ال يقف ال وفيدية م دأ قن السدطح انة ا  السطح  ن  ق  
األ ضة  ال  سددد في أدددن  يدددي ال يدددقف ال وفيدددي  م ددح الدددقج ال وجدددوج  أدددن الئدددىو   دددقم   حالشددد و   قم سدددالمدد  

 .ال اقطق ال اىفضي إلح تفعي السطح حت ا الة  ي ما ال اقطق ال  ِق تفقعم  ي ال يقف ال وفيي   ت أ  ح 
     حتشدددد ل  ال وفيدددديةل ال غ افيددددي الطبيعيددددي ال ددددر    م ددددح ال يددددقف امدددد وضددددح ةدددد ا الفئددددل العو  ددددو        

 عددددق: ا ة ماط ددددي ال  ا ددددي الوضدددد  البا ددددوة حال    بددددنة  قل ددددق: طبو  افيددددي  قنيددددق: ال  ولوجيدددديةت: البايددددي قح ر
 الطبيعن اهقتنال: ق عق   قج ق: ال  فية ال قلييةال وا ج  سق:قما قلص ال اقاييةئالى
 :البنية اجليولوجية ال:أو

 قح  ي ادددق   قح ا   دددق  آ دددواا  قنددد   البايدددي ال  ولوجيدددي ل   دددقس الددد ة ت سددد ج فيددد  ال يدددقف ال وفيدددير ت عددد 
ة حل  ددددا ال عدددد   م ددددح ةدددد ف الىددددوا     ا ددددي األخددددل نوعيددددي ال يددددقف ال وفيددددي حمسددددق ةق دوراً علىىىى   ق  م وندددد

حالىدنن  م أ ال   ي ال كولاقب  حت ة ك ال يقف ال وفيي جاال ة ف ةا قح يفيي تكول ف ال كولاقبال  ولوجن ل  
ق حج جدي م   دق ال دقا حخدفقت ق الكي يقليدي حالف نلقليدي حم   د يالك يدي حالاوعيدي حم  د حتة    ائقلئد ق ال قليدي

ل يدقف  د ب م دح نوعيدي اقتة ج نوع ال  في ال ن تكوند  مدا ت دل الئدىو  ح  قيضق  ح  ةحالطيقب الش و  الئ حع ح ح 
ال وفيدي  دواا  قند  ل  يدقف حال كولاقب الئى لي الىقاندي  قنقالطهال  ق   ج ا ي  إلح  ا ال ط    ل ا  ةيال وفي

م ق ندي ل كدولا قجد اا ج ا دي ح  ةة حج ا دي الوضد  ال    بدن حالبا دوة ل اط دي ال  ا ديماكشفي       قحرماكشفي 
ال  ولوجيدددي  ال قنبيدددي  ددد ا ال كولادددقبع وجيدددي ح ال قدددقبم دددح العا ماط دددي ال  ا دددي ل  عددد   الطهققيدددي  ددد ا آ دددق 

أدددن    ددد ابحجدددوج جح اب   دددوفيي  ب ددد   تى    دددق أ ددد اب ان طدددقع ت  ددد   حا دددعي مددد  تغقظ ددد ب ح  ة ددد اجات قامح 
السددةاقب ال   ولوجيددي حف لددي ال   دد  ة حفي ددق يددأتن شدد   مددا ت ددل ال كولاددقب ال  ولوجيددي مددا م ددأ خددىو ةق  

 أدن الفئدل 13حشد ل ر  2 د حسرال  ح 3ى لطديرال امد   ة 1راألمد   إلدحما األق م  حف ل  ق ال    بيي ا   اا  
 ال قلأ  وضح   ل الىنان ال وأن.

                                                            

 .26/7/2019الى  24/7/2019من ( الدراسة الميدانية 1)
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   ج ولوجيي ال كولاقب ال اكشفي أن ماط ي ال  ا ي3ى لطي رال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

لوجية لستة لوحات هي)الناصرية، النجف، المصدر من عمل الباحثة باالعتماد على خرائط التقارير الجيولوجية والهيدرو

وزارة الصناعة  ،250000:1الخاصة بمنطقة الدراسة بمقياس  الرخيمية والكويت( سوق الشيوخ، االنصاب، السلمان،

 .(.8GIS 10) جاموبرن،2019بغداد ،  والمعادن هيأه المسح الجيولوجي العراقية،
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 سة( التتابع الطباقي لمنطقة الدرا2) جدولال

الخاصة بمنطقة الدراسة  ال اي يي حالكول   السلمان، االنصاب، الشيوخ،سوق  النجف، والهيدرولوجية الستة )الناصرية،الجيولوجية  خرائط التقاريرالمصدر من عمل الباحثة باالعتماد على 

(.ةربيانات غير منشو)، 2019، بغداد  والمعادن هيأه المسح الجيولوجي العراقية، الصناعة وزارة ،250000:1بمقياس 

 
Environment البيئة 

 

ة المساح المكونات الصخرية
 المدة Epoch الدهر Age نات ترسباتالتكوي Formation 2كم/

Period    الزمن
 الجيولوجي

Era    الحقبة 

Continental 

 البيئة القارية
 

 

 

 

كسيد أوطين، رمل، غرين، طين غني ب
األلمنيوم، ترسبات رياحية، تجمعات 

 ملحية، بلورات جبسية
،كثبان رملية ، الواح رملية ، كثبان 

طين عضوي ، قواقع النبكة ، 
 واصداف ، ترسبات مائية

 
3519.01 
87.94 
3001.50 
1811.25 
15.52 
207.01 

 ترسبات العصر الرباعي المتمثلة بـ:

 1-ترسبات السهل الرسوبي 

 2-ترسبات شقوق االنبثاقية   

 3-ترسبات ملئ المنخفضات 

 4-ترسبات الريحية 

 5-ترسبات االهوار الجافة 

 6-ية لسبخات الداخل ترسبات

 

 
Holocene 

 الهولوسين
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Cenozoic 
 حقب الحياة الحديثة )سينوزوك(

 
 

 

 

 

 

 الباليستوسينPliestocene  الدبدبةDibdiba 11172.01 فككةمتكوينات 

Fluvial 
 البيئة النهرية

حجر جيري ، غرين ، رواسب طفل ، 
 حجر رملي ناعم ومدمبك ، كلس طفلي

569.25 
Zahraالزهرة  

Pliocene الباليوسين 
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ry
 

ي
الث

لث
ا

 

بيئة ساحلية ضحلية  والمياه 
مالحة  إلىفيها من اعتيادية 

 مع وجود المتحجرات

طفل اخضر واخضر محمر رمل  
دوماينري طفل جبسي متداخل مع واد 

ي عللى أوكاربونية حجر كلسي ح
 منتحجرات حججر طيمي ورماي احمر

828.01 
 
 
 

Nfaeifnالنفايل Middleالوسيط 

 Miocene      المايوسين
 إلىالبيئة انتقالية من البحر 

 اليابسة
بيئة بحرية ضحلة تتداخل  أو

 شعاب االغونية خلف الشعابية

 وحجر طباشيري جيري الفرات: حجر
 .رملي

 وحصى وطينية رملية الغار: صخور
 مع

 جبسية ومدملكات والجبس األنهدرايت
 تكلسية مع متحجرا

2639.25 
 

517.50     

 الغار
Ghar                             الفرات 

Euphrates 

Lowerاألسفل 

 بحرية –البيئة الغونية 

)بيئته بحرية ضحلة قارية 
 (شبه قارية إل 

 حجر كلسي طباشيری   جيرية صخور
وحجر  .غرينية دولومايتية،رواسب

 طيني جيري وحصوي

 
26082.01 Dammam امالدم 

Upper األعلى 
Middleالوسيط 

 
 
 
 

eocene 

 االيوسين
 

حجر جيري سجيلي  وعقد الصوان 
 مع االنهايدات المتداخل مع الصلصال

 
 

 Jilالجل 

 

 Rasالرص 

Lowerاألسفل 

 البيئة البحرية
 رملي بنفسجي،حجر رملي كلسي حجر

 وإنهدرايت كلسية كوارتزي،صخور

1293.75 
 

 Um Er Radhuma ارضومة أم
Upper األعلى 

 
 paleoceme  الباليوسين

 البيئة ساحلية

صخر جيري سميكة المعدان وحجر 
جيري طيني والصلصل والحجر 

 الجيري الصلصالي

 

Tayarat 

 الطيارات
Upper األعلى 

 
 الطباشري

 

cretaceous 

 الثنائي

 

Mesozoic 
 حقبة الحياة المتوسطة
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  :اتم   إلحاتق م  ماال  ق   الطهققن حال كولاقب الئى لي أن ماط ي ال  ا ي حل كون 
 Tayarat Formation تكوين الطيارات -1

مئددددددد  الك تيق دددددددن  إلدددددددحيعدددددددوج ةددددددد ا ال كدددددددولا   ددددددد  ال اكشددددددد  م دددددددح  دددددددطح  ماط دددددددي ال  ا دددددددي  
) Cretaceous(مدد ف الع ددوة   دد  م واأددق ح  ة)1رonformable contactUnc  ارضىىومة أممدد  تكددولا 

 لد   قدا أن ماط ي اتنئقج   ةم303ر إلححلناج   ل ة ا ال كولا  قت قف ال اوج م أ يئل  ال ة يع وفة
ل ددأل  تكددولا الطيددق اب مددا جددنق اة السددف ن ج دد ة   كددون مددا   م ددح اددح الةدد حج الع اقيددي السددعوجيية ح 99ر

ج د ة ط ادن م د  أ دو  ةق ال دنا الع دوة مق  و   اب مة وى ميقتنةخىو  ج  لي م طه ي   ي ي معقج  ال ب
  لدددي  دددقم يي ة  الب لدددي ال   ددد بيي ل ددد ا ال كدددولا ةدددن ة 2ر  دددأل  مدددا الئ ئدددقس حالة ددد  ال  ددد ة الئ ئدددقلن

حقدد   (Back Reef-Lagoonal)   ددق   الع ددوة أ   ددل   لددي ت ونيدديال  ددق   السددف ن حال قسدد  ا إلددححلا سددا 
م ددواا الىددنان ال ددوأن أددن تكددولا الطيددق اب م ددح قة ح  3ر )Maestrichtion-accousU.Cret(مدد ج م دد ف 

 مدا اةدا الىناندقب ال وفيدي ال ليسدي أدن الةدوض ا  ال يقف   نا ما انان جوأن مع د ة حةدو  د لل يشد ل حامد 
 .  يقف أ  ق تكون م  ي حخقلةي لش جن الألحأن ماط ي ال  ا ي 

 rmationEr Radhuma Fo Umرضومة  أ مأتكوين  - 2
   تكولادقب الدنما ال قلدأةاأل دفلات و د ا  – األم دحجح   رالبا و د ا  إلح ضومي ا مق  ا  ن تكولا      

ي دون  ا دف   أدن مد قال كولا  طح مد م تواأدق مد  تكدولا الطيدق اب الد ة  ل  ا األ فلحل   ل الة  الطه ن 
The gelالةد  الطه دن الع دوة م واأ دق مد  تكدولا ال دل  ة قمالد ممد  تكدولا    ح  د  م واأدقاأل دفل قمرالد م 

تسددوج  ئددو   حاضددةي أددن الئددة اا ال اوفيددي ت ددي ق أددن جاددوج شدد   ماط ددي ال  ا ددي مادد  الةدد حج  حالدد ة
حم دد  حاألن دد  ا    نقم ددي ال ب ددو  يل حلومق  يددحارك سدديي  حت ددأل  مددا الئددىو  ال   لددي  .الع اقيددي السددعوجيي

م    افس نة  م ن ك سن الفواخدل  لوجدوجأضدا مدا  ةخد ا  ال  ة د ابقحتة وة م دح  نة  م ن  وا ت 
 .% 10-1  رح ات دد     ق ال ددن قمسددة حت   ددن    ددي مم  80-30ر دد ا    دد ل ةدد ا ال كددولا ح احال كسدد اب حل دد  

حلب ددم مسددقمير1293.75كددا2 ، توضدد  تكولاددقب الدد مقم حال ددل حالنةدد   ت تواأميددق مدد  تكددولا قم ا ضددومية ح قن   
وم حفسدد مي تة   ددق  قل ددقا  سددب   اقةددق   ق فونددقب الكقلسدد  قيضددق  ة حت  ددقا يرال   الدد اا ن   لددي ت  دد ه   ة لدد

 األم  ال ة ت ي ع  ق تش ل مئ  ا   م  ق  ل  يقف ال وفيي أن ال اط ي ال ن  قلهق  مق تكون مقليي ال  ومير4 .
  Formation Rus الرص تكوين  -3 

حلع بد  ةد ا ال كدولا  ة اكشدفي ال دن تظ د  م دح  دطح ماط دي ال  ا ديت يع  ة ا ال كولا ما الئىو  ال         
  دأل  ال كدولا مدا  ةات و د ا (L.Eocene)مئد تكدون أدن ما م أ الع   م  تكولا ال دل حالد ة  م قأئ

                                                            

(1  ( Al - Mubarak ، Ani. Q.،The regional geological mapping of south west of Busaiya area ، 

Report 1346 ، Geo. Surv. Min. Inves. Baghdad ، Iraq 1983 ، .p12.  

 (2) Ibid, p13.    

 (3)Tamer-Agha ، M. Y. & Al-Janabi ، S. A.،Palygorskite in the Tayart Forma- ( tio Upper 

Cretaceous )، well KH6  of Al- Ansab، southern  desert of Iraq ، 2000.11- p34.   

 .9، صنور نيسان، مصدر سابقأتون أ( 4)



 يف منطقة الدراسة املؤثرة على املياه اجلوفيةلطبيعية ل اامالعوالفصل الثاني ******************** 

 
27 

أدن قمدواض  يتهى لد  راتن ق   ا   ال  د اال مد  الئ ئدقس حم د  ج د ة  د   ن حال دن تع دغ   لدي ت ونيدي
حالشدد قس الشدد قن مددا الةددوض  شدد قت   ا ضددومي مقح  قملطه ددي تكددون أقخدد ي  دد ا تكددولان الدد مةدد ف ا يددية قن  ةم 

 اعددد م تكدددولا الددد    قحة  ة دددأ   ضدددقاس ل ئدددهح الطه دددي الفقخددد ي تكدددولا ال دددل ةحال دددن ت غ ددد  نةدددو ال ادددوج
ي ط دالع ي دي ال دن ت د  أدن جادوج ما دق  آلل ني حلكا يظ   ض ا ال  دق   الطهدققاقخي أن ال  قش  السطةي

الئددف ة حقدد   إلددحة أددن ال  طدد  ال  ددقلن  م100ادد ى مددا رق إلددحمددا ماط ددي  ال  ا ددية ح دد ل ال كددولا م غ دد 
ال سدومقب ال  ولوجيدي الق ي يدي مد  تكدولا الد   عهدق   مدا  مبد مدا .  1رلد  أدن السدعوجيي ق  ي ون اكب     

لفقخدد ي   ا  ددق ةددن مدد حج   دد  الةدد حج ا قن     ددق قمحالدد م ا ضددومي مقتكددولا ج ولددوجن مسدد  ل ي دد   دد ا تكددولا 
ي  ددل ةدد ا ال كددولا  ال كددولا  اة تكق دد   الة  دد  أددن الةدد  الفقخددل مددق  دد ا قتواأميددي حلر دد   لددل حجددوج الب لشدديق ح 

تسدددب  خدددىو ةق الدددقج  ال ة دددوى  قيضدددق  ن جدددوأن ضددد ا خدددىو ف ح قحمددد   ة   حج ولوجيدددي حت   ضددد ا قة ادددن 
م  يددي مفدد  البلدد  جل ددل  مبدد ح  الىددقنق  S2Hر  دد  ال  دد  حج ا ب ل ددقا  حالع ددون حتسدد ج ددق  آلالكب ل ددن ل يددقف ا

 . 2  حسرالح   3ى لطيرال   اج  ة 2ر ال  ا يأن ماط ي  م ح حخول ق طه ي ال  
     Jil Formation اجلل   تكوين -4 

  (L.Eocene)ال ه د  ات و د ا مئد  إلدححالعقلد   قممدا تكدولا الد م األ فلل   تا أئل ال نا         
 مق  الةددد حج الع اقيدددي السدددعوجيي م    دددنا م دددح تكدددولا ا إ   كشددد  ال كدددولا   ةددد  ة دددا تكدددولا ال دددلقتةددد  

ةدد ا تكددولا م ددقأئ ل كددولا الدد   أددن ال اددقطق ال اكشددفي حال ددن ت تة ددوة م ددح طه ددي مددا  ن  قح  ة ضددوميا
 قفت ددأ حل دد اال مدد  تكددولا الدد    ة 3رRus(Jil)  Formation دداقط ددق م يدد  قخددىو  اتن ق دد  ا  ة ح 

مد  الة د  فدي ح قما طه قب ما الئ ئدقس ال  ا األم ح إلح األ فلما  و فماط ي ال ئ لفة حت أل  خى
الة   ال   ة معدقج ال ب دو    هعد  الة د  ال  د ة ال سد ةق ن   ا النيوماليتي )يحوي عل  صدف(ال   ة 

   د ل ال كدولا ح ا  د  ة طفلة حلة وة م ح مب هقب أو فقتييطهقش  لي ح  حخىو   ق فونقتيي حم   الئوانة
شدده  قق لددي  اب م ومدددي  إلددحالب لددي ال   دد بيي ل دد ا ال كدددولا   لددي  ة لددي ضددة ي قق لدددي ح  مة  88 –66مددا ر

 . 4ر ماط ي ال  ا يأن جاوج  قم   قجوفي قال كولا انان حقن  ة اام يقجيية 
 

                                                            

(الالغونية :  هي عبارة عن مقطع مقعر بالقرب من اليابس ويتجه نحو الشاطئ  ويهبط بشكل منحدر لطيف ب )جاه البحررتأ، 

ن علرى تكروالشرعاب المرجانيرة و وأكبيررة مرن الميراه بواسرطة الحراج   امجسرأمرن الميراه المنلصرلة عرن  امجسأوهي عبارة عن 

ى، خرتلط بالحصرالمرجانية وتحدث في المناطق الساحلية  التري تتمير  بوجرود  الرمرل الم البحيراتنوعين البحيرات الساحلية و

ا مصربات نهرأنهرا  بحيررات سراحلية وبرين المسرطحات المائيرة المصرنلة علرى أوهناك تداخل برين المسرطحات المائيرة المصرنلة ب

ليرل وري ، التححسرين الجبر املى : ضرميا  أدهرإ لألنهار، وتعد من المظاهر الجيومورفولوجية الشائعة حول العالم للم يد ينظر

عرة امجبيرة للينرات ،غير منشرورة( ،كليرة التربيانات  ، رسالة ماجستير ) ستثماراتهااورا  امالمكاني للمياه الجوفية في قضا  س

 .20، ص2015بغداد، 

 .277،ص1982عة الموصل، امج-كلية العلوم -، جيولوجيا العراقوآخرونعبد هللا السياب، (1)

رئريس قسرم الميراه الجوفيرة فري هيرأه المسرح الجيولروجي العراقيرة،  ( المقابلة الشخصية مع دكتور نصير حسرين البصرراوي،2)

 . 4/4/2019بتاريخ 

    (3)  Jassim، Saad Z. and Goff، Jeremy C. ، Geology of Iraq ، first edition، published by Dolin، 

prague and Moravian Museum ، Brno ، Czech Republic، 2006 ،p120.      

ة امرالشربجة الجروفي، الهيرأة الع –أحمد سرداح كاظم، الدليل الهيدروجيولوجي الستثمار المياه الجوفية في حوض السلمان ( 4)

  .5، ص2018للمياه الجوفية، قسم الجيولوجيين، بغداد، 
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 Dammam Formation امتكوين الدم -5 
  يع ب  ما قةدا الىناندقب األم حات و  ا  – ال  أا  فلاأل رات و  ا  مص إلح  1رقم ا  ن ال م 

ت   دددل  قل  ددد م الهةددد ة الددد ة مددد    عددد  اتنةسدددق  الهةددد ة ال دددن مددد    أدددن ال وفيدددي أدددن ماط دددي ال  ا دددية 
فري وسرط مسدقمقب  ب د    كشدفقن أدناا   حال دل ال د  قم  دوفيي ل كدولا الد محت  دل الد ح   ال األ فلات و  ا 

وبيلرررر   ،بررررار المائيررررة المحلررررورة فرررري المنطقررررةآلادراسررررة وتخترررررق معظررررم منطقررررة ال وجنرررروب وغرررررب

 ش ل ا قس ما الة   ال   ة حال  د ة ال د ل    ة ال دون ال مدقجة أدن  يتكونو (2كم82.01026مساحة)
ددا تكددولا الدد م قجددنااميقنددق  طهقشدد   أددن قم دد  ج دد ة طهقشدد  ة ح  إلددحجنالدد  الع يددق   ةددوس ق أددن  قمالسددف حة ي س 

 د: )2( األ فلحالو ح ح  األم حر  ح  ا  حم ابم ل  ا يم وم ماط ي ا
 قجدناا  اكش  ة ا ال كولا أن ح ح ح  ج ماط دي ال ا  دي أدن (:Upper Member)الـوحدة العـليا  -أ  

 قح مسددد      ققعيددديحل دددون مدددا قطددد  خدددى لي   السددد  قن ح ف  دددي حالةدددوا ا    دددي  مقح الشدددول ي  مقرمدددا فيضدددي 
  (Recrystallized)    ال دبدد و  ج د ة مدددعقج حمدد  ي  د ي ي مدا م د    دغ خدى لي م كسد   تع وةدق طه د

 .  3ر ال  وميميقف  ة لي مقليي  ضة ي  ابحف لي ال      شقطليي  م  40 -35رما        ح  احل 
 أدن ماط دي ال  ا دي ن شدق اا قمحمد اب الد م قك د مدا  نحةد (:Middle Memberالوسـط  )الوحـدة  -ب

لي حالشدددف ةيي ح قمددداىفل السددد  قن حالشدددرمدددا  قجدددناا ماط دددي ال  ا دددي أدددن  دددح ح ددد جحح أدددن جادددوج  حتكشددد 
الك دغ  م دق قمدا حل كدون  حخدفيي ةم ج حالسقمي ح ولىي حااكي حخد يعي  مقحال أقعيي حال    حالة ق   ح 

 م 60-50ر  م  م   م   الئوان  ب م  د ل ةد ف الومد    د ا الطفلح  حال حلومق  ج  ة  حالةئح حم  
 Middle- Upper)    حالو دح –الع د  ال  د   ل  دق رات و د ا الع دوة  ن  ق   د   ة لدي ضدة ية ح ال حف لدي

)Eocene  4ر ال والنم ح  . 
حل دون تكدولا ال دلة   قممدا تكدولا الد م ت  دل  الومد   السدف ح : (Member Lower) الوحـدة الفـفل   - ج

ال سددا  قمقسددق يمددا  ا دد حل ددأل  ا ضددومي مق  ح  دد  تددواأ ن مدد الدد  حل ددون تددواأ ن مدد   ا ضددومي مقح الدد    أددو  
ط ادددن ية دددوة م دددح نسدددهي مدددا   فوندددقب    كدددون مدددا م ددد  ج ددد ة طهقشددد ة ج ددد  ال طب دددق حم ددد  ج ددد ة  األ دددفل
ة  ب دم  د ل ال كدولا أدن ماط دي ال  ا دي األم دح إلدحمئوة م     ما   لي م  دي خىو  ج  لي  إلح مالكقلس و 

أدن ال دنا ال ادوفن الغ فدن مدا مداىفل  األ دفل قممة حلاكش  ال م(150-200)ددددددد  الةفددددددددددددم ح ن قلج  م  قجا  ا ح 
م دح نطدق  حا د  حام والد    د اجفام سدب   . 5رالشدف ةيي  ح تادقن   مقالس  قن ح أن مداىفل ة انيدي حال  لشدقنيي ح 

                                                            

لعربيرة السرعودية حيرظ تظهرر صرخور هركا التكروين علرى السرطح، لم يرد فري المملكرة ا ام: يعود تسميته الى قمة الدمام( الدم1)

انظررر الررى: أبررراهيم صررقر، مرروج  جيولوجيررا الميرراه اترضررية فرري الكويررت، الطبعررة اتولررى، ميسسررة الوحرردة للنشررر والتوزيررع، 

 .52، ص1979الكويت، 

 .7( عال  ناصر الشمري، مصدر سابق، ص2)

 .7، صر نلسة(المصد3)

(، وزارة NH-38-3ديكررران، عبررد الحررق ابررراهيم مهرردي، تقريررر جيولرروجي عررن لوحررة الناصرررية )اللوحررة ( دريررد بهجررت 4)

 .3، ص1993، 2258بغداد، رقم التقرير  250000: 1الصناعة والمعادن هيأه المسح الجيولوجي العراقية،  مقياس 

ب ، دراسة هيدروجيولوجية هيدروكيميائية لمنطقة ( عبد العالي عبد الحسين حنتوش الدباغ ، شهلة نجم الدين عبد هللا الخشا5)

، وزارة الصرناعة والمعرادن ،هيرأه المسرح الجيولروجي العراقيرة، بغرداد،  1:250000، مقيراس   (NH-38-6السلمان اللوحرة )

 . 12، ص 2001
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 اب الئدى لي ددو  حالف واب م ح الش و  حالفواخل حالكسدددد م وال ق حل  قا  م ح   يقب  ب    ما ال يقف ال وفيية
 جددد ا   ددد يل  قحمدددا جددد ح  مدددقج  حةدددن  اب تطبدددق  ددد يل  قطوفو  افيددد اخدددا ي مقليدددي لددد ا أ دددن ترلددد  مظ ددد  

Scarpsحل   دددن ةددد ا ال كدددولا    ددد   تشددد  قت  ححجدددوج الك دددو  الكق  ددد يي ال  ي دددي  ة(Paleokarst)ةددد ا لعددد  ح  ة
لىناندددقب ال وفيدددي أدددن ماط دددي ال  ا دددي حمادددقطق الئدددة اا م دددح ا يلدددح قةدددا ال كولادددقب ال  ولوجيدددي الةق ال كدددولا مدددا 

  . 21ئو   رال ام   ة 1ر ضة ي  لي ال       ة لي  ن  قح  كب ةقةقحما ال اوفيي حالغ فيي 

  و ال ومقأن قضقا الس  قن ماط ي  قم  م قش  خىو  ال م12ئو   رال
 
 
 
 
 
 
 
   
 

           
 

 .25/7/2019ق لخ ال  ا ي ال   انيي    ال ئ  :         

 Ghar Formationتكوين الغار  -6
ضي ي ما جاوج ش   ماط ي ال  ا ية  اكش  ال كولا أن مسقمي    حح األح  األ فلر مئ  ال ق و  ا       

مددا ال مددل حالةئددح مدد  ق  ددل مددا اتن ق دد  ا   حالطدد ا حل ى   ددق طه ددي مددا الة دد  ال  دد ة  ال م ددن  ح   ددأل 
أدن  الئدى لي   لسةاقت   ة حل  قا  قل غ  اب ال قنبيياألم حج  لي  م يي أن ئىو  ت ةوس ل يي حق حج  لي طف 

حقد   دنجاج  م  150-100ر  ا ال كولا مدق  د اة   ل خىو  ج  لي  م يير أ قتيي ة إلحخىو   م يي مئولي 
  لددي  ةدد ا ال كددولا ي  ددل ة 2كددا2639.25مسددقم  رحف  ددم   م200ر إلددحم ددوس الددافح أددن مةقأظددي ميسددقن   ددقفت أ
،   لددي  ة لددي ضددة ي قح  لددي ت  دد بي    ددوفيي ان  قليددي م    ددي     ددهقب الدد ل ق  قحاليق سددي  إلددحمددا الهةدد   ن  قليدديق

اتئدددقس الةدددوض  إلدددحتشددد    حق ت  دددهقب الة ددد  ال  ددد ة مدددقالب لدددي الا  لدددي  إلدددحم دددأ تشددد   ال   دددهقب ال م يدددي 
   . 2رال  وفن  قلهة 

 nEuphrates Formatio تكوين الفرات -7
 Early)ال ق و  ا ال  و ح  ال ه   ال قنوة  م  مئ  حال  أا  األ فلرمئ  ال ق و  ا  إلحتعوج ة ف ال كولاقب 

Middle Miocene-Late Lower Miocene) يضدي ي مدا  د ج ماط دي ال  ا د قجدناا اكشد   أدن ة  حالد 
 دأل  لح  ألة يي أن ماط ي ال  ا يةحلقتن  ع  انان ال مقم ما م أ ا ة  م 180حلب م   ل ة ا ال كولا موالن ر

                                                            

 .7( عال  ناصر الشمري، مصدر سابق، ص1)

 112بق، ص( عبد هللا السياب وآخرون، جيولوجية العراق، مصدر سا2)  
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يسد ون مل أل  ما م   م ب و  ما الاح  ة 1ر م ومي ميقة ق ال وفيي ِق تفقع   ن    ال ةحالطفل ح  ال    ما م  
  م 8ن ال  ط  ال  دقلن ي دون  ةد حج رأ ة اب مة وى ميقتن مقلن  اب ال ظ   الطهقش  ة ج   ال طبق يل ألا

خدقلةي  ا فهىيإذبهشاشتها الئىو  ا ة ف ت  قة ( 2كم 517.50) حف  م مسقم  ق  م100ر إلححلنجاج ة ا الس ل 
أ ددن   لددي  ة لددي ضددة ي  ةق   ل دد  ال   دد بييمددق سددب  مة واةددق العددقلن مددا  ق فونددقب الكقلسدد ومة   دد ا آلالئدداقمي 

مد  تكدولا  ق  الة  الع دوة م واأدق طهميد ة(BackreefLagoons)ت  اال أ  ق الشعقج الا ونيي حا   الشعق يي  
أدن ال   د    ن طقمدقا م دح طه دي مدا الب لشديق ترشد  م وال ت طح م يا ال واأق  إلح ل حالة  السف ن  رش  الافق

 . 31ة  ام  الئو   ر 2رليغو  ا أن ة ف ال اط يح لع   األ

 الفضو   قن أن ماط يقم ع ل ا  ا   ل الك غ   تكولا الف اب ال اكش  ل     خىو 13ئو   رال
 

 
 
 
 
 

 

  

 .2019 /25/7الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر:    

    ilfeNالنفايل  -8
 ة ح ق ددد ج السددد  أدددن حفدددقألاص دددح ال قنولدددي  حتظ ددد  أدددو  تكولادددقب الغدددق  ح مئددد  ال ق و ددد ا األر       

حت دأل  مدا طه دقب ج  لدي طف يدي حطفدل حخدىو  ط ايدي  م  اا دي مدا   اكش  ش قس شد   ماط دي ال  ا دية
 م 15ريسد ون  سد ل   دن  ب دم مالا قححم دأ ت عققد  أ  دق م د  ال دق س حالد حلومق   ك دغ حال دق س م   ال
 حم ة د ابلي م ح اخد ا  ح قالئىو  ال   لي الة إلحال ن ت  ب  تة  ظ ح    ليي ضة ي أضا  ت  لهقة

Oyester 7  مدا رحال اكش  ما   م100-50    ل ة ف ال كولا   ا رقح حل     ةح خىو   م يي حال  ح-
السدف ن مد  تكدولا الفد اب  لةد حا ة 2كدا828.01مسدقم   رة حلب دم ة وة م ح ال يقف ال وفيدي ال قلةديلح  م 21

 تكددولا ت  دد    .  دد  قق ددل ل  طب ددق حلدد ا ال  قطدد  أددن ال ددنا الع ددوة مددا قددقع الة دد  ال  دد ة ل شدد  ل الفدد اب
ية دوة م دح حمد اب  األ دفلال دنا  ة اقجدن   كون الافق دل مدا  ة 3رجاال ال يقف الضة ي ق قس  الافق ل  ش ل

 ة ددوة م ددح م ة دد اب ال ةددق ي األم ددححال ددنا ال  دد ة    ددوفيي مددا الطفددل اتاضدد  ال  عققدد  مدد  الة دد 

                                                            

  .25/7/2019( المقابلة الشخصية مع السيد ضيا  الدين كاظم مدير مكتب المسح الجيولوجي والتعدين فرع المثنى بتاريخ 1)

محمد علي مهدي الوائلي، عبد العالي عبد الحسين حنتروش الردبا ، قريس عطرا محمرود، هيدروجيولوجيرة وهيدروكيميائيرة ( 2)

،وزارة الصناعة والمعادن ،هيأه المسح الجيولوجي العراقيرة ، 250000:1مقياس  (NH-38-7)اللوحة  ،منطقة سوق الشيوخ

 .11، ص 2002شعبة المياه الجوفية، بغداد العراق 

(3)Sissakian, V. K., Series of Geological reports on the exposed formations in Iraq; The Nfayil 

formations GEOSURV. 1999, int. rep. no. 2496,p11. 
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oysters تعققد  خدىو  الغد لا حالطد ا  م دحتع  الةقلي ال    دن  ل د ا ال كدولا العضدو الع دوة أقند  ية دوة ح
  لدي ت  دد   ل كدولا   لددي  األ دفلمدا الة دد  ال  د ة أدن جنلدد   اب ال دون اتم د  حالباددن مد  طه دقب  قي ددي 

 . 41ر ام  الئو  ة 1ر مقلةي إلح قم يي م  ميقف ام يقجيي 

 ل في قضاء السلمان منطقة المملحةي( بريشيا التكوين المنكشف التكوين النفا14صورة )ال

 

 

 

 

 

 
 .25/7/2019ال ئ  : ال  ا ي ال   انيي   ق لخ          

    Zahra Formationوين الزهرة تك -9
و ج ةنرفيضددي النةدد    ال اط ددي الا دد(M. Miocene) ددح ح مئدد  ال ق و دد ا األ إلددحال كددولا  يعددوج م دد      

ة حل ون   ل ال كولا أدن ماط دي ش   ماط ي ال  ا ي  جنااعظا األم  ا ال كولا أنحلسوج ة ق ج نقميي  ئيي
مسددددقمقب خددددغ    أددددن  ددددل مددددا  لدددديم ددددح ة  قيضددددق  حتظ دددد   (2كررررم569.25)حلب ددددم مسددددقمي  م ة30الا ددددو ج  ر

حل ددأل  ال كددولا مددا م دد   ماىفضددقب السدد  قن حة انيددي حالشددف ةيي ح ولىددي حجاددوج  دد ج مدداىفل السدد  قنة
ق  قلاسدددهي لب ل ددد  مدددق م يدددق    سددديق ة  قحخ ئدددقليق   قحمة ددد  قددد  ي دددون أدددن  عدددل األميدددقن  م يدددق   قح ددديل قج ددد ة 

حل كددون مددا جب ماددقطق مى  فددي م ف قددي مددا الئددة ااة ألندد  يع ددو تكددولا الافق ددلة ال   دد بيي أ ددن   لددي  ة لددي  ددق
   دد ل األم ددق  ال   لددي حالغ لايددي ال ى  طددي مدد   حا دد  الطفددل ال ددن تة ددوة م ددح ال يددقف ال وفيددي ال قلةددي حل دد 

ا ج د ة  ايس و د ا حةدو تكدول –  دواع  شد ل مشدوالن مدا م د  البا و د ا . 2ر  م35ة ف ال كولاقب  ةوالن ر
 ةال اىفضقب خدىو ف م كوندي مدا تي سد ون   ال حا   حال ن ت ألما   كون  حأن ميقف م  ي حظ ح  قق لي 

 اضد ألحاالو جة   يلألحا يل األالوان ق ما    ت  جح ا     حقطيقنج  ة م ج م  خىو  ط ايي   سيي  قخل
  . 3رن أن الس  ق  م12حرأن الشبي ي   م20راح ق    ت  س ل ال كولا م  ألحا

 Dibdiba Formation تكوين الدبدبة  -10

 إ حالبايس و دد اة  األم ددحال دد   ال ةئددو    دد ا مئدد ة البا و دد ا  إلددحال كددولا  اةدد  م دد  يعددوج 
 ا دأل  ةد لماط دي ال  ا دي م دح شد ل م  دأة ح ال اوج حال اوج الش قن مدا مسقمقب حا عي ما   واج  أن 

اشداي  يخدىو  أ قتيد حل كدون مداقة حال قي د نت دقلكوا   حفقن أدن ال دقا ال كولا ما مدواج مع نيدي   د  قق  دي ل د
                                                            

  (1  ( lbid. 2496,p12. 

 .28/7/2019بتاريخ السماوةمدير معمل الملح في  رضا سيلم الحسيني،( المقابلة الشخصية مع الجيولوجي محمد 2)

 الكويت،التوزيع والنشر  ل ،واألالطبعة  وبيئية،محافظة المثن  دراسات جغرافية  خرون ،أسرحان نعيم الخلاجي، و ( 3)
 . 46، ص2019
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 م دق  الكدوا تنقلغطن  دطة ق ال مدل حالةئدح حق  دل مدا الطد ا حالغد لا الادقتج مدا تف د  م ع ج  األلوان ح 
م دح قد    د اال فيد   عدل  قح  1رةد ف ال اط دي  لسدطح   ح قحال ة  ج ب  ق ال لق  حالس وس مدا ال ادقطق ال  د

 ن  قح   2كىىم11172.01مسددقميرحتب ددم   مة360-120   دد   ق  دد ارح احل دد  ال   لددي ال م يددي حال ددق سة  الئددىو 
    مة ج  قلضهح لع م  قلي ةم  ةح ق  لي جل  إلحالب لي ال    بيي ل  ا ال كولا ةن   لي ميقف م  ي ق  ت ةوس 

 . 2رIndex Fossilsحجوج ال  ة  اب ال الي 
 Quaternary Sediments الرباعيالزمن  ترسبات -ثانيا 
ال  ولدوجن   الدنما  إلدحتا  ن ةد ف ال   دهقب ال ن  مى  في ما ال   هقب ق  نوامقتغطن ماط ي ال  ا ي        

سد ا ة دق رمئد  البا و  و د اة مئد لا  لي إلدحامادي ال  ولوجيدي حت سدا ت  دهقت  ألا اد آال ا   ال ة يعد  
ال دن تغطدن  طدون  ي ال  وفيي الة   دي ال ا ولدي  وا دطي ال لدق ايلحت   ل  قل كولاقب الغ   ةال ولو  ا  مئ 

تظ   أو  تكولاقب ال    ية حتا ش  م وندقب ةد ا الدنما  شد ل   د  ماد ظا ر  د   إ جيي حال اىفضقبة ح األ
ة م    دددي     دددهقب شددد أقب الوجيدددقن حال اىفضدددقب ال  ولوجيدددي أدددن ماط دددي ال  ا ددديتدددواأ ن  أدددو  ال كولادددقب 

   د ل ت  دهقت ق ح ات كون ت  هقب الوجيقن ما الةئدح حال مدقس حال دواج الط ايدي حل د   إ ابة حت  هقب ال اة   
 ال  هق ادددي مدددا ماط دددي جدددنااحلع  ددد  حجوجةدددق م دددح طوفو  افيدددي األ ةاددد ى قحلدددنجاج أدددن مواقددد   م 10-5ر ددد ا

اسهي ل   هقب ق  قلمق ةيي لةوض الف ابإ حتغطن ال كولاقب ال  ي ي ائوخق   قلاسهي ل  اقطق ال ة ةال  ا ي
خل ن  ة أضا  مدا ال مدل  اب اتخدل قم ح مواج   لايي حط ايي  اب  م وال قأ ال اىفضقب أأن ق ت   ن 

أددن مدد حج ال اط ددي ال   دد    دد ج  هددقن ال م يددي الطول ددي حال اليددي ال لةددنة حظ دد  أددن ةدد ا الددنما  ا ددل الك
ت دأل  ةد ف ال حا د   قمللي ل وجيقنة حفشد ل مدة حت ض ا ال   هقب الط ايي الة   ي ال قحش   ماط ي ال  ا ي

 . 3رال  هى    حال   هقب غ لا عل الط ا أضا  ما  –ما  مل نقما 
 ل  ددددوفنحت  ددددهقب السدددد ل ا ت  ددددهقب السددددهىقب ال اا يدددديح م ددددأ تا شدددد  ت  ددددهقب ال قللددددي ل  اىفضددددقب      

 ال   هقب:  ن حخ  ل  ف  حفي ق لةيي الحال   هقب 
  (:اهلولوسني )عصر SedimentsPlain  dFlooيالرسوبترسبات الفهل  -1
ال ادوج  إلحالش قس الغ فن  ال  ا ي ماتا ش  ة ف ال   هقب م ح جقنبن ن   الف اب ال ة يى    ماط ي    

الا  لددي الطبيعيددي أددن مددوض ال   دد  ل سدد ل الفيضددن حت كددون ن ي ددي  ك ددق أددن األجال ددق تكددون  الشدد قن حةددن
حالط دن  جقي دي غرينيىة ت كدون ال حا د  مدا  حا د  ة 2 دا 3519.01رسقميحلب م م ن ق ألال   هقب قاواب 

ق  اس  ة ح الاقما حالط احال مل   . 4ر مى  فيل ا ا ح ة ف ال  ونقب مع 
 :اهلولوسني( عصر)   SedimentCrevasse Splay  ترسبات الشقوق االنبثاقية -2

ا لمدا تكدو  اف تغ د  ل  د   قحاتخدطاقعيي  قحةن ت  هقب ن  لي ت كون ما مق ي سد  الا د   د حجف الطبيعيدي 
 يايدفالغ    ح ات  دهقب ال د   قيضدق   الا د ة حتسد ح    لايد    قند  ح احل   د  م دح شد ل مد   ت  لهق مقلييلي ح ا ن 

                                                            

 .60، ص1965، مطبعة دار المعرفة، القاهرة، 3جاسم محمد الخلف، جغرافية العراق الطبيعية واالقتصادية والبشرية، ط (1)

 .280( عبد هللا السياب، وآخرون، مصدر سابق، ص 2)

(3) Al-Shamma’a ، A. M.  & Al-Ansari ، N. A، Hydrogeology and Hydrogeo-chemistry of the 

shallow aquifer in the south Iraq ، Jour. of Water Reso. ، 1995 ،p 42 – 58.  

بيانرات  ( بلسم سالم مجيد الطواش، التاريخ الباليستوسيني لمنخلض الرزازة والثرثار في وسط العراق، أطروحة دكتوراه )4)

 .18، ص1996عة بغداد، امغير منشورة(، قسم علم اترض، كلية العلوم، ج
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ة حت كدددون مدددا ت  دددهقب  ب ددد    2كدددا87.94يرحلب دددم مسدددقم الب دددو  اب ح قجل ددد قح ي  الغ لايدددح اال ددد   تشددده ألن دددق 
الغ لادددن حالددد ة  دددنجاج    دددق قت  ادددق نةدددو مدددوض ال   ددد   حةددد ف الطددد ا قب مدددا ال مدددل حالغددد لا حق  دددل الةب هددد

 . 1ر شه  م   ي إلحال   هقب تكون م   ي 
ـــل -3                                                                              )عصـــر اهلولوســـني( :  Depression Fill Sedimentsاملنخفضـــات  ءترســـبات م
       عدددد ض طلددددياح شدددد قس ماط ددددي ال  ا ددددي  شدددد ل شدددد لح طددددولن  اب تضددددق لغ  أددددن  لدددديغ ل تا شدددد   شدددد    \
ال اددوج الشدد قن  إلددح ح  دد  مادد ظا الشدد ل ي  دد  مددا الشدد قس الغ فددن طددوس ضدد ق  كددا7ك دد  مددارقح   كددا3ر

شد قس ألحا قمم دألل  اىفضدقب  اب اأضدا مدا ة ي ل  كولاقب ال  ولوجيي ال ى  فديل   قش  الئى ل ق  يإ مة
ة حت أل  ة ف ال   هقب ما ال مل حالغ لا حالطد ا الغايدي  جقا ماط ي ال  ا يقق اي حال ا ش   أن مى     هال 
 قحجيدي ح الادقتج مدا تو د  األ حال ن تكون   فعدل الاشدقا ال دقلن م 2-1  ل طه   ق   ار حلئل قلكب ل قب د

حتا شد  أدن معظدا ماط دي ة (2كىم3001.50حلب م مسقمي ر ة  2رال ن تسب  تش ق الةوض ح  قيق لسطح م 
 مقال  ا دددددددي أدددددددن ال اىفضدددددددقب ال ليسددددددديير السددددددد  قنة السدددددددقمية  ولىدددددددية الفقخدددددددلة ال  انيدددددددية الشدددددددف ةيية 

ح ط ق حجاوف ق الغ فن أن م ج ما الفيضدقب ما دق رال مادية ال  لشدقنيية  أن قيضق  حلظ    ال اقن  ةال ُ    
  . 3رنقميي  ئيي  ال اوفيي الش قيي ما جناا ايعيي حأن األلالهق فلة ا

  (:)عصر اهلولوسني Sediments Aeolaianالرحيية الرتسبات  -4
ا  ال  قشددد  إ تا شددد  ةددد ف ال   دددهقب  فعدددل ال ع لدددي ال لةيدددي م دددح شددد ل   هدددقن  م يدددي  ت  ددد    ةددد   

ما دق  م عد ج    جاوج ش   حت أل  ة ف ال   هقب ما ال مقس حتأاد  اشد قت   إلحت قف ش قس   ج أالئى لي حف
أن   ج ن د   ن ما ال   هقب ال والييةاقك م اة  2كا1811.25حلب م مسقمير لطوليي حالا  يي حال الييا

ال مدل الف اب حل    أن ش قس ماط ي ال  ا ي حل   ن  ئو    ليسي أن السد ل الفيضدن لا د  الفد اب حل كدون 
ةدد ف   حماشددأةددوا  ألق قدد ج اخدد ا  ال اولددقب ت ددي قالغ لاددن حقطدد  خددغ    مددا ال ددوالن مددا الطدد ا  ال مددل ح 

ة حال ددقنن ي  دد   دد ا السدد ل ال  ددوفن ضددن لا دد ة جج ددي حالفدد اب حتف مددقت اال   ددهقب مددا ماددقطق السدد ل الفي
شدد قس   فددن جاددوفن  ات قة ددقح طددولن  امالغ فددن  حل ددون  شدد ل مددن  امحال ضددهي الغ فيددي حالدد ة يسدد ح ر ددقلةن 

نطدددق   ا  إ أدددن ةددد ف ال اط دددي ال دددن تكدددون   ةددد ل ددد ا ال   دددهقب امظدددا ان شدددق  ق شددد    ئددديي حل دددون شددد قن أدددن 
جيددي راتشددع نة الكئددد  ة الغددول ة السدد     قددد ج ح مادد  مئدددهقب األ قيضددق  حت   دددن  الفيضددقب ات  ددهقب مددل

س حل دون ح م دح نسدبيق  مدا الة دل األق كبد  ح قح  هقن ة ا الة ل  ة 15 ام  أن خو   ر ةماىفل الئ  هقب
الدنما لئدىو  الة دل ال دقنن ةدو ت  دهقب  الد ليغلادن  حال اشدأ م و دح الةب هدقب حطد ا     إلدحال مل ندقما 

ال ولو دد ا الا  لددي ل ئددة اا الغ فيددي مئدد   البايس و دد ا ة أضددا  مددا ت  ددهقب حمئدد  ال ا ددن ال  ددأا  
 . 4ر حت  هقب الس ل ال  وفن ل ف اب

                                                            

 .  6، صمصدر سابقديكران، عبد الحق ابراهيم مهدي،  دريد بهجت)1)

دراسرة هيدروجيولوجيرة وهيدروكيميائيرة لمحافظرة المثنرى، وزارة الصرناعة يرر محمرد، مقيس جاسم سعود، رضرا عبرد اال( 2)

 .9ص ،2007، 3050رقم التقرير ، والمعادن ،هيأه المسح الجيولوجي العراقية

  30/1/2020، 24/4/2019( الدراسة الميدانية 3)

ل صبري حسين االسدي، الكثبان الرملية في محافظة المثنى )دراسة جيومورفولوجية تطبيقية(، رسالة ماجستير اموال  ك (4)

 .31-30، ص2011عة بغداد، امكلية اآلداب، ج ،غير منشورة(بيانات )
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 منطقة بصية شرقالضخمة  ( الكثبان الرملية الهاللية15صورة )ال

 

 

 

 

 

 

 

    

 .31/7/2019الدراسة الميدانية بتاريخ  صدر:الم  

  :اهلولوسني( )عصر  SedimentsDry Marshهوار اجلافة ألترسبات ا -5
حلب دم  ت كون ت  هقب ال س ا عقب أن  عل ال اىفضقب ال دن ت   دن  وجدوج طه دقب مدا الطد ا العضدوةة   

 ا  الاقم دددي ل  واقددد  حال دددواج خدددألمعظدددا ال  وندددقب ال   دددي ل    دددهقب ةدددن ا ن  ق إ   ة2كدددا15.52مسدددقمير
جدد ا  ال ددن تغطددن ال سدد ا    ددقل ون  يك  ةددق شدد ومق  ةددن ال ددواج العضددولي الاقم ددقالعضددولي حفأشدد قس مى  فددي ح 

  . 1رج جقب الة ا   ِا تفقعجفق   سب   إلح حم أ ت ع ض  وجةألا
 (:اهلولوسنيعصر ) Sabkha Sediments Inlandالداخلية ترسبات الفبخات  -6
حجاددوج ن دد  الفدد اب حأددن ال اددقطق ال  لهددي مددا ال   ةددي  فح قلسددهىي ال اط ددي ال اوفيددي لهة دد    ددتغطددن ا  

هقب م ةيددي مددا معدد ن ال قت دد  لددق  م ددح ت  ددح قم  2كددا10 ريشدد ل ماىفضددق  مسددقم    ددح الدد ةالقدد ج مع ددل 
 سدن لي  دأل  مدا ت اك دقب ال  دح  شد ل ة حةدو  2كدا207.01حف  م مسقمير أن اجنال  الو طح م 7ر س ل
 ةال دن تة دوة م دح مدقج    و لد  الئدوج وم  ل ب دو ابمة يق  ال  ح م ح   و ة م  ن و مسد     ال وم يةال  في 

ال ادددقطق ال دددن تكدددون أ  دددق  إلدددحا  مددداتيعدددوج  دددب  ت  ددد   ة 2ر م 1.0 - 0.5 ددد ا ر الطه دددي    ددد لح ا  ددد  
بفعىىل ناسىىيا الميىىاب الجوفيىىة فيهىىا واِرتفىىام م)هىىذب بفعىىل  ماق دد  ال يددقف ال وفيددي م تفعددي أ ئددهح ال  فددي  طهددي

  وتتبخر تاركة وراءها ترسبات ملحيىة األعل  إل الحرارة العالية مع وجود الخاصية الشعرية ترتفع المياب 
تددي السدد ل   ددق  امدد   لددل جاددوج قضددقا الىضدد  أددن ح ق ض م ددح شدد ل قشدد   م ةيددي م فألتغطددن  ددطح ا

البايي ال  ولوجيي ل  اط ي تسدقم   قن    ل  هىقب شق عي.   اتي ن م أ تشتِ  اضن الواقعي ش قس الىح األا
ال سدقمن ل دقة حتدأ    البايدي ال  ولوجيدي   د اجتمحام ح مع أي قم دق  اناندقب ال يدقف ال وفيدي حتة  د  موقع دق 

                                                            

( مقيررراس NH-38-3اصررررية)( نصرررير حسرررين البصرررراوي، دراسرررة هيدروجيولوجيرررة وهيدروكيميائيرررة لمنطقرررة لوحرررة الن1)

، 2911، بغداد، رقم التقريرر 250000: 1،وزارة الصناعة والمعادن ،هيأه المسح الجيولوجي العراقية، المقياس  250000:1

 .13، ص2005

وزارة الصرناعة والمعرادن  ( أنور مصطلى براري، نضريرة ع ير  صرليوه، ترجمرة فرائ ة توفيرق، تقريرر عرن لوحرة كرربال ،2)

 . 7، ص1995الجيولوجي العراقية ، بغداد،  ،هيأه المسح
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حاواخدد ق الكي يقليددي ال ددن تددر   م ددح نوعيددي  يدديإ    ق حالافقممسددي مددا م ددأ قمدد طبيعددي حاددوا  الئددىو  الع
 . 16ئو   رال ام  ة ال وأنا حال ق حم  ي

 فح قماط ي ال   ةي جاوج  ة      ال  ةيي أن  السهىقب 16ئو   رال
   

  
 

  
 

 
    

 

   
 .30/4/2019ال ئ  : ال  ا ي ال   انيي   ق لخ 

 الوضع البنيوي والرتكيبي  ثانيا:
ت فدي م دح تسد ج  قحمدا خدىو    نةد ا  حمدق م يدتا قح اتنهسدقايسقم  ش ل  طح األ ض ما م أ    

ل الطبيعيددي امددالعو قمدد  يعدد  السددطح  قيضددق  قم ددق   ب دد    تةدد   ددطح ال شدد   األ ضدديية ح  إلددحال يددقف ال وفيددي 
 دق  أددن حتك د  ةدد ف اآل ةالع ددون نب دق  قح  ددق  آلا غاس ال يددقف ال وفيدي مددا ط لدق مفد  د قال   دي ال در    أددن 

  إ م دد اض  ددطح األ ض لطه ددي   دد  نفددق  مادد  قح ددطح األ ض مدد  مسدد وى ال يددقف ال وفيددي  ماددقطق ت ددقط 
   ال ضق لغ أن ال غ يدي ال قليدي ل  يدقف ال وفيدي حم  دي ق إلحأضا ما  ةل  يقف يتة ل طه ي  طةيي اقان

 ددي قملوجددوج الوجيددقن الة حالددقج  تئدد لف ق تهعددق   ةال اددقطق ال اىفضددي إلددحةدد ف ال يددقف مددا ال اددقطق ال  تفعددي 
ي  دا ات د  تس م   دق  قيضدق  ة ح  1ريدي ال يدقف ال وفيدي أدن ماط دي ال  ا ديل يقف السد وس حال دن تع دل م دح تغ 

خدة اا ت دد  ماط ددي ال  ا دي ضد ا  . 2رم ق ة الوجيقن ج  الشه قب ال قليي حمامظي تغ  م ح ماقطق توا
ت ددقف ق الفدد اب حل ددون ت ددقف حاجة أال دد  ل ن  قتنةدد ا    اط ددي ت ددل الي  ددقا  ددطح  ال اوفيددية م ددأالعدد ا  

 ة 3ر  جالعدد  جاددوج مواالددق لشددح  -ليئددهح  قت ددقف شدد قس ةه ددقب مواالددق لا دد  الفدد اب ت  لهددق حل غ دد  جاوفددقالط
 ئدديي     دديالسدد  قن ح     ددي مددا الةدد  الفقخدددل   دددا ال خدديف ال سدد    ال    ددل  حل دد  خدد ع الفدد اب جددناا  

ال خددديف  ن  ق إلدددح حتشددد   ال  ا دددقب ال  عددد ج  ةال  دددوفن ال    دددل  اطدددق  السددد ل ال سددد    حال خددديف   ددد 
حلعد  خد ع الفد اب مدا الئد حع  ةلا   دأ      د ا    غ د اب  ا ولدي ا ق ديي طدواس تأ لىد  ال  ولدوجن ال س   

ال ليسي الغايي  قل يدقف ال وفيدي الد ة  دقن  دبه  حجدوج مادقطق ضدع  نفد ب ما دق ال يدقف ال وفيدي ال ةئدو   

                                                            

 . 330،ص1965جغرافية العراق الطبيعية والبشرية واالقتصادية، الطبعة الثالثة، مطبعة المعرفة، القاهرة،  ( جاسم محمد خلف،1)

 . 27( سيف مجيد حسين الخلاجي، مصدر سابق ، ص2)

 .13نور نيسان، مصدر سابق، صأتون أ( 3)
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ل ئد لف ال يدقف ال وفيدي  حا دعق   ق   د لل نطققد  د اج الئد ع حم وندقمقحظ  ب م ح ش ل  اق ي  طبيعيدي م دح 
 م  دددقج  دددقل   دددأن  ق ةادددقك  رأدددقلق ق دددو ج ددد  . قيضدددق  حلسددد ح  ة 1رال قجمدددي مدددا الئدددة اا الغ فيدددي حال اوفيدددي 

  ايدددي تكدددولا السددد ل   قنددد    *ر Geosynclineال   دددهقب ال دددن مدددألب اتل دددواا ال  عددد  رال  و ددداكا ا  ر
 دد ا ال  تفعددقب حفدد ا اتل ددواا  األنةدد ا شدد    إلددحقدد  الةقضدد ة يعددوج ك دد  م ددق ةددن م يدد  أددن الو قال  ددوفن 

م دق  دقم  أدن  ك    دنا  قت ل الف     قن   طق مقن ة أضا  ما ألك   م  ق  م ق م ي  قال  ع رال ة  قن 
السد ل نسدبيق  حطيدقب  مدقلن  خيف ال س    م ومق   غطدقا   دوفنة ح     ن نطق  القو  الاة  حاأل  قج

حلعنى  لل لضع  تدأ    الة  دي اتلبيدي    اج الفوالق الع ي يةمق ومي  ة  ي   ل األ قس م ح  سيطي مة
   دا حل دل الع دق 9-7مدق  د ارال سد    خىو  ال قم   أدن نطدق  ال خديف نطق  ال خيف ال س    ح أن 

 مبد   ا اا د   ك د قحفئديي  ون خدىو  ال قمد   أدن نطدق  السد  قنة حتكد كدا5رإلدححجاوفق    كا6ر إلح  فق  
لئددد حع ة حتعددد  ا 2رال ا دددن حالدددنماأ ددد   م ددد  الةيدددق  ال  و دددطي  مبددد ك ددد  م  دددي قال  ي دددي ح م ددد  الةيدددق  

 .ل اط ي ال  ا ي  قس البايي ال    هيقحالطيقب 
 الصدوع   -1
ال  لهدي مدا ماط دي  فُ قجدنااحفي دق يىدص  ةماط دي ال  ا دي أنالئ حع نظ ي ما ق ي  ا توضيح  ا ي  

مدا اةدا  ال   ة حال ة يع  خد ع الفد اب  وق    ماظومي ت مح ماظومي خ حع شح  حعال  ا ي م    خ 
ماظومددي الئدد حع ةدد ف قمدد    ماددقطق  إن   .ما ددق ا  حج ولوجيددي ماط ددي ال  ا ددي جددنا  ال ددر   أددن ة   الئدد حع

 د اج الئد ع مقةق ال يدقف ال وفيدي ال ةئدو   حظ د ب م دح شد ل  ادق ي  طبيعيدي م دح مب  ضع  نف ب ما 
حال ة ي   م دح طدوس  جاوج ش  ة م ونق    لل نطققق  حا عق  ل ئ لف ال يقف ال وفيي  -ف ش قس   جت قأ 

ة ا الئ ع ض ا ماط ي ال  ا ي مش اب الع ون ال قليي ال   أ ي  ئدو   طبيعيدي حقيضدق  دنا   ميدقف ات دق  
لة  دي ال يدقف ال وفيدي  قمت دقف العدألال  أتيي ما الئة اا الغ فيي حال اوفيي م دأ  دقم  اض ا ة ا الئ ع 

ة  3ر تكددولا ةدد ا السددطح ت ددقف م ددل الطه ددقب ال    بددن م ددحأت ددقف الشدد   ر دد ل الفدد اب ة قة  أمددا الغدد ج  
جادددوج ة حت  دددل الئدددددد حع األقددد م م دددأ تعدددوج ل عئدددد   -ت قةدددقب خددد حع ال اط دددي أ ا دددق رشددد قسقت هدددق ا ح 

  ال قمد   حمدر    أدن ال  دوفيقب ال  ي دي الع ي دي حتكون م ي دي جد ا  حموجدوج  أدن خدىو  ة بددد ة ال بدكقمالك
 Late) ال ق و د ا-ب ة ال  دقا قملددرالك  ج  حلعدوج امقن دق دجادوج -ت دقف رشد قس شد   قأ دح حما دق  اب 

Cambrian- (Mesozoic) 4رالى لطي  ام   ةم  ددقجةألحةن ما الاددوع ا . 

                                                            

 ,17، صري، مصدر سابق(عال  ناصر الشم1)

نظرية قديمة سربقت بكثيرر النظريرة التكتونيرة   -ملاهيم احواض الترسيب التكتونية:  Geosyncline )*( نظرية الجيوسنكالين  

عرن  ةدراسرة تقليدير عبرر، Mountain Chainsالسالسل الجبليرة وفسرت بوقت ما كيلية تطور 1873ام هورها في العظول أ

ثرم  ن. النظرية فسرت ان ترسريب كميرات هائلرة مرن رسروبيات برأحواض ترسريب فري بي رة بحريرة عميقرةسلسلة جبال اتبالشيا

تشوه طبقاتها الرسوبية لتكون سالسل جبلية. تلترض هكه النظرية علرى ان  أو الحقا تعرضت تجهاد تضاغطي نتج عنه رفعه

 الموقررررررررررع:-التشرررررررررروه بررررررررررالطي والتصرررررررررردع يررررررررررتم بالمرحلررررررررررة النهائيررررررررررة مررررررررررن تجمررررررررررع الرسرررررررررروبيات.: 

https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/291902     . 

(2) Buday،Tibor and Jassim Saad Z .The Regional Geology of Iraq Tectonism Magmatism and 

Metamorphism, Vol. 2, Baghdad ،1987 ، p352.  

عرة بغرداد، ام( أيسر محمد الشماع، دراسرة تكتونيرة لمنطقرة الج يررة، رسرالة ماجسرتير )بيانرات غيرر منشرورة(، كليرة العلروم، ج3)

 .154،ص 1986
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  نطقة البنيوية في العراق ومنطقة الدارسةت( ا4خريطة )ال

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Buday،Tibor and Jassim Saad Z .The Regional Geology of Iraq Tectonism 

Magmatism and Metamorphism, Vol. 2, Baghdad ،1987 ، p62. 

ت دددقف أ  خدددىو  ال قمددد   حت  دددناس تأ   ةدددق مسددد   ا   سدددب  م  دددي الئدددفيةي الع فيدددي إلدددححةدددن م ي دددي قددد  تئدددل    
لدد رال ق و د ا  مئد ةقجاددوج ش    حلعوج  -ت قف ال قلأ ل ئ حع أ و رش دقس  د جألق امقة ح فيةي ال  انييالئ
م يدددقجة حتكدددون طول دددي حتعددد  األمددد    ددد ا ألحةدددن مدددا الادددوع ا ة (Mesozoic-Tertiary)ال ا دددن   الدددنما-

ت قةقت دددق أط دددي ال  ا دددي  ال  دددقط  الةقخدددل لئددد حع ما ن  ق .الئددد حع األاددد ى ح اب تدددأ    حاضدددح أدددن السددددطح
الفدد اب الةدد  أ ل ئدد حع حإن  قطدد  خدد ع  ةال ى  فددي تددوأ  ل  يددقف ال وفيددي مسددقلكق   دد  ي ل افددو  حال ةدد ك حالدد ح ان

جقةددد   دددب  أدددن ظ دددو  ال يدددقف ال وفيدددي م دددح شددد ل م دددون طبيعيدددي م دددح ألت قةدددقب ال عقكسدددي ألال  ي دددي  اب ا
ط ي الئة اا ي  قا   ون معظا الطه قب الئى لي أ  ق  اب م ان ة ألن  الباقا ال  ولوجن ال    بن ل ا  اجفام

  د  الئد حع ق إن  . الفد اب ت  لهدق   ق الق ي ن مواالق  لا د ت قف الس ل ال  وفن م أ ي ون مض ف أت  ل ن ق  ل  
م ددأ تكددون  (Step fault)م يددقجة حتكددون م ي ددي حطول ددي حت ىدد  الشدد ل السدد  ناألال وجددوج  ةددن مددا الاددوع 

 امدددي الع وجيدددي حاضدددةي حل  دددا ت   نةدددق مدددا مامظدددي ال غ  ددد  الةقخدددل أدددن السدددةاقب الطهققيدددية   دددق توجددد الا 
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 دق موقعيدق  ةت قق ت  ي  حتف لق ال يقف حتغ  د س ا أن ت اك   تة   طةيي م ل الطيقب ال ة  ي حال  ع   ال ن تُ 
 . 1ر قمت قف العألض ا ا

 (Foldsالطيات ) -2
-ت دقف مةو ةدق شد قس اة حتكدون الطيدقب ال دن حاتأميدي الع وجيدينشقا الة  قب الطيقب ما تكون ة ف       

ال قمددد   م وندددي إشددد قس ت   بيدددي ةدددن ال  ضددد  جادددوج تةددد   دددطةيية حتع دددغ ةددد ف ال  اك ددد  مو أولوجيدددي 
(Horst)   حال ىسدد(Graben)  ة قن الطيددقب تةدد  السددطةيي تكددون م  ددي أددن ال  ا ددقب ال    حج ولوجيددي

  .5 ام  الى لطي ر  ة ح قق  تش ل موااس   ا األمواض ال    قحوال  ال يقف تع ل م ح ت  قألن

 منطقة الدراسة ( الفوالق والطيات في5خريطة )ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمحافظة  لبنيويةاخريطة  ،وزارة الصناعة والمعادن هيأه المسح الجيولوجي العراقيةعلى:  المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد

،بغداد 250000:1بمقياس  الرخيمية والكويت( )الناصرية، النجف، سوق الشيوخ، االنصاب، السلمان،ستة لوحات ل المثنى

 .(GIS 10.(8جام، وبرن2019،

                                                            

(1) Tamar Agha، M. Y، Al- Mubarak، M. and Al- Hashimi، the Jil Formation، A new name for 

the Early Eocene litho-stratigraphic unit in south of Iraq، Iraq Geol. Jour،Vol. 30، No.1،1997, p37.  
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جاوج ش   أ كون  سيطي ح اب -مق الطيقب الظقة   م ح السطح حال ن ي ون ات قف مةو ةق ش قس   جق
جاوج   ج توج    وااا  ط لق -ت قف ش قس ش   ألام  ة حالطيقب  اب قحا ج جي ح قم ل ق  ل ت    

 ة 1رحال ن ما ال   ا قن ي ون ل ق ماقي م  الفوالق أن ال اط ي يشه -الا  
ال  اك دد  أددن نطددق   ةدد ا الاددوع مددا حل   ددن ا مددألةاددقك نددوع مددا الطيددقب ال ددن تاشددأ مددا ط لددق تدد أق ا   

ادد ى أدددن قاددوفن ال   ددا حمامظددي ت اك دد  الفدد اب حالسدد  قن حمدداىفل اتنئددقج ال وجددوج أددن الاطددق  ال 
   حتكدددون مسددد ولي الشددد ل ح اب  دددطو  قمدددحال دددن تعددد  ضددد ا ن دددح الكسدددو  ال  عالشددد   ال اط دددي م دددل  سدددو 

حتكدددون موامدددي  شددد ل   ددد  ماددد ظا حل دددون  كدددا 4000-1ر ضددد ق مدددق  ددد ا  مح احجددد  ان اشددداي حمف ومدددي   ددد  
نشدقا ت اك د   قحأقم يدي  إلدحمدق تعدنى  جادوج جادوج  د ج حةدن  قلهدق  -ش قس ش    قح  ج -ت قة ق ش   ق

حتى دد ا حجددوج ال يددقف ال وفيددي حتواأ ةددق  ت  كشددق   و دد  ي دد ع    ةدد ف الطيددقب قح  ة 2رال بدد  أددن ال اط ددي 
 ال يقف ال وفيي. إلحم أ تع  ط ل ي موضوعيي لةف  آ ق  ت  لبيي ل وخوس 

 منطقة الدراسة ثالثا: طبوغرافية
ل  ولدددوجن ل اط دددي ال  ا دددي م دددح طبيعدددي  دددطة ق الددد ة اتسدددا    دددي ل ددد  انع سددد   سدددقطي ال    ددد  ا   

حتكددون غ حا دد واا  ددطة ق ال   لبددنة حاتنةدد ا  ال دد  ل ن الدد ة يسددوج ا  دد  مسددقمي ماط ددي ال  ا ددي ل  قال ضدد
ت دقف ألمدا مدوض الفد اب نةدو ا  تفدقعالهقجيدي ال اوفيدي ت د  ج  قتِ  قجدناا ي    ي ماهسطي  هدققن ا  ماط ي ال 
 بدد ق مددا م ددأ  . 3رلكددل    ددوم    م2.7رل اددوفن الغ فددنة قة  قت ددقف الئددة اا ال اوفيددي حف عدد س ال اددوفن حا

الهةد  أدن جادوج أدن ال اط دي مدا مسد وى  دطح  ِا تفدقعم دح ق  يع بد  حالد ة  م440رال  سقحة   تفقعاح اتِ 
الكب دد   دد ا    ح  ددا الفدد   م100رال  سددقحة   تفددقعت ددقف الشدد قس الشدد قن مادد  اددح اتِ أ   دد ج ماط ددي ال  ا ددي

ال سددقمي الوا ددعي ال ددن يشددغ  ق ةدد ا  إلددح سدديطق  حتدد  ل يق  ح لددل يعددوج  نةدد ا ااندد  يعدد  قق دد  إت قح  ِا تفددقعم ددح ق 
 ال  سددقحة   تفددقعاددح اتِ  إلددح  حخددوت  م100رال  سددقحة   تفددقعنةدد ا   عدد  اددح اتِ ألنةدد ا   ددا تددنجاج ج جددي األا
اددد   سددديح يشدددغل مسدددقمي آنةددد ا  قلسدددطح ال ةقأظدددي ةددد ا  الددد ليغ ألن ددد ج ن ددد  الفددد ابة حل ق دددل ا  م60ر
ت ددقف أأددن الشدد قس الغ فددن    م15رال  سددقحة   تفددقعخددغ  حت ضدد ا شدد قس ماط ددي ال  ا ددية حلبدد ق مددا اددح اتِ ق

 ال  سددقحة   تفددقعحمادد  اددح اتِ  ج لددقن ن دد  الفدد ابة ماط ددي  ال ددن ت ضدد ا م10ال اددوج الشدد قن حمادد  اددح ر
قميدددي الددد  اجن شددد قس شددد   أدددن ن ل اط دددي مدددا مسددد وى  دددطح الهةددد أدددن ا ِا تفدددقع أطدددقح الددد ة يع بددد    م6ر

  تفدقعةد ا اتِ  ة حلع ن  انة ا ا   سيطق  حت  ل يق  نسبيق  إت إ  تفقعب أن اتِ ح قحم ح ال  ا ما ة ا ال فال ةقأظي 
نهسددقا الاسددبن  سددب   ددعي ال سددقمي ال ددن يشددغ  ق  ددطح ماط ددي ال  ا ددي ألا يحتغ دد  م يدد  خددف   دد  حاضددح  

                                                            

في الصحرا  الغربية العراقية، رسالة ماجستير )بيانرات غيرر  ام( ن يه وديع هللا ويردي، الخواص الهيدروليكية لتكوين الدم1)

 .140،ص 1994عة بغداد ،اممنشورة(، كلية العلوم، ج

 .14مصدر سابق، ص نور نيسان،أتون أ( 2)

يم امة لدراسرات وتصرامرعلي محمد جواد، خليل ابراهيم محمد، عروبة عبد الواحد، مشروع الغضراري، شرركة اللررات الع(3)

 .37، ص1994قسم المياه الجوفية، -مشاريع الري
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 إلدح الغ فدن حلسقم  ة ا اتنة ا  م دح م  دي ال يدقف ال وفيدي مدا ال ادوجماط ي الس ل ال  وحفنة  حةنة 1ر
 . 6رال اقطق ال اىفضية  ام  الى لطي  إلحما ال اقطق ال  تفعي  الش قن الش قس

  ي أن ماط ي ال  ا ي  درم  ال  سقحل(Elevations) قب تفقماطوا اتِ   6رخريطة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
س ن ، بمقيافظة المثة لمحاالمتساويات رتفاعة للمساحة، خريطة االِ امالع بالهيا عل :: من عمل الباحثة باالعتماد لمصدرا 

 .(GIS .10 .(8ج اممحافظة المثن  وبرن (DEM)و  2019، بغداد، لسنه 1:250.000رسم 
 

 ة ق:  قس  ا إلحل ن  ون   ل حالع  يي اقمماط ي ال  ا ي مس  طبيعي الع  ض أناألش قس  طح قت اوع   
 منطقة الفهل الرسوبي  -1
  ل مدد امددن ددق  حت  ددب ق ن ي ددي لعو ألالسدد ل ال  ددوفن ةددو ال اط ددي ال ددن تكوندد  مددا ال حا دد  ال ددن تا   ددق ا     

ة   دق شده ي قاددواب الد ة حالبددنس ة  دق رالفيضدقن  حال حا دد  ال دن ية   ددق ن د  الفد اب ح دد لل ال حا د  ال ددن تق 
 قل  ج ما قادقف ال  د ى م وندي الضدفق  ال دن  ة حت     ال حا   الىشايم  ى ن   الف ابا   ما م وج اآل

حتب دم الشد قليي مدا ماط دي ال  ا دي  قمقسدألما الس ل الفيضن الفسيح ال ن ت د  أدن ا م 3-2ت تف  مق ي ق ج ر
                                                            

الدراجي، رسررالة والسررماوةبين السررماوةسرررحان نعرريم الخلرراجي، جيمورفولوجيررة نهررر اللرررات بلرعيرره الرئيسررين السرروير و (1)

 .28، ص2003عة بغداد، امماجستير )بيانات غير منشورة(، كلية اآلداب، ج
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قمي الك يدي %  مدا ال سد9.3ة  اسدهي رق  2 دا 4547مسقمي ماط دي ال  ا دي الواقعدي ضد ا السد ل ال  دوفن ر
ة ت   دددن  1رحنقميدددي  ئددديي قضددديي ماط دددي ال  ا دددي مددد ا قضدددقا السددد  قنق  ددد  ق حال دددن توامددد  م دددح   ل  ةقأظدددي

ت دقف حاجة أ  الغ فدن نةدو ال ادوج الشد قنال اط ي   ضق لغ ماهسطي م أ تاة    ش ل طفيف نةو الش قس 
  الئة اا حةن ت  عدقب مدا ض ا ة ا ال اط ي ال ئقط  م ح طوس م  ى ن   الف اب ما جقنت الف اب ح 

حلشددد ل قيضدددق   2ر م  45-10 دددق  ددد ا رِا تفقم  ح اشددد قس مئدددولي  ددد ي ي حم ف قدددي    لدددي تددداس معنحلدددي   ددد  ألا
 . اتك ق  الطبيعيي حالس ل الفيضن حاتةوا  ال قأي حماقطق الك هقن ال م يي

 البادية اجلنوبية:  -2
ما الة حج الش قليي لواجة ن   الى  تب ق  ال ن ت   الئة اا ال اوفيي الع اقيي أن جاوج   ج الع ا  

ال ة يع  أقخا   ا ال ضهي الغ فيي الع اقيي حةضهي الئة اا ال اوفيي رال ن تس ح مة يق الهقجيي ة حت   
جاوج ماط ي الس ل ال  وفن ية ةق ما الش قس ماىفل الئ  هقب حما ال اوج الة حج الع اقيي السعوجيي 

 ما اجا لق أ ن تش ل ال نا ال اوفن قمقي ن   حالة قا أن ال   كي الع فيي السعوجيية ل ضه  اجا ام  ال ن تع
 ا  خغ    ا  جنا     مةقأظي الا   حال  اح حالهئ   حق ح  ةالغ فيي ما مةقأظي   فاا جناانهق  حاألألمةقأظي ا

أظي كا  حمسقم  ق جاال مةق115253ما مةقأظ ن ال قج يي ح ة قق  حتب م مسقم  ق الك يير
ل ق  ِا تفقعم ح ق ح  %  ما م  وع ال سقمي الك يي ل اط ي ال  ا ية92.74قة  اسهير  3ر 2 ا 50435رال  اح
الس ل ال  لهي ما مقأي ال ضهي  م  ما 20رنىفقض ةواِ جنح ق قمق م 440  مر إ ال اوفيي  جنااأن األ
و ال اوج الغ فن ما ماط ي ال  ا ي ما الش قس نة ت قفأل قال   ل ن   تفقعحلأا   طة ق  قتِ  ة 4رال  وفن

م ق  حطه ي ما ال مقس الاقت ي ما نشقا م  يقب ال ع لي  سب  ق ي  طقل ق قحلغطن  طة ق خىو  ح 
أو   م 20-6  ا رق  ق مِا تفقم  ح االشق عي حال ن       ق توج  أ  ق الك هقن ال م يي  اب ال سقمقب ة الاهقتن

الغ ج  إلح ا ر ة  ال مقس  ال ة ي    ق  ق م ي الك هقن مق يط ض ال ةيطي   ق حقش   ألمس وى  طح ا
 طبيعيي ةن: قم ح  ا ي ققسم الهقجيي حل سا  طحة 5ر كا 125  سقأي ق  ةق رالس قح ما م  اي 

 منطقة الوديان السفلى -أ
ا  دد ا ماط ددي السدد ل ال  ددوفن مددا الشدد قس حماط ددي الة ددق   مددق الهقجيددي حت  دد  مدد قجددناا  دد  ق تا شدد  أددن  

أددو  مسدد وى  ددطح الهةدد ة يغطددن  ددطة ق تكولاددقب  م 180-60ةدد ف ال اط ددي  دد ا ر ِا تفددقع  ح اال اددوجة   دد  
جيي أ  ق حال ن  قلهق  مق تكون ضة ي ح  د  م ي دي ح  ا لك    حجوج األاألك سيي حج  لي ح م يي حق          ا 

ل م  يدقب الةد  ال دقلن حال لةدنة الشداق   ال دن تكوند   فعد م لغة ال ع شة الى اة  وقحما قش   حجيقن قر
حمعدد س م   ددق   2 ددا 9ال ددن تشددغل مسددقمي ر  ح قالشددواة   ال ضق لسدديي الهددق ا  أددن ةدد ف ال اط ددي  ة دد    ددمددا 
حجدوج الفواخدل حالشد و  تة  دق  إلدحتكدولا ةد ف الهة د     جد   ن  قما مس وى  طح الهة ة حلع    م 4.2 ب مر

                                                            

 .55مصدر سابق، صخرون ،أسرحان نعيم الخلاجي، و( 1)

 .2019حصا  محافظة المثنى، )بيانات غير منشورة(، أنمائي، قسم التخطيط والمتابعة، مديرية إلوزارة التخطيط والتعاون ا (2)  

 . 2019نمائي، مصدر سابق،إلة التخطيط والتعاون اوزار (3)  

 .51، ص2009عية للطباعة، بغداد، امعباس فاضل السعدي، جغرافية العراق، الدار الج(4)  

 .32، ص1979عة بغداد، بغداد، امخطاب صكار العاني ونوري خليل البرازي، جغرافية العراق، مطبعة ج (5)    
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ة  1ر  د   اق تع دل ةد ف ال يدقف م دح تو د  الفواخدل حالشد و  ال وجدوج  مهقش   ت  نةق  قل يقف ال وفيي حمدا  دا 

 جددناااأل أددن قميددي لا دد  الفدد اب ت كشدد  خددىو  الدد مإ  أدد  مقأقت ددق ال ة إلددحالبا ولددي قجب  الة  ددقب ك ددق قن  
ال     دي   كدولا  ال ق و د ا العئد  رال ا نالدنما أضا  ما  ون  مغطح   حا    ةال اوفيي ما ة ا الاطق 

م أ تش ل مادقطق تئد لف ة  عل ة ف الوجيقن تع غ حجوج أوالق   ق قن   الش قليي ما ة جنااالف اب أن األ
 . 2رنطق  الس ل ال هسن قيضق  ال وفيي حلس ح  نقبال ىن ال يقف 

 ب. منطقة الحجارة:
ليددي ال ق الةدد  ضدديي حم  يددقب ألن يددق اب األال  طدد   وا ددطي م  يددقب ال  ولددي حا إلددحت عدد ض ال ضددهي   

  ب أن تكولا ماط ي الة ق  ة حت   ة ف ال اط ي جادوج ماط دي الوجيدقن السدف ح ال دن تةد ةق قال ن حال لةيي 
أددو  مسدد وى  ددطح  م 400-200را  مددي  ح اقت ددق العقليددي ال ددن ت دد  ِق تفقممددا الشدد قس حت  ددقا ةدد ف ال اط ددي  

مددا  حا دد  الةئددح  قحل  فددي الهةدد ة حمعظددا تكولاددقب السددطح أ  ددق مددا الئددىو  ال  شددوأي العق لددي مددا ا
ئدىو  حاألم دق  الك سديي أ  دق  ا لك د   حجدوج الألحاألم ق  ال   لي الىشاي ل لل      ة ف ال اط ي    ا ا

 دد  مددا مال  شدد  ي مددا   قيددق الةئددح حجا األم ددق  قم   دد ق مغطدد ال اط دديحتكددون  ة 3ر اب الةقأددقب الةددقج  
رح ندديا الئددة اا    Desert varnish)ر سدد   ال اغا ددنقح الئددىو  الك سدديي حالئددوان ال سددوج   ددأ     ددقنن 

الع  يددقب   دد  العضددولي ح  عهددق   مددا طدداا خددى ة ق ددوج  اددن  ددقل اغا ن م ددح نطددق  حا دد  م ددح األ ضة
الغادددن  قل ى فدددقب ي ل  كدددولا مدددا األكسددد   حالسددد ي ون رم دددل الطددداااب حقكسددد   ال كسددديي  حالطددد   ال ي  حفيددد

اقخ  الان   حلوج  أن ال اقطق ال قأي حشه  ال قأي م دح األ ضة لكدا حف  جي ققل طاا خى ة  ان  قلع
     لددق مر سدد   ال اغا ددن قدد  تكددون مسددرحلي مددا  ضددة  ال  ددق ج ال ع  يددي قن  قح آليددي تشدد    ق ظ دد  لغددنا ح 

  .17رئو   ال ام   ةت   ن ال اغا ن حفقل قلن تش  ل الطاااب
 ( قرا طريق بصية السلمان)ورنيش الصحراء Desert varnish( 17صورة )ال

 

 

 

 

 

 

 
 .26/7/2019ال ئ  : ال  ا ي ال   انيي   ق لخ 
                                                            

لخصائص الجيومورفولوجية لنهر اللرات وفرعيه الرئيسين العطشان والسبيل بين الشرنافية حمد سعيد ياسين الغريري، اأ (1) 

 .57، ص2000عة بغداد، اموالسماوة، رسالة ماجستير، )بيانات غير منشورة(، كلية اآلداب، ج

 .142( ن يه وديع هللا ويردي، مصدر سابق، ص2)

ولررى، دار تاالقتصررادية، تعريررب جاسررم محمررد الخلررف، الطبعررة اكرروردن هسررتد، جغرافيررة العررراق الطبيعيررة والبشرررية و (3)

 .98، ص1948المعارف، القاهرة، 
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 منطقة الدبدبة: -ج
ل ادوفن عهق   ما   ل ماهسح مغطح  قل مقس حالةئح العقل   ل كولا ال    ي حال  واج  أن ال نا ا

ضددي ق  اةددق ر دد   ة السدد ل نةددو الشدد قس م ددأ ت ى ددل ال اط ددي حجيددقن م لةدد ا  الشدد قن مددا الئددة ااة  اةدد  
   لا د  الفد اب   دق تك د  الك هدقن ال م يدي ح قأدن ال سد ا عقب ال  د حتئد   ميقة دقة  1ر نهعية  ئيية الهقطا 

ال اوفيددي الشدد قيي مددا ماط ددي  جددنااتشددغل األح   دد ج جاددوج الغدد جة-ت ددقف شدد   شدد قس الشدد   أال ددن ت  دد   
طدددح  قلةئدددح حال مدددقس الاقت دددي مدددا تف ددد  نهسدددقا حشدددنا مدددا ال  دددوج حمغألب  دددطة ق  ددد ا اح قال  ا دددي حل فددد

  ة ح قالةئددح ال ددن ج ب  ددق ال لددق  حالوجيددقن مددا الئددة اا ال  ددلكددوا تنة   ددق يغطددن  ددطة ق ال مددل ح قم ددق  ا
مددا ال ئددقج   شدد قل ق ال ا شدد   حتعدد  ةدد ف ال اط دديقةددا ق حمددا ح  هددقن  اددو   ر* جيددي حشددعهقنقح حتا شدد  أ  ددق 

نسددهي ال مدددل أدددن  ِا تفدددقعي السدددقل   أددن ماط دددي ال  ا ددية ح لدددل  سددب  ال   ددي حال   دددن  ل مددقس الك هدددقن ال م يدد
 إلددح يددقف   سدد مي ال ت شددحأددن  جح الئددىو  ال وجددوج  أددن ال اط ددي ال ددن  ددقن ل ددق  قيضددق  م ونقت ددق حتا شدد  
ل ما دق ال  اك د  اماألش قس ال  ولوجيي أن الئة اا الع اقيي ت ة ا أن تكولا ق م   مو قن  الطه قب السف ح. 

 ددطح األ ض ةددو الشدد ل الاددقجا مددا تعققدد  م  يددقب   ولوجيددي حطبيعددي ال   ددهقب حالةقلددي ال اقايددية حقن  ال 
 وجدددوج  أدددن ت شدددا حتكسددد  الئدددىو  ال إلدددحال فدددقمنة حال رجيدددي الدددنما  مبددد لدددي ح قال  ولدددي الف نلقليدددي حالكي ي
الظدد ح  ق مددا الاهقتددقب ح حا وةدد ليح اطبيعددي ال اط ددي الئددة    ل  حقن   قلة ددقج حالسدد ال اط ددي م ونددي مددق يسدد ح

 إلددحجب قالئددى ة ل  كولاددقب ال اكشددفي  ددقم  م ددح نشددقا م  يددي الةدد  حال ددن ادد ا  ألال اقايددي ال ق دديي حا
لع د    أضدا  مدا شدع   ا-شدع   الةدول ن -تكولا حجيقن  ب    قة  ق أن ال اط ي ةن رشع   ق ن ط ةدي 

 ددد ايقب ت دددل الوجيدددقن أدددن  ن  قمو ددد يية ح فيضدددقب م لضدددي حطول دددي حال دددن ت  دددقط  مددد   ةحجدددوج حجيدددقن ضدددة ي
.   ددق ت كدددون ال اط ددي مدددا  2رالشدد قس الشدد قن ل ئددد  أددن ن ددد  الفدد اب إلدددح اضددن السددعوجيي حال دددن ت  دد  ألا

ما الة   ال   ة  ئدو    يم ون (Plateau) طو  ت   بيي مس ولي ح قلهق  مق تكون قأميي ت مح  قل ضقج 
 امد  ندوع آاد  مدا ال ضدقج ال دن تكدون مسد ولي السدطح  قيضق   ليسي حق   ام  مسق اب ال ئ لف أ  ق ح 

ة أضدا  مدا تا ش  م ح م وم الئة اا الع اقييم أ  (Mesas)نة ا  ت مح  قل وال  الئى لي ألحش     ا
طددق  الغنلدد   مألالفيضددقب حال ددن توجدد   شدد ل م فدد   أددن ال اط ددي حال ددن ت كددون  عدد  أ دد   ا قححجددوج الهة دد اب 

ت  دقا ال اط دي  ب السدف ح ل غ يدي ال يدقف ال وفيدي.الطه دق إلدحماقطق ت س ج مب ةدق ال يدقف  حتع  ة ف الفيضقب
 ةم 40ر د  مدوالن نىفقضد  مدا ال ادقطق ال ةيطدي ب دم اِ  وجوج ال اىفضدقب قة  دق مداىفل السد  قن الد ة 

لئدىو  خد ي ل د ف اا دي الةق ال  د ة حففعدل م  يدقب ال خىو  ال اط ي ال  كوني ما الة د  حفسب  طبيعي
                                                            

 .61-60جاسم محمد الخلف، مصدر سابق، ص (1)  

نظرر: محمرد يجمع شعيب وهو الوادي الصغير ويستثنى من ذلك شعيب الباطن في البادية الجنوبية، للم يرد مرن التلاصريل  )*(

وفسريت أعرة اعي الصحراوية في العراق، وزارة ال راعة واالصالح ال راعي، الطبعرة الثانيرة، مطبمحي الدين الخطيب، المر

 .35، ص1978سرمد، 

الصررور اللضررائية والمعلومررات الجيولوجيررة، رسررالة  ام( ثررائر مظهررر العرر اوي، تكتونيررة منطقررة غرررب نهررر اللرررات باسررتخد2)

  .108، ص1988بغداد، عة امماجستير )بيانات غير منشورة(، كلية العلوم، ج
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 Collapse)ن يق لدي ألال ا شد   أدن ال اط دي حفعد   قشد قس ما دق الةفد  ا (Karst)ال ك د   ا ج ما ق ظواة 
Sinks) ن يدق ام دق  دا ا ماد   ئدىو  ال   لدي ال وجدوج  تةد  السدطحا دي ل  ال ن يعنى تكون ق لع  يقب ال 

ة حمدا ال ادقطق ال دن توجد  ا ي م  يي ال  ق تهعق  لش  قمم الطه ي الع يق ما السطح م وني مف ا  تى    أن ق
  امد  أدنة ا ضدومي مقة حماط دي اتنئدقج ضد ا تكدولا قمأ  ق ظدقة   ال ك د  ضد ا طه دقب تكدولا الد م

  دد طقليا اب  حت  ددقا   ون ددق اشدد قت   Dolinesحال    ددل  أشدد قس    دد النتامظددقة  ال ك دد   ال  ا دديماط ددي 
حةدن عهدق   مدا  (Uvala)ج  د   تد مح  دد  شد قت  قاب تم دي ل ولد  أ د   مبد حت  ل نةو ال   ن حال ن ت طدو  

ت ددقف الةقأددي الغ فيددية حتعدد  أ ددق الشدد قيي شدد     ال دد ان حل ددل  مقأ فضددقب مى حطيددي مدد  حجددوج تىسدد  ماى
ال دن مقتولد  ا دق  م ي دي جد ا ش قس الا قليي ل كدولا ال ك فدقب حال دن  قلهدق  ألا (Sinkholes)الةف  ال ىسفيي 

الشد قليي حالشد قيي حال اوفيدي  جدنااطق  م دح السدطح مهع د   أدن األماأل يقف ال وفيي أن مو ا تسققح تغ ة ال
أددن الوقدد  الةقضدد  مىفيددي  طدد ا ج دد ة  اددن مة دد  ال ددون العقلدد   ات ددق الغ فيددي أددن ال اط ددي حتكددون ةدد ف 

 . 81ئو   رالمل ة  ام  ج مقأن الوجقجي ح   ق ة  1رال فقمن النما ل   هقب 

 ب ر الوجاجة في قضا  السلمان Sinkholes( 18رة )صوال
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 5/8/2019الى  21/7/2019( الدراسة الميدانية للمنطقة من تاريخ 1)
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   Climate  : اخلصائص املنـــــاخية رابعا  
طددق  مو دد يي مقة جددق      ددن  سدد وا ح اماددق  ماط ددي ال  ا ددي خددة     ضددح مددا ال ع ومددقب ال اقايددي قن     

   ي  حال فق  أن أئل الئيفة حتا ج اج جقب الة ا    تفقعٱن  قليي ح اٱلأئل الش قا حالفئوس مة حج  أن 

 حإل 1989الهقطا السعوجيي ل     ما  حالس  قن حالاقخ لي حمف  الس قح ق ف  مةطقب ماقايي ةن مةطي 
   ل واق  ال ةطقب ال اقايي.7ى لطي رلاح   3  حس رالة  ام  2019

  هارتلاعٱعلى منطقة الدراسة واحداثياتها و الميثرةالمناخية  ( المحطات3جدول )ال
 

 

 

 

 2020 .وبيانات ناسا اللضائية Arc GIS 10.8ج امج وبرنامثة باالعتماد على برنالمصدر: من عمل الباح

 عتمد عليها في دراسة البيانات المناخيةأ( مواقع المحطات المناخية التي 7الخريطة )

  2020 .وبيانات ناسا اللضائية Arc GIS 10.8ج املمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على وبرنا

 

دائرة العرض  /X / خط الطول Y   ت المحطة رتفاعاالا 

´43 º28  º45  ´97  1 حفر الباطن 310 

´05 º31  º46  ´02  2 الناصرية 6 

´18 º31  º45  ´21  3 السلمان 230 

´22 º31  º45  ´25 ةوماالس 17   4 
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 عناصر المناخية:من أهم ال وأن  

   )Sun Shine(السطوع الشمــسي-1

 شددعقعاآلحتةدد ج   يددي  ةمددقال  ليددي مددا الشدد غ مهقشدد   م ددح موقدد    دد وا األشددعي ال  ليددي ح  دد  ةددو   
لددي السدد وا حمدد   ح الدد  جقب الةدد ا   حالدد ة   وقدد  م ددح ا  قم ض ال والدد  العددأل ددطح ا إلددحالش سددن الواخدد ي 

شعي الش غ السققطي أن ال ادقطق ال قأدي حما دق قتسب  ة ح  1رجال   الع ضشعقع الش سن حة ا يع    م ح اآل
ح طوفدي  ال هىد  فد اح الش سدن  شدعقعاآل  ئدق ام  ا ماط ي ال  ا ي أ خي  ب    ل  هى  ما ط لق العاقي 

قشد   مبد  أدن  دقمقب السدطوع الش سدن الفع دن    قن  ةادقك تهق ادق  1شد لرال  ح 4 د حسرالمبد    ضدح  ال  في.
شد   قتاىفل مع تب السطوع الفع دن أدن  إ  الاقخ لي حالس  قن حمف  الهقطا ةح  الس قح ي أن مةطقب السا

ة  6.1ق  ددق أددن شدد    ددقنون ال ددقنن  واقدد ر قالشدد قا أددن اتشدد  ركقنون األحسة   ددقنون ال ددقننة شددهقا  ح قندد  
ة  رالهدقطا م دح ال دوالن حالسد  قن حالاقخد لي حمفد  ةطدي السد قح م   قمي/  وم لكدل مدا 6.5ة  6.0ة  6.3

أن م ج  قمقب السطوع الفع يي أن أئل الش قا إلح حجوج السة  حم  دي  نىفقضاٱلحل ج  السب  أن ة ا 
شد   الئ دددد   رمنلدددد ان ات تف  مع تت ق مب  ح ة 2رالش غ الظقة لي نةو الائ  ال اوفن ما الك   ات ضيي

لكل مدا     قمي/  وم11.8ة 11.4ة 11.70ة 11.6رت وا  ددددواق  ش دددد  ح قنددد  قماةق أن ة ت دددوا ة آج 
شددعي الشدد غ أددن قمةطددي السدد قح  حالسدد  قن  حالاقخدد لي حمفدد  الهددقطا م ددح ال ددوالنة  ح لددل  سددب  م وجيددي 

سد ا شدعي حخدفقا السد قاة حلُ ألقسد ق  مدا ا حل  ص أئل الئيفة أضا  ما ق ي الغطقا الاهقتن ال ة يع غ
ِا تفدقع ج جدقب الةد ا   حٱ تفدقع قديا ال هىد  مدا أن قمقب السطوع الش سن ال ومن حالفئ ن ال هق ا أن م ج  

مد  الد ة جمدق ألاد ى األال  في حالاهقتقب حفقل قلن القج  اٱل د  اك ال دقلن ل  ةقخد ل الن اعيدي حاٱل د ع قتب ا
امدق ال عد س السداوة  .ا ص الةقخدل أدن ال يدقف السدطةيي أدن ماط دي ال  ا ديالدإلح مف  ات دق  ل  عدولل مدا 

م ددح ال ددوالن لكددل مددا مةطددي   ددقمي/  ددوم  9ة8.62ة 8.80ة 8.68ل ةطددقب األ فعددي حل فئددوس ات فدد    غدد ر
 الس قح  حالس  قن حالاقخ لي حمف  الهقطا.

 
   (2019 -1989وة، السلمان، الناصرية، حفر الباطن( للمدة )اساعات السطوع الشمسي الفعلي )ساعة/يوم( لمحطات )السم المعدالت الشهرية والسنوية لطول( 4جدول )ال

 .2020ناسا بيانات غير منشورة، لسنة  وكالة على والمعادن هيأه المسح الجيولوجي العراقية، باالعتماد الصناعة المصدر: وزارة

                                                            

( علي حسين الشلش، عبد االلة رزوقي كربل، ماجد السيد والري، جغرافيرة االقراليم المناخيرة، وزارة التعلريم العرالي والبحرظ 1)

 .232، ص1978عة بغداد،امالعلمي، مطبعة ج

()هري المحطرات البيانرات المناخيرة لمحطرات )السرماوة، السرلمان، الناصررية، حلرر البراطن السرعودية( والباحثة على  عتمدتا

م ترروفر الترري تحرريط بمنطقررة الدراسررة مررن جميررع الجهررات، وتررم دراسررة البيانررات الصررادرة مررن ومحطررة ناسررا اللضررائية بسرربب عررد

ر لسرلمان وحلراوسط وجنوب المنطقرة المتمثلرة بمحطرة  المحطات المساندة في محطة بغداد لألنوا  الجوية العراقية التي تغطي

 الباطن.

( هاجر تحسين علي، التقييم الهيدرولوجي في محافظة القادسية، اطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كلية التربية ابرن 2)

 .33، ص 2019عة بغداد، امرشد بج

 معدل الخريف                 الفصل 

 الخريف 

 معدل  الشتاء           

 الشتاء

 

 معدل الربيع          

 الربيع 

 

 معدل الصيف         

 الصيف 

 

 المعدل 

 السنوي 

 الشهر

 

 
 المحطة

   آب تموز حزيران  مايس نيسان إذار شباط 2ك 1ك 2ت  1ت  أيلول

 8.68 11.50 11.4 11.6 11.5 8.50 9.3 8.6 7.6 6.53 7.3 6.1 6.2 8.2 7.2 8.3 9.1 السماوة

 8.80 11.53 11.4 11.7 11.5 8.63 9.5 8.7 7.7 6.73 7.5 6.3 6.4 8.33 7.4 8.4 9.2 السلمان

 8.62 11.30 11.2 11.4 11.3 8.36 9.2 8.4 7.5 6.40 7.1 6.0 6.1 8.43 7.1 8.2 10.0 الناصرية

 9.00 11.63 11.5 11.8 11.6 8.70 9.6 8.8 7.7 6.90 7.6 6.5 6.6 8.8 7.6 8.5 10.3 حفر الباطن 
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ة، السلمان، او)السملمحطات لطول ساعات السطوم الشمسي الفعلي )ساعة/يوم(  سنويةوال المعدالت الشهرية( 1شكل )ال
 (2019 -1989)للمدة  حفر الباطن( الناصرية،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.4المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )
 

 )Temperature(احلــرارة  اتدرج-2
 تددر  ح  معدد ةتدد تهح  عاقددي ط جيددي  إ  ةقايددي  عدد  السددطوع الش سددنةددا العاقخدد  ال اق الةدد ا   مددا  قبتعدد  ج جدد

حال سددققحة حقن  حال كددق    م ددح توالدد   ددققن العاقخدد  مددا الضددغح ال ددوة حال لددق  حال طوفددي حم  يددقب ال هىدد 
م دق  در   م دح   يدي ال يدقف ال دن  الةد ا  ةل  هدق ا أدن ج جدقب  انع دقس اد ى ةدوقماط دي ح  ال اقان  د اال هق ا 
الةدد ا   إلددح الددقج  معدد تب تهىدد  السددطةيي حال وفييرال سدد ى مي  ج جددي تددرجة.  1ر ال ددوأنح الىددنان تئددل إلدد
الف نلقليدددي حالكي يقليدددي   ة حالىئدددقلصرال ئددد لفيي حالن قجيددديتدددر   الةددد ا   أدددن   يدددي ال يدددقف ال وفيدددي ل ددد ة  ح 

أدن ال يدقف ال وفيدي أدن ماط دي  ج جدقب الةد ا   حلغ ض مع أي ق   ال  وميةكقل اسوج ال ق   حال  ة ك حنسهي 
ن لوجدد  أددن ماط ددي ال  ا ددي أئدداحالعظ ددحة ح  حالئددغ ى  اتم يقجيدديمددا مع أددي ج جددقب الةدد ا    ال  ا ددية ت دد 

ةنركدقنون  قيضدق  شد   قفي    ل د    ا دي  ة ة ة ق أئل الش قا الهق ج2ش ل رال  ح 5رال  حس  ام نة ق ليس
ة  10.2تم يقجيددي مبدد  شدد    ددقنون ال ددقنن راةددق ج جددقب الةدد ا   األحس ةكددقنون ال ددقنن ةشددهقا  حتدداىفل مب  

ة حققدل  لكل ما ال ةطقب الس قح   حالس  قن حالاقخ لي حمف  الهقطا م ح ال دوالن ْم 11.0ة  11.0ة  10.0
لكدل مدا  ْم 5.3ة 5.2ة 4.6ة 4.7إلدح ر نفسد  نىفدل مبد  الشد  قمع س ش  ة ل  جدي الةد ا   الئدغ ى قد  

نفسد   ش   لقل مع س ل  جي الة ا   العظ ح قة ح لنواالس  قن حالاقخ لي حمف  الهقطا م ح ال ح  مةطي الس قح 
حالسدد  قن حالاقخدد لي حمفدد  الهددقطا م ددح  لكددل مددا مةطددي السدد قح  ْم 18.3ة 18.2ة 16.8ة17.3ت   دد   دددر

                                                            

 .79، مصدر سابق، صخرون أسرحان نعيم الخلاجي، و( 1)
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الئديف الةدق   أئل. ح  1رية    سب  م  ي الش غ الظقة لي نةو م ا  ال  ة اِتنىفقضحقن  ة ا  ال والنة
شد   رمنلد ان ةت دوا ةاج  حت تفد  مبد  أئدل الئديف معد تب ج جدقب الةد ا   اتم يقجيدي مبد  قحل     ا ي 

حالسد  قن حالاقخد لي حمفد  الهدقطا  لكل مدا مةطدقب السد قح  ْم 35.7ة 38.8ة 36.4ة 37.8ش   رت وا  ر
 ْم 27.6ة 30.3ة28.5ة 29.5رقيضدق  وا مق ج جي الةد ا   الئدغ ى أ ب دم   حت دق أدن شد   ت دق  م ح ال والنة

حالسدد  قن حالاقخدد لي حمفدد  الهددقطا م ددح ال ددوالنة ح دد لل ج جددي الةدد ا    العظ ددح  لكددل مددا ال ةطددقب السدد قح 
حالسددددد  قن  لكدددددل مدددددا مةطدددددي السددددد قح   مْ 43.8ة 47.0ة 44.3ة 45.9ر نفسددددد    حت دددددق مبددددد  الشددددد  رت وا 

شدد   يئددل إلددح مددق ألالطولددل مبدد  ةدد ف ا الا ددق  ددقمقب  ة ح لددل  سددب حالاقخدد لي حمفدد  الهددقطا م ددح ال  ت دد 
حلي أددن ا  جدد  ل وقدد  ال اط ددي ال  ا ددي ضدد ا ال اط ددي الئددة    ن  ِا تفددقع ج جددقب الةدد ا  . إ ددقمي 12ي ددق ج ر
حمدق  ا إ شد    أدن قِت تفدقع ال د  ل ن  تبد قج جدقب الةد ا    ن  قة ح   ِق تفقع ج جقب الةد ا   ال ق  ال   ن الق يا
الشد قس حتعقمد ةق م دح مد ا  السد طقن حمدق   اأ  دق مدا الددقج  م  دي الشد غ الظقة لدي نةدو  ان  دقس   سدب  عد ف

مدق ال عد س السداوة ق.  2رأن احايق الس وا حم ج السدقمقب أدن الا دق  ح  يدي اآلشدعقع ال سد  ا قك د  مدا ال ف دوج
والن مةطددي السدد قح  ل ةطددقب األ فعددي م ددح ال دد مْ   33.7 ,43.4ة31.7 ة32.7ل  جددي الةدد ا   العظ ددح ر

، 18.4،  17.4، 17.8ر  الئدددغ ى  حالسددد  قن حالاقخددد لي حمفددد  الهدددقطاة امدددق ال عددد س السددداوة ل  جدددي الةددد ا  

ل ةطدددقب األ فعدددي م دددح ال دددوالن مةطدددي السددد قح  حالسددد  قن حالاقخددد لي حمفددد  الهدددقطا ة امدددق ال عددد س  مْ   17.5
ل ةطددددقب األ فعددددي م ددددح ال ددددوالن مةطددددي  مْ  24.5، 25.7، 24.2ة 24.9السدددداوة ل  جددددي الةدددد ا   اتم يقجيددددي ر

 .الس قح  حالس  قن حالاقخ لي حمف  الهقطا
 
 (2019 -1989لمدة )لحفرالباطن(  ،الناصرية، السلمان، ةوا( لمحطات )السمم  الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى واالعتيادية )المعدالت ( 5جدول )ال

لمحطةا   
لشهرا  

مانالسل السماوة   الباطن حفر الناصرية  
 االعتيادية الصغرى  العظمى االعتيادية الصغرى  العظمى االعتيادية الصغرى  العظمى  االعتيادية الصغرى  العظمى

 32.2 24.5 40.7 34.4 26.2 43.2 32.6 25.1 40.8 33.5 25.6 42.2  ايلول

1ت  35.4 20.4 27.3 34.5 20.2 26.6 36.4 21.0 28.0 35.0 20.0 26.8 

2ت  25.3 12.5 18.2 24.6 12.4 17.8 26.4 13.1 19.0 25.8 13.2 18.8 

 25.9 19.3 33.8 27.1 20.1 35.3 25.7 19.2 33.3 26.3 19.5 34.3 الخريف

1ك  18.9 6.7 12.0 18.3 6.7 11.7 19.9 7.2 12.7 19.6 7.4 12.8 

2ك  17.3 4.7 10.2 16.8 4.6 10.0 18.2 5.2 11.0 18.3 5.3 11.0 

 13.4 7.1 21.1 13.2 6.7 21.1 12.2 6.2 19.6 12.5 6.2 20.2  شباط

 12.4 6.6 19.7 12.3 6.4 19.7 11.3 5.8 18.3 11.6 5.8 18.8 الشتاء

ارإذ   25.7 10.7 17.7 25.0 10.7 17.4 26.6 11.2 18.5 26.1 11.3 18.2 

 24.7 17.3 32.6 25.4 17.6 33.7 24.1 16.8 31.8 24.7 17.0 32.8 نيسان

 30.8 23.0 38.7 32.0 23.9 40.2 30.5 23.0 38.1 31.2 23.3 39.2  مايس

 24.6 17.2 32.5 25.3 17.6 33.5 24.0 16.8 31.6 24.5 17.0 32.6  الربيع

 34.1 25.8 42.3 36.5 27.8 44.9 34.4 26.3 42.3 35.6 27.1 43.7  حزيران

 35.7 27.6 43.8 38.8 30.3 47.0 36.4 28.5 44.3 37.8 29.5 45.9  تموز

 35.7 27.7 43.9 38.5 30.0 47.0 36.3 28.4 44.3 37.5 29.5 45.9 اب

 35.2 27.0 43.4 37.9 29.4 46.3 35.7 27.7 43.6 36.9 28.6 45.2 الصيف

 24.5 17.5 32.3 25.7 18.4 33.7 24.2 17.4 31.7 24.9 17.8 32.7 المعدل السنوي

 .2020ناسا بيانات غير منشورة، لسنة  وكالة على هيأه المسح الجيولوجي العراقية، باالعتمادوالمعادن  ناعةالص المصدر: وزارة      

                                                            

، 1989، 23عررة بغررداد، العرردد،امرائي، منرراخ العررراق الماضرري والحاضررر، مجلررة كليررة اآلداب، جامعبررد المجيررد السرر ( قصرري2)  

 .125ص

 .81( نلس المصدر، ص 2)  
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 ،الناصرية،السلمان، ةوا( لمحطات )السمم  الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى واالعتيادية )المعدالت ( 2) شكلال

 (2019 -1989للمدة ) حفرالباطن(

 .)5من عمل الباحثة باالعتماد على جدول ) المصدر:
 

  ال ددومنة الشدد  ةة السدداوة نىفددقض رتِ اح   تفددقع دد ا اتِ   سددا ماددق  ماط ددي ال  ا ددي م ومددق   ددقل ط    
قب حة ا ال هق ا أن الىئدقلص الة ا لدي ل ةطدال وفيية  ق ف الواضةي م ح تهق ا مس ولقب ال يقف قال ة ل  

ن أئدل  دي ق أدال قليدي الن اعيدي حت م يقجدقبتال وا ج ال قليي حالقج أن م ا م ح ا      هق  قماط ي ال  ا ي 
الضددقلعقب ال قليددي حخددعوج  اجالئدديف ال ددق  حت تفدد  أ  ددق ج جددي مدد ا   ال ددواا حتددنجاج معدد تب ال هىدد  حتددنج

ا نىفدقض ج جددقب الةد ا   ح دد و ق ماد  اِ مددق ال وفيديةمسد ولقب ال يددقف  نىفدقضاِ ح ا   قلىقخديي الشددع لي مدألا
 .حتنجاج   يي ال يقف ال وفيي حت ةسا ائقلئ ق ل مع تب ال هى طق  ت مألا

  )winds (الــريــــاح- 3             

شه     طة ق     ن  قن ن  قجفق   طح ماط ي ال  ا ي حت ي ق تع  ال لق  قم  العاقخ  ال سرحلي ما      
ال لدق  جح ا  ب د ا يفدو  العاقخد   رجةاا الوا د ة حتد د و تِ ةد ا اتشوب ح  ا حجوج  عل ال ضق لغ ال ن  مس و  

 إلدح ضدقأ قح طدق   ف د اب ق   دي مألجفق   طة ق م    د وا ا مب ما تئة  ال اط ي ال اقايي األا ى أن 
 م دح  دطح األ ض ة تعد   ال لدق   أن دق م  دي ال دواا األأميدي 1رجح ةق الكب د  أدن م  يدقب ال ع لدي حال   د   

 ن  قحتددر    دد مي ال لددق  م ددح مسدد وى ال يددقف ال وفيددي  فعددل م  يددي ال هىدد  حالادد ح ح  ت ددقفاة حل  لددق   دد مي ح  2ر
 قك دد م  يددي ال هىدد  حلئددهح نشددقا الىقخدديي الشددع لي  مبدد جفددق   ددطح ال  فددي مددا  إلددح دد مي ال لددق  تددرجة 

 إلددح  ال لددق يحتددرجة  دد مالسددطح حمددا  ددا تددأ   ف م ددح ال يددقف ال ىنحنددية  إلددحأعقليددي أددن  ددة  ال ددقا ال ددوأن 
                                                            

 .24/8/2019الى  27/7/219( الدراسة الميدانية 1)

 .83، ص1981الكتب، الموصل،أحمد سعيد حديد، فاضل باقر الحسني، حازم توفيق العاني، المناخ المحلي، مطابع دار ( 1)
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ماسددوج ال يددقف أ  ددق  سدد مي م ددق ي ع  ددق م ضددي  ِا تفددقع إلددحتى ىددل ضددغح ال ددواا جااددل اآل ددق  حالدد ة  ددرجة 
 مبد  قشد   الشد قا الهدق ج  أ داىفل مع تب  د مي ال لدق  قن    3رش ل الح   6ر  حس الما   ضح  . 1رل  هى 

 ة3.56 ة3.47رإلدددح  حخددد  األحس ل دددق مبددد  شددد    دددقنون  قجندددح  ددد ميإلدددح  ل ئدددلال لدددق  معددد تب  ددد مي 
 ت نا دد  أددنح  .ال  ت دد حالاقخدد لي حمفدد  الهددقطا م ددح  السدد قح  حالسدد  قنلكددل مددا مةطددي م/ ددق  3.66) ة3.55

  4.94 ة5.75ة 5.21 ة5.44ر إلدح حخد    شد   رت دوا أدن ت قمعد ت قم دححتس ل  قش   أئل الئيف
 ال  ت  . حالاقخ لي حمف  الهقطا م ح الس قح  حالس  قنلكل ما مةطي  م/ ق
للمدة  طن(حفرالبا ،ة، السلمان، الناصريةوالمحطات )السم( لسرعة الرياح )م/ثا الشهرية والسنوية ( المعدالت6جدول )ال

(1989- 2019) 
 الشهر
 
 

 المحطة

تشرين  أيلول
 لواأل

تشرين 
 الثاني 

كانون 
 لواأل

كانون 
 الثاني 

المعدل  آب تموز  حزيران مايس  نسيان ارإذ شباط 
 ويالسن

 4.1 4.82 5.44 5.38 4.15 3.85 3.83 3.71 3.49 3.47 3.48 3.54 4.02 ةواالسم

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل

3.68 3.56 3.94 5.21 

 4.1 4.53 5.21 5.14 4.19 4 4.01 3.87 3.64 3.56 3.57 3.64 3.84 السلمان

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل

3.68 3.69 4.07 4.96 

 4.3 5.21 5.75 5.74 4.33 4 3.95 3.85 3.55 3.55 3.57 3.7 4.42 الناصرية

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل

3.9 3.65 4.09 5.57 

 4.09 4.23 4.94 4.91 4.23 4.16 4.13 3.98 3.68 3.66 3.74 3.67 3.71 حفر الباطن

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل

3.71 3.77 4.17 4.69 

 .2020ير منشورة، لسنة غناسا بيانات  وكالة على هيأه المسح الجيولوجي العراقية، باالعتمادوالمعادن  الصناعة المصدر: وزارة      

لكل ما مةطي  م/ ق  4.69 ة4.17ة 3.77 ة3.71رإلح  حخ  حقمق ال ع س الساوة لس مي ال لق        
 طا. ال  ت   حام ح مةطي  قل ع س الساول ن مةطي مف  الهقالهقطا م ح  حالاقخ لي حمف  الس قح  حالس  قن

 جي جحأن الئيف تع ل م ح  أ   يال لق  الش قليي الغ فيحةن ال  ا ي أن ماط ي  ت قف ال لق قق مق       
ماقطق الضغح العقلن حالواطئ أن الئيف م ق ةو م ي  أن  اا ا  إلحة حة ا يعوج ال اط ي الة ا   

  .ج جقب الة ا   لكا الفئ  ا ا ا اِ  قا تة  تأ    الش

                                                            

العاني، نوري خليل البررازي، جغرافيرة العرراق، وزارة التعلريم العرالي والبحرظ العلمري، مديريرة دار الكترب خطاب صكار (1)

 .56، ص1979للطباعة والنشر، بغداد، 
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 (2019 -1989للمدة ) ، السلمان، الناصرية، حلر الباطنةواالسملمحطات )( م/ثا( المعدالت الشهرية والسنوية لسرعة الرياح )3شكل )ال

 (.6ثة باالعتماد على جدول )المصدر: من عمل الباح
 

 اضدن ال ب يدي أدن ت  يدقة حت ق   دق ماط دي ضدغح أل دي ضدغح مدقلن أدو  احجوج ماط إلحةبوف ق   ج   ن  قح     
الئديف  مبد حاطئ م   ن  أو  ماط ي الى يج الع فن م أ جعل ما ماط ي ال  ا ي م  ا ما ظ ق ل  ف ال لق  

ال ولدي ال  و دطيي الد ة يسدب   م  دي ال اىفضدقب   م  ق م الش قاة حتش    مب   ا ق ي ون ةبوف ق م  طعق 
ال لددق  السددقل    ات دقفح  ة 1رال فيدد  أئدل مبدد مئددق لي ال د يقب ات إلددحتئدل ج جددوة ح د مي مقليددي قدد  اضدط ا

مدا  ححل ضد  330-300ال لدق  ةدن ر ةد ف ات دقف  حتكدون ج جدي NW  فيدي ر ال  ا ي ةن شد قلييأن ماط ي 
  ةح قرالسدد مةطددقب ةنشدد قليي الغ فيددي أددن  ددا  ال  دد    ال لددق ح  دديقج  ال لددق  الشدد قليي الغ فيددي   7رال دد حس 
أددن مةطددي مفدد   ل دد ا الفئددل دد    ال لددق  الشدد قليي ح  ة 54.8ة  53.7ة 72.8الاقخدد لي   واقدد ر  السدد  قنة
  .8ر ى لطيال  ح 6  حس رال  ام    61.9الهقطا ر 

 

   مدة لل حفرالباطن( الناصرية، السلمان، ،ماوةلمحطات )الس الشهرية والسنويةالرياح  التكرارات اتجاه (7جدول )ال

(1989- 2019) 
 االتجاه   

 

 المحطة

 شمالي
شمالي 

 شرقي

شمالي 

 غربي
 جنوبي

جنوبي 

 شرقي

جنوبي 

 غربي
 المجموع% السكون شرقي غربي

 100 10 2.6 5.6 0 1.7 1.3 72.8 0.3 5.7 السماوة

 100 8.1 0 2.9 1.5 12.5 1.6 51.4 4.5 17.5 السلمان

 100 10.3 4.1 29.5 0.8 0 0 52.8 0 2.5 الناصرية

 100 8.1 1 17 1 4.1 0.8 61.9 2 4.1 حفر الباطن

 .2020نشورة، لسنة ناسا بيانات غير م وكالة على هيأه المسح الجيولوجي العراقية، باالعتمادوالمعادن  الصناعة المصدر: وزارة

                                                            

، 16ر، العردد لمجلرد العاشرفاضل باقر الحسني، الخصائص المناخية للقطر العراقري، مجلرة الجمعيرة الجغرافيرة العراقيرة، ا (1)

 .38، ص1979بغداد، نيسان 
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 حفرالباطن( للمدة  الناصرية، السلمان، ة،والمحطات )السم الشهرية والسنويةالرياح حسب التكرارات اتجاه ( 8خريطة )ال
(1989- 2019) 

 وكالة على والمعادن هيأه المسح الجيولوجي العراقية، باالعتماد الصناعة وزارة عمل الباحثة باالعتماد على نالمصدر: م

 .Arc GIS 10.8ج اموبرن، 2020ناسا بيانات غير منشورة، لسنة 

  )Relative Humidityالرطوبة النفبية )ـ 4
  8 دد حس رال  ضددح مددا العاقخدد  ال ددن تدد ال ضدد ا الدد ح   ال    حلوجيددية  ىقمدد  ةددن ي الاسددبييال طوفدد

لكدل مدا  % 43.38ة 50.28ة 47.5ة 50.05رإلدحال طوفي الاسبيي أن أئل الش قا تئدل  ت تف ة  4ش لرالح 
األش   الهدق ج  أدن  ك ق ت تف   ال طوفي الاسبيي أن حالاقخ لي حمف  الهقطا م ح ال والنةالس قح  حالس  قن مةطي 

السددددد قح  حالسددددد  قن لكدددددل مدددددا مةطدددددي  % 46.14ة 53.9ة 50.97ة 53.7ر إلدددددحشددددد    دددددقنون ال دددددقنن ل ئدددددل 
ة 12.5ة 12.5ر إلددحتئددل  إ ة حلدداىفل ةدد ا ال عدد س أددن أئددل الئدديف حالاقخدد لي حمفدد  الهددقطا م ددح ال ددوالن

لكدددددل مدددددا مةطدددددي  % 11.36ة 11.3ة  12.1ة 12.23شددددد   ت دددددوا  واقددددد  رأدددددن ت دددددي ق  % 11.7ة  11.6
ة 28.8رإلددحئددل السدداوة ي  معدد س ال طوفددي الاسددبيي مددقق ةحالاقخدد لي حمفدد  الهددقطا م ددح ال ددوالن السدد قح  حالسدد  قن

 ن  قح  ةحالاقخدد لي حمفدد  الهددقطا م ددح ال  ت دد السدد قح  حالسدد  قن لكددل مددا مةطددي   % 25.73ة 28.49ة 27.76
 ل ال طد قمدنىفدقض ج جدقب الةد ا   ححجدوج ماِ  إلحالش قا يعوج قيا ال طوفي الاسبيي أن ماط ي ال  ا ي أن  ِا تفقع
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الةد ا   حالدقج  ج جدقب  ِق تفدقعق أئل الئيف ال ة ي ون مئدةوفق  مقال ة يسقم  م ح القج  ال طوفي أن ال وة 
نىفددقض قدديا ال طوفددي الاسددبيي  شدد ل  ب دد  اِ  إلددحأ ددرجة  ةالسددطح حجفددق  ال اط ددي إلددحاتشددعقع الش سددن الواخددل 

  .ن القج  نسهي ال هى  حش   ال فق حفقل قل
 -1989طن( للمدة )ة، السلمان، الناصرية، حفرالباوالمحطات )السم( )% للرطوبة النسبية( المعدالت الشهرية والسنوية 8) جدولال

2019) 

 .2020المصدر: وزارة الصناعة والمعادن هيأه المسح الجيولوجي العراقية، باالعتماد على وكالة ناسا بيانات غير منشورة، لسنة 

 (2019 -1989)ة، السلمان، الناصرية، حفرالباطن(للمدةوالمحطات )السم( )% ةيلرطوبة النسب الشهرية والسنوية( المعدالت 4) شكلال

 

 
       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(8مل الباحثة باالعتماد على جدول )المصدر: من ع

 )ainR)ـــــطار مألا-5
 ددي ق تح  ا دديةال   ل  يددقف السددطةيي حال وفيددي أددن ماط ددي الدد ليغ  ال ئدد   ق وخددف  قة يددي  ب دد   طددق مألل قن  

ل  يددقف ال وفيددي حتغدد    ق  ق  حل ددون جام ددق  ليسدد حف  يددقب  ب دد   دد  اقليق اِ  دد وط ق أددن  عددل السدداواب ي ددون  ن  قح 

 الشهر

 

 المحطة

 أيلول
تشرين 

 األول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

كانون 

 الثاني
 آب موزت حزيران مايس نسيان إذار شباط

المعدل 

 السنوي

 12.81 12.23 12.72 18.64 26.83 35.58 45.39 53.7 51.05 39.16 22.95 14.57 السماوة

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل 28.8

 76.68 150.14 81.05 37.76 

 12.82 12.1 12.57 18.19 25.92 33.61 42.38 50.97 49.15 38.36 22.4 14.64 السلمان

 الصيف الربيع الشتاء الخريف لفصلا 27.76

 75.4 142.5 77.72 37.49 

 11.76 11.3 11.74 18.25 26.96 36.05 45.52 53.9 51.41 38.77 22.71 13.47 الناصرية

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل 28.49

 74.95 150.83 81.26 34.8 

 12.35 11.36 11.4 16.91 25.02 30.27 37.7 46.14 46.31 36.81 20.47 14.04 حفر الباطن

 الصيف الربيع الشتاء الخريف الفصل 25.73

 71.32 130.15 72.2 35.11 



 يف منطقة الدراسة املؤثرة على املياه اجلوفيةلطبيعية ل اامالعوالفصل الثاني ******************** 

 
54 

  ددق   دد وسة إلددحطددق  مألة حت ةددوس   يددقب  ب دد   مددا ميددقف ا تفددقعتأادد   قتِ ب ال يددقف ال وفيددي م ددأ قن  مسدد ولق
ا ا    يقت دق مدا ي ت  قا        ق حاِ ماط ي ال  ا  طق مق ن  قم ق   ضح  2018ح 2013ساوابالمئل أن 

 دداية  مبدد تسدد ح  مددق يعددقجسمددق سدد ح أددن  ددوم حامدد   ف ددق يمو ددا  دد وط ق م ددأ  قمن ظدداِ ماط ددي ألادد ى حمدد م 
الدد ة   ددأ    قل اىفضددقب ال ولددي   ددي ضدد ا موقدد   العدد ا اال   تددنجاج أددن أئددل الشدد قا  سددب  موقدد  ماط ددي ح 

ت د  أدن م  مدي  حةدن  لدق  جاألدي  طهدي د لل ال لدق  ال قجمدي مدا الى ديج الع فدن ال قجمي ما الهةد  ال  و دح ح 
حت ددل أددن ال فيدد  حالى لددف حتاعدد م أددن أئددل الئدديف  طددق م ددقلغ وم حاتتكددون مئددةوفي ح  قب ال ولدديضددال اىف

م  دوع  ئدللالسدققطي أدن مةطدقب ماط دي ال  ا دية ح  طدق مأل  تهدق ا ا5شد ل رال  9 د حسرال  ضح مدا  . 1ر
حت تفدد  قدديا األشدد   الهققيددية  مبدد  شدد   مددقيغ حتاعدد م حتا  ددن ق  ددوس   شدد  ال ط دد    تبدد ق األشدد  ح   طددقمألا
لكددل  م ددا  22.8ة 31.8 ة32.6ة28.8ر واقدد لكددل مةطددقب ماط ددي ال  ا ددي   ددقنون ال ددقنن سددققح أددن شدد   ال

أدن مةطدي  ن ال دقنن  دقنو  م ح   يدي أدنق  ة الاقخ لي حمف  الهقطا م ح ال والنالس قح  حالس  قن ح ي مةطما 
طدق  أدن مأللدافغ ال ةطدقبة حتاعد م ا شد   مدقيغ إلدحق  قل ادققص حخدوت  دا تبد   ة م ا 32.6ر واق  الس  قن

 طدق مألحتس ح ا طق   قل نا   ال   ل نةمأل  يي ا ق  وس تب قج ة حفع  ش   قش   الئيف رمنل ان ة ت وا ةق
أل الوجيددقن ال ا شدد   أددن ماط ددي ال  ا ددي حال ددن ي ددون شدد ل  دد وت جق أددي ت ددتم ددح شدد ل ااددقب  نلدد   ح دد لعي ح 

الش قس الش قن حال ن تئ  أن ن   الف اب حالفيضقب حال اىفضدقب ح الش    إلح ق ما ال اوج الغ فن ات قة
  دد  إي ددق ن أددنق قطددق  ل ددمألالددقج    يددي ا ن  قأددن الفئددل ال ط دد ة ح  ائدد  ال اددقطق الن اعيدديق ددن تعدد  مددا حال

الادقس ت  دا ح  ية وتعمل على زيادة رطوبة التربةن السطحي وزيادة مناسيب المياه الجوفزيادة معدالت الجريا
ة 124.1رطددددق  مأليئددددل م  ددددوع ا إ  ة الىددددق ج إلددددحمفدددد  اآل ددددق  جااددددل ةدددد ف ال اط ددددي حضددددخ ال ددددقا  مددددا

أن اقخدد لي حمفدد  الهددقطا م ددح ال ددوالنةالي السدد قح  حالسدد  قن ح لكددل مددا مةطدد م دا  105.3ة 109.2ة120.7
الاقخدد لي حمفدد  ي السدد قح  حالسدد  قن ح مةطددمددا لكددل  م ددا  48.8ة 57.1ة 61.2ة 64.6ر إلددح الشدد قاأئددل 

 .الهقطا م ح ال والن
  (2019 -1989ة، السلمان، الناصرية، حفرالباطن( للمدة )واوالسنوية لمحطات )السم الشهريةبـ )ملم(  طارمألكميات ا (9جدول )ال

 .2020 ناسا بيانات غير منشورة، لسنة وكالة على هيأه المسح الجيولوجي العراقية، باالعتمادوالمعادن  الصناعة المصدر: وزارة

                                                            

لنجرف اعلي صاحب طالب الموسوي، عبد الحسن مدفون أبو رحيل، منراخ العرراق ،مطبعرة المير ان للطباعرة والتصرميم، )1(

 .159،ص2013شرف ،الطبعة اتولى، تا

الشهر     

 

          

المحطة               

 أيلول
تشرين 

 األول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

كانون 

 الثاني
 المجموع آب تموز حزيران مايس نيسان إذار شباط

 0 0 0 4.1 13.9 18.7 15.9 28.8 19.9 18.4 3.8 0.6 السماوة

124.1 
 الفصل

 الصيف الخريف الشتاء الربيع

22.8 64.6 36.7 0 

 0 0 0 3.6 19.7 13.6 13.5 32.6 15.1 17.8 4.5 0.3 السلمان

120.7 
 الفصل

 الصيف الخريف الشتاء الربيع

22.6 61.2 36.9 0 

 0 0 0 0.2 27.7 8.2 15 31.8 10.3 12.8 3.2 0 الناصرية

109.2 
 الفصل

 الصيف الخريف الشتاء الربيع

16 57.1 36.1 0 

 0 0 0 3.1 17.6 13.5 13.7 22.8 12.3 17.9 4.3 0.1 حفر الباطن

105.3 
 الفصل

 الصيف الخريف الشتاء الربيع

22.3 48.8 34.2 0 
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 (2019 -1989، حفرالباطن( للمدة )ة، السلمان، الناصريةوالمحطات )السم الشهريةبـ )ملم( طار مألكمية ا (5) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

 يسدد ى جال ددن تسدد ى م لميددقس ال فددق  م ددأ   1ر Langر ألنددجل ع أددي ماددق  ماط ددي ال  ا ددي حأ ددق معقجلددي   
جقب الة ا   لدافغ  قل  ا  م ح مع س ج  السققطيرطق  مألا م  وع ما قس يRain Factor)رل ال ط قممع

   .10 قلج العاقي   ا ا مس  ال  حسرن حتكون الش    قل  جي ال لولي 
  F = N/T 

F = ل ال ط قممع 
N اولق م ا = م  وع ال سققح ر  
T  ْال ع س الساوة ل ة ا  رم =.  

 مةطدددقب ق فددد طدددق  حج جدددقب الةددد ا   أدددن ماط دددي ال  ا دددي م دددح مألتطب دددق ةددد ا ال ئدددايف م دددح قددديا ا تدددا    
  ا ددي ج يع ددق  اب ماددقال ةطددقب ال ةيطددي   اط ددي ال    ن  قالهددقطاة حتبدد ا حالاقخدد لي حمفدد   السدد قح  حالسدد  قن

  .11ر(10)  حسال ة ام  10–أن  ل ال ةطقب ي ون   ا رخف  الساوة  ل ال فق قممعألن   ش    ال فق 
 ل المطر حسا تصنبف ألنجاممع امقسأ( 10جدول )ال

 نطقةصفة الم ل المطراممع ت

 شديد الجفاف 10-صفر  1

 جاف 40 – 10 2

 رطبشبه  160 – 40 3

 رطب 160من  أكثر 4

  . 96ص ،2014باا المعظم ، بغداد، الدباغ،احمد  التطبيقي، مطبعةأصول المناخ  الوائلي،علي عبد الزهرة  المصدر: 

 

                                                            

عة بغداد، امالتعليم العالي والبحظ العالمي ، ج رائي، عادل سعيد الراوي، المناخ التطبيقي ، وزارةامقصي عبد المجيد الس( 1)

 .115،ص1990دار الطباعة والنشر ،بغداد ،
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   فافقياس الج (Lang)( نوم مناخ منطقة الدراسة حسا معادلة ألنج 11جدول )ال

 (.Lang)( ومعادلة ألنج 9جدول )ال( وبيانات 5جدول )الالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد بيانات 

   )Evaporation (التبـــخر -6

سددن حج جددي الةدد ا   حم ددق ال سددطح ال ددقلن حنوعيددي ال ددقا الش  شددعقعلا ةدد جةق م دد ا يشدد   ال هةدد   ن  ق 
ن  قس اِ يع   ال هى   أن  ة األ ق يي أن ال ح   ال    حلوجيي عاقخ الحم وم   ح  مي ال لق  حلع  ال هى  ام  

أددن تة  دد  م ددا  ق  م  دد  ددرجة ال هىدد  جح ا  ة  1رالغددا  ال ددوة مددا ال سددطةقب ال قليددي حال  فددي  إلددح ىددق  ال ددقا 
الىددنان ال ددوأن حلددر   أددن   يددي حم ددا حم دد ا  الضدديقع  ال ددقلن الدد ة  إلددحي ال قليددي ال ط لددي ال   شددةي ال غ يدد

 إ يةدد   مددا الىنانددقب ال وفيددي  فعددل ال دد ج ل  يددقف ال وفيددي نةددو السددطح الع ددوة  وا ددطي الىقخدديي الشددع لي 
  ضددددح مددددا  . 2رطددددق مألت عدددد ض ميددددقف ال  فددددي ل  هىدددد  م ددددق يسددددب  جفقأ ددددق حةددددن م  يددددي معقكسددددي لسدددد وا ا

ة 375.3ة 374.7ة 362.1رإلددددددححتئددددددل قن  قدددددديا ال هىدددددد  ت ددددددل أددددددن الشدددددد قا ح   ة6شدددددد لرال ح 12 دددددد حسرال
أدن  يح د    ققدل قي دة حالاقخد لي حمفد  الهدقطا م دح ال دوالنالسد قح  حالسد  قن لكل مدا مةطدي  م ا 428.9

الاقخددد لي ح  سددد قح اللكدددل مدددا مةطدددي  م دددا 125.3 ة 107.4ة 107.8 ة103.3رشددد    دددقنون ال دددقنن  واقددد 
الئديف  دأم ح      دن إ مد  ج جدقب الةد ا    ط جيدق  ال هىد    اق د ن  قح  ةالهقطا م دح ال دوالن حمف  حالس  قن

لكدددل مدددا مةطدددي  م دددا 1727.1،  1890، 1741.9، 1811.6ر إلدددحتئدددل ح ماط دددي ال  ا دددي  أدددن قددديا ال هىددد 
ت دوا  أدن شد   قئدح معد تت قق إلدحتف  ل ئدل ا ت  إ ة م ح ال والن حالس  قن حمف  الهقطا الس قح ح  الاقخ لي
حمفددد  الهدددقطا السددد قح  حالسددد  قن لكدددل مدددا مةطدددي الاقخددد لي ح  م دددا 588.6، 649.1، 596.9، 622.1ر واقددد  

، 4447.9، 4190.9، 4282.8السدددداوةري   ددددم م  ومدددد إ ال هىدددد  م تفدددد  أددددن ال اط ددددي  ن  قة ة م ددددح ال ددددوالن

 .م ح ال والن الس قح  حالس  قنح  حمف  الهقطا الاقخ لي ل  ةطقب م ا 4297.1
                                                            

ول، دار الحكمرة تعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحظ العلمري، الكتراب اامبراهيم أبراهيم شريف، جغرافية الطقس، ج( أ1)

 .239، ص1991للطباعة والنشر، بغداد، 

 . 40ة نوعية المياه وصالحيتها، الطبعة اتولى، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، صحمد السروى، مراقبأ( 2)

 

  الباطن حفر الناصرية  السلمان السماوة  المحطة

 لامالمع
 الشهر

طار ماال  االعتيادية ل اممع 
 الجفاف
 الشهري

طارماال االعتيادية ل اممع 
 الجفاف

 الشهري

طارماال االعتيادية ل اممع 
 الجفاف 
 الشهري

طارماال االعتيادية ل اممع 
 الجفاف

 الشهري

 0.003 0.1 32.2 0.00 0.0 34.4 0.01 0.3 32.6 0.02 0.6 33.5  ايلول

1ت  27.3 3.8 0.14 26.6 4.5 0.17 28.0 3.2 0.11 26.8 4.3 0.16 

2ت  18.2 18.4 1.01 17.8 17.8 1.0 19.0 12.8 0.67 18.8 17.9 0.95 

1ك  12.0 19.9 1.66 11.7 15.1 1.29 12.7 10.3 0.81 12.8 12.3 0.96 

2ك  10.2 28.8 2.82 10.0 32.6 3.26 11.0 31.8 2.89 11.0 22.8 2.07 

 1.02 13.7 13.4 1.14 15.0 13.2 1.11 13.5 12.2 1.27 15.9 12.5  شباط

ارإذ   17.7 18.7 1.06 17.4 13.6 0.78 18.5 8.2 0.44 18.2 13.5 0.74 

 0.71 17.6 24.7 1.09 27.7 25.4 0.82 19.7 24.1 0.56 13.9 24.7 نيسان

 0.10 3.1 30.8 0.01 0.2 32.0 0.12 3.6 30.5 0.13 4.1 31.2  مايس

 0.00 0.0 34.1 0.00 0.0 36.5 0.00 0.0 34.4 0.00 0.0 35.6  حزيران

 0.00 0.0 35.7 0.00 0.0 38.8 0.00 0.0 36.4 0.00 0.0 37.8  تموز

 0.00 0.0 35.7 0.00 0.0 38.5 0.00 0.0 36.3 0.00 0.0 37.5 اب

  105.3   109.2   120.7   124.1  المجموع

   24.5   25.7   24.2   24.9 المعدل 

ل الجفاف اممع
 السنوي

  
4.99 

  
4.99 

  
4.25 

  
4.30 
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 (2019 -1989ة، السلمان، الناصرية، حفرالباطن( للمدة )واوالسنوية لمحطات )السم الشهريةبـ )ملم(  ( كمية التبخر12الجدول )

     الشهر     

 المحطة      
 أيلول

تشرين 

 األول

تشرين 

 الثاني 

كانون 

 األول

كانون 

 الثاني 
 آب تموز  حزيران مايس  نسيان إذار شباط 

المجموع 

 السنوي

 4282.8 613.5 622.1 576 462.7 324.9 211.7 138.2 103.3 120.6 204.2 378.8 526.8 السماوة

 

 
 الفصل 

 الصيف الربيع الشتاء الخريف

1109.8 362.1 999.3 1811.6 

 4190.9 589.9 596.9 555.1 453.4 321.3 214.3 143.6 107.8 123.3 203.2 372.5 509.6 السلمان

 

 
  

 الفصل 

 الصيف الربيع الشتاء الخريف

1085.3 374.7 989 1741.9 

 4447.9 639.4 649.1 601.5 478.6 334.2 217.3 143.4 107.4 124.5 213 390.5 549 الناصرية

 

 
 الفصل

 الصيف الربيع الشتاء الخريف

1152.5 375.3 1030.1 1890 

 581.5 588.6 557 465 333.4 234.1 165.7 125.3 137.9 217.7 384.1 506.8 حفر الباطن
4297.1 

 
 الفصل 

  

 الصيف الربيع الشتاء الخريف

1108.6 428.9 1032.5 1727.1 

 .2020شورة، لسنة ناسا بيانات غير من وكالة على هيأه المسح الجيولوجي العراقية، باالعتمادوالمعادن  الصناعة ارةالمصدر: وز

 (2019 -1989ة، السلمان، الناصرية، حفرالباطن( للمدة )والمحطات )السم والسنوية الشهريةب  )ملم(  يع التبخراممج( 6كل )شال

 (.12المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

 املوازنة املائية املناخية 
ن ق  ح  ةال   احم  ا  ال هى  الا ح تع   ال وااني ال قليي ال اقايي  أن ق العاقي   ا   يي ال سققح       

 ال   اال وااني ال قليي ال اقايي تىض  لع ج ما العاقخ  ال اقايي ال ى  في ال ن تر   م ح ال هى  الا ح 

سو  تع    م ح ال عقجلي أق الهقم ي امال قليي ال اقايية  تم سقج ال واانيحةاقك الع    ما الط    1ر
  :مون  أ ا قن  حةنق  ع قت  األك   

                                                            

ه، )بيانات راان وذي قار والبصرة، أطروحة دكتورائي، مشاريع الري والب ل الحديثة في محافظات ميسام( محمد جعلر جواد الس1)

 .158، ص 1999عة بغداد، امغير منشورة(، كلية اآلداب، ج
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)1(= ± PE –P       

 : ـن  أحيث 

P  كمية التساقط بـ ملم = 
PE  التبخر النتح الممكن بـ ملم = 

مدا ال عدقجتب  ا  حةادقك    د   ال اقايدي ةدن إي دقج ال هىد  الاد ح س اطو  ل طب ق معقجلي ال وااندي ال قليديقح     
حت ئدد  ةدد ف ال عددقجتب   هددق ا جق  ددق   لدد س حن  دد  ا حأددي  –حما ددق معقجلددي  ون ولدد  ح او ددا ح     ددن 

م ددح  قحمدد  قح  م  قجةددق م ددح مائدد  ماددق ق مددا  حأضددا  ر ال قأددي حال طهددي ة حمدد م خددام   ق لكقأددي ال اددقطق
ة   شدد ل  قأدي ماقخدد  ال اددق أ ةجلدي  ا ددقن  ل  هىدد  / ند ح ال ة  ددلق معقمددقمائد لا حإة ددقس  دققن العاقخدد ة 

ماط دي  ال هىد  الاد ح ال ة  دل م دح مةطدقب ي دقجا دقن مون  دأ لحطه اق معقجلدي   ع قتا   ح ل ا  قن  قخ
أضدل معدقجتب تهىد  الاد ح ال ة  دل م دأ طه د  قن ق تع بد  قال  ا ي ح لل ل وأ  ج ي  م ط هقب ال عقجلي ح 

م  ومدددي مدددا العاقخددد   إلدددحي مطددد  ن دددقلج خدددةيةية م دددأ تة دددقج ال عقجلدددق أدددن ال ادددقطق ال طهدددي حال قأدددي ح 
ةدد ا   العظ ددحة ج جددي الةدد ا   الئددغ ىة ال طوفددي الاسددبيية  ددقمقب السددطوع الفع يددية ال اقايددي حةنرج جددي ال

 ة حلضا ققنون ال عقجلي م ح : 2ر   *رم   2  مي ال لق  م ح مس وى 
 

 

ETO= C W. Rn+(1- W). F(U). (ea - ed)   

 د االشعامح لرياح    ـــــــــي ليكــــــــامحد الدين                                                      

 : ـن  أحيث 

ETO النتح للمحصول ملم / يوم.= التبخر 

C ل تعديل يأخذ تأثير ظروف الطقس في الليل والنهار باالعتبار.ام= ع 

W ل معياري يتعلق بدرجة الحرارة.ام= ع 

Rn .صافي االشعام بما يكافئه من التبخر بالملم/ يوم = 

F(U) لرياح.= دالة تتعلق با 

(ea - ed) = ومعدل ضغط البخار الفعلىي مشبع عند معدل درجة حرارة الهواءالفرق بين ضغط البخار ال ،

 دددق قمال  ةددد     ن لألمدددا  ال ق عدددي (FAOتباددد  ماظ دددي األ  يدددي حالن امدددي الهىىىواء وكالهمىىىا بالمليبىىىار. فىىىي 
ققمددد   البيقندددقب ا ددد ع قل ق  ال دددن م  دددا ل طب دددق ت دددل ال عقجلدددي  ا دددقن مون  دددأ (CropWat 8.0)مق دددوفيق  

ال اقايددي ال  تهطددي   ددق. يع  دد  تطددول  جدد احس الدد ة أددن حال يددقف  ق دد ع قس ايددق اب مى  فددي يةدد جةق ال سدد ى م 
إل ددد اجاب ال يدددقف حظددد ح  إجا   الددد ة.  ددد ا مسدددقج إمددد اج ال يدددقف  دددقل ىطح ا لدددا ح ال ةقخددد ل الددد ة مددد جف 

أددن مددقيغ   ال ةددو   ال ددن حضددع  اط دد ة 3رسمةئددو  20ال سدد ى م ة حالدد ة ي  ددا قن يشدد ل مددق يئددل إلددح 

                                                            

 . 109، ص2014علي عبد ال هرة الوائلي، أصول المناخ التطبيقي، مطبعة احمد الدباغ، بغداد، باب المعظم ، )1)

لم يرد لمترر، 2( لتحويرل سررعة الريراح الرى 0.78مترر بر) ) 10ت الباحثة بضرب معدل سرعة الريراح الشرهرية علرى مسرتوى ام( ق*)

 . 136ص ،2018لوجي، الطبعة اتولى، مكتبة دلير، بغداد، باب المعظم، هاتف احمد الجبوري، الهيدرو مانظر الى: ) سال

ج   امبرنر امهاتف احمد الجبوري، دور المناخ في تباين قيم التبخر /نتح المحتمل في المنطقرة الجنوبيرة مرن العرراق )باسرتخد م( سال2)

CROPWAT 8.0325، ص 2014، المجلد الثاني، 802، العدد إذ(، مجلة اتست. 

(3)http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/االنترنيت. 
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 ِا تفددقعوس ح العدد ض حاددح الطدد  حجالدد    ددا ال حلددي حال اط دديقج قمالب ندد ج ددياِ ح    بدد  م ددحة م ددأ  1ر1999 دداي 
جاددقس العاقخدد  قجددل تطب ددق ال عقجلددي قبددل قو  ال   ددي مددا مددألالهةدد  تعدد  مددا ا ال اط ددي مددا مسدد وى  ددطح

أددن مدد ج مددا ال واندد  ما ددق مع أددي ال اددقطق ال ددن أ  ددق  اال اقايددي تك دديددي ي ال واانددي ال قلقة يدد ة 2رال ط وفددي
جفدق  حشدةي أدن ال يدقف  ك د قحتوضدح األشد   ال دن أ  دق ال دقلن  ال اقطق ال دن أ  دق الع د الفقلل ال قلن ح 

 ن  قجح ةدق أدن مع أدي م د ا  مدق ي  دا  قيضدق  تة    الضقلعقب ال قليي ما ط لق ال هىد  الاد حة ح  قيضق  حل  ا 
  . 7ش ل رالحلام  ة  3ر  وأ  ما ال يقف ال وفيي

 (2019 -1989لمحطة الناصرية للمدة )CropWat 8.0 ج  امالتبخر النتح وفق واجهة برن عياممج( 7شكل )ال

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(8)(، 6)(، 5)(، 4وجدول ) CropWat 8.0 عل :من عمل الباحثة باالعتماد  المصدر:

ال عددد تب الشددد  لي لةئدددوس م دددح حا CropWat 8.0)رج قم  ماددد  تطب دددق الب نددد13رنامددد  ال ددد حس     
ال هىدد  الادد ح ل  يدد  مةطددقب ماط ددي ال  ا ددي أددن شدد    ي قمم ددقجنددح  ة ظ دد  قن  يل  واانددي ال قليددي ال اقايدد

نىفدددقض معددد تب  دددقمقب اِ  قجندددح معددد تت ق ح ددد لل إلدددحنىفدددقض ج جدددقب الةددد ا   تِ  ح لدددل ةال دددقننكدددقنون 
نىفددقض معدد تب  دد مي ال لددق ة قم ددح معدد تت قة حاِ  إلددحي يال طوفددي الاسددب ِا تفددقع غ الفع ددن ح لشددالسددطوع ا

معددد تب  ِا تفدددقعل عددد تب ال هىددد / نددد ح ال ة  دددل م واأ دددي مددد   تددد  ل ن ِا تفدددقعةددد ا الشددد   يةئدددل حفعددد  
قم دددح نىفدددقض معددد تب ال طوفدددي الاسدددبيية م دددح تئدددل ج جدددقب الةددد ا   حالدددقج  معددد تب  ددد مي ال لدددق ة حاِ 

عدد  مددا قك دد  شدد و  السدداي مدد ا   حتسدد ل فيدد  قم ددح ي ىدد / ندد ح أددن شدد   ت ددوا الةددق ة ألندد معدد تب ال ه
نىفدقض مع تب  د مي ال لدق ة حاِ  ِا تفقعم ج  قمقب  طوع الش غة ح  ِا تفقعح ال ع تب ج جقب الة ا  ة 
  يدد  مةطددقب ماط ددي ال  ا ددي لال واانددي ال قليددي  ال عدد تب ِا تفددقعقجنقةددقة ح  إلددحمعدد تب ال طوفددي الاسددبيي 

                                                            

  (1)  Richard G. Allen and others ، Crop Evapotranspiration ، Guidelines for computing crop 

water requirements ، FAO Irrigation and Drainage Paper 56 ، food and Agriculture 

Organization of the United Nations Rome ، 1998، p5.       

 .135هاتف احمد الجبوري، الهيدرولوجي، مصدر سابق، ص م( سال2)

 .159-158( المصدر نلسه، ص3)
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السد قح    لكدل مدا مةطدي 269.28-، 423.59-ة 381.37-ة 399.23-ر ت دوام أ  قند  معد تب 
 .حالاقخ لي حمف  الهقطا م ح ال  ت   حالس  قن 

مان، ة، السلوالمحطات )السم)ملم( وفق معادلة بنمانمونتيث بـ ( الموازنة المائية المناخية13جدول )ال
 (2019 -1989الباطن( للمدة ) الناصرية، حفر

ةواالسم            المحطة  الب       اطن حفر الناص              رية الس               لمان 

Month 

ال
ا

م
طار

m
m

 
 

حر
ح  التب

النت

حتمل
   الم

m
m

/m
o

n
th

 

الموازنة المائية 

خية
المنا

 

ال
ا

م
طار

m
m

 
 

حر
ح  التب

النت

حتمل
   الم

m
m

/m
o

n
th

 

الموازنة المائية 

ال
خية

منا
 

ال
ا

م
طار

m
m

 
 

حر
ح  التب

النت

حتمل
   الم

m
m

/m
o

n
th

 

الموازنة المائية 

خية
المنا

 

ال
ا

م
طار

m
m

 
حر 

ح  التب
النت

حتمل
   الم

m
m

/m
o

n
th

 

الموازنة المائية 

خية
المنا

 

  P PE P-PE P PE P-PE P PE P-PE P PE P-PE 

 184.61- 184.71 0.1 285.84- 285.8 0 244.81- 245.11 0.3 258.31- 258.91 0.6 أيلول

لواأل تشرين  3.8 184.64 -180.84 4.5 180.54 -176.04 3.2 191.2 -188 4.3 150.25 -145.95 

 90.3- 108.2 17.9 92.72- 105.5 12.8 83.83- 101.63 17.8 82.49- 100.89 18.4  الثاني تشرين

لواأل كانون  19.9 64.18 -44.28 15.1 65.94 -50.84 10.3 67.81 -57.51 12.3 89.52 -77.22 

يانالث كانون   28.8 59.48 -30.68 32.6 62 -29.4 31.8 62.11 -30.31 22.8 70.83 -48.03 

 77.69- 91.39 13.7 67.36- 82.36 15 69.25- 82.75 13.5 63.97- 79.87 15.9 شباط

ارإذ  18.7 139.95 -121.25 13.6 141.36 -127.76 8.2 144.3 -136.09 13.5 163.26 -149.76 

 181.79- 199.39 17.6 179.1- 206.8 27.7 180.8- 200.5 19.7 187.07- 200.97 13.9 نيسان

 240.47- 243.57 3.1 296.19- 296.4 0.2 277.68- 281.28 3.6 277.98- 282.08 4.1 مايس

 266.48- 266.48 0 394.77- 394.8 0 351.45- 351.45 0.0 372.44- 372.44 0 حزيران

 269.28- 269.28 0 423.59- 423.6 0 381.37- 381.37 0.0 399.23- 399.23 0 تموز

 237.3- 237.3 0 382.93- 382.9 0 331.61- 331.61 0.0 360.39- 360.39 0 اب

 1968.87- 2074.17 105.30 2521.43- 2644 109.2 2304.84- 2425.5 120.7 2378.93- 2503 124.10 المجموع

 .(9) (8)(، 6)(، 5)(، 4جدول )الو CropWat 8.0 عل :عتماد من عمل الباحثة باال المصدر:

ج ي   ن  ق مقلنة م أتعقنن ما م ن أأن ق  ق ن قلج ال وااني ال قليي ال اقايي ل  ي  مةطقب ماط ي ال  ا يمق  
 . قنون ال قنن ش   ت وا حتاىفل أن ش   أن الميا ت تف 

  املوارد املائية فا:امخ
 إلدح ى  قلع ا حت  ة م دح السدطح أأند  مدا الطبيعدن ال  دوا ال  دق ماد  الةقجدي   ق ال يقف السطةيي ت  

عدد  ال م  ددي حالدد ة  دد ال ماط ددي ال  ا ددي   ماط ددي ال  ا ددي حشددحت   ددل  ا دد  الفدد اب حأ حمدد  جااددل ال يددقف حال ددن 
 لجوفيرة التريا البحيرات والسيول التي تعمل على تغكية خ انات المياه أيضا  وتشمل ل ةقأظي ال قج يية  ج يقافا

يفدي ال دن شه ي الوجيقن ال و  يي الك  قيضق  أن ماط ي ال  ا ي حال ن تغ ة  طار الساقطةمتتعتمد على كميات ا
 :إلح  ق  قجيي ماط ي ال  ا ية ت سا ال وا ج ال قليي السطةيي أن ماط ي ال  ا ي   قابِام

 1- نهر الفرات وفروعه 
 نتها  بحدود المنطقة مع محافظرةا  منطقة الدراسة مع محافظة القادسية وبتدا   من حدود ا  يمر نهر اللرات     

ال م  ددي  حالسول  حشددح  السدد قح ن دد  الفدد اب جااددل ماط ددي ال  ا يرالسددب ل حالعطشددقن ح حتشدد ل  حاأدد  ة  ة قددق 
ت فد ع  د اجاب لد نقل  شدح ال م  دي الد ة محض ا اتِ ة  1رن ق  أن مةقأظي ال قج يي أل  اجا  ألمواض اماِ حتع  

شدح السدب ل  :أ م ا ة ق إلح  ف ع أن مةقأظي ال قج يي قبل جاول  ماط ي ال  ا ي م أ ة س م    ح اما  ج 
ة الس قح   ضقا ال اس حقضقا ال    حقضقا حشح العطشقن أن الغ جة م أ ي   شح السب ل  ةأن الش   

                                                            

( علرري صرراحب الموسرروي، الخصرررائص الجغرافيررة فرري محافظرررات اللرررات اتوسررط وعالقتهرررا المكانيررة فرري التخصرررص 1)

 . 73- 72، ص 2000(، بغداد، 44افية العراقية، العدد )ال راعي، مجلة الجمعية الجغر
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حل كددون مادد ةق ن دد  الفدد اب  ح السدد قشدد قس م  اددي  مددا   كددا4رحلدد تهح  عدد ةق  شددح العطشددقن مادد  ن طددي تهعدد  
  كددا16رل ىدد ج مددا ضددف   اليسدد ى قاددق  الئددقأن ال ددن  ب ددم طول ددق ةحلسدد     قل  لددقن مدد ح ا   ضددقا الىضدد 

 د ال مةقأظدي  ن  ق إلدحجحندا حقضدقا الد  اجن   إلد  30رل  حة مسقمي ق  ةق    ق /3م6رحطقق  ق ال ئ لفيي 
ولدد  الةدد حج الجا لددي ل اط ددي ال  ا ددي حم ددح ا حجدد  ما ددق   دد اا مددا جاحلب ددم طددوس ن دد  الفدد اب اِ ة الاقخدد لي

ال شد  ي أدن  ن  قة 1ر جحندا175000رحةو   لل   حة مسقمي ق  ةق   ق/3م205.5رة حمع س تئ لف  كا107ر
قدقب الشدةي حمد م حجدوج ندواظا ل سديط   قح ا  ال الهدي حائوخدق أدن مألنسهي ا ِا تفقعميقف الا   الف اب ةن 

  :إلحما ق  حا حج ماط ي ال  ا ي  جاول ل م حج ال ةقأظية حل سا ن   الف اب ما م ح ميقف الا   جاا

يع بدد  ن دد      دد  شددح السددب ل الدد ة ة كددا40رطولدد يعدد    ددد رق ددن  أددوش  الدد ة  ب ددم : السرربيل نهررر  -أ  
 إلددح  23رالفدد اب األخدد ن مادد  جاولدد  ماط ددي ال  ا ددي نةددو م  اددي ال  دد   ددا  اشددط   عدد ةق أددن الك  ددو م دد 

الركي يبلر  طولره  فرعين يعررف الشررقي منهمرا بشرط السروير إلى  كدا12ر  سقأي  الس قح لش قس ما م  اي ا

ق الفد ع الغ فدن فيعد    شدح مق  إل  جحنا 32رق  ةق  ويروي مساحة (ثا/ 3م15)وطاقته التصريلية  (كم40)
   .)2ر الغ جم ح     ن م  شح العطشقن أن   كا8رال ة ي  ة ل سقأي  الس قح 

ا مدا ن د  جدنا   فيعد  مقليدق  حرن د  الفد اب ال اد  س ال د يا  مقليدقة  شح العطشقن ر ق  ق : العطشاننهر  -ب
شددح العطشددقن   ةولددل قسددا مددا ميددقف ن دد  الفدد اب مددا م دد م نعددقش قة  لغدد ض 1993ال قج دديي الدد ة نفدد   دداي 

شددح  إلددححمادد   ة)رل ادد  سشددح الىسدد  ا إلددحمشدد   أددن نقميددي ال قج دديي رال ق عددي ل ةقأظددي الا د   ق ددو ندواظا 
العطشددقن رضدد ا مدد حج مةقأظددي ال قج دديي  حتىدد ج مددا الضددفي الي اددح لشددح العطشددقن رال قج دديي مقليددق   قاددق  

مةقأظددي قب الدد ة ي دد   دد ا ماط ددي ال  ا ددي ح الئدد  ه  ان دد  الئدد  هقب حتا  ددن  ددأةو  تسدد ح  كددا60ر طددوس 
تئد لف   ن  قة إت   دق/3م250ر ئد لفيي ال ئد ي يي ال ة حتب م طقق د  كا102رالاقخ لي  ب م طوس ن   ال قج يي

 (.9( والخريطة )14يالحظ الجدول ) ،( 3) جحنا 10000رحل حة مسقمي ق  ةق   ق/3م10رالةقلن ةو

 نهار والقنوات المتلرعة من نهر اللرات في منطقة الدراسةت( ا14جدول )ال

 أسم النهر ت
 طوله

 لمساحة التي يرويها)دونم(ا ثا(/3معدل التصريف )م معدل المنسوب)م(
 كم.ط

 120000 134 7.42 107 نهر الفرات 1

 40000 15 --- 32 نهر السوير 2

 77000 25 14.17 36.6 نهرالرميثة 3

 --- 8 17.5 64 قناة تعزيز شط الرميثة 4

5 
قناة تعزيز التعزيز لشط 

 الرميثة
20.150 --- 15 --- 

 9300 6 --- كم 16 قناة الصافي 6

 8 10+40 الصليبات  جنابية 7
 250التصميمي /

12000 
 10الحالي/

المصدر: الباحثة باالعتماد عل  وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في محافظة المثن ، قسم المتابع والتخطيط، بيانات 
 .2019غير منشورة، 

                                                            

 .2019( وزارة الموارد المائية، مديرية الري في محافظة المثنى، بيانات غير منشورة، 1)

( رباب حسن كاظم الجياشي، تحليل جغرافية لمعوقات التنمية ال راعية في محافظة المثنى، رسالة ماجستير )بيانات غير 2)

 .48، ص 2019عة المثنى، امية، جاإلنسانالتربية للعلوم  منشورة(، كلية

( ) مسررافة مررن الجانررب اتيمررن للنهررر قبررل إن ينقسررم اتخيررر إلررى فرعرري السرربيل والعطشرران ب الخسررف المنرردرس يتلرررع شررط 

ة المروارد ريركم(: للم يرد انظرر الرى: وزارة المروارد المائيرة، مدي 5كم( ويصب في شط العطشان بعد تلرعه بمسافة ) 18.5)

 2019المائية في محافظة المثنى، قسم المتابعة والتخطيط، بيانات غير منشورة، 

 .49رباب حسن كاظم الجياشي، مصدر سابق، ص  (3) 
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 راسةفي منطقة الدالسطحية ( الموارد المائية 9خريطة )ال

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابعة قسم الم  ،المثن ظةفي محافمديرية الموارد المائية  المائية،الموارد  المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على: ـ وزارة 

 .2019 منشورة،بيانات غير  والتخطيط،

مددا م  مددي  دد   مدد  أدد حع شددح الة ددي ال  فدد ع ق الا دد  األحس أددن ماط ددي ال  ا ددي  ةددو :شططا اليمة ططة -ج
ل قند  حل ال ماط ي ال  ا ي أن ا الة ن  حيي حلس ح شح ال  وانيي  ا السول  ال ا يي ال ة ي       اي ال  وان

تا  ددن جااددل  أدد حع مدد   إلددححل فدد ع  ةأددن قضددقا الا  ددن حلدد ال قضددقا ال م  ددي الشدد قلن نةددو م  اددي ال م  ددي
 الجا لدي  د اا مدا جاولد  الةد حج اِ حلب دم طولد  ة  ا عقب خدغ    أدن قضدقا ال م  ديماط ي ال  ا ي م وني مس 

حل فد ع ماد  إ ادقا مسد  ت   م 14.17ر دم معد س ال اسدوجلبح   كدا36.6ري حم دح م  ادي ال م  دي ل اط ي ال  ا د
س ح ا فددد ع مدددا ال ددد تق فعدددي أددد حع  ا دددي ما دددق تىددد ج مدددا ال قنددد  األي دددا حال ا ددد  مدددا ال قنددد  اتيسددد ة م دددأ 

لب ددم تئدد لف شددح ال م  ددي ة ح   قادد ى  قنولددي تى  دد  قطوال ددق حمسددقمحقس أ عيددي ح اال ليسددي لشددح ال م  ددي جدد 
أدددن الا ددد   تب دددم نسدددهي مئدددي ماط دددي ال  ا ددديح ة  الددد  جحندددا7700رل ددد حة مسدددقمي قددد  ةق    دددق /3م16.56ر

ال  حلدي ل  ةقأظدقب  م سق  ق   وج  ال سقمقباِ ما ال ئ لف ال ط ق حةن نسهي تا   %10رال   و   واق 
 شدد  ي أددن شددح ال م  ددي ةددن الددا ص الددوا ج أددن الةئددي ال قليددي الىقخددي   اط ددي ال  ا ددي أل  دد  الدد ا ة ال
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يضا شح ال م  ي مشد حع ال م  دي  .)1را مةقأظي ال  وانيي م ح مئي ماط ي ال  ا يح قققب الساي  سب  ت قح 
ة حل   مش حع ال م  دي اوامن ماط ي ال  ا يالح لألقضيي كب  ق   م  ا ما ال يقف قجل إيئقس ق حالن ما ألا

ما ق اضن قضدقا الا  دن حقضدقا  قق اضن قضقا ال    حالو  قا حال اس حقس  ا  قمشض ا قضقا ال م  ي 
 مبدد ةدد ا ال شدد حع ةددو ألميددقا اكبدد  مسددقمي مددا األ اضددن ح دد   ق  قمالغدد ض الدد ة قجى لميدد ن  قة ح السدد قح 

ج يددد  األ اضدددن الهقلغدددي مسدددقم  ق  ل حاا قفيدددي ال يدددقف   ددد   ن  أل حنظددد ا  مو ددد ن الن امدددي الئددديفن حالشددد وة 
قسدددد  ا  ليسدددد ا  قلاسددددهي ل  ةقخدددد ل ة ددددق قسددددا  إلددددحأ دددد  قسددددا ال شدددد حع   ةجحنددددا 20696000رال ئدددد ي يي

حاآلاددددد   قل ن حمدددددقب الئددددديفيي حتب دددددم مسدددددقم     جحندددددا144000رال ةقخددددد ل الشددددد وة أ دددددح تب دددددم مسدددددقم  
حالددددد ة تب دددددم  ل ضدددددىقب مدددددا شدددددح السدددددول  حى  وا دددددطي ااددددد   دددددآقسدددددا  إلدددددح قلضدددددقأي   جحندددددا 35500ر

مشدق   لكدل  16500رس ال ة الش وة م ح ق قس م داا مدقلن قد  فح احق  خ    ج   جحنا 27000رمسقم  
ة حق  نف ب شده قب   ق/3جحنا م 2000رس ال ة الئيفيي م ح ق قس م اا مقلن ق  فح اة حخ    ج  / ق 3م

حمددد حج مةقأظدددي  شددد قت   حاا ال شددد حع قا مددد حج ق ال سدددقمقب ال ةئدددو    ددد مدددقة 1958 قمالددد ة حالادددواظا مددد
  مئددددقن 3019 قلوا ددددطي  ائدددد  مضددددىقب م ددددح شددددح ال م  ددددي تب ددددم قواةددددق الةئددددقنيير ال قج دددديي تسدددد ح
م  ومددي مددا ال اددواب ال ددن تغدد ة ال اط ددي  قيضددق  ال  ا ددي ماط ددي  تضدد ا ح ة  2ر  ددق/3م 12رحف ئدد لف قدد  ف

 ما ق: ل يقفق 
تاف دد  ةدد ف ال اددق  ال ددن ت فدد ع مددا ن دد  الفدد اب مددا نددقظا الىو نددق أددن تددا :  الرميثررةقنرراة تعزيررز شررط  - 1

الةئدددي ال قليدددي ل اط دددي ال  ا دددي  ل عنلدددن   دددق/3م8رمةقأظدددي ال  وانيدددي حف ئددد لف إلدددحنقميدددي   دددقس ال ق عدددي 
م ددح ال اددق  قمدداف مددا قبددل  اح قمشددق ل  ات ددقلية حتددا ال  دد م(17.5حمعدد س ماسددوج  كددا(64حتشددغ ل  طددوس
ل مددا قمددل الةئددي ال قليددي ال ط  ددي أددن ال اددق   ة ددأ تددا قطدد  ال يددقف  قلكقمدد   دد  اكاي حتددا ِ مةقأظددي ال  وانيدد

  .13 ام  ال  حس ر  ة3رماط ي ال  ا ي ما ة ف ال اق  

تا تاف   ة ف ال ادق  مدا ن د  الفد اب أدن نقميدي ال داس حف ئد لف : قناة تعزيزالتعزيزلشط الرميثة  - 2
تعنلددن شددح ح ل كددون  دد  ل ل  اددق    كددا20.150ر طددوس  يخ حقاددق  مهطاددما ط لددق مةطددي ضدد  ددق/3م15رم دد ا ف

  د   تعنلدن  ما نقظا الىو نق أن نقميي   دقس 2000 قمأن الع ل اف  ا  ح ق   -ق ج ط لق ج وانييال م  ي 
لسد  الدا ص الةقخدل أدن الةئدي الشد ج حالدقج  ال قعدي الن اعيدي  تبقع الةئدي ال قليدي ل اط دي ال  ا دي ت د 

حال ش حع عهق   ما قادق  نقق دي ة يامال م  ية ال   ة الو  قا حالك  ة لأل اضن الن اعيي أن ماقطق ال اسال قليي 
م ددقس ال طول لددي ل  ددل ألحمقاالدد  ا ةشددح ال م  ددي إلددحقا مددا ن دد  الفدد اب يئددقس ال ددإمهطاددي  قلكونك لدد  لغدد ض 

اف دد  السدد حج حال شددق ل  ات حاليددي ل قليددي ل ي تق عددي لددواا   ال ددوا ج اقمددمددا قبددل شدد  ي ال اأدد  ا الع مسدد      ال اددق
قة  ة  ددق/3م5ر  دد    تئدد لف لكددل مضددىي تة ددوة م ددح ق فدد  مضددىقب م وجيددي نشددقا مةطددي ضددخ  ليسددييإ 

ات د  اتي ن ل ع لدن حلضدخ  حال د   مدا ةد ا ال شد حع  كدا20رحلب م طول ق   ق/3م20رالطققي ال ئ لف الك يي
أدددن أئدددل   قل يدددقف حت   دددل نسدددهي الشدددةي أدددن ميقةدددق    جدددل تغ   دددقا شدددح ال م  دددي مددد إلدددح اب مدددا ن ددد  الفددد ال يدددقف

                                                            

 وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في محافظة المثنى، مصدر سابق.  )1) 

 ة المثنى، مصدر سابق.وزارة الموارد المائية، مديرية الري في محافظ (2)

 . نلس المصدر (3)
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   لدد 12رحضددا ال شدد حع مفدد   أ  ددق ا  ما ددق حمددق ااس الع ددل مسدد      %50رةدد ا ال شدد حع  واقدد  ن ددنقح  الئدديفة
   19ئو  رال ام  ة 1ر م  يي الئ  قمجل إت ق اقا الةف  ما قجل  ة  ال يقف ال وفيي ال ن تى ج قما 

 نجاز قناة تعزبز التعزيز لشط الرميثةأروم ( مش19)صورةال
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 .3/8/2019الميدانية بتاريخ  المصدر: الدراسة
 

 اجنحالد   ماط  دن الىضد    د االيسد ى الضدفي  أدنن   الفد اب  م حال ن ت   ال اق  حةن  قناة الصافي: -3
  . جحناإل  30  ةقر ق  ل  حة مسقمي ق/3م6كا  حطقق  ق ال ئ لفيير16ال ن  ب م طول قر الئقأن

 2-  املنخفضات املائية 
 دددن  ال اىفضدددقب ال قليدددي ةدددو رةدددو  الئددد  هقب ة حل ددد  ةدددو  الئددد  هقب قتة دددوة ماط دددي ال  ا دددي م دددح      

كدا  42م دح مسدقأير السد قح ال ادوج الشد قن مدا م  ادي  إلدح  كدا80م ح  ع  ر جاوج   ج قضقا الىض 
  م9رمادد  ماسددوج 2كددا800رةددوا  أددن العدد ا ة مسددقم  األ م قددقكددا  مددا الطدد   ال  ا يددية  يعدد  مددا 17ما ددقر

كددا  حةددو م ددح شدد ل 10كددا  حم ضدد ر60ك دد  مددارقةحلب ددم طددوس ال ددو   2ر  3م يددق  م1.75رطقق دد  الىننيددي 
مسدد ط ل ت  لهددق  حةددو مسددطح مددقلن مغ ددق  ح مئدد   تغ يددي  ق دد   وا ددطي ن دد  الئدد  هقب رال قج دديي  ددق  ق   

 شد   أل دو مشد   أدن مةقأظدي الا د  اقطشقن حال ة   نحج  قل يقف مدا ندقظا حال ة   غ ى   ح ف ما ن   الع
حأضا ما الع    مدا الوجيدقن ال دن تا  دن ة  3رم/ ق 10رإلحطققي تئ لف تئل  حال و ج ال ليسن ل  و  ح 

حال يدقف ال وفيدي ال  سد في مدا أن ة ا ال اىفل حما ق ر الكئ  ة اتشع نة ا و ق ة ا و ول ةق دو مضد    ة
ت     أن  ة    الومقشيي حتغد ة ح   كا7رتهع  ما موض الئ  هقب ال نح م ا  12رم جةق ومقشيي ون الم

حلئد    دق  ماط دي الئد  هقب ال دن ةدو أ  دقة إلدحالئ  هقب نسهي   ةو  قحيس ح   و  الومقشيي  ال و  ل  ا
 دا  ج دقب و  مةدقا مدا حال د  ة 4رطق  حجولقن ال يقف أن الوجيدقنماأل تسققحمو ا  مب الع    ما الوجيي 

                                                            

العمرل بالمشرروع  عبررجررت المقابلرة أحمد سهيل محيمد / أحد مهندسرين المشرروع أ(المقابلة الشخصية مع رئيس مهندسين 1)

 . 3/8/2019بتاريخ 

 .مصدر سابق،2019مديرية الموارد المائية في المثنى، قسم الموارد المائية، (  2)

 المصدر نلسة . (3)

حسن حميد كاطع، خالد سلمان داوود، المسح الميداني لموردي التربة والمياه الجوفية في عيون الوحاشية محافظة المثنى /  (4)

، (بيانات غير منشرورة)البادية الجنوبية، وزارة الموارد المائية، المرك  الوطني إلدارة الموارد المائية، قسم الدارسات البي ية، 

 .  3، ص2012بغداد ،
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 إلدددحالك هدددقن ال م يدددي ال دددن تكونددد   فعدددل ال ع لدددي ال لةيدددي   لدددي م دددح تددداس مددداح قم لي م تفعددديح ا دددأ اض  خدددة  
  دق ت  دقا ق ضد     د   ت وجقت دق  سدب  م  دي ال يدقف  ةح دط  ت  لهدق   إلدحما  م ح ش ل ش لح ي  د   ال اوج

قم ققددد   ن  قجاددوج شددد    ح  –أظددي م ومق رشددد قس  ددد ج ال لدددق  السددقل   أدددن ال ةق ت دددقفاتال ددن تكدددون م ق فددي 
ولا الفدد اب ت  ددهقب مددق مدد ا ال  ددي ال واالددي لا دد  الفدد اب الدد ة ي دد  ضدد ا تكددقآادد ة  إلددحم ددقن  مددا تى  دد 

حال ة ي    ل سقأي  ب د   جاادل السد ل ال  دوفن حفد لل تئدهح ق ضد  ماىفضدي حالد ة ي دون  الس ل ال  وفن
أدن الةئدي ال قليدية  م ةدو  حتادققص انىفدقض  أن الوقد  الةقضد  مدا   و  يعقننال ن  ق تِ ا . 1رمقجنا  ل ا  

قمد   ن دص ال يدقف أدن األةدوا  ال دقلنة يعد يع  ة ا اتنىفدقض م د جا ل  دواان الةيدقتن أدن ةد ا ال داىفل  إ 
ال  ا ددي  ئددو   اقخددي  سددب   دديط   جحس ال اهدد   حماط دديي قمددعددقنن ما ددق العدد ا   ئددو ف ميال شدد اب ال ددن 

  لدل م دح إ د طدق  السدققطي أدن الف د اب األا د   مأل  يدي ا انىفدقض قيضدق  ح   يي ال يقف ال اا دي ل عد ا  ح م 
مشد  ي  إلدحم دق قجى  ال غ يديةم  نئ   األةوا  ما ال يقف السطةيي ما ال ئدقج  ال ليسديي  األةوا ماط ي 

 .ال يقف أ  ق ال اط ي حن صال فق  ال   ل ن ل  ف 

 مشاكل احلصة املائية
الدا ص الدوا ج أدن الةئدي ال قليدي لشدح ال م  دي  سدب   ال  ا دي ةدني  ا تة  د  ال شد  ي ال ليسديي ل اط دي      

مددا ال ئدد لف   %10رالهقلغدديل اط ددي ال  ا ددي  الةئددي ال  دد     إيئددقس مةقأظددقب  ق ددل حال  وانيددي اممدد م ال ددن 
م دح شدح ال م  دي حأ حمد   ة دأ  ل دقليا د  حس ل شدق ل  ال  د  ح  ال و   الكب د  ن  قح  ال ط ق أن شح الة ية

مددا الةئددي ال قليددي الددوا ج    %41رحةددن ت  ددل نسددهي   ددق/3م6.27ل  شددق ل   واقدد  ر الن قجيدديحخدد   الطققددي 
تددن ع  قل ةقخدد ل الشدد ولي   جحنددا 25000رقك دد  مددا إلددحم مددقن مسددقمقب تئددل  إلددحل  ةقأظددي م ددق  ددرجة 

 د   ا  تسد    ق لدل  إلدححلضق  ة   2رال و ا الئيفن مب تن ع   ةئوس الش     جحنا 12500رحقك   ما
أدن     ل اط دي ال  ا دي حخد  م دق ة ال يدقف ال    دي مهقشد  ح قمهقاس ال ةقأظقب ر ق ل حالا د  حال  وانيدي  ال  د

ن   الف اب ش قس الشاقفيي حت   ل   يقب ال يقف أن ال ةقأظقب ال اوفيدي  سدب   ديط   جحس ال اهد  م دح   يدي 
ا  مددا ددي ل عدد ا  ال ددن تسددب  ت   ددل اتطاقددقب ال قليددي م ددق جعددل ال  ددو   ددنجاج حلئددل   يددقب اتال يددقف ال ا

ة دقس مشدق ل   سدب  اِ  قيضدق  ماط ي ال  ا ي تنل  ما   يي ةد ا ال  دو   ن  قح  ق  ة 3ر  2500ppmر إلحال الهي 
نشددقا مةطددقب قلفدد اب مددا  دد هع  ن دد  اقة ح حميددقف الئدد   الئددةن أددن ن دد  الفدد اب مددن الافقيددقب  قيضددق  الدد ة ح 

قجب ال يددقف  قيضددق  ن مةطددقب شدد ج ال يددقف أددن ال دد ن ماط ددي ال  ا ددي مددا شددح ال م  ددي أ ددحة ح ألشدد ج ال يددقف أدد
 امددي ال ئددة  أددن ال اط ددي حمددنح  الفامدد ا مددا الن  إلددحال  اققئددي حال  و ددي أددن ن دد  الفدد اب حشددح ال م  ددي 

حمدد م حخددوس الةئددي   دداس حالو  ددقا حالىضدد حال حاليددي أددن ماددقطق الا  ددن    دد  ال شددق ل  اتق  سددب  جفددق  
ال دن ميقف شح العطشقن ت   دن    وم  دق العقليدي  ن  قتأام الوض  أن ماط ي ال  ا ي  إلححلضق   ال قليي ال  اة

حال ن  بب ق انة ا  ال ضهي الغ فيي  أت دقف ن د  الفد اب حمدق ت ميد  ال يدقف ال وفيدي  ا  ن   الف اب مقتنل  م ح 

                                                            

ل هاشررم محسررن جبررر، الخصررائص الهيدرولوجيررة لمررنخلض الصررليبات )جنرروب امررسرررحان نعرريم الخلرراجي، علرري محسررن ك (1)

 .158، ص 2017، 20، العدد 1عة الكوفة، مجلد امالعراق(، مجلة كلية اآلداب ج

وزارة المرروارد نررى، المهنرردس فررالح عبررد النبرري حسررن، الجانررب االروائرري للقطرراع ال راعرري وميرراه الشرررب فرري محافظررة المث(2)

 .5، ص2014)بيانات غير منشورة(،  المائية مديرية الموارد المائية فرع المثنى،

 .223ص ، مصدر سابق، خرون أسرحان نعيم الخلاجي، و( 3)
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  دد   دد قن ق ة م ددق جأدد  جحمددق  ج لددي لف  م ددق ي عددل ميقةدد  قددقب ت   ددل تئددقح حأددن أددن ن دد  الفدد اب مددا قمددا  
نظدق ةا نةدو ال يدقف ال وفيدي أدن ال ادقطق ال دن جفد    دق ال د حس األ حاليدي ال دن تىد م ال اط دي ق توجد  ال اط ي

 . 1رال يقف ال وفيي أن ماط ي الهقجيي ال اوفيي  ا  ع قس إلححلضق  

 ياه الفطحية ستثمار املا  
 السد وسال  د  ال ا  دن ل د   لقب حاا   ال دوا ج ال قليدي   ةولدل وا ج ال قليي أن ماط ي ال  ا دي ح ن ة  ال    

حال دن ت  عد   ن د  الفد اب  حن د  العطشدقن إلدح 2018طدق   داي مق نا    ال قجمي ما ماقطق الهقجيي  سب 
لغد ض  ن د  العطشدقن إلدح ةد ف الوجيدقن حتةول  دق حاتحجيقن األا ى حفاقا  د حج م دح  ي حاجة ا اأن ماط

مدا  ون دق  أضدا   ة إنعدقش ال ادقطق ال دن تع  د  م دح ن د  العطشدقنتع دل ةد ف الع  يدي  ن  قح  ةمئقج ال يدقف 
ل مد    يدقب قمدة ف الىطدي قمد ب  دق  ق ل  ع ماقطق قا ىة مب اي قن   إلحم ح م م حخوس الس وس  قم ب 

ق م  يددددي مددددقة ح  8/2018 /18حال ددددن ت دددد  م  يددددي الىددددنن   ددددق لخ  2018 طددددق  الغنلدددد   حالسدددد وسة أددددنمألا
امي شةي ال يدقف ق قم ب م ح ت   ل ما  2019\6\11  ق لخ  ال قليي أن أئل الئيف ال فق  طاققبلا

 . 2رأن ماط ي ال  ا ي أن ة ا الفئل

 3- الوديان اجلافةValleys 
  ال يددقف حتط ددق تسدد يي حاجة م ددح ال  ددق ة ال قليددي الئددى ة الدد ة ت دد ة فيدد يعدد   الددواجة  أندد  الة ددن      

  3رطدق مألالئى لية حةن عهق   ما م  ى جق    ع ض أن  عل األميقن ل  أق ضىا ل  يقف ما   د وا ا

طدق  أ دح حالسد وس مألتغطن  قجيي ماط ي ال  ا ي شه ي ما الوجيقن الفئ يي ال قأي حال ن ت غ ى م ح ميدقف ا ة
تفديل مق  ض ق م ل األ اضن السعوجيي ح قلهق االوجيقن أن  فة     ال ن ت   ح قل  ال ن ت ئ   ما الة حج ا

س ح نددوم ا األ إلددحة حتا سددا الوجيددقن ن تع ددل م ددح تغ يددي ال يددقف ال وفيدديطددق  حال ددم دد وا اتم دد  ت ددل الوجيددقن 
ن د  الفد اب أدن ميقة دق  تئد  ضد ا مد حج ماط دي ال  ا دي  ح ال اا يدي حال دن تبد ااقالسف ح  عهق   ما حجيقن

 ادق ج ماط دي ال  ا دي حادق ج م حجةق ىق جيي ال ن ت    الع يق قح ال ة حالاوع ال قنن حجيقنرالئ  هقب حماىفل 
تئد  أدن   نة ا  ال اط دي حال دنقجاال الع ا   سب   إلحميقة ق م ح ش ل   وس تاة    الع ا  حال نم حج 

حتغدد ة ال يددقف ة السدد  قنا  ددح قسددا ما ددق أددن مدداىفل حل الىهددق ة  قح حلي ال  لهددي قح الفيضددقباالئددة  الوجيددقن 
 ة 4راألادد ى   تواالدديتاحفة دد   الومقشدديي حمدد ا خدد   حالع ددون   فح ق ددن  دد ح ةق ت أدد  ماق دد    ة دد    ددال وفيددي ال

ال ن تغدو  ميقة دق تةد  األ ض حتى د   ال  د ى أ  دق   دو    BlindValleysما الوجيقن الع يقا ر حأضا  
م دق ة تةد   دطح  إلدحتةولد    سدب  الئدىو  الك سديية شد قسألا يي مى  فدي اإ ف  م قحاب أ و  قحمف   قح

 ات ا دديالطه ددن م ونددي  فعددل  نفئددقستِ احالسددطو   تع ددل م ددح تو ددي  الفواخددل ح األ ض تغدد ة ال يددقف ال وفيددي
  أدن حتا شدال يدقف ال وفيدي  طق  حتع ل م دح تغ يديمألةح ت     أ  ق ميقف الس وس حا 5ر و  ضى ي حم ي ي ك

                                                            

 5/5/2019الى تاريخ  25/4/2019(المشاهدات الميدانية من تاريخ 1)

  25/6/2019يبر، في مديرية الموارد المائية فرع المثنى، تاريخ ( المقابلة الشخصية مع رئيس المهندسين حيدر غركان مج2)

 366حمد أبو العينين أطول الجيومورفولوجيا، مصدر سابق، ص أ( حسن سيد 3)

 .5/5/2019الى  25/4/2019(المشاهدة الميدانية بتاريخ 4)

(، الطبعررة Geomorphologyشرركال سررطح اترض )الجيمومورفولرروجي أساسرريات علررم أ( سررعد عجيررل مبررارك الرردراجي، 5)

 228، ص2014الثالثة، مكتبة الغيدا  للتحضير الطباعي، باب المعظم، بغداد، 
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كددد ع ح مددداىفل قحاجة  ليح قأدددن السددد  قن حالشددد شددد قس الكق  ددد يي أدددن مادددقطق مى  فددديألماط دددي ال  ا دددي ةددد ف ا
 مقأدددن تكدددولا جمدددل  مقة ح ح قحالئدددف مددداىفل أدددن ماط دددي اتنئدددقج الة حجيددديح  قمالوجقجدددي ضددد ا تكدددولا الددد م

أددن الف ددواب م ونددي  ل ددق حت ددهح الدد ة  دد حج   يددق ل طه ددقب ال غطيددي ت  ددقا   كددولا ال ددهغح حالدد    ا ضددومي
ة  1ر ن  ق  حالغقن ن قاسفقب  ب    حةبوا الوجيقن حتظ   الطه قب الئى لي أن حاجة ا ا ححاجة الغول  ح 

ت  ددد  الوجيدددقن ح ،  يل ددداىفل م  دددق أدددن ماط دددي اتنئدددقج الة حجيددد  02ة21ة23ة22 امددد  مدددا الئدددو   ر
في ددق يئددا نةددو الشدد   حالشدد قس الشدد قنة ال الكب دد   ال وجددوج  أددن ماط ددي ال  ا ددي م ددل اتشددع نة حالفضددوف ة ح 

توجددد   عدددل الوجيدددقن الئدددغ    ال    دددي نةدددو الشددد قس تهعدددق  لطوفو  افيدددي ال اط دددية تكونددد  ةددد ف الوجيدددقن  فعدددل 
 طدق  السدققطي ال دن م دح الد  ا مدا ق   دق لكا دق تسد ح  غدنا   شد      مشد  ي  مألال ع لدي ال قليدي ن ي دي ا لامدمو 

ليي م ح الاة  حال ع لي حن ل ال واج الف قتيي  قلهق  مق تا  ن الوجيقن  فيضقب حا عي   وت  جق أي  اب طققي مق
 .لن اميمي نظ ا  لس ل ت ف  ق حخام   ق قبل األةقلن ل ن ا  ما ا  غ  

 ابة لحجر الكلسإذ( بئر األنصار الحدودية 20صورة )ال

  

 

 

 

 

 

 .23/2/2019المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ         

 ابة لصخور الكلس إذدحل  مأ( بئر 22صورة )ال    ينة     غريا في فيضة المع ك( الشكي21صورة )ال

   

 

 

 

 
 
 
 

 
 .27/7/2019.      المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 3/3/2020المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 

 

 
                                                            

 .224ص ، مصدر سابق، خرون أسرحان نعيم الخلاجي، و( 1)
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 ( كهريز جنوا بصية قرا وادي لويحظ23صورة )ال
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 .1/8/2019ال  ا ي ال   انيي   ق لخ  ال ئ  :                

ب م  يدق ن ع أ  ق الةاطي حالشع   حالد    الئدف اا ائوخدق   عد  تدواأ  ال يدقف ال وفيدي الغنلد    سدب  
الوجيددقن ةددو حاجة  كبدد ق ن  ق 10ح الى لطددير 8حالشدد لر  15رمددا ال دد حسة حنامدد  الةفدد  الك  دد   أددن ال اط ددي

نامدد  ة ح  2 ددا 64رتب ددم مسددقم  قالطعددوس ح  مقخددغ  الوجيددقن قح   2كددا35133.7رم مسددقم  حتب دد ق ددو مضدد  
حاقئدد     ددا 394.9ر ب ددم طولدد  إ حاجة ق ددو مضدد    قيضددق  اتطددواس    مددا م ددأ9حالشدد لر  15رمددا ال دد حس

 بمسدد ولقأ  ددق  ي تكددون أددن ماط ددي ال  ا دد ة حت  ددقا ماددقطق الوجيددقن كددا12رولدديالوجيددقن حاجة ق ددو ج ددوج  ب ددم ط
فيددي أددن ماددقطق مئددهقب الوجيددقب  حال اددقطق الع يددق مددا الوجيددقن تكددون أ  ددق ال يددقف ال و   يال يددقف ال وفيددي م تفعدد

ن ال ن  قلهق  مق تكون مقلةدي  سدب  ال  فدي ال هسديي ل اط دي ال    مق ما  طح األ ض  ع    نومق    ف ةدا دي أ كدو 
 يي لا   الف اب.إ سهىقب ال ن ت    مةة حماد  تهى  ت ل ميقف أئل الئيف تاشأ الال اقطق مس ا عقب

 ة( في منطقة الدراس2حواض والوديان الجافة واطوالها بـ)كم( ومساحتها )كمأل( ا15جدول )ال

 وبيئية،محافظة المثن  دراسات جغرافية  ،خرون أيم الخلاجي، وسرحان نععل : باالعتماد  الباحثةمن عمل  المصدر:
 .230 - 228، ص2019 الكويت،التوزيع والنشر  ل ،واألالطبعة 

 
 

  

 2مساحته/كم كم/طوله الوادي ت 2مساحته/كم كم/طوله الوادي ت

 498 53.5 أبو مريس 13 35133.7 394.9 أبو حضير 1

 351.1 51.6 يرأبو غو 14 17555.5 349.8 الكصير 2

 287.8 49.6 الحباري ام 15 7561.2 193.1 أبو غار 3

 286.7 45.9 الخنكة 16 2616.5 186 الغضاري 4

 279.9 48.2 امالحس 17 2308.3 152 كور الطير 5

 268.2 38 الغانمي 18 1638 143.3 ابرق الباطن 6

 235.9 42.4 الدودان 19 1522.5 163 البويب 7

 179.2 36 أبو شنين 20 1342.2 167 غرماال 8

 123.3 12 أبو جلود 21 1149.3 90 السدير 9

 105.6 32.9 الثماد 22 742.9 53 االشعلي 10

 64 29 الطعوس ام 23 621.4 68.8 حجول ام 11

 72725.6 2012.9 وع                المجم 534.1 52 قرنين 12
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 ( اطوال الوديان الجافة ب  )كم( في منطقة الدراسة  9شكل )ال   ( في منطقة الدراسة  2( مساحة الوديان الجافة ب  )كم8)شكل ال 

 
  

 
 

 

 

  

                                                           

 (.15المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

 ( الوديان الجافة في منطقة الدراسة10خريطة )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

لسنة  Endeavour  ة والمرئية الراداري Land Sat:8ريكي ماال باالعتماد: المرئية الفضائية للقمر عمل الباحثةمن  المصدر: 
 Arcج اموبرن 2019ات الرقمية ،رتفاع( خريطة االِ DEM) ،STRM، 1Arc Second Globalللمكوك الفضائي  2018

GIS 10.8. 

 4 -  هواحبرية س 
 .فصلبشكل م في الفصل الثالث التطرق لها يتم أصلها جوفي سوفوهي بحيرة مغلقة ب وابحيرة س   
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  Soilفا: الرتبة امخ

 ا ي   اب   ض   مق   ا ح اال ن تغطن خىو  ال ش   األ ضيي  س ل       في الطه ي ال شيت  ل ال 
العضولي حال واا حال قا حأ  ق   ب  الاهقب  قحا يح مع   ما ال واج ال ع نيي  قح ق  حةن منلج مقم    إلح

ل  في  ع  يقب أ نلقليي ج ح ف حما ق يس    الاهقب م ومقب ميقت  الاامي له قل  حتكق  ف حإن قج ة تكون  ا
 . 1رمألخىو  ام ح م  الظ ح  ال اقايي حالب ولوجيي رمي قني يي  حم  ومي ما ال فقماب الكي يقليي 

 ةق حتدأتن د   ا  اِ مادقطق  حماشددأةق حأدنسديط   م دح تكولا دق ل ال ام قل اوع تهعق  ل عو  ت سا ت في ماط ي ال  ا ي   
 دد ب قدد  قظل امددالعو  حةدد ف حال ددقج  الوالدد   طةيي حال يددقف ال وفيددي حال اددق السددطح حال يددقف السددأددن م دد م  ق طبيعددي 

ة ليح ات فددي الهقجيددي ال اوفيددي الئددة  ال ا ولددي ح  ال  ا ددي ما ددق ت فددي السدد ل ال  ددوفننوامددق  مددا ال دد ج أددن ماط ددي ق
ماددقطق  مددا  دديال ددن ج ع  ددق الهقم جإ الا ددمسدد   نددواع م عدد ج  مددا ال دد ج السددقل ق ددح حتة ددوة ماط ددي ال  ا ددي م

او   ج ال  فددي ال ددأإ لا دد تيدديةألام ددح األنددواع  ال ى ب لدديم ف قددي مددا ماط ددي ال  ا ددي حمئدد   م ددح ن ددقلج ال ة  ددل 
  ال    ي.حالعاقخ   الفو فقب  الا  ابةحال قنولي ر حالف نلقليي حال ة  ي مس  ماقخ ةق الكي يقليي

  Alluival Soilsالترب الرسوبية  -1

 ال  لهي مداتشغل مسقمقب حا عي ما ال اقطق ت ج   وفيي ما ولي حال ن  حةناألن ق   ك ق ق ةن ت ج
 إلدح ل دق قجى   ح ق اضدن ال  دألمدا ا ق دِا تفقمح  م 3 – 2ر د ا أ  دق مدق د ل ال  فدي  قح ق ِا تفقمحلب م  ة األن ق

 ييددالاوع ف ئدد  ةدد تة  2رم 3 – 2.5ر نلدد  مددا   ددق أ  ددق م ددق ال يددقف ال ددوأن السددطةن حلب ددم دد ولي الئدد   
ط ادن  م دن تسد ل فيد   امالعضدولي حقدو م ح ال واج  م وال قاِ ح ج    مقليي حتئ لف ييإ  اب نف قن أما ال  ج  

الهشدد ة   د يطقنتِ ات  ددن   إلدحجى قم ددق  ةماط ددي ال  ا دي ل ن امددي أدن   ع  لد ا أأن ددق ا د ةم  دي ال دقا حال ددواا
ن ددددد  الفددددد اب م دددددح جدددددقنبن    دددددوااف ضدددددي يج طدددددولن  ددددد امقم دددددح  حا امدددددي  سدددددقت ا الاى دددددل أدددددن ةددددد ا ال ادددددقطق
ج   ددق الشدد قليي مددا  جا لددي ل اط ددي ال  ا دديلن ددق  الةدد حج األمادد   جاددوس ا السددب ل  حلظ دد ن  ةرالعطشددقن ح 

حالسددول    السدد قح م ددح جددقنبن ن دد ة ر ال ددن تظ دد  السدد قح    حم ددح م  اددي رال دداس حال  دد الغ فيددي مددا قضددقلن
قضددقا الا  ددن ح  ن دد  ال م  ددي أددن قضددقا الو  ددقا  دد اج جددقنبنمقح أدد حع ن دد  الفدد اب أددن ماط ددي ال  ا ددي ح م دد

ط ادن ح لدل  فعدل طبيعدي ت  د   ل  دواج  و ح الىشوني ال ة ي ون مدنلج  م دن حت  قا ة ف ال  في  اسي  ق ال 
أن مش حع ال  اح الن امدن  prover(p1)مف   حتع ب  ت في ةالىشاي م ح الضفق  حت اك  ق م ح جقنبن الا  

 . 10شددددددددددد لرال 16 ددددددددددد حس رال امددددددددددد   ل م  دددددددددددي ن و جدددددددددددق ل ددددددددددد ا الادددددددددددوع مدددددددددددا ال ددددددددددد جةأدددددددددددن قضدددددددددددقا ا

                                                            

 .13، ص1981عة البصرة، امعلي حسين الشلش، جغرافية التربة، مطبعة ج( 1)

ة كليرة التربيرة  ى أنمراط ال راعرة الرئيسرية فري محافظرة المثنرى، مجرلسرالم عبرد هرادي، أصرناف التربرة وأثرهرا علر مسال (2) 

 . 182، ص2007، 1، العدد 1عة الكوفة، مجلدامية، جاإلنسانللبنات للعلوم 
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 (2020-2019لسنة) ( الخصائص الفيزيائية لعينات لترا المأخوذة من منطقة الدراسة16جدول )ال

التكنلوجية. المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عل  نتائج التحليل المختبرية التي حصلت عليها من مختبرات وزارة العلوم

 y/ خط الطول ت

دائرة 
 نوع التربة الرتبة الموقع  x/العرض

المستوى 
  نسجةال اللون سم 

 نسجةال
 الرمل %

الغرين 
 الطين % %

 p1العينة
  
  

543630.0082 
  
  

3482083.097 
  
  

 الزراعي / الرميثة  المثنىمشروع 
  
  

Entisols/ي محمر واصحر (30-0) ترب رسوبية ترب مشبعة L. 21 41 38 طفال 

Entisols/ي محمر واصحر (60-30) ترب رسوبية ترب مشبعة C.L 31 35 34 طفال طيني 

Entisols/ي محمر واصحر (90-60) ترب رسوبية ترب مشبعة Si.L  24 50 26 طفل طمي 

p2 
  
  

510689.3174 
  
  

3468853.904 
  
  

 تعزيز شط الرميثة المشروع تعزيز 
  
  

Aridisols/ترابي (30-0) ترب ملحية طينية غرنية  ترب جافة C.L 33 35 32 طفال طيني 

Aridisols/ترابي (60-30) ترب ملحية طينية غرنية  ترب جافة C.L 35.5 34 30.5 طفال طيني 

Aridisols/ترابي (90-60) ية ترب ملحية طينية غرن ترب جافة C.L 32.5 31.5 36 طفال طيني 

p3 
  
  

505926.8078 
  
  

3453508.04 
  
  

 هواس قرب بحيرة
  
  

Aridisols/بيض ملحأ (30-0) ترب ملحية رملية جبسية  ترب جافة L. 12 43 45 طفال 

Aridisols/بيض ملحأ (60-30) ترب ملحية رملية جبسية  ترب جافة L. 20 41 39 طفال 

Aridisols/بيض ملحأ (90-60) ترب ملحية رملية جبسية  ترب جافة L. 17 45 38 طفال 

p4 
  
  

476359.5612 
  
  

3414534.837 
  
  

 مشروع الغضاري 
  
  

Aridisols/جوزي مصفر  (30-0) ترب جبسية طينية   ترب جافة Si.C 45 30 25 طين طمي 

Aridisols/جوزي مصفر  (60-30) يقة ترب كلسية عم ترب جافة S.C 58 17 25 طين رملي 

Aridisols/جوزي مصفر  (90-60) ترب كلسية عميقة  ترب جافة C. 67 12 21 طين 

p5 
  
  

510689.3174 
  
  

3441734.058 
  
  

 منخفض على طريق بصية السلمان 
  
  

Aridisols/رصاصي  (30-0) تربة جبسية   عميقة ترب جافة S.L  18 29 53 رمليطفال 

Aridisols/رصاصي  (60-30) تربة جبسية   عميقة ترب جافة L. 20 31 49 طفال 

Aridisols/رصاصي  (90-60) تربة جبسية   عميقة ترب جافة S.C.L 24 26 50 طفال طيني رملي 

p6 
  
  

514790.3672 
  
  

3416916.092 
  

 عيون الوحاشية  مشروع
  
  

Aridisols/ فةترب جا  33 32 35 طفال طيني C.L ي مبيضواصحر (30-0) ترب جبسية كلسية  

Aridisols/ي مبيضواصحر (60-30) ترب جبسية كلسية  ترب جافة C.L 36 32 32 طفال طيني 

Aridisols/ي مبيضواصحر (90-60) ترب جبسية كلسية  ترب جافة L. 25 34 41 طفال 

p7 
  
  

481924.68 
  
  

3402736.43 
  
  

 الشيخية
  
  

Aridisols/بيض محمر أ (30-0) ترب كلسية رملية  ترب جافة S.L 15 27 58 طفال رملي 

Aridisols/بيض محمر أ (60-30) ترب كلسية رملية  ترب جافة S.L 16 19 65 طفال رملي 

Aridisols/بيض محمر أ (90-60) ترب كلسية رملية  ترب جافة S.L 18 20 62 طفال رملي 

p8 
  
  

602195.6462 
  
  

3383975.401 
  
  

 نكرة السلمان 
  
  

Entisols/حمر أ (30-0) ترب كلسية عميقة  ترب مشبعة L. 25 36 39 طفال 

Entisols/ترابي (60-30) ترب كلسية عميقة  ترب مشبعة L. 19 40 41 طفال 

Entisols/ترابي (90-60) ترب كلسية عميقة  ترب مشبعة L. 21 42 37 طفال 

p9 
  
  

477021.0208 
  
  

3455280.752 
  
  

 أبو اللوم 
  
  

Aridisols/بيضأ (30-0) ترب ملحية جبسية رملية  ترب جافة S.L 12 18 70 طفال رملي 

Aridisols/بيضأ (60-30) ترب ملحية جبسية رملية  ترب جافة S.L 15 26 59 طفال رملي 

Aridisols/بيضأ (90-60) رب ملحية جبسية رملية ت ترب جافة L. 14 36 50 طفال 

p10 432835.5158 3310897.338 صخرية في المناطق المرتفعة مع تكتالت حجرية على سطح التربة بروزات بروزات الصخرية والحجرية 

p11 
  
  

542968.5486 
  
  

3466604.941 
  
  

 مشروع نهرالسوير الزراعي 
  
  

Entisols/ ةترب مشبع  41 41 18 طين طمي Si.C جوزي  (30-0) ترب رسوبية طينية غرينية  

Entisols/جوزي  (60-30) ترب رسوبية طينية غرينية  ترب مشبعة Si.C.L 39 44 17 طقال طيني طمي 

Entisols/جوزي  (90-60) ترب رسوبية طينية غرينية  ترب مشبعة C.L 37 41 22 طفال طيني 

p12 
  
  

564426.965 
  
  

3485698.235 
  
  

  منطقة الكارالرملية  الكثبانتربة 
  
  

Aridisols/يأوصحر (30-0) ترب جبسية رملية  عميقة ترب جافة S.C.L 24 15 61 طفال طيني رملي 

Aridisols/يأوصحر (60-30) ترب جبسية رملية  عميقة ترب جافة S.C.L 23 20 57 طفال طيني رملي 

Aridisols/يأوصحر (90-60) ترب جبسية رملية  عميقة ترب جافة S.L 18 27 55 طفال رملي 
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 (2020-2019التربة في منطقة الدراسة لسنة)( مثلث نسجة 10شكل )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمثلث. اج خاص بنسيج التربة لتوزيع العينات عل  اموبرن( 16)جدول بيانات من عمل الباحثة باالعتماد المصدر: 

 .عبارة عن بروزات صخرية ال تقع ضمن مثلث النسجة 10عينة )*( 

  ح اة   د  Alluvial Sedemenlsت كون ة ف ال  ج ما ال   هقب الا  لي ح ة  Entisols ج مشهعيحةن ت    
أدن  %21رحالطد ا  %41رحالغد لا  %38رال مدل نسي  ق الغ لايي الط ايدي ح الغ لايدي ال نل يدية م دأ يئدل

  دا 60-30رال سد وى ال دقنن نس يق مق ةاس يمس  م  أ ال )ةطفقس (.Lنس يح   ا 30-0رسح ال س وى األ
C.L)ل دون ح   دا -60رة حال س وى ال قلأ %31رالط اح  %35رحالغ لا  %34رة طفقس ط ان  ي ون ال مل
الك قأدددي قدددل قددديا قحف غددد   ة %24رحالطددد ا  %50رحالغددد لا   %26رة طفدددل ط دددن  نسدددهي ال مدددلSi.Lرنسددد ي

  SAR(الئدوج وم   دناامقنسدهي  لققة ح  2.503 ا/  اأن ال س وى ال قلأر  *رDensity Particleالةميميي 
  7.32ر PHقديا الددقس ال  د  حج ان  قدلقحف غد    ة 18  حس رال ة  ام  2.53سرح   ل أن ال س وى األ

ا  مدألسة حاح  أدن ال سد وى األ 0.89m /DsرECقديا ال وخد  يي الك  فقليدي قلقأن ال س وى ال قلأة حف غ  
الكقلسد وم أدن قدل قديا ق حف غد  ةسح وى األ  أدن ال سد 571ppmقي   دقر قدلق  غد  TDSالئ هي ال الهي الك يي 

سة ح  أددددن ال سدددد وى األ43ppm ر+2Mgقددددل قدددديا ال غاسدددد ومرق ة حف غدددد  106ppm ر+2Caسرح ال سدددد وى األ
  3ppmر +Kقدل قديا البوتق د وم قحف غد   سةح   أن ال س وى األ122ppmر +Naقل قيا الئوج وم قحف غ  

 So4=قدل قديا الكب ل دقب قسة حف غد  ح ن ال س وى األأ 119ppmقل قيا الك و رقسة حف غ  ح أن ال س وى األ
سة حف غدد  ح  أددن ال سدد وى األppm5ر-HCo3قددل قدديا البي ق فونددقب قسة حف غدد  ح  أددن ال سدد وى األ88ppmر

H قدددل قددديا الا ددد ابNo3-3ر(ppmقدددل قددديا الفو دددفق   قسة حف غددد  ح أدددن ال سددد وى األPo4=0.4ر(ppm أدددن
   .24رحالئو    17رسة حلام  ال  حسح ال س وى األ

 

                                                            

 ن دون فراغات. لى حجم الحبيبات مإ: وهي كتلة المواد الصلبة في التربة بالنسبة Particle Density( الكثافة الحقيقية *)

حمد الجبوري، الموارد الطبيعيرة، أهاتف  منظر الى: سالأ، للم يد 100 × قة للتربة = الكثافة الحقي

 . 49، ص2016الطبعة الثانية، مكتبة دلير، باب المعظم، بغداد، 
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 (2020-2019) لسنة الكيميائية لترب العينات المأخوذة من منطقة الدراسةاللي يائية و ( الخصائص17الجدول )

 المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عل  نتائج التحليل المختبرية التي حصلت عليها من مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجية.
 

 ( تربة السهل الرسوبي لمشروم المثن  الزراعي في قضاء الرميثة24الصورة )

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 .3/5/2019دراسة الميدانية بتاريخ المصدر: ال

 الموقع ت

الكثافة 

الظاهرية 

 3غم /سم

الكثافة 

الحقيقية 

 3غم /سم

ية امالمس

% 

ية إذالنف

 %O.M سم/ساعة

CEC 

سنتمول 

كغم/  

الكلس 

% 

االجبس 

% SAR 

p1 

  

 مشروع المثنى الزراعي / الرميثة  

1.47 2.58 43 6.9 1.09 16.2 29.2 0.31 2.53 

1.45 2.52 42.5 3.4 0.89 13.1 27.5 1.06 3.23 

1.43 2.50 42.8 4 0.67 11.4 23.3 0.26 3.35 

p2 

  

 مشروع تعزيز التعزيز شط الرميثة  

1.47 2.50 41.2 3.6 1.22 15.3 24.8 0.58 20.05 

1.46 2.52 42.1 3.2 1.04 15 26.3 0.76 16.85 

1.49 2.51 40.6 3.5 0.87 15.4 22 0.25 12.12 

p3 

  

 هساوقرب بحيرة   

1.53 2.54 39.8 6.5 0.95 12.3 24.6 0.73 15.84 

1.54 2.56 39.8 6.8 0.83 12 27.2 0.81 15.33 

1.51 2.55 40.8 6.6 0.75 11.8 25.6 0.41 10.44 

p4 مشروع الغضاري 

1.50 2.61 42.5 2.4 0.98 13.9 12.4 27 4.54 

1.47 2.59 43.2 4.5 0.90 13.3 11.5 28 5.25 

1.49 2.63 43.3 1.8 0.79 12.6 11 30 4.50 

p5 

  

 منخفض على طريق بصية السلمان  

1.53 2.60 41.2 7.6 0.89 14.8 27.5 6.0 7.06 

 

2.58 41.5 7 0.76 14.3 26.0 2.91 5.18 

1.54 2.60 40.8 6.6 0.59 13.9 22.1 0.75 4.34 

p6 

  

 مشروع عيون الوحاشية  

1.44 2.53 43.1 3.3 1.12 16.8 36.1 9.6 4.44 

1.43 2.54 43.7 3.5 0.92 13.5 30.5 5.21 4.39 

1.47 2.57 42.8 6.7 0.84 12.6 27.6 0.89 3.90 

p7 

  

 الشيخية  

1.55 2.58 39.9 7.8 0.98 11.6 30.5 0.86 5.88 

1.57 2.60 39.6 7.5 0.91 12.1 28.3 2.32 5.66 

1.59 2.59 38.6 7.9 0.82 11.9 26 0.35 4.28 

p8 

  

 نكرة السلمان  

1.52 2.55 40.4 7 1.03 12.3 28.9 1.33 5.16 

1.55 2.57 39.7 7.2 0.90 12.7 32.7 1.83 4.12 

1.53 2.56 40.2 6.8 0.78 12.5 25.5 0.28 3.53 

p9 

  

 أبو اللوم  

1.59 2.65 40 8 0.68 12.4 16.2 22 13.17 

1.56 2.63 40.7 7.8 0.52 11.4 17.6 15.32 10.64 

1.58 2.62 39.7 6.9 0.48 10.7 15 10 9.17 

p10 بروزات الصخرية والحجرية 

 
p11 

  

 مشروع نهر السوير الزراعي  

1.46 2.52 42.1 2.2 1.19 17.6 34 0.86 6.41 

1.47 2.51 41.4 2.9 0.81 16.8 29.3 0.39 6.59 

1.45 2.50 42.0 3.2 0.63 16.2 24.8 0.12 5.40 

p12 

  

  

 تربة الكثبان الرملية منطقة الكار

  

  

1.55 2.62 40.8 6.9 0.75 13.7 25.8 12 7.27 

1.58 2.61 39.5 6.5 0.56 12.2 23.7 7.12 5.89 

1.59 2.60 38.9 8.1 0.47 11.5 24 5.06 3.85 
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ال وجهي حالسقلهي حالاقج   أن  عل ال اقطق حاقخد ق ال  لهدي مدا  يظ   ق ي ت   ن العاقخ  18ما ال  حس ر  
قندواع مدا ال د ج ال  دوفيي أدن ماط دي ال  ا دي ما دق  واج  تح  م  يي الغسلة إلحن   الف اب  سب  تع ض ال  في 

 نسدد يحةددن  اب ة ط ايددي ي  ددوفي ة تدد ج  قددي  ددوفيي  حتدد ج Soils alluival saline ال  ددوفيي م ةيددي ال دد ج
مسد وى ال دقا ال دوأن أ  دق ح جاا  تئد لف ق حنشدقا الىقخديي الشدع لي أ  دق  سدب   ِق تفدقعت  دقا   ي  لايدط ايي 

ظ ددو  ال ددقا ال ددوأن م ددح  ددطة ق حمددا  ددا تهىدد ف  فعددل ج جددقب  إلددح  الدد ة  ددرجة مددالددقج  جفددق  السددطح ات
 1ر اك دي م دح  دطح ال  فدي ا  ال  مألالة ا   العقليي تق  ق  ا

حجدوج مسدقمقب حا دعي مدا  إلدح  الد ة قجى مدألا ،
  .11الى لطير 19ال  حسر ة  ام حال غ   اضن الن اعيي     مس غ ي أن ة ف ال  في  سب  ال  ومي ألا

 

 (2020-2019لسنة ) نطقة الدراسةالكيميائية )الموجبة والسالبة( لترب المأخوذة من م العناصرو ص( الخصائ18الجدول )

 المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عل  نتائج التحليل المختبرية التي حصلت عليها من مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجية.

 

                                                            

 .215 - 214، ص1985عة بغداد، بغداد، امابراهيم شريف وعلي حسين الشلش، جغرافية التربة، مطبعة ج (1)

 PH الموقع  ت

EC 

m/ds 

TDS 

ppm 

Ca+2  

ppm 

Mg+2  

ppm 

Na+ 

ppm 

K+ 

ppm 

Cl- 

ppm 

So4=  

Ppm 

HCo3- 

ppm 

No3-  

ppm 

Po4= 

ppm 

p1 

  

  

 مشروع المثنى الزراعي / الرميثة 

  

  

7.46 0.89 571 106 43 122 3 119 88 51 3 0.4 

7.39 1.65 988 172 77 203 5.8 205 173 82 5.8 0.45 

7.32 1.96 1108 201 86 225 6.2 228 131 101 7.2 0.47 

p2 

  

  

 مشروع تعزيز التعزيز شط الرميثة 

  

  

8.26 70 41360 7920 3380 8462 225 9035 8148 2895 155 2.95 

8.09 50 30120 5825 2425 6068 185 6460 5980 2035 108 2.16 

8.17 22 13450 2468 1083 2871 79 2918 2535 961 58 1.52 

p3 

  

  

 هواقرب بحيرة س

  

  

8.10 42.2 25220 4984 2083 5280 145 5535 4990 1875 96 1.86 

7.89 37.8 23210 4529 1920 4886 121 5085 4645 1650 82 1.63 

7.93 16.7 10475 2013 860 2221 58 2380 1985 735 41 1.31 

p4 

  

  

 مشروع الغضاري 

  

  

7.68 2.87 1780 325 144 391 17.3 376 348 153 16.5 0.6 

7.79 4.21 2615 489 202 547 35.6 514 476 218 29 0.65 

7.73 3.1 1865 334 145 391 24.3 388 311 171 19.3 0.53 

p5 

  

  

 منخفض على طريق بصية السلمان 

  

  

7.59 7.5 4710 918 387 1012 52.3 975 889 460 29.6 0.61 

7.62 4.2 2583 471 211 538 36.2 520 469 236 12.3 0.51 

7.55 3 1860 348 153 386 23.6 385 357 149 9.5 0.48 

p6 

  

  

 مشروع عيون الوحاشية 

  

  

7.56 3 1865 370 152 402 23 385 367 176 21 0.58 

7.63 2.81 1878 302 137 366 16 374 295 152 186 0.56 

7.58 2 1721 209 100 274 14.5 236 201 160 135 0.5 

p7 

  

  

 الشيخية

  

  

7.39 5.6 3482 648 281 712 50.1 746 679 244 19.4 0.71 

7.48 5.2 3225 596 261 659 46.3 682 627 231 17.5 0.67 

7.42 3 1885 341 152 378 28.5 409 334 139 12 0.56 

p8 

  

  

 نكرة السلمان 

  

  

7.50 4.4 2750 525 228 563 31 591 534 207 14.3 0.54 

7.61 2.6 1592 271 127 328 23.7 337 283 121 8.5 0.51 

7.56 1.8 1108 185 88 233 18.6 239 206 75 5.2 0.42 

p9 

  

  

 أبو اللوم 

  

  

8.12 30 18300 3675 1550 3775 98.7 3648 3565 1615 71.5 1.31 

7.92 20.6 12115 2380 1039 2472 91 2579 2362 995 58.8 0.78 

8.06 13.8 8632 1669 720 1780 78 1805 1712 689 39 0.69 

p10 خرية والحجريةبروزات الص              

p11 

  

  

 مشروع نهر السوير الزراعي 

  

  

7.46 6.4 4002 795 329 851 46.5 824 763 388 24 0.58 

7.51 7.2 4502 851 375 917 52 904 858 408 24 0.61 

7.48 4.8 2972 563 246 610 38.4 606 552 258 16.5 0.53 

p12 

  

  

 نطقة الكار تربة الكثبان الرملية م

  

  

7.72 8.0 5030 985 416 1079 59.3 952 868 456 31.6 0.63 

7.67 5.7 3675 690 308 741 46.7 783 686 294 18.4 0.59 

7.70 2.5 1570 286 132 314 16 326 283 129 11 0.46 
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  (2020-2019لسنة ) نسا العناصر النادرة لترا المأخوذة من منطقة الدراسة (19جدول )ال

 .ةالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عل  نتائج التحليل المختبرية التي حصلت عليها من مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموقع  ت

Fe 

ppm 

Mn 

ppm 

Zn 

ppm 

Cu 

ppm 

Cd 

ppm 

Pb 

ppm Ni ppm 

Co 

ppm 

Cr 

ppm 

p1 

  

  

  مشروع المثنى الزراعي / الرميثة

  

  

13250 525 146 12.3 3.65 108 70 16.2 44 

9680 336 92 10.53 2.71 93 52 12.75 26.3 

2121 209 41 8.21 1.53 61 32 7.62 15 

p2 

  

  

 مشروع تعزيز التعزيز شط الرميثة 

  

  

7150 681 133 10.30 6.19 125.3 67.5 14.22 78.16 

5985 755 179 11.62 7.52 133.6 86.7 12.65 90.35 

8270 412 91 5.09 4.23 85.5 23.3 8.16 31.57 

p3 

  

  

 اوهقرب بحيرة س

  

  

4190 423 126 8.33 3.10 118.5 56.33 10.22 49.17 

2830 296 108 5.18 3.36 130 38.62 7.46 28.61 

3105 331 71 6.93 2.03 71.6 63 5.50 32.98 

p4 

  

  

 مشروع الغضاري 

  
  

5630 315 89 6.23 4.70 72 15.6 6.31 17 

2126 298 72 5.1 2.26 61.6 12 4.06 13.5 

810 118 51 2.31 1.85 25.2 8.21 1.27 9.4 

p5 

  

  

 منخفض على طريق بصية السلمان 

  

  

10230 745 92 13.9 4.81 87 79 13 71 

6565 469 73 8.27 1.92 59 56 8.30 39.3 

3416 189 28 5.46 0.63 41 42 2.91 26.4 

p6 

  

  

 مشروع عيون الوحاشية 

  

  

2480 93 76 2.26 0.49 41.5 83.3 4.91 10 

1731 81 46 2.15 0.35 29 43.5 3.46 8.5 

655 55 21 1.09 0.26 18.2 23 2.05 3.2 

p7 

  

  

 الشيخية

  

  

538 108 23.2 2.16 0.180 9.82 10.65 1.86 5.40 

663 89.5 31.5 3.73 0.191 10.60 12.61 2.24 7.24 

485 36.8 18.7 1.80 0.102 6.37 5.18 0.36 2.10 

p8 

  

  

 نكرة السلمان 

  

  

1890 345 85 6.22 2.96 81.7 48.15 3.90 25.37 

788 382 68.3 4.53 1.89 63.5 52.12 5.63 33.5 

360 213 36.5 3.10 2.38 40.3 21 2.81 16.14 

p9 

  

  

 وم أبو الل

  

  

685 102 26 2.42 0.23 10 13 3.2 8 

725 86 15.2 1.63 0.19 6.21 11.3 1.96 4.8 

319 52 8.5 0.73 0.11 3.06 10 0.72 2 

p10 بروزات الصخرية والحجرية                   

p11 

  

  

 مشروع نهر السوير الزراعي 

  

  

3950 420 178 10.36 5.62 143 110 18 100 

2245 223 122 6.83 2.53 107 89 15.12 69.6 

985 109 68 2.91 1.05 79 65 11.20 28.7 

p12 

  

  

 تربة الكثبان الرملية منطقة الكار 

  

  

1070 193 38 5.27 1.85 52 31 7.2 22 

832 78 17.6 3.10 0.76 31 20.3 3.19 12.3 

515 38 10 0.92 0.50 18.4 14.5 0.48 10 
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 (2020-2019لسنة ) أصناف الترا ومواقع العينات في منطقة الدراسة (11خريطة )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على:  
 .(19و ) (18( و)17( و)16) نتائج التحليل المختبرية في الجدول -1

-2 Buring, Soil and Soil conditions in Iraq¸H·V·Neherland ¸1960¸p192 والكثبان الرملية اعتمدت:    

 ة غرينية  ترب ملحية طيني -2

ال ددن تة ددل مسددقمي ق   ددي جدد ا  مددا ماط ددي  ال ا ولدديمددا تدد ج السدد ل ال  ددوفن حةددن األن ددق  مددواض ق ةددن تدد ج
ا ش  ة ا الاوع ما ال  ج أن ماط ي الس ل ال  وفن الواق  أن ماط ي ال  ا ي حةن ال  ج ال ا ولدي لح  ال  ا ي 

ت تفد  ة لكدا  1ر مدواضألا   حأدن ح قاأل اضدن ال  دأدن  حأ حمد  ل   دب قالفد اب  ية   ق ن د    هقب ال ن الما 
شح ال م  ي أن قضقا ال اس ن و جق ل د ا الادوع مدا  نتعنلن ال عنلأن مش حع  (p2)  وج  .ال ا أ  ق نسهي 

 سدد ولقب  ل  (C.Lط اددن  دد ا طفددلنسددي  ق  ت ا يددق حل ددون لون ددق  حل ددون  ةAridisolsجقأددي حةددن تدد ج  ال دد جة
 % 32رأددددددددن  ا ددددددددي مسدددددددد ولقبة م ددددددددأ يئددددددددل ال مددددددددل يايددددددددلي    يددددددددا يددددددددي طت فددددددددي م ة ال ا ددددددددية حتكددددددددون 

  %30.5رال مددددل ال سدددد وى ال ددددقنن ي ددددون  ق نسددددي يمددددقسة ح أددددن ال سدددد وى األ  %33رحالطدددد ا %35رحالغدددد لا

                                                            

 . 182الم عبد هادي، أصناف التربة وأثرها على أنماط ال راعة الرئيسية في محافظة المثنى، مصدر سابق، صس م( سال1)
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الطددددددد ا  %31.5رحالغددددددد لا  %36رة حال سددددددد وى ال قلدددددددأ ي دددددددون ال مدددددددل %35.5رحالطددددددد ا %34رحالغددددددد لا
  .16  حس رالة  اج   %32.5رنسب  

سة ح   أدن ال سد وى األ3ا دا/  د 2.50قدل قي  دقرقأسد     Particle Densityك قأي الةميميدي ال قمق 
أددددن ال سدددد وى ال قلددددأة حال ددددقج    %0.25رإلددددح  4CaSoكب ل ددددقب الكقلسدددد وم رال ددددهغ لقددددل مسدددد وى قحلب ددددم 

ي ال أاو   مدا ماط دي ال  ا د   ا م  وع الع اقب قم ح قي  ق       )O.M(  *رOrganic Matterالعضولي
  أددن 20.05ر يم ددح قي ددق     غدد  (SAR ددناا الئددوج وم مقق مددقسة ح أددن ال سدد وى األ  %(1.22إلددححخدد   

  . 17  حس رالسة  اج  ح ال س وى األ
س  ل ع اددقب ال ددأاو   ةحف غدد  ح   أددن ال سدد وى األ8.26رإلددح PHم ددح قدديا الدددقس ال  دد  حج ان ق   غدد       
 TDSا  الئد هي ال الهدي الك يدي مألة حا سح أن ال س وى األ  70m/Dsر  ECم ح قيا ال وخ  يي الك  فقلييق 

أدن  7920ppm ر+2Caم ح قديا الكقلسد وم رق  حف غ  سةح  أن ال س وى األ41360ppmقي   قر م حق   غ  
قدديا  م ددحق ة حف غدد  سح أددن ال سدد وى األ 3380ppm  ر+2Mgم ددح قدديا ال غاسدد وم رق  سة حف غدد ح ال سدد وى األ
أدددددن  ppm225ر +Kم دددددح قددددديا البوتق ددددد وم ق سة حف غددددد  ح  سددددد وى األ أدددددن ال8462ppmر+Naالئدددددوج وم 
 So4=م ح قيا الكب ل قب ق  حف غ  سةح أن ال س وى األ)9035ppmم ح قيا الك و رق ة حف غ  سح ال س وى األ

أدددن ال سددد وى   ppm2895ر -HCo3م دددح قددديا البي ق فوندددقب ق  سة حف غددد ح أدددن ال سددد وى األ  ppm8148ر
   .18  حسرالس ة  اج  ح   أن ال س وى األPo4= 2.95) ppmفق   قيا الفو  م حق حف غ   سةح األ
  8270ppmرFeم دح قديا الة  د  ق م دأ   غد  قي  دق مسد  نوم قة ا  ف ا  الاقج  العاقخ  ال    يرق مق    

قدديا  م ددحق حف غدد  أددن ال سدد وى ال ددقننة  755ppmر Mnم ددح قدديا ال اغا ددن Hأددن ال سدد وى ال قلددأة حف غدد  
أدن ال سد وى   11.62ppmرCuالاةدقس  م دح قدياق ال س وى ال قننة حف غ   أن  179ppmرZnالىق خ ا 

ال خدددق   م دددح قدددياق   أدددن ال سددد وى ال دددقننة حف غددد  7.52ppmرCdم دددح قددديا الكدددقجم وم ق ال دددقننة حف غددد  
  .25ئو   رال حلام   19  حس رال اج   ال قننةأن ال س وى   133.6ppmرPbرالننل  

 
 
 
 
 

                                                            

ة والكيميائيررة : وهرري المررواد العضرروية اتوليررة الناتجررة مررن تحللهررا بعمليررات اللي يائيررOrganic Matter( المررادة العضرروية *) 

 وأنررواع مررن االحمرراض والمركبررات الغكائيررةH2Oو CO2يطة مررن والبيولوجيررة وتتحررول المركبررات معقرردة الررى مركبررات بسرر

وارد الطبيعيرة، هاتف احمد الجبوري، الم مسال ، للم يد انظر الى:Humusالمعدنية كالنترات واللوسلات والكبريتات والدبال 

 . 25-24، ص2016الطبعة الثانية، مكتبة دلير، باب المعظم، بغداد، 
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 مشروم تعزيز التعزيز شط الرميثة( ترا في 25صورة )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1/5/2019المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ   

 ةال قنولددي حالعاقخدد  ال    ددي  عاقخدد  ال وجهددي حالسددقلهي حالعاقخدد ل مددا جدد حس ال ة  ددل ال ى بدد ة تبدد ا 
ي حقدد ج ال  فدد ال ادد ظا حجفددق   دد  أددن قدديا ت ددل العاقخدد   سددب  الدد ة  ِا تفددقع ة(18)(19) 17ر دد حسال

 ال  في.ال ا  م ح  طح ة ف ت اكا ماسوج ال يقف ال وفيي ما السطح حتهى  ت ل ال يقف م ق تسب  

 ترب ملحية رملية جبسية  -3

ك  فقليي ال وخ  ي ال نسهي حتكون أ  قا  مقليي مألال ن ت واج  أ  ق ت اك ن الي ح اال  ج الئة  م  قنواع ق    
EC    حلوجددد  م ةدددنة أدددقق كدددون حل    حموا/ دددايمق 30رماقك ددد (p3)   ة حةدددن تددد ج جقأدددي ح ق ة ددد    ددد جقددد 

Aridisols  ون ال ا ية حتكد س ولقب  ل .حل ون نسي  ق طفقس   ح أن ال س ولقب ال ا يةل  يل قحل ون لون ق
  %(45سح م ددددددددددأ يئددددددددددل ال مددددددددددل أددددددددددن ال سدددددددددد وى األأددددددددددن  ا ددددددددددي مسدددددددددد ولقبة  ت فددددددددددي جهسدددددددددديي م ي ددددددددددي

ال سددددددددددددددددد وى ال دددددددددددددددددقنن ي دددددددددددددددددون ال مدددددددددددددددددل نسدددددددددددددددددب   ج نسدددددددددددددددددق مدددددددددددددددددقة  %(12حالطددددددددددددددددد ا %43رحالغددددددددددددددددد لا
ة حال سددددددددددددددددد وى ال قلدددددددددددددددددأ ي دددددددددددددددددون نسدددددددددددددددددي ي ال مدددددددددددددددددل  %(20حالطددددددددددددددددد ا %41رحالغددددددددددددددددد لا %(39فيددددددددددددددددد 
ج ا ددي  مبدد م ددح قدديا  دد    ق ة حلع بدد  الغدد لا أددن ةدد ا ال سدد وى  %(17حالطدد ا %(45حالغدد لا %(38نسددب  

 ساح  ددددددددد ال  اجددددددددد   حمامظدددددددددي  دددددددددققن العاقخددددددددد  16م ادددددددددقب ت فدددددددددي ماط دددددددددي ال  ا دددددددددية  اجددددددددد  ال ددددددددد حسر
  . 26حلام  الئو  ر  ة11ى لطيرالح (18)(19) 17ر
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 بوا( ترا ملحية رملية جبسية قرا بحيرة س26صورة )ال

 

 

 

 

 

 

  

 

 .1/5/2019المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ           

  ترب جبسية طينية - 4

الغ فيي ض ا ماط ي الوجيقن السف ح  لي ال ن ت واج  أن ال نا الش قلن ما ال ضهيح ا  ج خة  الم  قنواع  ق
 ة حت  ددقا ائددقلص ةدد ف ال  فددي ح قال ددن ت دد اال مدد  تدد ج الك هددقن ال م يددي ال     ددي  قلاطددق  الغ فددن ل ضددقا السدد 

م و ددطي الىشددوني حتة ددوة م ددح نسددهي  ب دد   مددا ال ددهغ  إلددحاشدداي  نسدد ي اب  يمنل يدد م يددي  قح  ون ددق  م يددي 
ق مدددقيي مقليدددي حق   دددي الىئدددوفي م ق ندددي   ددد ج السددد ل ال  دددوفن قمب مسددد  دددق تكدددون  ا % 50–25    ددد ارح ات ددد  

جيي حفعل ال اىفضقب أ كون  اب نسد ي ح ق أن  طون األمق جنا  قل   ون  6000-2000    ارح ام وم  ق أ    
ة حتشد ل  1ر%  مد  تواجد  الةئدح حأ دقب الئدىو 19.8تب م نسهي الك دغ أ  دق مدوالن ر ي  لاي م يي  قح م يي 
حال ى  طدي ح ال د ج Gypsiferous Soils ةShallow and deepواع ال د ج جهسديي ضدة ي حم ي ديقند قيضدق  

 ا  مئدف   قح ي ون لون ق جوالدAridisols ت ج مش حع الغضق ةة حةن ت ج جقأي (p4) وج  لي ال هسيي.ح االئة  
حطفدددددقس  س حال دددددقننح ل سددددد وى األ  S.C.Lرطفدددددل ط ادددددن  م دددددنحل دددددون نسدددددي  ق  ددددد ا  أدددددن ال سددددد ولقب ال ا دددددية

 ال مددل أددن ال سدد وى  يئددل م ددأ ة  سدديي م ي ددي أددن  ا ددي مسدد ولقبة حتكددون ت فددي ل سدد وى ال قلددأ (S.L) م ددن
ال سددددددددددد وى ال دددددددددددقنن ي دددددددددددون ال مدددددددددددل نسدددددددددددب    ق نسددددددددددد يمدددددددددددقة  %45رحالطددددددددددد ا)%30رحالغددددددددددد لا %25رسح األ
قدل قديا قح د ل   %21رة حال سد وى ال قلدأ ي دون نسد ي ال مدل نسدب   %58رحالط ا) %17رحالغ لا %25رفي 

ال سد وى  ق الك قأدي الظقة لدي أدنمد  ق%67رإلحم ح قيا الط ا أ  ق حخل ق ح  ل  %12رإلحأ  ق حخل  الغ لا
  .61  حسر اج  ال ة 3 ا/ ا1.49رة حال س وى ال قلأ 3 ا/ ا1.47رةحال س وى ال قنن 3 ا/ ا1.50رسح األ

                                                            

ية، اإلنسرانطيات البي ية الطبيعية للهضبة الغربية في محافظرة المثنرى، مجلرة القادسرية للعلروم رعد عبد الحسين محمد، المع (1)

 . 301، ص2008عة القادسية، ام، كلية اآلداب، ج11، مجلد 4العدد 
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 ة 17ال د حسر  اجد ة  %11 قلدأرقدل قي دي أدن ال سد وى الH   ق فونقب الكقلس وم   غ  CaCo3رالك غقمق
ضددع  مفظ ددق  إلددح  الدد ة  ددرجة مددأليي مقليددي اقماشدداي  م يددي حمسدد نسدد يحت ئدد  ةدد ف ال  فددي  أن ددق  اب 

  .11ى لطيرالح   19  حسرالل  قاة  اج  
 ترب جبسية عميقة -5

هقب أن ماىفل رالئ  هقب  ال ة تئ  في  ال يدقف الفقلضدي مدا ن د  الئد   حتظ  ال اىفضقب  ةن ت ج  
تغطددن مسددقمقب م ف قددي ح  ححاجة الكئدد  ةالسددول ةليدد  شددح إرالگدد لا  الدد ة  ا  ددن   ة حمدداىفلرال قج دديي  ددق  ق  

الط ا حالغد لا حتكدون  ايدي  دقل واج العضدولي  اال  وفن حتكون ما ت ج  م يي نقم ي حنسهي  ب    م ما الس ل
 وجددد   أ  دددق.ماق ددد  ال يدددقف ال وفيدددي  عِا تفدددقم دددح  دددطة ق ح  ا مددداأل ِا تفدددقعح اب تئدد لف  جةا يسدددقم  م دددح 

p5)   جقأدي ماىفل م ح ط لق  ئيي الس  قنة حةن ت جAridisols أدن ال سد ولقب  قحل دون لون دق  خقخدي
حال س وى ال قلأ طفدقس   .Lرحطفقس ال قنن حال س وى  سح ل س وى األ S.L م ن   ا طفقسنسي  ق  ال ا ية حل ون 

 أددددن ال سدددد وى  يئددددل ال مددددل مسدددد ولقبة م ددددأ ا ددددي   ي ددددي أددددنمة حتكددددون ت فددددي جهسدددديي S.C.L م ددددنط اددددن 
 نسددددددددددب  ال سدددددددددد وى ال ددددددددددقنن ي ددددددددددون ال مددددددددددل  ق نسددددددددددي يمددددددددددق ة %18رحالطدددددددددد ا)%29رحالغدددددددددد لا %53رسح األ

حال سددددددددددددددددد وى ال قلدددددددددددددددددأ ي دددددددددددددددددون نسدددددددددددددددددي ي ال مدددددددددددددددددل  ة %(20حالطددددددددددددددددد ا)%31رحالغددددددددددددددددد لا %49رفيددددددددددددددددد 
 ة حال س وى  3 ا/ ا1.53(سح األ الك قأي الظقة لي أن ال س وى  ققم  %24رحالط ا %29(حالغ لا %50رنسب  
 حت   ددن ت فددي ال اىفضددقب  أن ددق م   ددي ال كددولا  ابة  3 ا/ ددا1.54(حال سدد وى ال قلددأ ة 3 ا/ ددا1.51(ال ددقنن

نسدد ي نقم ددي ط ايددي   لايددي تة ددوة م ددح نسددهي  ب دد   مددا الطدد ا حالغدد لا حل ددون ال ددقا الهددقطان أ  ددق ق لهددق  مددا 
 ة  اجدددددددددد  1رحت   ددددددددددن  قن ددددددددددق ت فددددددددددي  ج لددددددددددي ال ئدددددددددد لف   نهسددددددددددقطاِ ح نىفددددددددددقض  ددددددددددطة ق تِ السددددددددددطح ن ي ددددددددددي 

 .(18)(19) 17 ر16رسح ا  ال
  Calcic – gypsums ترب جبسية كلسية -6

ة حةددن ج  اب خددىو    سدديي م ددح  ددطح ال  فدديجهسددن تة ددن ح تدد   أددقق أددق   سددن  ددطةن حقتة ددوة م ددح     
ح ي دون Aridisols ج جقأديتد ج مشد حع م دون الومقشديية حةدن تد  (p6)  وجد لية ح اقندواع ال د ج الئدة   ىمد ق

س حال ددقنن ح  سدد وى األ ل C.Lأددن ال سدد ولقب ال ا ددية حل ددون نسددي  ق  دد ا  طفددل ط اددن قمبيضدد قلح الون ددق خددة  
ال مدل أدن ال سد وى  جهسيي    سيي أن  ا ي مس ولقبة م أ يئدل  س وى ال قلأة حتكون ت في ت ج ل .Lحطفقس

  %(32ال سددددد وى ال دددددقنن ي دددددون ال مدددددل نسدددددب   فيددددد  ق نسددددد يمدددددقة  %(33حالطددددد ا %32رحالغددددد لا %(35سح األ
 ة  %(25حالطددد ا )%34رحالغدد لا %(41ة حال سددد وى ال قلددأ ي دددون نسدد ي ال مدددل %(36حالطدد ا)%(32حالغدد لا

يي قمة حال سدد 3 ا/ ددا1.43ر  غدد  اقددل قي ددي ل ددق أددن ال سدد وى ال ددقنن  *ر Bulk Densityالك قأددي الظقة لددي ق مددق
 -No3م ددح قدديا الا دد اب ق حف غدد   ة 17ر 16ر دد حسال اجدد    وى ال ددقننة  أددن ال سدد43.7%م ددح قي  ددق   غدد رق 

   .18  حسرالأن ال س وى ال قننة  اج    ppm186رإلححخ   

                                                            

مثنررى خليررل الررراوي، بيديولوجيررة بعررض ترررب منخلضررات الصررحرا  الغربيررة فرري العررراق، المجلررة العراقيررة للدراسررات  (1)

 .42، ص2008، 1، العدد1ة، المجلدالصحراوي

لري بمرا فري ذلرك لرى حجمهرا الكإ: وهي نسبة كتلة المادة الصلبة من التربرة بعرد تجليلهرا Bulk Density( الكثافة الظاهرية *)

هرراتف احمررد الجبرروري، المرروارد  المصرردر: سررالم، 100 × اللراغررات، الكثافررة الظاهريررة للتربررة = 

 . 49، ص2016الثانية، مكتبة دلير، باب المعظم، بغداد،  الطبيعية، الطبعة
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الط   الش قن ما ة ف ال  في ي    في  نطق  ما ال  في الغ قي حال قلةدي  ن  ق إلحشق ب قم ى ال  ا قب ق     
مددا تهىدد  ال يددقف ال وفيددي ال  لهددي مددا  قح ض أددن ال اط ددي ألح اال يددقف ال ددن تط م ددق ال اددق ي  م دد جدد اا تهىدد 

السدددطح  عددد  خدددعوجةق   دددأ    الىقخددديي الشدددع لي م دددق ي  دددح الطه دددي السدددطةيي ل   فدددي   دددق أدددن ماط دددي م دددون 
         جهسدددددديي م ةيددددددي ق  حتضددددددا ت فدددددد )Caso4.2H2o(م ددددددح نسددددددهي مقليددددددي مددددددا ال ددددددهغ ة تة ددددددو ح ة  1رالومقشدددددديي 

Soils gypsum salt جهسددديي   سددديي ق  ح ت فدددsoils Gypsum calcareous حتكدددون نسدددهي ال دددهغ ة
gypsum  ا  م ددح مددقت واجدد  ح ى  دد  م  دد  ةدد ف ال دد ج  دد ا الضددة ي حالع ي ددي مسدد  نسددهي ال ددهغ لمقليددي ح

م دددح  دددطح ال  فدددي حتعددد    دددقل  ج الك سددديي   Caco3رتوجددد    دددغ  قحالسدددطح حتكدددون ت فدددي جهسدددي م ةيدددي 
 . gypsum soils Calcareousال هسيي 
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أددن  Run offحت كددون  فعددل م  يددقب اتن دد ا   Soils valley sedementsتدد ج ت  ددهقب الوجيددقن   
م دددق  حاقخددد  أدددن الوجيدددقن الكب ددد   ألحا ئدددح  دددوفيي  اب نسددديج اشدددا مددد  تواجددد  الة ق  الوجيدددقن حتكدددون ت فددد

ع الدد ة  ا شدد  أددن  طددون الوجيددي ال قأددي أددن الاددو  ة حةددوحالهقجيددي ال اوفيددي  ضددهي الغ فيدديال ا شدد   أددن ماط ددي ال
 دديل ق إلددح قجيددي ماط ددي ال  ا ددي حلىدد  ح   ددق الةئددح الك سددن  قلهددق مددا ي ددون شددهي جالدد ة ح ا لددون ح جة 

  يدي الةدأ ال سد     ل  يدقف أدن عة حل دون ن ي دي ل)2(البادن إلدحم نحج م  ال واج ج  لي ال ن ي ون لون دق مقلدل 
جقأدددي حةدددن تددد ج  الشددديىييةتددد ج (p7)وجددد ت لي.ح اوع ال ددد ج الئدددة  طدددق  حةدددن ضددد ا ندددمألموا دددا  ددد وا ا

Aridisols  م ددن طفددلر دد ا نسددي  ق  ال ا ددية حل ددون ال سدد ولقب  أددن ا  مة دد   دديل قحل ددون لون ددق (S.L  ا ددي 
أددن  يئددل ال مددل مسدد ولقبة م ددأ ا ددي   م يددي أددنل سدد ولقب ال ا ددي م ددح ال  ت دد  حتكددون ت فددي تدد ج   سدديي 

ال سدددددددد وى ال ددددددددقنن ي ددددددددون ال مددددددددل  ق نسددددددددي يمددددددددق ة %15رحالطدددددددد ا)%(27حالغدددددددد لا %58رسح ال سدددددددد وى األ
حال سدددددددددددددد وى ال قلددددددددددددددأ ي ددددددددددددددون نسددددددددددددددي ي ال مددددددددددددددل  ة %16رحالطدددددددددددددد ا %19رحالغدددددددددددددد لا %65رنسددددددددددددددب  ق

  .16  حسرالة اج   %18رحالط ا %20رحالغ لا %62رنسب  ق
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الك سديي  الئىو  خ يي حةنألا حال قج  Caco3رمقليي ما الك غة ا الاوع ما ال  ج م ح نس   ية وة     
أدق   سدن حتعد  مدا ال د ج ال قأدي حةادقك قمد  حجدوج  limestoneال  واج   أن ماط ي ال  ا ي ال ة يع    د 

 قك دددد  deep  سدددديي م ي ددددي حتدددد جم   ددددق    ددددا50رمددددا اقددددلShallowتدددد ج   سدددديي ضددددة ي ما ددددقة نومددددقن 
 قم دد  أددنحل ددون لون ددق  Entisolsمشددهعي تدد ج  السدد  قنة حةددننكدد    )p8(حلوجدد  ة  3ر م   ددق   ددا500رمددا

حتكون ت فدي تد ج  ال ا يةأن ال س ولقب .L)  طفلرحل ون نسي  ق ال قننةأن ال س وى  قس حت ا يح ال س وى األ
حالطددد ا )%(36حالغددد لا %39رسح أدددن ال سددد وى األ يئدددل ال مدددل مسددد ولقبة م دددأ ا دددي  م ي دددي أدددنك سددديي 
حال سدد وى  ة %19رحالطدد ا %(40حالغدد لا %41ر قال سدد وى ال ددقنن ي ددون ال مددل نسددب  نسددي يق مددق ة %(25

                                                            

واسرتثماراتها، اطروحرة دكتروراه )بيانرات غيرر منشرورة(، كليرة  السرماوةيحيى عباس حسين، الينابيع المائيرة برين كبيسرة و (1)

 . 81، ص1989عة بغداد، اماآلداب، ج

(2)Buringh، Soils and Soil conditions in Iraq ، Minstry of Agriculture ، Bahgdad، 1960، p201.  

اطروحرة ( صالح عبد صالح عبد هللا الجابري، وراثة وتشخيص أفراق الكسرب فري التررب فيضرة برريبج / محافظرة المثنرى ، 3)

 .73، ص2017عة اتنبار ، امدكتوراه )غير منشورة(، كلية ال راعة ، ج



 يف منطقة الدراسة املؤثرة على املياه اجلوفيةلطبيعية ل اامالعوالفصل الثاني ******************** 

 
82 

 (16)(17)(18) سح ا دد ال اجدد   ة %21رحالطدد ا %(42حالغدد لا %37ر قنسددب ال قلددأ ي ددون نسددي ي ال مددل 
ضدع  مفظ دق  إلح  ال ة  رجة مأليي مقليي اقمت ئ  ة ف ال  في  أن ق  اب نس ي اشاي  م يي حمس ة 19ر
الن قددي  إلددححتع بدد  ت فددي نكدد   السدد  قن رال دداىفل  تدد ج ا اعيددي  اب إن قجيددي ج دد   ح اب لددون ي  ددل    ددقاةل

 Siclالسد كق  تة دوة م دحا دناس مد  حجدوج لدون  مدقجة ال دونن ال دن تِ كسد   حاألم  يدقب ا إلح سب  تع ض ق 
   أددن ةدد ا ال وقدد  حال ددن تة ددوة  ددق  ال ةفددو آل يددي تسدد ح  قل يددقف ال وفيددي مددا ط لددق الحت فددي ط ايددي   لايددي من 

  .الع فييحال ةقخ ل  ن قج مةقخ ل الىض قن أن و ا  مقليي حلس ى م ق الفاممقهي م ح نس

 ترب ملحية جبسية رملية  -9

لي ال ددن ت دد  ضدد ا ماط ددي ال  ا ددي حال ددن ي  دد  أ  ددق ح ائددا  ةدد ا الاددوع مددا ال دد ج ضدد ا ال دد ج الئددة  ي     
ا  مدألتة دوة خدىو ةق م دح ال يدقف ال وفيدي حت تفد  أ  دق نسدهي ا   حال دن4SoCaكب ل قب الكقلس وم رال دهغ 

الئددغ    الة ددا  الةئددح حالئددىو   ددطة ق م ددحم ددواا ن امددي ات  عدد  تسددول  ق حتعدد    ق ت ح  دد  خددقلةي ل
تة يدي ا دق  مشد حع  جتد   (p9) وجد  .شد قسألحا قمم داألحال مل الىشا حتكون مدا ا ديح مدا ال دواج ال ى  فدي 

 طفدلر د ا حل ون نسدي  ق  ال ا يةي ون لون ق ا يل أن ال س ولقب  ح Aridisolsجقأي حةن ت ج  ل ومةق و 
 م يدي أدن  ا دي  س وى ال قلأ ة حتكون ت في م ةيدي جهسديي  ل.L) طفقسحرحال قنن س ح   س وى األل  S.L م ن 

قدل قديا قح  %70رسح  وى األل مل أدن ال سدايا قم ح h مس ولقب ت      ا ال هغ حال مل حال  حة م أ يئل
م دددح قي  دددق أدددن ال سددد وى ق ق الك قأدددي الظقة لدددي   غددد  مدددةق  16 ددد حسرالة  اجددد   نفسددد  سددد وى  ل %12رالطددد ا

 ة حلب دددمسح األال سددد وى  أدددن  3 ا/ دددا2.65م دددح قي  دددق رق    قيضدددق  حالك قأدددي الةميميدددي  ة 3 ا/ دددا1.59(سح األ
قددديا السدددعي  قدددلقحتب دددم  ال دددقننة  سددد وى  ل  %215.3ر  4CaSoمسددد وى ل كب ل دددقب الكقلسددد وم رال دددهغ  م دددحق 

 دا  وس  10.7ر إلدحل د ا الادوع مدا ال د ج  Exchange Cation(CEC) Capacity  *رالكقت ونيديال هقجليدي 
  . 17  حسرال س وى ال قلأة  اج   ل  كغا/

  أدن 319ppmر Feقدل قديا الة  د  قم دأ   غد   نوم دقة قي  دق مسد  ا  فد اال    ي أ د   ق العاقخ مق    
 Cuالاةدددقس اقدددل قدددياحف غددد   ال قلدددأة  ل سددد وى ppm8.5رZnالىق خددد ا  اقدددل قدددياحف غددد   ال قلدددأةال سددد وى 

قديا  قدلقحف غد   ال قلدأة  ل سد وى ppm 0.11ر Cdقيا الكقجم وم  حف غ  اقل ال قلأة  ل س وى ppm0.73ر
حف غد   ال قلدأة وى ل سد  ppm10ر Niالاي دل حف غد  اقدل قديا  ال قلدأة  ل س وى ppm3.06ر Pbال خق  

 . 27الئو  ر حلام   19  حسرال اج   ال قلأةل س وى   ppm 2ر Crم  ح قيا  اقل

 

                                                            

مرروع : هرري مجCation exchange capacity (CEC )ة للتربررة  السررعة التبادليررة الكاتيونيررة والكاتيونررات المتبادلرر( *)

لكاتيونيرة االتبادليرة  الكاتيونات المتبادلة في وحدة وزنية معينة من التربة والمعدن والوحدة المستخدمة عرادة للتعبيرر عرن السرعة

، غم100لي مكافئ/ اتيونية هي المغم، والمعدن والوحدة المستخدمة عادة للتعبير عن السعة التبادلية الك100هي الملي مكافئ/ 

ي يراطي الغركائوتعكس لنا مدى قابلية التربرة علرى االحتلراظ بالعناصرر الغكائيرة ومردى تيسرر هركه العناصرر أي تعكرس لنرا االحت

ملري مكرافئ  50الرى 10تتررواح مرن  امللنبات في التربة، وتختلف التررب مرن ناحيرة قيمرة السرعة التبادليرة الكاتيونيرة وبشركل عر

بعضرها  التربرة إلرى ل :تركيب التربة ) نسربة حبيبراتامغم تربة ،وتعتمد قيمة السعة التبادلية الكاتيونية على عدد من العو100/

لسرالبة علرى االغرويرات العضروية تحمرل الشرحنة  ن  أنسربة المرادة العضروية :  رمل وسلت وطين(، نوع معدن التربة ، وتركيبره

: فتر اد رجة التلاعلضوية في التربة ييدي الى رفع قيمة السعة التبادلية الكاتيونية له، دسطوحها وتحلل جكور وجود المادة الع

نظرالى: انية: لم يد الكاتيو مع زيادة التلاعل وتقل بانخلاضها حيظ تعتمد على طبيعة الشحنة السالبة في المعدن، السعة التبادل

basiceducation.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=11&lcid=49043االنترنيت 
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 ( ترا أبو اللوم شمال قضاء السلمان27صورة )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 .3/8/2019المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ     

 البروزات الصخرية والحجرية  – 10

ف حااب ح حةن ت كون ما طبيعي خى لي  Rocky land and outcrop  لي  اضن الئى لي حالةألا    
م ح  طة ق  سب  م  يقب ال ع لي حالاشقا ال  وم أولوجن ت واج    سقمقب  خى لي حتوج  ت ج ق   ي ج ا  

ج الع اقب ال أاو   ما ماط ي ال  ا ية إ أن ن  (P10) توج  حا عي  ع  نك   الس  قن حالة حج السعوجيي.
الو طح  جناالي الة  لي حالةئولي ال ن ت    م ح ش ل ش لح م لل يشغل األح ال  قل  ج الئة  حت   

البان حمعظا تكولاقت ق ما م   الك غ  قحال مقجة  إلح هي الغ فيي حل  ل لون ة ف ال  فيال اوفيي ما ال ض
ال ي قني يي أن نشأت ق    ال  ولي قحالئوان حال حلومق   حال ن ي ون معظ  ق  اب احايق مقج  م ق يع غ 

م ا/ قمي  حةن ت ج  10ر إلح   ق يئل إ ق الة  اتجنح لافمق ا  أن ال ع س 10رإلحيئل   ل ة ف ال  ج 
نواع ال  ج الاقم ي لكون ق قتة وة م ح قة نوع ما  مسقمقب حا عي ت ت ى ل ة ف ال اط ية  1ر ك سيي ضة ي

ل ال ف  قب الئى لي الئغ    تق  ي الئىو  حالة ق   ظقة   ال ع لي ال لةيي ال ن تا  إلح     ا ق ت ع ض 
ة ل ا تكون خىو  ة ا الاطق  اشاي ح اب Rocky Land ض خى لي حت في مق لي قل عيقن م كوني ما 

اتم ق  حل  اال ض ا ة ا الاطق  ت في ال اىفضقب  إلحةق مب  يي مقليي   مقن مق       ال قا ما إ نف
  نس   ق   ا منل يي ح اطق  حت   مألعل ت  هقب الوجيقن ال ن تغ ة ال اط ي   يقف احةن ت ج   وفيي نشأب  ف

حةاقك   ة 2را اعيق  ض ا ة ا الاطق    غال قاِ منل يي  م يي حتع  ة ف ال  ج الوم    ال ن ي  ا  إلحط ايي 
ا عي ض ا ماط ي ا     ل    في الك هقن ال م يي ال ن تا ش    سقمقب ح  ا الاطقق نطق   قنوة   ى ل ة 

ة م ف قي ض ا الوجيقن  3رطوليي  قنط  لي ال هسيي م ح ش ل ح اال ضهي الغ فيي  ي ق ض ا ال  في الئة  
ل ال لق  حتة وة قمت واج  أن ماقطق الس  قن حفئيي حق  تش     فعل م إ السف ح حالة ق   حال    ي 

                                                            

نافع ناصر القصاب، المسرح الجغرافي لمنطقة الهضبة الغربية من العراق، وميهالته التنموية، مجلة الجمعية الجغرافيرة  (1)

 . 49، ص1986، مطبعة العاني، بغداد، 12العراقية، مج

بري العررق، اطروحرة دكتروراه حسين عكاب خليف الهربود، دراسة اشركال سرطح االرض فري منطقرة السرلمان جنروبي غر (2)

  33ص ،2006عة المستنصرية، ام)بيانات غير منشورة(، كلية التربية الج

 . 302رعد عبد الحسين محمد، مصدر سابق، ص (3)
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حشظقيق م   الك غ  الةئح الاقما إلحم ونقت ق م ح نسهي  ب    ما ال مل الكوا تنة حالط ا اضقأي 
   اسهي الك غ أ  ق   ا ح احت    قيضق  يي مقليي إ يي مقليي حج جي نفقمحت   ن   ون ق  اب مس  ةحت  هقب  لةيي

ت ج الس ل  ان  قليي   قحةن تش ل ماط ي  % 2.13 -0.35حفاسهي ال هغ أ  ق   ا ر  % 18.5 –13.6ر
 . 28حخو  ر  11ى لطي رالح   61  حس رالج  ة  ا 1رلي ح اال  وفن حال  ج الئة  

 البروزات الصخرية والحجرية في منطقة االنصاب( 28صورة )ال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .23/2/2020المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ              

 
  ترب رسوبية طينية غرينية -11

   دهقب الا  لدي أدن ال ادقطق العدل ام  قنواع  تد ج السد ل ال  دوفن ال ا ولدي نشدأب  فح ةن ت ج   وفيي   
حتعدد  ةدد ف ال دد ج ج دد   ل ن ددقج  ي  لايدد يط ايدد يكددون نسدد   ق   ددوفيت   ل اط ددي اتمددواض الا  لددي ح ح قال  دد

ن د  السدول   تد ج مشد حع (P11)  حلوجد  الن امدن حإن دقج مى  د  قندواع ال ةقخد ل الن اعيدي حالىضد  ة
أدن ال سد ولقب ال ا دية حل دون نسدي  ق  د ا   ق دق جوالدة حل دون لون Entisols الن امنة حةن ت ج مشدهعي 

 ط ادنطفدقس رحأدن ل سد وى ال دقنن   Si.C.L) طفدقس ط ادن ط دنرحة سح ل سد وى األ  Si.Cطد ا ط دن ر
C.L  ال مددل أددن  م ددأ يئددل أددن  ا ددي مسدد ولقبة   ددوفيي ط ايددي   لايدديت فددق  ة حتكددون ل سدد وى ال قلددأ

 يقددل نسددهقال سدد وى ال ددقنن ي ددون ال مددل  ق نسددي يمددقة %(41حالطدد ا %(41حالغدد لا %(18سح ال سدد وى األ
حالغدد لا  %(22ة حال سدد وى ال قلددأ ي ددون نسددي ي ال مددل نسددب   %(39حالطدد ا %44رحالغدد لا %(17  غدد 
  .16  حسرالة  اج    %(37حالط ا %(41

                                                            

(1) Flayeh H.AL. Taie .The Soils of Iraq ، State university of chentm Natherland ،1968. p14-15.  
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سد وم    ق فوندقب الكقلCaCo3رالك دغ  قمدق سةح  أن ال س وى األ%2.2ر *ريي إ قل قيا ل افقحف غ     
ل دد ا  CECالسددعي ال هقجليددي الكقت ونيددي  م ددح قددياق حتب ددم  ة %34س   ددم رح م ددح قدديا  دد    أددن ال سدد وى األق 

 . 18ر 17ر  حس السة  اج  ح   أن ال س وى األ ا  وس/كغا 17.6ر إلحال  ج  االاوعة م
 أددن ppm 110ر Niم ددح قدديا الاي ددل ق ا  فدد  قي  ددق مسدد  نوم ددقة حف غدد  ال    ددي أ دد  اِ  ق العاقخدد مددق  

 م دح قديا  د حمق سة حف غد  ح   أدن ال سد وى األppm18ر Coم ح قيا الكوفقل  hسة حف غ  ح ال س وى األ
Cr رppm100 29ئو  رال  حلام  11ى لطيرال  ح 19  حسرالسة  اج  ح أن ال س وى األ.  

 مشروم السوير الزراعي في قضاء السويرالترا األراضي المجاورة ل ( 29صورة )ال

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .17/2/2020المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 

جيدي   الفيضديي أدن الهقح ا  الفيضيي تا شد  ةد ا الادوع مدا ال د ج أدن ن قيدي ال د  ح ات ج ال    قيضق  ش ل ت     
مددا الةئددح الاددقما حال مددل   لاددن حمددنلج نسدديج  م ددن  بج دد   ال ئدد لف  ا الىشددونيحةددن تدد ج م و ددطي 

الو ددطح مددا  قجيددي ماط ددي ال  ا ددي م ددأ  قجددناا عددل حت   ددن أددن  لئددى ليةاحالغدد لا حالطدد ا حالةب هددقب 
 حقنوام .ا     ب  عض ق لن امي حفعض ق اتا  ا         قل  لةئح حال مل   ى    اش قل ق 

  sand dunes soils ترب الكثبان الرملية -12

 ليسددديي     دددوع  نطققدددقبتعددد  ت فدددي الك هدددقن ال م يدددي مدددا ال ددد ج م   دددي ال كدددولا ال دددن ت دددواع أدددن  ا دددي     
ما م  وع ال  في ال  دوفيي ال ا ولدي أدن ماط دي ال  ا دي م دأ     دل   %19رقة  2 ا 869مسقمي تئل ر

 دد اج الك هددقن ال م يددي أددن جاددوج شدد   مقس أددن شدد قس ماط ددي ال  ا ددي أددن قضددقا الىضدد  حةددو ح الاطددق  األ

                                                            

نهرا علتربة ويعبر اقياس خاصية التوصيل الهيدروليكي لسرعة حركة المياه في مقد  عبرة للتربة من يإذية: تقاس النلإذ( النل*)

ي التررب فربوحدات سم/ساعة وتكون بطي ة او منخلضة في التربة التي تحتوي على نسبة طين عاليرة وتكرون سرريعة او عاليرة 

 مامرد الركي قرخليرل اح املمقابلة الشخصية مرع المختبرري عر الخليلة التي تحتوي على نسبة طين قليلة او رمل عالي، الصدر: ا

 بتحليل العينات. 
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ضدددن ا  ق إلدددح بن ددد  الفددد اح شددد    ال دددقنن في  ددد  م دددح شددد ل م  طددد   ددد ج ق الاطدددق مدددقمةقأظدددي ال قج ددديية 
ن  قليدي  د ا السد ل ال  دوفن أدن الشد قس حال ضدهي الغ فيدي أدن ال ادوج حةدن اِ مةقأظي  ة قق  حةن ماط دي 

ق الاطق  ال قلدأ  مق    ق ةق أن م قس الن امية س حاِ ح اطقققب حقك  ةق قة يي ل  ف ق ما األن ق  حال  ا   القح 
ضددن نقميددي  ئدديي حت تشدد ل قة يددي  سددب  ا  ق ا حال قنيددي ضدد اال ضددق ضددن م  ددنا  ق فيشددغل ماط  دد ا أددن

 شد ل ت دل الك هدقن توجد  أدن ماط دي ال  ا دي قندواع مدا الك هدقن ال م يدي حل دون  . 1ر ع ةق ما مئدقج  ال يدقف
 ت دقفتال   د    ئدو   مواالدي   Linear Dunesر  الك هدقن ال م يدي الطوليدير  ا ل مدا ال حا د  ال م يدي

تكدون ح    ل دقة ح قمدا األ اضدن ال  د م 20-15ر امدق  د   قِا تفقمحلئل  ي ال  ا أن ماط يال لق  السقل   
ت عدد ى م    ددق مدد    ق ددي ال ئددقج  ال ددن تنحجةددق  قل مددقس حت إلددحسددب  المددقة حل جدد   مدد     إلددحالك هددقن  ق  ددي 

حلئدل   Barchan Dunesالك هقن ال م يي ال اليي رح مى  فية  حفقت قةقبأ  اب امايي طول ي  مب   ق مق
   هدقن الاهدقك قح  Star Dunesالك هدقن الا  يدي ر ح شد قس شد    ئديي ت واجد  أدنم  30ر إلدح دق ِا تفقم

ضع   إلحال ة  رجة ح يي مقليي قماشاي  م يي حمس نس  حت ئ  ة ف ال  في  أن ق  اب  ة 2رسحفة  ال مق
ا  م دح  دطة ق   دق مدأل تظ د  امفظ ق ل  قا ح  مي ال شح أ  ق حضع  الىقخيي الشع لي ل ق حل د ا ت

نسددهي الك ددغ حأ  ةددق ل  ددواج العضددولي مدد  ق ددي الغطددقا  ِا تفددقعت ئدد  ةدد ف ال  فددي    ددي نسددهي ال ددهغ أ  ددق ح 
الىضد   حشد قس قضدقاقئدح شد قس ماط دي ال  ا دي قالك هقن ال م يي أدن  (p12) توج  أ  ق.الاهقتن حن  ت  

 حل دون  قلاح خدة  حل دون لون دق  Aridisolsجقأدي حةدن تد ج  ل  ا الاوع ما ال  جة الكق  ن و جقأن ماط ي 
ل سددد وى ال قلدددأة  S.L)طفدددقس  م دددن رح س حال دددقننح ل سددد وى األ  S.C.Lط ادددن  م دددن  طفدددلر ددد ا نسدددي  ق 

حالغد لا % 61رسح أن  ا ي مس ولقبة م أ يئل ال مل أدن ال سد وى األم ي ي  جهسيي  م ييحتكون ت في 
ة حال سد وى % 23رحالطد ا %(20حالغ لا %(57ال مل ال قنن ي ون ق ال س وى مقة  %24رحالط ا %(15

  .16  حسرالة  اج   %18رالط ا %(27حالغ لا %55رال قلأ ي ون نسهي ال مل
قدددل قي  دددق قيي قمحال سددد ال قلدددأةال سددد وى أدددن   3 ا/ دددا1.59رم دددح قي  دددقق   غددد   ق الك قأدددي الظقة لددديمدددق    

العضدددولي حال دددقج   ال قلدددأةال سددد وى أدددن % 8.1رقي  دددق  ام دددح يددديإ حالاف ال قلدددأةال سددد وى أدددن % 38.9ر
(O.M) 18ر 17ر  حسال  اج  ال قلأةال س وى أن % 0.47ر إلحة ا الاوع ما ال  ج  أنقل قي  ق ق . 

 ل سدد وى   38ppmر Mnقدديا ال اغا ددن  قددلق حف غدد  نوم ددقة قي  ددق مسدد اا  فدد  أ دد  ال    ددي  ق العاقخدد مددق
  ت ئدد  ةددد ف ال  فددي  أن دددق  اب نسددد  ةال قلدددأ ل سددد وى   ppm0.48رCoقددديا الكوفقلدد  قددلق حف غددد ة ال قلددأ

  ددق ت ئدد  ة ع  مفظ ددق ل  ددقا ح دد مي ال شددح أ  ددقضدد إلددح  الدد ة  ددرجة مدديي مقليددي اتقماشدداي  م يددي حمسدد
الاهدقتن حن  تد  نسهي ال هغ أ  ق حق ي نسهي الك غ حأ  ةق ل  واج العضدولي مد  ق دي الغطدقا  ِق تفقعة ف ال  في  

 فعل  يحةن ال  ج ال  ون   aoleainDeposits Soil ي ا ة ا الاوع  ت ج ال   هقب  لةيل ال ضة ح أ  ق

                                                            

 . 183سالم عبد هادي، أصناف التربة وأثرها على أنماط ال راعة الرئيسية في محافظة المثنى، مصدر سابق، ص م( سال1)

 . 26/7/2019الى  24/7/2019( الدراسة الميدانية من تاريخ 2)
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 طيددي ال م يددي األ ددقل  ج ال م يددي الاقت ددي مددا تكددون    ع لددي حال   دد   أددن ماط ددي ال  ا ددي حتعدد  م  يددقب ال
Sand Cover   حالك هدقن ال م يديSand dunes ف ح ح قهة د    د   لح قة توجد  أدن ال ادقطق الة حجيدي ال  د

 اجددددددددد   ةمددددددددد حج مةقأظدددددددددي ال قج ددددددددديي ح ددددددددد لل ت واجددددددددد  أدددددددددن نقميدددددددددي  ئددددددددديي حقددددددددد ج م دددددددددون الومقشددددددددديي
  .31ر 30ئو  راللام  ح  ة 11ى لطيال ح 19  حسرال

 ( الكثبان الرملية الهاللية والطولية في شرق ناحية بصية30صورة )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 .17/2/2020المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 

 ( الكثبان الرملية الطولية في منطقة فالق أبو الجير بالقرا من نهر العطشان منطقة الشراجية 31) الصورة

 

 

 

 

 

 

          

 .24/7/2019المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 

 Natural Vegetationالنبات الطبيعي  سادسا:
ال قأدي ل دق لد    ق أن ال اقطق ال قأي حشه   ت يج ا ي الاهقب الطبيعن أن قة ماط ي ل  قة يي  ب    قن        

ل ئ   قلاهقب الطبيعدن الغطدقا الاهدقتن الد ة  ا دو  ئدو   طبيعيدي مدا ة ح ما جح  أعقس ل  ا ي ال يقف ال وفيي
يسددد طي  الاهدددقب الطبيعدددن أدددن  قيضدددق  ح  ة 1ري دددون ل نسدددقن تددد ال أدددن  ا ام  دددق حتك   ةدددق ت  دددقا نفسددد  جحن قن  

                                                            

 .277هدي الصحاف، مصدر سابق، صوفيق حسين الخشاب وم (1)
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 دي قن ق حفعضد ق يئدل  قحجد ح ةق  قح اق دق قح   كيف  ع   ط   ما ق انن ال يقف أدن  ن  قلي ح اال اقطق الئة  
مددا الاهقتددقب   ة   واجدد  أددن ماط ددي ال  ا ددي قنددواع م عدد جالغضددق حالعو ددج قف ال وفيددي  أشدد ق ال يدد إلددحجدد ح ةق 

  اة نقميددي م ددح ال يددقف ال وفيددي مددا نددقم  الاهددقب الطبيعددن حلددر  طددق ة مألاالطبيعيددي حال ددن تا ددو  عدد   دد وا 
 نىفدقض مسد وى ال يدقف ال وفيدي مدا ط لدقة الاقميي الس بيي ل  تكون      ل مىنحن حاِ  ي ق ييإا ى ق  بيي ح 

جح ف  مبدد ق الاقميددي اتي ق يددي ت   ددل أددن تعددقظا مىددنحن ال ددقا ال ددوأن مددا مددقة  1رم  يددي الادد ح أددن الاهقتددقب
الو ح الىقان ل  دقا حل  دل مدا  ا ال    ألن قال ر   أن ائقلص ال غ يي م أ يع ل م ح خيقني ال  في م

طدددق  مألج جدددقب الةددد ا   حلددد  جح  أدددن ت   دددل حتىفيدددف شددد   ا ِا تفدددقعشددد  اج  ددد مي ال لدددق  ح قشددد   ال هىددد  ماددد  
ماق دد   األن ددق  تددنجاج   يددي  ِا تفددقعال فيدد  مدد  الددقج  ال سددققح ح  مبدد السددققطية ألندد  ي ددون    ق ددي  طددقا ل ددقة ح 

حتا شد  أدن ماط دي ال  ا دي قندواع مى  فدي مدا الاهقتدقب الطبيعيدي  ة  2ر دقطا األ ض إلححم ا ال يقف ال  س في 
آاد ة حقةدا الاهقتدقب حاألك د   إلدحل  يدقف مدا م دقن  م يقج قاِ ح تى    نوم   ق مس  ظ ح  ن وةق حنوع ال  في 

ك أددن ال اددقطق شددو أددن ماددقطق السدد ل ال  ددوفنة حالط طيدد  حالط أددي حال  ةددو ال ئدد  حالغدد ج حالة فددق ن شددق ااِ 
  دد  ق ت   ددن  . 3رق   ددي ال يددقف ح اب ال  فددي ال ج لددي ال ئدد لف  اب ال  ومددي العقليددي حال  فددي ال م يددي  ليح االئددة  

  تكددون ت فددي خدد هي مغطددق إ  قلطوفو  افيددي ال ض  ددي حال  فددي ال ددن تغط  ددق الة ددق    ماددقطق ماط ددي ال  ا ددي
تى دو  إ  ادقا النلدق   ال   انيدي قحة ا مدق لدوم  أدن  اق قا   اِ    يئع  م ح ج ح  الاهقتقب ما م ئىو  ال ا

ال اقطق ال غطق   قلة ق   ما حجوج الاهقتدقب الطبيعيدي حت دي ق أدن ماط دي الة دق   أدن ح دح حجادوج ماط دي 
ال قأددي  جيديح  قأدي أدن ال اىفضدقب حفطدون األال  ا دي حقد   ابد   عضد ق  د ا خدىو  ت دل ال ادقطق حتا شد    

جيددي ح حجيددقن ق ددو مضدد   حاتشددع ن ححاجة ادد ا ححاجة الغددول  حق ددو  ددق  ح   ةددق مددا األ ال ددن تى  ق ددق م ددل
الاهقتدقب  إلدحة حل  ا تئايف الاهقتدقب الطبيعيدي أدن ماط دي ال  ا دي   4رال قأي ال ن تا ش  أن ماط ي ال  ا ي

   حAnnualsEphemerals  ح الاهقتددددقب الةوليددددي رPerennialsEphemerodiesال ال يددددي ر قحال ع دددد   
ي ل ة وانددقب ال ددن قملوجدد  أددن ماط ددي ال  ا ددي الع  دد  مددا الاهقتددقب الضددق   حالسددة ح ي حالضددق   قمالاهقتددقب السدد

 ن  ققح ت مددح   ددق ح قلهددق  مددق تابدد  مدد  الاهقتددقب الئددقلةي ل  مددن أ   ددل مددا قي   ددق الغ اليددي  شدد   اب السدد  قس 
ضددق    قحالة  دد    مقي م ددل مشددقلا رقم دد ق ان تكددون مددقاطدد ا  م ددح الة ددوان مادد   م  ددق أ ددن  شدد ل عضدد ق ي

الة  د ة مد ا الد يلة  جدل الغد اجة السد  قسة  مقي حالضدق   رقمنواع الاهقتقب السقةا ق م ل   ق  الةاظل حما 
   .02ال  حسر 37 ر36 ر35 ر34 ر33ر 32رئو  الة ام   5رحالةاظل ح   ةق  

 
 
 

                                                            

فائق توفيق الجلبي، ليلى إسماعيل محمد الماجدي، نباتات اتدغال المنتشرة علرى خطروط سركك الحديرد فري العرراق، مجلرة  (1)

 .128، ص2001، 4، عدد32العلوم ال راعية العراقية، مجلة 

بيانررات غيررر (را  واسررتثماراتها، رسررالة ماجسررتير امحسررين، التحليررل المكرراني للميرراه الجوفيررة فرري قضررا  سرر ام( ضررميا  أدهرر2)

 .   52- 50، ص2015عة بغداد، ام، كلية التربية للبنات، ج)منشورة

( تم تقسيم المناطق التي تتوزع فيها النباتات الطبيعية حسب مشاهدة المباشرة للباحثة وتوزيع النباتات عرن طريرق ال يرارات 3)

 الميدانية المتكررة لمنطقة الدراسة.

 .341، ص1973، بغداد، ممحمد محي الدين الخطيب، المراعي الصحراوية في العراق، مطبعة دار السال( 4)

 . 341محمد محي الدين الخطيب، مصدر سابق، ص (5)
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 الحولية والمعمرة في منطقة الدراسة ت( النباتا20جدول )ال

 ت 
  

 االسم العلمي االسم المحلي

  
للرعي من  )*(درجة استساغتها
 قبل

 الفائدة منه

 موسم الزراعة 
 األغنام

 
 الجمال الماعز

  طبي-علف  ++ +++ + معمر  herb alba  Artmisia شيح       -1

  لفع -وقود  +++ + + معمر/الربيع والصيف  Suaeda Spp طرطيع       -2

 علف   +++ +++ + حولي/الشتاء والربيع Achillea fragrantissina كيسون       -3

 علف  +++ ++ + معمر/الخريف والصيف  Haloxylon Salicornicum رمث       -4

 وقود ++ + - معمر/الربيع والصيف Tamarix Passorinoides Del طرفة       -5

 علف  + - - الربيع /معمر Spinosa   Zilla ضعرس       -6

 لف  ع –وقود  + - - معمر  Zizyphus Numalariae درس       -7

 علف -وقود ++ ++ - الربيع /معمر Haloxylon Ammodendron غضا       -8

 علف +++ + + الربيع /معمر  Rhanterium epapposum عرفج       -9

 علف +++ ++ + معمر / الشتاء والربيع Rigida   Salsola روثة    -10

 علف + + - معمر/ الربيع والصيف Fagonia  Bruguieri ةعويجيل    -11

 علف + ++ + معمر / الشتاء والربيع Rheum Ribes ن الحمارإذ    -12

 علف ++ ++ +++ حولي/الربيع  Teucrium Polium جعدة    -13

 علف  ++ ++ + معمر  cynodon ddactylon الثيل     -14

 علف ++ - -  الخريف والصيفمعمر/ Cornulaca Spp جبجاب    -15

 علف ++ ++ + معمر  Tamarix Articulata اثل    -16

 علف  ++ ++ ++ حولي/الشتاء والربيع Malva L.Mallow خباز   -17

 طبي -علف - ++ ++ حولي/الربيع Matricaria  Aurea بابونج   -18

 طبي -علف  - ++ +++ حولي/ الربيع و الصيف Medicago Spp كرط   -19

 علف - ++ ++ حولي/الربيع Onobrychis Spp كطب   -20

 طبي-علف  + - - معمر  anabasis aphylla الشنان   -21

 علف - +++ +++ حولي melilouts officinallis iam حندكوك   -22

 وقود-بي ط -علف  + - - معمر  prosopismsephnia الخرنوب   -23

 طبي -علف  - +++ +++ حولي/الربيع Trigonella Arabica حلبة   -24

 طبي -علف  - ++ + حولي/الربيع Anchusa ltaliea لسان الثور   -25

 علف/ طبي   + + - حولي  Cardaria draba LDesv جنيبرة   -26

 طبي -علف  - ++ ++ حولي/الربيع  Rumex Vesicarius الحميض   -27

 امس -طبي  - - - معمر Peganum harmala الحرمل    -28

 امس -طبي  + - - حولي/الربيع .Adonis Aestivalis L عين الديك    -29

 امس -طبي  + - - حولي/الربيع Anemone Coronarial شقائق النعمان    -30

 امس -طبي  - - - حولي/الربيع .Brbssica Arvensis L فجلية    -31

الربيعحولي/ .Senecio Vernalis L رجل الغراب    -32  امس -طبي  - - - 

 ضار -علف  + - - حولي/الربيع Stipa Tortilis الصمعة    -33

 امس -طبي  + - - معمر  Citrullus Colocynthis Schard الحنظل    -34

 مائي بارز  + - - معمر  Phragmites australis القصب     -35

ارزمائي ب  + - - معمر  Typha australis البردي    -36   

وقود-علف   + - - معمر  alhagi maurorum العاقول    -37  

 علف  + - -  معمر layony chium farctum الشوك    -38

 علف + - - حولي / الربيع Cynomorium  coccineum الطرثوث    -39

طبي -علف  - ++ + حولي/ الربيع والصيف Mentha pulegium النعناع البري 40-   

 ات االتية:ماستساغتها للرعي وفق العال* درجة  
 .للرعي بدرجة جيدة ةالحص+++( )للرعي بدرجة جيدة  ة++( صالح)ل  وللرعي )+( صالحة للرعي في االدوار األ حتصل( ال -)

 الدراسة الميدانية  -1المصدر: 

راق، أطروحة دكتوراب ربي العغ-سين عذاا خليف الهربود، دراسة اشكال سطح االرض في منطقة السمان جنوبيح -2

 . 83، ًص 2006عة المستنصرية،ام، جةالتربي ة)بيانات غير منشورة(، كلي
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 الفصل الثالث 
 في منطقة الدراسة  ية ومظاهرهامياه الجوفلل  المكاني  التحليل

   متهيد
يعية تؤثر في كمية هناك عناصر طب، و أخر إلىمن مكان  الدراسة تباين مستويات المياه الجوفية لمنطقةت          

عن خصائص المياه الجوفية  الفصلفي هذا  ندرس لذا سوف ،هذه المنطقةالمياه الجوفية الموجودة في 
Characteristics of Ground Water وتحديد مناطق التصريف ،تحليلها المكاني وتوزيعها الجغرافي عبر 

 ،يةه الجوفالميا نواعأتجاه حركة المياه الجوفية، و ا  المشبع، و الخزان عماقها، وتحديد سمك أ التغذية، وتحديد و 
لجوفية ا المياهكمية التي توضح والمتحرك(،  الثابتعماقها )أ تحديد مستويات  فضاًل عن، و نتاجيةإلوطاقتها ا

 .ستثمارهاوالتي يمكن ا   طار التنموي الشامل للمنطقةإلالمتوفرة والتي تدخل ضمن ا
 (Ground Water)اجلوفية املياه  -أوال  

فيييي األميييانن المنخفضييية  األرضوتظهييير عليييى سيييطح  األرضهيييي الميييياه المتواجيييدة  تحيييت سيييطح 
الميا  المقيرون هيو الميا  اليذي يصياح  ميياه، و هيي المصيدر اليرئيت لتليك الو  األمطيارميياه : ومصيادرها هيي

ميا  الصيهير هيو الميا  اليذي  عملية تكوين الرسوبيات في المراحل المبكيرة ويحيبت بيين أجزائهيا ومسيامها، و
أمييا بشييكل  األرضسييطح  إلييىالمييياه الجوفييية تظهيير و ، عييد مراحييل تبلييور الصييهير المختلفييةب أعلييى إلييىيصييعد 

عة الخييييزان الجييييوفي و معييييدلت النسييييياا البطييييي  تييييوفر مصييييادر كبيييييرة سيييي ن  أو ، (1)صييييطناعيطبيعييييي أو ا  
مييياه الجوفييية بسييب  لييى اسييتعما  الإمنطقيية الدراسيية المتمثليية بمحافظيية المثنييى  تحتييا  و ، (2)ومتنوعيية للمييا  

توجيد ، مناطقهيا ةالمساحات الكبيرة التي تبعد عن مصادر المياه السطحية ول يوجد غير المياه الجوفيية لتغذيي
  -:(3)رتفاع والنخفاض وكما يأتيعوامل تؤثر على مستوى المياه الجوفية من حيث ال  

 ا كانت حصوية، رملية، طينية.إذتوقف مستوى المياه الجوفية على نوع الرواس  فيما ي – 1
فصيو  الرطوبية فضياًل عين وفتيرات سيقوطها  األمطيارخصائص المناخيية للمنطقية والمتمثلية بكمييات ال -2

 ف والتبخر والجريان.والجفا
 للطبقات الصخرية الحاوية للمياه الجوفية. النفاذيةالمسامية و  -3
 بية والخاصية الشعرية.ذاالغطا  النباتي والج -4 

 : (4)ى، وهي بشرية، وتتمثل بما يليأخر عوامل فضاًل عن 

                                                            

ب  اة اار الكتا( خطاب صكار العاني، نوري خليل البرازي، جغرافية العراق، وزارة التعليم العاالي والبثاا العل،اي، ر  ر1)

 .183، ص1979للطباعة والنشر، بغ اا، 

صال، ر  ر اة رفيا،، جارعاة ال،و ( ا في  كيف تووا، هي رولوجية ال،ياه الجوفية، ترج،ة ر اض حار  الا با،، ح،يا  رداي 2)

 .22-21ص، 1982اار الكتب لطباعة والنشر، 

 . 154, ص1999( حسن أبو س،ور، حار  الخطيب، جغرافية ال،وارا ال،ائية، اار صفاء للنشر والتوز ع، الطبعة االولى , 3)

 .154، صال،ص ر نفسه (4)
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عامييل يييؤدي وزيييادة الضيي  أي السييح  بييدرجات تفييول اإليييراد الطبيعييي وهييي  اآلبييارالزيييادة فييي حفيير  -1
 نخفاض مستوى الما  الباطني.ل  
بياطن  إليىرتفاع مستوى الما  الباطني بفعل تسيرا وترحيح الميا  السيطحي إنشا  السدود يعمل على ا   -2

 عينة 108بار منطقة الدراسة وبلغت آتم أخذ عينات عشوائية من مياه حيث الخزانات المائية.  األرض
ة منطقة الدراسية المتمثلية بمحافظيمكاني للمياه الجوفية في عطا  صورة واضحة عن التباين الإ جل أمن 

بئيير  38بئيير فييي منطقيية السييهل الرسييوبي، و 26 قسيياا السييطح تمثلييت بييي:أالمثنييى، وكييان توزيعهييا حسيي  
بئيير فييي منطقيية الحجييارة، نالحيي  ميين  38بئيير فييي منطقيية الدبدبيية، و 6لى، وفييي منطقيية الوديييان السييف

 . (13)و(12والخريطة )( 21الجدو  )
 

 (2020 -2019لسنة ) مواقع العينات الجغرافي وزعت حسب الوحدات االدارية والتضاريس في منطقة الدراسة (21جدول )ال
 سنة الحفر دائرة العرض  خط الطول  اسم البير السطح القضاء ت/البئر

 النجمي 1

ي
وب
س
لر
 ا
هل
س
ال

 

 2010 31.159547 44.800863 جاسب حبيت

 2019 31.655553 45.167223 شركة الرافدين/ شط الرميثةتعزيز تعزيز  الهالل 2

 2013 31.412435 45.042591 خالد سباهي الرميثة 3

 2011 31.567654 45.120157 عبد الزهرة هاشم  الرميثة 4

 2011 31.516622 45.113284 رحيم تويج الخضر 5

 2011 31.322359 45.629514 عباس ناظم خسين  الخضر 6

 2010 31.44528 45.700656 2محطة النخيل النسيجية/ امةالكر 7

 2011 31.487039 45.585695 اسعد خالد هالل  الكرامة 8

 ـــــــــــــــ 31.494073 45.425466 بحيرة ساوة الهالل 9

 2011 31.31554 45.03869 نجم عواد  أحمد الهالل 10

 2011 31.378834 45.044294 حبيب عبادي الهالل 11

 2008 31.374409 45.087614 محمية ساوة لغزالن والنعام  الهالل 12

 2010 31.279117 45.065794 عبد الحسين عبد الزهرة  النجمي 13

 2019 31.665848 45.105969 عبد رزاق فاضل  الهالل 14

 2018 31.470573 45.076946 عماد بهلول النجمي 15

 2019 31.709225 45.213198 دقاسم جريان محم الكرامة 16

 1990 31.398455 45.438867 7معمل الملح  السلمان 17

 1989 31.236934 45.08892 عارف وثيج عكال  السلمان 18

 2017 31.233916 45.022073 البيداء لتحلية المياه الجوفية  محطة  السماوة 19

 1994 31.273687 45.106759 اياد محمد نغماش السلمان 20

 1993 31.220462 45.118964 سليم ال شارع محمد السلمان 21

 2011 31.194698 45.111107 2الحزام االخضر/ السماوة 22

 2009 31.238199 45.222652 قيصر سوادي  السماوة 23

 2018 31.011947 45.337566 بديل  1/ة مصفى السماو الهالل 24

 2016 31.190859 45.20085 حليو حسين أقبال السلمان 25

 1985 31.274249 45.000973 عين صالح ملوص  السوير 26

 السلمان 27

ى
فل
س
 ال
ن
يا
ود
ال

 

 2012 31.253046 45.085062 قحطان محمود

 2001 31.15927 45.128006 الذرة الصفراء السلمان 28

 2011 31.050565 44.993121  اإلبلمشروع تطوير السلمان 29

 2016 31.024153 45.034224 حسين كريم فليح  السلمان 30

 1992 30.709125 45.770161 حمود شاطئ شارع السلمان 31

 2002 31.188226 45.030074 صلفة فهد عبد الحسين بصية 32

 1993 30.993122 45.503089 عبد االئمة محمد السلمان 33

 2012 30.972012 45.574783 عين دغيم /شاهد نواف الخضر 34

 2009 30.812902 45.558429 عطية كاظم محيل الخضر 35

 1995 30.950837 45.664071 1نعيم بريج رجا/ بصية 36

 2011 31.139108 45.033375 شركة بادية السماوة الخضر 37

 2017 30.169978 44.964893 شاطئ / الطاقة الشمسية  محمد السلمان 38

 2017 30.930526 45.244478 بشرى محمد ابوجليل السلمان 39

 2017 31.073857 45.043281  1معمل اسمنت سامان  السلمان 40

 2015 31.096515 45.044345  6معمل اسمنت سامان  السلمان 41

 2018 31.163655 44.882907 حسن هادي عباس  السلمان 42

 2005 31.088426 44.908217 عطية دهام ابوحسنة السلمان 43

 2016 30.804532 44.577862 1خولة صاحب عيسى/ صيةب 44

 1991 30.28105 44.840068 2نعيم كشيش محمد  السلمان 45

 2017 30.290046 45.33228 خلف خاوي السلمان 46

 2005 30.631437 46.15334 1محطة مراعي السلحوبية/ السلمان 47

 1994 29.697538 44.821801 5الوحاشية ال عودة  بصية 48

 1991 31.077326 45.308855 سعد عطية بديوي الخضر 49
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 سنة الحفر دائرة العرض  خط الطول  اسم البير السطح القضاء ت/البئر

 2011 29.670389 44.112432 مرقد السيد محمد  بصية 50

 2012 30.626373 44.695926 علية خطار  ااشعلي/الخضر 51

 2018 30.602503 44.531549 هناء كاظم محسن السلمان 52

 1987 29.133589 45.643902 سيد محمد هاشم  بصية 53

 ــــــــــــ 30.055772 46.158023 عين قصر حمود /الورك  الخضر 54

 ــــــــــــــ 30.108889 46.120197 عين صيد  السلمان 55

 1992 30.198986 45.839241 سمير ناجي السلمان 56

 2009 30.250454 46.209754 سحر مروي منشد بصية 57

 1993 30.099784 46.733169 محمد عودة عكاب السلمان 58

 2002 29.866819 44.049736 مهدي بردان بصية 59

 2003 30.061639 45.546169 ممدوح مبارك كاظم بصية 60

 1988 30.313922 44.326527 بئر االبل  السلمان 61

 1981 30.504465 44.83696 سيد علي الميالي  السلمان 62

 2019 30.333099 44.214125 فيصل عليوي  السلمان 63

 2013 30.509836 44.553211 كاطع جبار جادر  السلمان 64

 بصية 65

ية
بد
لد
ا

 

 2012 29.517792 45.135305 منتزة بلدية بصية 

 2008 30.736899 44.724087 2اسالة ماء بصية/ بصية 66

 ro 45.152656 29.967089 2015محمد  علي وادي محطة  بصية 67

 2017 30.626373 44.695926 يم عبود حسن كر بصية 68

 2009 30.898215 45.066084 مخفر المصطفى الحدودي بصية 69

 2019 30.842284 44.957657 مخفر ملحق عمار ابن ياسر  بصية 70

 السلمان 71

رة
جا
ح
 ال
قة
ط
من

 

 2018 30.843419 45.676221 2ساير ضيف هللا بين/

 2016 30.910868 45.621234 جاسم محمد جبار السلمان 72

 2018 30.855459 45.586649 جواد كاظم علي السلمان 73

 2018 30.901286 45.663425 حسن معبد الكريخديجة  بصية 74

 2019 30.904171 45.189362 كطمة عكال رحيل السلمان 75

 2005 30.802648 45.482419 مخفر هاشم الحدودي السلمان 76

 2012 30.873987 45.673332 1ية العصرية/القر السلمان 77

 2007 30.983258 45.374098 1الزراعي/ لإلرشادالعامة  الهياه السلمان 78

 2014 31.229939 44.837288 3بداية السلمان بصية 79

 2012 30.915047 45.507586 1الغنيمي  بصية 80

 ro  45.409344 30.902178 2007سالم جواد   السلمان 81

 2013 30.949469 45.468647 1جواد كرار نعيم  بصية 82

 2015 30.749519 45.632521 جاسم سعران سلطان السلمان 83

 2003 30.115058 44.261596 حسن خضير شاهر  السلمان 84

 1965 31.03128 45.404087 براهيم سعود إ السلمان 85

 1963 29.965476 44.536731 المنتزهبئر  لوذان السلمان 86

 1970 29.591603 44.220138 فضل عزوز ال محسن  بصية 87

 2013 29.483079 44.366819 علي خلف السلمان 88

 2016 29.716557 45.916411 منهل بريس عبد بصية 89

 2006 29.194907 44.858135 1محطة مراعي السلمان/ السلمان 90

 2013 29.15818 46.491485 نايف ال عبد علي   السلمان 91

 2017 29.084159 46.213725 4تخاديد/ السلمان 92

 2019 30.537341 44.748795  الشيباني الحدوديمفخر     السلمان 93

 2005 29.1219 45.827344 مخفر التأميم الحدودي السلمان 94

 1958 29.20013 44.75883 عبد المنعم سعود   بصية 95

 2012 29.142854 45.528071  مخفر الحسن بصية 96

 2007 29.186365 44.971328 مخفر السماح السلمان 97

 2006 29.297741 45.30579 مخفر القادسية بصية 98

 1962 30.542154 45.327161 1الحدودي مفخر انصاب   بصية 99

 2005 30.397122 44.641873 مخفر المحمرة بصية 100

 2005 30.725813 44.435438 الحدوديمخفر صليبيخات  بصية 101

 2009 31.042537 45.208118 نيسان الحدودي9مخفر  بصية 102

 2006 31.348634 45.313274 مخفر فاطمة الحدودي بصية 103

 2008 29.359047 44.541103 1محطة تحلية ماء السلمان/ / أبو للوم السلمان 104

 2011 31.17039 45.061607 شنان جواد ناصر  السلمان 105

 2018 29.701164 45.686296 مخفر الوركاء السلمان 106

 2007 30.443448 45.94491 محمد حسن أخرف بصية 107

 2016 30.978984 44.697399 محمد أهمحميدة ف بصية 108

 اآلبارلتث    رواقع عينات  GPSجهاز على رن ع،ل الباحثة باالعت،اا ال،ص ر: 
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 (2020 -2019لسنة ) المأخوذة منها عينات المياه الجوفية في منطقة الدراسة اآلبار( التوزيع المكاني لمواقع 12)خريطة ال

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc GIS 10.8 وبرنامج( 7وخر طة ) (21على ج ول ) اآلبارلتث    رواقع عينات  GPSجهاز على رن ع،ل الباحثة باالعت،اا  ال،ص ر:

 

 (2020 -2019لسنة ) حسب الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة اآلبارالتوزيع المكاني لمواقع ( 13خريطة )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Arc GIS 10.8. ( وبرنارج2( وخر طة )21في ج ول) اآلبارقع عينات لتث    روا GPSرن ع،ل الباحثة باالعت،اا على جهاز  ال،ص ر:
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 :(Aquifers)يف منطقة الدراسة )*(ة مياه اجلوفيالتكوينات اخلازنة لل -ثانيا
تكيييوين جيوليييوجي ذو مسيييامية  وهيييوخزان الميييائي الجيييوفي بيييال Aquifers للميييياه يعيييرف التكيييوين الخيييازن      
الييذي يخترقيي   اآلبييارميين هييذه المييياه عبيير العيييون أو  كمييياتا  خيير االقابلييية علييى  بالمييياه ولهييا ييية مشييبعةذاونف

أو  نفاذييةأو غيير  (Confining Layer)صيما  رواسي  كتيمية  ميع أو عليىاألأو مين  األسيفلا مين ويحيده
وهيي الطبقيات المشيبعة بالميياه والقابلية  ،(1)حركة المياه الجوفية من الخزان الجوفي أو ألي تمنع  النفاذيةقليلة 

 :إلىلالستغال  تسمى بالطبقات الحاملة للمياه وتقسم هذه الخزنات 
أميا  مين أسيفل  فقي يحيد هيذا الخيزان طبقية صيما  مين  :Unconfined Aquiferالخزان الجوفي الحر -1

ي مييين أعييياله وتتصيييل هيييذه األرضييأعيياله متصييياًل اتصييياًل مباحيييرًا بالضييغ  الجيييوي ويحيييده المسيييتوى الميييائي 
اليذي تكيون فيي  الطبقيات الصيخرية  ،األمطيارحييث تتيأثر بميياه اليري و  األرضوثيقيا بسيطح  تصالً أالطبقة 

، نفاذييةبطبقية صيخرية  عليىاألومين  نفاذييةبطبقية صيخرية صيما  غيير  األسيفلمين  الحاملة للمياه محاطية
نخفياض فيي مسيتوى الميا  فيي  النيات  عين رتفياع أو ال  مقيدار ال  ويتغير سيمك الخيزان المفتيوع معتميدًا عليى 

ى ومسييتو  األرضهييذا النييوع ميين الخزنييات يتواجييد بييالقرا ميين سييطح  ن  أالتغذييية أو التصييريف علييى التييوالي و 
 .في  يقارا الضغ  الجوي  ()الضغ  الهيدروليكي

 أعلييىيحييد الطبقييات الحامليية للمييياه ميين أسييفل وميين  :Confined Aquiferالخزززان الجززوفي الرح ززو  -2
معزولييية عييين الميييياه و  طبقيييات صيييما  غيييير منفيييذة للميييياه وبهيييذا تكيييون الميييياه داخيييل الخيييزان تحيييت ضيييغ  كبيييير

الطبقيات أعيال مين لهيذه  الضيغ  البيزومتيري ا كيان إذ، و (2)بعييدًا جيداً هيذه الميياه عيادة يكيون  السيطحية ومصيدر
رتوازيية تنيدفع منهيا الميياه ال   اآلبيارو  Artesian Aquiferرتيوازي ا  قييل عين الخيزان بأني  خيزان  األرضسيطح 

الذي ميين منطقيية الدراسيية،المنطقيية الوسييطى سييتخداا مضييخات ويوجييد مثييل هييذه الخزانييات فييي ل  دون الحاجيية 
  .(3)األسفلو  علىاألتين في ذافي  الطبقات الصخرية الحاملة للمياه محصورة بطبقتين صخريتين غير نفتكون 
إحدى الطبقات التي تحده مين  في هذا الخزان  :Semi Confined Aquiferالخزان شبه الرح و  -3
تكييون  التييي ،إليهييا الطبقييات الخارجييية أو إلييىييية ضييئيلة ومنيي  تتسييرا المييياه ذاذات نف األسييفلأو ميين  علييىاأل
تكييون  والسييفلى نفاذيييةواقعيية بييين طبقتييين صييخريتين العليييا تكييون حييبة  للمييياهالطبقييات الصييخرية الحامليية  فيهييا
قيميييية الضييييغ   ن  أو سييييمك الخييييزان الجييييوفي يكييييون محييييدودًا ومشييييبعًا كليييييًا بالمييييا ،  ن  أو  ،وصييييما  نفيييياذةغييييير 

الحاملية للميياه مسيتوى الطبقية  إليىع الميا  فيي البئير من قيمة الضيغ  الجيوي وعنيدها يرتفي أعلىالهيدروليكي 
 رتفاعيييييي ر ويسييييييمى مسييييييتوى المييييييا  بعييييييد ا  ميييييين مسييييييتوى الخييييييزان الجييييييوفي المحصييييييو  أعلييييييىالجوفييييييية ليصييييييل 

                                                            

(1) P.F., Hudak, Principles of Hydrogeology, Second edition, Lewis Publisher, Florida, U.S.A., 

2000 ,p204. 

(  )نظار للاى: ( الضغط الهي روليكي: وهو الضغط الذي تسلطه ال،وائع ال،تواج  في ركان رعين وبشكل خاص )ضغط ال،اء

اا، أطروحاة غا ببان ردا ، جارعاة أالجاف، استث،ار ال،ياه الجوفية فاي رثافظاة السالي،انية، كلياة التربياة،  أح، جوان س،ين 

 . 65، ص2011اكتوراه )بيانات غير رنشورة(، 

(2) G.P. Kruse, and N.A., Deridder, Analysis of Evaluation of pumping test data, InI, Inst-

forland Reclamation and Improvement, 1970, p207. 

تقر ر ركتبي، ،يائية للوحتي الرخي،ية والكو ت. عب  العالي عب  الثسين ال باج ، اراسة هي روجيولوجية وهي روكي  (3)

 .9، ص2002 ،2809رقم التقر ر ،هيأة ال،سح الجيولوجي العراقية
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( نفاذيةوفي الطبيعة ل توجد طبقة صما  )غير ، (**( (  LayerPiezometric بالبئر)المنسوا البيزومتري 
 .(11يالح  من الشكل ) ،ن حب  المحصوربشكل مطلق لذا يمكن تسميت  بالخزا

 

 نواع الرئيسية للخزانات الجوفيةألا( 11شكل )ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ديرية لموصل، ما رفيق، جامعةرشيد  حميدديفيد، كيث توود، هيدرولوجية المياه الجوفية، ترجمة رياض الدباغ، المصدر: 

 .41ص ،1982باعة والنشر، طدار الكتب ل
 

هيي خزانيات ناتجية مين تواجيد  :(الجاثم)الخزان الطبقي  Perched Water علقجوفي الرالخزان ال-4
، وتكثر هذه الخزانات في مناطق السهل الرسوبي وعادة نفاذيةو جيوا رملية فول طبقات غير أعدسات 

تكون مياهها عذبة وكميات مياهها قليلة وغير اقتصادية. يكون الخزان الجوفي محدود وغير متصل بيأي 
ويبييدو هييذا  (1) ى تحتيي أخيير ى ومصييدرها أمييا سييطحي أو نتيجيية للتسييرا البطييي  ميين خزانييات أخيير خزانييات 

ييية أهملييذا تعييد دراسيية المييياه الجوفييية ذات ، (2)بعييادألالخييزان علييى حييكل جيييوا مائييية متفاوتيية المسيياحة وا
تسيياعد علييى  إذية ميين حيييث كميتهييا وتركيبهييا الكيميييائي علييى المييياه السييطح نبيييرة بسييب  تأثيرهييا المباحيير

  تعويض النقص الحاصل في المياه السطحية.
 (: Ground Water Flow-net) الدراسةمنطقة  اجلوفية يفحركة املياه  -ثالثا  

هييذه  ن  أو  ضييغطا، قييلالمسييتويات األ إلييىميين مسييتويات الضييغ  العييالي تكييون الجوفييية المييياه  حركيية أن  
، ويكييون جريانهييا (ا/سيينة10)ميين أقييلتكييون  اسييطحية وغالبييا مييالحركيية تكييون بطيئيية مقارنيية بحركيية المييياه ال

 ( 41خريطة )ال ومن ،(3)ابةذاإلوالشقول الكبيرة الناتجة عن  الترسبات الحصوية والكهوف عبرسريعًا 
 

                                                            

(*( ال،نسوب البيزورتاري )Piezometric Lererوهاو ال،نساوب وه،اي  تفا، راع الضاغط الهيا روليكي لل،ااء فاي الت :) كاو ن

 للى:   كانت ج،يع اآلبار ارتواز ة رت فقة ال،ياه، ل،ز   انظرال،ائي لذا كان ال،نسوب البيزورتري عن  سطح األرض 

- Ray.k. Linsly, and athers, hydrology for engineers, by ray kand athers. U.S.A, megram- hill 

1982 , p186-187. 

 .359، ص1985اا، ( ره ي رث،  علي الصثاف، ع نان النقاش، الجي،ورفولوجيا )علم ادكال سطح األرض(، جارعة بغ 1)

  223الجبوري، رص ر ساب،، ص أح، ( سالم هاتف 2)

 .13ص رص ر ساب،،، رير رث، ألقيس جاسم سعوا، رضا عب  ا (3)
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 في منطقة الدراسة ( حركة المياه الجوفية14خريطة )ال

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc GIS 10.8 وبرنامج ل،سح الجيولوجي العراقية،اعلى خرائط هيأه  اال،ص ر: رن ع،ل الباحثة باالعت،ا

 

الحركيية األولييى ضييمن الهضييبة الغربييية  الدراسيية مييياه الجوفييية فييي منطقييةللحييركتين  هنيياك ن  أيالحيي     
حيييوض نهييير  بأتجييياه)أي الشيييرقي والشيييما   الشيييما  بأتجييياهمييين الجنيييوا والجنيييوا الغربيييي  )باديييية السيييماوة(

الحركيية الثانييية ضييمن السييهل الرسييوبي ميين الشييما  الغربييي نحييو الجنييوا الشييرقي موازييية لجريييان ، و الفييرات(
والنحيييدار  النفاذييييةضيييمن الخيييزان الجيييوفي عيييدة عواميييل منهيييا معاميييل  تينالحيييركييييتحكم بهيييذه نهييير الفيييرات. 

 عبييرو ، (1) الهييدروليكي والمسييامية وطبيعيية الخيزان )محصييور او غييير محصييور( ومنياطق التغذييية والترحيييح
متييازت حركيية المييياه الجوفييية فييي منطقيية الدراسيية اتجيياه حركيية المييياه الجوفييية فييي منطقيية الدراسيية أمالحظيية 

 :(2)بكونها معقدة نتيجة ألمرين هما 
الهيدروليكيييية للطبقيييات الحاملييية للميييياه نتيجييية لكيييون الوسييي  مييين النيييوع المتشيييقق غيييير الصيييفات تغييياير -1

 الدماا، الدماا(. – أا أرضومة ، أا أرضومة جيولوجية )المتجانت ترك في الوحدات الهيدرو 

                                                            

( رصطفى علي حسن، هي روجيوكي،يائية وال،وا ل الهي روكي،يائي لل،ياه الجوفية لثوض رن لي/دارق العاراق، أطروحاة 1)

 50ص،2002العلوم، جارعة بغ اا،، كلية )بيانات غير رنشورة( اكتوراه

 .15( نصير حسين البصراوي، اراسة هي روجيولوجية وهي روكي،يائية ل،نطقة لوحة الناصر ة، رص ر ساب،، ص2)  
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طبيعيية الظييروف الحدودييية للطبقييات الحامليية للمييا  بييين منطقتييي التغذييية والتصييريف، حيييث تمتيياز تغيياير -2
 بتعييدنا عيين هييذه المنطقييةاالطبقييات الجيولوجييية الحامليية للمييا  بييالنوع المحصييور عنييد منيياطق التصييريف، وكلمييا 

مفتوحيية أو حييب  محصييورة نتيجيية لكثييرة الكسييور والفجييوات ممييا يجعلهييا مييياه مختلطيية ميين خزانييات  إلييىتتحييو  
اة نهير الفيرات وعليى حيكل ذاتنفرد منطقة التصريف المتمثلية بنطيال المتميدد بمحي . أرضومةأا تكويني الدماا و 

لغربيي حييث ييرتب  تأخيذ التجياه الشيمالي او  يقيع فوقي  الذي الفراتوخزان  بين خزان الدماا (Springs)ينابيع 
ويعيد صيدع أبيو الجيير او فيالق الفيرات الحيد الفاصيل اليذي تخير   بو جيرأ صدعاتجاهها هذا مع اتجاه نطال 

متيداده بالتجياه )حيما  ا  اليذي تنتشير حولي  تليك الينيابيع وعليى طيو   المياه الجوفية المنسابة نحو نهير الفيرات،
طبيعيية لميياه الجوفيية للمنطقية وليمثيل منطقية تصيريف جنوا حيرل( ليتقياطع بيذلك ميع اتجياه حركية ا -غرا 

المنتشيرة و لعدا التجانت في توزييع التشيققات والكسيور فيي الطبقيات الجيريية الحاملية للميا   نظراً  .ةللمياه الجوفي
وحيكل   عليى نيوع الجرييانالخزانات والقابلية اإلنتاجية و  على  حركة المياه الجوفية في أثرتفي منطقة الدراسة 

دامية تصيريف الينيابيع التيي تصيرف جيز  مين خيزين الطبقية إوهكذا يستطيع ، (1)والزمانرعت  حس  الوس  وس
ذكر بأن المياه الجوفية تتحرك بصورة عامية مين مسيتويات الضيغ   إذ، (*)يدعم  رأي دارسي،(2)بشكل مستمر

كييون حركتهييا بطيئيية مقارنيية وت قييلالضييغ  الهيييدروليكي األ بأتجيياهأي  ضييغطاً  قييلالمسييتويات األ بأتجيياهالعييالي 
 ثالث اتجاهات بشكل عاا وهي: حركة المياه الجوفية فيويعبر عن هذه  ،(3)بحركة المياه السطحية

عنييد : وهييي حركيية ميين منيياطق التغذييية (Lateral Flowتسييمى بالحركيية الجانبييية ):  األفقيزز الحركزز  -1
جنيوا غيرا مركيز نحو مناطق التصريف األنصاا الشرل من منطقة  بأتجاه و الحدود العراقية السعودية

هيذه  ُتعيدو  أي من الجنوا الغربي نحو الشما  والشما  الشرقي نهر الفرات بعد ذلك بأتجاهمنطقة الدراسة 
 إليىمكان  الحركات وذلك لما لها من تأثير في التباين المكاني في نوعية وكمية المياه من أهم الحركة من

عواميل عدييدة منهيا كميية الخيزين، طبيعية المنياا )المطيار السياقطة(، والتي تتحكم فيي هيذه الحركية  ،أخر
وتكون هذه الحركية فيي الطبقيات الحيرة والمحصيورة حييث تقيوا  المسافة بين خزان واخر، الصدوع والفوالق،

بتعييويض مقييادير المييياه المصييرفة كجريييان تحييت سييطحي طبيعييي تييتحكم بيي  خييوا  الطبقيية الهيدروليكييية 
مسييتوى تحييت  (ا300الجوفييية بحييدود)لمييياه ا يكييون مسييتوى  روليكي للمييياه الجوفييية، حيييثنحييدار الهيييدوال  

( فييول ا2.5) إلييىعنييد الحييدود السييعودية، ليصييل فييي أقصييى جنييوا غييرا منطقيية الدراسيية سييطح البحيير 

                                                            

 . 271، ص1998( رث،  خ،يس الزوكة، جغرافية ال،ياه، اار ال،عرفة الجارعية، اإلسكن ر ة، 1)

   .15وهي روكي،يائية ل،نطقة لوحة الناصر ة، رص ر ساب،، ص نصير حسين البصراوي، اراسة هي روجيولوجية (2)

نساياب : رع ل تثرك ال،ياه  تناسب طرا اً رع فرق علو الضاغط وعكساياً راع طاول رساافة اال1856)*(  نص قانون اراسي 

 وهو: 

V=K (Dh/Di) 

 حيا أن:

 V  .رع ل سرعة حركة ال،ياه = 

 K  .ثابت التناسب = 

 Di/Dh   روليكي. لل،ز    نظر= ال،يل الهي 

-Patrick A.- Domenico, franklin w. Schwartz, physical and chemical Hydrogyology,, U. S. A, 

John wiley & Sons, 2nd, ed, 1998 ،P.43. 

 . 62( سن س رث،  علوان الزبي ي، ال،ياه الجوفية في قضاء ال،ث،وا ة وسبل استث،ارها، رص ر ساب،، ص3)
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الميياه الجوفيية بأنهيا بطيئية تتيراوع وتتصف حركية  ،مستوى سطح البحر جنوا غرا مركز منطقة الدراسة
 .)1(الحصوية  في الصخور ا/يوا( 450)إلىالطينية و  في الصخور (ا/يوا .00020(سرعتها
  :ينباتجاهوتكون هذه الحركة الحرك  العرودي  غير الرتجانس : -2
 (Discharge areaتوجد في مناطق التصريف ): علىاأل إلى صاعدةالحركة العمودية  التجاه األو  -أ

ختالف ضغ  الطبقيات عمقًا نتيجة ل   قلاألعمق نحو الطبقات األوهي حركة المياه الموجودة في الطبقات 
نتيجية للتصيريف فيي الطبقية العلييا أميا عليى حيكل  عليىلألألنضيح لصالح الطبقة األعمق وعادة ميا يحيدث 

ميين الخزانييات تكييون  الحركييةعيييون أو علييى حييكل آبييار تحفيير فييي الطبقيية المائييية، وعلييى هييذا األسيياس فييان 
عميق كميا هيو الحيا  ألعلى الفرل في الضغ  لصيالح الخزانيات ا عمقا اعتماداً  قلألا الخزانات إلىعمق ألا

يقييل فيهييا الضييغ  الهيييدروليكي فييي المنيياطق التييي لخييزان تكييوين الييدماا   أرضييومةأا بتغذييية خييزان تكييوين 
 . (2)المحفورة في تلك المنطقة اآلبارو ألتكوين الدماا نتيجة تصريف المياه عن طريق العيون 

 منطقية التصييريف حركية توجييد فيي: األسيفلهابطيية نحيو حركية المييياه المتغلغلية بيالعمق لتجياه الثياني: ا-ا
(Recharge area) ، فييي قيعييان   الشييقول السييطحية عبييرالطبقييات المائييية  إلييىوهييي المييياه التييي تنفييذ

الغربيي مين الجنيوا  إليىوتظهير هيذه الحركية فيي منياطق التغذيية  األسيفلنحيو الوديان وهي حركة عمودية 
تقييوا بتغذييية الخزانييات الجوفييية عيين طريييق الحركيية العمودييية نحييو  األمطييارمييياه  ن  أ كميياالدراسيية، منطقيية 
تكييون  إلييىيييؤدي ممييا السييطح  إلييىتسييب  خييرو  مييا  التربيية  التسيياق الزيييادة فييي كميييات  إل أن  (، 3) األسييفل
 ض العوامل الطبيعية منها:لبعفي منطقة الدراسة  وتخضع حركة المياه الجوفية ،(*) البرك

تسيييمح  Permeableصيييخور منفيييذة  إليييىكييين تقسييييم الصيييخور مييين هيييذه الوجهييية يم: يززز  ال زززخو ذانف 
أو صييما  ل تسييمح بتسييرا المييياه بقييدر  Impermeableصييخور غييير منفييذة  إلييىهييا، و عبر بتسييرا المييياه 

 : إلىإما  النفاذيةالصخور المنفذة بخاصية  تعودو  ،معقو 
هييي قابلييية الصييخر علييى حمييل المييا ، والمسييامية هييي النسييبة المئوييية لحجييم  ( :Porosityالرسززاةي  ) -1

المسييامات التييي تتخلييل الصييخور أي الفراغييات التييي يحتويهييا الصييخر بالنسييبة للحجييم الكلييي، وتتصييف هييذه 
 أهييمالفراغييات بحجييم وحييكل معييين وتختلييف فييي توزيعهييا ضييمن جسييم الصييخرة أو التربيية، والمسييامية تعييد ميين 

ا كانيت للصيخور مسيامية عاليية في ن  إذخوا  التي تؤثر على إمكانية توفر الميياه الجوفيية وحركتهيا وحتيى ال
الكتلية الصيخرية ميا ليم تتصيل الفتحيات فيهيا ميع بعضيها وتكيون  عبرالمياه ل تتمكن من الترحح دون عرقلة 

وواسعة نسبيًا في صخور الرميل بسعة تفسح المجا  لحركة المياه، وتكون المساا دقيقة في الصخور الطينية 

                                                            

(1( Todd, David Keith, Ground water Hydrology, John wiley and Sons, U.S.A., 1983.p17. 

 .14ص رص ر ساب،،، قيس جاسم سعوا، رضا عب  االرير رث، ( 2)

  .14ص ،ال،ص ر نفسه( 3)

رساارية لاى ع( تس،ى ال،ياه ال،وجواة في الجازء العلاوي ران ساطح األرض ب،يااه الترباة أو رطوباة الترباة وتعت،ا  ك،يتهاا *)

وساطة التربة وارجة نشار الرطوباة والثارارة وعلاى ضاغط الهاواء وعوارال أخارو وهاي تتواجا  فاي الترباة الناع،اة وال،ت

 يااه الساطثيةالثبيبات وتثيط بجاذور النباتاات وتكاون عرضاة للتبخار الناتح، لل،ز ا  أنظار: خليفاة عبا  الثاافل ارااكاة، ال،

 .202، ص1988نقابة ال،هن سين األرانيين، ع،ان، األران ،وهي رولوجية ال،ياه الجوفية، نشر ب عم رن 
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فيأنثر وتتيدر  المسيامية فيي الصيخور،  %(60 – 1قييم المسيامية يمكين أن تتيراوع ميا بيين ) ن  أو ،(1)والحصى
بأنهيا كبييرة المسيامية أي جييدة المسيامية كميا  (%20)حيث توصف الصخور الحاوية على مسامية أنثير مين
 ،(%5)مين أقيلضيعيفة المسيامية عنيدما تحيوي مسيامية  هو الحا  في منطقة الدراسية، بينميا تكيون الصيخور

 (.22الجدو )و ، نها تكون متوسطةأف (%20)و (%5)أما الصخور التي تقع بين النسبتين أي بين 

 

 ( مسامية بعض الصخور الشائعة )%( )للمواد الرسوبية(22جدول )ال

 المسامية % درجة الحركة نوع الصخر ت

 55 – 45 بطيئة جدا   الطين 1

 40 – 35 بطيئة الرمل 2

 40 -30 معتدلة البطيء الحصى 3

 35 -20 متوسطة الرمل والحصى 4

 20 -10 معتدلة السرعة الصخور الرملية 5

 10 - 1 سريعة الطين الصفيحي 6

 10 – 1 سريعة جدا حجر الكلس 7

امعة جلعراق، والبحث العلمي، ا ، علم الهيدرولوجي، وزارة التعليم العاليوأخرونالمصدر: مهدي محمد علي الصحاف، 
 .234، ص1978 ،الموصل مطابع جامعةالموصل، 

 

ه يعتمييد عبيير هيي قييدرة الوسيي  المسيامي علييى السييماع للسييوائل عليى النفييوذ (: Permeability) النفاذيزز  -2
عليى حجيم المسيافات الموجييودة فيي الصيخور، أي قييدرة التربية أو الصيخر عليى إيصييا  الميا  وحركتي  ضييمن 

يية ذانفذات الصخور مسامية ولكن غيير توجد بعض  إذ خرمن نوع أل النفاذيةنات الصخرية، وتختلف التكوي
لصييخورها  درجيية المسييامية الكبيييرة ل تعنييي أن   تصييا  المسييامات ببعضييها رأسيييًا وأفذيييًا، وهييذا يعنييي أن  ألعييدا 

 (%60)مين درجية مسياميت  أنثيرين واليذي تبلي  فيي الطيواضيح وهيذا  األرضداخيل  إليىانسيابًا سريعًا للمياه 
وذلييك ألن  المسييامات الموجييودة فييي  دقيقيية جييدًا بحيييث تصييبح مقاوميية لرحييح المييا  ، جييداً  النفاذيييةإل أنيي  قليييل 

يتيي  عالييية بحيييث يكييون سييهاًل كثيييرًا بانسييياا المييا  ذانحييو الييداخل، بينمييا الرمييل تكييون مسيياميت  قليليية لكيين نف
ميا أ .(2)قليلية والعكيت صيحيح النفاذييةا كانيت المسيامية عاليية كانيت  ذة فيعلى المسامي النفاذية وتعتمده، عبر 

يتهييا سييريعة جييدًا ذا، أمييا فييي الصييخور الكلسييية فقييد كانييت درجيية نف(سييم/ثا 0,215)ميين أقييلالسيرعة فقييد بلغييت 
فيهيا بيين البطيئية كميا فيي  النفاذييةأميا بذيية الصيخور فقيد تراوحيت قييم ، (سيم/ثا 25وبمعد  سيرعة أنثير مين)

( سيم/ثا للحصيى، 2,0-0,6( سم/ثا للرمل و)0,5-0,216لرمل ومعتدلة البطي  كالحصى وبمعد  سرعة)ا
( سييم/ثا والطييين 12,5-6,26يتهييا معتدليية السييرعة وبمعييد  )ذاأمييا فييي الصييخور الرملييية فقييد كانييت درجيية نف

صى فقيد كانيت صخور الرمل والح إلىما بالنسبة أ ،( سم/ثا25,0-12,6ية سريعة وبمعد  )ذاالصفيحي بنف
 (.23جدو )ال، يالح  ثا( سم/6,25-2,1متوسطة وبمعد  ) النفاذيةدرجة 

 

                                                            

  .16( ناه ة ج،ال الطالباني، رص ر ساب،، ص1)

 .116، صال،ص ر نفسه(2)
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 للصخور الشائعة في منطقة الدراسة النفاذيةدرجة  (23جدول )ال

 السرعة سم/ثا النفاذيةدرجة  نوع الصخر ت

 0,215من  أقل بطيئة جدا   الطين 1

 0,5-0,216 بطيئة الرمل 2

 2,0-0,6 معتدلة البطيء الحصى 3

 6,25-2,1 متوسطة الرمل والحصى 4

 12,5- 6,26 معتدلة السرعة الصخور الرملية 5

 25,0-12,6 سريعة الطين الصفيحي 6

 <25 سريعة جدا حجر الكلس 7

 والتوز ع، الطبعة ار الصفا للنشرحار  الخطيب، جغرافية ال،وارا ال،ائية، ا حسن أبو س،ور، -ال،ص ر:       

 .171،ص1999ع،ان،ولى،ألا

معرفيية  الدراسيية يمكيينرسييم حييبكة الجريييان التييي تمثييل اتجيياه حركيية المييياه الجوفييية ضييمن منطقيية  عبيير 
لخطيو  تقيارا ا ن  أحييث في المستقبل التي يكون فيها الخزين المائي  اآلباروتحديد المواقع المالئمة لحفر 

كتهيا حديد لمستوى الميا  الجيوفي وتكيون حر نحدار أالكونتورية لمناسي  المياه كلما كانت كبيرة يعني وجود 
  (.12)يالح  الشكل ،الخطو يها هذه فالمناطق التي تبتعد  إلىوكمياتها عالية نسبة 

  توضيحي لحركة المياه الجوفية ط( مخط12شكل )ال

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

سددط، رسددالة ماجسددتير المصدددر: هنددد فدداروق ارزوقددي، اسددتهمار الميدداه الجوفيددة فددي حوضددي بدددرة جصددان فددي محاف ددة وا
  .93، ص2008)بيانات غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد،

او جييز   (Surface Runoff)جريييان سييطحي  إلييىتتحييو  بعييدها المييياه السيياقطة علييى السييطح 
 جو، وعلي  فان الجز  الداخلال إلىى أخر وتعود مرة  (Evapotranspiration)نت  (  –)تبخر إلىيتحو  

التمثيييل العيياا لحركيية المييياه الجوفييية  ن  أ، (1) هييو المصييدر السيياس لتغذييية خييزان المييياه الجوفيييةالتربيية  إلييى 
الييزمن تصييا  هيييدروليكي للخزانييات الجوفييية ضييمن ترسييبات أسيياس وجييود أمبنييي علييى  منطقيية الدراسييةضييمن 

نيي  يمكيين أار حيييث والييدماا والفييرات والغيي  أرضييومةأا قييدا متمثليية بتكوينييات الطيييارات و ألالربيياعي والصييخور ا
والسيطحية الميياه الجوفيية تصيا  هييدروليكي بيين أكذلك فيان هناليك  ،مستمراً مستوى الما  البيزومتري  عتبارا 

                                                            

يار رنشاورة( غركان راضي علي الخال ي ، اراسة ال،،كن ال،ائي العلوي غرب ر  نة الثلة،، رسالة راجستير )بيانات أ (1) 

 .9، ص1993عة بغ اا ، كلية العلوم )قسم األرض( ، جار
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والعييييون والينيييابيع أتصيييا   ، حييييث تشيييكل المسيييطحات المائييييةنميييا هيييو الحيييا  فيييي بحييييرة سييياوه ونهييير الفيييرات
المياه الجوفية التيي تكيون مين الجنيوا اليي  معرفة طبيعة حركة عبر .ضمن مناطق تواجدها هيدروجيولوجي

كانييت  ن  أالمنيياطق المنخفضيية يمكيين معرفيية خاصييية هييذه المسييطحات، و  إلييىالشييما  وميين المنيياطق المرتفعيية 
 ن  أيتضييح  .(1) و مصييدر تغذييية بالنسييبة للمييياه الجوفييية بعييد معرفيية مسييتوى المييياه فيهيياأ تمثييل حاليية تصييريف

منطقييية الدراسييية باليييذات تيييتم بشيييكل مباحييير نتيجييية لوجيييود ان اليييدماا فيييي بعيييض الطبقيييات الحاملييية للميييا  كخيييز 
 علييىاألميين فييان التغذييية العمودييية  راضييي السييعودية،ألعمييق ابتمتييد  ليي  فييي المنطقيية مكاحييف صييخرية واسييعة

 إليىالعميودي  تيدفقتكون عين طرييق  الدماا متوقع أن   خزانلذا فان التغذية الرئيسية ل ،كبيرهوالجريان األفقي 
  أرضييومةأا  خييزان عبيير علييىاأل إلييىالعمييودي تييدفق وميين  األمطييارمييياه  عبييرفييي منطقيية الدراسيية   سييفلاأل

 خييزان إلييىفييي الجنييوا الغربييي  نكشيياف افييي بعييض منيياطق حيير زان خييالييذي تتغييير طبيعتيي  فييي المنطقيية ميين 
  .(2)يمحصور بالشما  الشرق

 ((Recharge and Dischargeمنطقة الدراسة  يف اجلوفيةوتصريف املياه  تغذية -رابعا  
در امصيي أهييمميين  عيدت التييي رئيسييين تعتمييد عليى مصييدرينالجوفييية فيي منطقيية الدراسيية  تغذيية المييياه ن  أ

 عيين األرضطن بييا إلييىتترحييح  إذللتغذييية  خييرالمصييدر األ ُتعييد األمطيياران مييياه  العميقييةللخزانييات لتغذييية ا
 مين أنبيرصيبح حيدة المطير المقاسية بيي)ملم/ سياعة( ت ن  أ إلى، وهذه العملية تستمر طريق مساا الفيضانات

 وهما:  بصورة خاصة سعة الترحيح للتربة مقاسة بي )ملم/ ساعة(
رحيح جرييان الميياه المنحيدرة  عبيرللخيزان الحير: ييتم تغذيية هيذا النيوع  األمطارتغذية المياه الجوفية ب -1

كميية الميياه المتسيربة عليى درجية  وتعتميد ،بشيكل مباحير األمطارتسرا و عن طريق أمن السطوع المرتفعة 
نحيييدار السيييطح ونوعيييية الصيييخور والتربييية الغطيييا  النبييياتي، التيييي تعميييل عليييى رفيييع مناسيييي  الميييياه الجوفيييية، أ

بسييب  سييقو   األحييهر المطيييرةتغذييية للمييياه الجوفييية  فييي  أنبييرويسييتلم الخييزان الجييوفي فييي منطقيية الدراسيية 
مهميييا فيييي تحدييييد  دوراً  األمطيييار كميييية حيييث تلعييي  ،لطوبوغرافييييةوالتيييي تيييرتب  بالعواميييل المناخيييية وا األمطييار

يمتياز  .التربة هيو المصيدر األساسيي لتغذيية الخيزان الجيوفي إلىالجز  المترحح   ن  أو  ،مقدار التغذية الجوفية
حييث  األمطيارالمناا الصحراوي الجاف الذي تتسم ب  منطقة الدراسة بفترات زمنية قصيرة ومتباعيدة لسيقو  

بياطن  إليىفيتسيرا قسيم مين تليك الميياه  ،سييو  جارفيةعلى حكل زخات حيديدة ينيت  عنهيا فيي الغالي  يكون 
عبيير الوديييان الكثيييرة فييي المنطقيية  المييياه تجييري  ،أعمييال مختلفيية عبيير الشييقول والحفيير الهابطيية إلييىو  األرض

والحفييييير  عليييييى كثيييييرة الشيييييقول والفواصيييييلحييييييث تعتميييييد سيييييرعة ترحييييييح الميييييياه عبييييير قيعيييييان الودييييييان عموميييييًا 
المنتشيييرة فيييي المنطقييية لتمثيييل بيييذلك مصيييدر تغذيييية سيييريعة للخزانيييات الجوفيييية العلويييية،  (Sinkhole)الهابطييية

( يتجمع فيي األمطارمن مياه السيو  ) خرمكاحف التكوينات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية، أما القسم األل
المنتشييرة فييي المنطقيية  ون الفيضيياتمنيياطق المنخفضييات المعروفيية ويجييري داخييل وديييان منطقيية الحييوض ليكيي

، معتمييدًا بسييرعة ةوفيضيية الهدانييي الزهييرةهييي فيضيية  يميييقلاإلهييا وأنثرهييا تييأثيرا علييى تغذييية الخييزان أهمولعييل 
                                                            

نصير حسن البصراوي، دهلة صالح زكي ال،صلح، الظروف الهي  وجيولوجية واستخ ام ال،ياه الجوفية في رثافظة ( 1)

 .17صالح ال  ن، تقر ر هيأه ال،سح الجيولوجي العراقية، بغ اا، ص

الزراعاي فاي ناحياة الكرراة، رساالة راجساتير  ( قاسم عبي  فاضل الج،يلي، ال،ياه الجوفياة ولركانياة اساتث،ارها فاي اإلنتااج2)

 .56، ص2010)بيانات غير رنشورة(، كلية اآلااب، جارعة االنبار،
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وطيرع ميا ية الصخور الموجودة فيي  ذاوبسرعة ترحيح  عبر القاع على نف ،جريان  على درجة انحدار السطح
متيداد صيدع االدراسية عنيد وادي عمييد وعليى  الطبيعيية لمنطقيةريف تقع منياطق التصي .يتبخر من تلك المياه

بين أتليك العييون )آ  بطياع، الغضياري، القصير،  أهيمو  ،الفرات بهيئة حزاا واسع من منخفضات وعيون مائية
فضيياًل عيين  ،وعييين السيييد محمييد وعيييون الوحاحييية وعييين قصيير حمييود( وعييين مييانع أحمييدعسيياف، النخيييل، 

ذاتيية التيدفق  اآلبيارفضاًل عين ة في المنطقة والتي تض  المياه من مستويات مختلفة المحفور  اآلبارتصريف 
 .(39،38صورة )ال، يالح  السماوةحو  مملحة والتي تنتشر  )الرتوازية(
 ( عين في منطقة الحعلي39صورة )ال        عين صالح      (38صورة )ال            
 
 
 
 
 
 
   

 
 .25/10/2019 ري المصدر: التقطت بتا      

 ساق  بشكل سييو  متجمعية بالمنخفضياتالترتفاع مستوى المياه الجوفية في الشتا  بسب  ا   أيضاً يتضح  
مصييدر التغذييية المطرييية والسييتغال  العشييوائي  نعييداااوفييي الصيييف والخريييف يقييل مسييتوى الجييوفي بسييب  

 ن. معدلت التبخر النتح في هذان الفصال الجوفية من قبل المزارعين والسكان فضال عن زيادةالمفر  للمياه 
والممتييدة  يميييةقلاإلهييي المييياه القادميية ميين الخزانييات الجوفييية  الجريييان التحييت سييطحي للخييزان المحصييور:-2

مين المصيادر المهمية فيي تغذيية خزانيات منطقية الدراسية،  ُتعيدخل بالعمق السيعودي حييث دلمسافات طويلة ت
 أهييمالييدماا والييذي تتميييز مكاحييف  بالنتشييار الواسييع، لييذلك يعتبيير ميين  وخييير مثييا  علييى ذلييك هييو خييزان تكييوين

 داخلهيا عبير منياطق الضييعف  إليىالميياه  نفياذ عبيرالخزانيات الجوفيية فيي العيرال حييث تتغيذى هيذه الخزانييات 
، والخادييد والفواليق والودييان والفيضيات والترانيي   الخطيية  المتمثلة بالكسور والشقول والفجواتالجيولوجي 

 .(1) وتصرف عند مناطق التصريف المذكورة أعاله األفذيةحركتها  عبرلتقطع بعدها مئات الكيلومترات 

 

                                                            

ال،سح  األه،ية االقتصاا ة واالستراتيجية لل،ياه الجوفية في العراق، بثا غير رنشور هيأه، ( نضير األنصاري وأخرون1)

 ص. 251، 1990،بغ اا،الجيولوجية العراقية
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 مسك اخلزان اجلويف املشبع مبياه آبار منطقة الدراسة-خامسا  
و أسمك الخزان الجوفي المشبع هي الطبقات الحاوية على الميياه الجوفيية سيوا  كانيت الخزانيات حيره أن   

عتميييييد عليييييى عيييييدة عواميييييل منهيييييا الطبيعييييية الصيييييخرية وكميييييية الميييييياه المغذيييييية ومقيييييدار الضيييييغ  محصيييييورة وت
أن  طبيعييية صيييخور المنطقييية لهيييا دور مهيييم فيييي تحدييييد سيييمك و  ،الهيدروسيييتاتيكي بالنسيييبة للخزانيييات المحصيييورة

مقيدار هيذا  يية فييذاتحدد الصفات الفيزيائية للتكوينات الجيولوجية مين مسيامية ونفالخزان الجوفي المائي، كما 
نخفيياض فييي مسييتوى المييا  التييي رتفيياع وال  علييى مقييدار ال   عتمييادل  باسييمك الخييزان المفتييوع يتغييير  أن  و ، السييمك

علييى الطبقييات الصييما   مييا الخييزان المحصييور فيمتيياز بسييمك  المحييدد معتمييداً أو تصييريف، أيكييون سييببها تغذييية 
دراسييية المعلوميييات  عبييير لطبييياقي لمنطقييية الدراسيييةالوصيييف ا ن  أ والعلييييا للخيييزان. ىالتيييي تمثيييل حيييدودها السيييفل

حسددددب الطبقددددات يوجييييد خزانييييات جوفييييية فييييي منطقيييية الدراسيييية الجيولوجييييية المتييييوفرة عيييين المنطقيييية أتضييييح أنيييي  

الربياعي، والمتمثلية بالصيخور اليزمن  إليىضيمن تكوينيات تمتيد مين العصير الكريتاسيي  الجيولوجية الحاملدة لد 
الخزانيات  دولومايتية. تختلف أعمال هذه الخزانات في المنطقة حيث توجدالجيرية بصورة رئيسة أو الصخور ال
) األيوسيييين  اليييدمااوالمتمثلييية بخيييزان اليييدماا والجيييل حييييث يمثيييل  األرضالعلويييية التيييي تكيييون قريبييية مييين سيييطح 

ملييييييون سييييينة( هيييييو التكيييييوين السيييييائد فيييييي منطقييييية الدراسييييية واليييييذي يعتبييييير الخيييييزان  38 – 54 األعلىاألوسييييي /
متيييداد الباديييية الجنوبيييية يعليييوه تكيييوين الفرات)المايوسيييين األوسييي ( أ( للميييياه الجوفيييية وعليييى aquiferالرئيسيييي)

ويشييكل  ا(10-5وبسييمك) الييزمن الربيياعيويغطييي هييذين التكييوينين ترسييبات  ا(20-15وبسييمك ل يزيييد عيين)
كييون الييدماا ا( ويت150تكييوين الييدماا المكميين الييرئيت فييي منطقيية الدراسيية ويبليي  أقصييى سييمك لهييذا التكييوين )

 بييييض( األ(Dolomitic L.st( والحجييير الجييييري الميييدلمتLimestoneبشيييكل رئييييت مييين الحجييير الجييييري)
والطييارات عليى أعميال بعييدة عين  أرضيومةأا بينما يوجد خزاني والرمادي اللون والمتميز بكثرة التشققات في ، 

تحصييلة مين الدراسييات السيابقة التييي النتيائ  المس ن  (، أا350ز فيي بعييض المواقيع إلييى)قيد تتجيياو  األرضسيطح 
  ذاعملييات الحفير وفحيص النمي عبيرالعامية للميياه الجوفيية وةييأة المسيح الجيوليوجي العراقيية  اهالهييقامت بها 

والمسوحات الجيوفيزيائية في منطقية الحيوض بينيت الطبقيات الحاملية للميياه وأعماقهيا وصيخاريتها، حييث توجيد 
وتكوين الطيارات وكيذلك  أرضومةأا جيرية لتكويني الدماا  والجل وتكوين الخزانات الجوفية ضمن الصخور ال

( مخط  تدوين هيدوجيولوجي للعميود الطبياقي إلبيار منطقية 13نستنت  من حكل)ضمن طبقات تكوين الغار. 
اللييية فييي منطقيية الدراسيية وهييي  اآلبييار  المقيياطع الصييخرية المييأخوذة لييبعض ذا، والييذي يوضييح نميي(1)الدراسيية
إليى تكوينيات الترسيبات ة عن مجموعة من الطبقات الجيولوجية المتباينية لسيمك التكيوين الصيخري العائيدة عبار 

( لشيركة الرافيدين 2(بئير رقيم)A-13وتكوين الفرات وتكوين الدماا والدماا الوس  كما ويالح  الشكل)الحديثة 

                                                            

  ة ال،وارا ال،ائية، الهياه العارة لل،ياه الجوفية، قسم الجيولوجيا، رخطط ت و ن هي روجيولوجي اآلبار ال،ثفورة،وزار(1) 

 . 2019)بيانات غير رنشورة(،
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ا( وتكيييون تكوينييي  ضيييمن 18)الخيييا  بمشيييروع تعزييييز التعزييييز لشييي  الرميثييية فيييي قضيييا  الهيييال  وعميييق البئييير
رما  )الترسبات الحديثة يتكون من ثالثة طبقات، الطبقة األولى رمل والطبقة الثانيية طينررميل والطبقية الثالثية

  ا(172( الييذي يكييون عمقييي )47رقيييم) بئيير (B-13يالحييي  الشييكل) والطبقييية الرابعيية المييار .  (طمييى وناعميية 
البادييية الجنوبييية نالحيي  وجييود للترسييبات الحديثيية يوجييد فييي  لمكتيي  مكافحيية التصييحر ومراعييي السييلحوبية الييذي

، حيييث المنطقييةحيييث تتكشييف صييخور الحجيير لكلسييي والحجيير الجيييري ويوضييح وجييود التربيية الكلسييية فييي تلييك 
يتكييون ميين ثييالث طبقييات التييي تصييادفت كييادر الحفيير عبيير حفيير البئيير الطبقيية األولييى تتكييون ميين حجيير جيييري 

حجيير جيييري دولييوميتي يتييداخل مييع طبقييات ميين المييار  والطبقيية الثالثيية تتكييون  تكييون دولييوميتي والطبقيية الثانييية ت
  ا(80( لصيياحبة علييية خطييار الييذي يكييون عمقيي  )51رقييم) بئيير (C-13انهيييدرايت ر جبسييوا، يالحيي  الشييكل)

حيييث يتكييون ميين اربييع طبقييات التييي تصييادفت كييادر الحفيير عبيير حفيير البئيير الطبقيية األولييى  الحييعليالرحيياا/ 
من رواس  قارية رمل رطيين والطبقية الثانيية تتكيون مين حجير كلسيي طينيي والطبقية الثالثية تتكيون مين تتكون 

م ينتهيييي بتكيييوين اليييدماا ثييي، حجييير كلسيييي طباحييييري والطبقييية الرابعييية تتكيييون مييين حجييير كلسيييي ذو صيييلبة عاليييية
 بئير (D-13لشيكل). يالحي  االسيهل الرسيوبيترسبات  المصدر الرئيت للمياه الجوفية في المنطقة وهذا يشمل

ناحية بصية ويتكون مين ثالثية  يا( ف350( لمخفر ملحق عمار بن ياسر الحدودي الذي يكون عمق )70)رقم
طبقات التي تصادفت كيادر الحفير عبير حفير البئير الطبقية األوليى تكيوين الدبدبية والطبقية الثانيية تكيوين الغيار 

ب  انقطيياع دورة سييائل الحفيير نتيجيية الشييقول أصييبح والطبقيية الثالثيية تكييوين الييدماا وبعييدها ل يوجييد صييخور بسيي
( لمخفيير األنصيياا علييى الحييدود العراقييية السييعودية الييذي 99)رقييم بئيير (E-13الحفيير اعمييى. يالحيي  الشييكل)

حيث يتكون من ثمان طبقات التيي تصيادفت كيادر الحفير عبير حفير البئير الطبقية األوليى  ا(105يكون عمق )
نييية تتكييون ميين حجيير كلسييي دولييوميتي والطبقيية الثالثيية تتكييون ميين حجيير ورمييل( والطبقيية الثا تتكييون من)طييين

نلسي طباحيري والطبقة الرابعة من حجر كلسي دولوميتي والطبقية الخامسية تتكيون مين حجير كليت طباحييري 
تتكيون مين حجير طباحييري أصيفر والطبقية السيابعة مين حجير كليت طباحييري أبييض  أبيض والطبقية السادسية

( آبار أبيو لليوا محطية 104رقم) بئر (F-13حجر كلت دولوميتي رمادي. يالح  الشكل) والطبقة الثامنة من
فيي نكيرة السيلمان ويتكيون مين طبقية وأحيدة مين صيخر الحجير  ا(75تحلية السيلمان لميياه الشيرا يكيون عمقي )

 الجيري مارلي وبعدها انقطاع دورة سائل الحفر نتيجة الشقول الموجودة بالصخور.
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 منطقة الدراسة لإلبار( التتابع العمود الطباقي 13الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط  ،يولوجيا سم الجالعامة للمياه الجوفية / ق يأةوزارة الموارد المائية اله من عمل الباحثة باالعتماد على: المصدر:
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 (Types of aquifers)الدراسة يف منطقة اجلوفية  نواع اخلزاناتأ -سادسا  
تكييوين الييدماا )اليوسيييين  ضييمن  يقييع األو خزانييات للمييياه الجوفييية  عييدة بوجييود منطقيية الدراسيية تتميييز
ا (36 –32)نسيابيت  طبيعية وجيوكيميائية مياه  وضيعت  فيي نطياقين الو  بسيمك مين أ( ارتوازي و األعلى

عميال أ ، (ا92)نثير مين أا في الجنوا الغربي والنطيال الثياني يكيون عليى عميق (86-52)وعلى عمق من
الغاييية منيي  الحصييو  علييى مييياه  ن  أل (ا106)إلييىالمحفييورة ضييمن نطييال الميينخفض الملحييي تصييل  اآلبييار

مياهي  تتيراوع مين  ونوعيية ا (12 – 6)سيمك الخيزان يتيراوع مين  أن  و ، (1)نتيا  المليحإالدماا المستخدمة في 
 األمطييياريعتميييد فيييي تغذيتييي  عليييى و الفيييرات ضيييمن تكيييوين والخيييزان الثييياني ، حيييديدة الملوحييية إليييىميييياه مالحييية 

 نسيييابيت  طبيعييية فييي الجنييوا الغربيييأو  رتييوازي اوهييي  ،األفقيددةالحركددة فضدد ع عددن المترحييحة ميين منيياطق 
الغددرب والجنددوب الغربددي، ويتميددز  بأتجدداهين ويتواجددد فقددط عنددد منطقددة معمددل الملددى بعدددها يت شدد  التكددو

ويعتميد فيي تغذيتي  عليى ميياه  ،الربياعياليزمن ترسيبات  يختيرل  ما الخزان الجوفي الثاليثأ، بإنتاجيت  الواطئة
الخييزان الجييوفي الحامييل  أن   .والينييابيع  اآلبييارعيين طريييق حفيير  العميقددة المختلطددةالجوفييية والمييياه  األمطييار

ما أ ،الجوفيةللمياه   وعلى أعمال بعيده أرضومةأا  الدماا و تكوينب قة الدراسة يتمثلللمياه الجوفية في منط
تكيوين )الفيرات(  باقي التكوينات تحوي عليى كمييات قليلية مين الميياه وذات ملوحية عاليية نسيبيا والتيي تضيم 

، أيضياً   قليلي  ضيمن مسياحة انتشياره وتكيون مياهيو في مناطق متفرقية  رةزهالتتواجد المياه ضمن تكوين  نما
التكوينيات التيي تقيع تحتهيا كميا  إليىمرحيحات للميياه  ُتعيدولكنهيا  الجوفييةحيوي الميياه تل هناك خزانيات  ن  أو 

 سيفل .قيع أالخزانيات الجوفيية التيي ت إليى األمطياريساعد في ترحيح ميياه  فهوفي تكوين )الدبدبة( هو الحا  
منطقيية الدراسيية، فييي ة سالكلذذد ه ذذخ سل ذذوسك سلذذل    لذذ س فذذكو  اذذكك سلعلا ذذو ن ذذد عاذذك ك سلذذ       ل ل ذذ

 منطقة الدراسة.في  المنتجةالتكوينات  ه ه شلح  ك ووفيما يلي    ل ل ة سلث   ة، ألضك ةأ  عاك ك و

 ((Dammam Aquiferالدةام خزان تكوين -1
  دورا دراسية والتيي تلعيخزانات المياه الجوفية في منطقية ال أهمطبقات تكوين الدماا )اليوسين( من  ُتعد    

 هيذا ييةأهممنطقية الدراسية وتعيود  وبضيمنهامهما في خزن وحركة المياه الجوفية في منطقة الصيحرا  الجنوبيية 
 التكوين لما يلي:

 يغطي معظم مساحة الصحرا  الجنوبية. إذمتداد الواسع للتكوين ل  ا -أ
ركية والمتكهف  مميا يسياعد عليى حريية ح حتوا ه على عدد من الطبقات الجيرية والدولومايتي  المتشققةا   -ا

 مناطق التصريف بشكل كبير. إلىالما  من مناطق التغذية 
والسييو  السيطحية خصوصيا  األمطيارنكشاف  السطحي بمساحات واسعة مميا يسيهل تغذيتي  مين ميياه أ - 

 في األجزا  الجنوبية من منطقة الدراسة.
                                                            

ق م  السي  رث،  عب  الرضا ال،وسوي  أال،قابلة الشخصية عبر الع،ل ال،ي اني رع ر  ر رع،ل ال،لح رئيس جيولوجيين (1) 

  .25/10/2019بتار خ 
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حيد متعيدد أسياعد عليى تكيوين نظياا جيوفي و ى حاملي  للميا  مميا يخير وقوع  بتماس مع طبقات هيي األ -د
أسفل  فيي المنياطق التيي يختفيي فيهيا تكيوين الير   فيأا أرضومة الطبقات كما هو الحا  مع تكوين 
، وتكيوين الفيرات اليذي يعليوه فيي أجيزا  ضييق  جنيوا الشيما  بأتجياهو من وادي الخر ومنطقة السلمان 

 غرا مركز منطقة الدراسة.
ب  سوحركة المياه الجوفية والتحري عن  انتشارعيات متباينة مما يتطل  تحديد حتوا ه على مياه بنو ا   -ه

 هذا التباين.
 اآلبيياروعلييى عمييق قليييل وهييو ميين التكوينييات التييي تخترقهييا غالبييية  األرضوقوعيي  بييالقرا ميين سييطح  -و

 المحفورة في الصحرا  الجنوبية.
 إليى ويرحيح، األرضلتكيوين مين سيطح في المنطقة تختيرل هيذا التكيوين نظيرا لقيرا ا اآلبارمعظم  ن  أ -ز

 .(1) والدبدبةحد ما(  إلى)والفرات لتكوين الزهرة  أحدثمن رسوبيات  األسفل
يساعد على تجيدد مياهي  وليو بكمييات بسييطة  األرضجز  من تكوين الدماا عند سطح  نكشافا إن       

حيوض نهير الفيرات، غيير  تجياهبأمما يسمح ب دامة خزين  المغذي للعديد من العيون التي تصرف مياههيا 
سيطح  إليىالخزان يكون مغلقا في بعض أجزائ  مميا يسيمح بتكيوين ضيغ  ميائي ييدفع بالميياه الجوفيية  أن  

ه، وتتغيياير طبيعيية الخييزان بييين منيياطق التغذييية الواقعيية عبيير المحفييورة  اآلبييارعبيير الشييقول أو عبيير  األرض
بييالقرا ميين نهيير الفييرات، ففييي منيياطق التغذييية  الغييرا والجنييوا الغربييي ومنيياطق التصييريف الواقعيية إلييى

الواقعيية خييار  حييدود منطقيية الدراسيية، ل يمثييل تكييوين الييدماا  بكامليي  خزانييا مائيييا فيياألجزا  العليييا منيي  عنييد 
أقصيييى الغيييرا ل تحتيييوي عليييى ميييياه بسيييب  وقوعهيييا فيييول منسيييوا الميييا  الجيييوفي فيييي المنطقييية وحركتهيييا 

 .(2)ما يصرف من الخزان في مناطق تصريف الشما  الشرقي لتعويض  إلىالمستمرة 
ول يوجيييد اتصيييا  هييييدروليكي بينهميييا فيييي معظيييم منييياطق أا أرضيييومة تكيييوين اليييدماا يعليييو تكيييوين  إن     

تجهنيييا نحيييو الحيييدود السيييعودية أالصيييحرا  الجنوبيييية التيييي تقيييع جنيييوا وادي الخييير ومنطقييية السيييلمان وكلميييا 
ثنييين وهييو ترسييي  يحتييوي علييى طبقييات طينييية األبييين  العراقييية وذلييك لترسييي  تكييوين اليير  الييذي يفصييل

ومتبخيرات تكييون عازلي ، وتييد  هييذه الظيروف الحدودييية عليى أسييلوا إداميية الخيزن فييي تكيوين الييدماا التييي 
نتشيار الخيزان الحير أمكاحف التكيوين اليذي تمثلي  منطقية  عبرالتغذية المباحرة  :وهي تيآلتتحقق نتيجة ل

يغييير خييزان الييدماا طبيعتيي  وفقييا لظروفيي  الحدودييية و  الوديييان والشييقول، عبيير مجيياري لتكييوين الييدماا وذلييك 
فهييو متغييير بشييكل  يييةاقلالنوييينعكت ذلييك علييى خواصيي  الهيدروليكييية وخاصيية معامييل الخييزن، أمييا معامييل 

فيييي حالييية كونهيييا متشيييققة وواطئييية فيييي حالييية  ييييةاقلالننبيييير نتيجييية لوجيييود طبقيييات جيريييية دولومايتيييي  عاليييية 
فيي المنياطق المتكسيرة والمتكهفية تصيل  ييةاقلالنمعاميل فعلى المسامية أألولي  للصخور،  اداً عتما نعدامها ا  

                                                            

 .22رص ر ساب،، صقيس جاسم سعوا الغازي، رضا عب  االرير رث، ، ( 1)

 .23ال،ص ر نفسه، ص( 2)
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يوا( لوجود تكهفات مهمة ممليو ة بالميا  فيي بعيض المواقيع كميا هيو الحيا  فيي بعيض /2ا100000) إلى
سيكا كميا وعنيدما يكيون التكيوين متما ،المحفورة في قاع الودييان اآلبارمناطق السلمان والسلحوبي  وبعض 

طبيعييية  لل تمثييين هيييذه الذييييم أييييوا(، علميييا بييي/2ا100تصيييل)يييية قلاالن الهشييييم فيييانهيييو الحيييا  فيييي آبيييار أا 
المنيياطق بأجمعهييا، أمييا معامييل الخييزن فيعتمييد علييى تواجييد التكهفييات فييي حاليية الخييزان غييير المحصييور، 

لمحصيور هيي أنثير للخيزان ا وعلى ضغ  الطبقة في حالة الخزان المحصور لذلك فان قيم معاميل الخيزن 
 .(1) ( 2-10*1 - 3-10*3وبشكل عاا تتراوع بين ) لواقع الحا  وهي قيم واطئة نسبياً  تمثيالً 
 Umm Er Radhuma Aquifer أ ضوة أم خزان تكوين -2
تكييوين  الجنوبييية البادييي ، و يعلييوه فييي أجييزا  ميين علييىاألعميير الباليوسييين  إلييى أرضييومةأا يعييود تكييوين      

تلعيي  المسيياحات المنكشييفة ميين التكييوين فييي أجييزا  الييدماا، و ده صييما  تفصييل  عيين تكييوين اليير  مشييكال وحيي
، للخييزان الجوييية التغذيييةفييي عمليييات  أساسييياً  دوراً  العراقييية السييعوديةمحييدده ميين أقصييى الجنييوا عنييد الحييدود 

واصيل بيين ينعيدا التو الشيرل والشيما ،  بأتجياهخيزان محصيور  إلىويتحو   ويكون الخزان فيها غير محصوراً 
عيين بعضييهما لحتوائيي  علييى  الخييزانينبسييب  ترسييي  تكييوين اليير  الييذي يعييز   الييدمااو  أرضييومةأا خزانييي 

التكوين )الير ( يبيدأ بالتالحيي أو يقيل سيمك  بحييث يكيون ممير ولكن هذا  ،لمتبخراتالمار  و اطبقات من 
جييزا  الشييمالية الشييرقية ألالخيير وافييي منطقيية السييلمان ووادي  أرضييومةأا الهيييدروليكي بييين الييدماا و  تصييا الل

 أعلييىيبليي   .والييدماا فييي تلييك المنيياطق أرضييومةأا  يتكييوين وجددود ميدداه مختلطددة مددنميين منطقيية الدراسيية لييذا 
 إليىالسيلمان ليصيل  حيرل حيرل وحيما   بأتجياهويقيل سيمك الخيزان  (ا500)سمك للخزان في منطقية السيلمان

 األسيفليحيد التكيوين مين ، و سل لسفة  اقي أجزا  منطقة، ويختفي تحت التكوينات األحدث من  في ب (ا230)
 أرضيومةبسيب  تغيير حالية الخيزان الجيوفي لتكيوين أا .(2)عليىاألعصر الكريتاسي  إلىتكوين طيارات العائد 

المواصييفات الهيدروليكييية  ن  أنتشيياره وفقييا لظروفيي  الحدودييية فييأمييابين المحصييور وغييير محصييور مييع مسيياحة 
التكوين أساسا مكونا من طبقات الحجر الجيري واليدولومايتي  أن  فضاًل عن ى أخر   و للخزان تتغير بين منطق

حييث تيؤثر هيذه العواميل عليى  التعرييةوالتيأثيرات التركيبيية وعواميل  ابيةذاإلالمتكهفة والمتشيققة بفعيل عملييات 
وكثافيية الفجييوات والتييي تعكييت حجييم  يييةأقلالنتغيييرات معامييل الخييزن و  عبييرالمواصييفات الهيدروليكييية للخييزان 

، ليذا يتغيير أخير إليىتتغيير مين مكيان التيي الجيرية الحاوية على الما   والتكسرات في طبقات الخزان الجوفي
قيميية  أقييل(، وبشييكل عيياا فييان يييوا/2ا1719)إلييى( يييوا/2ا0.88مييابين) أرضييومةفييي خييزان أا  يييةأقلالنمعامييل 
 اآلبييارقيييم فييي  أعلييىا آبييار أنصيياا والسييلحوبي ، و ، وتحديييدالجنوبييية البادييي سييجلت فييي آبييار  يييةأقلالنلمعامييل 

                                                            

حسن أح،  حسن، قصي  اسين الكبيسي، اراسة هي روجيولوجية ال،كارن الجوفياة فاي رنطقاة الصاثراء الغربياة، وزارة ( 1)

فاي حاوض الفارات، ال،ثاور الراباع، ال،ثاور الفرعاي الثالاا، الزراعة البرنارج الوطني لالستخ ام األرثال لل،اوارا ال،ائياة 

 .5، ص2002التغذ ة الطبيعية لل،ياه الجوفية في الصثراء الغربية، بغ اا،

 .7، صال،ص رنفسة  (2) 
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( للخييزان 2-10*4.3أمييا معامييل الخييزن فقييد تراوحييت قيمتيي  بييين ) و تخاديييد، السييلمانالمحفييورة فييي منطقتييي 
 .( 1)( في الخزان حب  المحصور في بئر أنصاا3-10*6المفتوع في بئر تخاديد و )

 (Aquifer) Rus تكوين الرصخزان -3
تكيوين الير  أعميال  ن  أو ا (150–94)، تراوحت أعماقهيا بيين(بئراً 12)ة على نتائ  حفرالدراس عتمدتا  

، حماًل نحيو منطقية السيهل الرسيوبي تجهناأ، حيث يأخذ بالتعمق كلما ا(110–70في المنطقة، يتراوع بين )
ميين  دعيييُ تكييوين اليير  عنييد منطقيية صييدع أبييو جييير يحييوي علييى غيياز كبريتيييد الهيييدروجين، الييذي  امتييداد ن  أو 

هييييذا التكييييوين يختلييييف جانبيييييًا فييييي سييييمك  وليثولوجيتيييي ، فسييييمك   كييييذلك أن  ، الغييييازات الملوثيييية للمييييياه والبيئيييية
 ،غرا مدينة السماوة ومؤلف بصورة أساسية من صيخور المتبخيرات وقلية مين الصيخور الجيريية ا(84)يكون 
فيي حيين يكيون تكيوين ، ا(60)ليىإعند منطقة السلحوبية يتألف التكوين من صخور المتبخرات ويقل سيمك  و 

ا( مييين 60مييين صيييخور المتبخيييرات والبذيييية )ا(50)منهييياا(، 110)حيييواليالييير  أسيييمك فيييي منطقييية الشييياوية 
ومؤليييف أساسيييًا مييين  ا(48)أميييا قيييرا مدينييية السيييلمان فيكيييون سيييمك هيييذا التكيييوين بحيييدود ،الصيييخور الجيريييية

 .(2) غير جيدة وأمالح  عالية جداً  ما نوعية المياه الجوفية في هذا الخزان ذات نوعيةأالمتبخرات 

 : Euphrates Aquifer الفراتتكوين خزان -4
لمنطقة الدراسة حيث يوجد هذا الخيزان  الشمالية الشرقيةيتبع هذا التكوين تكون الدماا في األجزا  

ضيييمن ترسيييبات اليييزمن الثالثي)المايوسيييين( ويعيييد مييين الخزنيييات المحصيييورة عنيييدما تغطيهيييا رواسييي  اليييزمن 
بعيض المنياطق ميع ترسيبات دلتاويية  يويتكون هذا الخزان من الحجر الجيري الطيني المتداخل في ،اعيالرب

على الصخور الحصيوية وحجير الكليت الحصيوي، وتمتياز الميياه  أيضاً طيان والرمل و تشمل األتتكون من 
لخيزن عليى ميياه رفعهيا ارتوازييا، ويتغيذى هيذا ا إليىضيغ  ييؤدي  إليىنها معرضة أالجوفية في هذا الخزان ب

سفل  تغذية عمودية، ويتعق  تكوين الفيرات بشيكل غيير أفذية وعلى تكوين الدماا الذي يقع أتغذية  األمطار
تصيا  الهييدروليكي بينهميا، أفيي بعيض المنياطق لوجيود  يتيداخل ميع بعضيهم بعضياً  إذتوافقي تكيوين الغيار 

ميا معاميل أ، ا(50-30ويبلي  سيمك الخيزان )، (3)عليىاأل إليىمما يتسب  فيي زييادة ملوحية الميياه الصياعدة 
فيي  اآلبيار، كميا تراوحيت إنتاجيية ييوا /2ا(14-1.3)النفاذييةوقيمة معامل  يوا/2ا(245-20ية بلغت)أقلالن

 .(4)يوا /3ا(881-99هذا الخزان )

 ترسبات الحديث (: )ال Aquifer Quaternaryخزان الزةن الرباعي -5
والسيو  المترحيحة   مباحرة األمطارون رملية جبسية يستمد مياه  من التي تك الزمن الرباعيهي ترسبات   

ميين النضييوحات القادميية ميين الخزانييات الجوفييية  أيضيياً المسييتعملة لييري المزروعييات و  اآلبيياروميين مييياه العيييون و 

                                                            

م الرضاوره فاي أ(  عب  العالي عب  الثسين ال باج، اراساة هي روجيولوجياة وهي روكي،يائياة عان الخازان الجاوفي لتكاو ن 1)

 .7، ص1997، 2450، ركتبة هيأه ال،سح الجيولوجي العراقية، رقم التقر ر العراق

(2) Naseer. H. Al-Basrawi ،Manaf A. J. Yousif ،Khansa'a T. Hussein. Study of The Impact of 

The Rus formation The Nature of The Groundwater in The Area Between Samaw Salt pan to 

Northeast Salman Cilty. Baghdad: IRAQ Geological Survey,2014, p43. 

 .69سيف رجي  حسين الخفاجي، رص ر ساب،، ص (3)

     .11ص( رث،  علي ره ي الوائلي وأخرون، رص ر ساب،، 4) 
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ويتواجييد فييي  ا(12-6عميق عبيير الفواصييل والشييقول، حيييث يتييراوع سييمك هييذا الخييزان فييي منطقيية الدراسيية )ألا
والمناطق المنخفضة من البادية الجنوبية على حكل طبقيات مائيية حيرة (ا 3-1بين )سهل الرسوبي مناطق ال

(Unconfined) (1).  وميين المعلومييات والمستحصييلة ميين الدراسييات السييابقة والمالحظييات نسييتنت  ممييا تقييدا
الدراسية واليذي يشيغل  خزان الدماا هو الخزان الهيدروجيولوجي الرئيت المهيم والمنيت  فيي منطقية ن  إالميدانية 

بيياقي التكوينييات مثييل   ويغطييي أرضييومةأا جميييع أجييزا  المنطقيية وينكشييف فييي الجنييوا الغربييي ويعلييو تكييوين 
 من منطقة الدراسة.في الشما  الشرقي  الزمن الرباعيالفرات والغار والدبدبة وترسبات 

 السلمان  منخفض الصفات الطبيعية للخزانات اجلوفية يف حوض
فيي منطقية منخفضيات وال  ،ةمنطقية الدراسيتنتشر فيً   التيالمنخفضات  أنبرالسلمان من  يعد منخفض 

بالفيضييات و تغطييي أغليي  أجزا هييا ولسيييما  أيضيياً مئييات المنخفضييات وتسييمى  إلييىتصييل  كثيييرة جييداالدراسيية 
 ،ةحييواض فييي منطقيية الدراسييألا أنبييرو  أهييمخييزان حييوض السييلمان ميين  ُيعييد ، هييا الوسييطى والغربيييةئفييي أجزا

الخزانييات الجوفييية الموجييودة فييي  طبيعيية الصييخور الحامليية للمييياه تييؤثر فييي مواصييفات الخييزان الجييوفي، وأن  
تمييييز تيييية كبيييرى فيييي المنطقييية، و أهممتيييداد الواسيييع والتيييي تشيييكل ل  الحيييوض مكونييية مييين صيييخور جيريييية ذات ا

، (2)التكهيف المنتشيرة فيهياظياهرة  فضياًل عين الصخور الجيرية في المنطقة بوجود تراني  الشقول والفواصل 
 هيياعبر كممييرات تتسييرا  (Sinkholes)المييياه السييطحية تسييتفيد ميين الصييدوع والفواصييل والحفيير الهابطيية  أن  

مسيتويات داخيل الخيزان الجيوفي ويسياعدها فيي التوسيع الحاصيل فيي  عبير، وتتحرك األرضباطن  إلى المياه
ييتم تهيئية قنيوات تحيت سيطحية تتحيرك ، و (3)الجيريية ابية الصيخورإذعليى ه هذه المستويات بسب  قابلية المييا

منتشييرة فييي صييخور المنطقيية تييؤثر ييية الصييدوع والكهييوف الأهم ن  أ عبرهييا المييياه الجوفييية داخييل هييذه الخزانييات.
حركة الميياه الجوفيية وفيي الخزانيات الجوفيية والقابليية اإلنتاجيية لهيا، وان الخزانيات الجوفيية فيي الصيخور في 

بسب  تأثير الفواصل والصدوع والكهوف والقنيوات  (Heterogeneous)نات غير متجانسة الجيرية هي خزا
، فيأن معظيم المواقيع التيي تتركيز أخيرللخزانات بين موقع و  النفاذيةفي تباين قيم  هماتحت السطحية والتي تس

ت التيي تكيون فيها الصدوع والفواصل نجيدها مواقيع مالئمية لحفير آبيار ذات إنتاجيية عاليية عيدا بعيض الحيال
وميييل مسييتويات الشييقول والتييي  بأتجيياهيييرتب   اآلبييارأن مواقييع  هييذه  إذفييي هييذه المواقييع غييير منتجيية،  اآلبييار

طبقييية اليييدماا السيييفلي  –يفضيييل طبقييية اليييدماا الوسييي .(4)أخيييرتنقيييل الميييياه فيييي جانييي  وتحجبهيييا فيييي جانييي  
 Unconfined Aquifer))حصيييورالخزان العليييوي فيييي المنطقييية وهيييو غالبيييًا ميييا يمثيييل خزانيييا غيييير م)الجيييل(
كما وينفصيل خيزان اليدماا  ،(Confined Aquifer)في بعض المواقع المحلية الذي يكون فيها محصوراً عدا ً 

                      الواقيييييييييع تحتييييييييي  بتعاقييييييييي  طبقييييييييية مييييييييين الميييييييييار  والحجييييييييير الجييييييييييري الميييييييييارلي أرضيييييييييومةعييييييييين خيييييييييزان أا 
Marl-Marly Limestone))ع النهاييدرايتالعائدة لتكوين الجل مي(Anhydrite)  يمثيل طبقية تقيع مباحيرة و

                                                            

قسام  ( سارح وسام حربي ال،ق ااي، اراسة ها  رولوجية وتركيبياة لجناوب رنطقاة الشانافية، رساالة راجساتير كلياة العلاوم،1)

 27-26ص  ،2003األرض، جارعة بغ اا، 

(2)Al-Rawi,N.,Al-Sam , S. &  Skavarka , L, Final report on Hydrogeology  Hydrochemistry 

and water resources survey , Hydrogeological and  Hydro-technical  exploration  in   block 

1,2,3 , 1983, Vol.p9.p12, 

(3) Naseer H. Al-Basrawi ،Manaf A. J. Yousif ،Khansa'a T. Hussein, op cit,  p37. 

  .36نور نيسان، رص ر ساب،، صأتون أ( 4)
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فييي  نيناالخييز تكييوين اليير  الييذي يكييون هييو الفاصييل بييين  إلييى، ويتغييير هييذا التكييوين أرضييومةفييول تكييوين أا 
 Confined   بالطبيعة المحصورة أرضومةالجان  الشرقي والشما  الشرقي من الحوض ويتصف خزان أا 

)Aquifer)  خزان الطيارات المحصوركما ويلي  في العمق(Confined Aquifer)(1). 

 سابعا: أصل املياه اجلوفية وتصنيفها 
من  المتأتية األرضباطن  إلىتغور التي و  ةترححالمالمياه السطحية  إلىيرجع أصل المياه الجوفية  

لجوفية توجد هناك كميات قليلة من المياه ا، و سق  ورحح وتسرا األنهار والبحيرات والخزانات والمطر
وتتميز هذه المياه  (Connate Water)مىست منذ تكوينهاالمحصورة في مسامات الصخور الرسوبية 

وهي  (Juvenile Water)ت قليلة جدا وتسمىاى من المياه الجوفية بكميأخر بملوحتها العالية، وتوجد أنواع 
 إن   .(2)البركانية نفجاراتلاصح  كما في حالة المياه التي ت األرضالناتجة من التفاعالت الكيمياوية داخل 

يونات ألعديدة ومتنوعة وجميعها تعتمد على قيمة ا ةالجوفية من الناحية الهيدروكيميائيأسالي  تصنيف المياه 
وهناك العديد من الطرل الهيدروكيميائية  ،(%epm)النسبة المئوية للملي مكافئ/لترالموجبة والسالبة في وحدة 
لغرض تحديد صنف  شولير. –ر وطريقة سولن ية منها طريقة سولن وطريقة حوللتصنيف المياه الجوفي

حيث  ،(Methoal s,Sulin   1946(ونوعية المياه الجوفية في منطقة الدراسة تم تطبيق تصنيف سولن
 نيزا(، بدل من قيم التر %epmز بوحدة ملي مكافئ/لتر)ييعتمد هذ التصنيف على النسبة المئوية للترك

ولقد توصل سولن (%15)يون يشترك بالتصنيف بنسبةأحر  تحديد نسبة تركيز كل عن  ضالً فالمطلقة 
قبل  .(42جدو )ال،يونات الرئيسة المتواجدة في المياه ألعتمد سولن على اأ ، و (3)(نوع من المياه15×15)إلى

 .(15*15)هذا الجدو  يج  وضع جدو  سولن
 

 (2020-2019) لسنة في رنطقة ال راسة 1946قا طر قة سولن ( وف15×15) وفيةالج ( نوعية ال،ياه24ج ول )ال

 السطح القضاء رقم البئر

اسم صاحب 

 البئر

Na 

(epm)% 

mg 

(epm)% 

ca 

(epm)% 

k 

(epm)% 

Cl  

(epm)% 

 SO4 

(epm)% 

HCO3 

(epm)% 

CO3 

(epm)% 

NO3 

(epm)% 
 TYPE OFنوعية الماء 

W ATER 

 0.76 1.90 10.73 35.29 52.06 0.62 38.19 26.41 34.77 جاسب حبيت السهل الرسوبي النجمي 1
Na-Ca-Mg-S04-

Chloride 

 1.11 3.35 18.55 0.00 78.09 0.99 36.95 27.95 34.11 دركة الراف  ن  السهل الرسوبي الهالل 2
Ca-Na-Mg-HCO3-

Chloride 

 0.80 2.36 11.13 34.99 51.51 0.62 38.12 26.23 35.04 خال  سباهي السهل الرسوبي الرميثة 3
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 السهل الرسوبي الرميثة 4

عب  الزهرة 

 0.43 1.49 10.60 36.47 51.43 0.45 7.46 38.97 53.13 هادم 
Na-Mg-SO4-

Chloride 

 0.00 0.28 0.76 18.97 79.99 0.69 5.11 25.63 68.57 رحيم تو ج السهل الرسوبي الخضر 5
Na-Mg-SO4-

Chloride 

 الرسوبي السهل الخضر 6

عباس ناظم 

 0.00 0.27 0.26 16.16 83.31 0.27 4.75 27.35 67.64 خسين 
Na-Mg-SO4-

Chloride 

 السهل الرسوبي الكرامة 7

رثطة النخيل 

 0.05 4.02 13.13 51.45 31.40 4.63 29.82 23.91 41.64 2النسيجية/
Na-Ca-Mg-Cl-

Sulphate 

 0.00 0.11 0.58 26.19 73.12 0.50 5.53 26.47 67.49 اسع  خال  هالل  السهل الرسوبي الكرامة 8
Na-Mg-SO4- 

Chloride 

 0.74 2.49 11.47 36.06 49.97 0.49 38.72 26.19 34.60 بثيرة ساوة السهل الرسوبي الهالل 9
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 0.00 0.26 1.48 29.09 69.17 1.10 11.76 16.33 70.81 نجم عواا  أح،  السهل الرسوبي الهالل 10
Na-Mg-SO4- 

Chloride 

 0.10 0.43 13.70 53.09 32.77 4.63 30.39 23.72 41.25 حبيب عبااي السهل الرسوبي الهالل 11
Na-Ca-Mg-Cl-

Sulphate 

 السهل الرسوبي الهالل 12

رث،ية ساوة 

لغزالن والنعام 

 0.62 1.66 15.05 46.68 36.60 2.64 36.66 21.38 39.32 والنباتات الناارة 

Na-Ca-Mg - 

HCO3-S04-

Chloride 

 السهل الرسوبي النجمي 13

عب  الثسين عب  

 0.02 2.22 10.98 33.97 52.82 1.15 37.74 28.76 32.35الزهرة / ارسة 
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

                                                            

  .36، صال،ص ر نفسه( 1)

( رث،  ز اا فتثي العلي، اليال الباحاا عان ال،يااه الجوفياة الطبعاة االولاى، اار ارجا  للنشار والتوز اع ، ال،،لكاة األرانياة 2)

 .148،ص 2017الهاد،ية ،

 290رص ر ساب، ،ص الهي رولوجي، سالم هاتف أح،  الجبوري، (3)
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 السطح القضاء رقم البئر

اسم صاحب 

 البئر

Na 

(epm)% 

mg 

(epm)% 

ca 

(epm)% 

k 

(epm)% 

Cl  

(epm)% 

 SO4 

(epm)% 

HCO3 

(epm)% 

CO3 

(epm)% 

NO3 

(epm)% 
 TYPE OFنوعية الماء 

W ATER 

ال عقيل 

 االبت ائية 

 السهل الرسوبي الهالل 14

عب  رزاق  

 1.11 3.20 12.14 33.33 51.31 0.58 37.56 26.26 35.59 فاضل
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 0.97 1.63 10.45 36.62 51.29 0.62 38.20 26.33 34.85 ع،اا بهلول السهل الرسوبي النجمي 15
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 السهل الرسوبي الكرامة 16

قاسم جر ان 

 1.26 1.79 10.67 35.00 52.52 0.89 35.61 26.40 37.09 رث، 
Na-Ca-Mg-S04-

Chloride 

 0.63 1.92 11.21 35.03 51.84 0.99 33.00 29.70 36.30 7رع،ل ال،لح  السهل الرسوبي السلمان 17
Na-Ca-Mg-S04-

Chloride 

 السهل الرسوبي السلمان 18

عارف وثيج 

 0.63 1.78 12.27 34.78 51.14 1.04 39.27 21.99 37.70 عكال 
Na-Ca-Mg-S04-

Chloride 

 السهل الرسوبي السماوة 19

رثطة البي اء 

لتثلية ال،ياه 

 0.51 1.39 9.72 38.88 49.99 0.98 40.56 22.67 35.79 الجوفية  
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 السهل الرسوبي السلمان 20

ا اا رث،  

 0.80 2.64 11.94 35.09 50.32 0.85 37.40 26.72 35.03 نغ،اش
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 السهل الرسوبي السلمان 21

ل دارع سليم ا

 0.77 1.94 14.60 33.38 50.07 1.50 39.74 22.46 36.29 رث، 
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 السهل الرسوبي السماوة 22

الثزام 

 0.20 0.15 24.65 5.47 69.73 1.34 30.31 23.04 45.31 2االخضر/
Na-Ca-Mg-HCO3-

Chloride 

 0.14 0.07 15.93 46.18 37.82 1.18 27.46 29.36 42.00 قيصر سوااي  السهل الرسوبي السماوة 23
Na-Mg -Ca -HCO3 

-Cl-Sulphate 

 السهل الرسوبي الهالل 24

رصفى 

ب  ل  1الس،اوه/

 0.01 0.17 6.59 47.68 45.57 2.90 28.84 27.55 40.72 الب  ل
Na-Ca-Mg-Cl-

Sulphate 

 السهل الرسوبي السلمان 25

حليو  أقبال

 0.31 0.63 16.99 30.98 51.39 0.48 32.93 32.12 34.46 حسين
Na -Ca-Mg -HCO3 

- SO4-Chloride 

 0.57 1.52 6.81 36.82 54.83 0.70 24.50 43.77 31.03 صالح رلوص  السهل الرسوبي السوير 26
 Mg -Na-Ca - SO4-

Chloride 

 0.84 2.25 10.86 33.99 52.88 0.85 36.08 26.61 36.46 قثطان رث،وا الوا ان السفلى السلمان 27
Na-Ca-Mg-S04-

Chloride 

 0.04 0.09 3.20 72.00 24.70 0.00 34.43 18.66 46.92 الذرة الصفراء الوا ان السفلى السلمان 28
Na-Ca-Mg-Cl-

Sulphate 

 الوا ان السفلى السلمان 29

رشروع تطو ر 

 0.01 0.33 0.81 84.98 13.85 0.04 54.17 22.06 23.73 1االبل /
Ca-Na-Mg-

Sulphate 

 الوا ان السفلى لمانالس 30

حسين كر م 

 0.07 0.90 20.24 36.37 42.47 1.27 32.62 22.79 43.32 فليح 
Na -Ca-Mg -HCO3 

- SO4-Chloride 

 الوا ان السفلى السلمان 31

ح،وا داطئ 

 0.75 3.12 10.40 34.44 52.02 1.90 35.67 29.73 32.70 دارع
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 الوا ان السفلى بصية 32

صلفة فه  عب  

 0.80 2.64 11.94 35.09 50.32 0.85 37.40 26.72 35.03 الثسين
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 0.06 1.53 14.97 47.64 35.85 5.07 30.16 23.40 41.38 عب  االئ،ة رث،  الوا ان السفلى السلمان 33
Na-Ca-Mg-Cl-

Sulphate 

 الوا ان السفلى الخضر 34

عين اغيم 

 0.05 1.05 13.96 52.11 32.87 0.62 31.25 24.82 43.31 داه  نواف/
Na-Ca-Mg-Cl-

Sulphate 

 الوا ان السفلى الخضر 35

عطية كاظم 

 0.06 1.10 13.64 52.28 32.98 0.75 29.25 23.75 46.24 رثيل
Na-Ca-Mg-Cl-

Sulphate 

 الوا ان السفلى بصية 36

نعيم بر ج 

 0.04 1.00 14.08 51.66 33.25 4.16 29.23 23.73 42.88 1رجا/
Na-Ca-Mg-Cl-

Sulphate 

 الوا ان السفلى الخضر 37

دركة باا ة 

 0.73 1.95 11.21 35.70 51.14 0.77 37.92 26.47 34.84 الس،اوة
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 الوا ان السفلى السلمان 38

رث، داطئ 

دارع/ بئر 

 0.78 3.19 12.68 33.54 50.58 2.14 41.94 18.64 37.28 الطاقة الش،سية 
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 الوديان السفل  السلمان 39
بشرى محمد 
 0.01 0.02 9.27 56.22 34.48 3.74 34.12 20.42 41.71 ابوجليل

Na-Ca-Mg-Cl-
Sulphate 

 الوديان السفل  السلمان 40
معمل اسمنت 

 0.94 3.02 11.31 34.60 51.05 1.86 38.26 26.61 33.27 البعيد 1سامان 
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 الوديان السفل  السلمان 41

معمل اسمنت 
 6سامان 
 5.57 16.53 9.54 30.11 43.75 0.94 35.76 27.95 35.35 القريب 

Ca-Na-Mg-SO4-
Chloride 

 الوديان السفل  السلمان 42
حسن هادي 
 0.06 1.58 17.78 47.52 33.10 1.55 15.08 11.93 71.45 عباس 

Na-Ca-HCO3-Cl-
Sulphate 

 الوديان السفل  السلمان 43
عطية دهام 
 0.25 1.17 17.17 41.75 39.90 1.46 13.90 14.12 70.51 ابوحسنة

Na-Ca-HCO3-Cl-
Sulphate 

 الوديان السفل  بصية 44
خولة صاحب 

 0.02 0.71 10.85 48.46 39.98 0.48 30.15 23.65 45.72 1عيس /
Na-Ca-Mg-Cl-

Sulphate 

 ان السفل الودي السلمان 45
نعيم كشيش 

 0.11 0.60 13.30 36.54 49.56 0.18 24.06 22.85 52.91 2محمد 
Na-Ca-Mg-S04-

Chloride 

 0.10 1.74 13.32 46.75 38.18 0.36 32.54 32.61 34.48 خلف خاوي الوديان السفل  السلمان 46
Na- Mg -Ca-Cl-

Sulphate 

 الوديان السفل  السلمان 47
محطة مراعي 

 0.57 1.74 10.68 37.38 50.19 1.48 39.90 22.80 35.82 1ة/السلحوبي
Ca-Na-Mg-SO4-

Chloride 

 الوديان السفل  بصية 48
الوحاشية ال 

 0.67 2.44 11.41 35.58 50.55 1.37 43.26 20.76 34.61 5عودة 
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 الوديان السفل  الخضر 49
سعد عطية 
 0.51 2.05 12.24 34.98 50.72 1.06 38.78 24.07 36.10 بديوي

Ca- Na -Mg - SO4-
Chloride 

 الوديان السفل  بصية 50
مرقد السيد 
 0.02 1.95 11.21 35.70 51.14 1.35 40.68 22.37 35.59 محمد 

Ca- Na -Mg - SO4-
Chloride 

 1.26 2.94 11.08 34.69 51.27 1.00 35.76 26.69 36.55 علية خطار  الوديان السفل  الخضر 51
  Na- Ca-Mg - SO4-

Chloride 

 الوديان السفل  السلمان 52
هناء كا م 
 1.20 4.08 10.82 34.67 50.42 1.04 37.37 26.40 35.19 محسن

Ca- Na -Mg - SO4-
Chloride 

 0.90 2.28 10.43 34.72 52.56 0.67 37.63 26.16 35.54 سيد محمد هاشم  الوديان السفل  بصية 53
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 
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 السطح القضاء رقم البئر

اسم صاحب 

 البئر

Na 

(epm)% 

mg 

(epm)% 

ca 

(epm)% 

k 

(epm)% 

Cl  

(epm)% 

 SO4 

(epm)% 

HCO3 

(epm)% 

CO3 

(epm)% 

NO3 

(epm)% 
 TYPE OFنوعية الماء 

W ATER 

 الوديان السفل  الخضر 54
عين قصر 
 0.85 2.48 11.47 35.33 50.71 1.07 37.17 27.18 34.58 حمود /الورك 

Ca- Na -Mg - SO4-
Chloride 

 0.78 2.09 13.71 35.24 48.95 1.50 38.22 23.52 36.75 عين صيد  الوديان السفل  السلمان 55
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 0.08 2.30 13.88 50.68 33.13 4.09 28.43 23.50 43.99 سمير ناجي الوديان السفل  لمانالس 56
Na -Ca-Mg - Cl-

Sulphate 

 الوديان السفل  بصية 57
سحر مروي 

 0.06 1.90 13.89 50.78 33.42 4.04 29.48 23.72 42.76 منشد
Na -Ca-Mg - Cl-

Sulphate 

 الوديان السفل  السلمان 58
محمد عودة 

 0.73 1.95 11.21 35.70 51.14 0.77 37.92 26.47 34.84 كابع
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 0.08 2.52 14.83 46.37 36.28 4.51 30.04 22.45 43.01 مهدي بردان الوديان السفل  بصية 59
Na -Ca-Mg - Cl-

Sulphate 

 الوديان السفل  بصية 60
ممدوح مبارك 

 0.33 3.10 16.09 44.28 36.52 1.55 27.28 28.81 42.35 كا م
Na  -Mg -Ca- HCO3- 

Cl-Sulphate 

 0.74 2.51 11.41 35.44 50.63 0.81 37.85 26.30 35.04 بئر االبل  الوديان السفل  السلمان 61
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 الوديان السفل  السلمان 62
سيد علي 
 0.38 1.18 7.27 37.27 54.27 0.46 33.02 39.71 26.80 الميالي 

Mg -Ca- Na - SO4-
Chloride 

 0.72 1.19 10.62 45.65 42.54 0.54 33.19 29.22 37.04 فيصل عليوي  الوديان السفل  السلمان 63
Na-Ca-Mg-Cl-

Sulphate 

 الوديان السفل  السلمان 64
كاطع جبار 
 0.07 0.37 1.29 54.50 43.82 1.30 33.20 26.74 38.76 جادر 

Na-Ca-Mg-Cl-
Sulphate 

 الدبدية بصية 65
منتزة بلدية 
 0.85 2.29 12.78 33.83 51.08 0.97 36.54 26.29 36.20 بصية 

Ca- Na -Mg - SO4-
Chloride 

 الدبدية بصية 66
اسالة ماء 
 0.31 2.08 14.85 32.24 50.81 1.02 38.28 20.48 40.22 2بصية/

Na-Ca-Mg-S04-
Chloride 

 الدبدية بصية 67
محمد  علي 

 ro 35.54 26.16 37.63 0.67 52.56 34.72 10.43 2.28 0.90محطة  وادي
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 الدبدية بصية 68
كريم عبود 
 Na-Ca-S04-Chloride 0.60 0.38 1.37 36.40 61.85 0.00 21.69 11.32 66.98 حسن 

 الدبدية بصية 69

مخفر 
االمصطف  
 0.14 4.41 16.82 40.69 38.09 0.13 22.27 24.46 53.14 الحدودي

Na -Mg -Ca- HCO3- 
Cl-Sulphate 

 الدبدية بصية 70
مخفر ملحق 
 1.60 3.13 10.93 35.05 50.88 2.04 40.43 23.32 34.21 عمار ابن ياسر 

Ca- Na -Mg - SO4-
Chloride 

 منطقة الحجارة السلمان 71
ساير ضيف هللا 

 0.02 0.01 17.52 42.04 40.42 1.22 13.91 11.63 73.25 2بين/
Na - HCO3- Cl-

Sulphate 

 منطقة الحجارة السلمان 72
جاسم محمد 

 0.01 0.39 12.55 58.32 28.74 2.50 34.76 27.24 35.51 جبار
Na -Ca-Mg - Cl-

Sulphate 

 0.13 0.30 4.43 49.49 45.77 0.76 37.56 34.36 27.32 جواد كا م علي منطقة الحجارة السلمان 73
Ca-Mg- Na - Cl- 

Sulphate 

 منطقة الحجارة بصية 74
خديجة 

 0.04 0.78 15.19 48.12 35.90 4.50 27.98 22.33 45.19 عبدالكريم حسن
Na -Ca-Mg-HCO3  - 

Cl-Sulphate 

 منطقة الحجارة السلمان 75
كطمة عكال 

 0.01 0.43 10.26 46.64 42.66 1.63 40.73 18.80 38.84 رحيل
Ca-Na -Mg - Cl-

Sulphate 

 منطقة الحجارة لمانالس 76
مخفر هاشم 
 0.25 1.15 24.35 39.96 34.53 0.29 28.68 27.72 43.31 الحدودي

Na -Ca-Mg-HCO3- 
Cl-Sulphate 

 منطقة الحجارة السلمان 77
القرية 
 0.34 0.52 15.14 45.58 38.75 0.33 24.09 14.83 60.75 1العصرية/

Na -Ca-HCO3- Cl-
Sulphate 

 جارةمنطقة الح السلمان 78

الهيئة العامة 
ل رشاد 
 0.32 0.66 9.48 46.62 43.24 0.91 36.94 34.34 27.81 1الزراعي/

Ca-Mg- Na - Cl- 
Sulphate 

 0.09 0.80 15.08 47.99 36.12 5.07 30.16 23.40 41.38 3بداية السلمان منطقة الحجارة بصية 79
Na -Ca-Mg-HCO3  - 

Cl-Sulphate 

 0.77 0.96 2.85 53.65 42.52 0.04 36.05 28.19 35.72 1غنيمي ال منطقة الحجارة بصية 80
Ca-Na -Mg - Cl-

Sulphate 

 ro  17.64 21.87 60.44 0.05 14.22 77.72 7.85 0.21 0.31سالم جواد   منطقة الحجارة السلمان 81
Ca-Mg- Na – 

Sulphate 

 منطقة الحجارة بصية 82
جواد كرار نعيم 

1 44.47 23.55 31.96 0.01 40.34 56.55 2.43 0.66 1.49 
Na -Ca-Mg - Cl-

Sulphate 

 منطقة الحجارة السلمان 83
جاسم سعران 

 0.22 1.01 14.81 47.04 37.12 0.35 35.22 19.35 45.09 سلطان
Na -Ca-Mg - Cl-

Sulphate 

 منطقة الحجارة السلمان 84
حسن خضير 
 1.42 3.27 10.49 33.90 52.32 1.00 37.27 26.30 35.42 شاهر 

Ca- Na -Mg - SO4-
Chloride 

 1.60 3.30 10.48 34.06 52.14 1.02 36.76 26.89 35.33 سعود  إبراهيم منطقة الحجارة السلمان 85
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 منطقة الحجارة السلمان 86
بئر  لوذان

 1.44 3.23 8.95 34.90 52.90 1.94 40.86 22.47 34.73 المنتزة 
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 منطقة الحجارة بصية 87
فضل عزوز ال 

 1.42 3.27 10.49 33.90 52.32 1.00 37.27 26.30 35.42 محسن 
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 0.05 2.64 10.50 50.85 36.00 0.83 32.51 22.99 43.67 علي خلف منطقة الحجارة السلمان 88
Na -Ca-Mg - Cl-

Sulphate 

 0.12 1.81 15.25 47.48 35.46 4.05 27.79 22.49 45.67 منهل بريس عبد الحجارةمنطقة  بصية 89
Na -Ca-Mg -HCO3- 

Cl-Sulphate 

 منطقة الحجارة السلمان 90
محطة مراعي 

 0.13 2.27 19.23 42.44 36.04 0.22 28.13 20.38 51.27 1السلمان/
Na -Ca-Mg -HCO3- 

Cl-Sulphate 

 منطقة الحجارة السلمان 91
نايف ال عبد  

 0.62 1.93 12.94 37.29 47.79 1.10 36.61 26.26 36.03 علي 
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 1.29 2.98 14.37 43.99 38.65 1.87 11.14 28.69 58.30 4تخاديد/ منطقة الحجارة السلمان 92
Na -Mg  - Cl-

Sulphate 

 منطقة الحجارة السلمان 93

مفخر    
الشيباني  
 0.14 2.88 4.72 63.38 29.00 1.94 34.77 32.99 30.29 الحدودي 

 Ca-Mg -Na- Cl-
Sulphate 
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 السطح القضاء رقم البئر

اسم صاحب 

 البئر

Na 

(epm)% 

mg 

(epm)% 

ca 

(epm)% 

k 

(epm)% 

Cl  

(epm)% 

 SO4 

(epm)% 

HCO3 

(epm)% 

CO3 

(epm)% 

NO3 

(epm)% 
 TYPE OFنوعية الماء 

W ATER 

 منطقة الحجارة السلمان 94
مخفر التأميم 
 0.43 4.24 14.41 53.70 27.63 0.40 29.74 19.18 50.69 الحدودي

Na -Ca-Mg - Cl-
Sulphate 

 منطقة الحجارة بصية 95
عبد المنعم  

 1.60 3.13 10.93 35.05 50.88 1.59 39.71 24.17 34.53 سعود 
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 1.44 3.24 8.94 34.90 52.90 1.11 37.21 26.61 35.07 مخفر الحسن  منطقة الحجارة بصية 96
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 0.12 0.11 8.82 35.92 55.14 0.52 15.94 11.89 71.65 مخفر السماح منطقة الحجارة السلمان 97
Na -Ca-SO4-

Chloride 

 0.01 0.10 16.03 49.30 34.53 0.25 33.71 28.58 37.46 مخفر القادسية منطقة الحجارة بصية 98
Na -Ca-Mg  HCO3 - 

Cl-Sulphate 

 منطقة الحجارة بصية 99
مفخر انصاب  

 1.00 0.00 19.99 37.98 41.98 1.64 32.79 26.23 39.34 1الحدودي  
Na - Ca-Mg- HCO3 -

SO4-Chloride 

 Na-SO4-Chloride 0.02 0.24 3.29 36.30 60.16 0.44 13.89 10.55 75.12 مخفر المحمرة منطقة الحجارة بصية 100

 منطقة الحجارة بصية 101

مخفر 
صليبيخات 
 0.09 0.14 17.67 42.70 39.49 0.08 21.83 25.92 52.17 الحدودي

Na -Mg-Ca- HCO3- 
Cl-Sulphate 

 لحجارةمنطقة ا بصية 102
نيسان 9مخفر 

 0.01 0.14 14.75 47.28 37.82 0.43 35.95 18.47 45.14 الحدودي
Na -Ca-Mg - HCO3- 

Cl-Sulphate 

 منطقة الحجارة بصية 103
مخفر فاطمة 
 0.10 0.20 19.50 45.72 34.56 0.81 29.09 24.36 45.75 الحدودي

Na -Ca-Mg - HCO3- 
Cl-Sulphate 

 رةمنطقة الحجا السلمان 104
محطة تحلية 
 0.80 2.19 12.25 35.56 49.98 1.35 40.19 21.92 36.54 1ماء السلمان/

Ca- Na -Mg - SO4-
Chloride 

 منطقة الحجارة السلمان 105
شنان جواد 
 0.46 1.44 7.28 37.17 54.10 0.97 32.17 36.73 30.12 ناصر 

Mg-Ca- Na- SO4-
Chloride 

 0.08 0.74 15.74 34.29 49.21 0.45 26.25 49.44 23.86 وركاءمخفر ال منطقة الحجارة السلمان 106
Mg-Ca- Na- HCO3- 

SO4-Chloride 

 منطقة الحجارة بصية 107
محمد  أخرف

 0.90 2.16 7.65 39.56 50.62 0.95 36.20 28.63 34.22 حسن
Ca- Na -Mg - SO4-

Chloride 

 منطقة الحجارة بصية 108
 أهمحميدة ف
 0.60 1.28 8.34 29.31 61.06 1.52 33.21 24.39 40.88 محمد

Na -Ca-Mg - SO4-
Chloride 

 .(3-ملحق)في  المصدر: من عمل الباحهة باالعتماد عل  نتائج التحليل المختبرية

التي حصلنا عليها من النتائ  المختبرية مقاسة بواحدة )ملغراا/لتير  الموجبة والسالبةاليونات جميع قيم  ن  أ
ppm  إليييىملييييون جيييز  بيييالوزن بالميييا  وهيييي عيييدديا متكافئييية  إليييىحيييد لألييييون أجيييز  و  وهيييو ،(جيييز  بيييالمليون 

وهيييي الوحيييدة التيييي :(epmت )المليييي مكيييافئ/لتروحيييدا إليييىوييييتم تحوييييل هيييذه الوحيييدة  ((1)المليغيييراا لكيييل لتييير
(، مين 25نما يالحي  مين الجيدو ) ،(2)الوزن المكافئ لكل عنصر لتر علىتساوي حاصل قسمة ملي غراا/

 تية: ألبع الخطوات اتت epm إلى ppmويل العناصر من جل تحأ
epm =  (3) 

 

 (  ،ثل الوزن ال،كافئ لكل عنصر25ج ول )ال 

-Hem,J.D., Study and interpretation of The Chemical Characteristics of natural Water, 

2nd.ed,U.S.G.S Water Supply ,Washington .D.C.,No.1473, 1970,p363. 

                                                            

رفيااا،، هي رولوجياااة ال،يااااه الجوفية،جارعاااة ال،وصااال ( ا فيااا  كياااا تاااووا، ترح،اااه ر ااااض حارااا  الااا با،، ح،يااا  رداااي  1)

 .198ص1979,

 .198، صال،ص ر نفسه( 2)

(3) Todd, David Keith, Ground water Hydrology, John wiley and Sons,Inc.,Toppan Printing, 

Company(LTD) .New York  and London, 1980, p509. 

 الوزن المكافئ العنصر ت الوزن المكافئ العنصر ت

1- Ca 20.04 6- CO3 30 

2- Mg 12.16 7- SO4 48.03 

3- Na 23 8- Cl 35.46 

4- K 39.1 9- NO3 62.01 

5- HCO3 61.01 10- PO4 94.971 
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علييى مجمييوع  وذلييك بقسييمة العنصيير الموجيي  %epm))لكييل عنصيير وميين ثييم إيجيياد النسييبة المئوييية لييي   
ونفيت القيانون يطبيق عليى ( 100)وضيربها فيي  epm)()الملي مكيافئ/لتر)العناصر الموجبة لوحدة قياس 
 :( 1)تيلالعناصر السالبة حس  المثا  ا

 %=epmK  
K epm%  رلي ركافئ/لتر البوتاسيوم ال،ئوي = 

rK  البوتاسيوم بوح ة =epm  رلي ركافئ /لتر 

 epmالعناصر ال،وجبة بوح ات  = 

اصددبحت ، تطبيييق المعادلية علييى نتييائ  التحالييل الكيميائييية لآلبييار الميأخوذة ميين منطقيية الدراسية عبير

يمربعين  إلد يقسدم مخطدط سدولن  عليى مخطي  سيولن لكدي نسدقطها(%(epmلدينا تراكيز العناصر بوحددة 
، حيييث (%(epm يييون الكلوريييد بيييأتركيييز  إلييى (%epm)الصوديوارالبوتاسيييوا بيييعلييى نسييبة تركيييز  اعتميياداً 
ويتكيييون مييين العالقييية بيييين النسيييبة المئويييية لفيييائض أييييون  ،الميييياه ذات األصيييل البحيييري  عليييىاألالمربيييع يمثيييل 

( والنسييييبة المئوييييية لتركيييييز أيييييون %epm( مقاسيييية بييييي)NaClكلوريييييد الصييييوديوا ) ملييييح الكلوريييييد بعييييد تكييييون 
 :(2) تيةألاتطبيق المعادلة ( وذلك بepm %المغنسيوا مقاسة بوحدات )

 rMg

KNarrCl
A

)( 
    epm%

  
فيي خزانيات  حيث يمثل مياه بحرية األصل (A>1مثلثين، األو  عندما يكون ) إلىالمربع  حيث يقسم هذا    
(، والمثلييث الثيياني عنييدما تكييون Ca-Chloride)(كلوريييد –نالسيييوا)نوعييية المييياه فييي  ميين عائليية  وأن   ،ةمغلقيي
(1>A)  ونوعييييية المييييياه فييييي  ميييين عائليييية )مغنسيييييوافييييي خزانييييات حييييب  مغلقيييية ويمثييييل مييييياه بحرييييية األصييييل– 

صييييييييييل الجييييييييييوي الحديثيييييييييية ألفيمثييييييييييل المييييييييييياه ذات ا األسييييييييييفلمييييييييييا المربييييييييييع أ .Chloride-Mg)(3)نلوريييييييييييد()
( مقاسيية 4SOالكبريتييات ) القيية بييين النسييبة المئوييية لترانيييز( ويتكييون ميين العMeteoric Waterالمترحييحة)

 : (4) تيةألالمعادلة ا عبرفي المحلو  ( وفائض أيون الصوديوا epm%دة )بوح
epm%          

والميياه  قاريية( مترحيحة( يمثيل ميياه ذات أصيل جيوي )B>1)األو  عنيدما يكيون مثلثيين،  إلىالمربع هذا يقسم     
ويمثييل مييياه  B)<1)(، والمثلييث الثيياني عنييدما تكييون Na+K-Bicarbonate()ربونيياتابيك –ميين عائلة)الصييوديوا

                                                            

(1)  Todd, David Keith, Ground water Hydrology, John wiley and Sons,Inc.,Toppan Printing, 

Company(LTD) .New York  and London, 1980, p535.  

(2( Sulin,v.A, oil Water in The System of natural Ground Water ,Gostopichezdata 

Moscow,USSR, 1946,p215. 

(3)  Ibid, p215. 

(4(Ibid, p215. 
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 .Sulphate-K+Na( (1)( كبريتات( – الترحيح ونوع المياه في  ميييين عائلة)الصوديوا ةذات أصل جوي متوسط
  ذاعليييى ميييياه النمييي أصيييلهاعنيييد تطبييييق طرييييق سيييولن لتصييينيف الميييياه الجوفيييية فيييي منطقييية الدراسييية ومعرفييية 

عليى مخطي  سيولن  لترانييزاوبعيد تسيذي  ، (14الشكل)و ( 26( كما في الجدو )%epmالمأخوذة المقاسة بي)
 و صنفين من المياه هما: أه الجوفية في منطقة الدارسة على مجموعتين اظهرت المي

الخزانيات الجوفيية  إليىوهيي الميياه التيي دخليت :  Marine Waterالميياه ذات األصيل البحيري األو  : -1
 ت ضمن المثلث الثاني في المرييع ،حييث كيانوالتي سقط حيث ظهرت هذه نتائ  ،(2)وهي تشاب  مياه البحر

(1>A ) يميييين عائليييية )مغنسيييييوا كلوريييييد االمييييياه فيهييييمييييياه بحرييييية األصييييل ونوعييييية الييييذي يمثييييل ( )Mg-
Chloride) ،فيي خزانيات حيب  مغلقية ونوعيتهيا كلوريديية (2صييغتهاCl Mg(والتيي بلغيت )بئير مين 63)بيار آ

تكيويني الطييارات مين األعميال ضيمن اه تعكيت الميياه القادمية   المأخوذة من منطقة الدراسة ،هذه الميذاالنم
د بييييين هييييذه و حيييييث يوجييييد هنالييييك أتصييييا  هيييييدروليكي محييييد ، المترسييييبة ضييييمن البيئيييية البحرييييية أرضييييومةأا و 

 .التكوينات لذا فهي تعكت خزانات حب  مغلقة
لييت قريبييا  فييي الييدورة )القيياري( :هييي المييياه التييي دخ Meteoric Water: المييياه ذات األصييل الجييوي  الثيياني 

وتكييون عييادة فييي الخزانييات الجوفييية الضييحلة نسييبيا المسييتخدمة لسييح   الهيدرولوجييية، وتشيياب  المييياه السييطحية
  سييقطت ضييمن المثلييث العلييوي ميين المربييع ذاان معظييم النميي إلييى فييان النتييائ  تشييير ،(3)المييياه او حييحن المييياه

مين نيوع  األسيفل إليىالمترحيحة  ،جيوي متوسي  الترحييحصيل الأل(فيي مثليث الميياه ذات ا(B<1حيث كان األسفل
)4SO2Na ( والتي تحوي على ملح)Sulphate-++K+Naمن عائلة الصوديوا والبوتاسيوا)نبريتات الصوديوا 

=تقع في المثلث الذي يحيوي عليى مليح الكبريتيات)، و كبريتاتيةتها وتكون نوعي 
 4SOبسيب   ،اً ( بنسيبة عاليية جيد

 ،(4) كبريتييات التييي تعتميد علييى زييادة درجيية الحييرارة ميع العمييق وترسيي  امييالع البيكاربونيياتميالع الأزييادة ذوبييان 
علييى المكاحييف  األمطيار  الميياه المتحركيية بصييورة افذيية والمترحييحة ميين السيطح بعييد سييقو  ذاوتعكيت هييذه النميي

جها مين خيزان اليدماا وهيي غالبي  المياه الجوفية في منطقة الدراسة ييتم اسيتخرا أن   .الدراسةالصخرية في منطقة 
بليي  عييدد  ،ختالطهييا بالمييياه العميقييةاناتجيية بسييب   (5)بعييض المنيياطق التييي تكييون بحرييية ميين النييوع القيياري وعييداً 

وهيي الميياه  الجوفيية:ليذا نسيتنت  مين ذليك وجيود نيوعين مين الميياه  نميوذ . (45)  المجمعية لهيذه النوعييةذاالنم
عيتهيا كلوريديية نو   المغلقية وتكيون بالخزانيات حي ضيمن عليىاألحيو نيية القادمة من األعميال ذات الحركية العمود

 الضحلة والقريبة مين السيطح األفذيةمن المناطق البعيدة عبر الحركة  الكبريتاتية القادمة هي المياه خروالنوع األ
  .منطقةالالصخور في هذه الساقطة على مكاحف  األمطاروالناتجة من ترحيح مياه 

                                                            

ح،ر ن، دركة حفر  –لجوفية في رنطقة سارراء (عباس صالح الب ري، اراسة هي روجيوكي،يائية والتلوث بالنترت لل،ياه ا1)

 .50 -44، ص2004اآلبار ال،ائية، بغ اا،

 .29، ص2005الطبعة الثانية ، اار الكتب العل،ية للنشر والتوز ع ، القاهرة ،    السي  خليل، ال،ياه الجوفية واآلبار،( رث،  أح،2)

 .29نفس ، ص (ال،ص ر3)

 (4) Collins ,A, G ,Geochemistry of oil field Water , Development  in Petroleum Science -1, 

Elsevier,  Amestardam  ,  Holland , 1975 , 496 p . 

هياأة تقر ر ركتباي، عب  العالي عب  الثسين ال باج ، اراسة هي روجيولوجية وهي روكي،يائية للوحتي الرخي،ية والكو ت.  (5)

 .24،ص 2002 ،2809رقم التقر ر ،ال،سح الجيولوجي العراقية
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 ي، رعاالة قانون سولن على نتائج التثاليل ال،ختبر ة( تطب26الج ول )
SO4 

(epm)

% 

معادلة 

B(na+k)- cl 

mg 

(epm)

% 

-A clمعادلة

(na+k) 

اصيل 

المياه 

 الجوفية 

نسبة الصوديوم 

+البوتاسيوم / 

 الكلور 

Loc Arabic_name ت السطح 

 1 السهل الرسوبي جاسب حبيت النجمي 0.68 بحرية 16.66 26.41   35.29

 2 السهل الرسوبي شركة الرافدين  الهالل 0.45 بحرية 42.99 27.95   1.20

 3 السهل الرسوبي خالد سباهي الرميثة 0.69 بحرية 15.86 26.23   34.99

 4 السهل الرسوبي عبد الزهرة هاشم  الرميثة 1.04 قارية   38.97 2.14 36.47

 5 سهل الرسوبيال رحيم تويج الخضر 0.87 بحرية 10.73 25.63   18.97

 6 السهل الرسوبي عباس ناظم خسين  الخضر 0.82 بحرية 15.4 27.35   16.16

 7 السهل الرسوبي 2محطة النخيل النسيجية/ الكرامة 1.47 قارية   23.91 14.87 51.45

 8 السهل الرسوبي اسعد خالد هالل  الكرامة 0.93 بحرية 5.12 26.47   26.19

 9 السهل الرسوبي بحيرة ساوة الهالل 0.7 ريةبح 14.88 26.19   36.06

 10 السهل الرسوبي نجم عواد  أحمد الهالل 1.04 قارية   16.33 2.74 29.09

 11 السهل الرسوبي حبيب عبادي الهالل 1.4 قارية   23.72 13.11 53.09

 12 السهل الرسوبي درةمحمية ساوة لغزالن والنعام والنباتات النا الهالل 1.15 قارية   21.38 5.36 46.68

 13 السهل الرسوبي عبد الحسين عبد الزهرة  النجمي 0.63 بحرية 19.31 28.76   33.97

 14 السهل الرسوبي عبد رزاق فاضل  الهالل 0.7 بحرية 15.14 26.26   33.33

 15 السهل الرسوبي عماد بهلول النجمي 0.69 بحرية 15.82 26.33   36.62

 16 السهل الرسوبي قاسم جريان محمد الكرامة 0.72 ريةبح 14.54 26.4   35

 17 السهل الرسوبي 7معمل الملح  السلمان 0.72 بحرية 14.54 29.7   35.03

 18 السهل الرسوبي عارف وثيج عكال  السلمان 0.76 بحرية 12.41 21.99   34.78

 19 السهل الرسوبي اه الجوفية  محطة البيداء لتحلية المي السماوة 0.74 بحرية 13.23 22.67   38.88

 20 السهل الرسوبي اياد محمد نغماش السلمان 0.71 بحرية 14.44 26.72   35.09

 21 السهل الرسوبي سليم ال شارع محمد السلمان 0.75 بحرية 12.28 22.46   33.38

 22 السهل الرسوبي 2الحزام االخضر/ السماوة 0.67 بحرية 23.08 23.04   5.47

 23 السهل الرسوبي قيصر سوادي  السماوة 1.14 قارية   29.36 5.36 46.18

 24 السهل الرسوبي بديل البديل 1مصفى السماوه/ الهالل 0.96 بحرية 1.95 27.55   47.68

 25 السهل الرسوبي حليو حسين أقبال السلمان 0.68 بحرية 16.44 32.12   30.98

 26 السهل الرسوبي الح ملوص ص السوير 0.58 بحرية 23.1 43.77   36.82

 27 الوديان السفلى قحطان محمود السلمان 0.71 بحرية 15.57 26.61   33.99

 28 الوديان السفلى الذرة الصفراء السلمان 1.9 قارية   18.66 22.22 72

 29 الوديان السفلى 1مشروع تطوير االبل / السلمان 1.72 قارية   22.06 9.92 84.98

 30 الوديان السفلى حسين كريم فليح  السلمان 1.05 قارية   22.79 2.12 36.37

 31 الوديان السفلى حمود شاطئ شارع السلمان 0.67 بحرية 17.42 29.73   34.44

 32 الوديان السفلى صلفة فهد عبد الحسين بصية 0.71 بحرية 14.44 26.72   35.09

 33 الوديان السفلى محمد عبد االئمة السلمان 1.3 قارية   23.4 10.59 47.64

 34 الوديان السفلى عين دغيم /شاهد نواف الخضر 1.34 قارية   24.82 11.06 52.11

 35 الوديان السفلى عطية كاظم محيل الخضر 1.43 قارية   23.75 14.02 52.28

 36 الوديان السفلى 1نعيم بريج رجا/ بصية 1.41 قارية   23.73 13.79 51.66

 37 الوديان السفلى شركة بادية السماوة الخضر 0.7 بحرية 15.53 26.47   35.7

 السلمان 0.78 بحرية 11.15 18.64   33.54
شاطئ شارع/ بئر الطاقة  محمد

 الشمسية 
 38 الوديان السفلى

 39 الوديان السفلى بشرى محمد ابوجليل السلمان 1.32 قارية   20.42 10.98 56.22

 40 الوديان السفلى البعيد 1معمل اسمنت سامان  السلمان 0.69 بحرية 15.92 26.61   34.6

 41 الوديان السفلى القريب  6معمل اسمنت سامان  السلمان 0.83 بحرية 7.46 27.95   30.11

 42 الوديان السفلى حسن هادي عباس  السلمان 2.21 قارية   11.93 39.9 47.52

 43 الوديان السفلى دهام ابوحسنةعطية  السلمان 1.8 قارية   14.12 32.08 41.75

 44 الوديان السفلى 1خولة صاحب عيسى/ بصية 1.16 قارية   23.65 6.22 48.46

 45 الوديان السفلى 2نعيم كشيش محمد  السلمان 1.07 قارية   22.85 3.53 36.54

 46 الوديان السفلى خلف خاوي السلمان 0.91 بحرية 3.34 32.61   46.75

 47 الوديان السفلى 1محطة مراعي السلحوبية/ السلمان 0.74 بحرية 12.89 22.8   37.38

 48 الوديان السفلى 5الوحاشية ال عودة  بصية 0.71 بحرية 14.58 20.76   35.58

 49 الوديان السفلى سعد عطية بديوي الخضر 0.73 بحرية 13.56 24.07   34.98

 50 الوديان السفلى د محمد مرقد السي بصية 0.72 بحرية 14.19 22.37   35.7

 51 الوديان السفلى علية خطار  الخضر 0.73 بحرية 13.71 26.69   34.69

 52 الوديان السفلى هناء كاظم محسن السلمان 0.72 بحرية 14.18 26.4   34.67

 53 الوديان السفلى سيد محمد هاشم  بصية 0.69 بحرية 16.36 26.16   34.72

 54 الوديان السفلى عين قصر حمود /الورك  الخضر 0.7 بحرية 15.06 27.18   35.33

 55 الوديان السفلى عين صيد  السلمان 0.78 بحرية 10.69 23.52   35.24
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SO4 

(epm)

% 

معادلة 

B(na+k)- cl 

mg 

(epm)

% 

-A clمعادلة

(na+k) 

اصيل 

المياه 

 الجوفية 

نسبة الصوديوم 

+البوتاسيوم / 

 الكلور 

Loc Arabic_name ت السطح 

 56 الوديان السفلى سمير ناجي السلمان 1.45 قارية   23.5 14.94 50.68

 57 الوديان السفلى سحر مروي منشد بصية 1.4 قارية   23.72 13.38 50.78

 58 الوديان السفلى محمد عودة عكاب السلمان 0.7 بحرية 15.53 26.47   35.7

 59 الوديان السفلى مهدي بردان بصية 1.31 قارية   22.45 11.24 46.37

 60 الوديان السفلى ممدوح مبارك كاظم بصية 1.2 قارية   28.81 7.38 44.28

 61 الوديان السفلى  بئر االبل السلمان 0.71 بحرية 14.77 26.3   35.44

 62 الوديان السفلى سيد علي الميالي  السلمان 0.5 بحرية 27.01 39.71   37.27

 63 الوديان السفلى فيصل عليوي  السلمان 0.88 بحرية 4.96 29.22 4.96- 45.65

 64 الوديان السفلى كاطع جبار جادر  السلمان 0.91 بحرية 3.76 26.74   54.5

 65 الدبدية منتزة بلدية بصية  بصية 0.73 بحرية 13.92 26.29   33.83

 66 الدبدية 2اسالة ماء بصية/ بصية 0.81 بحرية 9.56 20.48   32.24

 67 الدبدية roمحمد  علي وادي محطة  بصية 0.69 بحرية 16.36 26.16   34.72

 68 الدبدية كريم عبود حسن  بصية 1.08 قارية   11.32 5.14 36.4

 69 الدبدية مخفر المصطفى الحدودي بصية 1.4 قارية   24.46 15.18 40.69

 70 الدبدية مخفر ملحق عمار ابن ياسر  بصية 0.71 بحرية 14.64 23.32   35.05

 71 منطقة الحجارة 2ساير ضيف هللا بين/ السلمان 1.84 قارية   11.63 34.05 42.04

 72 منطقة الحجارة جبارجاسم محمد  السلمان 1.32 قارية   27.24 9.27 58.32

 73 منطقة الحجارة جواد كاظم علي السلمان 0.61 بحرية 17.69 34.36   49.49

 74 منطقة الحجارة خديجة عبدالكريم حسن بصية 1.38 قارية   22.33 13.78 48.12

 75 منطقة الحجارة كطمة عكال رحيل السلمان 0.95 بحرية 2.19 18.8   46.64

 76 منطقة الحجارة مخفر هاشم الحدودي السلمان 1.26 قارية   27.72 9.07 39.96

 77 منطقة الحجارة 1القرية العصرية/ السلمان 1.58 قارية   14.83 22.33 45.58

 78 منطقة الحجارة 1الهيئة العامة لالرشاد الزراعي/ السلمان 0.66 بحرية 14.52 34.34   46.62

 79 منطقة الحجارة 3اية السلمانبد بصية 1.29 قارية   23.4 10.33 47.99

 80 منطقة الحجارة 1الغنيمي  بصية 0.84 بحرية 6.76 28.19   53.65

 81 منطقة الحجارة  roسالم جواد   السلمان 1.24 قارية   21.87 3.47 77.72

 82 منطقة الحجارة 1جواد كرار نعيم  بصية 1.1 قارية   23.55 4.14 56.55

 83 منطقة الحجارة جاسم سعران سلطان السلمان 1.22 يةقار   19.35 8.31 47.04

 84 منطقة الحجارة حسن خضير شاهر  السلمان 0.7 بحرية 15.89 26.3   33.9

 85 منطقة الحجارة سعود  إبراهيم السلمان 0.7 بحرية 15.79 26.89   34.06

 86 جارةمنطقة الح بئر المنتزة  لوذان السلمان 0.69 بحرية 16.23 22.47   34.9

 87 منطقة الحجارة فضل عزوز ال محسن  بصية 0.7 بحرية 15.89 26.3   33.9

 88 منطقة الحجارة علي خلف السلمان 1.24 قارية   22.99 8.5 50.85

 89 منطقة الحجارة منهل بريس عبد بصية 1.4 قارية   22.49 14.27 47.48

 90 منطقة الحجارة 1ي السلمان/محطة مراع السلمان 1.43 قارية   20.38 15.45 42.44

 91 منطقة الحجارة نايف ال عبد علي   السلمان 0.78 بحرية 10.66 26.26   37.29

 92 منطقة الحجارة 4تخاديد/ السلمان 1.56 قارية   28.69 21.52 43.99

 93 منطقة الحجارة مفخر الشيباني  الحدودي     السلمان 1.11 قارية   32.99 3.24 63.38

 94 منطقة الحجارة مخفر التأميم الحدودي السلمان 1.85 قارية   19.18 23.46 53.7

 95 منطقة الحجارة عبد المنعم سعود   بصية 0.71 بحرية 14.76 24.17   35.05

 96 منطقة الحجارة مخفر الحسن  بصية 0.68 بحرية 16.72 26.61   34.9

 97 منطقة الحجارة السماحمخفر  السلمان 1.31 قارية   11.89 17.02 35.92

 98 منطقة الحجارة مخفر القادسية بصية 1.09 قارية   28.58 3.17 49.3

 99 منطقة الحجارة 1مفخر انصاب الحدودي    بصية 0.98 بحرية 1.00 26.23   37.98

 100 منطقة الحجارة مخفر المحمرة بصية 1.26 قارية   10.55 15.4 36.3

 101 منطقة الحجارة مخفر صليبيخات الحدودي بصية 1.32 ةقاري   25.92 12.76 42.7

 102 منطقة الحجارة نيسان الحدودي9مخفر  بصية 1.21 قارية   18.47 7.76 47.28

 103 منطقة الحجارة مخفر فاطمة الحدودي بصية 1.35 قارية   24.36 12 45.72

 104 منطقة الحجارة 1ان/محطة تحلية ماء السلم السلمان 0.76 بحرية 12.1 21.92   35.56

 105 منطقة الحجارة شنان جواد ناصر  السلمان 0.57 بحرية 23 36.73   37.17

 106 منطقة الحجارة مخفر الوركاء السلمان 0.49 بحرية 24.91 49.44   34.29

 107 منطقة الحجارة محمد حسن أخرف بصية 0.69 بحرية 15.45 28.63   39.56

 108 منطقة الحجارة محمد أهمحميدة ف بصية 0.69 حريةب 18.67 24.39   29.31

 .(3رلث، )ي فجية ل،ختبرات العلوم والتكنلو ال،ص ر: رن ع،ل الباحثة باالعت،اا على نتائج التثليل ال،ختبر ة
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 ( مخط  سولن يوضح أصل المياه الجوفية ونوعيتها في منطقة الدراسة14شكل )ال
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CorelDRAW 2019 (64-Bit)( وبرنامج 26) عل ، جدولدر: من عمل الباحهة باالعتماد المص   

 يف منطقة الدراسةشكال املياه اجلوفية أ-ثامنا 
وتتييوزع هييذا  ،حتمتيياز منطقيية الدراسيية بظهييور أنييواع واحييكا  متعييددة ميين المييياه الجوفييية علييى السييط

بالدرجية األوليى التركيي   المتمثلية العواميل الطبيعية األنواع بشكل متبياين حسي  طبيعية المنطقية التيي تحيددها
المائييية وطبيعيية  النقييا توزيييع ت فييي تبيياين هماالصييخرية وطبوغرافييية المنطقيية التييي سيي والتكوينيياتالجيولييوجي 

التربة والنبات الطبيعي اليذي سياعدت عليى تشيتتها فيي منياطق وتركزهيا فيي  أيضاً هذه العوامل  ومن ،موقعها
النقييا   بييدورها يييؤثر علييى سييمك الخييزان ونوعييية المييياه فييي  وكمييية اإلنتييا  فيهييا، وتشييملى الييذي أخيير منيياطق 

الينييابيع( وتييم مسييح  النقييا  المائييية لكييل منطقيية و العيييون و ابييار يدوييية و  ارتوازييية بييارآالييية و  بييارآالمائييية علييى )
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 اآلبييار مديرييية حفييرهنيياك بعييض النقييا  غييير مسييجلة لييدى  ن  أالدراسيية الميدانييية  عبييرتضييح أوقييد ،الدراسيية 
دون الحصو  على موافقة رسمية مين قبيل الجهيات  اآلبارالمائية في المثنى بسب  قياا بعض السكان بحفر 

بيار الليية، آحييث يتيوزع هيذا العيدد بيين عييون و  )1883(عدد النقا  المائيية وبل  المختصة بهذا الموضوع، 
فييي األجييزا  الجنوبييية وفييي المنيياطق الشييمالية الغربييية وحيييث تتييوزع هييذه النقييا  بييار يدوييية آبييار ارتوازييية و آو 
فيي منطقية الرحياا  اآلبياروحييث تركيز انثير عيدد مين تليك النقيا   نبيرأخذ صدع الفرات الحصية األي أيضاً و 

 :نما يأتييد والسودان والعميد ووادي حنان،ووادي خرز والحعلي والورك الغضاري ومنطقة عين ص

 ((Wells اآلبار-1
البئير عبيارة للحصيو  عليى الميياه الجوفيية و ا ئر على الفتحة العمودية المحفورة اصيطناعيتطلق كلمة ب
التيي  اآلبيارمستوى الما  الباطني، وتوجد المياه بصفة مسيتديمة فيي  ما دون  إلى األرضعن ثق  يحفر في 

المستوى مباحرة  هذا  ن ما دو  إلىالتي تحفر  اآلبارما دون مستوى الما  الباطني بقدر كبير، أما  إلىتصل 
ألن  لم يتم  الضحلة عادة ما تكون ملوث  نظراً  اآلبارف نها تتعرض للنضوا حين يحل فصل الجفاف، ومياه 

، بييار السييهل الرسييوبي التييي اغلبهييا تعييرض الييي الجفيياف آكمييا هييو الحييا  فييي  الصااخور عبييرتكريرهييا طبيعيييا 
 يصيلوقيد   ممكين أسيفل مسيتوى الميا  البياطنيأقصى عمق  إلىوحتى يكون البئر جيد المياه لبد من حفره 

استمرار ض  المياه من البئر يسيب  انخفياض فيي مسيتوى  أن   إلىنبغي اإلحارة . ي(1)عمق مئات المتار إلى
السيطحية ذات القطير الواسيع والعميق  اآلبار إلىبالنسبة لنوع الحفر  اآلباريمكن تقسيم . الما  الباطني محليا

 إليهيياالتييي يييدخل  اآلبيياريمكيين التمييييز بييين وكييذلك  ،قيية ذات القطيير القليييل والعمييق الكبيييرالعمي اآلبييارالقليييل و 
ميين ناحييية خييرو  المييا  ميين البئيير فيييمكن وبشييكل أفقييي ميين الجوانيي ، أمييا  األسييفلالمييا  بشييكل عمييودي ميين 

 النسييييابية  توازييييةالر  اآلبيييارو أالمتدفقييية  اآلبييياربوتسيييمى  التيييي يخييير  منهيييا الميييا  تلقائيييياً  اآلبيييارالتفرييييق بيييين 
 إلييىلتصييعد  الخييزانالمييياه كافيييا لييدفع المييا  ميين مييا  ارتييوازي ويكييون ضييغ  ضييمن خييزان حينمييا يحفيير بئيير 

في ن البئير  قيرا السيطح إليىا اقتصر الضغ  عليى دفيع الميياه إذأما  ،ارتوازياً  البئر حينئذ بئراً  ىليسمالسطح 
، (2)اآلبيار إليىالواحيات الزراعيية ل فيي وجيود كثيير مين ويرجيع الفضي يسمى في هذه الحالة بئرا حب  ارتوازي،

بشيكل كبيير فيي المنياطق القريبية  اآلبياربئيرا تتركيز هيذا  (94)الرتوازية فيي منطقية الدراسية اآلبارويبل  عدد 
 اً بئير  (19)مملحية السيماوة  فيي  فييو  اً بئير  (35)في منطقة الغضاري فيهياف ،الفرات(أبو جير)صدع  صدع من

سيياوه والييورك  ةتتواجييد فييي عييين صيييد وبييالقرا ميين بحييير  أيضيياً بييار و ( آ7)بييار والوحاحييية ( آ10)ووادي خييرز
منهيا مضيخات لسيح  الميا   إليى يحتيا  المياه فيها متدفق انسييابي ليكون منسوا  التيوالحعلي والجرع، 

ا فيي منطقية والتيي يبلي  عيدده لسح  الميياه بشيكل اليي مضخات إلىالمتدفقة التي تحتا  غير  اآلبارتدعى 

                                                            

 .65( رث،  ز اا فتثي العلي، رص ر ساب،، ص1)
 . 2، ص2009ل،ياه الجوفية في الباا ة الجنوبية، تقر ر لهيأه ال،سح الجيولوجي العراقية، بغ اا،( أح،  رو ضي ح،ااي، ركارن ا2)
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ووادي  بئيراً (140)والورك  بئراً ( 156)وبلغت  في عين صيد اللية توزعت اآلبارنثر أو   بئراً (1736) الدراسة
 .(41)(40)صورة ال( و 27دو )، يالح  الجبئراً (95)والعميد  بئراً (130)خرز

 الرحاا/زي لصاحب  علية خطار في الحعلي( بئر ارتوا41)صورة ال             ( بئر ارتوازي رغذي لهور الصليبات40صورة )ال

 
 
 
 
 
 

  
 

 .25/10/2019 بتاري التقطت  ةالمصدر: الدراسة الميداني

المحفييورة منييذ العصييور  اآلبيياراليدوييية وهييي  اآلبييارفييي منطقيية الدراسيية  اآلبييارهنيياك نييوع ثالييث ميين        
وسيييلة  األرضنسييان علييى سييطح إلف السيينين التييي عرفييت منييذ وجييود األالقديميية والييذي يتجيياوز تاريخهييا ا

قطييار أمييا أ، ا(20)وأنثيير قليييال ميين ا(4)بييين االمحفييورة يييدوي اآلبيياريتييراوع أعمييال تلييك  لتطييور الحضييارات،
نهييار فأنهيا تيبطن ببطانية لولضيمان سيالمة البئير ومنيع جيدرانها مين ا ا، (10 -1)تتراوع بين  اآلبارتلك 

لييف خاصية باآلبيار، يالحي  نابيي  تغأمين  وأسلح و من السمنت المأو صخور أدائمة من عصي خش  
بئيرا موزعية فيي كيل مين وادي ( 38)المحفيورة ييدويا فيي منطقية الدراسية اآلبيار(. يبل  عدد 43()42صورة )

محفيور  ليوذانبيرزهم بئير المنتيزه ( آبيار أ4آبيار ونكيرة السيلمان وفيي ) (5)بار والركاية وفيها( آ9)خرز وفيها
نصيياا والهيصييم ألبييار و عييين صيييد والعميييد وا( آ3)التيياريخي، وهدانييية فيهييا وبئيير بنييي هييال  1963سيينة 

تعرضييييت لجفيييياف بسييييب  عمقهييييا القليييييل  اآلبييييارتوبيييية واغليييي  هييييذا -ووادي الكصييييير ورحبيييية والحييييعلي وا 
جييل أالمكثفيية التييي تعرضييت لهييا المنطقيية ميين  اآلبيياروانخفيياض منسييوا المييياه الجوفييية بسييب  عملييية حفيير 

و آباار طر ا، الثاج القا  م وال،ثفاورة ران زران بيار المبيادرة آراضيي المتروكية وسيميت استثمار واسيعة لأل

 ن .األد لح العباسيين وال تزال بعض آثارها روجواة
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 بار والعيون في منطقة الدراسةآل( التوزيع المكاني ل27جدو  )ال
 
 
 
 
 
 اسم المنطقة  

نوع البئر 
 العين /

 /اآلبار عدد
 العيون 

معدل 
عن االرتفاع 

مستوى 
سطح البحر 
 بالمتر

معدل عمق 
 بالمتر الحفر

  معدل التصريف
  لتر/الثانية

المنسوب 
 بالمتر الثابت

المنسوب 
 المتحرك
 بالمتر

 اآلبارعدد 
 العاملة 

حفر 
المسح 
  يالجيولوج

هيأه حفر 
المياه 
 الجوفية

حفر 
 نفع عام أهلية

نفع 
 خاص

 6 0 3 3 0 4 1.5 1 4-3 6-4 1-4 6 الي قضاء الرميثة/مسيعيدة  1

 0 0 11 0 11 6-8 1-3 2-4  12-18 6-12 11 الي ابار مشروع تعزيز التعزيز 2
لشركة 11

 الرافدين

 25 0 25 0 0 25 4-5 3-4 2-3 5-8 9-8 25 الي قضاء الهالل /قرية ال جعوان 3

 5 10 5 10 0 15 6-7 1.5-3 3-5 6-12 4-8 15 الي قضاءالنجمي /للحافات 4

 لسماوة المملحة/ا 5

 63 الي 

22-6 

95-9  

20-3 5-0 9-0 82 

معمل الملح 
12 
مقالع 
 46 36 46 17 7الصخور 

 19 ارتوازي

 9 2 يدوي

 0 2 0 2 0 2 19 4 13 60 16 2 الي  الخسفة 6

 6 1 4 3 0 5 11-45 9-40 10-12 65-150  212-224 5 الي  الزكل 7

 وادي خرز 8

 130 الي 

50-1 

115-5 

 78 م42-سم20 م29-سم 22 20-2

لمحطة  12
 نسيج النخيل

لمعامل  12
 135 14 49 76 االسمنت  

 10 ارتوازي

9-4 9 يدوي  

 91 0 56 35 0 77 4-65 3-60 6-25  15-120 5-42 91 الي  وادي شنان 9

 0 17 7 9 1 6 8-87 8-69 2-5 80-110 234-240 17 الي  أبو اللوم 10

 الغضاري 11

 65 الي 

43-5  

115-15 

20-4 35-2 35-2 55 0 40 61 0 101 

 35 ارتوازي

12-9 2 يدوي  

 عين صيد 12

 156 الي 

30-6  

100-6 

30-5 11-2 13-3 149 0 64 95 3 156 

 ارتوازي
عين ماء عساف 

 2دغيم / وعين

 6 1 يدوي

 41 4 0 33 8-40 6.5-40 6-20 70-170  18-51 45 الي  الفضوة 13
ماء محطة 
 44 1/الفضوة

 العميد 14

 95 الي 

63-13 

140-9 

 9 1 يدوي 91 5 77 19 0 85 60-3 54-1 25-5

 قضاء الهالل /هبحيرة ساو 15

 19 الي 

 6 ازيارتو 19 6 16 8 1 22 4-0 3-0 20-5 80-40 15-0

 9 6 1 13 1 11 85-135 70-96 3-15 115-175 100-132 15 الي  السلحوبية 16

 الورك 17

 140 الي 

32-2 

100-39 25-5 
 

11-0 12-0 108 0 75 76 23 128 

 8 ارتوازي

 عين ماء

 حمود جاسمعين 
محمد فهد، 

 6 3طعمةعطيةفرحان/

 السودان 18

 91 الي 

22-5 

90-8 

25-5 

7-0 
 

15-5 55 0 29 64 0 93 

 عين ماء
عين سلمان شبلي /1

تكوين الفرات/  

 8 1 يدوي 
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 اسم المنطقة  

نوع البئر 
 العين /

 /اآلبار عدد
 العيون 

معدل 
عن االرتفاع 

مستوى 
سطح البحر 
 بالمتر

معدل عمق 
 بالمتر الحفر

  معدل التصريف
  لتر/الثانية

المنسوب 
 بالمتر الثابت

المنسوب 
 المتحرك
 بالمتر

 اآلبارعدد 
 العاملة 

حفر 
المسح 
  يالجيولوج

هيأه حفر 
المياه 
 الجوفية

حفر 
 نفع عام أهلية

نفع 
 خاص

 

 الصالب 19

 40 الي 

24-12 

86-45 

 8 1 يدوي 41 0 14 26 1 37 15-5 14-4 25-7

 االشعلي 20

 70 الي 

68-1 120-6 25-5 6-0 11-0 59 0 27 49 3 73 

 5 عين ماء

 1 ارتوازي

 0-0 0-0 4-8 85-92 -2 -6 7 ارتوازي  االشعلي/الوحاشية 21
 1عامل /4

 6 اختباري 1 4 3 0 اختباري 

 كصير /الرحاب 22

 33 الي 

2-24  

100-6 

 37 معذرةالخيل/1 35 3 0 22 20-2.5 م20 -سم70 20-8

 3 ارتوازي

9-6 2 يدوي  

 5 0 4 1 0 3 6 4 10-20 75-83 6-17 5 الي  الكليب  23

 الهيصم  24

 30 الي 

25-7 

90-70 

 7 1 يدوي 30 0 9 21 0 28 15-45 12-4 20-7

 الرحبة 25

 23 الي 

26-6 

95-42 

30-8 8-1 10-2 24 3 9 12 

                                                              
لمعمل اسمنت 1

لالعالف 2المثنى ,
 9 1 يدوي 21 3السلمان/

 الجرع/السماوة 26

 8 الي 

16-14 65-47 15-4 2-0 24-0 8 0 10 0 

الحزام 4/2
طاقة 2األخضر,

 2 ارتوازي 6 الشمسية

 0 4 0 4 0 3 150-170 70-132 4-15  180-200 96-321 4 الي  الجل 27

 3 0 2 1 0 3 24-28 21-23.5  10-30 70-100 23-35 3 الي  الدحل 28

20-4 7/20 40-80 13-43 21 الي  الدعية/الرحاب 29  4-10  19 0 21 0 0 21 

 0 5 1 4 0 3 15 13 15 52-156 196-211 5 الي  الحلوات 30

 12 1 2 11 0 11 22-85 20-80 10—7 110-170 234-303 13 الي  الشفلحية 31

 0 11 0 11 0 3 83-90 72-75 8 113-200 122-128 11 الي  فيضة بريبج 32

 0 2 0 2 0 1 170 132 4-15 126 343 2 الي  الكسور 33

 83-130 75-96 12-5 116-180 198-227 38 الي  الشيحي/القرية العصرية 34
لم /38

 34 4 0 38 0 تسكن

 الثويرية 35

 10-23 14 الي 
 

80-35 

 7 1 يدوي 15 0 11 4 0 13 14-5 13-4.5 25-15

 نكرة السلمان 36

 186-261 29 الي 

228-8 

12—5 70-4 219-4.5 20 0 22 13 20 15 

 2 عين ماء

عين عبود مرهج 
عين علي  ،

 مطرود ساجت

 4 يدوي
 

6-15  

 لسلمانا-ال توبة 37

 17 الي 

205-183 

70-6 20—6 
 

9-6 3 يدوي 20 0 11 9 0 14 20-5 18-4  
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 اسم المنطقة  

نوع البئر 
 العين /

 /اآلبار عدد
 العيون 

معدل 
عن االرتفاع 

مستوى 
سطح البحر 
 بالمتر

معدل عمق 
 بالمتر الحفر

  معدل التصريف
  لتر/الثانية

المنسوب 
 بالمتر الثابت

المنسوب 
 المتحرك
 بالمتر

 اآلبارعدد 
 العاملة 

حفر 
المسح 
  يالجيولوج

هيأه حفر 
المياه 
 الجوفية

حفر 
 نفع عام أهلية

نفع 
 خاص

 12 0 9 3 0 7 7.5-14 3.5-21  8-10 30-51 195-202 12 الي  الضعوسية /السلمان 38

 8 1 2 7 0 6 8-35 7-30 8-10 35-120 195-240 9 الي  الوجاجة /السلمان 39

 1 8 0 9 0 3 13-135 5-120 10-15 42-162 18-150 9 الي  ناحية بصية 40

 0 4 0 4 0 3 125-140 118-125 5-8 198-200 120-181 4 الي  الصبيحية 41

 0 10 0 10 0 10 66-90 53-56 4-6 80-115 54-75 10 الي  الراشدية 42

 الركاية  43

 25 الي 

29-5 

83-6 

12-7 5 يدوي 29 1 21 9 0 5 10-5 8-3 15-8  

 هدانية 44

 14 الي 

198-193  

65-20 

12-5 18-8 22-12 9 0 
ابار / 17
20-7 3 يدوي 15 2 0 مبادرة  

 0 2 0 2 0 1 80-93 67-73 15-8  140  133 2 الي  باكور 45

 0 2 0 2 0 1 46 44 5-12 150 265 2 الي  كويخة 46

 2 0 0 2 0 2 8 6  8 80  17 2 الي  الكور 47

 10 م45 6 2 الي  الركبانية 48
 

3 1 0 2 0 0 2 

م340 431 2 الي  الحويجات  49  8-15  165 240 1 0 2 0 2 0 

م130 191 2 الي  الجويو 50  0 2 0 2 0 1 100 م75  12-5 

 1 1 0 2 0 2 35-72 30-60 9 م100-130  247  2 الي  فيضة الساعة 51

 7 0 7 0 0 3 40 35 7-20 145-156 220-228 7 الي  أبو ثنية 52

 2 0 0 2 0 2 66 60 8-10 86 191 2 الي  فيضة الزهرة 53

 2 0 0 2 0 1 80 71 5  137  248 2 الي  السادة 54

 0 2 0 2 0 1 138 126 5 165  155 2 الي  السدير 55

 3 0  3 0 0 3 65 63 10-15 150 149-255 3 الي  الدمنة 56

 3 2 2 3 0 4 68-94 65-90 15-19 150-200 184-195 5 الي  الرفاعية 57

 11 0 11 0 0 4  52 47 10-15 120 250-261  11 الي  اللهب 58

 6 0 1 5 0 3 120-154 82-109  6-15 150-200 96-154 مبادرة/6 الي  أبو سجلة 59

 50 0 0 50 0 30 90-110 78-80 5-7 155-140 92-105 50 الي  صفية 60

 45 0 0 45 0 30 97-102 75-82 5-7 125-130 25-109 45 الي  الصكعة 61

 3 0 0 3 0 2 101-108 97-100  6-18 140-186 123-124 3 الي  العذافية 62

 0 7 0 7 0 7 73-108 65-100 6-12 135-140 180-181 7 الي  الشاوية 63

 3 0 0 3 0 3 7-14 5-11  7-25 50-80 50-70 3 الي  الصبيخة 64

 17 0 0 17 0 11 137-156 83-98 6 143-200 130-158 مبادرة/17 الي  الفرس )ام بير( 65

 1 1 0 2 0 1 95 80 6 130-170 161-165 مبادرة/2 الي  ام ارشيده 66

 2 2 0 4 0 2  86-102 80-84 6 130-152  130 4 الي  طريق المطار قرب القرية العصرية 67

 3 0 3 0 0 3 39-42 35-40 20-25 170 185 3 الي  الزمل 68

 15 0 7 8 0 15 35-67 33-65 12-20 70-130  125-135 15 الي  الكرعة  69

 9 1 0 10 0 10 75-125 75-86.5 5-12 125-130 165-187 10 الي  ام خروج 70

 6 0 3 3 0 3 110-181 96-101 2.5-8 153-163 200-247 6 الي  فيضة صويلحة 71

 9 0 0 9 0 6 96-132 82-102 5-7 150-174 113-189 مبادرة/9 الي  ابوجزره 72

 3 0 3 0 0 2 160-210 120-180 5-10 75-82 217-227 3 الي  ام دويح 73
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سطح البحر 
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 0 1 0 1 0 1  170 132 5-8 300 419 1 الي  90كيلو 75

 0 1 0 1 0 1 150 84 5-8 200 319 1 الي  70كيلو 76

 0 1 0 1 0 1 174 84 5-8 270 348 1 الي  45كيلو 77

 2 33 3 32 0 25 78-230 35-132 5-8 100-300 126-425 35 الي  السلمان من بادية مناطق متفرقة 78
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 بالعتماد على:المصدر: من عمل الباحثة      
 .2018فرع المثنى، قسم الجيولوجيا، مسح النقا  المائية )بيانات غير منشورة(،  اآلباروزارة الموارد المائية مديرية حفر  -1
13/3/2020-24/4/2019فترة العمل الميداني من فترة عبرالدراسة الميدانية في منطقة الدراسة بتواري  متعددة  -2
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 قديم لبني هال                  ( بئر يدوي 42صورة )ال             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .3/8/2019: الدراسة الميدانية التقطت بتاري  ال،ص ر
 (pringsS) )*(لعيونوا الينابيع-2
وقد تتدفق المياه من  بعنف ظياهر، وقيد تنيز   ،يسمى ينبوعا األرضطبيعيا فول سطح  نبثاقاً احينما ينبثق الما         

وهيو جرييان  ،Spring Line الينيابيعالعييون و وقيد تتجياوز الينيابيع وتنيتظم فيي خي  يطليق عليي  خي   هدو ،وتنساا في 
تحيت تيأثير قيوة  األرضفيي مواقيع تقياطع الطبقيات المائيية ميع سيطح ينشيأ و  األرضطبيعي للميياه الجوفيية عليى سيطح 

ومين الينيابيع  ،السيطحيةالتضاريت  وتقاطعالصخرية ويرتب  توزيع الينابيع بطبيعة التراني  ، (1)الضغ  الهيدروستاتيكي
أميا  ،المطير طيو  العياافيي منطقية غزييرة  ما هو دائم ومثلها يستقى مياه  من مخزن جيوفي وفيير الميياه، وعيادة ميا تقيع

تنتشيير فييي منطقيية الدراسيية  .ل جفييافصييفهييا عييادة توجييد فييي منطقيية يحييل بهييا الينييابيع الفصييلية أو المتقطعيية التييدفق ف ن
فضياًل تتمثيل بتكيويني الفيرات واليدماا مجموعة من الينابيع يتحيدد وجودهيا بوجيود الخزانيات الحاملية للميياه الجوفيية والتيي 

 إلييىمتييداد لمجموعيية الينييابيع الممتييدة ميين هيييت حييمال أالجيولوجييية للمنطقيية، وهييذه الينييابيع هييي الطبيعيية التركيبييية و عيين 
والتييي تنتشيير علييى طييو  منطقيية التخلخييل والتشييقق الييذي حييدثت فييي فتحيية جنييوا السييماوة جنوبييا وضييمن نطييال ينييابيع، 

م( بيين حقيالن الواقعية حيما  غيرا ك 884الحجر الجيري في الفرات ) فالق أبو جير( والتي تمتد على خ  يبل  طول  )
تجاههييا نييم( غييرا أور جنييوا غييرا الناصييرية فييي محافظيية ذي قييار وا  50هيييت حتييى عييين حمييود التييي تقييع علييى بعييد )

ضيمن قياطع  )كيم 60(عليى طيو   الدراسيةالخي  الينبيوعي يمتيد ضيمن منطقية  ن  أو جنوا حرل(،  -العاا )حما  غرا 
آبييار الصييليبيات فييي محافظيية ذي  إلييىالخضيير  -إنييو يييويص بحييدود السييماوة منطقيية تييل (بتييدا  ميينأالخضيير(  -)سييماوة

هييذه المنطقيية عيييون  ُتعييد، و عييين(13حصيائها )االتييي تييم  عيييون البليي  عييدد ، خضير( –قيار، وعييين حمييود بحييدود ناصييرية 
مصييدر  ن  أ .(2)مملحيية السييماوة بالترسييبات الملحييية الميينخفض الملحييي فييي  تييزوداو متوسييطة الملوحيية  ذات مييياه مالحيية 

صيل ألالفيرات البحريية ا اليدماا الجويية وفيي اغلي  لعييون تكيون مختلطية ميع تكيوين  السماوة هيي ميياه تكيوين عيون مياه 
بكبريتيييات الزييييادة العاليييية نسيييبيا فيييي محتيييوى الميييياه  ن  أو  تصيييعد عييين طرييييق الشيييقول والكسيييور، صيييل والتييييألالمترحيييحة ا

                                                            

 ن بركة راء(را الينابيع فليس لها رجرو رائي فقط عبارة عأالفرق بين الينابيع والعيون هو ) العيون لها رجرو رائي  *()

 .337، ص2003الثالثة رنشورات جارعة ارش،،جهاا علي الشاعر، علم ال،ياه )الهي ولوجيا(، الطبعة  (1)

 .12( نصير حسين البصراوي، اراسة هي روجيولوجية وهي روكي،يائية ل،نطقة لوحة الناصر ة، رص ر ساب، ص2)

( بئر يدوي لصاحبة فضل عزوز ال محسن في 43صورة )ال
 السلمان1970نكرة محفور سنة 
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اليدماا يقيع فيول  ن  أل أرضيومةأا هايدراتية لتكوين الر  من قبل مياه تكيوين الصخور الن إلىتعزى  ن  أالكالسيوا يمكن 
تقييع معظييم  .تزجيية لتكييويني فييرات والييدماامتتشيياب  الخييوا  الكيميائييية لمييياه الينييابيع مييع المييياه الخارجيية والم  .)1(اليير  

من فييالق أبييو الجييير )صييدع ضيي الوديييان السييفلية مصييبات عيييون المييياه فييي الجييز  الشييمالي ميين الهضييبة الغربييية داخييل
بارتباطي  بطبقية الميياه الجوفيية فيي منطقية الدراسية، ويتمييز خي  العييون هيذا الذي يعيد المنياطق الرئيسيية للتيدفق الفرات( 

المصييدر المغيذي لهييذه  العييون هييو  ن  أالمحصيورة التيي تسييح  الميياه ميين مصيادر بعيييدة عين طرييق التسييرا البطيي ، و 
لتكوينييات الجيولوجييية اتتمتييع الصييخور بمسييامية عالييية وتتميييز  إذفييي العييرال،  ة والجنوبيييةالغربيييهضييبة نجييد والهضييبة 

الطبقيات الجيولوجيية تمييل عموًميا بزاويية درجية واحيدة  ن  أ، عيالوة عليى ذليك (2)بميلها  ومنحدر السطح نحو وادي الفرات
ون فيي ،ويبلي  عيدد العيي(3)(ثيا /3سيم 2000بين الحيدود السيعودية ونهير الفيرات، ويبلي  تصيريف هيذه العييون فيي المعيد )

 هذه العيون: أهمومن ، عين ما (13)منطقة الدراسة

تحتيوي مياههيا  ،األرضأمتيار فيول سيطح (3)مين بيين الرميا  مرتفعية ذات التدفق الطبيعيي : وهيعيون الوحاحية-1
    أنثيير ميين إلييىيصييل عييددها التييي تتواجييد فييي الجانيي  الغربييي ميين الهييور والتييي  ،علييى ترانيييز ملحييية كبريتييية عالييية

 اآلبيار، تصيل نسي  التصيريف فيي بدايية حفير الهيالي فيي المنطقية تم حفر آبيار الوحاحيية مين قبيل  ،)تسعة عيون(
مناسييبة لييءروا   ُتعييدمييياه المشييروع  إن   إلييىثانييية( لفتييا  /3ا 1)إلييىثانييية( بينمييا وصييلت نسيي  التصييريف  /3ا2)إلييى

 (.44صورة)اليالح   ،( 4)وتحمل عناصر مغذية للنبات
 ( صور عيون الوحادية االرتواز ة وبثيرتها44) صورةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10/2019/ 25: الدراسة الميدانية التقطت بتاري ال،ص ر           
از متيز أبيالمليون، ونسيبة   (جيز 4420)بحيدودالذائبة فيها  األمالعساوه كمية وتقع جنوا حرل بحيرة  :عين الغضاري -2

  .المجاورة لها اآلبار، وحاليا منسوبها ضحل جدا بسب  زيادة عملية حفر الملي مكافئ/لتر(4.83)فيها الصوديوا

                                                            

(1)Jamil, A.K. op cit, p221-253.  

  .5اب،، ص( نصير حسين البصراوي، اراسة هي روجيولوجية وهي روكي،يائية ل،نطقة لوحة الناصر ة، رص ر س2)

، جارعاة بغا اا 111( سرحان نعيم الخفاجي، ال،وارا ال،ائية فاي الباا اة الجنوبياة ران العاراق واساتث،ارها، رجلاة اآلااب، العا ا3)

 .23، ص2015،

 .25ص رص ر ساب،،، ( قيس جاسم سعوا، رضا عب  االرير رث، 4)
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، ونسيبة (جيز  بيالمليون 4420فيهيا بحيدود)الذائبية  األميالعكميية  هبحييرة سياو وتقع جنوا حرل  :عين آ  بطاع-3
  .الملي مكافئ/لتر(4.48)امتزاز الصوديوا فيها

الذائبيييييية فيهييييييا  األمييييييالعكمييييييية ، ادوجنييييييوا قرييييييية آ  زييييييي هحييييييرل بحيييييييرة سيييييياو  عييييييين عسيييييياف، وتقييييييع جنييييييوا-4
  .الملي مكافئ/لتر(4.73)فيهاامتزاز الصوديوا  ة، ونسب(جز  بالمليون 5555بحدود)

 بييالمليون، ونسييبة  ( جييز 4870)بحييدودالذائبيية فيهييا  األمييالعكمييية ه وتقييع جنييوا حييرل بحيييرة سيياو  :عييين النخيييل-5
  .الملي مكافئ/لتر(4.69)فيهاامتزاز الصوديوا 

، ونسييبة (جييز  بييالمليون 4625فيهييا بحييدود)الذائبيية  األمييالعكمييية  ،حييرل بحيييرةوتقييع جنييوا  :سيييد محمييد عييين-6
  .الملي مكافئ/لتر(5.56)فيهاامتزاز الصوديوا 

تزاز ونسبة ام، (جز  بالمليون 4865بحدودالذائبة فيها  األمالعكمية  ،وتقع جنوا حرل بحيرة ساوه :عين مانع-7
 .(1) الملي مكافئ/لتر(5)فيهاالصوديوا 

( 3921)بحدود الذائبة فيها  األمالعكمية  اا الرو تقع حرل بحيرة ساوه وتعتمد على مياهها قرية  :عين صيد-8
عييين قصيير حمييود وعييين فضيياًل عيين و  .(2)الملييي مكييافئ/لتر (6.28) فييي جييز  بييالمليون، ونسييبة امتييزاز الصييوديوا 

 (.27(، راجع الجدو  )46،45الصورة ) يالح  ،وعين عبود مره  وعين صالحسعد عطية وعين دغم 

 ( عين ما  قصر حمود في الرحاا 46الصورة )     عين ما  صالح في الرحاا         (45الصورة )    

 
 .31/7/2019 : الدراسة الميدانية التقطت بتاري المصدر            . 2/11/2019 المصدر: الدراسة الميدانية التقطت بتاري 

توجيد أنثير مين مجموعية ممتيدة  إذالطبيعيية فقي ، حييث  اآلبيارلم تقتصير هيذه المنطقية عليى تليك العييون و     
تتواجد على حافة الهضبة الغربية وتسيتمر  اآلبارهذه  ن  أو ية المياه فيها على طو  الهضبة الغربية تتفاوت نوع

تصييبح المييياه مالحيية عنييدما تلتقييي بشييبكات لعنيية  بأتجيياهحيير النجييف، جثاثيية، الرحالييية، وتصييعد ب إلييىمياههييا  
ختالطها بنسي  عاليية مين املحية أحب  بمياه موقع المملحة في بادية السماوة، في حين تصبح المياه)نبريتية( ب

عيييييون الطبيعييييية تقييييع علييييى تلييييك الينييييابيع وال ن  أو بشييييبكات ملحييييية،  الكبريييييت عنييييدما تلتقييييي بمنطقيييية قريبيييية فيهييييا
                                                            

 .25ص ،ال،ص ر نفسه (1)

 ال،ختبر ة.(  ال راسة ال،ي انية ونتائج التثاليل 2)
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تتييوفر فييي هييذا المكييان كميييات هائليية ميين المييياه الغييير ، و الجنييوا الغربييي ميين قضييا  الخضيير إلييى(نم25بعييد)
مسييتغلة مييع حييحة المييياه التييي يعيياني منهييا الييبالد فييي حييين تتييوفر بيينفت المكييان كميييات ومسيياحات واسييعة ميين 

 .(15ل)يالح  الشك (1)األراضي الصالحة للزراعة والغير مستغلة
 ( عيون الوحاحية والعيون المجاورة لها في منطقة الدراسة15شكل )ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ف دة المهند المصدر: حسن حميد كاطع ، خالد سلمان داوود، المسى الميداني لمواردي التربة والمياه فدي عيدون الوحاشدية محا
 .6،ص2012، بغداد،الموارد المائية، قسم الدراسات البيئيةالبادية الجنوبية، وزارة الموارد المائية ، المركز الوطني إلدارة 

  ((Lakesالبحريات-3
فاعليييية التيييأثيرات بحييييرة طبيعيييية سيييياحية مغلقييية  تكونيييت نتيجييية ل البحييييرات وهيييي أهيييممييين  بحييييرة سييياوهتعيييد     

 ،ة صيحراوية حييث تقيع فيي بيئيمنخفضيات طبيعيية  ُتعيدو ،ما  ميالح جداً ذات  ،المنطقةالجيولوجية والتركيبية في 
غيييرا مركيييز مدينييية نيييم 25المظييياهر الممييييزة فيييي الجيييز  الجنيييوبي الغربيييي مييين منطقييية الدراسييية  تبعيييد ) وهيييي مييين
طولهيييا (2نيييم10((جنيييوا العاصيييمة بغيييداد، وتبلييي  مسييياحة البحييييرة نم230غيييرا نهييير الفيييرات وتبعيييد ) السيييماوة(،

ميييا عمقهيييا فهيييو ذو أ ،منطقيييةفيييي أضييييق  نيييم(0.5)و  نيييم(1،69)وسيييع منطقييية أوعرضيييها فيييي  كيييم( 4،74)يبلييي 
و يغطيي  عنيد الضيفاف ا(5.5–5والثياني) ا(4–2.5ي لجيدارها الخيارجي يتيراوع بيين)ذانطاقين الو  وهو المحي

، (2)ا(29-50)إليىميانن متعيددة يصيل أنثر من ذليك فيي أ%(من مساحة البحيرة وقد يكون عمقها 70نثر من)أ
 رةي المجياو مين مسيتوى األراضي أعليىمنسيوا الميياه  حييث يعيد،(3)عن مستوى سطح البحير ا(26-18ترتفع من)

                                                            

 .5/8/2019تار خ  للى 23/7/2019( ال،شاه ة ال،ي انية للظاهرة رن بتار خ 1)

، 5، ص2007نصااير حساان البصااراوي، هي روجيولوجيااة وهي روكي،يائيااة بثياارة ساااوه، هيااأه ال،سااح الجيولااوجي العراقيااة، ( 2)

http://www.geosurviraq.com/ar/mee/index.htm . 

( رحاايم ح،ياا  العباا ان، اعاااء رث،اا  غر ااب العبااااي، الكشااف الطبااوغرافي والهياا رولوجي لبثياارة ساااوه وعيونهااا ال،ائيااة فااي 3)

 . 300، ص2018العراق باستع،ال تقنيات ال،سح الطبوغرافي ونظم ال،علورات الجغرافية، رجلة كلية اآلااب، جارعة ذي قار، 
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عين مسيتوى ، (1)(ا4.70)، وترتفيع البحييرة مما يحو  دون رؤيتها ال من مسيافات قريبية جيداً  ا(5–2)لها بمقدار
 .(2)البحيرات مسيافة لنهير الفيرات من أقرا حيث انها العطشانعن نهر  نم(5-3وتبعد مسافة )مياه نهر الفرات 
نحدار القليل للطبقات مين جهية الصيحرا  ليكيون نطاقيًا واسيعًا لتصيريف لو بالطوبوغرافي المنطقة نظرًا للوضع ا

تجيياه ميييل أ)منيياطق التغذييية( تتحييرك مييع  الغربييية أي ميين المييياه الجوفييية المتأتييية ميين الصييحرا  الغربييية والجنوبييية
فضياًل عين وبي)مناطق التصيريف(، نهير الفيرات والسيهل الرسي نحيو الشيرل والشيما  الشيرقي بأتجياهتلك الطبقيات 

الجنيييوا الشيييرقي  –المختلفييية وخصوصيييًا ذات التجييياه الشيييمالي الغربيييي  تجاهييياتلاوجيييود أنطقييي  التصيييدع ذات 
والفاصييل بييين الييذي يعتبيير منطقيية ضييعف بنيوييية فييي المنطقيية  ) فييالق أبييو الجييير(والمتمثليية بنطييال صييدع الفييرات

الميييياه  ذا، سييياعدت عليييى نفيييالنهرين)الرصييييف غيييير المسيييتقر( نطيييال السلمان)الرصييييف المسيييتقر(ونطال ميييا بيييين
، أدت عليى حيكل عييون داخيل البحييرة بفعيل ضيغطها الهيدروسيتاتيكي العيالي عليىاأل إلىالجوفية العميقة عبرها 

ذات متييييداد هييييذه الصييييدوع ذات المييييياه الرتوازييييية علييييى طييييو  ا   اآلبيييياروجييييود العديييييد ميييين العيييييون والينييييابيع و  إلييييى
بحييرة سياوه جيز  مين منطقية التصيريف لهيذه الميياه، قيدرت إنتاجيية العييون المغذيية  ُتعيدليذا ، المختلفيةالتجاهات 

 .(47صورة)ال،يالح   (3)لتر/ثا 1190سنة أي ما يعاد  /3مليون ا 37.5لبحيرة ساوه بحوالي 
 الصدوع في المنطقة وامتداداالفتراضي لحركة المياه الجوفية،  االتجاهمع وه بحيرة سا (47) صورةال      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

-Sorce: Esri, Digital Globe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNE S/ Airbus DS, 

USDA, USGS, Aero GRID, IGN, and the GIS User Community.2020. 

                                                            

 (1) Sorce: Esri, Digital Globe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNE S/ Airbus DS, USDA, 

USGS, Aero GRID, IGN, and the GIS User Community.2020.  

 ( ع نان كاظم جبار الشيباني، وأخرون، اإلركانيات الساياحية فاي رثافظاة ال،ثناى كلياة التربياة، بثاا رنشاور ال،امت،ر العل،اي2)

 .92، ص2018جارعة ريسان، رجلة كلية التربية، جارعة واسط ،-ال ولي األول لكلية التربية

ولى، دركة الفرات العارة ل راسات وتصاريم رشاار ع الاري، قسام ال،يااه ألصااق باقر الجواا، رشروع الغضاري، ال،رحلة ا( 3)

  ص. 37 ،1994الجوفية،
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العييييون ميييياه هيييي مصيييدر التغذيييية الرئيسيييي للبحييييرة وهيييي تضيييم بحييييرة سييياوه ثالثييية خزانيييات مائيييية جوفيييية  
 ،الكلورايددددووهيييي غنيييية بيييأمالع الكبريتيييات والكالسييييوا ، الييير ()الفيييرات واليييدماا  اتالمتدفقييية عبييير تكوينييي
تحييي  . (1) تكييوين اليير (، بسييب  ذوبييان صييخور النهايييدرات المكونيية لييبعض صييخور 28يالحيي  الجييدو )

، (*)لترسيييبات الجبكريتييييةتسيييمى با سيييداد وجيييدار طبيعيييية مييين صيييخور الجيييبت وكبريتيييات الكالسييييوا البحييييرة
مشيييكلة احيييكا  غربيييية تشيييب  المنحوتيييات الفنيييية  وتتواجيييد الترسيييبات حيييو  بحييييرة سييياوه مكونيييا جيييرف البحييييرة

 .(49)(48)صورةالالطبيعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3/11/2019ال،ص ر: ال راسة ال،ي انية بتار خ 

السييهل الرسييوبي والهضييبة الغربييية  تعييد بحيييرة سيياوه منطقيية متداخليية ميين حيييث المتييداد بييين منطقتييي       
، (3)ويتكيون مين الجيبت الثيانوي والتربية الجبسيية اليزمن الربياعيأقدا ترسبات  ُتعدو ،(2) ضمن منطقة الدراسة
ييية، ويمتيياز تكييوين الييدماا بييأحتوا ه علييى التشييققات والتكسييرات حيييث تنفييذ أهماألنثيير ويعتبيير خييزان الييدماا 

الصيدوع والتشيققات الموجيودة والميؤثرة فيي التكوينيات تحيت السيطحية السطح عن طرييق  إلىالمياه الجوفية 
الحاملة للمياه، وعلى الرغم من إن  خزان محصور إل إن  يعمل على تغذية خزان تكوين الفرات الذي يعليوه 

المسييلك الييرئيت للمييياه الجوفييية،  ُتعييدهيييدروليكي بفعييل تواجييد منيياطق الضييعف، والتييي  اتصييا وجييود  عبيير
منهييا علييى حييكل عيييون، والبيياقي يحييتف  بيي  ميين قبييل الغطييا  الرسييوبي المتمثييل  نبييرالجييز  األ ذانفييولينتهييي ب
وتخير  تليك الميياه عليى  ،(4)لتكون بذلك طبقة مائية حرة تعلو خزان الفرات الجيوفي الزمن الرباعيبترسبات 
عيون مائيية تقيع فيي  تغذي بحيرة ساوه ثالث .متدفقة من الخزانات الجوفية المحصورة والعميقة عيون  حكل

بجهيياز عيين الجييرف الغربييي وسييجل  (ا1080)عيين الجييرف الشييرقي و (ا517)وسيي  البحيييرة، تبعييد حييوالي
                                                            

 (1) Jamil, A.K.,op.cit, p221-253. 

ول بثيارة جبكر ت: وهي رن ترسبات العصر الرباعي وتتواج  هذه الترسبات في الجزء الغربي )غارب ر  ناة السا،اوة( حاال *()

ر ، ل،ز ا  انظاساوه ركونا جرف البثيرة، وتعتبر أق م ترسبات العصر الرباعي وهو  تكون رن الجبس الثاانوي والترباة الجبساية

 10لوجية وهي روكي،يائية ل،نطقة لوحة الناصر ة، رص ر ساب، صوي، اراسة هي روجيونصير حسين البصرا -الي: 

(، السانة الثانياة، 4( سفير جاسم حسن، بثيرة ساوه، اراسة جي،ورفولوجية، رجلة الس  ر، كلية األااب، جارعة الكوفاة، العا ا )2)

 . 134، ص 2004

 .10رص ر ساب،، ص وحة الناصر ة،نصير حسين البصراوي، اراسة هي روجيولوجية وهي روكي،يائية ل،نطقة ل (3) 

(4)Araim, H.I.. Regional Hydrogeology of Iraq. GEOSURV, int. rep. no1990. 1450,p12.      

 ( الحكا  الغريبة عند جرف الصخري للبحيرة الجنوبي    48الصورة )
 

 لغريبة عند جرف الصخري للبحيرة الجنوبيحكا  األ( ا49الصورة )
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(SSS) جهياز سيونار المسيح الجيانبي Sid -Scan Sonar ميا اقصيى عميق أ (ا17(العيين الرئيسيةعميق
  . (51)(50)الصورة( 16)حكل ، يالح  لعيون البحيرة غير معروف

 مع مجموعة صور عنها  SSS  تقنية باستعمال عمق العين المنطقة بالمياه البحيرة تجهيز منطقة فيها يظهره ساو حيرةب عين(16)شكلال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.M. Al-Mosawiˡ, M.K. Al-Tememi1, H.B. Ghalib2 and N.A. Nassar1, Sub-Bottom Profiler and 
Side Scan Sonar investigations, with the assistance of hydrochemical and isotopic analysis of 
Sawa Lake, Al-Muthana Governorate, Southern Iraq, Marine Geology Dept., Marine Science 
Centre, 2 Geology Dept., Collage Science, University of Basrah, Iraq,2015, p90. 
 

 بحيرة ساوهالمتواجدة داخل  ( تمثل األسماك الهالمية51الصورة )  ها رة ساوه ومعرفة عمق(كادر من الغواصين لدراسة عيون بحي50صورة )ال

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .24/7/2019يخ المصدر: الدراسة الميدانية لتقطت بتار   25/3/2015صور مركز علوم البحار في البصرة لتقطت بتاريخ  المصدر:

المييا  وبالتييالي مصييدره، كمييا أجريييت عملييية التحليييالت  تييم إجييرا  تحليييالت النظييائر المشييعة لمعرفيية عميير   
اسيييتعما   عبيييرالمسيييح الضيييوئي )السيييونار( لغيييرض رسيييم المقييياطع العرضيييية و فضييياًل عييين الكيميائيييية للميييياه، 

، (16حيدث  هدر مدن الشدكل)، SSSبرنيام   اسيتعما  لغرض عرضها عليى حيكل صيور تيم SBPجهاز 
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-W.M. Al-Mosawiˡ, M.K. Al-Tememi1, H.B. 
Ghalib2 and N.A. Nassar1, Sub-Bottom Profiler 
and Side Scan Sonar investigations, with the 
assistance of hydrochemical and isotopic 
analysis of Sawa Lake, Al-Muthana Governorate, 
Southern Iraq, Marine Geology Dept., Marine 
Science Centre, 2 Geology Dept., Collage 
Science, University of Basrah, Iraq,2015,P88. 

 

مركييز  -Cصييورة ،ا(1)بعمييق  العييينحافيية  -Bصييورة ئي،الميياقيياع البحيييرة مييع الغطييا  النبيياتي  -Aصييورة
فقي  مين نيوعين  يوجد في البحيرة.  العينالكسور في حواف  -E التدفق، صورةالعين مع طاقة مائية عالية 

، حييرةسيود وتيذوا بحيرارة الشيمت وهيذه أحيد أسيرار البألبلونهيا ا اك وهي أسماك هالميية عمييا  تتمييزسمألا
و حافيية جبسييية تك ييون أويحييي  بهييا جييرف ملحييي ، (1)والقواقييع سييم(15–10)و   ميين السييماك بطييذاجمييع نميي

يعييد غليق نفسي  عنيد كسيره  ،باستمرار على الشاطئ الذي ييزداد سيمك  بميرور اليزمن األمالعنتيجة ترسي  
 هيي مين الظيواهرو  ،مين المنياطق المجياورة لهيا أعليىويجعلهيا  لسرعة تصل  المادة الكلسية الموجودة بالميا 

مورفولوجية التي تتميز بها البحييرة، وكيذلك الحيا  بالنسيبة لظياهرة المكيورات الملحيية التيي تنتشير قيرا الجيو 
  .(53)(52)صورال،يالح   الساحل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوعية مياه حبرية ساوه:  
 الذائبيية األمييالعتركيييز  (29و) (28الفصييو  األربعيية ويوضييح الجييدو ) عبييراه بحيييرة سيياوه يييتييم نمذجيية م

تركييز العناصير الثانويية فيهيا وبينيت نتيائ  التحلييل المختبريية فضاًل عين للعناصر األساسية الموجبة والسالبة و 
نعييداا التغذييية ٱرتفيياع نسييبة التبخيير و الجفيياف فييي فصييل الصيييف وذلييك بسييب  ا  مييدة  عبييربيييأن ملوحتهييا تييزداد 

.إليهيييييييييالجوفيييييييييية القادمييييييييية قلييييييييية التغذيييييييييية افضييييييييياًل عييييييييين  األمطيييييييييارالسيييييييييطحية لميييييييييياه البحييييييييييرة مييييييييين ميييييييييياه 
                                                            

الا لي،ي، التن،ياة الساياحية لبثيارة سااوه ورانخفض الصاليبيات فاي رثافظاة ال،ثناى، رجلاة القااساية للعلاوم ( صفاء جاسم رث،  1)

 . 28 – 27، ص2014، جارعة القااسية، 3ع ا /ال 17، ال،جل  اإلنسانية

: تمهل خطوط المسار ببرنامج A( مجموعة صورة53صورة )ال
SBP   وSSS ،B.موقع إعادة شحن المياه في البحيرة : 

 

 ( صورة جوية لعيون بحيرة ساوه52)صورة ال

ر المحسن عبد هللا راضي، حسين قاسم ع وي، تأهي دالمصدر: عب 

اه ي ميتذبذب مناسيب ونوعية المياه الجوفية المحيطة ببحيرة ساوه ف

 (1العدد )( 5)البحيرة، مجلة المهن  للعلوم الزراعية المجلد 

 .23ص، 2017،
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لسنة الموجبة والسالبة()اصروالعنوالكيميائية  للخصائص الفيزيائية (ppmالملي غرام/لتر)( نتائج التحليل المختبرية لمياه بحيرة ساوه ب28جدول )ال

(2019- 2020) 

 
 المصدر: من عمل الباحهة باالعتماد عل  نتائج التحاليل المختبرية في مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجية.

 ( 3ج-3( و)2ج-3( و)1ج-3الملحق ) مراجع  epmبـ المياه لبحيرة ساوه  معادلة نوعيةاصيل لتطبيق )*( لحصول عل  تف
 
 
 

 (2020 -2019لسنة ) ( في بحيرة ساوهppmالملي غرام/لتر)ب التحليل المختبرية للعناصر النادرة ( نتائج29جدول )ال

 المصدر: من عمل الباحهة باالعتماد عل  نتائج التحاليل المختبرية في مختبرات وزارة العلوم والتكنلوجية.

 
 

 الشهر العينة

درجة 

 pH الحرارة 

EC    

(µs/cm) 

TDS   

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

K  

(ppm) 

Na  

(ppm) 

∑ 

CAT. 

Cl 

(ppm) 

SO4 

(ppm) 

HCO3 

(ppm) 

HCO 

(epm) 

CO3 

(ppm) 

NO3 

(ppm) PO4 

∑ 

ANIO. 

الفرق 

 النسبي

 نوع المياه )*(

بحيرة 

وهسا 2ك   14 8.16 32000 18120 2244.5 134.0 93.1 2308.1 225.75 4148.8 4226.6 915.2 15 120.0 89.3 1.9 225.44 0.07 

Ca-Chloride 

بحيرة 

وهسا  13.72 263.56 2.3 96.7 210.0 40 2440.4 4562.9 4255.2 347.35 2760.0 91.9 1033.6 2805.6 18400 30600 8.17 28.2 نيسان 

Ca-Chloride 

بحيرة 

وهسا  14.23 369.74 2.6 107.9 240.0 35 2135.4 6243.9 6914.7 492.46 3910.0 96.2 1459.2 4008.0 26240 41100 8.21 32.2 تموز 

Ca-Chloride 

بحيرة 

وهسا 1ت   19.5 8.26 3960 22850 3077.9 1268.0 98.1 3134.9 396.69 7189.2 6212.2 1450.2 23.77 185.1 95.5 2 363.55 4.36 

Ca-Chloride 

 SAR B  NTU TSS Fe Mn Zn Cu Cd Pb Ni Co الشهر العينة

 0.171 0.253 0.346 0.215 0.691 1.63 2.06 3.19 0.85 29.2 2.8 12.87 كانون ثاني ساوهبحيرة 

 0.182 0.283 0.244 0.191 0.683 1.791 1.852 2.46 0.43 11.2 5.7 13.3 نيسان بحيرة ساوه

 0.2 0.29 0.39 0.24 0.88 2.67 2.6 3.91 0.68 23 4.8 16.26 تموز بحيرة ساوه

 0.179 0.279 0.392 0.236 0.788 1.891 2.135 3.819 0.936 35.9 4.51 12 اولتشرين  بحيرة ساوه
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حييهر  عبيير(ملغم/لتر26240)إليىلترتفيع وتصييل  (ملغم/لتيير18120)ففيي حييهر كيانون الثيياني كانيت الملوحيية   
سيييادة أيييون الكالسيييوا  .فتييرة تشييرين األو  عبيير(ملغم/لتر22850)نخفيياض التييدريجي لتسييجلتمييوز ثييم تبييدأ بال  

اليون األساسي بالنسيبة لأليونيات  الفترات األربعة عن بذية اليونات الموجبة، في حين يمثل أيون الكلور عبر
 وعلى طيو  العياا. Ca-Chloride))كلوريدية  -كالسيومي السالبة مما يعطي لنا نوعية ثابتة لمياه البحيرة هي 

، بيأن نوعيية  الميياه هيذه هيي مسيؤولة عين بنيا  جيدار كلسيي (1)تؤكد الدراسات والبحوث ومنها دراسة البصراوي 
CaCO3))حكا  الجبسية المنتشرة فيي قياع وجواني  البحييرةألحو  محي  البحيرة ، أما بشأن ا(CaSo4) فهيذه

ترانيييز عالييية ميين الكبريتييات فييي مييياه البحيييرة سيياعدت عوامييل الحييرارة والتبخيير علييى زيييادة نتجييت بفعييل تواجييد 
حييكا  غريبيية فييي البحيييرة وجوانبهييا، حيييث يعتقييد بييأن نوعييية المييياه التييي أترسيييبها علييى  إلييىترانيزهييا ممييا أدى 

 إليىحيو  هيذه النوعيية تت ((Ca -Sulphateنبريتاتيية-تغذي البحيرة عبر العيون المائيية ذات نوعيية كالسييومية
 للاااىداااكال الجبساااية وتتااارك الكبر تاااات الصااا ارة ألترساااب ا ن  أبعااا   Ca-Chloride)كلوريديييية ) -نالسييييومي 

كلوريديية   -نالسيومي سيااة الكبر تات ،لذلك تب و نوعية ال،ياه في البثيرة قلة  ، أيالكلورا   بفعل هذا الترسيب
((Ca-Chloride. ذو الصييل الجييوي مخييتل  بييين خالمييياه  أصييل(  زانييي الييدماا والييرMeteoric Water )

، وهيذا ميا بينتي  اليدوا  الهيدروكيميائيية لهيذه الميياه ومقارنتهيا  (Marine Waterوالفيرات )ذو الصيل البحيري 
ممييا جعييل مياههييا غييير  ،(ملغم/لتيير30000)إلييىملوحيية مييياه البحيييرة عالييية جييدًا وتصييل و  ،مييع المييياه البحرييية

 :(2)ناتجة من ساوهالملوحة في بحيرة  رتفاعا  سب   بصورة عامة إن   ،البشرية مالتعصالحة لالست

بطيى  حركية  إليىالملوحة العالية لمياه مناطق التصريف بشكل عاا، حييث النحيدار الطفييف للطبقيات، مميا أدى  -1
انييات يييوني مييع صييخور الخز ألالمييياه الجوفييية القادميية ميين منيياطق التغذييية، وبالتييالي يتيياع لهييا الوقييت الكييافي للتبيياد  ا

 البحيرة.في المائية الجوفية، خاصة مع إنتشار الصخور الجبسية والنهايدراتية المتواجدة 
ذييم التبخير رتفاع العاا لدرجات الحرارة والتي تعكت المعدلت العالية لال  و  لمنطقة جز  من الصحرا  الجنوبيةا ُتعد -2

 .اعلى سطحه األمالعالمتسب  في زيادة تركيز 
حتييي  ابييية ميييياه خيييزان اليييدماا للجيييز  العليييوي مييين تكيييوين الييير  النهاييييدراتي الغنيييي بكبريتيييات الكالسييييوا، والواقيييع تإذ -3

 مباحرة، حيث تصعد تلك المياه عبر نظاا من الفواصل والشقول المؤثرة في المنطقة لتكون على حكل عيون.
ميياه الطبقية الحيرة  وبياألخصيمتيازان بالملوحية العاليية، و  يياه خيزان الفيرات والطبقية الحيرة،مياه الدماا مع م ختال ا   -4

 .(3)األمالعبواسطة الخاصية الشعرية مخلفة ورا ها  األرضسطح  إلىالتي تتعرض مياهها للتبخر بعد صعودها 
الغربييية والجنوبييية، والييذي يعييود  نخفيياض العيياا لمنسييوا المييياه الجوفييية ضييمن منيياطق التغذييية فييي الصييحرا ال   إن   -5
السنوات الماضية، ساعد على قلة الميياه المغذيية للبحييرة، وبالتيالي  عبرالمحفورة  اآلبارالساقطة وزيادة عدد  األمطار لقلة

 .(4)المترينمنسوبها بحدود  نخفاضوا  زيادة تركيز الملوحة في مياه البحيرة  إلىقلل من عامل التخفيف مما أدى بدوره 
                                                            

   . 1نصير حسن البصراوي، هي روجيولوجية وهي روكي،يائية بثيرة ساوه، رص ر ساب،، ص (1)

    (2)  . 5نصير حسن البصراوي، هي روجيولوجية وهي روكي،يائية بثيرة ساوه، رص ر ساب،، ص      

 (3) Diekran, D.B., Geological Report on Al – Nasiriya Quadrangle, sheet NH – 38 – 3, scale 1: 

250 000. GEOSURV, 1993. int. rep. no. 2258, p14.   

 ص. 17سارح وسام ال،ق ااي، رص ر ساب،،  (4)
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 ياه حبرية ساوهممناسيب 
يكييون هنالييك مجييرى مييائي ظيياهر يغييذيها بييل تعتمييد  أن  البحيييرة بقيييت محافظيية علييى منسييوبها دون  ن  أ          

على المياه المتدفقية مين الشيقول والصيدوع فيي اسيفلها معتميدة عليى حركية الميياه الباطنيية التيي تقيع تحيت سيطح 
اسييييييييييييييييي  سطييييييييييييح المييياه من أن  توضييح النتييائ   ية،األرضييميين الطبقييات العليييا للقشييرة  نييم(16–12بعمييق) األرض

رتفاع الما  فيي البحييرة طيلية ذلك ثبات ا   إلىفترة الدراسة، يشير  عبرا (18.82-18.85)في البحيرة تراوع بين
حييهر الصيييف ذات المعييد  المرتفييع ميين أنخفيياض واضييح بمنسييوا المييا  حتييى فييي سيينة كامليية وعييدا حصييو  ا  

خفيض مناسيي  الميياه فيي بحييرة مغلقية مثيل بحييرة  إليىفعة في المنطقة تؤدي حتميا قيم التبخر المرت أن  التبخر و 
بقيت البحيرة محافظة عليى و  و سيح يغذي البحيرة،أو وديان أ نهارأيوجد مصدر تغذية سطحي من  ل إذساوه, 

لمنطقيية منيي  بييالتبخر فييي هييذه ا %(20)حييهر السيينة، رغييم قليية التسيياق  المطييري، ويفقييدأ منسييوا حييب  ثابييت طيليية
مناسييي   نخفيياضا  عييدا  أن  ، وبييذلك فالتغذييية الجوفييية هييي المصييدر الوحيييد لتغذييية البحيييرة والفاقييد بييالتبخر منهييا

بييين التغذييية المائييية الجوفييية والفاقييد بييالتبخر، ميين جانيي   حاليية التييزان إلييىالمييياه علييى مييدار سيينة الدراسيية يشييير 
ظييروف تكييوين الترسييبات الملحييية فييي منطقيية  إلييىهة فييي حييوض البحيييرة ترسييبات ملحييية مشيياب ل تتكييون  أخيير

حيييواض والغمييير بالميييياه الجوفيييية ألتكتييييف ا فيهيييا بعمليييية األميييالعمملحييية السيييماوة المجييياورة للبحييييرة واليييذي تنيييت  
وجييود عملييية تغذييية جوفييية للبحيييرة بواسييطة العيييون  إلييىقييد يعييزى ذلييك . فييي معمييل الملييح اللتبخيير كميي تعرضييهاو 

منسييوا بحيييرة سيياوه قييد انخفييض كثيييرًا عيين مييا كييان علييي  فييي السيينوات  أن  ي اآلونيية الخيييرة لييوح  فيي، (1)المائييية
الماضية، وهذا نت  مين قلية التغذيية الجوفيية لهيا نتيجية عمليية الجفياف التيي تجتياع المنطقية، كيذلك ليوح  نشيو  

 األعميال ل تصيل فييعين تسح  قسم من ميياه البحييرة نتيجية اسيتمرار الحركيات التكتونيية وتكيون كسيور وحيقو 
الجيوفيزيييائي مييع المعلومييات المستحصييلة  تكامييل نتييائ  المسييح ،طبقييات جافيية تسييح  قسييم ميين مييياه البحيييرة إلييى

فيي المنطقية الواقعية قيرا حافيات  (ا1)عميال ضيحلة تتيراوع مينأ ذات  البحييرة من قبيل فرييق الغيو  العلميي أن  
 الموقييع كحفييرة أو حيييث لييوح صييدر تجزيييز البحييرة بدقيية تيم تحديييد موقييع مو  ،فييي وسيي  البحيييرة (ا2)إلييىالبحييرة 
يبلي  و أبيو جيير،  وصيدعتجياه البحييرة أنفيت  وهيوحيما  غيرا جنيوا حيرل  بأتجياه (ا50) لزيا محيور طولي فوھة

 ،حد كبير حيكل البحييرة الخيارجي إلىحكل الفتحة يشاب   وجد أن   ، كماا(–29.523.0)بين  هاأقصى عرض ل
ولييت ا( 20)إليىعميق الفتحية يصيل  النتيائ  أن   أظهيرت ،ممييزة مظياهر تحتيوي عليى قاع البحيرة متجيانت ولو 

الجيوفيزيائييية  قييد يكييون أعمييق بسييب  التشييويل العييالي الظيياھر فييي المقيياطع إذ، النهييائيأنيي  العمييق  ميين المؤكييد
المسييح عنييد  جهييزةأالمسييتلمة ميين  اإلحييارات النييات  ميين طاقيية الجريييان العالييية للمييياه المتدفقيية ميين الفوھيية، وفقييدان

النتائ  وجود طبقات متقطعة غير مسيتمرة مين أحيدى جواني  الفتحية  كما بينت ،مرور زورل المسح فول الفتحة
 إليىتشيير المعلوميات الجيولوجيية  .أمتار بأحيكا  وأبعياد مختلفيةعدة  إلىعدد من الكزوف تمتد  تد  على وجود

ملييون سينة( ومحاطية بترسيبات  25الثالث)ميا قبيلاليزمن  ىإليالبحيرة تقع ضمن الصخور الكلسية التيي تعيود  ن  أ
                                                            

اه ( عب  ال،ثسن عب  هللا راضي، حسين قاسم عالوي، تأثير تذبذب رناسيب ونوعية ال،ياه الجوفية ال،ثيطة ببثيرة ساوه فاي ريا1)

 .25، ص2017( ،1( الع ا )5البثيرة، رجلة ال،ثنى للعلوم الزراعية ال،جل  )
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حييكا  الجيومورفلوجييية مثييل ألتضييم جييروف البحيييرة مجموعيية ميين ا،  مليييون سيينة(1.8)الييزمن الربيياعي إلييىتعييود 
لميراوع ، االمكيورات الملحيية) زهيرة القرنيابي  (،   Salt Cavesالكهيوف الملحيية ،  Salt Cliffالجيرف الملحيي 

ويتغييير منسييوا المييياه فييي بحيييرة سيياوه تبًعييا لتقل بييات المنيياا ، (((Playaالباليييا )، (snial FaAllavالفيضييية )
يية هماليرغم مين األعليى   .بين المناا الجاف والمنياا الرطي ، وميع ذليك في ن  بحييرة سياوه ل تجيف بشيكل كاميل

أن هيا كغيرهيا مين البحييرات  ال تالكبيرة التي تحظى بها بحيرة ساوه، وموقعها السيتراتيجي بيالقرا مين نهير الفيرا
قةية بهيذه  أنبيرالمعيادن الثقيلية مين  التيي تتعيرض للمخياطر والتهدييدات البيئيية، ويعيد  خطير تليوث المخياطر الُمحد 

ويالحيي  خيييرة بشييكل ملحييور ومثييير للقلييق، ألو تراجعييت مناسييي  مييياه البحيييرة فييي السيينوات االبحيييرة الطبيعييية، 
( وسييينة 1978مييين سييينة) الميييا  عنيييد الجيييرف الشيييرقي  نسيييحااامييين مقارنييية كوجهييية  (،56)(55)(54)الصيييورة

نخفياض ا  نتيجية نخفياض حيديد ا   إليىمناسيي  الميياه كانيت  مرتفعية وتعرضيت  ن  أ( نجد 2019( وسنة )2004)
ضي   ليةحجم الجرييان الميائي للعييون المائيية اليثالث التيي تعيد المصيدر األسياس اليذي يغيذي البحييرة بالميياه، وق

 : (1)جملة من العوامل من  إلىه في العين الرئيسية يعود الميا
حركيية جانبييية علييى  إلييىويعييد األسيياس فييي نشييأه هييذه العيييون، أدى  التنشييي  التكتييوني لصييدع الفييرات النشيي  -1

 .غالل منابع عين البحيرةأ وسقو  كتل صخرية سببت في  هيارانطو  الصدع حدوث 
تغيييذي البحييييرة وهيييي اليييدماا والييير  والفيييرات بسيييب  قلييية التغذيييية خزانيييات الجوفيييية التيييي نضيييوا الميييياه فيييي ال -2

ي العيرال بسيب  سييطرة دو  المنبيع عليى مناسيي  نهير  إليىوقلية كميية الميياه الداخلية  األمطيارالسطحية نتيجة قلية 
 .لمائيا ستهالكلو زيادة األة والفرات وتحديد كمية المياه الداخلة للعرال وقلة التغذية السطحية نتيجة الجفاف جد

فييي المنيياطق  العشييوائي والواسييع جييداً  اآلبييارحفيير  إلييىيييادة السييكان وزيييادة الطليي  علييى المييياه دفييع السييكان ز -3
 .سالبا على مناسي  البحيرة إثرالمجاورة للبحيرة مما 

 
 
 
 
 

 

                                                            

)  ) ن تقاع عنا  قيعاا كبياراً تعرف البال ا على لنها قيعان البثيرات الصثراو ة الوقتية ،وهي عبارة عن سهول رنبسطة لنبساطآ

ياة نهاار الوقتر ن والطين التي جلبتها رجاري األاألحواض ال اخلية ال،ثصورة بين ال،رتفعات وتغطي هذه ال،ناط، رواسب  الغ

تبخار  ل،ناط،  ساببلليها والتي تنبع رن ال،ناط، ال،ثيطة بها بع  تساقط األرطار على هذه ال،رتفعات وتتركز األرالح في هذه ا

،ااء ان رساتوو اللذا كاال،ياه أو غورها في التربة تاركة األرالح والرواسب فيها تغطي أسطح البال ا بطبقة رلثية صلبة وخاصة 

ظهرت هذه ال،ناط، على جانبي بثيرة سااوه وتتركاز األراالح  (Salinaى هذه األرض اسم ال،،لثة )و طل، عل\األرضي بعي ،

لاى: ،ز ا  انظار لفي هذه ال،ناط، بشكل كبير ثم نقل هذه الك،يات الكبيرة رن األراالح بفعال ع،لياات الغسال والنقال والترسايب، ل

،  2004، كليااة اآلااب ، جارعااة الكوفااة،  4بثياارة ساااوه اراسااة جي،ورفولوجيااة ، رجلااة الساا  ر، العاا ا  ساافير حسااين جاساام،

 137ص

.7نصير حسن البصراوي، هي روجيولوجية وهي روكي،يائية بثيرة ساوه، رص ر ساب،، ص     (1)  
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 رختلفةاوه وقلة رناسيبها بفترات زرنية ( الجرف الشرقي لبثيرة س54صورة )ال

 
 
 

  

 

 ا

 15/3/1978تاري  التقا            6/1/2004تاري  التقا             3/11/2019تاري  التقا  

( المكورات الملحية )زهرة القرنابي ( الجرف الجنوبي لبحيرة ساوه وقلة مناسيبها بفترات زمنية 55)صورة ال
   مختلفة

 

 

 
 

 16/3/2012التقا  تاري            6/1/2004التقا  تاري             3/11/2019تاري  التقا  

 جرف بحيرة ساوه وقلة مناسيب  (56)صورة 

  

 

 

 

 

6/1/2004تاري  التقا            19/6/2019التقا  تاري             3/11/2019تاري  التقا  
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 املياه اجلوفيةستخراج طرق ا  -تاسعا
مسييتوى المييا   ىإلييتصييل  األرضهييو حفييرة أسييطوانية فييي  المييياه الجوفييية سييتخرا ا   أبسيي  طييرل  أن    
فيييي أنثييير الطيييرل حييييوعا واسيييتعمال ً  مييينوتعيييد هيييذه الطريقييية  (،Wells)اآلبييياربي وتسيييمى هيييذه الحفييير األرضييي

( ل تتيدفق Aquiferوتبقيى الميياه الجوفيية حبيسية فيي مكامنهيا الباطنيية )، السيطح إليىاستخرا  الميياه الجوفيية 
 )تحيتنطال التشبع  إلىالعميقة، لكي يصل  اآلبار نسان باستخراجها وذلك بحفرإلا تدخل اإذال  السطح، إلى

 منها: اآلبارالعديد من الطرل لستخرا  المياه الجوفية من  كوهنا ،(1) الثابت(منسوا المياه الجوفية 
 or Rotary Mud Drilling)  Drilling  :(Conventional Rotary الحفير اليدوراني العتيياديطريقية 1-

وهيي غيير مالئمية  ،الطبقيات غيير المتماسيكة عبيرالعميقية  اآلبياررل المالئمية لحفير تعد هذه الطريقة انثر الط
 الحفيير باسييتعما  الطييين ضيياراً  ويكييون  ،الييراسبسييب  ضييعف تقييدا الحفيير وتأنييل للحفيير فييي الطبقييات الصييلبة 

 ،اإلنتاجيييةبالطبقييات الحامليية للمييا  ذات الضييغ  الضييعيف وتخلخييل الطييين للطبقيية ممييا يضييعف ميين طاقتهييا 
نابيييي  أالمتصيييل بالنهايييية السيييفلية لمجموعييية  (Bit)راس الحفيييربالكيبيييل او  بواسيييطة اليييدل جيييري عمليييية الحفيييروت

 انابيي  الحفير ويرفيع الفتيات بتيأثير اليراس عبرقعر البئر  إلىالحفر، ويحفر البئر و يض  سائل)طين الحفر( 
البئييير وييييتم ذليييك بمسييياعدة  نسيييا  البئييير بغيييالف طينيييي عليييى جيييدرانأخيييار  البئييير و  إليييىوضيييغ  سيييائل الحفييير 

، وميين العوامييل المييؤثرة علييى سييرعة (2)نهييداا فييي البئييراالضييغ  الهيدروسييتاتيكي للطييين وهييذا يمنييع حييدوث أي 
الحفر نوع الراس والثقل المسل  علي  وسرعة الدوران ونوعية وحجم وسرعة سيائل الحفير وكيل هيذه العواميل ييتم 

الغييير  الطبقييات ،لحفييرمعييد  أعلييى إلييىختراقهييا ويكييون التوصييل ا  م تغييرهييا لكييي تالئييم طبيعيية الطبقييات  التييي يييت
ميييا الحفييير فيييي الطبقيييات أ، (3)وزن ميييع سيييرعة دوران عاليييية وحجيييم كبيييير لسيييائل الحفييير أقيييلالمتماسيييكة بضيييمان 

تكييون  ن  أثقييل مييع سييرعة دوران بطيئيية وكثافيية منخفضيية لسييائل الحفيير و  أعلييىالصييلبة فيتطليي  ضييمان اقصييى و 
 .(4)فتات الحفر من البئر احةإلز السرعة كافية 

تسيتخدا هيذه الطريقية فيي التكوينيات المتماسيكة  Air Drilling  : Rotaryطريقة الحفر اليدوراني الهيوائي -2
انييل ولكيين يمكيين  (8-6)القطيير الذياسييي للحفيير الييدوراني هييو ن  أتعطييي كميييات كبيييرة ميين المييا ، و  والتييي ل

حيييث يييتم ضيي  مييزي  ميين رة وانابييي  حفيير ذات قطيير كبييير باسييتعما  ضيياغطة هييوا  كبييي أنبييرالحفيير بقطيير 
طيرل  أهممن  ُتعدو  ،انابي  الحفر وضرا الطبقات الصخرية عبرإلزاحة الفتات ( Foamلرغوة )مع االهوا  

                                                            

 .113رة، ص( نزار علي سبتي، لبيب خليل لس،اعيل، الهي رولوجيا الهن سية، رطبعة جارعة البص1)

 .167خليفة عب  الثافل ارااكة، هي رولوجية ال،ياه الجوفي، رص ر ساب،، ص)2)

 .26/10/2019( ال،قابلة الشخصية رع فر ، حفر اآلبار في رنطقة صفية في 3)

البرناارج  ، أكرم رث،  فكري، عبا  هللا الا روبي، اليال تج،ياع البياناات الثقلياة فاي اراساات ال،يااه الجوفياة،ر(أح،  رداا خاط4)

الهياا رولوجي الاا ولي الشاابكة األقلي،يااة لث،ا ااة ال،ياااه الجوفيااة بال،نطقااة العربيااة، ال،كتااب األقلي،ااي لليونسااكو بالقاااهرة وال،نطقااة 

 .  44، ص2001العربية للتربية والثقافة والعلوم، رصر، القاهرة،
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نثر الطرل مالئمة للحفر في المناطق الصخرية وحب  المتماسيكة حييث تتحقيق معيدلت أالمائية و  اآلبارحفر 
المتوسييييطة والعالييييية الصييييالبة والتييييي تتميييييز المنيييياطق ذات الطبقييييات الصييييخرية حفيييير عالييييية وخصوصييييا فييييي 

والشييقول والفجييوات والصييخور المتكهفيية، ويييتم الحفيير الهييوائي الييدوراني بيينفت طريقيية  باحتوائهييا علييى الكسييور
مييا رفييع فتييات الحفيير وتنظيييف البئيير أالهييوا  بييدل ميين الطييين، اسييتعما   الحفيير الييدوراني العتيييادي ولكيين مييع

 .(75صورة )اليالح   ، (1)وتبريد راس الحفر فيكون عن طريق تيار من الهوا 

 طئةيأة المياه الجوفية فرع المثنى لحفر بئر في منطقة الصكعة لصاحب  محمد حا كادر( 57)صورة ال
 بطريقة الحفر الدوراني األعتيادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .27/10/2019المصدر: التقطت بتاري 

البئير عنيد حفير الطبقيات القابلية لالنهيداا وتقلييل كميية الرغيوة تثبييت جيدران سيتعما  ا مميزات أهمومن 
ساسييي علييى مبييدأ الفعييل ورد الفعييل، وعلييي  فهييي كفييؤة فييي أل كالهييوا  المسييتعملة، ان هييذه الطريقيية تعتمييد بشيي
 .(2) والجنوبيةمناطق حما  العرال ومناطق الصحرا  الغربية 

(: وتستخدا هذه الطريقة فيي الطبقيات متوسيطة Pneumatic Hammerي )طريقة الحفر الهوائي المطرق -3
انل ويمكن باسيتعما  هيذه الطريقية فيي الحفير  (8-6)و الصلبة جدا وأفضل قطر للحفر الطرقي هوأالصالبة 
ميا العميق اليذي يمكين الوصيو  اليية فيكيون أبيار مسيتذيمة فيي الطبقيات المائلية والملتويية، آحفير  إلىوالتوصيل 

                                                            

 .  45رداا خاطر، أكرم رث،  فكري، عب  هللا ال روبي، رص ر ساب،، ص أح،  (1)

  139، ص2003رث،  أح،  السي  خليل، ال،ياه الجوفية واآلبار، اار الكتب العل،ية للنشر والتوز ع، القاهرة، الطبعة الثانية، (2)
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لعدة عواميل منهيا قطير البئير وحجيم وضيغ  ضياغطة الهيوا  المسيتعملة وكميية الميا  الكائنية فيي البئير  خاضعا
بييار عميقيية كبيييرة باسييتعما  الرغييوة مييع تيييار الهييوا  آووزن فتييات الحفيير ميين الصييخور الثقيليية وباإلمكييان حفيير 

ييية أنابييي  الحفيير فييي نها Bit) (Hammerبييدقال المطييرل (وتييرتب  المطرقيية (Hammerالمطرقيية  عبييروضييخ  
وتقيييوا الطبقيييات الصيييخرية ، هيييذه المجموعييية بواسيييطة ضييياغطة هيييوا  المتصيييلة بالجهييياز اليييدوراني وييييتم تشيييغيل

وتسييتمر العملييية مييع  Valveو  ويييتم غلييق الصييماا ألوضييع  ا إلييى Piston المكييبت كييرد فعييل فيرجييع رجيياع ب
ض السيلمان بهيذه الطريقية وتكيون بعيض فيي معظيم حيو  اآلبيارتحفر و استمرار ض  المزي  من الرغوة والهوا ، 

سيكرين )انابيي  فلتير( داخيل الخيزان الجيوفي، نابيي  أ، حييث ل ييتم وضيع Opine Holeمن النوع  اآلبارهذه 
قطييار الحفيير مييع أ إنقدداص يأحفييرا تلسييكوبيا،  (ا150)ذات العمييال التييي تزيييد عيين اآلبيياربينمييا تحفيير جميييع 

   .(1)واإلنتا ثنا  عملية الحفر أاخل البئر نهيارات دألالعمق وذلك لتجن  الردا وا

 Depths and Elevations of Wells اآلبار اتأعماق وارتفاع - عاشرا  
نسيان فيي اسيتخراجها وذليك إلا مين قبيلما لم ييتم التيدخل  األرضفي باطن  المياه الجوفية هي خزينة  أن     

ن مسيتويات الميياه أوالمعيروف بي ،لجيوفي الثابيتا منسيوا الميياهنطيال التشيبع تحيت  إليىوصيو  لل اآلباربحفر 
رتفييياع المناسيييي  السيييتقرارية للميييياه الجافييية لتيييك المنييياطق، ويالحييي  ا   والفتيييراتالجوفيييية تتيييأثر بيييالفترات الرطبييية 

ا كانيت هيذه الخزانيات إذخصوصيًا  التيي تمثيل الفتيرة الرطبية، عند فتيرة الشيتا  األمطارفترة سقو   عبرالجوفية 
 .(2)يعتميد عليى مخيزون الطبقيات المائيية وعليى سيرعة الضي  ومدتي  أيضاً و ( Open basinفتوع )من النوع الم
الشيامل مراجعية الجهيات ذات العالقية والمسيح المييداني  عبيرفيي منطقية الدراسية ف اآلبيارأعمال  إلىأما بالنسبة 
وهنيياك النهيير البعيييدة عيين  اآلبييارتختلييف فييي عمقهييا عيين الفييرات القريبيية ميين نهيير  اآلبييار نفييأ الدراسيية،لمنطقيية 

عين  اآلبياررتفياع تبعا لسطح منطقة الدراسة ووجيود عالقية طرديية بيين مطابقية ا   اآلبارتباين واضح في أعمال 
مستوى سطح البحر مع أعماقها حيث تكون قليلة العمق في المناطق الشمالية ووسي  منطقية الدراسية  المتمثلية 

السييودان وعييين صيييد  منطقيية لنهيير الفييرات ومنيياطق حييما  غييرا بمنيياطق السييهل الرسييوبي والمنيياطق المحايييدة
جعييل المييياه ميير الييذي األ، المنطقيية هييذا فييي، نتيجيية لييوفرة المييياه الجوفييية هوالغضيياري ووادي خييرز وبحيييرة سيياو 

المحفيورة  اآلبيارأعميال  توتراوحي ،صيدع الفيرات بأتجياهمييل الصيخور فضياًل عين و  الجوفية وفيرة وقليلة العميق
 المحفيييورة اآلبيييارفيييي مواقيييع  الجوفييييةعليييى مسيييتويات الميييياه  اعتمييياداً ا (481-13)ميييا بيييين لدراسيييةمنطقييية افيييي 

العميقة تنحصر في جنوا  اآلبارو ، (3)وحس  مسح النقا  المائية الشاملة في منطقة الدراسة ودراسة األعمال 

                                                            

  .  46(أح،  رداا خاطر، أكرم رث،  فكري، عب  هللا ال روبي، رص ر ساب،، ص1)

 .221( خليفة عب  الثافل ارااكة، رص ر ساب،، ص2)

 رص ر ساب،. وارا ال،ائية، ر  ر ة ال،وارا ال،ائية فرع ال،ثنى، قسم التخطيط وال،تابعة،( وزارة ال،3)
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رتفياع المنطقية سيب  ا  السيعودية( وذليك ب -وجنوا غيرا وخاصية فيي منياطق الشيري  الحدودي)الحيدود العراقيية
 :إلىحس  نوعها  اآلبار( ويمكن تقسيم أعمال 16خريطة)الالتي تقع ضمن الهضبة الغربية، يالح  

 أنثييير ى حييييث تبيييين وجيييودأخييير  إليييىالليييية مييين منطقييية  اآلبيييارالليييية: تختليييف أعميييال  اآلبيييارأعميييال  -1
يم ميوازي للسيهل أقلولى ضمن بئر( موزعة على منطقتين رئيستين ضمن البادية تتركز المنطقة األ100من)

كميا توجيد ضيمن هيذا  ،الرسوبي في منطقية الدراسية وتشيمل منياطق )الكصيير، الرحياا، الغضياري، العمييد(
  ويصييل مسييتوى المييا ا(120–100)بئيير( تتييراوع أعماقهييا مييا بييين364)ميين  أنثييرآبييار يبليي  عييددها  يمقليياأل

 ن  أو  فييي منطقيية السييلحوبية ا(175نثيير ميين)أ لييىإالجنييوا ليصييل  بأتجيياهويييزداد العمييق   (،ا27) إلييىفيهييا 
اللييية تركييزت فييي منطقيية عييين صيييد  اآلبييارغليي  ا  ن  أو  ،ا(175-70ي هييذه المنطقيية بييين)فيي اآلبييارعمييق 

ميا منطقية أ، ا(100-36فيهيا بيين) اآلبيارللزراعية التيي يتيراوع أعميال  عمالهاوصفية بسيب  التوسيع فيي اسيت
طقية الواحيدة ضيمن المن اآلبيارسب  الختالف في عمق  ن  أو  ا(90-20بين ) اآلبارالمملحة يتراوع أعمال 

 اآلبييارانخفيياض منسييوا المييا  داخييل البئيير لكثييرة عملييية السييح  المييا  ميين قبييل األهييالي  وحفيير  إلييىيعييود 
و اخيتالف أعميال البيار و تذبيذا مسيتوى الميياه بسيب  المطيار  المستمر بسب  ححة المياه السطحية فيهيا

سييمنت أة الخاصيية بمعامييل يفييي منطقيية الفضييوة)المنطقة الصييناع اآلبييارمييا أعمييال أ، اخيير ميين فصييل الييى 
لمييياه الجوفييية فييي هييذه اعمييق  ن  أحيييث  ا(170-80سييمنت المثنييى( تراوحييت بييين)أسييمنت الييدوع و أسييامان و 

ميييا منطقييية الصيييالا والجيييرع أبسيييب  بعيييد الميييياه الجوفيييية عييين السيييطح،  ا(50-30) المنطقييية يتيييراوع بيييين
وبالسيينبة  ا(110-40ادي خييرز بييين)ومنطقيية الحييعلي والرحبيية وو  ا(86-45بارهييا بييين )آحييت أعمييال فتراو 

منطقييية الدراسييية جنيييوا  إليييىتقيييع انثر( التيييي فييي-ا200)(ا و85-40)بارهيييا بيييينأبذيييية تراوحيييت للمنييياطق المت
عية د فيهيا مجمو توج إذ األمغر( عادن، تكيد، نصاا،أ تخاديد،مناطق )في الحدود العراقية السعودية  بأتجاه
 تتييراوع اعماقهييا مييا إذهييي أعمييق ميين المنطقيية األولييى وآبييار هييذه المنطقيية  بئيير(100يبليي  عييددها) اآلبييارميين 
 مييا المنطقيية الثالثيية تشييمل نطييال نهيير الفييراتأ (،ا150) إلييىويصييل مسييتوى المييا  فيهييا  ا(220–150بييين)

 غلبهييا ضييمن أ التييي يكييون  ا،(20-2فيهييا ضييحلة تكييون اعماقهييا ميين) اآلبييارتكييون والسييهل الرسييوبي التييي 
فييية عيين المييياه الجو  تختلييف كثيييراً و  ،فييي منطقيية الهضييبة الغربييية، وهييو الخييزان الييرئيتتكييوين الييدماا السييائدة 

الحيياوي الخييزان وسييمك  األرض طبيعيية سييطححسيي   أخيير إلييىميين مكييان و العميقيية فييي المنطقيية الصييحراوية 
نثير أتكيون  الجنيوا والجنيوا الشيرقي فيي الموجيودة  اراآلبيعلى أعمال وينعكت ذلك  المياه الجوفية  على

 .بار حما  منطقة الدراسةآعمقاة من 
منطقية المملحية وبحييرة و في الرحاا والحعلي واليورك والوحاحيية  اآلبارالرتوازية: تتنشر هذه  اآلبارأعمال -2
والتيي يتيراوع بئيرًا (53عيددها)ويبلي   ،الجنيوا الشيرقي لمنطقية الدراسية إليىمن الشما  الغربي ووادي خرز  هساو 

 األرضسيييطح  إليييىبيييار متدفقييية ذاتييييا عنيييد حفرهيييا ويرتفيييع منسيييوا الميييياه آوهيييي  ا(90-22األعميييال فيهيييا بيييين)
نهيا تقيع ضيمن الخيزان المحصيور ألنسييابي عليى السيطح، ا  يكيون تيدفقها  أيضياً في بعض األحييان و  سم(50)إلى
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رتفيياع نسييبة غييير مسييتغلة ومتروكيية ميين قبييل أصييحابها بسييب  ا   راآلبييااغليي  هييذا  ن  أو  ،ثنييا  الحفييرأالييذي يختييرل 
 في هذا المنطقة التي سوف يتم توضيحها في الفصل الرابع. (SO4الكبريتات)

ذات الحفير  اآلبارغربي و الحفر اليدوي بشكل متناثر في الوس  والشما  ال اآلباراليدوية: تنتشر  اآلبارأعمال -3
وبئير النصياا القيديم  1958عياا فيي قضيا  السيلمان المحفيور مين  نليوذا وبئيرالقديم مثل بئير قبيلية بنيي هيال  

رتفياع ، ويتضح ا  ا(25-4عماقها بين)أ والتي يتراوع  ر(بئ25المحفور أياا الحتال  اإلنكليزي والتي يتراوع عددها)
ألعميال ا ن  أ، و آلبيارارتفياع مواقيع الخيزان الجيوفي المغيذي لهيذه نخفياض المنطقية وا  مستوى المياه الجوفية بسيب  ا  
متيروك بسيب  قيدمها  اآلبيارذه هي، ألنها محفيورة فيي اليزمن الربياعي وبعيض ا (7-0في هذه المناطق تتراوع بين)

المييأخوذة ميين  اآلبييارللعينييات ( 16)وخريطيية(17)(والشييكل30جييدو )الو (58الصييورة)يالحيي   .(ECرتفيياع قيييم )وا  
، وأعميق بئير هيو ا(3تيوي  بعميق)ضيا  الخضير لصياحبة رحييم فيي ق(5)عمق هو بئير رقيم أقل ن  أمنطقة الدراسة 

ونسيتنت  مين  .ا(350( في قضا  السلمان لمخفر الوركا  على الشري  الحدودي العراقي السعودي)106بئر رقم)
نحييدار السييطح حيييث يييزداد العمييق ميين جهيية الجنييوا أنهييا تتوافييق مييع أفييي منطقيية الدراسيية  اآلبيياردراسيية أعمييال 

ي واليييذي يتوافيييق ميييع التصيييريف قر شيييالشيييما  والشيييما  ال بأتجييياهالسيييعودية ويقيييل  -العراقييييةد عنيييد الحيييدو  بيييير غال
 .منطقة الدراسةالسطحي للوديان الجافة التي لها دور أساس في تواجد المياه الجوفية في 

 البئر المحفور وعمق قطر ( 58صورة )ال

   

  

 

 

 

 

 

 

 .28/4/2019 بتار خ: الدراسة الميدانية ال،ص ر

    آلبارا نتاجيةإوTotal-Dept) ) اآلبارعماق أو اآلباربار المياه الجوفية حسب ارتفاع آلالمكاني  ع( التوزي30دول )جال

 (2020 -2019لسنة ) بار منطقة الدراسةآللعينات المياه الجوفية  المأخوذة من ( Q)التصريف()

 اسم البير Type الوحدات اإلدارية ت
 ارتفاع البئر على مستوى سطح

 mالبحر/

عمق 

 mالبئر/

اإلنتاجية 

l/s 

 النجمي 1

ي
وب
س
لر
 ا
ل
ه
س
ال

 

 4 8 17.5 جاسب حبيت

 4 18 15.2 شركة الرافدين الهالل 2

 3 12 14.0 خالد سباهي الرميثة 3

 4 8 15.5 عبد الزهرة هاشم الرميثة 4

 6 3 9.2 رحيم تويج الخضر 5

 4 4.44 8.3 عباس ناظم حسين الخضر 6

 20 65 11.8 2محطة النخيل النسيجية/ ةالكرام 7

 2.1 9.2 11.9 اسعد خالد هالل الكرامة 8



 ي للمياه اجلوفية ومظاهرها يف منطقة الدراسةالتحليل املكان******************** الثالثالفصل 

 

146 

 اسم البير Type الوحدات اإلدارية ت
 ارتفاع البئر على مستوى سطح

 mالبحر/

عمق 

 mالبئر/

اإلنتاجية 

l/s 

 3 15 19.8 بحيرة ساوة الهالل 9

 5 10 16.1 نجم عواد أحمد الهالل 10

 1 75 18.9 حبيب عبادي الهالل 11

 5 43 21.6 محمية ساوة لغزالن  الهالل 12

 2 12 17.8 عبد الحسين عبد الزهرة  النجمي 13

 11 7 13.4 عبد رزاق فاضل الهالل 14

 7 10 16.5 عماد بهلول النجمي 15

 5 7 13.6 قاسم جريان محمد الكرامة 16

 10 65 25.6 7معمل الملح  السلمان 17

 30 95 29.8 عارف وثيج عكال السلمان 18

 9 82 24.3 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية السماوة 19

 20 50 31.5 اياد محمد نغماش لمانالس 20

 3.5 16 29.7 سليم ال شارع محمد السلمان 21

 4 52 16.6 2الحزام االخضر/ السماوة 22

 10 55 22.6 قيصر سوادي السماوة 23

 5 80 31.4 بديل البديل 1مصفى السماوه/ الهالل 24

 12 60 22.7 حليو حسين أقبال السلمان 25

 18 12 13.0 الح ملوصعين ص السوير 26

 السلمان 27

ى
فل
س
ال
ن 
يا
ود
ل

 

 3 10 20.6 قحطان محمود

 10 40 25.3 الذرة الصفراء السلمان 28

 11 28 46.7 1مشروع تطوير االبل / السلمان 29

 8 90 76.8 حسين كريم فليح السلمان 30

 10 100 73.5 حمود شاطئ شارع السلمان 31

 10 85 41.1 ينصلفة فهد عبد الحس بصية 32

 6 170 43.8 عبد االئمة محمد السلمان 33

 25 85 18.7 عين دغيم /شاهد نواف الخضر 34

 15 94 20.3 عطية كاظم محيل الخضر 35

 10 80 40.9 1نعيم بريج رجا/ بصية 36

 2 30 13.2 شركة بادية السماوة الخضر 37

 9 135 48.1 ةمحمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسي السلمان 38

 2 90 77.9 بشرى محمد ابوجليل السلمان 39

 19 69 70.7 البعيد 1معمل اسمنت سامان  السلمان 40

 17 56 43.1 القريب 6معمل اسمنت سامان  السلمان 41

 29 80 76.3 حسن هادي عباس السلمان 42

 10 65 32.4 عطية دهام ابوحسنة السلمان 43

 3 60 19.0 1سى/خولة صاحب عي بصية 44

 20 86 22.1 2نعيم كشيش محمد  السلمان 45

 7 130 124.0 خلف خاوي السلمان 46

 5 172 135.9 1محطة مراعي السلحوبية/ السلمان 47

 18 10 16.6 5الوحاشية ال عودة  بصية 48

 4 6 15.0 سعد عطية بديوي الخضر 49

 3 45 19.5 مرقد السيد محمد بصية 50

 4 80 15.9 علية خطار ضرالخ 51

 10 120 105.3 هناء كاظم محسن السلمان 52

 4 4 21.6 سيد محمد هاشم بصية 53

 7 50 16.1 عين قصر حمود /الورك الخضر 54

 23 20 32.4 عين صيد السلمان 55

 15 110 58.6 سمير ناجي السلمان 56

 10 78 33.0 سحر مروي منشد بصية 57

 30 100 43.2 مد عودة عكابمح السلمان 58

 15 81 28.6 مهدي بردان بصية 59

 15.4 83 34.4 ممدوح مبارك كاظم بصية 60

 9 168 28.4 بئر االبل السلمان 61

 15 130 53.4 سيد علي الميالي السلمان 62

 15 70 36.9 فيصل عليوي السلمان 63

 2.5 200 18.0 كاطع جبار جادر السلمان 64
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 اسم البير Type الوحدات اإلدارية ت
 ارتفاع البئر على مستوى سطح

 mالبحر/

عمق 

 mالبئر/

اإلنتاجية 

l/s 

 بصية 65

ية
بد
لد
ا

 

 13 150 145.6 منتزة بلدية بصية

 12.5 165 151.9 2اسالة ماء بصية/ بصية 66

 ro 146.7 185 30.1محمد علي وادي محطة  بصية 67

 25 75 109.1 كريم عبود حسن بصية 68

 8 255 285.0 مخفر المصطفى الحدودي بصية 69

 30 350 313.5 مخفر ملحق عمار ابن ياسر بصية 70

 السلمان 71

رة
جا
ح
ال
ة 
طق
من

 

 12 130 273.3 2ساير ضيف هللا بين/

 5 136 211.7 جاسم محمد جبار السلمان 72

 6 100 251.4 جواد كاظم علي السلمان 73

 38 100 191.4 خديجة عبدالكريم حسن بصية 74

 14 80 224.9 كطمة عكال رحيل السلمان 75

 3 340 422.3 مخفر هاشم الحدودي السلمان 76

 6 142 218.7 1القرية العصرية/ السلمان 77

 6 50 234.9 1الهيئة العامة لالرشاد الزراعي/ السلمان 78

 4 42 309.8 3بداية السلمان بصية 79

 13.3 105.6 187.7 1الغنيمي  بصية 80

 ro 420.7 300 10.2سالم جواد   السلمان 81

 13 144.5 307.0 1جواد كرار نعيم  بصية 82

 11 150 211.8 جاسم سعران سلطان السلمان 83

 8 30 236.4 حسن خضير شاهر السلمان 84

 10 9 211.7 سعود إبراهيم السلمان 85

 12 15 205.3 المنتزه بئر لوذان السلمان 86

 12 45 224.9 فضل عزوز ال محسن بصية 87

 5 84 237.9 علي خلف السلمان 88

 10 72 340.7 عبد منهل بريس بصية 89

 10 77 211.8 1محطة مراعي السلمان/ السلمان 90

 13 89 363.1 نايف ال عبد علي السلمان 91

 8 95 340.9 4تخاديد/ السلمان 92

 4.5 340 421.1 مفخر الشيباني الحدودي السلمان 93

 10 200 400.1 مخفر التأميم الحدودي السلمان 94

 9 165 231.9 ودعبد المنعم سع بصية 95

 5 4 25 315.0 مخفر الحسن بصية 96

 4 250 237.2 مخفر السماح السلمان 97

 5.5 320 317.4 مخفر القادسية بصية 98

 3 105 371.7 1مفخر انصاب الحدودي  بصية 99

 6 180 327.1 مخفر المحمرة بصية 100

 8 300 360.3 مخفر صليبيخات الحدودي بصية 101

 8 176 332.4 نيسان الحدودي9مخفر  ةبصي 102

 10 280 159.2 مخفر فاطمة الحدودي بصية 103

 2 75 240.0 1محطة تحلية ماء السلمان/ السلمان 104

 25 70 17.0 شنان جواد ناصر السلمان 105

 4 350 363.0 مخفر الوركاء السلمان 106

 10 100 246.0 محمد حسن أخرف بصية 107

 15 80 18.0 محمد أهمحميدة ف بصية 108

 .2019غير رنشورة(، اناتبي، )والتثر ات ـ الهيأة العارة لل،ياه الجوفية،قسم ال راسات1رن تنظيم الباحثة باالعت،اا على:ال،ص ر: 

 ـ ال راسة ال،ي انية2

دودي بلي  فيي مخفير هاحيم الحي(76)ارتفياع بئير رقيم أعليىما ارتفياع البئير عين مسيتوى سيطح البحير حييث بلي  أ   
ا( 8.3)لصياحبة عبياس نياظم حسيين بلي   (6)ارتفاع بئير رقيم أقلفول مستوى سطح البحر، و  ا(422.3)رتفاعهاا  

المخيزون القابيل  أن   إليىكميا تشيير الدراسيات  (.17شيكل)ال يالحي ( و 30جدو )الفول مستوى سطح البحر، راجع 
صييحراوية ثييالث طبقييات الحامليية للمييياه الجوفييية فييي السيينة(، وتشييمل األراضييي ال 3مليييار ا 1.019هييو) سييتثمارلال
 (.رات، الطياأرضومةأا  )الدماا، هي
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 (2020 -2019) لسنة في منطقة الدراسة بالمترالمياه الجوفية  رتفاعوا   التوزيع المكاني لألعماق (17شكل )ال

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 (.31)ج ولالال،ص ر: رن ع،ل الباحثة باالعت،اا على 

 (2020 -2019ة )لسن دراسةعينات المياه الجوفية المأخوذة من ابار منطقة اللبالمتر اآلباريع المكاني لألعماق ( التوز16خريطة )ال

  

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis -10,8.( وبرنارج 30،ل الباحثة باالعت،اا على ج ول )ال،ص ر: رن ع     
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 (The ProductionCapacity)الدراسةلإلبار يف منطقة    ثالرت/ (التصريفية)الطاقة اإلنتاجية -عشر أحد
عليى  أيضياً الطاقة اإلنتاجية في أي منطقية عليى مسياحة التغذيية المائيية وطبيعية الخيزان الجيوفي و تعتمد     

علييى مييدة الضيي  التييي تحييددها القييوة الحصييانية  أيضيياً و يعتمييد  ،(1)منطقييةالصييخور الخييزان ونييوع سييطح  يييةذانف
الطاقية  خيتالفاكيل هيذه العواميل سياعدت عليى فنبيوا، ألوقطير افي الضي  وعميق البئير  ةخدمللمضخة المست
ال،نطقااة  ن  وأ( )بالوحاا ات لتر/ثااا الطاقااة اإلنتاجيااةوتقاااس يييون فييي منطقيية الدراسيية، عوال اآلبيياراإلنتاجييية فييي 

نقييص مييائي فييي  هنيياك (، حيااا تبااينkm120نهاار الفاارات بطااول جبهااة قاا رها ) اة التصاار فية ال،،تاا ة ب،ااواز
نخفياض المنسيوا الجيوفي لكين ميع ذليك كانيت قيمية ا   )year /3m 6105(الخيزين الجيوفي المتجيدد مقيداره 

سيينويًا، هييذا يعكييت حييا  الحييوض الالمتناةييية  (0.25mm)المتييزامن مييع هييذا اليينقص قليليية جييدًا حيييث بلغييت 
الواضيحة  (Steady State Flow)ت وظياهرة التعيويض السيريع للميياه والوصيو  المبكير لحالية الجرييان الثابي

 تصييا لاعمييق عيين طريييق منافييذ ألميير الييذي يشييير لوجييود تغذييية عمودييية ميين الخزانييات ااألفييي آبييار المنطقيية، 
فضيييال  عييين التغذيييية  وميييا يترحيييح مييين ميييياه السييييو  فيييي قعيييور الودييييان الوقتيييية فيييي المنطقييية الهاييييدروليكي بينهيييا

الهبييو  المالحيي  فييي مسييتويات مييياه بعييض عيييون  ن  أت وكبييير، المطرييية، ممييا يتوقييع وجييود خييزين مييائي ثابيي
المنطقييية والمسيييطحات المائيييية الموجيييودة نييياجم عييين ضيييعف وتخلخيييل الضيييغو  الهايدروسيييتاتيكية فيييي الطبقيييات 

عضييها ذاتييي التييدفق ب ن  أالعميقيية والقريبيية منهييا ول سيييما  اآلبييارالمائييية المحصييورة، نتيجيية لالسييتمرار فييي حفيير 
 فضياًل عينقياسًا بالسيهل الفيضيي يعود سب  هذه اإلنتاجية للبعد عن مصادر التغذية نوعًا ما  ا .نتإلوغزير ا

الدراسيية  عبييرتضييح أ، و إليهييابصييورة دائميية لعييدا وصييو  مييياه سييطحية  اآلبييارمنطقيية الدراسيية تسييتعمل مييياه  أن  
تاجييية علييى مييدى قييرا المييياه ميين تعتمييد اإلنوأعماقهييا بقييدر مييا  اآلبييارالميدانييية عييدا وجييود عالقيية بييين إنتاجييية 

السيطحية المغذيية السطح وعلى مقدار التغذية المائية التي تتزود بها التكوينات ومدى قربها من مصادر الميياه 
( لتر/ثيييا10.3يبلييي ) اآلبيييار إلنتاجييييةمعيييد  العييياا  أن   (17)(والخريطييية30)تضيييح مييين الجيييدو ي للميييياه الجوفيييية.

معرفيية التبيياين المكيياني لغييرض  (، عييين مييا بئيير ارتييوازي  الييي، ، بئييريييدوي )بئيير تتبيياين حسيي  نييوع العينيية بينو 
-16)عييييون فيييي منطقييية الدراسييية ، حييييث تراوحيييت الطاقييية النتاجيييية لءبيييار اليدويييية بيييين لول اآلبيييار إلنتاجيييية

لتيير/ ثييا، وبلغييت الطاقيية (25-6)اللييية بييين وبلغييت الطاقيية اإلنتاجييية لءبييار (،لتر/ثييا18.3)بمعييد  ثييا/رلت(22

                                                            

، رمسساة الثقافاة 11حسن سي  أح،  ابوالعينين، أصول الجيورورفولوجياا )اراساة األداكال التضار ساية لساطح األرض(، ط  (1)

 485ص ،1995الجارعية، اإلسكن ر ة، 

حياا تام  وحا ات قيااس ر ف ال،ائي لآلبار و تم قياس لنتاجية اآلبار ريا انياً فاي الثقال باساتع،ال)*(  قص  بالطاقة اإلنتاجية التص

تخطايط ،ثناى )قسام الرعلورات رن: وزارة ال،وارا ال،ائية، ر  ر ة ال،اوارا ال،ائياة فارع الفضالً عن قياس عينات اآلبار لتر/ثا، 

 .2019وال،تابعة، )بيانات غير رنشورة(، 

 6×  5ناج(، )ا 3×  4اناج(، ) 5×  4تاجية اآلبار على نوع ال،ضاخة وقا رتها الثصاانية وحجام األنباوب بااالنج ) )**(  توقف لن

 انج(، فضال عن ر و القرب والبع  رن رصاار التغذ ة السطثية.
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بار الرتوازية التي تنتشر في األجزا  الشيمالية الغربيية مين منطقية الدراسية بيالقرا مين بحييرة سياوة آلإلنتاجية لا
 .لتر/ثا(8.86 -12.08)األمالعالرتوازية في عملية تسري   اآلبارومعمل الملح الذي يعتمد على 

 

 (2020 -2019ة )لسن ات ال،ياه الجوفيةلعين( لتر/ثا Q( التوز ع ال،كاني لإلنتاجية)التصر ف( )17)خر طة ال

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis10.8.ك ل   ـج ( وبرنارج 30رن ع،ل الباحثة باالعت،اا على ج ول )ال،ص ر: 

ى ألنهيا أخير  إليىما العيون )الينابيع( حيث تتباين اإلنتاجية و التصريف لعييون منطقية الدراسية مين منطقية أ   
( فيالق جنوا حيرل  إلى)حما  غرا  بأتجاهواسع من الينابيع  حكل حزاا  ىع الفرات علتقع ضمن نطال صد

حصيير المييياه وميين ثييم انبثاقهييا بقييوة علييى حييكل  إلييىفييي إزاحيية الطبقييات الحامليية للمييياه  أهموالييذي سيي أبييو الجييير
وفييييييي عييييييين  (لتر/ثييييييا 23)وفييييييي عييييييين صيييييييد (لتر/ثييييييا12)ينبييييييوع وتبليييييي  الطاقيييييية اإلنتاجييييييية فييييييي عييييييين حمييييييود

، وعلييي  يييتم توضيييح اإلنتاجييية علييى أسيياس الوحييدات (1)اآلبييار، هنيياك تفيياوت فييي إنتاجييية (لتر/ثييا24)لغضيياري ا

                                                            

 .44ص ،، رص ر ساب،عالء ناصر الش،ري (1)
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(لتر/ثيا ومين قييم العينيات 30.1–1نتاجيية فيي منطقية الدراسية بيين)إلقييم ا نحصيرتاالطبيعية الجغرافية وحيث 
يية بصيية عنيد البئير ة فيي ناحبيالدبدفيي منطقية  تاجييةناإلالذييم  أنبيرخذت أالمأخوذة من منطقة الدراسة، حيث 

فييي منطقيية السييهل الرسييوبي فييي انتاجييية  أقييلو  ،التر/ثييro (30.1)محمييد علييي وادي محطيية   لصيياحب(67)رقييم
ميين  المييياه الجوفييية تسييتمد تغييذيتها وفييرة إن   .( لتر/ثييا1لصيياحبة حبييي  عبييادي  )(11)قضييا  الهييال  بئيير رقييم

 ييةذاالحاملة للمياه وهي الترسبات الحديثة التي تمتاز بمسيامية ونفالمياه السطحية، فضال عن وجود التكوينات 
جيدة وتعد الترسبات الحديثة التي تتكون منها منطقة الدراسة والمكونة من الحصى والرمل والطين والغرين مين 

ان  ونسييتنت  ميين ذلييك منفييذه بشييكل جيييد للمييا  الجوفييية، وهييذه الرواسيي  تكييون  ،المهميية للمييياه الجوفييية العوامييل
ذلييك  ىالتييدفق والتعييويض والييذي سيياعد علييمنطقيية الدراسيية ذات طاقيية إنتاجييية عالييية تجعييل المييياه قييادرة علييى 

والطبقييات الجيرييية لتكييوين الييدماا الييذي يييزداد انحييدارها بشييكل ، يميييةقلاإلظييروف المنطقيية التكتونييية ذات الصييفة 
ة( والصييييفيحة الغييييير المسييييتقرة )السييييهل حيييياد عنييييد منطقيييية التقييييا  بييييين الصييييفيحة المسييييتقرة )الصييييحرا  الجنوبييييي

تعمييق البئير  إليى ن و أيلجيالدراسة الميدانيية ان الميزارعين المسيتثمرين للميياه الجوفيية  عبرتضح أو ، (1)الرسوبي(
التيي تتعيرض لهيا الميياه الجوفيية القريبية مين السيطح تخلص من الملوثيات الو  اآلبارجفاف  للتخلص من مشكلة

ثابتية  اآلبيارتيم اسيتبيانهم إن  إنتاجيية  اليذين (مين ميزارعين الرييف%34)ه، وتبيين أن  تدفق أنثر للميافضاًل عن 
 .اإلنتاجية لآلبار متذبذبة بين فصو  السنة أن   (%66نوعا ما، بينما أند )

 (: Ground Water Levels)مناسيب املياه اجلوفية  -رعش أثىن   
ول يمتيد بخيي   ،صيفرمذياسييا لضيغ  الميا  عنيدما يكيون  ويمثيل الجوفيية المشيبع للميياه عليىاألهيو السيطح     
باختالف هذه المنسوا عدد مين العواميل منهيا طوبوغرافيية المنطقية والعميق والمنياا حييث ييزداد  ويتحكمفقي، أ

فيي فصيل الشيتا  والربييع والتيي يرافقهيا زييادة فيي المنسيوا وقلية فيي السيتهالك، ويينخفض  األمطيارفي موسيم 
 اآلبياربعيض  ن  أقيم التبخر والنيتح وحتيى  في رتفاعوال   األمطار نعداااصل الصيف بسب  المنسوا في ف اهذ

 األمطياربتذبيذا  تتذبيذا اآلبيارمناسيي   ن  أ .(2) الجفيافمشيكلة  إلىتتعرض  ا(35)من أقلالتي يكون عمقها 
بشيكل  اآلباري  هذه مناس على  األمطاروتأثير تلك التي تسق  على األراضي المنخفضة في منطقة الدراسة، 

تسييق  المييياه علييى منيياطق تضاريسييية عالييية و ، األمطييارفتييرات  منيياا منطقيية الدراسيية يمتيياز بقليية   سييلبي، كييون 
ميياه باطنيية، ثيم تسيير هيذه الميياه بيين  إليىموجودة في العرال ومنطقة الدراسة  فتتغلغل بيين الصيخور لتتحيو  

التيالي فأنهيا تخير  مين أي تشيققات صيخرية عليى حيكل ، وبةاذنفيالصخور وتنحصر عبر طبقات صخرية غير 

                                                            

 (.2( ال راسة ال،ي انية، ورلث، رقم )1)

رثافظاة ا اىلى، رساالة -العارري، هي روجيوكي،يائية ال،ياه الجوفية ل،ناط، أسافل ح،ار ن الجنوبياة (  رث،وا عب  حسن رث،  2)

 . 49، ص2002راجستير، كلية العلوم، جارعة بغ اا، 
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ومنيياطق التييدفق  األمطيياررتفيياع فييي منيياطق تييدفقات طبيعييية يسيياعدها فييي ذلييك الضييغ  النييات  عيين تفيياوت ال  
 :وهناك نوعان من المناسي  هما، (1)مستمرة بالتدفق، كخزين استراتيجي اآلباروتبقى مياه العيون و 

  Static water level (SWL)الثابت الرنسوب  -1
قصد بمنسيوا الميا  الثابيت المسيتوى اليذي تسيتقر عليي  الميياه الجوفيية قبيل البيد  بالسيح  ويتعياد  فيي  ي    

ويتمييييز ،(2)سيييطح الميييياه الجوفيييية فيييي الخزانيييات المائيييية الحيييرة دالضيييغ  الجيييوي والضيييغ  الهيدروسيييتاتيكي عنييي
لوجود عالقة وثيقة بين عميق منسيوا الميا   وذلك األرضالما  الجوفي الثابت بقلة عمق  من سطح  منسوا

توفر مصادر التغذيية المتمثلية بالميياه السيطحية، وعليى  فضاًل عن و  ،Elevation (3)الجوفي الثابت والرتفاع
وتختليييف رتفاعيييات طفيفييية وذات ا   منبسيييطةقريييي  مييين السيييطح كيييون منطقييية الدراسييية أرض العميييوا فالمنسيييوا 

، وتتبياين أعميال المناسيي  الثابتية فيي آبيار أخير إليىنطقة الدراسية مين مكيان مناسي  المياه الثابتة في آبار م
السيهل الرسيوبي القليلية العميق ضيمن  اآلباروتتباين هذه المستويات في  ، ا(373، 2-) منطقة الدراسة بين 
 قييلأالرتييوازي  و (10)فييي بئيير رقييم ا(30، -2تباينييًا قلييياًل حيييث تنحصيير مييا بييين منسييوا) فييي منطقيية الدراسيية

 ا( فييييي بئييييير30منسييييوا بلييييي  ) أعليييييىو   نجيييييم عييييواد(، أحمييييد( فييييي قضيييييا  الهييييال  لصييييياحبة )ا2-منسييييوا)
سيبيها امن ما منطقية الودييان السيفلى فانحصيرتأو  (،حليو حسين أقبا في قضا  السلمان  لصاحبت  )(25)رقم

رقييييييييييييم  االرتوازيددددددددددددة اآلبددددددددددددار منسييييييييييييوا فييييييييييييي أقييييييييييييلكييييييييييييان و ا( 181الرتييييييييييييوازي،  0)الثابتيييييييييييية بييييييييييييين
 الرتوازييييية والعيييييون لن   اآلبييييارالسييييفلى  ( حيييييث تكثيييير فييييي منطقيييية الوديييييان55،53،51،49،48،37،35)

 أعلييىبيار التييدفق اليذاتي فيي قضييا  الخضير، و آغلي  أ المنطقية يمير فييي  خي  الينيابيع والعيييون فيالق أبيو جييير و 
نيياطع )  فييي قضييا  السييلمان  لصيياحب (64عنييد بئيير رقييم) (ا181بليي  ) منسييوا فييي منطقيية الوديييان السييفلى

منسيوا بلي   أقيلحييث كيان  ا(192.1، 9ما منطقة الدبدبة فانحصرت مناسبيها الثابتية بيين )أ ،(جبار جادر
منسيوا فيي منطقية الدبدبية بلي   أعليىم عبيود حسين فيي ناحيية بصيية، و ( لصياحب  كيري68ا( عند بئر رقم)9)
ميا منطقية أ (،الحيدودي  مخفير ملحيق عميار ابين ياسير( فيي ناحيية بصيية بئر)70ا( عند بئير رقيم )192.1)

( 78ا( فييي بئيير رقييم )5منسييوا بليي ) أقييلحيييث كييان  ا(273،  5مناسييبيها الثابتيية بييين) نحصييرتاالحجييارة  
ا( عنيد بئير 273منسيوا فيي منطقية الحجيارة بلي  ) أعليىو  للهيأة العامة لءرحاد الزراعي في قضيا  السيلمان،

( 31( والجيييييييدو )59يالحييييييي  الصيييييييورة) ،لقادسيييييييية الحيييييييدودي (ا مخفييييييير( فيييييييي ناحيييييييية بصيييييييية بئر)98رقيييييييم)
نحيو  لمتيدادابالمناسيي  الثابتية تينخفض فيي المنياطق الشيمالية الغربيية  ن  أيتضيح مين ذليك  .( 18والخريطة)

فقيدان كميية مين الميا  عين طرييق التبخير فيي  إليىالجنوا الغربي، وتقل كلفة الحفر على الرغم من تعرضيها 
ى فيي المنطقية تعمييل أخير رتفياع نسي  المليح فيي الميياه وعواميل ا  فصيل الصييف وفاعليية الخاصيية الشيعرية و 

و مجدييية، وتبتعييد هيييذا أغييير اقتصييادي   اآلبييارعلييى تلييوث المييياه الجوفييية التييي تجعييل عملييية اسييتثمار مييياه 
                                                            

 .5/5/2019للى  24/4/2019ال راسة ال،ي انية  (1)

 .120( جوان س،ين أح،  الجاف ، رص ر ساب،، ص2)

يال ال،كااني لل،يااه الجوفياة واساتث،اراتها الزراعياة فاي قضااء الث، انية/رثافظاة نيناوو، رجلاة ( اسباهية  اونس ال،ثسان، التثل3)

  .340، ص1988التربية والعلم، الع ا السااس، 
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و  نصيييااألالعميقييية كميييا فيييي ا اآلبيييارتجهنيييا نحيييو الجنيييوا الغربيييي فيييي أكلميييا  األرضالمناسيييي  عييين سيييطح 
المنييياطق  فييي األرضى ، وتكييون قريبييية ميين سييطح خيير والصييفية والمنييياطق الحدودييية األ تخاديييد والسييلحوبيةال

ل،اااايالن الطبقااااات المنيييياطق الوسييييطى ذات المنسييييوا المرتفييييع نتيجيييية سييييهل الرسييييوبي و الالشييييمالية المتمثليييية ب

 . الجيولوجية الثارلة لل،يها الجوفية نثو السهل الرسوبي

 الرتوازية في الحعلي اآلبارالجوفية في أحد  ( ت ف، ال،ياه59صورة )ال
 
 
 
 
 
 
 

 
 .2019 /25/10المصدر: الدراسة الميدانية بتاري  

ن وتكوين ونوع الخزا ( )بالمتر(DWL( والمتغير الديناميكي )SWLالتوزيع المكاني للمنسوب الثابت ) (31جدول )ال

 (2020 -2019لسنة ) للعينات المياه الجوفية المأخوذة من ابار منطقة الدراسةالخزان 

 ت
الوجدات 
 اإلدارية

Type البئر اسم DWL/m SWL/m_ 
Aquifer_

type 
Aquifer_name 

 النجمي 1

ي
وب
س
لر
 ا
هل
س
ال

 

 ترسبات حديثةالزمن الرباعيترسبات  مفتوح 4 6 جاسب حبيت

 األسفلالفرات الميوسين  مفتوح 8 3 مشروع الهالل 2

 ترسبات حديثةلرباعيالزمن اترسبات  مفتوح 5 7 خالد سباهي الرميثة 3

 ترسبات حديثةالزمن الرباعيترسبات  مفتوح 6 8 عبد الزهرة هاشم الرميثة 4

 األسفلالفرات المايوسين  مفتوح 6 13.7 رحيم تويج الخضر 5

 األسفلالفرات المايوسين  مفتوح 5.56 8.86 عباس ناظم خسين الخضر 6

 / الدمام علىاألااليوسين  حصورم 0.2 0.4 2محطة النخيل النسيجية/ الكرامة 7

 األسفلالفرات المايوسين  مفتوح 1.8 4.53 اسعد خالد هالل الكرامة 8

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 5 7 بحيرة ساوة الهالل 9

 األسفلالفرات المايوسين  مفتوح 2- 3 نجم عواد أحمد الهالل 10

 / الدمام علىاألسين االيو مفتوح 0.2 1.2 حبيب عبادي الهالل 11

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 2 4 محمية ساوة لغزالن الهالل 12

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 2 3 عبد الحسين عبد الزهرة النجمي 13

 ترسبات حديثةالزمن الرباعيترسبات  مفتوح 8 9 عبد رزاق فاضل الهالل 14

 ترسبات حديثةالزمن الرباعيترسبات  مفتوح 8 10 عماد بهلول النجمي 15

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 5 7 قاسم جريان محمد الكرامة 16

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 18 27 7معمل الملح  السلمان 17

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 15 12 عارف وثيج عكال السلمان 18

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 4 7 ية المياه الجوفيةمحطة البيداء لتحل السماوة 19

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 4.9 6 اياد محمد نغماش السلمان 20

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 5 7 سليم ال شارع محمد السلمان 21

 األسفلالفرات المايوسين  محصور 0.1 0.2 2الحزام االخضر/ السماوة 22

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 3.9 4.5 قيصر سوادي السماوة 23

 األسفلالفرات المايوسين  مفتوح 25 55 بديل البديل 1مصفى السماوه/ الهالل 24

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 30 32 حليو حسين أقبال السلمان 25

 دمام/ ال علىاألااليوسين  مفنوح 3 5 عين صالح ملوص السوير 26

 السلمان 27

ن 
يا
ود
ال

ى
فل
س
ال

 

 ترسبات حديثةالزمن الرباعيترسبات  مفتوح 1 3 قحطان محمود

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 6 9 الذرة الصفراء السلمان 28

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 8.5 10.5 1مشروع تطوير االبل / السلمان 29
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 ت
الوجدات 
 اإلدارية

Type البئر اسم DWL/m SWL/m_ 
Aquifer_

type 
Aquifer_name 

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 64.1 71.5 حسين كريم فليح السلمان 30

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 38 37 حمود شاطئ شارع السلمان 31

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 3.5 6 صلفة فهد عبد الحسين بصية 32

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 15 18 عبد االئمة محمد السلمان 33

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 8 3 اهد نوافعين دغيم /ش الخضر 34

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح تدفق ذاتي 1.5 عطية كاظم محيل الخضر 35

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 6 4 1نعيم بريج رجا/ بصية 36

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح تدفق ذاتي تدفق ذاتي شركة بادية السماوة الخضر 37

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 67 80 محمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية السلمان 38

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 57.9 88 بشرى محمد ابوجليل السلمان 39

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 94 82 البعيد 1معمل اسمنت سامان  السلمان 40

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 82 94 القريب 6سامان معمل اسمنت  السلمان 41

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 50.05 50.18 حسن هادي عباس السلمان 42

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 6 8 عطية دهام ابوحسنة السلمان 43

 الدمام / الرص محصور 5 30 1خولة صاحب عيسى/ بصية 44

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 4.5 6 2م كشيش محمد نعي السلمان 45

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 73 83 خلف خاوي السلمان 46

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 78 76 1محطة مراعي السلحوبية/ السلمان 47

 الدمام / علىاألااليوسين  مفتوح تدفق ذاتي تدفق ذاتي 5الوحاشية ال عودة  الخضر 48

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح تدفق ذاتي تدفق ذاتي سعد عطية بديوي الخضر 49

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 2 4 مرقد السيد محمد بصية 50

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح تدفق ذاتي تدفق ذاتي علية خطار الخضر 51

 / الدمام علىاألااليوسين  حمفتو 45 68 هناء كاظم محسن السلمان 52

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح تدفق ذاتي 0.2 سيد محمد هاشم بصية 53

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 3 5 عين قصر حمود /الورك الخضر 54

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح  تدفق ذاتي 2 عين صيد السلمان 55

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 30 34 سمير ناجي السلمان 56

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 4.6 5 سحر مروي منشد بصية 57

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 21 25 محمد عودة عكاب السلمان 58

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 4 6 مهدي بردان بصية 59

 / الدمام علىاألين االيوس مفتوح 5 6 ممدوح مبارك كاظم بصية 60

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 142 155 بئر االبل السلمان 61

 / الدمام علىاألااليوسين  مفنوح 78 64 سيد علي الميالي السلمان 62

 / الدمام علىاألااليوسين  مفنوح 36 32 فيصل عليوي السلمان 63

 / الدمام علىاألن االيوسي مفتوح 181 96 كاطع جبار جادر السلمان 64

 بصية 65

ية
بد
لد
ا

 

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 115 130 منتزة بلدية بصية

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 110 125 2اسالة ماء بصية/ بصية 66

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح ro 141 156محمد علي وادي محطة  بصية 67

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 9 17 كريم عبود حسن بصية 68

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 180 266 مخفر االمصطفى الحدودي بصية 69

 / الدمام علىاألااليوسين  محصور 192.1 252 مخفر ملحق عمار ابن ياسر بصية 70

 السلمان 71

رة
جا
ح
 ال
قة
ط
من

 

 الدمام / علىاألااليوسين  مفتوح 45.2 68.1 2ساير ضيف هللا بين/

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 76.3 125 جاسم محمد جبار السلمان 72

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 82.6 95.3 جواد كاظم علي السلمان 73

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 84.3 130.3 خديجة عبدالكريم حسن بصية 74

 / الدمام علىاألااليوسين  فتوحم 14.1 15.7 كطمة عكال رحيل السلمان 75

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 165 240 مخفر هاشم الحدودي السلمان 76

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 85 90 1القرية العصرية/ السلمان 77

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 5 6.5 1العامة لالرشاد الزراعي/ الهيأة السلمان 78

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 12 18 3بداية السلمان ةبصي 79

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 88.5 88.6 1الغنيمي  بصية 80

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح ro 170 132سالم جواد   السلمان 81

 ام الرضومه مفتوح 70.5 92.5 1جواد كرار نعيم  بصية 82

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 66 90 ران سلطانجاسم سع السلمان 83

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 5.5 5.25 حسن خضير شاهر السلمان 84

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 7 7 سعود إبراهيم السلمان 85

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 14 13 بئر المنتزة لوذان السلمان 86

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 12 18 عزوز ال محسن فضل بصية 87

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 12 20 علي خلف السلمان 88

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 6 4 منهل بريس عبد بصية 89

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 5 6 1محطة مراعي السلمان/ السلمان 90

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 2 3 ل عبد علينايف ا السلمان 91

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 45 70 4تخاديد/ السلمان 92
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 ت
الوجدات 
 اإلدارية

Type البئر اسم DWL/m SWL/m_ 
Aquifer_

type 
Aquifer_name 

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 130 142 مفخر الشيباني الحدودي السلمان 93

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 120 150 مخفر التأميم الحدودي السلمان 94

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 94.5 100.5 عبد المنعم سعود صيةب 95

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 195 215 مخفر الحسن بصية 96

 دمام + دبدبة مفتوح 130 150 مخفر السماح السلمان 97

 دمام + دبدبة مفتوح 273 280 مخفر القادسية بصية 98

 + الطيارات أرضومةأم  مفتوح 98 135 1مفخر انصاب الحدودي  بصية 99

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 100 122 مخفر المحمرة بصية 100

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 88 120 مخفر صليبيخات الحدودي بصية 101

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 90 130 نيسان الحدودي9مخفر  بصية 102

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 85 120 طمة الحدوديمخفر فا بصية 103

 / الدمام علىاألااليوسين  مفتوح 50 68 1محطة تحلية ماء السلمان/ السلمان 104

 / الدمام علىاألااليوسين  مفنوح 5.5 4 شنان جواد ناصر السلمان 105

 م/ الدما علىاألااليوسين  مفنوح 220 150 مخفر الوركاء السلمان 106

 / الدمام علىاألااليوسين  مفنوح 84 67 محمد حسن أخرف بصية 107

 / الدمام علىاألااليوسين  مفنوح 13 5 محمد أهمحميدة ف بصية 108

المياه  ةفرع المهن  والهيأية ة العامة للمياه الجوفأالمأخوذة منها الهي اآلبارـ مناسيب 1المصدر من تن يم الباحهة باالعتماد عل : ـ 
 ـ الدراسة الميدانية.2، لجوفية في بغدادا

 
 (2020 -2019لسنة ) ( )بال،تر( لعينات ال،ياه الجوفية ال،أخوذة رن رنطقة ال راسةSWL( التوز ع ال،كاني لل،نسوب الثابت )18خر طة )ال

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis10.8ك ل   ـج ( وبرنارج 31ال،ص ر: رن ع،ل الباحثة باالعت،اا على ج ول )
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 Dynamic water level (DWL:)في آبا  ةنطق  الد اس   )الديناةيكي( الرتغيرالرنسوب -2
 فتييرة ميين عبييربعييد عملييية سييح  المييياه منيي   اآلبييارالمنسييوا الييذي تسييتقر عنييده المييياه الجوفييية فييي  هييو 

ميياه الجوفيية المتحركية ظهر أن مناسي  الي ،الحركيالديناميكي او ب  أيضاً  المنسوا المتغيرالزمن، ويسمى 
عنيدما يكيون البئير جياري السيح  مني  )ضيخ (، أميا فيي حالية  اآلبيارهيي مناسيي  ميياه متباينة بدرجية كبييرة 

المنتشيرة فيي منطقية الدراسية  اآلبيار ن  أ ،(1)فيكون المنسوا اليذي تتيدفق عنيده الميياه الرتوازية المتدفقة اآلبار
 القليليية العمييق ضييمن السييهل اآلبيياروتتبيياين هييذه المسييتويات فييي يهييا، تتفيياوت أعمييال مناسييي  المييا  المتغييير ف

      منسييييوا  حيييييث تنحصيييير مييييا بييييينفييييي هييييذا المناسييييي ً  تباينيييياهنيييياك الدراسيييية و حيييييث الرسييييوبي  فييييي منطقيييية 
 أعليى(،  و 2الحزاا األخضير/)بئر السماوةفي ا(0.2)منسوا أقل  الرتوازي  )22رقم ) في بئر ا(55 ،0.2)

  (،بددديل البددديل  /1مصددف  السددماوة)إلييىعائييد  بئيير الهييال قضييا  فييي ( 24)رقييم ا( فييي بئيير55منسييوا بليي  )
منسيوا  أقيلا( حييث كيان 155الرتيوازي، 0بيين ) التغيريية الودييان السيفلى فانحصيرت مناسيبيها منطقةما أو 

ى فييي منطقيية الوديييان السييفل متغييير منسييوا أعلييىو ( الرتوازيييات فييي الخضيير، 51،49،48،37)بئيير رقييمفييي 
المائيية  اآلبيارالشيركة العامية لحفير  إليىقضا  السلمان بئر حكيومي عائيد في ( 61)ا(عند بئر رقم155بل  )

 أقيلحييث كيان (ا 266،17بيين) التغيرييةالدبدبية فانحصيرت مناسيبيها منطقية  اميأ ،االبدل(بئدر )فرع المثنيى  
متحييرك فييي  منسييوا علييىأ و ( فييي بصييية لصيياحب )نريم عبييود حسيين(، 68)عنييد بئيير رقييم ا( 17منسييوا بليي )
ميا منطقية أ، (مخفر المصطف  الحددودي )ناحية بصية بئيرفي  (69)( عند بئر رقما266بل )منطقة الدبدبة 

( 91)عنييد بئيير رقييما( 3منسييوا بليي ) أقييلحيييث كييان (ا 280،3بييين) نحصييرت مناسييبيها المتحركييةالحجييارة ا
( عند بئير ا280بل )منطقة الحجارة  متحرك في منسوا أعلىو لصاحب ) نايف ا  عبد علي ( في السلمان، 

 .(19الخريطة)ي ح   ( 31راجع الجدول) ،مخفر  القادسية الحدودي ()ناحية بصية بئرفي  (98)رقم 
 يتضح أن  أعمال المنسوا المتغير في منطقة الدراسة تنخفض بشكل كبير في المنياطق الجنوبيية الغربيية

وأيضًا يهب  المنسوا المتغير فيي جمييع المنياطق وبشيكل ويقل انخفاضها في الوس  عند مناطق التصريف 
الدراسييية الميدانيييية  عبيييرويتبيييين  عييياا بسيييب  الضييي  المسيييتمر وخاصيييتا فيييي فصيييل الصييييف الحيييار الجييياف.

 مطياراألكميية أنها ترتفع في فصل الشتا  والربيع ارتباطًا ميع ارتفياع  اآلباروالمشاهدات الحية للمناسي  في 
كمييية مييع انخفيياض الجيياف صيييف فييي الإل أنهييا تيينخفض ميية ميين األراضييي السييعودية السيياقطة والسيييو  القاد
 األمطار الساقطة.

 
 
 

                                                            

 . 139( رث،  أح،  السي  خليل، ال،ياه الجوفية واآلبار، رص ر ساب،، ص1)



 ي للمياه اجلوفية ومظاهرها يف منطقة الدراسةالتحليل املكان******************** الثالثالفصل 

 

157 

 (2020 -2019لسنة )  راسةعينات ال،ياه الجوفية ال،أخوذة رن رنطقة الل( )بال،تر( DWL( التوز ع ال،كاني لل،نسوب ال  ناريكي )19خر طة )ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

                      

 

 .Arc Gis10.8ك ل   ـج ( وبرنارج 31ال،ص ر: رن ع،ل الباحثة باالعت،اا على ج ول )             

ار سييب  هييذا التغيييير مييرتب  بمقييدار التغذييية الواصييل لهييذه الخزانييات، وهييذا مييرتب  بييدوره بمقييد نسييتنت  أن  
رميييل وصيييخور الحجييير الجييييري العاليييية كال النفاذييييةيييية المائيييية، حييييث تيييزداد التغذيييية فيييي الصيييخور ذات قلاالن

 النفاذيييييةييييية العالييييية وتيييينخفض فييييي الصييييخور القليليييية قلاالنعلييييى التشييييققات والفجييييوات والكسييييور وذو  الحيييياوي 
لمنطقيية الولييى )منيياطق الجنييوا ا ناألطيييان والطفييل والصييخور الصييلدة. لييذا يكييون التعييويض سييريعًا فييي آبييار

 صريف عند ترسبات السهل الرسوبي.الثانية مناطق الت آبار المنطقةالغربي( وبعكس  في 



 
158 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 
 
 
 
 
 

للمياه    النوعيةو الصف ات الهيدروكيميائية  

 الجوفية في منطقة الدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راسةللمياه اجلوفية يف منطقة الد النوعيةوالصفات اهليدروكيميائية ******************** الرابع الفصل

 
159 

 الفصل الرابع 
 للمياه الجوفية في منطقة الدراسة  النوعيةو الصف ات الهيدروكيميائية  

 :تمهيد
التعدد ا ىةددع ةاهندد   دد    الهدد ا الدد من  رددة الاودد  اليددااي اللنينهمندد  لةيندده  ال ا ندد   ددا ن  أ  

الت كالددا اللنينددهما لةيندده  ال ا ندد   ددا  أن   ،غدد اا الييتة دد ألفددا ا عيهلاليندده  دردد ح تدد لالتهه ل وددت
ر ياىد  ردة  هالبالئن  اليحنط  بهده دتدتح ب بهدلصالة  ةهت   رة الاوط ال الالاجا الحهدي لهه دالظ دا 

ندددد   ددددا اليددددااي ال الميهمندددد  داللنينهمندددد  لةتدددد   اليدددد ع ى ىةددددع الت كالددددا اللنينددددهما لةيندددده  ال ا  العااردددد 
ليعدد ةا داليددااي ا دالت كالددا ،ل بددهتاا الغطدده الي ددهو ديبنعدد  د    داليهزةدد  لةيندده  ال ا ندد أقةدددالصدديال ال 

 داألةشدط ، ل قنقد الحنه ا اللهم هتفعهلنهت  ، دلينه ا لتا ت  ي بههالةصيال دالت    اللنينهمن د  الطبنعن 
 إلددعكدد   دد   العااردد  ر تيعدد  تدد اي  ،كهلملاىدد  دالصدد هى  دىيةنددهت التعدد  ةهلعيةنددهت ب اليتيثةدد لبشدد ي  ا

دتلتسدا  د    ،)1( ال امبد   هت اةداألتغال  اليااي اللنينهمن  لةينه  ال ا ن )اليةال ، االس الهال لدجال ا، 
 إلدعا تع ضدهه بسبد  التص يفر هيق  إلعدتاال  التغ ي   رة ر هيق الينه  ت كالبه كنينهمنه ريتة ه ابت ا

رتدددما  ألالينددده  اليت  دددح  دىيةندددهت ا ىبددد ىيةندددهت رتعددد اى رثددد  التبيددد  دزيدددهاى ت الالدددم الع هتددد  دةقةهددده 
ا ريده تعيد  جينعهده ىةدع ت ظدنب دتح  د  الع هتد   داةاألختدمال دالتبدهال أللس ى داألدالتيفنف دىيةنهت ا

دكنينهمندد  لةيندده   ددا ليع فدد  دتح  دد  وددهس رددة ال لاوددهت الهال ل ألاذن فهلهدد ا االي ابدد  فددا تةددا اليندده ، 
دجاا تازيع الع هت  الهال لدكنينهمن  ضية الي طق  درع فد  الع قد  بدالة ةاهند  الينده  درد ح تد لالتهه 

  .السهم ى دى قتهه األر حةاهن  و ،الييتة   لألغ اا
دالتدا تتيثد  ب د  ردة  قنهس الص هت اللنينهمند  دال الميهمند  لعال دهت الينده  ال ا ند  ا ال ص  تضية        

داليدااا الصدةب  ال امبد   pH  دالد قب الهالد لدجال ا  Electrical Conductivity) ECالتاتالةن  الله بهمند  
 NTUالعكارة د  TH (Total Hardness)  دالعسد ى اللةند  TDS (Total Dissolved Solidsاللةند  

 (Turbidity)  الك ياااا  لمااااااع العرللااااا  ال ااااا    دا(Total suspended solid)TSS،  الاوددددد   د 
هت اللهلسدالا  أ اةيثة  فا ك  رة تدالي Cationsالياجب  هت اةاألدتشي   داللنينهمن ال الميهمن  اليصهمص 

(2Ca   2)داليغ نسددالاMg  ( دالصدداا ا+Na   دالباتهوددالا(+K   السددهلب   هت اةدداألدكدد لاAnions   دتشددي
-2داللب يتددهت) Cl-)لدد  رددة اللةاليدد 

4SO  لباةددهت)البن هد-
3HCO  2)لهلباةددهتالد-

3CO( 3- )دال تدد اتNO( د 
3−ال اودددددددددددددد هت)

4PO( ، ع هتدددددددددددددد  الالثقالة )الاودددددددددددددد  بعدددددددددددددد  الع هتدددددددددددددد  الثهةايدددددددددددددد  د   فضدددددددددددددد   ىددددددددددددددة
داليهلتددددالة (Mn)دالي غ الددددم  Fe)دالح  دددد (B)البددددالدن  دتشددددي لشددددحنح  ا أد TraceElements) ال ددددهالى

(Zn دال حدددهس(Cu( داللدددهارالا (Cd(دال تدددهيPb ( دال ن دددNi   تدددب  .لةينددده  ال ا نددد  فدددا ر طقددد  ال لاوددد
الع هتدد  ظهددهل التبه  ددهت الي هةندد  تةددا أ أجدد رددة البنهةندد   األ دد هلي طقدد  د ةل الي يطدد ال دد ادل د عيهل اوددت

                                                            

 (1) Ivanov, A.A., Bar banov, L.N. and Plotnikora, G.A., The main genetic types of the 

Earth’s crust mineral water and their distribution in the USSR. In Makovsky and 

Kacurg(Eds) Rep. Of the 23rd secsion I.G.C. Genesis mineral and thermal waters, prauge, 

1968, p33. 
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تق ند  ةظدب اليعةاردهت  عيهلاودتد  ،دإىطه  تالى داضح  لت كالم الع هت  لةينه  ال ا ن  فا ر طق  ال لاو 
ب قدد  لتةدا الينده   ددتد  دتصدد نفنب دتحةالد  الدتقلقهىد ى بنهةدهت جغ ا ندد   اةشدده  أجد  ردة GISال غ ا ند  )

ليدااي ا اود ال  تدب .دالبنهةدهت احلصدهمن  األ د هلد   الي يطد الحصال ىةع اليي جهت التا تشي و ى  د 
لتددا أج يدد  ا  للنينهمنددالتحهلالدد  ابهالىتيددها ىةددع ةتددهم   فددا ر طقدد  ال لاودد  لهال لدكنينهمندد  لةيندده  ال ا ندد ا

 تخد أد لالد   دية  فصد  ال بندع  ،فصدال  4ليد ى) ر طقد  ال لاود لتحهلال  فا ا رتلهر ةياذ    23ع)ىة
ف فددا أداخدد   دده  تيدداز دفصدد  الصددن، 2019 لسدد   أدامدد  رددهي  إلددع سددهنن دده  ةأداخدد   عال ددهت فدداال

 اةههي  تشد ية األدل دادامد  تشد ية الثدهة عال هت فاال تدفص  الي يف اخ ، 2019لس    دأدام   ه  ا 
، 2020لسد   دامد   ده   دبه  أعال هت فا أداخ   ه  كهةان الثدهةا د ال تدفص  الشته  اخ  ،2019لس  

 .بغ اافا  هج ا  التحهلال  الييتب ي  فا ريتب ات دزالى العةا  دالتل ةاجنأد 

 التحاليل الكيميائية لنماذج املياه اجلوفية يف منطقة الدراسة دقة 
الت سددددددال ات فددددددا ةتددددددهم   إلددددددعدالاتددددددال   للنينهمندددددداةتددددددهم  التحهلالدددددد   لتح  دددددد  ردددددد ح إر هةندددددد  اىتيددددددها     

 عيهلبهوددت تددح   دد   ال تددهم اقدد  د  تددب تقددايبتيالةهدده ىةددع ال يددهذ  د  ،اقنقدد  دلقنقندد  لتلددان   الهال لدكنينهمندد
 عيهلالتحةالد  بهودت، د ا اليطأ ال هت  رة خطدأ رده فدا ي يقد  العيد  أد التد اخ  فدا أع ده   أوةا  الصح 

 : 1)اآلتن  ال  ق ال سبا Relative difference اليعهال 

R.D =
SumAnionsSumCations

SumAnionsSumCations




 X 100  

 .)2)ف ق اليطأ ال سبا =%R. D تيث 
 .)epm (بد الياجب  هت اةاأل ت الالمر ياع  =

 .)epm(بدالسهلب   هت اةاأل ت الالم= ر ياع 

 ،ال لاود طقد   يددأخاذى ردة رة يدهذ  الدل 33 د دل)الد  32ال د دل) ردع درقهلة ى   أ  ى   تطبالق اليعهال   
فا لالة بةغ  ،ةياذجه رهمنه  د ا ةسب  جال ى 40)راجااى ضية % 5رة  ق قني  ال  ق ال سبا)أل ن  أدج  

جه  رهمنه  د ا ةسب  رقبال ،  نيه بةغ  ى ا ةياذ 29)بةغ  % 10–5ى ا ال يهذ  ذات ال  ق ال سبا بالة)
خطددده  بسدددبا ألتهه دال هت ددد  ردددة االيشددد اص بصدددحد  % 15-10ذات ال ددد ق اليطدددأ ال سدددبا بدددالة) ال يدددهذ 

يدها ىتألإر هةند  ا إلدعودت ته  ألةياذجده . لد ا يي دة ا 22)ي يق  ال ي ج  أد بسبا اق  التحةدال ت الييتب يد 
ةدال ت  لاودهت دالتح  ةياذجده  رهمنده  فدا ب ده  قهىد ى  ال لدكنينهمند  لةي طقد  دإجد ا  ال91ىةع  د   البنهةدهت)

فدا بدهل اآل تح  التحهلال  لة يهذ  اليهمن  لينده   أن  ديتضح رة ذلا  ،العةين  فا تغه   ه المرهةا دالي هةا
  .عتمرع ع يهرألمنطل  الدةاس  مل ال  ويمكن ا

 

 

                                                            

(1) Hem, J.D., op cit,  1989,p138. 

 .25قيس جرسم سعاع، ةضر ع د االمير محمد، م دة سربق، ص( 2) 
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 ( فرق الخطرء النس ي المسماح بهر لالخت رة عق  التحرليل المخت ري 32الجدول )

 فرق الخطاء النسبي ئويةالفئة بالنسبة الم

 الدقة عالية جدا 5من  أقل

 يعتمد عليها بحذر 5-10

 مشكوك فيها 10-15

 النماذج خطأ وال يمكن االعتماد عليها في التفسيرات 15كبر من

وجيية دراسية ييدروجيول محميداقيي  جاسيس سيعود الييارضا ربيا عبيد االميير  المصدر: من عمال الباحثة باالعتماد على:
  .25صا2007الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدينااروكيميائية لمحافظة المثنىوييد

 (2020-2019لسنة ) حسب االشهر الدراسةتحاليل العينات المأخوذة من منطقة  لصحة ق الخطاء النسبي( الفر33جدول )ال
السطح  رقم البئر  الفرق النسبي .CAT. ∑ ANIO ∑ الشهر  اسم صاحب البئر المنطقة 

1 

 

 اللحافات قضاء النجمي  السهل الرسوبي

عبد الحسين عبد 

 الزهرة 

   

  

 4.06 45.86 49.74 كانون ثاني

 12.96 35.87 46.55 نيسان

 13.65 42.28 55.64 تموز

 5.07 56.45 62.48 تشرين اول

 

2 

 السهل الرسوبي
مشروع تعزيز تعزيز شط الرميثة 

 قضاء الهالل /

 فدين شركة الرا
  

  
  

 4.41 126.54 138.21 كانون ثاني

 11.32 60.26 75.64 نيسان

 12.69 163.56 211.10 تموز

 4.86 175.41 193.34 تشرين اول

3 

 المملحة / السماوة السهل الرسوبي

 7معمل الملح 
  

  

  

 4.70 69.43 76.29 كانون ثاني

 0.25- 31.60 31.44 نيسان

 11.73 71.81 90.90 تموز

 5.40 69.00 76.88 تشرين اول

 

4 

محطة البيداء لتحلية  المملحة / السماوة السهل الرسوبي

  المياه الجوفية  
  

 4.35 55.26 60.28 كانون ثاني

 12.91 49.16 63.74 نيسان

 7.33 72.36 83.82 تموز

 4.90 60.12 66.32 تشرين اول

5 

 السلمان /وادي خرز  فلىالوديان الس
  1سامان  أسمنتمعمل 

  

 4.51 23.12 25.31 كانون ثاني

 0.88 14.47 14.73 نيسان

 7.82 25.70 30.06 تموز

 6.29 26.42 29.97 تشرين اول

6 

محمية ساوة لغزالن  محمية ساوة قضاء الهالل / السهل الرسوبي

والنعام والنباتات 

 7/ النادرة 

 4.99 27.39 30.27 انيكانون ث

 9.87 32.40 39.50 نيسان

 2.61 50.39 53.08 تموز

 14.54 33.77 45.26 تشرين اول

7 

 المملحة السماوة  السهل الرسوبي

 عارف وثيج عكال 

 3.73 46.04 49.60 كانون ثاني

 14.82 41.98 56.59 نيسان

 12.84 49.18 63.66 تموز

 4.70 52.55 57.74 ولتشرين ا

8 

 

 سليم ال شارع محمد عين الغضاري / السلمان السهل الرسوبي
  

   

 4.45 45.37 49.59 كانون ثاني

 8.68 37.40 44.51 نيسان

 9.02 48.30 57.87 تموز

 4.67 52.15 57.26 تشرين اول

9 

 عين صيد / السلمان الوديان السفلى

 عين صيد 
  
  

  

 5.12 37.94 42.03 انيكانون ث

 8.79 50.72 60.49 نيسان

 13.85 51.47 68.02 تموز

 4.70 61.62 67.69 تشرين اول

10 

 الرحاب / االشعلي  الوديان السفلى

 سعد عطية بديوي
  

  

  

 1.56 54.55 56.28 كانون ثاني

 12.71 56.31 72.72 نيسان

 13.11 57.46 74.79 تموز

 0.73 52.16 52.92 تشرين اول

11 

 5الوحاشية ال عودة  االشعلي / السلمان/وحاشية  الوديان السفلى
   

  

 0.97 53.65 54.70 كانون ثاني

 9.40 41.71 50.36 نيسان

 10.67 46.65 57.79 تموز

 4.32 55.56 60.57 تشرين اول

12 

 االشعلي / السلمان   الوديان السفلى

 السيد محمد  مرقد
  
  

  

 5.84 55.14 61.97 كانون ثاني

 13.70 57.51 75.77 نيسان

 11.86 77.47 98.33 تموز

 5.90 61.02 68.67 تشرين اول

13 

 السلمان/العميد/الصكعة الوديان السفلى
 / شاطئ شارع محمد

 بئر الطاقة الشمسية 
  

 2.48 25.51 26.81 كانون ثاني

 6.29 24.76 28.08 نيسان

 11.93 33.77 42.92 تموز
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السطح  رقم البئر  الفرق النسبي .CAT. ∑ ANIO ∑ الشهر  اسم صاحب البئر المنطقة 

 4.83 30.06 33.11 تشرين اول   

14 

 السلمان/العميد/الصكعة الوديان السفلى

 حمود شاطئ شارع
  
  
  

 2.66 41.72 44.00 كانون ثاني

 9.32 28.48 34.33 نيسان

 9.01 28.08 33.64 تموز

 4.58 46.76 51.24 تشرين اول

15 

محطة مراعي  السلحوبية ا-السلمان الوديان السفلى
  1السلحوبية/

  

 6.25 46.48 52.68 كانون ثاني

 11.37 40.93 51.43 نيسان

 13.21 94.15 122.82 تموز

 5.77 53.43 59.96 تشرين اول

16 

 ابو اللوم / السلمان منطقة الحجارة

محطة تحلية ماء 
 1السلمان/

   
  

 4.85 29.72 32.75 ثانيكانون 

 8.29 26.58 31.38 نيسان

 3.86 50.67 54.74 تموز

 5.56 36.13 40.38 تشرين اول

17 

مخفر ملحق عمار ابن  السلمان/حدود العراقية السعودية الدبدية

  ياسر

 3.22 42.51 45.34 كانون ثاني

 0.82 34.07 34.64 نيسان

 5.38 51.97 57.88 تموز

2اسالة ماء بصية/ ناحية بصية / السلمان الدبدية 18  

 11.54 48.34 60.95 تشرين اول

 3.98 46.01 49.82 كانون ثاني

 8.62 28.00 33.28 نيسان

 12.23 35.18 44.98 تموز

 4.51 55.89 61.17 تشرين اول

\ 

19 

 الباديةالجنوبية/ السلمان  منطقة الحجارة

 4تخاديد/
  
  
  

 4.58 5.74 6.29 كانون ثاني

 11.90 3.46 4.40 نيسان

 1.82- 22.77 21.96 تموز

 7.27 6.06 7.01 تشرين اول

20 

 السلمان/حدود العراقية السعودية منطقة الحجارة

 صاب األن مفخر 

 1/الحدودي
   

  

 4.50 6.26 6.85 كانون ثاني

 2.27 3.02 3.16 نيسان

 9.42 5.05 6.10 موزت

 5.77 4.98 5.59 تشرين اول

21 

 بصية  / عادن الحدودية منطقة الحجارة

 عبد المنعم سعود  
  
  
  

 4.46 58.34 63.78 كانون ثاني

 11.96 41.40 52.64 نيسان

 5.42 51.97 57.92 تموز

 4.71 66.35 72.92 تشرين اول

22 

 

 نكرة السلمان  /الوجاجة  منطقة الحجارة

 بئر المنتزة لوذان 
  
  
  

 4.28 35.01 38.14 كانون ثاني

 8.51 37.83 44.86 نيسان

 11.76 38.65 48.95 تموز

 6.10 37.99 42.92 تشرين اول

23 

 صويلحة/ السلمان  الوديان السفلى

 كاطع جبار جادر 

 1.39 47.06 48.39 كانون ثاني

 1.90 43.99 45.69 نيسان

 0.93 45.88 46.75 تموز

 0.81 43.53 44.24 تشرين اول

 . 4 رةحق) فات هتال  ال  دل  ،هفا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجن الييتب ي البهلث  بهالىتيها ىةع ةتهم   ىي  اليص ل: رة

 الدراسة يف منطقة  الفيزيوكيميائية للمياه اجلوفية أوال: الصفات       
  Power of hydrogen (pH) ألس الهيدروجينيا -1

الجدد   د ددا رقنددهس اليدده    االهالدد لدجالة الياجددا فدد أ ددان  القنيدد  السددهلب  لةاغددهليتب ت كالددم بأةددهيعدد ا     
   بدددالة فهلقنيددد  رددده ،ضدددغطالجددد  الحدد الى دالردددة  ىتنهايددد ألفددا الظددد دا ا ،اليددده  افدددالقهى يددد   دأالحهرضددن  

 تجييا ألكييان ا الوسييط قاعييدض وكلمييا تعنييي أن   (14 -7(بييين دالقنيدد  رددهرضددا، هالاوددط ل يع ددع أن    7–0)

للمنطقية  تجهنياأدل ذلك على ريادة الحامبية وكلميا تجهنا يمينا أدل ذلك على ريادة القاعدية وكلما  يسارا  

كنيهديد  تد ع  ىةدع الجد   ا يناك ميواد)7(الحالة متعادلة وأقصى حاالت التعادل يي الرقس كانت ىالوسط
pH  فه ددددددهص رددددددااا تميدددددد  القةايدددددد  دأخدددددد ح تميدددددد  الحهرضددددددن  د  ددددددهص رددددددااا رتعهالدددددد  ال تدددددد ع  ىةددددددع ،pH          

لالدددد   ت هىدددد  كةاليدددد  الصدددداا ا  رددددع اليندددده  الحهرضددددن  ر اةدددده     الصدددداا ا  ليةددددح الطعدددده  أد كةاليدددد )
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يدددان فتقددد  الةن إلدددعدخالددد  رثدددهل ىةدددع ذلدددا اضدددهف  رةدددح الطعددده   ، هلباةدددهت الصددداا ا  د دددا ردددهاى قةايددد بن
 :)1(داليعهال  لهه  ا . لال  ي ان اللةال ل  دي طةق لة ا دال هت  رهاى قهى ي  ن لياض  الةنيا 

O2+H+ Cl 3= NaHCO3 HCO 3NaCl + 
فا الينده  ال ا ند   الهال لدجال ا قنب االس ت ادل  ، 20 الي يط )18ش  )ال د 34رة ال  دل) ديظه     

     فددددا  ددددده  تيدددداز بدددددالة ردددددهأ ، 8–7.14)ةنسددددهن بددددالة ددددده   لةعال ددددهت اليددددأخاذى ردددددة ر طقدددد  ال لاوددددد  فددددا
ردددده فددددا  دددده  كددددهةان الثددددهةا بددددالة أ ،  8.12–7.19أردددده فددددا  دددده  تشدددد ية األدل بددددالة)  ،7.23-8.11)
س الهالددد لدجال ا لقددد ا ات ال صدددال خدددت ا قةالددد  فدددا قدددنب االاالا  أن   ردددة ذلدددا   ، دةسدددت ت 7.20-8.10)

التازيدددع  فددداداضدددح   اليفن ددد  لهددد   ال يدددهذ  دي دددان ودددبا ذلدددا لقهى يدددا إلدددعالتعدددهال  بدددالة تتددد ادح   لبعددداأل
 ،خدت ا قدنب االس الهالد لدجال ا لةينده  ال ا ند  فدا ر طقد  ال لاود اا  إلدعلة صدال أاح  pH قنب ل ال غ افا

غالدد   األردد حاللهلسددالا  داليغ نسددالا  دالدد ي ي ددان وددبا فددا تلدداية بعدد   أ ددان دجدداا  إلددعيعددمح أيضدده  د 
تعتيد  ىةدع  التدا تةعدا ادلا  كبالد ا  فدا تغالالد  قنيد  االس الهالد لدجال ا،أخد ح  ىاار    هلا ى ىد اليتعهال  

يدال  ىبد ال ت ات المر ن  ديبنع  الصيال التدا تيد  ىةالهده  ىب يبنع  دةاهن  التغ ي  لةيماةهت ال ا ن  
 إلدعاي    د هريد أجاا  ر طق  ال لاود  لدهلى جد ا   ن  أ ذلافض   ىة  .ال ت ى المر ن  لةتيهس رع     الصيال

 فع دد  ،هت البن هلباةددهت ادلا  فعددهال  فددا قددنب االس الهالدد لدجال اأ اةدد إلددعهت اللهلباةددهت أ اةددةسددب   تةعددا  ن  أ
، لدد لا اليندده  الحددهلى تلددان pHزيددهاى فددا اللهلباةددهت ريدده   فددع رددة قنيدد   التبيدد  تددمال البن هلباةددهت دتظهدد 

هلندهت البشد ي  داليية دهت الصد ههن  ادلا  فدا تغالالد  االس ال عأيضده   تةعداد  البدهلاى، ردة لب  ةسدب أقهى ي  
 دا  ىيده كدهةان الثدهةافت تا ةنسهن د  ىب تق   pH الي امط الي فق  بأن قني  ىب  ةست ت  . 2)الهال لدجال ا

دكد لا التغ يد   األرطدهلىيةند  تيفندف الينده  ال ا ند  ب عد   إلدعدذلدا يعداا  دتش ية االدلىةنه فا تياز 
 .لةينه  ال ا ن األفقن    ح ك القهار  رة ال

 
 
 
 
 
 

 

                                                            

(1) Langmuir, D., Aqueous Environmental Geochemistry. Prentice Hall, USA ,1997, p600.  

(2) Altoviski, M.E, Hand book of hydrogeology, Gosgeolitzdat Moscow, USSR (in Russian) , 

1962. p610. 
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حسب  اسةعينات المأخوذة من منطقة الدرل( لpH( التوزيع المكاني لالس الهيدروجيني )34جدول )ال

 (2020-2019لسنة ) االشهر

  .فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه ونترئج التحرليل المخت ري  ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عملالم دة: من 
 

 (2020-2019لسنة ) حسب االشهر عينات المأخوذة من منطقة الدراسةل( لpHالتوزيع المكاني لالس الهيدروجيني )( 18شكل )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           

 

 .(34جدول )الالم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى   

 كانون الثاني  تشرين األول تموز نيسان اسم صاحب البئر   السطح رقم البئر

 7.65 7.50 7.73 7.36 ة عبد الحسين عبد الزهر السهل الرسوبي 1

 8.10 8.12 7.88 7.74 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 7.58 7.91 7.93 7.2 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 7.43 7.63 7.68 7.6 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 7.27 7.43 7.39 7.15  1معمل أسمنت سامان  الوديان السفلى 5

 7.29 7.4 7.45 7.38 رة محمية ساوة لغزالن والنعام والنباتات الناد السهل الرسوبي 6

 7.31 7.49 7.59 7.41 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 7.36 7.62 7.58 7.35 سليم ال شارع محمد الوديان السفلى 8

 7.38 7.7 7.68 7.47 عين صيد  الوديان السفلى 9

 7.63 7.56 7.64 7.23 د عطية بديويسع الوديان السفلى 10

 7.65 7.38 7.58 7.18 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 7.59 7.48 8.06 7.68 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 7.28 7.35 7.59 7.37 محمدشاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  الوديان السفلى 13

 7.68 7.45 7.32 7.16 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 7.81 7.56 8.11 7.36 1محطة مراعي السلحوبية/ منطقة الحجارة 15

 7.32 7.42 7.79 7.47 1محطة تحلية ماء السلمان/ دبدبة 16

 7.46 7.56 8.08 7.14  مخفر ملحق عمار ابن ياسر دبدبة 17

 7.53 7.39 7.76 7.22 2اسالة ماء بصية/ منطقة الحجارة 18

 7.21 7.23 7.53 8 4تخاديد/ لحجارةمنطقة ا 19

 7.26 7.23 7.23 7.2 1 /أنصاب  الحدودي مفخر  منطقة الحجارة 20

 7.75 7.51 8.08 7.88 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 7.42 7.19 7.74 7.56 لوذان بئر المنتزة  منطقة الحجارة 22

 7.20 8.10 7.80 7.60 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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حسب  للعينات المأخوذة من منطقة الدراسة( pHالس الهيدروجيني )لالتوزيع المكاني ( 20)خريطة ال

 (2020-2019لسنة ) االشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8( وبرنرمج34جدول )ال ى من عمل ال رحث  برالعتمرع ع الم دة:

 

  T.H Total Hardness)) لعسره الكليةا-2
اليعده ال  االوهودن  فدا تح  د  تد لن   ألد اليصهمص اليهي  لةينه  بات هه رة  تع  العس ى اللةن      

ديعبد  داليغ سدالا ، يحتاح الينه  رة اللهلسدالا  ل د ا قنهسالينه  لألغ اا الييتة   دخهت  الص ههن ، 
  . 1(اللهلسالا اللةن  ك هلباةهت  العس ى ى هه ىهاى بي هفئ اللهلبان داللهلسالا  دتحسا

   × اليغ نسالا  + × العس ى اللةن  = اللهلسالا  

                                                            

(1)Todd, David Keith, op,cit, p535.  
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 سيييوسنيكاربونييات الكالسيييوس وكاربونييات الميرددة  (ppm)بددهل م  بددهليةالان ت كالددم العسدد ى اللةندد  رقهودد   ن  ألالدد     
 :إلعاليعهال  أى   يي ة ان تيتمل  ن  أدال سا بهألدزان الي هفئ ، د 

T.H = 2.497 Ca + 4.115 Mg (1( 
 لحيدود المقترحيةالقييس المحسيوبة مي  ل تهياومقارنا منطقة الدراسية آبار  نتائج حساب قيس العسرة الكلية ل إن     

آبدهل  رنده  جيندع تبيين أن   امأخوذة من منطقة الدراسيةعينات الل( ل36جدول)لا ( م 35جدول)الللعسرة من قبل 
قةالد   هده فينه (األن ار   20تخرعيد وبئار  19في منطل  الحجرة  )بئر  رهى ا البئد ية ج ا   ال لاو  ىس ىر طق  

  19)ردده بئدد أ ىسدد ى فددا تيدداز هددهرنه  األةصدده   20)دبئدد  دلألا ا ةنسددهن دىسدد ى فددا  دده  تشدد يةى فددعسدد  ال
ي السددةيهن داا )الاايددهن السدد ةعفددا ر طقدد   5)،أردده رندده  البئدد  لقددب دده  كددهةان الثهةاسييرة فييي عرنه هدده تيها دد  

  19  لددددش الشدددد  )، فددددا  دددده  ةنسددددهن ىسدددد ى فددددأن رنه هدددده  1)وددددهرهن أوددددي  رعيدددد   إلددددععهمدددد  دال  خدددد ز
 د    ىد   رد دلفضد   ىدة التبه ة ةهت  ىة يبنع  رص ل التغ ي  دبع   ىدة اليدمان ال دافا د ،  21دالي يط )

ال   ال ردد ) SiO4ال رةندد   ددا تدديال رتأل دد  رددة اللدداالتم دالصدديال  والحصييوية فهلصدديال بصدديالاليندده  
 ىبد  كلسييةتجويية الصيخور ال إلىرتفاع قيس  التراكير يعود ا   ن  أو اى ص ي اليغ نسالا  داللهلسالا تحتاي ىةع 

قدنب فدا الت ت دع أيضده  د هلباةدهت رت ودب  فالهده، ك إلدعر دل الينه  فالهده دتحدال بن هلباةدهت اللهلسدالا  داليغ نسدالا  
 هلاألرطددةعدد ا  ألقةدد  التغ يدد  د  ،لت ددهع الجددهت الحدد الى دزيددهاى رعدد الت التبيدد  دده  تيدداز دتشدد ية األدل بسددبا اا 

 .قنب ت كالم العس ى اللةن  زيهاى إلع ريه   اي

 (ppm) مقاسة بـ Total Hardnessتصنيف عسرة الميا   (35)جدول ال
 Type Water Todd 1980 Boyd 2000 Altoviki 1962 هنوع الميا

Soft 75-0 50-0 60-0 مياه يسر 

Moderately Hard 175-75 150-50 120-60 مياه قليله العسرة 

Hard 300-175 300-150 180-120 مياه عسرة 

Very Hard 300 >300 >180 مياه عسر جدا< 

  :البهلث  بهالىتيها ىةع ىي رة  :اليص ل

-1  Altoviski, M.E, Hand book of hydrogeology, Gosgeolitzdat Moscow, USSR (in Russian) ,1962. p614. 

-2  Boyd ،claud, E, Water quality and introduction ,Kluwer Academin  Publishers ,USA,2000,p45 

3-Todd, David Keith, Ground water Hydrology, John wiley and Sons,Inc.,Toppan Printing, 

Company(LTD) .New York  and London, 1980, p529. 

 

 

 

 

 

                                                            

(1)Ibid, p535.  
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ذة من للعينات المأخو( ppm)مقاسة بـ  TH)لعسرة الكلية )ل( التوزيع المكاني 36جدول )ال

 (2020-2019لسنة ) حسب االشهر منطقة الدراسة

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ها ىةع ةتهم  التحهلال  الييتب ي ىتيالالبهلث  به ىي  اليص ل: رة

 

لعينات المأخوذة من منطقة ل( ppmمقاسة بـ ) TH)لعسرة الكلية )لالتوزيع المكاني ( 19شكل )ال

 (2020-2019لسنة ) حسب االشهر الدراسة

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(36جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى الم دة:    

السطح  رقم البئر   نون الثانيكا تشرين األول تموز نيسان   اسم صاحب البئر 

 1544.21 1979.55 1851.45 1551.22 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 4300.87 6298.44 6855.38 2451.92 تعزيز تعزيز شط الرميثة  شركة الرافدين / السهل الرسوبي 2

 2429.91 2450.92 2852.23 739.58 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 1848.95 2102.15 2652.09 1801.42 لبيداء لتحلية المياه الجوفية  محطة ا السهل الرسوبي 4

 788.62 931.73 975.77 168.13  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 919.22 1369.07 1541.71 1250.98 ادرة غزالن والنعام والنباتات النلساوة  محمية  السهل الرسوبي 6

 1515.19 1859.96 1951.53 1801.41 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 1550.72 1793.91 1801.42 1551.22 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 1298.02 2175.71 2101.65 1651.30 عين صيد  الوديان السفلى 9

 1710.34 1661.30 2351.85 2101.66 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 1666.81 1881.98 1851.46 1601.26 5ودة الوحاشية ال ع الوديان السفلى 11

 1887.48 2147.68 3102.44 2401.89 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 844.16 1053.33 1301.03 885.69 محمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  الوديان السفلى 13

 1424.62 1642.79 1100.86 950.74 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 1678.82 1892.48 3853.03 1551.22 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 996.28 1286.01 1701.34 1000.79 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 1447.64 1901.49 1846.45 1018.30 مخفر ملحق عمار ابن ياسر  الدبدية 17

 1585.24 1961.04 1322.54 936.23 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 183.14 219.67 437.59 99.58 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 211.17 180.14 180.14 124.10 1الحدودي  أنصاب  مفخر منطقة الحجارة 20

 2019.58 2302.81  1851.45 1901.49 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 1152.90 1409.10 1551.22 1416.11 بئر المنتزة  لوذان منطقة الحجارة 22

 1462.65 1473.65 1402.10 1403.10 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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للعينات المأخوذة من ( ppm)مقاسة بـ  TH)لعسرة الكلية )لالتوزيع المكاني  (21خريطة )ال

 (2020-2019لسنة ) حسب االشهر منطقة الدراسة

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 .Arc Gis10.8( وبرنامـج 36جدول )الالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على 

  TDS Total Dissolved Solid)) (الكليةالذائبة الصلبة  المواد) األمالح -3
رتأ  د    فدا اليحةدال اليدهما وداا  كهةد  رتأ  د  )رةحند   أد غالدلةند  الي ابد  ال  لصدةبا اليداااتيث  ر ياع      

بدددددددددهل م  )لت دتقدددددددددهس بهليةغ ا  أيضددددددددده   بهليةالددددددددد ديعبددددددددد  ى هددددددددده  ،لي  ددددددددد اليدددددددددهما ال يددددددددداذ  اردددددددددة  اليتبقنددددددددد 
لعهلق  دالغ دي  ر هه دالغدهزات اليااا الينه  دال تشي  اىهره ىةع ةاهن   لال  تع  ر   ا   ،(ppm)(mg/L)بهليةالان 

أيضدده   ُتعدد  د،  ددافا  نددهالليدده  ادبالئتدده دةظدده  ل كدد  لحدداا ايعتيدد  ىةددع أتدد   األردد حةدداع دت كالددم  ن  أ .ي ابدد ال
دىةدع اليد ى  المر ند  التدا اليدمان ىةدع ةداع تديال ديعتيد   ،اليةالد  دتصد نف الينده  ال ا ند  ر   ا ىهرده ليقد ال

ى دددددددددد  رقهلةدددددددددد   ، 1)دةسددددددددددب  اليددددددددددااا ال امبدددددددددد  ليددددددددددمانا ىيةندددددددددد  الددددددددددت ر  بددددددددددالة اليندددددددددده  دتدددددددددديال تسددددددددددتغ قهه
                                                            

(1)Davis,S.N.and Dewiest, R. J., Hydrogeology John and Sons Newyork, London: Sydney,1966,p6. 
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اليدااا الصدةب   التازيدع الي دهةا ألرد ح  ال ي  اضدح 38  دل)ال رع 37  دل)ال فا (Altoviski1962)تص نف
غالدد   اليددااا الصددةب  ال امبدد  اللةندد  األردد ح كيندد  ن  أ  لددش ، اللةندد  لةعال ددهت اليددأخاذى رددة ر طقدد  ال لاودد  ال امبدد 

ماةدهت ال ا ند  التدا تتلدان ىد   الت دهة  فدا الصد هت ال الميهمند  لةي إلدعدالسدبا فدا ذلدا يعداا  ،رت هةس  بتازيعهه
 ،بدهللثال  ردة الصد دع دالتلسد ات التدا تتدازع بشد   غالد  ر دتظب داليتدأع بش   لمن  رة الح   ال ال ي اليتله  

زايدها أبسدبا TDSعد  كبالد  ىةدع كيند ألبع  دق   رصدهال التغ يد  درسدهل  السدطح اليتلشد  ردة اليدمان  ن  أليه 
ت ه  الشيهل الش قا، دللة اليةال  تقد  ردة ج  د  أبTDSيهاى فا ت كالمدبش   ىه  لالش دجاا ز  ،ذاب ألىيةنهت ا

تصدددهل ألالينددده  ال ا نددد  ب عددد  ا إلدددعالشددديهل الشددد قا ب عددد  التيفندددف بينددده  ةهددد  ال ددد ات التدددا تتغةغددد  ع قصدددأفدددا 
ال التدا  دا الينده  الع بد    ةطقدألةطقه رة الينه  فا ر طق  ال لاود ، د د   اأ، لال  لالش دجاا ع ع  الهال لدلن ا

عدب  ،جةالدا  لسدةيهنا بصدنه، ، أبدا الةدا ، تيها د ،ةصده  األ) كيده فدا ر دهيق  1000mg/Lةالتهده ىدة)ر تت هدز
أقصددع ال  ددا   الددار طقدد  ال لاودد  دتيتدد  رددة ج ددا  ر كددم  mg/L 3000–1000ةطددهق الي ددهيق قةالةدد  اليةالدد )

ر طقدد  غةددا أجددما  أ الي تشدد ى فددا  mg/L(10000-3000اليندده  اليهلحدد  ) الع اقندد . أخالدد ا السددعااي ى دد  الحدد دا 
، دق بهده دبعد  ه  يبنع  اليمان ال افا رة ال هلن  ال الالاجند  دالت كالبند إلعخت ا يعاا وبا   ا االا  إن  ال لاو ، 

 بالة األر حت ادل   إذ، التص يفر هيق  إلع  التا تقطعهه الينه  رة ر هيق التغ ي  داليسهف  ىة ر هيق التغ ي
تيها دددد  د  19)ىدددد ا بئدددد  دددده  ةنسددددهن  ىال ددددهت غةدددداأ فددددا   ردددده  رتاوددددط اليةالدددد   إلددددعاليةالدددد   ردددده  ضددددعنف)

 ده  تيداز يسداا ةطدهق )رده  رتاودط  ىبد ر ق  السال  رحي )ره  رهلح ،   12))ره  ى   دبئ ةصه  األ 20)بئ 
فددا  دده   رددهأ اى)ره  ضددعنف اليةالدد  د ردده  رددهلح د ردده  ىددهلا اليةالدد  د ردده  ىدد   ،د رحدد  ةطقددهأد   اليةالدد 

ا بالة)ره  ىد   د رده  د ره  ضعنف اليةال  دةطهق رح  إلعره  رتاوط اليةال ةطق  بالة)ألتلان اتش ية الثهةا 
ردددده  رتاودددددط  إلددددعطقدددد  بالة)ردددده  ضددددعنف اليةالددددد  ةألان الدددددت ردددده فدددددا  دددده  كددددهةان الثددددهةا أىددددهلا اليةالدددد  ، 

اليدده  رتاوددط بددالة ةطددهق   ال لاودد  تقددع ر طقدد ن  أةسددت ت   ،) ردده  ىدد   د ردده  رددهلح ا بددالةد اليةالدد  دةطهق رحدد 
بعدد  اللةندد  إذ ت ت ددع فددا  األردد ح  دتتبدده ة كيندد ،بهدده ضددعنف اليةالدد   ددا ال طددهق السددهم  اليدده اليةالدد  دةطددهق 

السدهقط   هألرطدهلىهرد  التغ يد  اليتيثد  ب أن   ،تقد  فدا ر طقد  الح دهلىد )مناطق التصيريف(ر هيق السه  ال وابا
تةعددا ادلا  رهيدده  فددا ىهردد  التازيددع المرددهةا دالي ددهةا ليةالدد  اليندده  ال ا ندد  األفقندد    لح كدد ا دالتغ يدد  القهاردد  ىبدد 

فت تدا  ىبد لت دهع قدنب اليةالد  لةينده  ال ا ند  ، لالد  يظهد  جةنده  اا  22)دالت ل  الةاةا لي يطد  20)  لش الش  ،
 لثهةا دةنسهن.ا ال ت ى ال يب  اليتيثة  بشه ي كهةان  ىب ت ي   د  األدل تياز دتش ية 

 (Altoviski, 1962) (ppmمقاسة بـ ) (TDSالذائبة الكلية )الصلبة  المواد األمالحالمياه الجوفية حسب  أنطقهتصنيف  (37جدول )ال

Altoviski, 1962 Water Classنوع المياه 

 fresh water عذبماء  ملغم/لتر 1000من  أقل

 Slightly Brackish water ماء ضعيف الملوحة ملغم/لتر (1000-3000)

( ملغم/لتر3000-0005)  Moderately Brackish Water ماء متوسط الملوحة 

 ماء مالح Brackish water ( ملغم/لتر10000 -5000)

strongly Brackish Water (Salty Water) لتر/لغم( م10000-50000) ماء عالي الملوحة   

- Altoviski, M.E. Hand book of hydrogeology, Gosgeolitzdat Moscow,USSR (in Russian, 1962, p614. 
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للعينات  (ppm) مقاسة بـ( TDS)( التوزيع المكاني للمواد الصلبة الذائبة الكلية 83جدول )ال

 (2020-2019لسنة ) حسب االشهر المأخوذة من منطقة الدراسة

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ىتيها ىةع ةتهم  التحهلال  الييتب ي الالبهلث  به ىي  اليص ل: رة
 

ة للعينات المأخوذ( ppm) مقاسة بـ( TDS)واد الصلبة الذائبة الكلية للمالتوزيع المكاني ( 20شكل )ال

 (2020-2019لسنة ) حسب االشهر من منطقة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(38جدول )الالم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى 

 كانون الثاني  تشرين األول  تموز نيسان اسم صاحب البئر  السطح   رقم البئر

 2861 3680 3700 2831 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 9850 11300 10720 3760 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 4501 4510 5650 2880 7معمل الملح  وبيالسهل الرس 3

 3605 3915 4455 3880 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية  السهل الرسوبي 4

 1561 1805 2280 1727 البعيد 1معمل أسمنت سامان  الوديان السفلى 5

 1780 2527 3700 2102 7/ محمية لغزالن والنعام والنباتات النادرة السهل الرسوبي 6

 2900 3420 3350 3260 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 2962 3385 3562 3422 سليم ال شارع محمد الوديان السفلى 8

 2514 4003 3921 1875 عين صيد  الوديان السفلى 9

 3575 3745 4172 4033 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 3560 3621 4108 2919 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 3615 4012 6750 5160 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 1575 1895 3028 2258 محمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  الوديان السفلى 13

 2689 2948 2052 1987 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 3052 3460 7801 2446 1محطة مراعي السلحوبية/ منطقة الحجارة 15

 2005 2396 4469 2001 1محطة تحلية ماء السلمان/ دبدبة 16

 2760 3163 4530 2200  مخفر ملحق عمار ابن ياسر دبدبة 17

 2988 3620 2975 2350 2اسالة ماء بصية/ منطقة الحجارة 18

 329 442 2560 250 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 401 323 402 167 1مفخر  أنصاب  الحدودي   منطقة الحجارة 20

 3801 4315 4530 3788 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 2325 2501 3426 2985 لوذان بئر المنتزة  منطقة الحجارة 22

 4224 3970 4161 4032 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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للعينات ( ppm) مقاسة بـ( TDS)واد الصلبة الذائبة الكلية للمالتوزيع المكاني  (22) خريطةال

 (2020-2019لسنة ) حسب االشهر المأخوذة من منطقة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .Arc Gis10.8ج وبرنامـ (38جدول )الالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على 

    Electrical conductivity (EC)التوصيلة الكهربائية  -4

ةدده قهبةندد  دالدد  ودد تيت  أبد )احللت دةددهت ، لتاتددال  التنددهل الله بهما اليحةددال اليددهما ددا رقنددهس لقدد لى     
 الى لددبميددهاى الجدد  أي تددمااا ،  25ى دد  الجدد  لدد الى)تاتددال  الله بهمندد   رددة اليدده  ىةددع)3cm/1ر عددا)
دأن  الع قدد  بددالة  ،اليتأ  دد  غالدد فددا اليحةددال ودداا  اليتأ  دد  أد  TDSالصددةب  ال امبدد  اللةندد ) األردد حاليدده  د 

لجد   ا ى ق  ي ايه أي كةيده زاات ا TDS)الج  التاتال  الله بهما دةسب  اليااا الصةب  ال امب  اللةن 
دأن  التاتدالةن  الله بهمند  رهيد  جد ا لةتعد ا ، TDS)التاتال  الله بهما كةيه كدهن ذلدا ر  د  ىةدع زيدهاى

ودددت الل ىةدددع رع ةنددد  ألىةدددع كينددد  اليدددااا الصدددةب  ال امبددد  اللةنددد  فدددا الينددده  ال ا نددد  دىدددة ي يقهددده ي يدددة ا
 mmho/cm)درةددا راز وددب) (μhos\cm  دراز وددبنالي دتقددهس بالدد ى ،الي ابدد  فددا  دد   اليندده  األردد ح
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)الهالددد لدجالة، الله بهمن تدددا تيتةدددا تدددأعال ا لمنسددده فدددا التاتدددالة  لا هت اةددداأل دأن  ،د دددا االددد  ل لجددد  اليةالددد 
 هت اةدداألأردده ،  1) دالصدداا ا ، دالباتهوددالا ، داللهلسددالا ، داليغ نسددالا ، داللةددال، داللب يتددهت، دالبن هلباةددهت 

 تت لددا بهليحهلالدد  الي كبددهت التددا ال دكدد لا ،أعال ا عهةايدده فددا التاتددالةن فتيتةددا تددال ددهالى الثهةايدد  دالع هتدد  
 ،يتةا تأعال ا قةال  ىةع التاتدالةن الي كبهت العضاي  تفض   ىة اليهمن  دتلان رات ت لا ئ  لةله بهمن  

رعدده دتددمااا  ،ةقصددهن الةمدجدد  ديددمااا الت لددا إلددعدتددمااا التاتددالةن  رددع زيددهاى الجددهت الحدد الى دالتددا تعددمح 
الييتة د  لينده  الد ي  عيهالتاالوتدتب ز أ ين  التاتالةن  فا تح     .التاتالةن  رع زيهاى اليحتاح اليع ةا

الددد ي  اضدددح الع قددد  بدددالة التاتدددالةن   39دلسدددا ال ددد دل) . 2)دالصددد هىهت الغ امنددد  درنددده  الشددد   دغالددد  
التازيددددع الي ددددهةا  40دل) دددد الدرقهلةتدددده رددددع  ، Detay,1997الله بهمندددد  دالتيعدددد ن الدددداالا فددددا تصدددد نف)

  574-19030)ت حصدد  بددالة(EC)دتبددالة أن   ،عال ددهت اليددأخاذى رددة ر طقدد  ال لاودد ةلتاتددالةن  الله بهمندد  ل
µs/cm   لشدد ك  ال افدد  ة 2السدده  ال وددابا فددا بئدد  لقددب) فددا ر طقدد  القددنب فددا  دده  تيدداز أىةددعدودد ة  

ساج    ECاللايم  أقالو (19030µs/cmبةغ ) ميم لشط ال رالث  فا قضه  اله لل ىب رش دع تعميم التع

فدا بئد   سجل فيي شيهر تميور حيث ا( ولجميع الف الاألن ر   20د و بئر ةقم يتخرع 19عند بئر ةقم )
العال دهت تقدع ضدية ةطدهق رنده   جيندع ن  أ ال د دلدياضدح ،  574µs/cm)إلدعالقنب دتة   أق   20)لقب

 ألةهدددددددده ألبدددددددد  دفددددددددا جينددددددددع ال صددددددددال Mineralizationwater Excessively   ىهلندددددددد  جدددددددد ا  رع ةندددددددد
ةسدت ت   .بع  رعهل تههاال البش ي د الملاىا أد الص هى  دذلا  عيهلال تصةح ل وت ، 1000µs/cmرة)

 ،TDSلددال قدنب التاتددالةن  الله بهمندد  بدأن تازيعهدده رد تبط بقددنب اليةالدد  23  دالي يطد  )21الشدد  ) ىبد د 
التغ يددد  لهددده ادل فدددا  ن  أيع دددا  ق التغ يددد ،ى ددد  ر دددهي ان ىهلنددد  ضدددية ر دددهيق التصددد يف دتقددد لالددد  تلددد

ذلدا فدأن الطبنعد  الةالثالاجند  لةيدمان اليدهما يع د   د   فضد   ىدة تيفنف خهتن  التاتالةن  الله بهمن ، 
ر هيق السه  ال وابا تلان رنه هه رهلح  رقهلة  رع اليماةدهت  فااليهتن ، فهلت وبهت الطال ن  دالغ ي ن  

 .  ال ضار أره  د اللهلباةن  ضية تلاي ا ال 
 

 (Detay,1997)والتمعدن ( (ECبين التاصي ي  الكهربرئي    ( العالق39جدول )ال

EC (µs/cm)  التمعدنMineralization 

     Very weakly mineralizatio تمعدن المعادن ضعيف جدا 100 >

      weakly mineralization water       المياه المعدنية ضعيفة 100 – 200

             Slightly mineralization water     مياه معدنية قليلة 200 – 400

 mineralization wate      Moderately مياه معدنية معتدلة 400 – 600

 mineralization water             Highly مياه معدنية عالية 600 – 1000

 Mineralization water   Excessively مياه معدنية عالية جدا <1000

-Detay,M: water wells-Implementation, maintenance and restoration ,John wiley and sons, 

London,1997 ,p379. 

 

                                                            

(1) Radajevic M. and Bashkin, V. N, Practical Enviromental Analysis, The Royal Society of 

Chemistry,2006, p469. 

محماع ع دالحسن جايهل الجنربي، هيدةوكيميرئي  الخزان الجافي المفتاح وعالق  ميرهه برسابيرت النطرق غير   (2)

التط يلي ،  ةضبيرنرت غير منشاة (، قسم ع ام األ)تكري  )شرق عج  (، أطروح  عكتاةاه -المش ع في حاض سرمراء

 ص.154،2008الع ام، جرمع  بغداع، ك ي  
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 الدراسة للعينات المأخوذة من منطقة µs/cm الكهربائية لتوصيلية التوزيع المكاني ( 40جدول )ال

 (2020-2019لسنة ) حسب االشهر

 كانون الثاني  تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر  السطح رقم البئر 

 4700 5930 4000 4590 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 17000 19030 16090 6000 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 7200 7360 9000 6320 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 5800 6430 7190 6210 تحلية المياه الجوفية  محطة البيداء ل السهل الرسوبي 4

 2600 3000 3680 2226  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 3000 2348 6399 3460 ة لغزالن والنعام والنباتات النادرساوه  محمية السهل الرسوبي 6

 4700 5500 5480 5280 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 4800 5400 5750 5610 م ال شارع محمدسلي السهل الرسوبي 8

 4100 6560 6310 4560 عين صيد  الوديان السفلى 9

 5600  6030 6680 6261 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 5400 5990 6580 5987 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 6000 6610 10720 8200 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 3000 3240 4860 2489 شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  محمد الوديان السفلى 13

 4200 4950 3330 2977 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 5200 5520 12330 3910 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 3300 3830 7200 3240 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 4300 4970 7260 3350  مخفر ملحق عمار ابن ياسر لدبديةا 17

 4900 5770 4140 3990 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 580 718 4140 388 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 710 574 618 395 1الحدودي  أنصاب  مفخر  منطقة الحجارة 20

 6100 6840 7260 5320 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 3800 4000 6000 4790 بئر المنتزة  لوذان منطقة الحجارة 22

 6600 6200 6502 6300 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23

 لتل ةاجنه.فا ريتب ات دزال  العةا  دا ىةع ةتهم  التحهلال  الييتب ي  بهالىتيهاالبهلث  ىي  اليص ل: رة 

 
حسب  لدةاس ل عينرت المأخاذ  من منطل  ا µs/cmبائية الكهرلتوصيلية التازيع المكرني ( 21شكل )ال

 (2020-2019لسن  ) االشهر

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (40جدول )الالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على      
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 ل عينرت المأخاذ  من منطل  الدةاس  µs/cmلتوصيلية الكهربائية التوري   المكاني   (23خريطة )ال

 (2020-2019)لسن   حسب االشهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Arc Gis10.8( وبرنامـج 40جدول )الالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على 
 
 

  Turbidity (NTU) العكارة -5
ردة تد هت اليده  ال قدا، دللدة الشد ه ن   أن  د  فالهده، الصةب  العهلقد ل قهدى الينه  دكين  اليااا  ر    ا     

داليدااا العضداي   بعد  اللهم دهت الحند  ال قنقد د ، Silt، الطيدا Clay  نه رث  الطدالة اليااا العهلق  بسبا
ذدبددهن الي كبددهت داليددااا اللنينهمندد  الييتة دد   ددا  دأن  ى دد ا ، داليددااا ال هىيدد  العهلقدد  داليةاعددهت يصددبح اليدده  

بسدبا بعث تهده  ، لظتهه بهلعالة الي  اىضبهبن  الينه  يي ة ر ر ح ن  أ . 1)ال افاال ي يسبا ى   اليه  

                                                            

 .65قرسم ع يد فرضل جرسم الجمي ي، م دة سربق، ص (1)
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ى دلد ات تيتةد  ىدة بعضدهه بدد ، رتصهتهه لألراا  الضامن أد  خت ا ي يقد  ألقنهس الع هلى ةسدتعي  ىد  
ا دل ى القنهس اليستي ر   دد ، راج  الضا  اليستي   دزادي  وقايه ىةع العال    القنهس)لهخت ا يال 

(NTU  Nephelometric turbidity unit    دفقدده  لةيااتدد هت القنهوددن  ل دلدد ات الع دده أ دده  رددة تعدد
ودتث همن )ى   دجداا ألإال فدا الظد دا اNTU  1)ن دا أال  تت دهدز الع دهلى رقد ال   ،اليهت  بينه  الش  

ال يي ددة الدد بط بددالة الع ددهلى داليددااا الصددةب   .)1(أعلييىكحدد   NTU )5(رصدد ل بدد    لةيندده    ُنسدديح بيقدد ال
رتصدهي الضدا ، أال تسب ا بعثد ى أد  الذائبة ألن  اليااا Total Dissolved Solids(TDS)اللةن   الذائبة

يي ددة الد بط بدالة الع ددهلى  كيذلك ال .ةي ددها كيند  اليدااا الصدةب  الي حةدد  فالهدهاا أي الينده  الصده ن  ال تع دا 
فدا الينده  فهلع دهلى تشدي  اليدااا العهلقد  TSS)  Total suspended solid دكين  اليااا الصةب  اليعة قد 

ذات  TSSفدددا لدددالة تلدددان اليدددااا الصدددةب  اللةنددد    ردددهي  دن 2)دالتدددا  ميددد  ل دددب لبالبهتهددده أد ذلاتهددده ىدددة 
رتصهي الضدا  دلنسد  قندهس لليند  أد  ، ل ا فهلع هلى  ا رقنهس لي ح دبعث ى رهي  دن  2)رة أق ال ه  

ةددهت الع ددهلى دوددطه  ر هوددبه  ل يددد  ،)2(اليددااا الصددةب  اليعة قدد  ا اللهم ددهت الحندد  ال قنقدد  ودداا  ألهةدد  تدداف   ر ا 
. أل دع  الشدي العهلقد  رتصدهي اليدااا أت فع رة الجد  لد الى الينده  ةتن د  دالع هلى  .  أ  غال  ذلانر ض

جينددع ىال ددهت ر طقدد  ال لاودد   ن  أ  تبددالة رددع اليقهلةدد  بحدد دا الع ددهلى اليسددياح بهدده  41رددة تحةالدد  ال دد دل)
 دده  ةنسددهن،  فددا NTU)5الحدد داي بةددغ)األةصدده    ري دد  20لقددب)خددهل  الحدد دا اليسددياح بهدده ىدد ا بئدد  

سروه  محمي  إلعالسه  ال وابا العهم   فا ر طق   6)فا بئ  لقبال صال  لةع هلى ل ينعقنب  أىةعدو   

د دددا ر طقددد  اةتقهلنددد  بدددالة السددده   اامددد ى الملاىددد  فددد ع اليث دددع إلدددعالتهبعددد   دال عددده  دال بهتدددهت ال دددهالىلغااازالن 
ت ددده  أقنيددد  الع دددهلى تدددمااا ب ن  أ.  24الي يطددد )د   22الشددد  ) ىبددد ةسدددت ت  د ، لهضدددب  الغ بنددد  ال ودددابا دا

ر هيق التص يف لال   تااج  السه  ال وابا، د  ا يع ا دجاا الت وبهت ال رةن  دالغ ي ند  دالطال ند ، ريده 
يايةدد ، د دد ا رسددتي  أد يسددتي   ل تدد ات اآلبددهل   ميدد  رددة قددنب ى هلتهدده خصاتدده  لددا كددهن الضدد  فددا  دد   

التازيددع المرددهةا لةع ددهلى  ىبدد كيدده   لددش د  .TSSاليددااا العهلقدد  الصددةب  اللةندد    لش ى دد  قنددهسالوددأيضدده  
ال ت ات ال هف  دقةتهه ى   ال ت ات ال يب ، ريده يع د  ل ده ادل ىهرد  التغ يد  فدا تيفندف  د    ىب زيهاتهه 

 اليهتن  رقهلة  بهل ت ات ال هف .
 
 
 
 

                                                            

، 2015أنااس زهياار معااروا، ماار الفاارق بااين العكاارة  ولااان المياارهي الكيمياارء التح ي ياا , الكيمياارء العربياا  ملاارالت ع مياا ، (1)

https:// arabian-chemistry.com 

، بحث منشاة، رس الكعة  لتلييم كفرء  الش  المستخعم في محطرت ت في  ميره شة قي، إسةاء سععي ع ع االمية سمرك ) 2)

 https:// www Uobabylon.edu.iq، 2008، ك ي  الهنعس ل، جرمع   ر (، 1(، العدع )15مج   جرمع  بربل المج د )
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حسب  ةللعينات المأخوذة من منطقة الدراس NTUزيع المكاني للعكارة مقاسة بـ التو( 41)جدول ال

 (2020-2019لسنة ) االشهر

 كانون الثاني تشرين األول تموز نيسان   اسم صاحب البئر  السطح رقم البئر

 12.2 15.61 18 11.4 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 28.6 30 26 22 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 21.5 26.3 28.5 20 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 18.2 24.1 28 22 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 15.85 18.15 25 9  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 31.96 39 50 24 ةلغزالن والنعام والنباتات النادرساوه  محمية السهل الرسوبي 6

 16.1 14.85 19 9.4 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 10.4 10.51 28 9.1 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 18.62 19.56 29 11 عين صيد  الوديان السفلى 9

 16.2 18.12 32 13.7 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 23.5 16.12 42 14.3 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 13.3 17.91 49 5.1 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 18.18 15.91 23 11 بئر الطاقة الشمسية  / شاطئ شارع محمد الوديان السفلى 13

 26.1 21.6 18 7 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 21.2 20.8 32 6.5 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 11.6 14.71 37 8 1محطة تحلية ماء السلمان/ لحجارةمنطقة ا 16

 15.3 24.04 39 13.8  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 21.2 20.06 25 9.4 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 6.4 18.6 25 10 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 8.6 10.29 10 5 1الحدودي  أنصاب  مفخر  منطقة الحجارة 20

 25.8 23.15 39 17 عبد المنعم سعود   قة الحجارةمنط 21

 14.1 16.13 32 12.8 بئر المنتزة  لوذان منطقة الحجارة 22

 8.68 9.38 7.65 6.96 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. البهلث  بهىتيها ىةع ةتهم  التحهلال  الييتب ي  ىي اليص ل: رة 

حسب  للعينات المأخوذة من منطقة الدراسة NTUالمكاني للعكارة مقاسة بـ  عالتوزي (22شكل )ال

 (2020-2019لسنة ) االشهر
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حسب  دراسةللعينات المأخوذة من منطقة ال NTUقاسة بـ التوزيع المكاني للعكارة م (24خريطة )ال

 (2020-2019لسنة ) االشهر

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .Arc Gis10.8وبرنامـج  (41جدول )الالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على 

  Total suspended solid (TSS)الكلية المواد العالقة الصلبة  -6
 ،ى دهلى اليده  االميهاى ر هه تسبا زيهاى فداليه  د  ارااا غال  ذامب  ف االيه    االيااا الصةب  العهلق  ف 

 اختد اق أ دع  الشدي  فددأتقةد  ردة  دردة عدب ُتسدبا تشدت  الضدا  السدهقط ىةالهده أد ىيد  اةحد اا لده  دالتدا
 بهلتددهلااليدده  بااوددط  الطحهلددا دال بهتددهت اليهمندد   نحدد    فددا الضدداماتعدداق ىيةندد  الب دده   درددة عددب  ،اليدده 

ر  د  ىةدع جدااى  فهدالد ا  .اليدات ليطد  ه  دتتعد ا اللهم دهت الحند اليد فااألدكس الة ال اما  فاةقص 
 ،كهم دهت لند  ر ه يد  )رثد  الب ةلتدان دالطحهلدا دالب تال يده  إلدع اليدااا العهلقد  الصدةب  اللةند  دت قسب الينه 

)رث  لبالبددهت ال رددهل رددااا غالدد  ىضدداي د  ،ىضدداي )رث  ال هت دد  رددة تحةدد  اللهم ددهت الحندد   رددااا غالدد  لندد د 
ببسددهي  فنة دده ةسددتي   دلقدد  ت  ددنح  TSSاد  TDS ددتب الت  قدد  بددالة  ادللدد .دبعدد  أردد ح اليعددهان  طيددعدال
(filter paper(   0.45  له رسهرن  رعالµm ،  ، دلقد  ال ةتد  ىةدع  داليتبقدادة  دح ل دب رعةدا  ردة العال د
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 عيهلهودددتب (TSS)ديدددتب قندددهس ،Filtrateديسددديع  (TDS)خت قهددده  ددداأدالددد ح  precipitateأد  TSS دددا 
 ،ل ددددددب العال دددددد  إلددددددعقبدددددد  دبعدددددد  ال ةتدددددد ى عددددددب ة سددددددبهه  فدددددد ق الددددددازن لالقدددددد  ال ةتدددددد الط يقدددددد  السددددددهبق  بقنددددددهس 

اليددددااا  ن   أ25  دالي يطدددد )23دالشدددد  ) 24رددددة ال دددد دل) لددددش  ،  mg/l(ppm)((1(بالدددد ى TSS)دتقددددهس
 دده    دتددمااا فددا  دقةدد  رعدد الت التبيدد الصددةب  العهلقدد  تقدد  فددا  دده  ةنسددهن بسددبا زيددهاى رعدد الت التسددهقط

ريدده يسددهى  ىةددع ةيددا الب ةلتددان دالطحهلددا ، التسددهقط ةعدد ا أد دالحدد الى  تيدداز بسددبا زيددهاى رعدد الت التبيدد 
لبدد  لهدد   اليندده  لغدد ا خةددا الصدديال أقةدد  التغ يدد  تعطددا ف تدد   إن  فضدد   ىددة دالب ت يدده فددا  دد   اليندده  

لشدد ك  ال افدد  ة  2فددا بئدد  لقددب)TSS))السدد   ه أ ددل ينددع رعدد الت  أىةددعدودد ة  دالطال ندد  داليةحن . ال رةندد 
 أقددددد فدددددا قضددددده  الهددددد ل فدددددا ر طقددددد  السددددده  ال ودددددابا، دوددددد    رشددددد دع تعميدددددم التعميدددددم لشدددددط ال رالثددددد 

 الحد داي فدا ر طقد  الح دهلىاألةصده     ري د 20الس   فا بئ  لقب ) أ ه ل ينع أيضه  د  TSS))رع الت
لتددا يقطعهدده األفقندد      ر ددهيق التصدد يف لطددال اليسددهف د دد ا رتاقددع لالدد  تددمااا اليددااا الصددةب  العهلقدد  ى دد

الحدد داي األةصدده   تااجدد  الت وددبهت الغ ديدد  كهل ردد  دالطددالة رقهلةدد  رددع بئدد فضدد   ىددة اليندده  فددا ل كتدده 
التلاي ددهت ال الالاجندد  فددا  دد ا البئدد  تحدداي ىةددع تدديال  ن  أفضدد   ىددة لالدد  ر ددهيق التغ يدد  تلددان ق يبدد  

 لاره  .تة ى كهلح   ال ال ي دال د 

خوذة من منطقة للعينات المأ ppm))مقاسة بـ  TSSمواد العالقة الصلبة الكليةلل المكاني عالتوزي (42) لجدولا

 (2020-2019لسنة ) حسب االشهر الدراسة

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. البهلث  بهىتيها ىةع ةتهم  التحهلال  الييتب ي  ىي  اليص ل: رة  

                                                            

(1) Stream Water Quality - Importance of Total Suspended Solids / Turbidity    

https://www.translatetheweb.com/from 

  

 

 كانون الثاني  تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر السطح  رقفم البئر

 0.39 0.39 0.59 0.38 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 0.72 0.75 0.89 0.6 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 0.65 0.69 0.46 0.40 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 0.61 450. 0.51 0.42 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 0.31 0.22 0.35 0.21  1معمل أسمنت سامان  الوديان السفلى 5

 0.29 0.46 0.59 0.25 ة لغزالن والنعام والنباتات النادرساوه محمية  السهل الرسوبي 6

 0.45 0.42 0.36 0.30 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 0.38 0.41 0.58 0.37 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 0.39 0.46 0.48 0.24 عين صيد  الوديان السفلى 9

 0.46 0.52 0.39 0.27 عطية بديوي سعد الوديان السفلى 10

 0.42 0.47 0.53 0.36 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 0.59 0.32 0.72 0.30 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 0.28 0.42 0.31 0.18 محمدشاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  الوديان السفلى 13

 0.37 0.50 0.29 0.19 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 0.46 0.38 0.43 0.26 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 0.32 0.42 0.52 0.38 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 0.41 0.39 0.52 0.25  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 0.46 0.43 0.48 0.28 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 0.18 0.20 0.30 0.11 4تخاديد/ قة الحجارةمنط 19

 0.19 0.17 0.18 0.13 1مفخر  أنصاب  الحدودي   منطقة الحجارة 20

 0.56 0.63 0.52 0.32 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 0.35 0.41 0.45 0.40 لوذان بئر المنتزة  منطقة الحجارة 22

 0.58 0.58 0.57 0.35 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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حسب  ن منطل  الدةاس ل عينرت المأخاذ  م ppm)ملرس  بـ ) TSSمااع العرلل  ال     الك ي ل  المكرني عالتازي (23شكل )ال

 (2020-2019لسن  ) االشهر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.42جدول )الالم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى 

حسب  ل عينرت المأخاذ  من منطل  الدةاس  (ppm) بـ لرس م TSSمااع العرلل  ال     الك ي ل  المكرني عالتازي (25خريط  )ال

 (2020-2019لسن  ) االشهر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 .Arc Gis10.8وبرنامـج  (42جدول )الالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على 
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 املياه اجلوفية يف منطقة الدراسة الفيزيائية لنماذجاخلواص : ثانيا

    Colorاللون  -أ
تد ل ىةدع ف امقد ل ى ييد  الةدان الينده   ي دان ى د ره د   ااى الينده لالي   ات رة عتب  قنهس لان الينه  ي

ةدان به د  ردملق ى د  تااجد  ه بينده   الدتاجد   ،يةاع  تلدان ى ييد  الةدان الالينه  غال   أن  د ، الينه  ةقن  ن  أ
ي ددان بسددبا دجدداا  أد قدد ،  1)لعاالددق دجدداا اليددااا ال امبدد  دا إلددع، ديعددمح وددبا تةددان اليندده  ب ينددهت كبالدد ى

، إال أن  رعظددب اليندده  الطبنعندد  تحتدداي  2)هت ريتة دد  كددهلي غ الم دالح  دد  التددا تعطددا رالددمى تةددان اليندده  أ اةدد
 تب تعالدالة الةدان بااودط  رقهلةد  ةيداذ   األت  .ةان الىةع لاار  ىضاي  ذامب  فا اليه  تعطا اليه  

 ن  أد  ، 3)بت الالددم ريتة دد ، دت ددت  رحهلالدد  ذد الجددهت قنهوددن  رددة الةددان   كابةدد الب تال الددا اليدده  رددع رحةددال 
  فدا 1لقدب) رثد  بئد تد   أردملق د  خضد ألدان  ذاتغةدا رهمهده غالد  لامدق أ ر هيق السه  ال وابا آبهل 
 دبئدد قدد   ر لودد  ال ىقالدد  االبت امندد  ىبدد  الحسددالة ىبدد  الم دد ى  ر طقدد  الةحهفددهت لصددهلبه ه  ال  يدداقضدد
ةتن   كثد ى الت ودبهت ال رةند     اله ل لش ك  ال اف  ة لةيش دع تعميم التعميم لشط ال رالث   فا قضه2لقب)

الح  دد  دالي غ الددم الياجدداا ة دب سددا رت هدتدد   لهوددال ألالت ددهى ت اللنينهمندد  فضدد   ىددة دالطال ندد  دالغ ي ندد  
 .ضية     الت وبهت

   Taste and Odourالطعم والرائحة  -ب 
د يعددب فالهدده ال ذلددا ىةددع أنعدد  تلددان ى ييدد  ال امحدد  د الطعددب فددنذا ظهدد ت لامحدد   ر هدده طباليندده  ال      

زيدهاى اليحتداح اليعد ةا دالعضداي  إلدعوبا  هتالة الص تالة يعمح  أن  د  ،دجاا تةا  أد  ا  غال  يبنعا
ةدداع ىةددع  ال امحدد  تعتيدد د  ،يعيدده دلامحدد التددا تعطددا ال امبدد  بهليدده    4)دغالدد  العضدداي دالغدد دي دالعاالددق

، دكين  اليهاى الي اب  ، دىةع ذلا فأن لهوتا ال دق دالشب  يه الاوالة  الالال ى لقندهس يعدب دلامحد  اليده 
ديي ة تق    لامح  اليه  ى    رة اليقه ن  األدلن  الحسن  التا ت  ي ىةع العال   لةتأل  رة ةقهدتهه، دتع 

لالدد  كةيدده كهةدد  اليندده  وددهمغ )ى يي   اليدده ،الجدد  الحدد الى االىتنهايدد  دتددمااا ال امحدد  ى دد  تسدديالة ىال دد  
ىةددع دجدداا  الميددهاى فددا  دد   ر  دد  فددا لددالة الطعددب  دال امحدد  فددأن ذلددا يعطددا االلدد  ىةددع أةهدده رندده  ةقندد ،

 دجدد  أن  ةسددب  اللب يدد د ذات لامحدد  غالدد  رقبالدد   اآلبددهل  لددالش رالدد اةنه   ددهص بعدد  . )5(تةددا  فددا اليندده  
بددهل ر ددهيق السددده  آرثددد   بطبقددد  ال ب  يدد  )ال ددب  الثددهةاي    اليندده د ددد ا بسددبا تددأعال فالهددهلهةدد  ىهلندد  

دبئد   ىبد  الحسدالة ىبد  الم د ى  هر طقد  الةحهفدهت لصدهلبفدا  قضده  ال  يدا    1ال وابا رث  بئد  لقدب )
                                                            

(1) Boyd, claud, E, Water quality and introduction, Kluwer Academin Publishers, USA,2000, 

p45. 

(2) Radajevic M. and Bashkin, V. N. op cit, p469. 

التع اايم العاارلي وال حااث الع مااي، صاا رح تاماار الج اااةي، ع اام الميااره وإعاة  أحااااض األنهاار، جرمعاا  الماصاال، وزاة   (3)

 . 289، ص1988

المنهاااراوي ،عاااز  حااارفه ، المياااره الع بااا : م ااارعةهر وجاعتهااار ، عاة العربيااا  ل ط رعااا  والنشااار والتازياااع ، سااامير  (4)

 .181. ص1997اللرهر ،

(5) WHO, Guidelines for Drinking Water Quality. 3rd., Vol, Recommendation: Geneva: 

2006, p595.   
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اليح دالى ال آبدهل   كيده إن   ال رالثد ،ش دع تعميم التعميم لشط فا قضه  اله ل لش ك  ال اف  ة لةي  2لقب )
السده  دال دهت  ردة أختد اق  )S2Hةطهق ت ع أبا جال  أغةبهه تحاي ىةع غهز كب يتال  الهالد لدجالة )ضية 

زي  اليح الى فا رعي  اليةدح د ديهل اااللتا اآلبهل  لطبق  ال ي الغ ن  بهللب يتهت، رث  ال آبهل  رنه      
هبه  فدا الطعدب تق يبده ق يدا دأن  جينع العال دهت  كهةد   رتشد ،ال    إلعبحال ى وهد  يسهل الط يق الي اي 

  فدا ري د  تيها د  د بئد  19ال امحد  اليقبالد  رثد  بئد  لقدب)رتدهزت بطعدب ودهمغ د أآبدهل  ، د  هصالي الى إلع
  .فا ر طق  الح هلى الح داياألةصه    فا ري   20لقب)

 Temperature درجة الحرارة-ج 

ت دد ي فددا  التدداأب ز دده  ددا الت ددهى ت  تعتيدد  الجدد  الحدد الى لةيندده  ال ا ندد  ىةددع ىدد ى ىااردد  رددة     
   رددد ل Thermometerالت تقدددهس بااودددط  اليحددد ال الممبقا)ع ردددار الصددديال دالطبقدددهت الحهديددد  لةيددده ،

الجدد  الغةنددهن د ددع  إلددع  رددة الجدد  الت يدد  د ددع الصدد   Celsius scale)ْ  اليئدداح   0.1بالدد ات)
  د ددع الجدد  212)إلددع  32جدد  الت يدد )  رددة ال Fahrenheit scaleأد التدد لي  ال ه ةهدده تا) اليهمدد 
ال ا ندد  العينقدد   اليندده  ذ أن  إ   33(لةيدده أزااا العيددق )01C)لالدد  تددمااا الجدد  الحدد الى بيقدد ال، نالغةندده

أن  د  ، )1(رددة الجددهت لدد الى اليندده  ال ا ندد  الضددحة  دالق يبدد  رددة السددطح أىةددعذات الجددهت لدد الى  تلددان 
ي يقدد   أن   . 2)دلدد الى الهدداا  ددعهع الشيسددا ألا    الي ددهو دخهتددبع هتددلهدده ى قدد  ال ددافا  اليدده لدد الى 

رع ف  لد الى اليده  فدا اليدمان ال دافا تدتب ىدة ي يقد  قندهس الجدهت لد الى العال دهت ى د  ال ي جد  ربه د ى 
ا ب لجدد  لدد الى رندده  كبالدد    ردد لاال  يعطددا قنددهس الجدد  لدد الى اليندده  ال ا ندد    .بهدده هىرددع أتبددهع الطدد ق الياتدد

لت دهع الجد  لد الى الينده  بها  ل افا، لال  تقهس الج  ل الى اليه  بيحتداح الطهقد  الح اليد  ااخةندهاليمان ا
 ىة Conductivityتمي  التاتالةن  ) درة عب  هت اةاألزيهاى الح الى تمي  رة و ى   دالسبا فا ذلا أن  

الجدد  لدد الى اليندده    ت ادلدد ، 26الي يطدد )د   24شدد  )ال  د 43 لددش رددة ال دد دل)يد  ،)3(القنيدد  الحقنقندد 
 ره فا  ه  تيدازأ ،  ْ 25.6– 20.1بالة)ْ  رة ر طق  ال لاو  فا  ه  ةنسهن  ال ا ن  لةعال هت اليأخاذى

     كددددهةان الثددددهةا بددددالةهردددده فددددا  ددددأ ، ْ 29,7 –27.3)ْ بددددالةفددددا  دددده  تشدددد ية األدل أردددده ، ْ 34-30بددددالة )ْ 
اخدت ا الجد  لد الى دا  تازيدع ال غ افداخت ا داضح ىةع دفدق الدةست ت  رة ذلا أن  االا   ْ 14-15.5) ْ 

فضد  ىدة الطبنعد  الصدي ي  لةطبقد  اليهمند  دىيدق اليده  اخت ا الجد  لد الى الينده  د  إلعال صال أاح 
كةهده ىاارد  إضده ن  تسدهى  ىةدع لفدع ال افا ديبقد  اليدمان اليدهما دال تد ى المر ند  التدا تدب فالهده القندهس 

  .الج  ل الى الينه  ال ا ن 
 

 
 
 

                                                            

(1) Todd, David Keith, op.cit,1980, p535.  

(2  ) Boyd ,claud, E, op.cit,p45. 

(3) Mays, L. W,Water Resources Handbook. The McGraw-Hill Com: New York .1996, p875. 
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سب لدراسة حاللعينات المأخوذة من منطقة ْم وزيع المكاني لدرجات حرارة المياه الجوفية /( الت34جدول )ال

 (2020-2019االشهر لسنة )

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ونترئج التحرليل المخت ري  ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عملالم دة: من 

  
للعينات المأخوذة من منطقة الدراسة حسب الجوفية  ْم المياهحرارة/التوزيع المكاني لدرجات ( 24شكل )ال

  (2020-2019االشهر لسنة )

 . 43  دل )الاليص ل: رة ىي  البهلث  بهالىتيها ىةع 

 

 

 

 

 

قم البئرر   المنطقة 
 السطح

 كانون الثاني تشرين األول تموز نيسان سنة_الحفر  اسم صاحب البئر

 15 27.8 30.2 20.2 07/11/2010 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي اللحافات قضاء النجمي  1

 14 28.1 32.1 21.4 23/02/2019 تعزيز تعزيز شط الرميثة/شركة الرافدين  السهل الرسوبي قضاء الهالل  2

 14.5 29.1 31 24.1 1990 7معمل الملح  السهل الرسوبي السماوةالمملحة /  3

 14.9 28.3 30 25.4 12/04/2017 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي السماوةالمملحة /  4

 15.3 29.4 31 23.1 09/03/2017  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى السلمان /وادي خرز  5

 14.8 28.4 32 23.5 2008 ة غزالن والنعام والنباتات النادرمحمية ساوه ل السهل الرسوبي قضاء الهالل  6

 15.1 27.5 30 22.8 1989 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي المملحة السماوة  7

 14.9 29.7 32.4 25.6 1993 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي عين الغضاري / السلمان 8

 14.9 27.8 30 24.8 بحرة طبيعية عين صيد  الوديان السفلى عين صيد / السلمان 9

 14.9 27.7 32.8 22.8 1991 سعد عطية بديوي الوديان السفلى الرحاب / االشعلي  10

 14.7 28.5 32 23.8 1994 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى االشعلي / السلمان/وحاشية  11

 15 29.4 30 25.4 2011 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى االشعلي / السلمان   12

 14.9 28.9 30 24.8 2017 بئر الطاقة الشمسية  / شاطئ شارع محمد الوديان السفلى العميد/الصكعةالسلمان/ 13

 14.6 29.7 31.3 22.1 1992 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى العميد/الصكعةالسلمان/ 14

 14.7 28.7 34.1 20.6 2005 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى السلحوبية ا-السلمان 15

 15 28.9 32 20.3 2008 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة ابو اللوم / السلمان 16

 14.9 27.9 32 24.5 19/04/2019  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية حدود العراقية السعودية 17

 14.8 27.3 31.5 20.5 2008 2اسالة ماء بصية/ الدبدية ناحية بصية / السلمان   18

 15.5 27.9 34 20.6 2017 4تخاديد/ منطقة الحجارة الباديةالجنوبية/ السلمان  19

 15.3 27.3 33.4 23.3 24/12/1962 1الحدودي  أنصاب  مفخر  منطقة الحجارة العراقية السعودية حدود  20

 15.1 29.2 32 20.4 1958 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة عادن الحدودية /بصية   21

 15 28.9 31.3 20.1 1963 بئر المنتزة  لوذان منطقة الحجارة الوجاجة / نكرة السلمان  22

 15.3 29.4 33.5 22.5 2013 كاطع جبار جادر  وديان السفلىال صويلحة/ السلمان  23
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نات المأخوذة من منطقة الدراسة حسب للعيالجوفية  المياهْم / التوزيع المكاني لدرجات حرارة (26)خريطة ال

 (2020-2019االشهر لسنة )
 

 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .Arc Gis 10.8( وبرنرمج43جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:

 اخلواص الكيميائية لنماذج املياه اجلوفية يف منطقة الدراسة -ثالثا

 هت اةداألد  Cation Major Ionsالياجبد   هت اةداأل إلدعلتدا تقسدب ا: Major Ionsال منسد   هت اةداأل-1
 دالتا تشي : Anions Major Ionsالسهلب  

  Cation Major Ionsاملوجبة  الرئيسة اتيوناأل -أ
 ك  دال  هت  ا)اللهلسالا ، اليغ سالا ، الصاا ا ، الباتهوالا   دواا  تب   ح اةألتضب ر ياى  رة 

 ر هه ىةع ال حا اآلتا:
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  2Ca )Calcium(الكالسيوم  أيون  -1
القةايد   لاالياجب  فا الينه  ال ا ن  درة ألث  ى هتد  األ ال منس  هت اةاأليع  اللهلسالا   رة      

دُتعد  الصديال ،  1)ةتشهل فا الطبنع  ديع  الع ص  اليدهر  األلثد   دالاىه فدا الينده  الطبنعند ألداوع  ا
اللهلسدالا   أ ان   غ ند  بدDolomatic Limstons  دالصديال اللةسدن  ال دلارهتند  )Limstonsاللةسن  )

 رثدد  ،اللنينددهمافددا ت كالبهدده   ددان األلنينهمندد  لةصدديال داليعددهان الحهديدد  ىةددع   دد ا درصدد ل  الت ايدد  ال
األر البال دالبه  دكسالة دال ة وبهل فا الصيال ال هلي  داللهلسه   دال دلاره   داأللغاةه د  دال دب  فدا 

رثد   دكد لا تديال اليتبيد اتاللهلسدالا    دان الصيال ال وابن ، دتع  اليعهان الطال ن  رصد ل لمدن  أل
لن ان أدكسال  اللهلسالا  ردع الثهةاي )ال ب  ي   داالةهال لا   التا لهه القهبةن  ىةع ال دبهن بهليه   ال ب 

اللهلسدددالا  ردددع  أ دددان اليغ نسدددالا  أذ  تحددد   أ دددان البن هلباةددهت ديعددد  اليسددده ب األلبددد  فدددا ىسددد ى الينددده  ردددع 
لت ددهع ةسددب  اا  إلددعديدد اي  ، 2)الي قتدد  لةيندده البن هلباةددهت لن ددان بن هلباةددهت اللهلسددالا  التددا تسددبا العسدد ى 

 ىياره ، فها رتااج  فا رعظب الينه  ال ا ن  دالسطحن . بهلآلااللهلسالا  الي اب  فا رنه  
فددا  دده   mg/L 581-20ر طقدد  ال لاودد  بددالة )آبددهل    فددا2Ca) اللهلسددالا  أ ددان ت ادلدد  ت الالددم    

  19ت كالم فا بئ  لقب) أق لال  و   ،  27 يط )دالي  25  دالش  )44)  دلالفا ةنسهن كيه ربال   
  ليشد دع تعميدم التعميدم لشدط 2ت كالم فدا بئد  لقدب) أىةعالح داي فا ر طق  الح هلى  د  4ليي   تيها  

  12  االلتداازي لصدهلب  ودع  ىطند  بد  اي دبئد  لقدب)10ال رالث  فدا ر طقد  السده  ال ودابا دبئد  لقدب)
دتددد ادح الت كالددددم ، ى دددد   البئددد ان  فددددا ر طقددد  الاايدددهن السدددد ةع لي قددد  السدددال  رحيدددد  بدددة الحسة)لضدددا ه

 أةصددده   ليي ددد   20ت كالدددم فدددا بئددد  لقدددب) أقددد فدددا  ددده  تيددداز لالددد  وددد    mg/L  1563-40بدددالة)
  ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا 2ت كالددم فددا بئدد  لقددب ) أىةددعالحدد داي فددا ر طقدد  الح ددهلى  د 

لالد  ود    فدا  ده  تشد ية األدلmg/L  1476-42) كالم بالةت ادح الت   نيه ر طق  السه  ال وابا، 
  2ت كالدم فدا بئد  لقدب) أىةدعالحد داي فدا ر طقد  الح دهلى  د أةصه   ليي    20ت كالم فا بئ  لقب) أق 

 mg/L 989-42)، دتد ادح الت كالدم بدالةليش دع تعميدم التعميدم لشدط ال رالثد  فدا ر طقد  السده  ال ودابا
الحدد داي فددا ر طقدد   4يها دد ليي دد  ت  19ت كالددم فددا بئدد  لقددب)  أقددلالدد  ودد   فددا  دده  كددهةان الثددهةا 

 .ر طقدد  السدده  ال وددابا  ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا 2ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أىةددعد  الح ددهلى
ةنسدهن، د د   االلد  ىةدع تدأعال  رنده   ي كدهةان الثدهةا د ده   ىبد الت الالدم  قة     لش 27)الي يط  ىب 

ريده   ربه  ى ىةع الي ه   الصي ي  أد ىب  التغ ي  القهار  رة الي دهيق البعالد ى واا  السهقط األرطهل
بصدالى ىهرد   .ال تد ات ال هفد  ىبد تأعال  ىهر  التيفنف ىةالهه، فا لالة تلدان الت الالدم ىهلند   إلعت اي 

  ذلددا  ددمااا الت كالددم ى ددفضدد   ىددة  التغ يدد .رقهلةدد  رددع ر ددهيق تلددان الميددهاى بأت دده  ر ددهيق التصدد يف 
  . 3)اللنيهمن  الغ ن  به ا الع ص األوي ى  عيهلالي هيق الملاهن  ب ع  اوت

 

 

                                                            

(1)AL_Quraishi R.I. Hydrogeological Enviromental Assessment of Baghdad Area. M.Sc. 

thesis Baghdad Unversity Baghdad Iraq ,2013. p244. 

 (2) Radajevic M. and , Bashkin V. N.op cit, p464. 

العراق، المج   العراقي   -نرهد  اللر  غالي، محتاى العنرصر المغ ي  ل ن رت من االسمد  العراقي  المنتج  من اللرئم(3)  

  .ص 69، 1987، 57، عدع 5ل ع ام الزةاعي ، زانكا مج د
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ن منطقة نات المأخوذة مللعي )ppm(مقاسة بـ  )2Ca) كالسيومال يونأل التوزيع المكاني (44جدول )ال

 (2020-2019الدراسة حسب االشهر لسنة )

 في مخت رات وزاةه الع ام والتكن اجير. ونترئج التحرليل المخت ري  ع ى الدةاس  الميداني الم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع 

 

نات المأخوذة من منطقة للعي )ppm(مقاسة بـ  )2Ca) كالسيومال يونألالتوزيع المكاني  (52شكل )ال

 (2020-2019الدراسة حسب االشهر لسنة )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .(44جدول )الالم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى 
 

 

 كانون الثاني تشرين األول  تموز  نيسان  اسم صاحب البئر السطح  رقم البئر

 330 460 421 361 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 989 1476 1563 581 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 571 573 601 138 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 419 481 681 481 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 161 205 230 36  1معمل أسمنت سامان  الوديان السفلى 5

 210 329 390 300.60 ة محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادر السهل الرسوبي 6

 343 430 501 421 عارف وثيج عكال  الرسوبيالسهل  7

 359 397 461 421 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 299 512 521 481 عين صيد  الوديان السفلى 9

 395 385 581 581 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 389 434 501 401 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 413 491 802 581 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 170 229 361 204 محمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  الوديان السفلى 13

 315 381 240 200 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 389 415 982 381 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 226 281 441 240 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 339 461 469 210  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 363 451 345 220 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 42 45 49 20 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 45 42 40 38 1مخفر  أنصاب  الحدودي  منطقة الحجارة 20

 471 525 461 441 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 259 304 401 345 لوذان بئر المنتزة  منطقة الحجارة 22

 306 315 311 290 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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 (2020-2019لسنة )حسب االشهر  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل )ppm(مقاسة بـ  )2Ca) كالسيومال يونأل لتوزيع المكانيا (72خريطة )ال

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  

          

 

 

       

 .Arc Gis 10.8( وبرنرمج 44جدول )الالم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى         

  2Mg(   Magnesium(المغنيسيوم  أيون -2
الياجب  دال منس  فا الينه  ال ا ن ، ديتااج   نه ةتن د  لد دبهن اليعدهان  هت اةاألاليغ نسالا  رة  أ ان يع         

كهلدد دلاره   داللةدد ، داليعددهان الطال ندد  دال ال يدد  دالصدديال التددا تحتدداي فددا ت كالبهدده اللنينددهما ىةددع اليغ نسددالا  
، ديعدد  رددة ال ةددمات القةايدد  درددة الع هتدد  االر الالبددالغ نسددا  كددهألدل الة دالبه  دكسددالة د ل  دردرددة  دد   اليعددهان ا

اليغ نسددالا  فددا الصدديال ال وددابن  دي ددان رتدد اخ  رددع  أ ددان ، ديتااجدد   1)اليهيدد  فددا التغ يدد  لة بهتددهت دالحالااةددهت
رصدددهال  ن  أ، د  2)ليغ نسدددالا  اللهلباةدددهت كيددده فدددا رعدددهان اليغ سددده   دالب دوددده   الددد ي  تلدددان ردددة  ال لدكسدددال  ا

فدا  أيضده  اليغ نسالا  رتع اى فا الينه  ال ا ن   لال   تااج  فا اليعهان اللهلباةهتن  رث  ال دلاره  ،  ديتااج  
ل  رة األر البال دالبه  دكسالة داألدل الة داليهل سه   فا الصيال ال هلي  فض  ىة تااج   فا اليعهان الطال ن  

،  3) %4.7اليغ نسالا  ددجاا  فا الصيال ال وابن  يقد ل بدد ) أ ان ت كالم  ،أن    ان األا التا تع  رة رصهال   

                                                            

(1) Hem J.D,Study and interpretation of the chemical characteristics of Natural Water. 2 nd ed. 

U.S.G.S. Water supply Washington, 1985, p363. 

(2)Helstrup, T. et al., Investigation of Hydrochemical Characteristics of Groundwater from the 

Cretaceous-Eocene Limestone Aquifer in Southern Ghana and Southern Togo Using Hierarchical 

Cluster Analysis. Hydrogeology Journal, Vol. 15,2007, p977-989.   

(3)Faure.G.principles and applications of Geochemistry.2nd ed.,prentice Hall Inc,USA,1998,p600.  
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  لعال دهت الينده  ال ا ند  2Mg+اليغ نسدالا ) أ دان ت ادلد  ت الالدم  .ت كالما رة اللهلسالا  فا الينده  ال ا ند  أق د ا 
  26)شدددددد  الد   45)ال دددددد دلفددددددا  دددددده  ةنسددددددهن، كيدددددده  بددددددالة  mg/L 243.2-7.1فددددددا ر طقدددددد  ال لاودددددد  بددددددالة)

 أىةددعالحدد داي فددا ر طقدد  الح ددهلى  د أةصدده   ليي دد   20ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أقدد لالدد  ودد     ،28ي يطدد )الد 
 ، دفددا  دده  تيدداز بددالة  ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا2ت كالددم فددا بئدد  لقددب )

(19.5-717.4 mg/L    الحد داي فدا ر طقد  الح دهلى  صده  أة ليي د   20ت كالدم فدا بئد  لقدب) أقد لال  ود
،  دفدا  ده  تشد ية التعميم لشط ال رالث  فا ر طقد  السده  ال ودابا   ليش دع تعميم2ت كالم فا بئ  لقب) أىةعد 

الحدد داي فددا ر طقدد  أةصدده   ليي دد   20ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أقدد لالدد  ودد    mg/L(635-18.2)األدل بددالة
، دفدا  ده  تعميم التعميم لشط ال رالث  فا ر طق  السه  ال وابا  ليش دع 2ت كالم فا بئ  لقب) أىةعالح هلى  د 

الحدد داي فددا  4ليي دد  تيها دد   19ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أقدد لالدد  ودد    mg/L(445.1-19لددهةان الثددهةا بددالة)
،   ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا2ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أىةددعر طقدد  الح ددهلى  د 

 مااا ت كالم اليغ نسالا  . أخ  ىةع خ يط  ر طق  ال لاو  إلعاليغ نسالا  رة ر هن  أ ان ة فا ت كالم يظه  التبه 
 األرطدهلديقد  فدا الشدهال ال يبد  ةتن د   ىل  الت دهع الجد  الحدلت دهع رعد الت التبيد  بسدبا اا الا فا الشهال ال هفد  

، لن دددان ادل الت ايددد  هال التغ يددد لت دددهع ر هودددالا اليددده  ال دددافا بسدددبا رددده يدددأتا ردددة رنددده  ردددة رصدددالسدددهقط  داا 
فددا ذلددا، خصاتدده  فددا ر ددهيق التصدد يف لالدد  الت وددبهت الطال ندد  الغ ندد  بهدد ا الع صدد . رهيدده  اللنينهمندد  ادلا  

ا اللهلسدالا  أ داة لت دهع ت الالدمأبصالى ىهر  تيتهز رنه  خماةهت تلاي هت أ  ال ضار  دالد ره  دالت ودبهت الح  ثد  ب
 .داليغ نسالا  فالهه

 (0202-2019سنة )ل األشهرحسب   المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل )ppm(مقاسة بـ  )2Mg(المغنيسيوم  يونألالتوزيع المكاني ( 54)جدول ال

 .ونترئج التحرليل المخت ري  في مخت رات وزاةه الع ام والتكن اجير عتمرع ع ى الدةاس  الميداني الم دة: من عمل ال رحث  برال .

 كانون الثاني  نشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر  السطح رقم البئر  

 175.0 202 194.6 158.1 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 445.1 635 717.4 243.2 شركة الرافدين  سوبيالسهل الر 2

 244.1 247.9 328.3 95.9 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 195 219 231 145.9 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 94 102 97.3 19  1معمل أسمنت سامان  الوديان السفلى  5

 95.9 133 138 121.60 والنعام والنباتات النادرة محمية ساوه لغزالن  السهل الرسوبي 6

 160 191 170.2 182.4 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 159.1 195 158.1 121.6 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 134 218 194.6 109.4 عين صيد  الوديان السفلى 9

 176 170.2 218.9 158.1 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 169 194 145.9 145.9 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 208.1 224 267.5 231 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 102 117 97.3 91.2 بئر الطاقة الشمسية  / محمدشاطئ شارع الوديان السفلى 13

 155 168.1 121.6 109.4 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 171.9 208.1 340.5 145.9 1محطة مراعي السلحوبية/ ن السفلىالوديا 15

 104.9 142 145.9 97.3 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 146 182.4 164.2 120  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 165 203 112 94 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 19 26 76.6 12 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 24 18.2 19.5 7.1 1مخفر أنصاب  الحدودي/ منطقة الحجارة 20

 205 241 170.2 194.6 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 123.1 158 133.8 135 لوذان بئر المنتزة  منطقة الحجارة 22

 170 167 152 165 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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لسنة  األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل )ppm(مقاسة بـ  )2Mg(المغنيسيوم  يونألالتوزيع المكاني ( 62شكل )ال

(2019-2020) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.45جدول )الرالعتمرع ع ى الم دة: من عمل ال رحث  ب           

 

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل )ppm(بـ مقاسة  )2Mg( المغنيسيوم يونألالتوزيع المكاني ( 28خريطة )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8( وبرنرمج 45جدول )الالم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى 
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        Na( Sodium+(وديوم الص أيون  -3
ال ةميدد  األلثدد  دجددااا فددا الطبنعدد  دذلددا بسددبا قهبةالتدده العهلندد  ىةددع الدد دبهن فددا  هت اةدداأل ددا رددة    

دأن ال عهلندهت التدا يقدا  ،  Na  (1+الصداا ا )  دان الينه ، ديعد  ال ة ودبهل القةداي ردة اليصدهال األوهودن  أل
رنده  ال ضد ت ألغد اا الد ي تسدهى   عيهلالبالئند  داودت عيهالتفدا االودت األر ح عيهلةسهن رث  اوتحبهه ا

كدددهل ب  الثدددهةاي ، دتعددد  تددديال اليتبيددد ات )2(  فدددا الينددده  ال ا نددد Na+الصددداا ا ) أ دددان  فدددا زيدددهاى ت كالدددم
الطال ندد   دتعدد  اليعددهان ، lCNaرثدد  الههال دد  )  ددان األرددة اليصددهال اليهيدد  لهدد ا  األردد حد   3))ال ب  يدد   

ييتدددم ، د  4)الصددداا ا  اليتااجددد  فدددا الينددده  ال ا نددد    دددان ىيةنددد  الت ايددد  رصددد لا رهيددده ألالتدددا تتلدددان ردددة 
داللهؤدلال ه د  دالياةتياللال ه د  التدا تسده ب فدا   ىةع اودطح اليعدهان الطال ند  رثد  االال د  Na+الصاا ا )

اآلبدهل   دهت رنده  فدا ىال  Na+)الصداا ا  أ دان ادلد  قدنب ت الالدم ت   . 5)رع اليه   نيه بعد    ان األ  ا زيهاى 
  27  دالشدددد  )46ال دددد دل)فددددا  دددده  ةنسددددهن ، كيدددده راضددددح فددددا  mg/L 690-15ر طقدددد  ال لاودددد  بددددالة)

 ،الحدد داي فددا ر طقدد  الح ددهلىأةصدده  ليي دد    20ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أقدد لالدد  ودد   ،  29دالي يطدد )
دتدد ادح ، السدد ةع   االلتدداازي لصددهلبه وددع  ىطندد  بدد  اي فددا ر طقدد  الاايددهن10ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أىةددعد 

 أةصدده ليي دد    20ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أقدد فددا  دده  تيدداز لالدد  ودد    mg/L 1656-55بددالة)الت كالددم 
  ليشد دع تعميدم التعميدم لشدط ال رالثد  فدا ر طقد  2ت كالدم فدا بئد  لقدب) أىةعالح داي فا ر طق  الح هلى  د 

ت كالدم فدا  أق لال  و    دلفا  ه  تش ية األ mg/L 1506-44السه  ال وابا،  دت ادح الت كالم بالة)
 ليشددد دع تعميدددم 2ت كالدددم فدددا بئدد  لقدددب) أىةدددعالحددد داي فدددا ر طقددد  الح ددهلى د أةصدده   ليي ددد   20بئدد  لقدددب)

فدا  دده  كددهةان  mg/L 1159-57)، دتدد ادح الت كالدم بددالةالتعميدم لشددط ال رالثد  فددا ر طقد  السدده  ال ودابا
ت كالدم  أىةدعد لحد داي فدا ر طقد  الح دهلى ا 4ها د ليي د  تي  19ت كالم فا بئ  لقدب) أق الثهةا  لال  و   

  دان ، أذ تدمااا قدنب الت كالدم لأل  ليش دع تعميم التعميم لشط ال رالث  فا ر طق  السه  ال وابا2فا بئ  لقب)
 أ ددان وددبا دجدداا  ن  أفددا السدده  ال وددابا در طقدد  الاايددهن السدد ةع دتقدد  ر طقدد  الح ددهلى در طقدد  ال ب بدد ، 

الت كالددا اللنيندهما لةصديال داليعددهان فدا خدمان اليدده  ال دافا دأن تدديال فدا  تااجد   إلددعالصداا ا  يعداا 
)السددبي   التددا تتلددان ةتن دد  الصدداا ا ، فضدد  ىددة دجدداا ت وبهت أ ددان اليتبيدد ات تعيدد  ىةددع زيددهاى ت كالددم 

 لدش ردة يد  فدا الينده  ال ا ند .  ان األالتبي  العهلا فا ر طق  ال لاو ، دالتا تعي  ىةع زيهاى ت كالم   ا 
 دده ي كددهةان الثددهةا دةنسددهن )ال تدد ى ال يبدد   ب عدد  ىهردد   ىبدد الت الالددم لهدد ا الع صدد  قةدد    29ي يطدد  )ال

)ال تدد ى ال هفدد    دالتددا تعطددا زرددة كددهفا لت ايدد   التيفنددف فددا لددالة تددمااا الت الالددم فددا تيدداز دتشدد ية االدل
لت هىدد  اللنينددهما بددالة اليدده  الصدديال دالت بدد  ب عدد  قةدد  التغ يدد  دزيددهاى الحدد الى التددا تسددهى  ىةددع ىيةنددهت ا

                                                            

(1)AL-Hamdani, J.A. ,Khorsheed, S.A. ,Nief, A.J. and Wely, H.A.,Hydro chemical Conditions 

of Groundwater In Lailan Sub-Basin,Ministry of Water Resources, General Commission for 

Groundwater,  Kirkuk Branch,2012, p134. 

(2)Appelo, C. A. and Postama, D. ,Geochemistry groundwater and Pollution., Balkama,1999, 

p536.  

 (3)Arthur H.Browhiow,Geochemistry,prenticeـHall,Inc,Englewood.cliff,U.S.A,1979,p180.  

(4)Al-Hasnawi, S.S. ,Groundwater Quality Index for Dammam Formation in Al- Najaf Area. 

M.Sc. thesis, Baghdad University, Baghdad, Iraq: 2009,p189. 

(5)  Hem J.D  ,op.cit, 1985,p363. 
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ىيددهق ىةددع ةسددا ىهلندد  رددة الصدداا ا  ألااللتاازيدد  دالقهاردد  رددة ااآلبددهل . كدد لا تيتددهز اليندده  فددا دالصدديال
ب ع  ر دل     الينه  ىةع تيال غ ن  بهلصاا ا  كصيال اليتبي ات ضية تلاية ال ي رث  الههال د  

اليتيثدد  بهل ت ا )ال هفدد   المرددهةا التبدده ة يعتيدد  ىةددع  ددان األا التبدده ة الي ددهةا لهدد  ن  أ .داالةهه دد لا   دال ددب 
تعطدا  التا ه الينه  ال ا ن  ىب  اليهلى  دأالي هةا  نعتي  ىةع يبنع  الصيال الحهدي   التبه ة رهأدال يب   

 . ان األتبه  ه  ر هةنه  داضحه  فا ةسا ت الالم   ا 
 

نطقة للعينات المأخوذة من م)ppm( مقاسة بـ  )aN+(الصوديوم  يونأل التوزيع المكاني( 46جدول )ال

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  الدراسة

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ونترئج التحرليل المخت ري  الم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميداني 

 (0202-2019ة )لسن األشهرحسب  للعينات المأخوذة من منطقة الدراسة)ppm( بـ مقاسة  )Na+(الصوديوم  يونأل التوزيع المكاني( 27شكل )ال

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.46جدول )الالم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى        

 كانون الثاني تشرين األول تموز نيسان اسم صاحب البئر السطح ةقم ال ئر

 416 509 414 345 عبد الحسين عبد الزهرة السهل الرسوبي 1

 1159 1506 1656 598 شركة الرافدين السهل الرسوبي 2

 617.1 613 759 365 7معمل الملح  بيالسهل الرسو 3

 512 538 690 621 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية السهل الرسوبي 4

 206 248 230 251 1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 259 388 480 322 لغزالن والنعام والنباتات النادرةساوه  محمية السهل الرسوبي 6

 421 459 552 460 يج عكالعارف وث السهل الرسوبي 7

 416 479 483 299 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 353 538 575 621 عين صيد الوديان السفلى 9

 489 437 621 690 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 478 511 460 414 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 536 567 805 621 مرقد السيد محمد الوديان السفلى 12

 218 268 368 230 بئر الطاقة الشمسية / شاطئ شارع محمد الوديان السفلى 13

 346 412 253 345 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 411 473 1012 460 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 286 330 460 253 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 365 506 455 318 مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 402 492 416 328 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 58 57 294 55 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 57 44 55 15 1مخفر أنصاب  الحدودي/ منطقة الحجارة 20

 518 602 460 322 عبد المنعم سعود منطقة الحجارة 21

 336 329 391 373 بئر المنتزة وذانل منطقة الحجارة 22

 430 326 417 400 كاطع جبار جادر الوديان السفلى 23
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 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  للعينات المأخوذة من منطقة الدراسة)ppm( مقاسة بـ  )Na+(الصوديوم  يونأل التوزيع المكاني( 29خريطة )ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .Arc Gis 10.8( وبرنرمج 46جدول )الالم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى      

 Potassium( K+البوتاسيوم )-4

دللة دفا الصيال ال هلي ، الصاا ا   أ ان رة  فا الينه  الطبنعن   الاىه ق األ هت اةاأليع  رة  
  10ردة ) أقد تداي رعظدب الينده  الصدهلح  لةشد   ىةدع دتحيع  األلث  دف ى فا جينع الصيال ال ودابن ، 

فددا اليندده   رصددهال ه أ ددب  ، دأن رددة 1)اللنينهديدد  ىةددع زيددهاى ت كالم دده األوددي ى  دتعيدد  جددم  بددهليةالان ر دده
 تلان ةتن   لت اي  الصيال السةلن  رث  ال ة وبهل داليهي  دك  ة داأللعاكةالم دك لا الصيال ال ودابن  

التدا تحتداي فدا ت كالبهده ىةدع  أيضده  دتع  تديال اليتبيد ات  ،عهان الطال ن  الييتة  التا تحتاي ىةع الي
 أ دددان  أن  د  الباتهودددالا  فدددا اليحهلالددد  اليةحنددد ، أ دددان الددد ي يعددد  ردددة ألددد  رصدددهال ت الالدددم  اللب يددد  رعددد ن

رتصهتده أ  وتق الا  رة الصاا ا  بسبا رقهدرته العهلن  لعاار  الت اي  اللنينهمن  دودهالأالباتهوالا  ألث  
  فدددا ىال دددهت الينددده  ال ا نددد  لي طقددد  K+الباتهودددالا  ) أ دددان ت ادلددد  قدددنب ت الالدددم  . 2) ردددة اليعدددهان الطال نددد 

  28)دالياضح  بهلشد    47)ال  دلفا  ه  ةنسهن ، كيه راضح فا  mg/L 30.9-0.8ال لاو  بالة)

                                                            

(1) AL-Hamdani, J.A. ,Khorsheed, S.A. ,Nief, A.J. and Wely, H.A.,op.cit, p135. 

(2) AL-Hamdani, J.A. ,Khorsheed, S.A. ,Nief, A.J. and Wely, H.A. op,cit,p135. 
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 ، فدا ر طقد  الح دهلى الحد داي 4ليي د  تيها د   19ت كالدم فدا بئد  لقدب) أقد لال  و   ،  30دالي يط )
دتددد ادح الت كالدددم    ليعيددد  اليةدددح فدددا ر طقددد  الييةحددد  فدددا السددده  ال ودددابا، 3ت كالدددم فدددا بئددد  لقدددب) أىةدددعد 

 أةصددده   ليي ددد   20ت كالدددم فدددا بئددد  لقدددب) أقددد فدددا  ددده  تيددداز لالددد  وددد     mg/L 82.1-3.9بدددالة)
يدم لشدط ال رالثد  فدا ر طقد    ليش دع تعميدم التعم 2لقب )ت كالم فا بئ   أىةعطق  الح هلى  د الح داي فا ر 

 ت كالدم أقد لالد  ود    تشد ية األدل فدا  ده  mg/L 77.8-3.5السه  ال وابا ،دت ادح الت كالدم بدالة )
  ليشد دع تعميدم 2ت كالم فا بئ  لقدب) أىةعد الح داي فا ر طق  الح هلى  أةصه  ليي    20فا بئ  لقب)

فدا  ده  كدهةان  mg/L 73.1-5.1)كالدم بدالةدت ادح الت  التعميم لشط ال رالث  فا ر طق  السه  ال وابا، 
ت كالدم  أىةدعالح داي فا ر طق  الح هلى د  4ليي   تيها    19ت كالم فا بئ  لقب) أق الثهةا  لال  و   

 أ دددان  ، تازيدددع ت الالدددم  ليشددد دع تعميدددم التعميدددم لشدددط ال رالثددد  فدددا ر طقددد  السددده  ال ودددابا2فدددا بئددد  لقدددب )
ت ددده  السددده  ال ودددابا أل كالدددم الباتهودددالا  فدددا ر طقددد  ال لاوددد  بهذ  دددمااا تإالباتهودددالا  ىةدددع ر طقددد  ال لاوددد  

  ددهص تبدده ة  ن  أت دده  ر طقدد  الح ددهلى در طقدد  ال ب بدد ، د ألدر طقدد  الاايددهن السدد ةع دتقدد  قنيتدده أد تايددأ به
الطبنعدد   إلددعالباتهوددالا   أ ددان لت ددهع ةسددب  ديعدداا وددبا اا  اآلبددهلالباتهوددالا  فددا رندده   أ ددان داضددح فددا قنيدد  

رددددهلة التدددا   ت ددددع بهددده ت كالددددم ألا  خت فهدددده، كددد لا دجدددداا رسدددهلهت كبالدددد ى فدددا  ددد نددد  لةي طقددد  داا ال الالاج
 إلدعاللنينهمن  رة قب  اليمالىالة أد ضدية ر طقد  ال لاود  دالتدا تد اي األوي ى  عيهلالباتهوالا  بسبا اوت

ا ضددية ر ددهيق دي لددش كدد لا درددة الي يطدد  الي فقدد  إن ت كالددم الباتهوددالا  ي ددان ىددهل . ددان األزيددهاى  دد ا 
ت ودددبهت السددده  الفنضدددا ردددة الطدددالة دالغددد ية  إن  فضددد   ىدددة التصددد يف رقهلةددد  ردددع ر دددهيق التغ يددد ،  ددد ا 

 .دال ر  تلان لهدي  ىةع ةسا جال ى رة ت كالم   ا الع ص 
 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة لعيناتل (ppm)مقاسة بـ ( Kالبوتاسيوم) يونألالتوزيع المكاني ( 47جدول )ال

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ونترئج التحرليل المخت ري  : من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميداني الم دة

 كانون الثاني  تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر السطح  رقم البئر

 30.9 30.9 25.0 21.5 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 73.1 77.8 82.1 25.0 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 35.2 49.0 35.2 30.9 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 41.8 35.8 32.1 28.9  ة البيداء لتحلية المياه الجوفيةمحط بيالسهل الرسو 4

 23.1 22.2 21.9 17.9  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 24.9 40.3 54.8 19.55  درةمحمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النا السهل الرسوبي 6

 39.9 23.9 25.8 23.1 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 20.0 22.6 34.0 19.9 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 28.9 32.1 39.9 19.2 عين صيد  الوديان السفلى 9

 32.8 28.2 30.9 28.2 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 23.9 28.9 30.9 14.1 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 37.1 43.0 52.0 30.1 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 17.9 16.1 36.0 14.9 محمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  الوديان السفلى 13

 19.2 19.6 25.0 12.9 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 49.1 61.5 71.2  16.8 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 16.0 12.9 28.9 14.9 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 21.0 37.0 46.1 18.0  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 25.8 23.1 18.0 12.1 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 5.1 5.5 16.0 0.8 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 5.9 3.5 3.9 1.2 1مخفر أنصاب  الحدودي/ منطقة الحجارة 20

 35.2 28.5 36.0 25.0 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 19.2 18.0 37.1 14.1 لوذان بئر المنتزة  منطقة الحجارة 22

 18.1 24.2 23.9 10.2 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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 (2020-2019)لسنة  األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm)مقاسة بـ ( Kالبوتاسيوم) يونأل التوزيع المكاني  (28شكل )ال

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (47جدول )الل ال رحث  برالعتمرع ع ى الم دة: من عم

 

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة تللعينا (ppm)مقاسة بـ ( Kالبوتاسيوم) يونأللتوزيع المكاني ا( 30)خريطة ال

 
 

          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc Gis 10.8( وبرنرمج 47جدول )الل ال رحث  برالعتمرع ع ى الم دة: من عم
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 Anion Major Ionsالرئيسة السالبة  اتيوناأل-ب 
 CL(  Chloride¯الكلور) أيون  -1

ديعطددا لةينددده   ،ال ا ندد اليهيدد  الياجددااى فدددا اليندده   ال منسدد  السددهلب  هت اةددداألاللةددال رددة  أ ددان يعدد     
  دان األدي دت   د ا  ،اللهلسدالا  أ دان رثد  اليغ نسدالا  د  األخد ح  هت اةداألالطعب اليهلح دالودنيه إذا التدبط ردع 
ييدد  الياجددااى فددا   درددة رندده  البحدد  الق NaCl)والهااليييتلسددة ه   ارددة ذدبددهن تدديال اليتبيدد ات رثدد  

اخدد ح  د  هلددا رصددهال ، 1)األرطددهلبشدد   داوددع فددا ر طقدد  ال لاودد   درددة  ي تشدد ىالبهت الق ييدد  د الت ودد
دال ضددد ت العضددداي  كهلسددديها   2)دال ة ودددبهعاا داالبهته ددد يعدددهان الصددديال ال هليددد  كهلسددداادال   ك ةددداللةل

اللةددال فددا   ددان أل  لندد سددب  العهال دأن   ، 3)الباتهوددا دال ضدد ت الصدد ههن  درندده  الدد ي دال ضدد ت الي ملندد  
ىةدع  ةهبالدا اليع ةند  فضد  ىدة تأعال اتده السدةبن  ىةدع ال بهتدهت دالد ي  د ع ألالينه  له تأعال ات ضهل  ىةع ا

دلاق ذبددال األ درددة عددب فددا ال بددهت فددا الي الدد  ال لقدد  رددة ال يددا،  هت اةدداألةيددا ال بددهت إذ تت يددع  دد   
          اللةددددال  أ ددددان  قددددنب ت كالددددمت ادلدددد   .ةسددددهنح  التددددع ىةددددع تددددح كدددد لا  دددد ع د  لميددددهاى ت كالددددم  فددددا ال بددددهت

(¯CL(   لعال دهت الينده  ال ا ند  فدا دتازيعهده الي دهةا لسدا ةتدهم  تحهلالد  ال يدهذ   اآلبهل  ال اما فا رنه
  29  دالشدددد  )48ال ددد دل)كيدددده  بدددالة  فددددا  ددده  ةنسدددهن، mg/L 1063.8-46.1ر طقددد  ال لاوددد  بدددالة)

 أىةدعالح داي فا ر طق  الح هلى د  4ليي   تيها   19فا بئ  لقب) مت كال أق  ،لال  و   31)دالي يط 
دفدا  ده  تيداز   االلتاازي لصهلب  ودع  ىطند  بد  اي فدا ر طقد  الاايدهن السد ةع،10ت كالم فا بئ  لقب)

الحد داي فدا  أةصده  ليي د   20ت كالدم فدا بئد  لقدب) أقد لال  ود    mg/L 2836.8-74.5)    بالة
  ليشددد دع تعميدددم التعميدددم لشدددط ال رالثددد  فدددا ر طقددد  السددده  2لقدددب ) م فدددا بئددد ت كالددد أىةدددعر طقددد  الح دددهلى د 

  19ت كالم فا بئ  لقدب) أق لال  و    mg/L(3287.9-70.9، دفا  ه  تش ية األدل بالة )ال وابا
  ليشد دع تعميدم التعميدم لشدط 2ت كالدم فدا بئد  لقدب ) أىةدعالح داي فا ر طق  الح هلى  د  4ليي   تيها  

لالد  ود    mg/L(2338.9-114.9، دفا  ده  كدهةان الثدهةا بدالة )  السه  ال واباال رالث  فا ر طق
  2ت كالدم فدا بئد  لقدب) أىةدعالحد داي فدا ر طقد  الح دهلى  د  4ليي د  تيها د   19ت كالم فا بئد  لقدب) أق 

لثدد  أر طقدد  السدده  ال وددابا  ُتعدد  ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا لالدد  
 ىبد   دان األالت الالدم لهد ا  قةد   ة لدش بصدالى ىهرد  31الي يطد ) ىبد ،   دان األيق   تش  فالهه  د ا الي ه

، وداا  السدهقط  ىةدع األرطدهلرنده   ىبد   دان األالتيفنف لت الالم  د ا د    االل  ىةع ىيةنهت ةنسهن ى ر 
ت دده  ر ددهيق أال ا ندد  بلةيندده  األفقندد    الي ه دد  الصددي ي  أد القهاردد  رددة الي ددهيق البعالدد ى ىبدد  الح كدد 

رةدد  ه  الةالثالاجندد  لةطبقدد  الحنعددتددأعال  الطب كدد لا ي ددان  .التصدد يف داليتيثةدد  ب هدد  ال دد ات أد خددط العالددان 
لةيه  ادل كبال  فا إغ ه  ت كالم   ا الع ص ، لال  تيتهز ت وبهت السه  ال ودابا دتلداي ا الم د ى دالغدهل 

يبنعدد  اليندده  ال ا ندد   رددة اليعدد دا إن   لغدد ية فالهدده.ينددهن دااألب عدد  تااجدد  ت وددبهت  غ ندد  بهدد ا الع صدد 

                                                            

(1)Davis, S. N. and Dewiest, R. J.op,cit, p463.  

(2) Hem,J.D., 1985,op cit ,p363. 

(3) WHO, Guidelines for Drinking Water Quality. 2nd ed., Vol. II. Geneva,1996, p951. 
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دبصددالى ىهردد  لي ددهيق غدد   دج ددا  غدد   العدد اق تلددان رندده  كةالي يدد ، د دد   االلدد  ىةددع يددال اليسددهف  
 . 1)غ ن  بع ص  اللةال در دل ه ىةع تيالاألفقن    اليقطاى  له   الينه  ىب  ل كتهه

 (2020-2019)ة لسن األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل )ppm(( مقاسة بـ LC- (الكلور يون( التوزيع المكاني أل84) الجدول

 كانون الثاني  تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر  السطح رقم البئر

 863.1 1081.2 786.1 601.0 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 2338.9 3287.9 2836.8 992.9 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 1306.0 1281.2 1312.0 461.0 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 1029.0 1164.9 1276.6 886.5 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 446.1 484.0 461.0 158.2  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 533.0 537.9 650.0 531.9 ةلنباتات النادرلغزالن والنعام واساوه  محمية السهل الرسوبي 6

 875.9 983.0 886.5 709.2 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 862.0 1012.0 851.0 695.0 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 713.1 1179.0 886.5 851.0 عين صيد  الوديان السفلى 9

 1012.0 744.7 1028.3 1063.8 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 996.1 1064.9 830.8 780.1 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 1053.2 1206.0 1395.0 1030.1 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 455.0 583.0 601.0 491.8 بئر الطاقة الشمسية  / شاطئ شارع محمد الوديان السفلى 13

 786.9 896.1 514.2 531.9 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 873.0 1015.9 1666.6 815.6 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 558.1 646.1 891.1 461.0 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 796.1 858.1 923.0 539.0  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 880.8 1080.1 631.9 518.1 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 114.9 70.9 308.1 46.1 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 123.0 81.6 74.5 70.9 1مخفر أنصاب  الحدودي/ منطقة الحجارة 20

 1104.9 1258.1 923.0 709.2 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 663.1 725.9 714.9 705.7  بئر المنتزه لوذان منطقة الحجارة 22

 744.7 673.7 712.7 709.2 كاطع جبار جادر  ديان السفلىالو 23

 اجنه.ةا  دالتل ةزال  العفا ريتب ات د  ونترئج التحرليل المخت ري  ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عملالم دة: من 

 (2020-2019)لسنة  األشهرحسب  قة الدراسةالمأخوذة من منط عيناتلل )ppm(مقاسة بـ  (CL-( الكلور يونالتوزيع المكاني أل( 29شكل )ال

 
 
 
 
 
 

        

 

  

 

 

        

 

 (48جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:     

                                                            

  . 19يرص ل وهبق،ىب  العهلا ىب  الحسالة ل تاش ال بهغ ،  هة  ة ب ال  ة ىب  هللا اليشه  ، (1) 
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عينات المأخوذة من منطقة لل  (ppm)( مقاسة بـ  (-CLالكلور  يون( التوزيع المكاني أل32الخريطة )

 (2020-2019لسنة) األشهرحسب  الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8( وبرنرمج 48جدول )الل ال رحث  برالعتمرع ع ى الم دة: من عم     

 

-2) الكبريتات أيون -2
4SO  Sulfate  

رددة اللب يتددهت فددا اليندده  ال ا ندد   أ ددان  تااجدد   ،السددهلب ال منسدد   هت اةدداألة ا ددب اللب يتددهت ردد أ ددان يعدد      
 )O2.2H4CaSO(كهل بسددددددددددددا  اليتبيدددددددددددد ات بسددددددددددددبا ذدبددددددددددددهن تدددددددددددديال ألسدددددددددددد ى خهرددددددددددددهت اللب يتالدددددددددددد 

ديصددد  ت كالدددم  فدددا الينددده  دياجددد  فدددا التددد   ال بسدددن  الياجدددااى ضدددية الي طقددد   ،(CaSo4)داألةهالددد لا  
، د ددا تيثد  ةسددب  كب يتدهت اللهلسددالا  داليغ سددالا ، 1360mg/L (1ال ا ند  اليتااجدد ى فدا يبقددهت ال دب  )

رثدد  اليهلكسدده   داالبه  ا دد  فددا   ددان ألادكدد لا بسددبا ألسدد ى اليعددهان التددا تحتدداي فددا ت كالبهدده ىةددع  دد ا 
اللنينهديدد  األوددي ى  رددة اللب يتددهت ك ددهت  رددة تحةدد  اليددااا العضدداي  أ ددان دي ددت   )2(تدديال الطددالة دالط دد 

                                                            

240ص  دة سربق،، م، الهيدةولاجيسالم هرتف احمد الج اةي   (1)  

(2)Todd, David Keith.,Groundwater Hydrology.3ed. John Wiley and Sons New York:USA,2005, 

p650. 
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ديددأتا اللب يتددهت رددة رصددهال رت اىدد  ر هدده ىيةنددهت الت ايدد  اللنينهمندد    1)فددا الملاىدد   عيهلههالتددا  ددتب اوددت
اللب يتدهت بشد   أوهودا، دكد لا ألسد ى اللب يتالد  دى صد  اللب يد  دردة دأذابه اليعهان التا تحتداي ىةدع 

كيه يحتاي التسهقط اليط ي ىةدع ت الالدم ردة  ،الحهرضن  األرطهلال ض ت الي ملن  دت والا اللب ي  رة 
تهت اللهلسدالا  الصدةب  تعطدا ت كالم كب يتهت الصاا ا  دكب ي أن   .  جم  رة اليةالان 2اللب يتهت ال تُتع ح)

كيدااا  دالتدا تعيد ألر ح اللب يتدهت  mg/L 600لةينه  دى  ره ي ان ت الالم ه ألب  رة)ه غال  رقبال ر اق
-2)اللب يتهت  ن  أ ، 2)رسهة 

4SO    ودتثيهل الينده  ال ا ند  أعد  ودةبا ىةدع أدله  اآلبهل، ا الغهلا فا رنه
كب يتددهت اللهلسددالا  لالدد   دد ع   تيةددح الت بدد  ةتن دد  لت وددالا إلددعلألغدد اا الملاهندد  إذ  دد اي زيددهاى ت كالددم  

ىهقد  ةيا ده بسدبا أ ظهال بقدع ىةدع أدلاق ال بهتدهت د د الي ا  فا اليه  ديعي  زيهاته  ب دلى ىةع الصاا ا 
-2) الك ريتاارت أيااانتراوحاا  قاايم تراكيااز  . 3)بددط  ىيةندد  الب دده  الضدداما

4SO    دتازيعهدده اآلبددهل  فددا رندده
                ت الينددددددددده  ال ا نددددددددد  فدددددددددا ر طقددددددددد  ال لاوددددددددد  بدددددددددالةلعال دددددددددهالي دددددددددهةا لسدددددددددا ةتدددددددددهم  تحهلالددددددددد  ال يدددددددددهذ   

(25.9- mg/L(1152.7  32  دالي يطدد  )30  دالشدد  )49رددة ال دد دل)فددا  دده  ةنسددهن، كيدده  بددالة  
ت كالددم فددا  أىةددعالح هلى د الحدد داي فددا ر طقدد  أةصدده  ليي دد   20ت كالددم فددا بئدد   لقددب) أقدد ،لالدد  ودد   

  دفا  دددده  تيددداز بددددالة ال رالثددد  فدددا ر طقدددد  السددده  ال ودددابا،  ليشدددد دع تعميدددم التعميدددم لشددددط 2بئددد  لقدددب )
(91.3-mg/L(2881.8   الحدد داي فددا ر طقدد  أةصدده   ليي دد   20ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أقدد لالدد  ودد

دفدا  ،  ال ودابا  ليش دع تعميم التعميم لشط ال رالث  فا ر طق  السه2ت كالم فا بئ  لقب) أىةعالح هلى د 
ليي دددد    19ت كالددددم فددددا بئدددد  لقددددب) أقدددد لالدددد  ودددد    mg/L(3149.8-76.8 دددده  تشدددد ية األدل بددددالة )

  ليشد دع تعميدم التعميدم لشدط ال رالثد  2ت كالدم فدا بئد  لقدب) أىةدعالح داي فا ر طقد  الح دهلى  د  4تيها  
ت كالم  أق و   لال   mg/L(2244.9-90.8، دفا  ه  كهةان الثهةا بالة )فا ر طق  السه  ال وابا

  ليشدد دع 2ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أىةددعالحدد داي فددا ر طقدد  الح ددهلى د  4ليي دد  تيها دد   19فددا بئدد  لقددب)
أن ر طقدد  ال لاودد    ت ددع فالهدده ت كالددم   لددش أذ  ،تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا

رنده  االودتعيهل  إلدع د   الينده  تعداا  ن  ألت هع ىةدع االا اللب يتهت فا ر هوالا الينه  ال ا ن    ل   ا  أ ان 
الت الالددم  قةدد  كدد لا ة لددش زيهاتهدده. إلددعات أد تعدداا ةتن دد  ذدبددهن ت وددبهت التدد   ال بسددن  دالتددا أالي ملددا 

ال هليدد   األرطددهلرندده  ب عدد   التيفنددف دده  ةنسددهن د دد   االلدد  أخدد ح ىةددع تددأعال  ىيةنددهت  ىبدد لةلب يتددهت 
ىهلن  ةتن د  ر دل ده  خصاته  ى   خط العالان ىةع ت الالم العينق  اآلبهل   ه. كيه تيتهز رنهىب  ىةالهه أد 

.  د ا دي دان ادل الطبنعد  الةالثالاجند  لةطبقد  الحهرةد  لةينده  ادلا  كبالد ا  ىب  تلاية ال ي الغ ا بهللب يتهت
 . ان األفا إغ ه   به ا 

 
 
 

                                                            

، ك ي  ةضعمر ص رح أبراهيم التميمي، تلييم واقع الميره الجافي  في حاض عي ك _ شمرل شرق العراق، قسم ع ام األ  (1)

 .95ص،2020)بيرنرت غير منشاة (، جستيرالع ام، جرمع  بغداع، ةسرل  مر

(2) Radajevic, M. and Bashkin, V. N,op cit, p469. 

(3) Todd, , David Keith,. op.cit, 2005, p652. 
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حسب  طقة الدراسةالمأخوذة من من عيناتلل( ppm)ـ ( مقاسة ب4SO -2الكبريتات ) يونالتوزيع المكاني أل( 49) جدولال

 (2020-2019) لسنة األشهر

 كانون الثاني تشرين األول  تموز نيسان  اسم صاحب البئر السطح  رقم البئر

 781.9 988.0 684.9 698.8 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 2244.9 3149.8 2881.8 1152.7 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 1195.0 1204.1 1200.8 648.4 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 964.9 995.2 1344.8 816.5 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 401.1 439.0 423.1 307.9  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 454.8 656.1 1122.9 576.4 ةلغزالن والنعام والنباتات النادرساوه  محمية السهل الرسوبي 6

 795.9 954.8 816.5 768.5 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 801.1 930.8 768.5 642.2 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 670.0 1086.0 864.5 960.6 عين صيد  الوديان السفلى 9

 960.1 1104.7 960.6 912.6 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 949.1 1012.0 792.0 672.4 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 942.8 1023.0 1318.9 991.8 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 411.1 525.0 539.9 372.2 شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  محمد الوديان السفلى 13

 718.0 856.9 461.1 480.3 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 807.9 957.2 1681.1 576.4 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 502.9 703.2 858.8 432.3 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 738.2 854.9 861.2 720.5  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 790.1 988.9 543.2 464.0 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 90.8 144.1 475.0 62.0 4تخاديد/ طقة الحجارةمن 19

 100.9 76.8 91.3 25.9 1/الحدودي أنصاب  مخفر منطقة الحجارة 20

 991.8 1170.0 861.2 720.5 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 595.1 663.8 638.8 590.8  المنتزهبئر  لوذان منطقة الحجارة 22

 1227.6 1152.7 1200.8 1104.7 ادر كاطع جبار ج الوديان السفلى 23

 اجنه.ةا  دالتل ةزال  العفا ريتب ات د  ونترئج التحرليل المخت ري  ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عملالم دة: من 

 

ن منطقة مالمأخوذة  عيناتلل (ppm)( مقاسة بـ 4SO -2الكبريتات ) يونالتوزيع المكاني أل (30) شكلال

 (2020-2019) نةلس األشهرحسب  الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (.49جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:
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المأخوذة من منطقة  عيناتلل (ppm( مقاسة بـ )4SO -2الكبريتات ) يونلتوزيع المكاني ألا( 23خريطة )ال       

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  الدراسة

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8( وبرنرمج 49جدول )العمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة: من

 

-البيكاربونات ) أيون-3
3HCO )Bicarbonate 

السهلب  ال منس  فا الينه  ال ا ن  التا تأتا رة ىيةند  إذابد  الصديال  هت اةاألالبن هلباةهت  رة  أ ان يع      
رددة  اذابدد  غددهز عددهةا أدكسددال  اللددهلبان فددا التسددهقط  أيضدده  د  ،ال الالاجندد  لةتلاي ددهت ال ال يدد  دالت وددبهت اليةحندد 

ذابدد  أ  الياجدداا فددا ال ددا دالت بدد  دالدد ي ي ددان لدده ادل كبالدد  فددا 3CO2Hاليطدد ي ر اةدده لددهر  اللهلباةنددا )
التدا  CO3 إلدع 3HCOودت مااأىيةند   ىب هألس الهال لدجال ا  دذلا الصيال ال ال ي ، دتتأع  البن هلباةهت ب

  فأن اللدهلبان  تحد  8.2رة) أق  pH  أره ى  ره تلان قني  8.2لب  رة)أ pHه تلان قني  تلان ىهلن  ى  ر
، ديعدد  دجدداا البن هلباةددهت ى دد  اوددتعيهل اليندده  ال ا ندد  فددا  1)بن هلباةددهت ذامبدد   إلددعرددع الهالدد لدجالة ديتحددال 

ا تلتد   التد   دردة عدب زيدهاى   هص رسهدئ ت ت  ىة زيهاى البن هلباةدهت تتيثد  فد أن  ىيةنهت ال ي ض دليه ، إال 

                                                            

 الماصال، جناا /الكااير- منطلا  فاي الجافيا  المياره لجريرن ونم ج  هيدةوجيالاجي  عةاس  ،الشديفرت أةشيد محمد طرةق (1)

 .50، ص2003 الماصل، جرمع  الع ام، ك ي  ،منشاة (غير  رت)بيرن مرجستير، ةسرل 
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.  1)إىهق  ةيا ال بهت إلعرتصهي دل ك  اليغ يهت التا ت اي أزيهاتهه تقة  رة   أن  ةسب  تاا ا  فض  ىة 
دتازيعهه الي هةا لسا ةتهم  تحهلالد  ال يدهذ  اآلبهل   فا رنه  3HCO-البن هلباةهت ) أ ان ت ادل  قنب ت الالم 

فددددا  دددده  ةنسددددهن، كيدددده  بددددالة mg/L(427.1  -20.1قدددد  ال لاودددد  بددددالة )لعال ددددهت اليندددده  ال ا ندددد  فددددا ر ط 
الحدد داي  أةصدده   ليي دد  20لقددب) ت كالددم فددا بئدد  أقدد   لالدد  ودد   33  دالي يطدد )31  دالشدد  )50ال دد دل)

  ليشددد دع تعميدددم التعميدددم لشدددط ال رالثددد  فدددا ر طقددد  السددده  2ت كالدددم فدددا بئددد  لقدددب) أىةدددعفدددا ر طقددد  الح دددهلى د 
كدهيع لصهلب    23ت كالم فا بئ  لقب) أق لال  و    mg/L(1159.2-36)ز بالةدفا  ه  تيا  ال وابا، 

  ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا 2ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أىةددعفددا ر طقدد  الاايددهن السدد ةع د  جبددهل جددهال
ت كالدددم فدددا  أقددد لالددد  وددد   mg/L(779.7-29.3،  دفدددا  ددده  تشددد ية األدل بدددالة)ر طقددد  السددده  ال ودددابا

  ليشد دع تعميدم 2ت كالدم فدا بئد  لقدب) أىةدعفدا ر طقد  الاايدهن السد ةع  د  كهيع جبدهل جدهالب  لصهل  23لقب)
لالد   mg/L(585.7-24.4، دفدا  ده  كدهةان الثدهةا بدالة )التعميم لشدط ال رالثد  فدا ر طقد  السده  ال ودابا

الدم فدا بئد  ت ك أىةدعفدا ر طقد  الاايدهن السد ةع د  كهيع جبهل جهال هلصهلب  23ت كالم فا بئ  لقب) أق و   
 دد ا  قةدد  فددا ت كالددمدجدداا أن   تبددالة، ر طقدد  السدده  ال وددابا  ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا 2لقددب)

 دد   ال تدد ى رقهلةدد  رددع  ىبدد  األرطددهلىيةندد  تيفنددف اليندده  ب عدد  زيددهاى ةنسددهن، د دد ا ر كدد  ب عدد  بشدده    ددان األ
زيددهاى ىيةندد  الت ايدد  اللنينهمندد  ريدده  إلددع يدد  دل لالدد  يسدديح ىهردد  ال  ددها دقةدد  التغأل دده ي تيدداز دتشدد ية ا

 رقهلة  رع ال ت ات ال يب . أىةعيسهى  ىةع إغ ه  ه بت الالم 
 (2020-2019)نة لس األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل )ppm( بـمقاسة ( 3HCO-البيكاربونات ) يونأل التوزيع المكاني (05)جدول ال

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه.  ونترئج التحرليل المخت ري ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عملالم دة: من 

                                                            

 .358، ص1984محمد عز الدين ح مي، ع م المعرعن، عاة الجيل ل ط رع  والنشر، اللرهر ،  (1)

رقم 

 البئر
  اسم صاحب البئر السطح

 كانون الثاني  األول تشرين  تموز نيسان

 233.1 272.7 281.3 211.1 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 585.7 779.7 1159.2 427.1 الرافدين شركة  السهل الرسوبي 2

 369.1 385.0 488.1 305.1 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 286.1 328.8 427.1 366.1 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 117.7 181.2 175.7 198.9 البعيد 1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 145.8 252.0 460.0 305.1 ادرةغزالن والنعام والنباتات النساوه لة محمي السهل الرسوبي 6

 214.1 234.9 366.1 305.1 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 211.7 203.2 427.1 233.1 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 192.2 281.3 427.1 366.1 عين صيد  الوديان السفلى 9

 281.3 427.1 427.1 400.1 ية بديويسعد عط الوديان السفلى 10

 270.3 209.3 322.7 305.1 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 259.3 278.2 525.9 411.8 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 211.7 136.1 259.3 148.9 شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  محمد الوديان السفلى 13

 219.0 184.9 176.9 183.0 د شاطئ شارعحمو الوديان السفلى 14

 201.9 228.2 610.1 305.1 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 169.0 158.0 375.8 244.0 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 214.1 305.1 341.0 230.0  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 195.8 219.0 317.9 201.9 2/اسالة ماء بصية الدبدية 18

 36.0 61.0 197.1 42.1 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 40.3 61.0 61.0 20.1 1مخفر أنصاب  الحدودي/ منطقة الحجارة 20

 283.1 311.8 341.0 305.1 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 187.9 181.8 208.0 244.0 بئر المنتزه  لوذان منطقة الحجارة 22

 24.4 29.3 36.0 55.5 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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المأخوذة من  للعينات )ppm(( مقاسة بـ 3HCO-البيكاربونات ) يونالتوزيع المكاني أل( 13الشكل )

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  منطقة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.50جدول )الالم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى        

 

 (2020-2019)لسنة األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل )ppm( بـمقاسة ( 3HCO-البيكاربونات ) يونألالتوزيع المكاني  (33)خريطة ال
 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج51جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:  
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- 2(الكاربونات  أيونـ  4
3CO) Carbonat 

ى قد  ي ايده ب سدب  دجداا غدهز عدهةا أدكسدال  دلده  ،ال منس  السهلب  هت اةاألرة هت لباةالله أ ان يع     
ميددهاى قهبةندد  اليندده  ال ا ندد  ىةددع إذابدد  التلاي ددهت الصددي ي ، ب يسددهى فددا اليدده  د   الدد اما 2COاللددهلبان )
 .(1)فيةفي الميا  الجو األمالحالجيرض )كاربونات الكالسيوس( والدولومايتا ويسبب ريادة  رث  الح  

- 2(اللهلباةدهت  أيونتراوحت قيس تراكير    
3CO    حهلالد  دتازيعهده الي دهةا لسدا ةتدهم  تاآلبدهل  فدا رنده

الجيدول ن في شهر نيسان ا كميا يبيي mg/L(33-0الجوفية في منطقة الدراسة بين )لعال هت الينده  ال يهذ   

فاي  الحادوعيأن ار   لمخفار( 20ةقام)تركياز فاي بئار  أقالحيث سجل ،  34)(والخريطة32(والشكل)51)

بئد   ت كالدم فدا أىةدعفا ر طق  الييةح  فا السه  ال ودابا د  7عمل الم حم( ل3الحجرة   وبئر ةقم ) منطل  
الد  ل mg/L(102.9-0دفا  ده  تيداز بدالة) ةل ى السةيهن فا ر طق  الح هلى، ر تم  بئ لاذان   22لقب )

ت كالددم فددا بئدد  لقددب  أىةددعالح ددهلى د  داي فددا ر طقدد الحدد  أةصدده  ليي دد   20لقددب)بئدد   ت كالددم فددا أقدد ودد   
دفددددا  دددده  تشدددد ية األدل بددددالة  ال رالثدددد  فددددا ر طقدددد  السدددده  ال وددددابا، ليشدددد دع تعميددددم التعميددددم لشددددط 2)
(mg/L(105.9-0    ي فدا ر طقد  الح دهلى دبئد  الحد داأةصه   ليي    20ت كالم فا لقب) أق لال  و

فددا  كددهيع جبددهل جددهاللصددهلب    23لقددب) بئدد د ،   أيضدده تيها دد  الحدد داي فددا ر طقدد  الح ددهلىري دد   19لقددب)
  ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  2لقب)ت كالددم فددا بئدد   أىةددعاايددهن السدد ةع د ر طقدد  ال
 ليي دد    20لقددب) ت كالددم فددا بئدد  أقدد لالدد  ودد   mg/L(102-0دفددا  دده  كددهةان الثددهةا بددالة) ال وددابا،
أيضددده    ري دد  تيها ددد  الحدد داي فددا ر طقددد  الح ددهلى  19بئددد  لقددب)الحدد داي فدددا ر طقدد  الح ددهلى د أةصدده  

  ليشد دع 2لقدب) ت كالدم فدا بئد  أىةدعفدا ر طقد  الاايدهن السد ةع د  كدهيع جبدهل جدهاللصدهلب    23لقب)بئ  د 
اللهلباةددهت رددة لالدد  التازيددع  أ ددان   دده  تصدد ا  .التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا تعميددم

فدا  ده  ت كالدم قةد     هلدا 36ردة الي يطد )  لشل لا    ،البن هلباةهت أ ان هله لهل هن  ل)زيهاى أد ةقص
فددا  دده  تيدداز ب سددب  رعال دد  دلل دده راجدداا بسددبا   ددمااا عددب هت اةدداألةنسددهن د دد ا يبنعددا لهلدده لددهل بددهقا 

م  فدا الدت ك ديدمااا ،الينده دبقده  اللهلباةدهت فدا ت ودا البن هلباةدهت التا تسهى  ىةع لت هع الجهت الح الى د اا 
ةي ددها التبيدد  أفددا  دده  كددهةان الثددهةا بسددبا  السددهقط  عددب يقدد  ت كالددم  كثالدد ا   األرطددهلتشدد ية األدل لقةدد  

 .األرطهلألةي ها الجهت الح الى فض  ىة وقا  
 
 
 
 
 

                                                            

 .118ضميرء أعهرم حسين الج اةي، م دة سربق،ص  (1)
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- 2(الكاربونات  يون(التوزيع المكاني أل15الجدول )
3CO( (مقاسة بـppm(  ن منطقة معينات المأخوذة لل

 (2020-2019سنة )ل األشهرحسب  الدراسة

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ونترئج التحرليل المخت ري  ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عمل دة: من الم           

 

- 2(الكاربونات  يونأل( التوزيع المكاني 23شكل )ال
3CO(  مقاسة بـ)ppm( ة من منطقة الدراسةالمأخوذ عيناتلل 

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 (.51جدول )اللباحثة باالعتماد على المصدر: من عمل ا

 كانون الثاني تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر السطح  رقم البئر  

 30.9 19.5 27.9 21.0 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 102 105.9 102.9 30.0 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 41.1 36.0 41.1 0.0 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 36.0 27.9 30.0 24.5 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   ل الرسوبيالسه 4

 4.1 14.1 23.1 8.1  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 11.1 18.0 24.9 6.7 ة محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادر السهل الرسوبي 6

 32.1 25.4 26.1 21.7 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 18.0 18.6 27.9 12.0 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 13.8 24.3 32.1 15.9 عين صيد  الوديان السفلى 9

 35.1 25.2 35.1 18.0 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 33.0 21.0 33.9 18.0 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 38.1 23.4 45.0 20.1 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 14.1 9.6 32.1 17.1 محمدشاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  الوديان السفلى 13

 21.0 12.9 26.1 12.0 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 33.0 26.1 48.9 20.1 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 15.9 13.5 33.0 12.9 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 26.1 28.8 48.0 3.0  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 30.9 28.2 21.9 11.1 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 0.0 0.0 20.1 5.1 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 0.0 0.0 0.0 0.0 1 /الحدودي أنصاب  مخفر  منطقة الحجارة 20

 36.9 30.9 48.0 30.0 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 18.0 14.7 36.9 33.0 بئر المنتزه لوذان منطقة الحجارة 22

 0.0 0.0 5.1 2.1 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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- 2(الكاربونات  يونالتوزيع المكاني أل (34) الخريطة
3CO(  مقاسة بـ)ppm( المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل 

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب 

 

 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج51جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:

 3NO( Nitrate-( النترات أيون -5

ى ىددة ر كددا  تددأل  رددة ذلى ةالتدد دجالة دالدد ى  ددا هبددهل ال منسدد ،  السددهلب  هت اةدداأل ألدد ال تدد ات  أ ددان يعدد     
-دع   ذلات ألس الة، دالصنغ  اللنينهمن  له

3NO ،  رده  إلدعيعد  ر كدا ال تد ات ر كبده  خدهر   لتدع  تحدال
 ،ةسدهن أد األةمييدهت التدا تعدن  ااخد  ال سدبحيسيع بهل ت يد  دذلدا ب عد  الب تال يده التدا تعدن  ااخد  فدب ا

داليصدد ل األوهوددا فددا الطبنعندد  لة تدد ات  ددا ال ددا درددة ىددااا  .  ا الطبنعدد دجالة فددلد  ا دد هل ادلى ال التدد  أد 
دةددداات  ت سددد  ال بهتدددهت  دبددد از  رث )اليضددد دات دالبقدددال  السدددنهلات دالتسددديال  اللنيندددهما لةملاىددد   دال بهتدددهت 

 ات فددا رندده  الت كالددم الطبنعددا لة تدد ن  أ، د )1(داليندده  الي ملندد  الثقالةدد  دال ضدد ت الصدد ههن  اليهمندد  هت الحالااةدد

                                                            

مراء , ةسرل  مرجستير )بيرنرت غيار منشااة ( صرفي أساع حماع حمرع  ، تليم كفرئه الخزني  الكمي  والناعي  ل حير  سر 1))

 .53، ص 2008,جرمع  تكري  , ك ي  التربي  ,
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 أن  د   mg/L (1 10-0.1داليندده  ال ا ندد  يصدد  ت كالددم ال تدد ات فالهدده بددالة ) mg/L)0.3-0.1بددالة) األرطددهل
ةدده كةيدده زاا العيددق البئدد  قدد  ت كالددم ال تدد ات أ  ددهص ى قدد  ى سددن  بددالة ىيددق البئدد  دةسددب  ت كالددم ال تدد ات إذ 

ردددة اليةاعدددهت  لاودددطح األ رصددد ل ال تددد ات التدددا تلدددان ردددة إلدددعدالع ددد  تدددحنح ، ديعدددمح ودددبا ذلدددا 
تد هىا ةسهن دالحالاان دت س  األلنده  در هده حالعضاي  د ال هت   ىة تحة  الي كبهت العضاي  ل ض ت ا

الت ب  در هده  إلعاللنينهمن   فا الت ب  دت س  ال بهتهت داألدلاق دالتا تضنف ال ت ات األوي ى    اوتعيهلعب 
دلدن  لده  ،)2(لارنه  البئ  بعال   ىة رص ل التةدا  ردة ودطح األ الينه  ال ا ن ، دزيهاى العيق ي ع  إلع

  20)دي دددان ت كالدددم  فدددا الينددده  ال ا نددد  كحددد  اقصدددع ى قددد  بهلتلاي دددهت ال الةاجنددد  اليهزةددد  لةينددده  ال ا نددد 
mg/L (3 ،  يددد  لددده لةشددد   وددداا  كدددهن الينددده  الحهد  عيهلأن  زيدددهاى ت كالدددم  لددده ادل ودددةبا دخطالددد  ىةدددع اودددتد

-(ال تد ات  أ دان  ت ادلد  قدنب ت الالدم .الصد ههن  دالملاهند  عيهالتحالاان دك لا االودتالةسهن أد حا
3NO(  فدا

لعال دددهت الينددده  ال ا نددد  فدددا ر طقددد  ال لاوددد  دتازيعهددده الي دددهةا لسدددا ةتدددهم  تحهلالددد  ال يدددهذ   اآلبدددهل  رنددده  
لال  ود   ، 35  دالي يط  )33  دالش  )52ال  دل)فا  ه  ةنسهن، كيه  بالة  mg/L 32.9-0.5بالة)
فدا بئد  ت كالدم  أىةدعد فا ر طق  ال ب بد   الح داي ليي   رةحق ىيهل بة يهو   17ت كالم فا بئ  لقب) أق 

لالد   mg/L(70.7-1.9دفا  ده  تيداز بدالة) ر تم  ةل ى السةيهن فا ر طق  الح هلى، بئ  لاذان  22لقب)
ت كالدم فدا  أىةدعيدهن السد ةع د فدا ر طقد  الاا كدهيع جبدهل جدهاللصدهلب    23ت كالم فا بئ  لقدب) أق و   

،  دفدا  ده  تشد ية األدل بدالة   ليش دع تعميم التعميم لشط ال رالث  فدا ر طقد  السده  ال ودابا2بئ  لقب )
(3.1-50.2 mg/L    فددا ر طقدد  الاايددهن  كددهيع جبددهل جددهاللصددهلب    23ت كالددم فددا لقددب) أقدد لالدد  ودد

، دفدا م لشدط ال رالثد  فدا ر طقد  السده  ال ودابا  ليش دع تعميم التعمي2ت كالم فا بئ  لقب) أىةعالس ةع  د 
 4  ليي ددد  تيها ددد 19لقدددب) ت كالدددم فدددا بئددد  أقددد لالددد  وددد    mg/L(52.7-1.2 ددده  كدددهةان الثدددهةا بدددالة)

التعميدم لشدط ال رالثد  فدا ر طقدد     ليشد دع تعميددم2كالددم فدا بئد  لقدب)ت   أىةدعفدا ر طقد  الح دهلى د  الحد داي
ال تدد ات،  أ ددان لددا ر ددهيق تق يبدده  عهبتدد  لهدده ت الالددم ىهلندد  رددة     ه37  لددش رددة الي يطدد ) .السدده  ال وددابا

فتد ى ودقا   ىبد  الودنيه  كالدم ديقد  ت   العضداي  دالصد ههن ،األودي ى  فالهده تعي     الي هيق تضدب ردمالع تسد
زيددهاى فددا ادلا  كبالدد ا   هاليية ددهت البشدد ي  قدد   ر الددم اليدد ن لهدد فددا كددهةان الثددهةا دةنسددهن. كيدده إن   األرطددهل

 كالم.الت   مااا أيضه  دفا ال ص  ال ها   ان األم   ا ت الال
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

استثمرةهر،ةسارل  مرجساتير)بيرنرت غيار  وسا ل المحماعيا  قضارء فاي الجافيا  المياره ع ااان الزبيادي، محماد ساندس(1) 

 103،ص2011 بغداع، جرمع  ل  نرت، التربي  ك ي  منشاة (،

.168محسن، م دة سربق،ص( اس رهيه يانس ال2)  

 .241م دة سربق ،صالهيدةولاجي، ،سالم هرتف أحمد الج اةي  (3)
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حسب  طقة الدراسةللعينات المأخوذة من من )ppm(( مقاسة بـ NO-3النترات ) يون( التوزيع المكاني أل25جدول )ال

 (2020-2019سنة )ل األشهر

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ونترئج التحرليل المخت ري  ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عملالم دة: من 

 

حسب  من منطقة الدراسة المأخوذة عيناتلل )ppm( ـب( مقاسة NO-3النترات ) يونالتوزيع المكاني أل (33الشكل )   

 (2020-2019)لسنة  األشهر
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 (.52جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:      

 كانون الثاني تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر  السطح  رقم البئر

 24.2 16.7 19.2 13.0 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 52.7 50.2 70.7 16.1 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 19.2 18.6 27.9 6.2 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 16.1 14.3 22.9 21.7 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 8.1 11.8 14.9 4.3  1معمل أسمنت سامان  الوديان السفلى 5

 8.1 13.0 19.2 11.2 ة محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادر السهل الرسوبي 6

 11.8 16.1 19.2 16.1 عارف وثيج عكال  وبيالسهل الرس 7

 19.2 17.4 22.9 13.0 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 16.7 21.1 24.8 11.8 عين صيد  الوديان السفلى 9

 14.9 19.8 18.0 9.9 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 16.7 20.5 19.2 6.8 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 18.0 22.9 34.7 24.2 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 11.2 8.7 16.1 8.1 بئر الطاقة الشمسية  / محمدشاطئ شارع الوديان السفلى 13

 18.0 11.8 13.0 5.0 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 39.1 14.9 32.9 16.1 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 13.0 14.3 24.8 9.3 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 19.2 23.6 50.8 0.5  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 29.8 19.2 6.8 3.1 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 1.2 3.7 18.0 0.9 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 1.9 5.0 3.1 9.3 1مخفر أنصاب  الحدودي/ منطقة الحجارة 20

 40.9 23.6 50.8 24.8 عبد المنعم سعود   ة الحجارةمنطق 21

 14.9 14.3 34.1 32.9  المنتزهلوذان بئر  منطقة الحجارة 22

 6.8 3.1 1.9 0.6 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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 (2020-2019)لسنة  األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة لعيناتل )ppm( ـ( مقاسة بNO-3النترات ) يونألالتوزيع المكاني  (35خريطة )ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8 ج( وبرنرم52جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:     

3−( الفوسفات- 6
4PO(  Phosphorus 

ال اود هتن  ردة األودي ى  يحت  الي تب  الثهةن  بالة ألث  ع ع  ى هت  فهم ى لة بدهت، لد ا فدنن Pال او ال    
 .ن لضدىةع     فاو هت فا القشد ى األ و الا  اج  ال ، تسهى  ىةع ةيا اليااا الههر  التا ت ال  ال بهت د 

دالح دددد  ال رةددددا  ودددد ال ال منسددددا  رعدددد ن االبهته دددد ا السددددهلب ، درصدددد ل ال  هت اةدددداأليعدددد  ال اودددد هت رددددة 
أ ددددب أةددددااع أوددددي ى   لابعدددد  ىيةندددد  تسدددديال  األ رندددده  وددددقا اليملدىددددهت اليت  ددددح  أيضدددده  د  1)دال وددددابنهت 

، (MAP)، راةدا أراةالدا  فاود هت (DAP) ا ويها ااي أراةالدا  فاود هت عيهلهها اوت ال او هت التا  تب
ىةع الت تالدا  ال الت دجالة، ال اود ال، الباتهودالا )د ا خةنط ردة أودي ى تحتداي ىةدع ى هتد  NPK))ويها

الينددددده   إلدددددعيعددددد  رصددددد لا رهيدددده ل ضدددددهف  ال اودددد هت د   2)د دددددا ودددداب  ال اوددددد هت األلددددهاي  SSPودددديها 
3−(ال اود هت أ دان ت ادلد  قدنب ت الالدم   . 3)ال ا ند 

4PO(  دتازيعهده الي دهةا لسدا ةتدهم  اآلبدهل  فدا رنده
، كيده فدا  ده  ةنسدهن mg/L  0.8-0.1لعال هت الينه  ال ا ند  فدا ر طقد  ال لاود  بدالة)تحهلال  ال يهذ   

                                                            

 مرجساتير، ةسارل  االن رة، محرفظ / الرحرلي  منطل  في الجافي  ل ميره ال يئي ،التلييم السعدي س مرن االمير ع د محماع  (1)

 .84،ص2004 بغداع، جرمع  ، الع ام ك ي  منشاةه(، )بيرنرت غير

  https://faharas.net/phosphate-fertilizer غرع  احمد ، األسمد  الفاسفريتي ، ملرل  منشاة ، االنترني ، (2)

 ةسارل  ،)عج ا  نهار سارمراء)غر – بيجاي منطلا  فاي الجافيا  المياره حسان الدفرعي،هيدةوجياكيميرئيا  ص ري سهيل (3)

 .86،ص2002 ، بغداع ،جرمع  الع ام مرجستير، )بيرنرت غير منشاة (،ك ي 
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 ي  أود  ليعيد  5بئد  لقدب) ت كالدم فدا أقد  ، لالد  ود   36  دالي يطد )34  دالشد  )53ال  دل) بالة  
لقب دبئدد  الحدد داي فددا ر طقدد  الح ددهلى  4ليي دد  تيها دد   19فددا ر طقدد  الاايددهن السدد ةع دبئدد  لقددب)1وددهرهن

  ليشد دع تعميدم 2فدا بئد  لقدب)ت كالدم  أىةدعد  فدا ر طقد  الح دهلى ، أيضده  الحد داي  أةصده    ليي  20)
 أقد لالد  ود    mg/L(1.5-0.2)دفا  ه  تياز بالة التعميم لشط ال رالث  فا ر طق  السه  ال وابا،

  2فددا بئدد  لقددب)ت كالددم  أىةددعد  الحدد داي فددا ر طقدد  الح ددهلى ، أةصدده    ليي دد 20) ت كالددم فددا بئدد  لقددب
       دفدددددا  ددددده  تشددددد ية األدل بدددددالة ،ليشددددد دع تعميدددددم التعميدددددم لشدددددط ال رالثددددد  فدددددا ر طقددددد  السددددده  ال ودددددابا

(0.2-mg/L(1.3    قدد  الح ددهلى ،الحدد داي فددا ر ط أةصدده    ليي دد 20)ت كالددم فددا لقددب أقدد لالدد  ودد 
، دفدا  ده    ليشد دع تعميدم التعميدم لشدط ال رالثد  فدا ر طقد  السده  ال ودابا2فا بئ  لقب)ت كالم  أىةعد 

فددا 1وددهرهن أوددي    ليعيدد  5بئدد  لقددب) ت كالددم فددا أقدد لالدد  ودد    mg/L(1.1-0.2لددهةان الثددهةا بددالة)
  20هلى  دبئددد  لقدددب )ليي ددد  تيها ددد  الحددد داي فدددا ر طقددد  الح ددد  19ر طقددد  الاايدددهن السددد ةع د بئددد  لقدددب)

  ليشد دع تعميدم التعميدم 2فدا بئد  لقدب)ت كالدم  أىةدعد  ،فدا ر طقد  الح دهلى أيضده  الح داي أةصه   ليي  
ال تدد ات  ىبدد   زيددهاى ت الالددم ال اودد هت 36الي يطدد ) ة لددش رددة .لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا

، لالد  تحداي بعد  الصديال هت اةداألبدهقا ك  دان األ، د  ده  تصد ا  د ا ال يبد ال تد ى  ىبد دقةته  ال هف 
  ال ضددار  دال دد ات ىةددع ةسددب  رددة الت وددبهت ال اودد هتن  يظهدد  أال ال يدد  دخصاتدده  تلاي ددهت الطنددهلات د 

 التصد يف، ده ي عد  ت الالم ده ىهلند  خصاتده  فدا ر دهيق ىب  ج يهن الينده   دإن   األرطهلفت ى  ىب تأعال  ه 
ردددة اليصدددهال اليهيددد  التدددا تظهددد  جةنددده  فدددا الي دددهيق الملاهنددد   ال اوددد هتن األودددي ى  عيهلليددده يعتبددد  اودددت

 الي تش ى ضية ر طق  البهاي  ال  ابن  لةع اق.
 
3−( الفوسفات يون( التوزيع المكاني أل53الجدول )

4PO( ـمقاسة ب )ppm( (2020-2019) لسنة األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل 

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ونترئج التحرليل المخت ري  : من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميداني الم دة

 كانون الثاني  تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر  السطح رقم البئر 

 0.5 0.6 0.6 0.4 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 1.1 1.3 1.5 0.8 ن شركة الرافدي السهل الرسوبي 2

 0.7 0.8 0.7 0.6 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 0.5 0.6 0.7 0.5 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 0.2 0.3 0.3 0.1  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 0.6 0.7 0.7 0.5 محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادرة  السهل الرسوبي 6

 0.5 0.6 0.6 0.5 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 0.4 0.4 0.5 0.2 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 0.4 0.7 0.5 0.3 عين صيد  الوديان السفلى 9

 0.5 0.6 0.6 0.5 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 0.5 0.6 0.6 0.4 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 0.5 0.7 0.8 0.5 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 0.4 0.3 0.4 0.3 محمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية الوديان السفلى 13

 0.4 0.4 0.3 0.2 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 0.5 0.7 0.7 0.4 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 0.3 0.5 0.5 0.3 1حلية ماء السلمان/محطة ت منطقة الحجارة 16

 0.4 0.5 0.6 0.3  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 0.4 0.6 0.5 0.3 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 0.2 0.3 0.4 0.1 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 0.2 0.2 0.2 0.1 1مخفر أنصاب  الحدودي/ منطقة الحجارة 20

 0.5 0.7 0.6 0.2 لمنعم سعود عبد ا  منطقة الحجارة 21

 0.4 0.5 0.6 0.3 بئر المنتزه  لوذان منطقة الحجارة 22

 0.7 0.9 0.8 0.4 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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3−( الفوسفات يونالتوزيع المكاني أل( 43)الشكل  
4PO( ـمقاسة ب )ppm( طقة الدراسةالمأخوذة من من لعيناتل 

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 .(53جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  م دة:ال     

 

3−( الفوسفات يونألالتوزيع المكاني  (63) لخريطةا
4PO( ـمقاسة ب )ppm( (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8 رنرمج( وب53جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:
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  Secondary Ionsالثانوية  اتيوناأل-2
دجداا الع هتد  الثقالةد   رع ف  دتح  د  ت كالدم ن  دأ  Heavy Elementsهلع هت  الثقالة تسيع أيضه ب     

دالتدا ر  اليهب ىةع لغب قة  ت الالم ه فا الينه  ألفا الينه  ال ا ن  رة ا د الشحنح  أ اد ال ملىأد ال هالى أ
دجاا ه يح ا ر ح تةدا  الينده   ، 40)لب  رةأ  دالازن ال اىا 200.5-36.54دزاةهه ال لي  بالة)أن تلا 

دتظه      اليش ة  ى  ره تمااا ت كالم ةسهن درعنش  الحالااةهت دال بهتهت، احدتأعال  ه ىةع تح  ال ا ن  
ة ال شدهيهت البشد ي  الملاهند  التةدا  ال دهت  ردد الع هت  الثقالة  ةتن   لطد ا ال ضد ت الصد ههن  دالي ملند  

الثقالةد   دالص ههن  دتص يف الينه  ال همض  دىيةنهت التص يف فا الينه  ال ا ند  د  هلدا بعد  الع هتد 
تدب تحةالد  تسدع  . 1)  دبع  الع هت  ض دلي  لةحنهى رث  الح  د Cd، اللها ا  Pbضهلى رث  )ال تهي 

  Fe) دالح  ددد (B)البدددالدن ة ر طقددد  ال لاوددد  د دددا ى هتددد  عقالةددد  فدددا ىال دددهت الينددده  ال ا نددد  اليدددأخاذى رددد
ال اودد هت د  Niدال ن د )  Pbدال تدهي) Cd))داللدهارالا    Cu)دال حدهس  Znداليهلتدالة)(Mn)دالي غ الدم

)−3
4PO(،  الةدد  فددا اليندده  ي ييثدد  اليااتدد هت القنهوددن  لاجدداا الع هتدد  الثقالدد   54)كيدده   لددش ال دد دل

 .الع اقن األوي ى  ع هت  الثقالة  فا  ييث  ت كالم ال55الطبنعن  دج دل )

 ( المواصفات القياسية لوجود العناصر الثقيلة في المياه الطبيعية54)الجدول 

 حث  برالعتمرع ع ى:رالم دة من عمل ال 

1-WHO,World Healthy Organization, 2003, Guide line for drinking water quality Recommendation 

Vol. 4th ed, p36. 

 .2001في الميره الط يعي  لسن  الماصفرت الليرسي  العراقي  لاجاع العنرصر الثلي    2-

 

 (ppm)بوحدات  العراقيةاألسمدة  الثانوية فيركيز العناصر ت( 55الجدول )

Co Ni pb Cd Cu Zn Mn Fe B نوع السماد 

17 76 42 20 37 475 42 0.32 10 TSP السوبر فوسفات الثالثي 

9.0 73 17 19 37 563 36 0.34 33 MAPفوسفات احادي أمونيوم 

13 44 17 11 18 253 34 0.18 10 NP 

10 34 17 9 15 233 18 0.15 10 NPK 

ج ا  العاراق، الم -العراقيا  المنتجا  مان اللارئماألسامد   نرهد  اللار  غاالي، محتااى العنرصار المغ يا  ل ن ارت ماناليصد ل: 

 ص. 69، 1987، 57، عدع 5العراقي  ل ع ام الزةاعي ، زانكا مج د

 

 

                                                            

(1)Radajevic, M. and Bashkin, V. N,. Op cit .p470.  

No Elements WHO (2007) ppm 

 منظم  ال ح  العرلمي  

I.R.S (2001) ppm 

 المااصفرت العراقي 

1 B 0.5 ـــــــــــ 

2 Fe 0.3 0.3 

3 Mn 0.4 0.1 

4 Zn 3 3 

5 Cu 1 1 

6 Cd 0.003 0.003 

7 Pb 0.01 0.01 

8 Ni 0.02 0.02 
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 Boron  (B)عنصر البورون - أ

ال دددملى دياجددد  ب ندددهت تدددغال ى جددد ا دىدددهاى يحددد ا فدددا  هت الثهةايددد  الثقالةددد  اد اةددداألردددة يعددد  البدددالدن    
 ،لةد ي   دان األل هف  د ب  ال هفد  فدا ر طقد  ال لاود  لالد  تسدتي   الينده  التدا تحتداي ىةدع  د ا االي هيق 

 بهتددهت كثالدد ى فددا لهلدد  زيددهاى وهوددا ل يددا ال بهتددهت، اال اةدده رتةدد  لأ االبددالدن ب ينددهت قةالةدد  جدد  ن  أدلغددب 
دأن  اليااتدددد هت القنهوددددن   اليسددددياح بهدددده  لاجدددداا البدددد د  فددددا اليندددده  الطبنعدددد  . 1mg/L((1ت كالددددم  ىددددة )

  56  ردع جد دل)54  ،دبع  رقهلة  جد دل)54  الصح  العهلين  لاجع ال  دل )  لي ظيppm 0.5بةغ )
ل ر طق  ال لاو  فدا أغةدا اآلبدهل ديدمااا فدا  ده  أتضح أن    ا الع ص  فاق الح  اليسياح بهه لينه  آبه

الددم  فددا  دده  ةنسددهن تيدداز دأيضدده فددا كددهةان الثددهةا بسددبا قةدد  وددقا   األرطددهل بشدد   رةحددا  ديقدد  ت ك
  الحقدد  بددهلان الب تقددهلا ال ددهتح فدداق الحدد  اليسددياح بهدده دبددهلان األبددن  ضددية الحدد  56  لددش ال دد دل)

فدا رنده  اآلبدهل دتازيعهده الي دهةا لسدا ةتدهم  تحهلالد   (B)البدالدن  أ دان اليسياح بهه، ت ادل  قنب ت الالم 
 فددا  دده  ةنسددهن، كيدده  بددالة mg/L(2.06-0.1لعال ددهت اليندده  ال ا ندد  فددا ر طقدد  ال لاودد  بددالة )ال يددهذ   
  ىدددالة تدددال  فدددا 9أقددد  ت كالدددم فدددا بئددد  لقدددب) ،  لالددد  وددد   37  دالي يطددد  )35  دالشددد  )56ال ددد دل )

  ليش دع تعميم التعميم لشط ال رالث  فا ر طق  السده  2ىةع ت كالم فا بئ  لقب )دا ر طق  الاايهن الس ةع 
ليي دد    20اقدد  ت كالددم فددا بئدد  لقددب)لالدد  ودد    mg/L 0.22-3.46)دفددا  دده  تيدداز بددالة) ال وددابا، 

  ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  2ىةددع ت كالددم فدا بئدد  لقددب )أ أةصده  الحدد داي فددا ر طقدد  الح ددهلى د 
اقدد  ت كالددم لالدد  ودد    mg/L(3.69-0.11دفددا  دده  تشدد ية األدل بددالة ) لسدده  ال وددابا،فددا ر طقدد  ا

  ليشد دع تعميدم 2ىةدع ت كالدم فدا بئد  لقدب )أ ليي   أةصده  الحد داي  فدا ر طقد  الح دهلى د   20فا لقب)
لالد  mg/L(2.1-0.10دفدا  ده  كدهةان الثدهةا بدالة ) التعميم لشط ال رالث  فدا ر طقد  السده  ال ودابا،

ىةع ت كالم فدا بئد  لقدب أ الح داي  فا ر طق  الح هلى د  4ليي   تيها    19ت كالم فا بئ  لقب)اق  و   
رددة اليعدد دا ان اليصدد ل الدد من     ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا.2)

خهلندد   لع صدد  البددالدن  ددا الصدديال ال هليدد  دخصاتدده  تدديال الل اةالدد  دالبن يهته دد ، دبيدده ان الي طقدد 
اللنينهمند  الغ ند  بهد ا األودي ى  عيهللت هع ت كالم  د ا الع صد   دا ةتن د  اودتوبا اا  رة     الصيال فأن

، دال داع االخد  اليسديع  10mg/Lالدع ) TSPالع ص ، لال  تص  ةسب  تااج   فا السيها الع اقدا ةداع 
NP (10تصدد  ةسددب  البددالدن  ندده الددعmg/L   (ة ددهت الصدد ههن  دالبشدد ي  اليي كيدده إن    55لاجددع ال دد دل

 . ه  ق   الي ن دالت يعهت الس هةن لهه ادلا  كبال ا  فا زيهاى ت الالم  خصات
 

 

 
                                                            

 .96محمد احمد السيد خ يل، م دة سربق، ص  (1)
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 األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm) ـب مقاسة (B)البورون يون( التوري  المكاني أل56الجدول )
 (2020-2019لسنة )

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ونترئج التحرليل المخت ري  ال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميداني  عملالم دة: من 

من منطقة  المأخوذة عيناتلل (ppm) ـب مقاسة (B)البورون يونالتوزيع المكاني أل (35)الشكل 
 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  راسةالد

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .(56جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:

  رقم البئر
  اسم صاحب البئر  السطح

 تموز نيسان

رين تش

 كانون الثاني  األول 

 0.9 1.98 2.1 0.53 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 2.1 3.69 3.46 2.06 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 1.8 2.1 1.35 0.39 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 1.4 2.26 2.48 1.2 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 0.6 0.32 0.28 0.12  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 0.7 0.56 0.55 0.45 محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادرة  السهل الرسوبي 6

 1.6 1.8 1.9 1.5 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 0.7 0.9 0.58 0.26 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 1.1 1.52 1.02 0.1 عين صيد  الوديان السفلى 9

 1.1 1.33 1.08 1.02 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 1.30 1.29 1.15 1.10 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 1.2 2.29 2.69 0.76 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 0.8 0.79 0.82 0.48 محمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  الوديان السفلى 13

 1.1 1.43 1.33 0.14 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 1.2 2.83 3.13 1.23 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 0.6 1.69 1.47 0.6 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 0.9 0.69 0.65 0.23  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 1.1 0.86 0.98 0.55 2الة ماء بصية/اس الدبدية 18

 0.10 0.21 0.51 0.14 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 0.12 0.11 0.22 0.12 1مخفر انصاب الحدودي   منطقة الحجارة 20

 1.7 1.56 0.65 0.23 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 0.8 0.78 0.76 0.48 لوذان بئر المنتزه منطقة الحجارة 22

 0.9 0.64 0.54 0.39 كاطع جبار جادر  لوديان السفلىا 23
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المأخوذة من منطقة  لعيناتل (ppm) ـب مقاسة (B)البورون يونالتوزيع المكاني أل (37) الخريطة

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج56دول )جالمن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:

  Fe( Iron(الحديد عنصر  -ب
ن  د دا ى صد  لضدال ةمي  الشهمع  التا تتااج  فا ت ب  دتيال القش ى األ  رة الع هت  يعتب  الح        

ن  بعد  االلي الدا ، ديتااجد  لضدهةا الثد  الع هتد  اةتشدهلا فدا القشد ى األديعتبد  عد، رهب ل يا اللهم هت الحند 
 ودطحن  الح    فا الينه  بت الالدم قةالةد  الن ر كبدهت الح  د  قةالةد  الد دبهن فدا الينده  وداا  كهةد  جا ند  اد 

 2Fe+ل  دد دز  إلددعهت ذامبدد  فددا اليندده  )ى دد  اختددمال االدكسدد الة   تحددال أ اةدددياجدد  الح  دد  ىةددع  دد هل 
يندده  ال ا ندد  درندده  اليسددت قعهت ديددمااا ت كالددم الح  دد  فددا ال  3Fe (1+الح  دد يا  إلددع تحددال  التألسدد ى دد  د 
غالدددد  ر غددددا  فددددا كثالدددد  رددددة الصدددد هىهت   جددددم  رددددة اليةالددددان 10) لبدددد  رددددةأبت كالددددم  اليندددده  الحهرضددددن د 

                                                            

 86،ص ،م دة سربق السعدي س مرن االمير ع د محماع  (1)
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ه  لامحد  غالد  رحببد  داالوتعيهالت الي ملن  لال   ت كم تأعال   ىةع الي ب  داألادات الي ملن  دإىطده  اليند
رصدد ل الح  دد  فددا  ن  أد  ، 1)الح  دد  فددا اليندده  ال ا ندد  الدد ي  دد ع  ىةددع ك دده ى البئدد  أ ددان فددا لهلدد  دجدداا 

 إلددعالت ايدد  اللنينهمندد  لصدديال التددا تحددال الح  دد  رددة ر كبددهت تددةب  غالدد  ذمبدد  بهليندده   إلددعاليندده    جددع 
اليعهان ىةع     ألسال  الح  د  غالد  الد اما بهلينده ، ر كبهت ذامب  اد غ دي ، ديتااج  الح    فا الت ب  د 

.  2)ته  ،البه اته   ،اللةالا  ، البه  يد  هديتااج  الح    فا رع ن )االر البال ،االدل الة،البه  دكسالة،اليغ 
  لي ظيدددد  الصددددح  العهليندددد  ppm 0.3)ح  دددد   فدددا اليندددده  الطبنعدددد  بةغددد اليسددددياح بهددده لاجدددداا ال اليااتددد هت القنهوددددن  ن  أد 

 د ا  أن  تضدح أ  54  ردع جد دل)57  ،دبعد  رقهلةد  جد دل)54، لاجدع ال د دل)2001داليااتد هت الع اقند  لسد    200لسد  
فا كهةان الثهةا بسبا قةد  بهل ديمااا فا  ه  تياز آلغةا اأ بهل ر طق  ال لاو  فا آفاق الح  اليسياح بهه لينه   الع ص 

 د ل ىةدع دجداا ىهرد  د د ا  األخد ح  رقهلةد  بهلشدهال ت كالدم  فدا  ده  ةنسدهن ديقد وقا  األرطهل بش   رةحا  له   الس   
  الحقد  بدهلان الب تقدهلا ال دهتح فداق الحد  اليسدياح بهده دبدهلان 57،   لدش ال د دل)فقن ألال رطهل دالتغ ي ألالتيفنف ب ع  ا

دتازيعهدده الي ددهةا هل اآلبدد فددا رندده   (Fe)الح  دد  أ ددان ت ادلدد  قددنب ت الالددم  األبددن  ضددية الحدد  اليسددياح بهدده،
فددا  mg/L(2.75 -0.07لعال ددهت اليندده  ال ا ندد  فددا ر طقدد  ال لاودد  بددالة)لسددا ةتددهم  تحهلالدد  ال يددهذ   

 ت كالددم فددا بئدد  أقدد  ، لالدد  ودد   38  دالي يطدد )36  دالشدد  )57رددة ال دد دل) دده  ةنسددهن، كيدده  بددالة 
  ليشددد دع تعميدددم 3لقدددب) ت كالدددم فدددا بئددد  أىةدددعالحددد داي فدددا ر طقددد  الح دددهلى د  أةصددده   ليي ددد   20لقدددب)

لالد  ود    mg/L(3.61-0.33دفا  ه  تيداز بدالة )التعميم لشط ال رالث  فا ر طق  السه  ال وابا، 
  2ت كالددم فدا بئدد  لقددب ) أىةددعليي د  تيها دد  الحدد داي  فدا ر طقدد  الح دهلى د   19ت كالددم فدا بئدد  لقددب) أقد 

-0.31) ا  دده  تشدد ية األدل بددالةدفدد ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا،
mg/L(3.61    كالدم فدا ت   أىةدعفدا ر طقد  الح دهلى د  أةصده   ليي د   20ت كالدم فدا لقدب) أق لال  و

، دفدددا  ددده  كدددهةان الثدددهةا التعميدددم لشدددط ال رالثددد  فدددا ر طقددد  السددده  ال ودددابا  ليشددد دع تعميم 2بئددد  لقدددب )
 طقدد   دد  تيها دد  الحدد داي فددا رليي  19ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أقدد لالدد  ودد    mg/L(2.92-0.32بددالة)

   ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا.2) لقددب ت كالددم فددا بئدد  أىةددعالح ددهلى د 
دجاا زيهاى فا ت الالم الح    خصاته  ى   ر دهيق التصد يف دقد   اليد ن دالت يعدهت  ريه وبق  لشدي

لت ودبهت الي طقد  دبهلد ات ت ودبهت السده  ال ودابا  الس هةن ، د  ا ةدهت  ردة إذابد  بعد  اليعدهان الي اةد 
، ديمااا ت كالم الح    فا الينده  الح    داالر البال دالبه  دكسالة ألهوال دتلاي ا الغهل دالم  ى الحهدي  ىةع 

 ن  أ لدش يد  ، 3)الحدهلىدفا رنده  الال دهبنع   8)ال ا ن  الحهرضن  التا تق  فالهه قني  أالس الهال لدجال ا ىة
 د ل ىةدع دجداا ىهرد  د د ا  األخد ح  بهلشدهال رقهلةد كهة  الت الالم فالهه قةالة  دكهةان الثهةا سهن ةن ي  ه  

 .األفقن   دالتغ ي  األرطهلالتيفنف ب ع  
 

                                                            

 .242-241م دة سربق،ص الهيدةولاجي، سالم هرتف احمد الج اةي،  (1)

(2) Boyd, , claud ,E.,op cit, p5. 

(3) Todd, David Keith, op.cit, 1980. p539. 
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 نطقة الدراسةمالمأخوذة من  للعينات (ppm) ـمقاسة ب (Fe) الحديد يونالتوزيع المكاني أل (57الجدول )

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب 

حالسط  رقم البئر  كانون الثاني  تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر  

 1.42 3.09 3.06 0.31 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 2.92 3.61 3.61 0.89 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 2.63 2.81 2.8 2.75 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 2.36 2.09 2.08 1.31 مياه الجوفية  محطة البيداء لتحلية ال السهل الرسوبي 4

 0.57 0.40 0.36 0.17 البعيد 1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 0.59 0.61 0.67 0.56 ة محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادر السهل الرسوبي 6

 0.96 0.93 0.66 0.52 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 0.95 0.82 0.7 0.54 ال شارع محمدسليم  السهل الرسوبي 8

 1.29 1.45 1.49 0.23 عين صيد  الوديان السفلى 9

 1.05 1.08 1.12 0.83 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 1.47 1.51 1.62 0.36 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 2.25 2.36 2.10 1.06 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 0.49 0.51 0.60 0.38 بئر الطاقة الشمسية  / شاطئ شارع محمد ان السفلىالودي 13

 1.06 2.34 2.45 0.25 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 2.20 2.76 2.96 0.78 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 0.78 0.89 1.92 0.49 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 0.90 0.86 1.49 0.18  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 0.45 0.51 0.54 0.41 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 0.32 0.32 0.33 0.09 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 0.29 0.31 0.37 0.07 1مخفر انصاب الحدودي   منطقة الحجارة 20

 2.43 2.44 2.49 1.25 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 0.75 0.80 0.83 0.26  لوذان بئر المنتزه منطقة الحجارة 22

 1.89 2.01 2.08 0.25 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23

 اجنه.ةا  دالتل ةزال  العفا ريتب ات د  ونترئج التحرليل المخت ري  ال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميداني  عملالم دة: من 

 منطقة الدراسة المأخوذة من عيناتلل (ppm) ـب مقاسة (Fe) الحديد يوناني ألالتوزيع المك (36) الشكل

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(57جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:
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المأخوذة من منطقة  للعينات (ppm) ـمقاسة ب (Fe) الحديد يونالتوزيع المكاني أل (38الخريطة )

 (2020-2019ة )لسن األشهرحسب  الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج57جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:

 

 Manganese (Mn) المنغنيز أيون –ج 

 ،ت لدددا ر اةددهت الت بدد  دال ودددابنهتليعددداا ب لجدد  األوددهس الثهةايدد  هت أ اةددالي غ الددم ألددد   أ ددان يعدد  
الينده  الطبنعند   ددجداا  فدا ،طبنع  دغهلبه رع الح    ديشبه الح    فا ت هى ته اللنيهمند ياج  ل  فا الد 
(0.20 mg/L 10رددة ) بال يدده يصدد  ت كالددم  ألبدد  أقدد د أmg/L   اليندده  ال ا ندد  ب سدده قةالةدد  جدد ا ىددة فددا

حهلالدددد  ديددددمااا ت كالددددم  فددددا الي )3mg/L-2الح  دددد  دللددددة اليندددده  ال ا ندددد  العينقدددد  يصدددد  ت كالددددم الي غ الددددم)
د رنده  اودتي ا  ألصد ا رنده  الصد هىهت اليع ةند  أيبيا  وجودييا ، دي جع الحهرضن  درنه  الال هبنع الحهلى

رددة رةاعددهت اليندده  د ددا غالدد  ر غددا   ندده فددا اليندده  كيدده  ددا الحددهل بهل سددب   الي غ الددمد اليعددهان دالدد  ط، 
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م  دد د  بهليحهلالدد  الغ ندد  بغددهل ع ددهما لةح  دد ،  دد تبط الي غ الددم بع قدد  ى سددن  رددع البن هلباةددهت الن الي غ الدد
يد خ  بت سد   د   اليدااا ديميد  د  ،دياج  فا الينده  الطبنعند  ةتن د  ت سد  اليدااا العضداي  أدكسال  اللهلبان 

 إلدع ديتحدال الي غ الدم لتبدهيهب القداي بدهليااا العضداي ،أالي غ الدم دال حدهس دال تد دجالة د  رة ت كالم ى صد 
 . 1)ةسدد اا ه  أيعيدد  ىةددع د  قدد   رصدد ه  البئدد  وددااألاوددا  إلددع  2CO)غالدد  ردد ا  بهليندده  ى دد  خدد د  غددهز

لي ظيدددد   ppm)0.4(دأن  اليااتدددد هت القنهوددددن  اليسددددياح بهدددده لاجدددداا الي غ الددددم فددددا اليندددده  الطبنعدددد  بةغدددد 
  ،دبعد  54لاجدع ال د دل )،  2001الياات هت الع اقن  لسد   ppm)0.1)د 2007الصح  العهلين  لس   

بدددهل ر طقددد  أ ددد ا الع صددد  فددداق الحددد  اليسدددياح بهددده لينددده   ن  أتضدددح أ  54)لجددد د    ردددع58رقهلةددد  جددد دل)
بدهل ديدمااا فدا  ده  تيداز دتشد ية األدل دفدا كدهةان الثدهةا ايضده بسدبا قةد  وددقا   غةدا اآلأ ال لاود  فدا 

  الحقدد  58  ديقدد  ت كالددم  فددا  دده  ةنسددهن   لددش ال دد دل)2020-2019رطددهل بشدد   رةحددا  لسدد   )ألا

ت ادلدد  قددنب د قددهلا ال ددهتح فدداق الحدد  اليسددياح بهدده دبددهلان األبددن  ضددية الحدد  اليسددياح بهدده،بددهلان الب ت
لعال دهت الينده  دتازيعهده الي دهةا لسدا ةتدهم  تحهلالد  ال يدهذ   اآلبدهل فدا رنده  (Mn) الي غ الدم أ دان ت الالم 

  58ل ددددد دل)فدددددا  ددددده  ةنسدددددهن، كيددددده  بدددددالة ا mg/L(1.63 -0.1ال ا نددددد  فدددددا ر طقددددد  ال لاوددددد  بدددددالة)
ليي   رةحدق ىيدهل بدة يهود  الحد داي   17ت كالم فا لقب) أق لال  و    ، 39  دالي يط )37دالش  )

  لي ق  السال  رحيد  بدة الحسة)لضدا ه ى د   فدا ر طقد  12ت كالم فا بئ  لقب) أىةعفا ر طق  ال ب ب  د 
  ليعيد  5ت كالدم فدا بئد  لقدب) أق لال  و    mg/L(3.6-0.24دفا  ه  تياز بالة ) الاايهن الس ةع،

  لي قددد  السدددال  رحيددد  بدددة 12ت كالدددم فدددا بئددد  لقدددب) أىةدددعد  فدددا ر طقددد  الاايدددهن السددد ةع 1ودددهرهن أودددي  
لالدد  ودد    mg/L(2.91-0.26دفا  دده  تشدد ية األدل بددالة)الحسددة)لا  فددا ر طقدد  الاايددهن السدد ةع،

  12لقدب ) ت كالم فا بئد  أىةعالح داي فا ر طق  الح هلى  د  4ليي   تيها    19ت كالم فا بئ  لقب) أق 
دفدا  ده  كدهةان الثدهةا  ،فدا ر طقد  الاايدهن السد ةعبدة الحسة)لضدا ه ى د   البئد ان  لي ق  السال  رحي 

الح داي فا ر طقد   4ليي   تيها    19ت كالم فا بئ   لقب) أق لال  و    mg/L(2.79-0.29بالة )
فدا ر طقد   ى د   البئد ان بدة الحسة)لضدا ه   لي قد  السدال  رحيد 12ت كالم فا بئ  لقب ) أىةعالح هلى  د 

،  دان األ لش ى   دجاا تةا  كبال  لةينده  ال ا ند  بهد ا    39الي يط ) إلعال ظ   ىب د  الاايهن الس ةع.
القددنب العةندده الااضدح  رددة الي يطدد  قدد  تلددان  جددم  بددهليةالان. إن   10ردة  أقدد ةسددبهه يبنعندد  د ددا  ن  ألالد  

طقدد  البحدد  رثدد  ر ياىدد  االر البددال دالبه  دكسددالة الحهديدد  ذابدد  دت لددا اليعددهان ل وددابنهت ر أةهت دد  رددة 
األودي ى  عيهلى د  اودتدال ودنيه الت الالم اليضهف  الالهه ب عد  التةدا  فض   ىة ىةع الي غ الم فا ت كالبهه، 

زايدددها التةدددا  ى ددد  ر دددهيق أاللنينهمنددد  دالحهديددد  ىةدددع ت الالدددم ىهلنددد  ردددة الي غ الدددم.   لدددش بصدددالى ىهرددد  
 .الحدوعي نرطق التغ ي  عند المنرطق نس   لم الت ريف

 

                                                            

 .88محمد احمد السيد خ يل، م دة سربق، ص  (1)
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منطقة  المأخوذة من للعينات (ppm)مقاسة بـ  (Mn) المنغنيز ( التوزيع المكاني أليون58الجدول )

 (2020-2019)لسنة  األشهرحسب  الدراسة

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ونترئج التحرليل المخت ري  ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عملالم دة: من 

المأخوذة من منطقة  عيناتلل (ppm) ـمقاسة ب (Mn) المنغنيز يونلتوزيع المكاني ألا( 37الشكل )

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  الدراسة

  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(58جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:

 

 

 

 كانون الثاني تشرين األول تموز نيسان اسم صاحب البئر السطح رقم البئر

 0.67 0.88 0.87 0.28 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 1.87 2.01 2.39 0.65 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 1.82 1.69 1.69 1.4 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 1.48 1.41 1.47 0.73 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 0.45 0.37 0.24 0.14  1معمل أسمنت سامان  الوديان السفلى 5

 0.49 0.52 0.66 0.41 ة محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادر السهل الرسوبي 6

 0.86 0.72 0.41 0.73 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7<

 0.58 0.62 0.56 0.41 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 0.47 0.49 0.46 0.23 عين صيد  الوديان السفلى 9

 1.03 0.88 0.95 0.85 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 0.96 0.61 0.71 0.45 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 2.79 2.91 3.6 1.63 د السيد محمد مرق الوديان السفلى 12

 0.42 0.47 0.49 0.27 محمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  الوديان السفلى 13

 0.73 0.56 0.32 0.19 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 1.37 1.54 2.73 0.62 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 0.28 0.31 1.26 0.25 1السلمان/ محطة تحلية ماء منطقة الحجارة 16

 0.69 0.66 1.2 0.1  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 1.26 1.69 2.12 1.11 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 0.29 0.26 0.42 0.12 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 0.32 0.35 0.37 0.15 1مخفر انصاب الحدودي   منطقة الحجارة 20

 1.59 1.40 1.2 0.23 عبد المنعم سعود   ارةمنطقة الحج 21

 0.66 0.58 0.54 0.15 لوذان بئر المنتزه  منطقة الحجارة 22

 0.30 0.38 0.33 0.24 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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المأخوذة من منطقة  عيناتلل (ppm) ـمقاسة ب (Mn) المنغنيز يونلتوزيع المكاني ألا(39) الخريطة

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  الدراسة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج58جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:         

  Zn( Zinc( الخارصين-د
ديت ودا ى د ره يصدبح قنيد   )2Zn+(الثهةاي  دياجد  فدا الينده  ىةدع  د    هت اةاأليع  اليهلتالة رة   

،ديتااجدددد   1)هلتددددالة دى دددد  دجدددداا ت وددددبهت اللب يدددد   ىةددددع  دددد   كب يتالدددد  الي9-7  بددددالة )phالحياضدددد  )
ال ةميد  درعدهان الطال ند   لهودال األلتالة فا اليع ن )اليغ هته د ، اليسد افه  ، الةنياةه د   ديتااجد  فدا هالي

جسدده  أل يددا  وهودداأ ال اودد هتن  درية ددهت ال ضدد ت العضدداي  ديعتبدد  ى صدد األوددي ى دكب يتددهت اللهلسددالا  د 
دأن  اليااتدد هت  . 2)يسددبا التهدده  األرعدده   3mg/L كالددم  فددا رندده  الشدد   ىددة )اللهم ددهت الحندد  دزيددهاى ت

لي ظيدد  الصددح  العهليندد   ppm)3)اليهلتددالة فددا اليندده  الطبنعدد  بةغدد  أ ددان القنهوددن  اليسددياح بهدده لاجدداا 
  ردددددع 59،دبعددددد  رقهلةددددد  جددددد دل)  54لاجدددددع ال ددددد دل )، 2001اليااتددددد هت الع اقنددددد  لسددددد   د  2007لسددددد  

بهل ديمااا فدا آلبهل ر طق  ال لاو  فا ك  اآادن الح  اليسياح بهه لينه    ان األ  ا  ن  أضح تأ  54ج دل)
 رطددددهل بشدددد   رةحددددا  لسدددد   ألبسددددبا قةدددد  وددددقا   ا يضدددده  أ دددده  تيدددداز دتشدددد ية األدل دفددددا كددددهةان الثددددهةا 

ضدية  لان األبدن جيندع الحقد  بده ن  أ  59 ، ديق  ت كالم  فا  ه  ةنسهن   لش ال  دل)2019-2020)
دتازيعهده الي دهةا لسدا اآلبهل  فا رنه   )2Zn+( اليهلتالة أيانتراوح  قيم تراكيز و، الح  اليسياح بهه

                                                            

 .72عالء نرصر الشمري ، م دة سربق،ص  (1)

،جرمعا  16حسين ماسى الشمري ، تليم ت اث الميره الجافي  في منطل  نكر  الس مرن ، مج   ال حاث الجغرافي  ، العادع  (2)

 .290، ص2012الكاف  ،
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فدا  ده  ةنسدهن،  mg/L(1.80-0.09لعال هت الينه  ال ا ن  فا ر طق  ال لاود  بدالة)ةتهم  تحهلال  ال يهذ   
 ليي دد    20لقددب) فددا بئدد  ت كالددم أقدد لالدد  ودد   ، (40( والخريطاا )38( والشااكل)59الجاادول)ليدده  بددالة 

  ليش دع تعميم التعميم لشط ال رالثد  فدا 2ت كالم فا بئ  لقب) أىةعالح هلى د  الح داي فا ر طق   أةصه  
  5لقدب)ت كالدم فدا بئد   أق لال  و    mg/L(2.61-0.30دفا  ه  تياز بالة) ر طق  السه  ال وابا، 

  ليش دع تعميم التعميدم لشدط 2الم فا بئ  لقب)ت ك أىةعد  فا ر طق  الاايهن الس ةع 1وهرهن أوي  ليعي  
ت كالددم  أقدد لالدد  ودد    mg/L(2-0.21دفددا  دده  تشدد ية األدل بددالة)، ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا

  ليشدد دع تعميددم 2ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أىةددعالحدد داي فددا ر طقدد  الح ددهلى د  4تيها دد ليي دد    19فددا لقددب)
لالد    mg/L1.59-0.26، دفدا  ده  كدهةان الثدهةا بدالة)اباالتعميم لشط ال رالثد  فدا ر طقد  السده  ال ود

ت كالدم فدا بئد  لقدب  أىةدعالحد داي فدا ر طقد  الح دهلى د  4تيها د ليي د    19لقدب)فدا بئد   ت كالدم أق و   
  بددأن اليندده  59  لددش رددة ال دد دل) .ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا  2)

 WHOالصدددح  العهلينددد  ر ظيددد  لسدددا رعددده    اليهلتدددالة أ ان غالددد  رةاعددد  بددد ر طقددد  ال لاوددد  ال ا نددد  فدددا
هةا )بصدالى خهتد   فدا خت ا ر أبال يه   هلا واا  تب   الهه بهل ص  اليهر   التا )داليعه   الع اقن 

م اليهلتدددالة ى ددد  ر دددهيق لالددد  تدددمااا ت الالددد  40كيددده  دددا داضدددح فدددا الي يطددد )  دددان األ ددد ا تازيدددع ت كالدددم 
اللنينهمند  تعي  األودي ى الي دهيق الملاهند  التدا تسدفضد   ىدة ي ن دالت يعدهت السد هةن ، التص يف دق   ال

  ال ودددابا كيددده تيتدددهز الت ودددبهت الح  ثددد  فدددا ر دددهيق السددده . دددان األدالحهديددد  ىةدددع ت الالدددم ىهلنددد  ردددة  ددد ا 
 . ان األاعهه به ا لتيهلن  تةأالت وبهت الطال ن  الغ ن  بهليهلتالة، ريه تمي  رة دالغهل ىةع  دتلاي ا الم  ى

 (2020-2019) لسنة األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm) ـب مقاسة (Zn)الخارصين  يونالتوزيع المكاني أل (59الجدول )

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ونترئج التحرليل المخت ري  الم دة: من عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميداني 

 كانون الثاني تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر  السطح رقم البئر 

 0.83 0.96 2.30 0.36 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 1.59 2.0 2.61 1.80 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 1.54 1.79 2.19 1.45 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 1.31 1.31 1.94 1.22 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 0.39 0.32 0.30 0.15  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 0.45 0.70 0.89 0.75  محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادرة السهل الرسوبي 6

 0.73 0.69 0.70 0.61 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 0.98 0.95 0.93 0.70 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 0.68 1.07 1.01 0.7 عين صيد  الوديان السفلى 9

 0.95 1.46 1.69 1.39 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 0.41 0.39 0.37 0.14 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 1.42 1.50 2.01 1.13 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 0.53 0.60 0.39 0.14 بئر الطاقة الشمسية  / شاطئ شارع محمد الوديان السفلى 13

 0.66 0.65 0.71 0.15 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 1.18 1.62 2.31 0.52 1محطة مراعي السلحوبية/   الوديان السفلى 15

 1.49 1.53 1.85 0.28 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 0.94 1.25 1.49 0.12  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 1.04 1.08 1.29 0.42 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 0.26 0.21 0.48 0.17 4خاديد/ت منطقة الحجارة 19

 0.29 0.44 0.54 0.09 1مخفر أنصاب  الحدودي/ منطقة الحجارة 20

 1.36 1.51 1.49 1.24 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 0.59 0.83 1.12 0.18  بئر المنتزه لوذان منطقة الحجارة 22

 1.27 1.48 1.35 0.86 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23
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 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm) ـمقاسة ب (Zn)الخارصين  يونلتوزيع المكاني ألا( 38) الشكل

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.59جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:

 

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm) ـب مقاسة (Zn)الخارصين  يونلتوزيع المكاني ألا (40) الخريطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج59) جدولالمن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:      
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  Copper( Cu) النحاس -هـ 
لالدد    ،لدد  فددا الطبنعدد  د ردد تبط رددع ى هتدد  اخدد ح الثهةايدد  الشددهمع   هت اةدداأليعدد  ال حددهس رددة       

 pHديدمااا ت كالدم  بأزايدها  الجد  الحد الى دزيدهاى الحهرضدن  الينده   ،ألهودال  تااج  ىةع     كب يتالد ات اد 
رندده  وددهر  دتسددبا  ُتعدد    2mg/Lا ندد  داذا زاا ت كالددم  ىددة )ال    فددا اليندده 1.5mg/Lديتااجدد  بت كالددم )

الةنياةه ددد  داليدددااا رعددد ن ، ديتااجددد  ردددع  1)ل ةسدددهنالييالتددد  ارددد اا التقدددا  داالودددههل داالرددد اا القةبنددد  
العضدداي  دى دد ره يصددبح اليحةددال رتعددهال اد قهىدد ي تصددبح قهبةالتدده ىةددع االةتقددهل قةالةدد  ديددمااا ت كالددم  فددا 

دأن  الياات هت القنهون   اليسياح بهه لاجاا  . 2)درت افق رع اللب ي  فا اغةا ةااع الصيالال وابنهت  
اليااتد هت الع اقند  د  2007لي ظي  الصح  العهليند  لسد   ppm)1)ال حهس فا الينه  الطبنع  بةغ  أ ان 

ادن   دان األ  د ا ن  أتضدح أ  54  ردع جد دل )60، دبع  رقهلة  جد دل ) 54لاجع ال  دل )، 2001لس   
جيندع الحقد  بدهلان  ن  أ  60بدهل دي لدش ال د دل )آلبدهل ر طقد  ال لاود  فدا كد  اآالح  اليسياح بهه لينده  

 ال حدهس أياانتراوحا  قايم تراكياز ، و دان األاألبن  ضية الح  اليسياح بهه أي ى   دجاا تةدا  بهد ا 
(Cu    لعال ددهت اليندده  ال ا ندد  فددا ر طقدد  هذ   دتازيعهدده الي ددهةا لسددا ةتددهم  تحهلالدد  ال يدداآلبددهل  فددا رندده

، (41( والخريطا )39( والشاكل)60الجادول)  فدا  ده  ةنسدهن، كيده  بدالة mg/L0.63-0.1ال لاو  بدالة)
ت كالدم فدا  أىةعد  فا ر طق  الاايهن الس ةع 1وهرهن أوي    ليعي  5لقب)ت كالم فا بئ   أق لال  و   
، دفدددا  ددده  تيددداز بدددالة فدددا ر طقددد  السددده  ال ودددابا  ليشددد دع تعميدددم التعميدددم لشدددط ال رالثددد  2بئددد  لقدددب )

(0.22-mg/L0.83     فدا ر طقد  الاايدهن  1ودهرهن أودي    ليعيد  5لقدب)ت كالم فا بئ   أق لال  و
،    ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا2ت كالددم فددا بئدد  لقددب ) أىةددعد  السدد ةع

 أودي    ليعيد  5لقدب)ت كالم فا بئد   أق لال  و     mg/L0.91-0.19دفا  ه  تش ية األدل بالة )
  ليشد دع تعميدم التعميدم لشدط ال رالثد  فدا 2ت كالم فا بئ  لقب ) أىةعد  فا ر طق  الاايهن الس ةع 1وهرهن

ت كالددم فددا  أقدد لالدد  ودد     mg/L0.68-0.20، دفددا  دده  كددهةان الثددهةا بددالة )ر طقدد  السدده  ال وددابا
  ليشدد دع 2ت كالددم فددا بئدد  لقددب ) أىةددعد   طقدد  الاايددهن السدد ةعفددا ر 1وددهرهن أوددي    ليعيدد  5لقددب)بئدد  

  ىدد   دجدداا تةددا  لةيندده  60ال دد دل )   لددش .تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا
 .داليعدده   الع اقندد  WHOلسددا رعدده   ر ظيدد  الصددح  العهليندد    ددان األبهدد ا ر طقدد  ال لاودد   ال ا ندد  فددا

فددا  ردده ة دد   ذلددافةدده التبدده  دعالددق باجدداا الت وددبهت اللب يتهتندد ، د   ددان األ دد ا   الالددمأردده التازيددع الي ددهةا لت
االلتاازيددد  اآلبددهل  ال ب  الثددهةاي ، كيدده تيتدددهز رندده  )ةتشددهل الااوددع لة ب  يددد ألر ددهيق التصدد يف لالددد  ا

 .ألخدد ح ااآلبددهل  لتاا  دده ىةددع ت الالددم ىهلندد  ةدداع ردده رقهلةدد  رددع أدالعينقدد  الييت قدد  لتلدداية الدد ي ىةددع 
رقهلةد  ردع ال تد ات فت تا كهةان عهةا دةنسهن)فت ى التسهقط اليطد ي   ىب بصالى ىهر  تق  ت الالم ال حهس 

ىد  د د ا رده ة لظده فدا الملا اآلبدهل  بد ال  ردة رنده   األرطدهلىةدع رنده   لثد أ دهلا ألىتيها اأ ب ع   األخ ح 
  .41فا الي يط  )

 
 

                                                            

 ,241م دة سربق ، ص الهيدةولاجي، سالم هرتف احمد الج اةي،  (1)

(2) Hem, J.D., op cit,1985, p143. 
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 لدراسةاالمأخوذة من منطقة  عيناتلل (ppm) ـب (مقاسةCu) حاسالن يونلتوزيع المكاني ألا (60الجدول )

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب 
 كانون الثاني  تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر  السطح رقم البئر 

 0.40 0.46 0.49 0.43 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 0.68 0.91 0.83 0.63 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 0.64 0.77 0.71 0.46 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 0.53 0.66 0.65 0.52 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 0.20 0.19 0.22 0.1  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 0.21 0.28 0.39 0.25 ة محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادر السهل الرسوبي 6

 0.39 0.50 0.36 0.28 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 0.45 0.49 0.51 0.22 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 0.33 0.35 0.33 0.14 عين صيد  الوديان السفلى 9

 0.42 0.47 0.46 0.40 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 0.41 0.48 0.28 0.11 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 0.60 0.67 0.69 0.46 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 0.24 0.29 0.30 0.10 بئر الطاقة الشمسية  / شاطئ شارع محمد الوديان السفلى 13

 0.61 0.64 0.67 0.16 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 0.52 0.69 0.68 0.26 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 0.25 0.31 0.39 0.15 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 0.28 0.29 0.36 0.22  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 0.47 0.51 0.54 0.36 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 0.18 0.20 0.23 0.18 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 0.28 0.38 0.40 0.14 1الحدودي/مخفر أنصاب   منطقة الحجارة 20

 0.27 0.32 0.36 0.14 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 0.26 0.44 0.53 0.35  بئر المنتزه لوذان منطقة الحجارة 22

 0.35 0.39 0.42 0.16 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23

 تل ةاجنه.ريتب ات دزال  العةا  دال فا ونترئج التحرليل المخت ري  ي اناس  الميدال رحث  برالعتمرع ع ى الدة عملالم دة: من                 

حسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm) ـب (مقاسةCu) النحاس يونلتوزيع المكاني ألا( 39)الشكل 

 (2020-2019لسنة ) األشهر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.60جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:
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 المأخوذة من منطقة الدراسة لعينات (ppm) ـب (مقاسةCu) النحاس يونأللتوزيع المكاني ا (41) الخريطة

 (2020-2019لسنة )حسب األشهر  
 
 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج60جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:

 

 

  Cadmium (Cd)    الكادميوم-و 

ردع خهردهت ال تدهي  تحد ا  ال ملى السهر  داليةاع  لةبالئد  ديتااجد  ر هت اةاألاللها ا  رة  أ ان يع    
ليعدد ن االسدد هلال ا    ديعتبدد  ،لتبدده  بهللب يدد ألالا  اليهلتددالة بددأن لدده اليالدد  لريشددبه اللددهاد   داليهلتددالة،

ىتبد  اللدها ا  الالد  جالاكنيندهما لةبحدد  أ تدالة لد لا اليضدنف لةلدها ا  دةتن د  لةتد ابط بدالة اللدها ا  داليهل 
 ، 1)الا رشد   كب يتالد  اللددهابديت ودا  ختمالند ألفدا ال ودابنهت فدا الظد دا ا  ت كالدم  زيدهاىد  ىدة اليهلتدالة

                                                            

عةاس  تراكيز الف زات الثلي   ل ميره الجافي  حرمد ع ي احمد جالل، ع د الج رة جرسم، حيدة ع يد س امي العمرة،  (1)

 .6،ص2008، جرمع  بربل ، أةضك ي  ع ام  ، بحث منشا،لمنرطق مخترة  من مدين  الح  
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يهت الصةب  رثد  هالا  فا الينه  ال ا ن   ا السيها ال او هتا درنه  الي هلي الثقالة  دال  ررصهال اللها ن  أد 
التع ا ل ت ى  ياية  لةلدها ا  يسدبا  ن  أد  ، 1)ات  ال عهلنهت الص ههن  دل ق الاقاا اليتح  البطهليهت دةا 

اليااتد هت  ن  أد  . 2)يسبا تة  اللةع دال ش  اللةداي درد ا د دة العظده ال ي عهل تحن  رمر   دضهلى أ
لي ظيدد  الصددح    ppm 0.003)اللددهارالا  فددا اليندده  الطبنعدد  بةغدد  أ ددان القنهوددن   اليسددياح بهدده لاجدداا 

  ردع 61، دبعد  رقهلةد  جد دل) 54لاجدع ال د دل)، 2001الياات هت الع اقند  لسد   د  2007العهلين  لس  
بددهل آلغةددا اأ بددهل ر طقدد  ال لاودد  فددا آ دد ا الع صدد  فدداق الحدد  اليسددياح بهدده ليندده   ن  أتضددح أ  54جدد دل)

رطددهل بشدد   رةحددا  األ  وددقا   بسددبا قةدد يضدده  أديددمااا فددا  دده  تيدداز دتشدد ية األدل دفددا كددهةان الثددهةا 
  الحقدد  بددهلان الب تقددهلا ال ددهتح 61الددم  فددا  دده  ةنسددهن   لددش ال دد دل)ك ، ديقدد  ت  2020-2019لسدد  )

دتازيعهه الي هةا لسدا اآلبهل  فا رنه  (Cd)اللهارالا  أ ان ت ادل  قنب ت الالم د   ،فاق الح  اليسياح بهه
فددا  دده   mg/L(0.19 -0.005فددا ر طقدد  ال لاودد  بددالة)لعال ددهت اليندده  ال ا ندد  ةتددهم  تحهلالدد  ال يددهذ   

لصدهلب    23ت كالم فا لقدب) أق  ، لال  و   42  دالي يط )40  دالش  )61ال  دل)ةنسهن، كيه  بالة 
  ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط 2ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أىةددعفددا ر طقدد  الاايددهن السدد ةع د  لددهيع جبددهل جددهال

ت كالدم  أقد لالد  ود    mg/L(0.27-0.009فدا  ده  تيداز بدالة)د ال رالث  فدا ر طقد  السده  ال ودابا، 
  ليحيند  6ت كالدم فدا بئد  لقدب) أىةدعفدا ر طقد  الاايدهن السد ةع د  كهيع جبهل جهاللصهلب    23فا لقب)

دفدددددا  ددددده  تشددددد ية األدل بدددددالة  ،ودددددهد  لغدددددمالن دال عددددده  دال بهتدددددهت ال دددددهالى فدددددا ر طقددددد  السددددده  ال ودددددابا
(mg/L(0.22-0.007    فدددا ر طقددد   كدددهيع جبدددهل جدددهاللصدددهلب    23 كالدددم فدددا لقدددب)ت أقددد لالددد  وددد

  ليشددد دع تعميدددم التعميدددم لشدددط ال رالثددد  فدددا ر طقددد  السددده  2ت كالدددم فدددا بئددد  لقدددب) أىةدددعالاايدددهن السددد ةع د 
، دفددا  دده  كددهةان أيضدده    ليعيدد  اليةددح فددا ر طقدد  الييةحدد  فددا السدده  ال وددابا 3ال وددابا د بئدد  لقددب)

فددا  كددهيع جبددهل جددهاللصددهلب    23ت كالددم فددا لقددب) أقدد    لالدد  ودد mg/L(0.21-0.009الثددهةا بددالة)
  ليش دع تعميم التعميم لشط ال رالث  فا ر طق  السده  2ت كالم فا بئ  لقب ) أىةعر طق  الاايهن الس ةع د 

 ىبدد لى ىهردد    لددش د بصددا  .  ليعيدد  اليةددح فددا ر طقدد  الييةحدد  فددا السدده  ال وددابا3بئدد  لقددب)د  ال وددابا
لت ددهع ةددهت  ،  دد ا االا لي طقدد  ال لاودد  ىددهلا بت كالددم اللددهارالا  فددا اليندده  ال ا ندد تةددا    دجدداا 61ال دد دل )

  فتاضدح دجداا ت الالدم 42أره الي يطد  ) . ان األرة دجاا الت وبهت اللب يتن  الي زر  دالحهدي  ىةع   ا 
لدان لهديد  رنده  تلداية الد ي دالعالدان تىهلن  ى   ر هيق التص يف، لال  الت وبهت اللب يتهتند ، كيده إن   

اللنينهمنددد  لهددده ادل كبالددد  فدددا زيدددهاى ت كالدددم  األودددي ى  عيهلاودددت كيددده إن  ىةدددع ت الالدددم ىهلنددد  ردددة اللدددهارالا . 
لهدده ادل كبالدد  فددا تيفنددف ت كالددم  أيضدده  السددهقط   األرطددهلكينددهت  إن   خصاتدده  ى دد  الي ددهيق الملاهندد .

فدا لدالة يقد    دان األف   تما د  ت الالدم  د ا دل)ال ت ى ال هألتياز دتش ية افت ى  ىب اللهارالا ، لال  ة لش 
 كهةان الثهةا دةنسهن )ال ت ى ال يب   ب ع  تأعال  ىهر  التيفنف ىةع     الينه . ىب 

 
 

                                                            

(1) Alloway, B. and Ayres, D.C. Chemical Principles of Environmental Pollution, 2nd ed., 
Chapman and Hall, London,1997, p395. 

 .290حسين ماسى الشمري ، م دة سربق، ص  (2)
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 طقة الدراسةالمأخوذة من من عيناتلل (ppm) ـب مقاسة (Cd) الكادميوم يونلتوزيع المكاني ألا (61الجدول )

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب 
صاحب البئراسم  السطح  رقم لبئر  كانون الثاني  تشرين األول تموز نيسان  

 0.15 0.17 0.17 0.1 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 0.21 0.22 0.23 0.19 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 0.21 0.22 0.19 0.12 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 0.18 0.16 0.16 0.15 جوفية  محطة البيداء لتحلية المياه ال السهل الرسوبي 4

 0.11 0.10 0.09 0.05  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 0.16 0.19 0.27 0.12 ة محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادر السهل الرسوبي 6

 0.14 0.17 0.25 0.13 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 0.16 0.15 0.15 0.07 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 0.14 0.19 0.19 0.05 عين صيد  الوديان السفلى 9

 0.16 0.18 0.15 0.10 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 0.16 0.18 0.15 0.09 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 0.20 0.21 0.21 0.13 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 0.12 0.09 0.08 0.03 بئر الطاقة الشمسية  / شاطئ شارع مدمح الوديان السفلى 13

 0.13 0.20 0.18 0.03 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 0.17 0.18 0.18 0.09 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 0.12 0.13 0.12 0.09 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

مار ابن ياسرمخفر ملحق ع الدبدية 17   0.07 0.15 0.16 0.13 

 0.14 0.16 0.15 0.09 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 0.10 0.12 0.11 0.03 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 0.10 0.08 0.07 0.02 1مخفر انصاب الحدودي   منطقة الحجارة 20

 0.19 0.21 0.15 0.05 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 0.13 0.15 0.12 0.1  لوذان بئر المنتزه الحجارةمنطقة  22

 0.009 0.007 0.009 0.005 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23

 اجنه.ةا  دالتل ةزال  العفا ريتب ات د  ونترئج التحرليل المخت ري  ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عملالم دة: من 

حسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm) ـب مقاسة (Cd) الكادميوم نيولتوزيع المكاني ألا( 40) الشكل

 (2020-2019لسنة ) األشهر
 

        

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج61جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:   
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 المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm) ـب مقاسة (Cd) الكادميوم يونلتوزيع المكاني ألا (42) لخريطةا

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج61جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:

 

    Lead (Pb)الرصاص-ر
فدق ارالد  لةتا  ذد ،ةتقهلند ألاالاايئد   هت اةداألالثهةاي  ال ملى درة  هت اةاألال تهي أل   أ ان يع   
فدددا رعظدددب أةدددااع   دددان األت كالدددم راجددداا فدددا الصددديال الط ددد  دياجددد   ددد ا  أىةدددعاللب يتالددد  د  أ دددان ردددع 

ر كبهتددده قةنددد  الددد دبهن رثددد   ن  ألالصددديال دياجددد  ب يندددهت قةالةددد  فدددا الينددده  ال ا نددد  دلتدددع السدددطحن  
            ديتااجدددددددددددد  فددددددددددددا تدددددددددددديال4PbSO  دكب يتددددددددددددهت ال تددددددددددددهي)3PbCOلهلباةددددددددددددهت ال تددددددددددددهي)

ال تدهي   دان ألالت كالدم العدهلا ، يسدبا  الل اةال ، الح   ال ال ي دال رةا ، تي  الط د   البهزل ،)
 هةسدهن دت اليدحب اةهه رهاى وهر  دله القهبةن  ىةع ي ا اللهلسالا   رة ىظه  اةسهن لآلر اا ى   ى أ
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اليااتد هت القنهودن  دأن   . 1)الد   ديسدبا التهده  اللةالتدالة دال هدهز العصدبا دتةد  الد رهغ دفقد   ،بهه
لي ظيد  الصدح  العهليند   ppm) 0.01)ال تدهي فدا الينده  الطبنعد  بةغد  أ دان اليسياح بهده لاجداا 

  ردددع 62،دبعددد  رقهلةددد  جددد دل)  54لاجدددع ال ددد دل )، 2001اليااتددد هت الع اقنددد  لسددد   د  2007لسددد  
بدهل اآلغةدا أ  لاود  فدا بدهل ر طقد  الآ  ا الع ص  فاق الح  اليسياح بهه لينه   ن  أتضح أ  54ج دل)

رطدددهل بشددد   ألبسدددبا قةددد  ودددقا   ا يضددده  أديدددمااا فدددا  ددده  تيددداز دتشددد ية األدل دفدددا كدددهةان الثدددهةا 
  الحق  بهلان الب تقدهلا 62الم  فا  ه  ةنسهن   لش ال  دل)ك  ديق  ت  2020-2019رةحا  لس  )

 أ ددان  ادلدد  قددنب ت الالددم تد  ،ال ددهتح فدداق الحدد  اليسددياح بهدده دبددهلان األبددن  ضددية الحدد  اليسددياح بهدده
لعال دهت الينده  ال ا ند   لي هةا لسا ةتهم  تحهلال  ال يدهذ دتازيعهه ااآلبهل  فا رنه   (Pb)ال تهي 

  دالشددد   62ال ددد دل)فدددا  ددده  ةنسدددهن ، كيددده  بدددالة  mg/L(0.25 -0.04فدددا ر طقددد  ال لاوددد  بدددالة)
الحد داي فدا ر طقد   أةصده  ليي د   20لقدب) ت كالدم فدا بئد  أقد لالد  ود   ،  43  دالي يطد )41)

التعميم لشط ال رالثد  فدا ر طقد  السده  ال ودابا،    ليش دع تعميم2كالم فا بئ  لقب)ت   أىةعالح هلى د 
أةصده  ليي د    20لقدب) ت كالدم فدا بئد  أقد لالد  ود    mg/L(0.39-0.09)بدالة دفا  ده  تيداز

 أىةدعيدهن السد ةع د فدا ر طقد  الاا كهيع جبهل جهاللصهلب    23د لقب) الح داي فا ر طق  الح هلى
دفددا  دده   ،ال وددابا  ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  2ت كالددم فددا بئدد  لقددب)
كددهيع جبددهل لصددهلب    23ت كالددم فددا لقددب) أقدد لالدد  ودد    mg/L(0.30-0.05تشدد ية األدل بددالة)

شدط ال رالثد  فدا   ليش دع تعميدم التعميدم ل2ت كالم فا بئ  لقب) أىةعد الاايهن الس ةع  فا ر طق  جهال
ت كالددم  أقدد لالدد  ودد    mg/L(0.33-0.04، دفددا  دده  كددهةان الثددهةا بددالة) ر طقدد  السدده  ال وددابا

  2ت كالدم فدا بئد  لقدب) أىةدعفا ر طقد  الاايدهن السد ةع د  جهال كهيع جبهللصهلب    23لقب) فا بئ 
الط دد  الغ ندد   ةتن دد  تااجدد  ت وددبهت ،ليشدد دع تعميددم التعميددم لشددط ال رالثدد  فددا ر طقدد  السدده  ال وددابا

 أ ان رةاعد  بد ر طقد  ال لاود    بأن الينه  ال ا ن  فا62 لش رة ال  دل )  بي هيق السه  ال وابا.
اللنينهمنددد  األودددي ى  عيهلاليية دددهت البشددد ي ، اودددت إلدددعوهودددن  أ،  ددد ا التةدددا  ةدددهت  دبصدددالى ال تدددهي

 الدد ي دال رةددا دالط دد ، د دد   رثدد  الح دد  ال  ددان األددجدداا الت وددبهت اليسددهى ى ىةددع زيددهاى ت الالددم  دد ا 
ى دد    ددمااا  ددان األ  بددأن ت الالددم  دد ا 43وهوددا لةي طقدد . تبددالة الي يطدد )الت وددبهت تشدد   التلدداية اال

 تميد  األرطدهللت دهع الجدهت الحد الى داةعد ا  اا  أن  ، ر هيق التص يف لالد  رية دهت الت يعدهت السد هةن 
، د د ا داضدح دبشد   جةدا األرطدهلى ددجداا ةي دها الحد ال اا  ىب  ديق  ، ان األرة ةسا دت الالم   ا 

   فا التازيع المرهةا لت كالم ال تهي فا الي يط .
 

 

 

 

 

 

                                                            

 .288حسين ماسى الشمري، م دة سربق، ص  (1)
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حسب  دراسةالمأخوذة من منطقة ال للعينات (ppm) ـب مقاسة (Pb)الرصاص  يونالتوزيع المكاني أل (62الجدول )

 (2020-2019لسنة ) األشهر

 كانون الثاني  ولتشرين األ تموز نيسان  اسم صاحب البئر السطح  رقم البئر 

 0.24 0.18 0.27 0.1 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 0.33 0.30 0.39 0.25 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 0.31 0.29 0.32 0.23 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 0.27 0.21 0.36 0.22 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 0.17 0.09 0.10 0.05  1سامان  أسمنتمعمل  لوديان السفلىا 5

 0.17 0.17 0.22 0.13 ة محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادر السهل الرسوبي 6

 0.24 0.20 0.19 0.11 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 0.26 0.16 0.19 0.1 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 0.23 0.28 0.10 0.08 عين صيد  سفلىالوديان ال 9

 0.25 0.23 0.23 0.19 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 0.25 0.22 0.30 0.22 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 0.30 0.26 0.35 0.23 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 0.19 0.12 0.11 0.09 بئر الطاقة الشمسية  / شاطئ شارع محمد الوديان السفلى 13

 0.23 0.28 0.13 0.07 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 0.27 0.30 0.37 0.18 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 0.19 0.10 0.20 0.14 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 0.21 0.13 0.13 0.04  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 0.26 0.18 0.17 0.09 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 0.13 0.09 0.11 0.05 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 0.13 0.09 0.09 0.04 1مخفر انصاب الحدودي   منطقة الحجارة 20

 0.28 0.30 0.13 0.07 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 0.20 0.17 0.17 0.09  لوذان بئر المنتزه منطقة الحجارة 22

 0.04 0.05 0.09 0.05 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23

 اجنه.ةا  دالتل ةزال  العفا ريتب ات د  ونترئج التحرليل المخت ري  ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عملالم دة: من 

 

 المأخوذة من منطقة الدراسة تعينالل (ppm) ـب مقاسة (Pb)الرصاص  يونلتوزيع المكاني ألا( 41) الشكل

 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.62جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:
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 المأخاذ  من منطل  الدةاس  ل عينرت (ppm)بـ  ملرس  (Pb)الرصرص  يانالتازيع المكرني أل (43الخريط  )

 (2020-2019لسن  ) األشهرحسب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج62جدول )ال رحث  برالعتمرع ع ى من عمل ال الم دة:

 Nickel (Niالنيكل )-ز

دكهلباةدددهت  ألهوددال ديتااجدد  بشدد   كسدد ى   الثهةايدد  ديتااجدد  فدددا البالئددهت الحهرضددن  الي  ددان األيعدد  ال ن دد  رددة  
فددق  رددع اللابةدد  فددا ، ديتاا 1)لع اقندد  ااألوددي ى  دوددةن هت رددع الح  دد  دفددا خهرددهت اللب يتال يدد ، ديتااجدد  فددا بعدد 

اللابةدد  ديت وددا رددع دال حددهس د خهرددهت اللدد د  دال حددهس دالي غ الدد ، ديعدد  قددهع البحدد  اليصدد ل اليسددتقبةا لة ن دد  
الحالااةندد ، ديعتبدد  ال ن دد  رددة األوددي ى لبالبددهت الي غ الددم ديتااجدد  فددا اليعددهان الطال ندد  دال ضدد ت الي ملندد  الصددةب  د 

ىدددة الحددد  اليسدددياح   زاا ت كالدددم ذا إضدددط ابهت اليعايددد  دوددد يهن ال مددد  ألاالسدددهر  التدددا تسدددبا الغثندددهن د  هت اةددداأل
دفددا  رددهي  دغ ا  لت   27-0.2) دفددا اليندده  الع بدد   80mg/Lن )لضددبهلقشدد ى األ  ، ديبةددغ ت كالددم mg/L)0.02بدده)

ا اليندده  ال ن دد  فدد أ ددان اليااتدد هت القنهوددن  اليسددياح بهدده لاجدداا  ن  أد  ، 2) رددهي  دغ ا  لت   43-0.13رندده  البحدد )
لاجدددع ، 2001اليااتددد هت الع اقنددد  لسددد   د  2007لي ظيددد  الصدددح  العهلينددد  لسددد   ppm0.02))الطبنعددد  بةغددد 

بدهل أ د ا الع صد  فداق الحد  اليسدياح بهده لينده   ن  أتضدح أ  54  ردع جد دل)63،دبع  رقهلة  ج دل)  54ال  دل)
  تياز دتش ية األدل دكهةان الثهةا بسبا قة  بهل دك  األ ه  لال  ت ت ع القنب فا  هحر طق  ال لاو  فا ك  ا

                                                            

 .72دة سربق،صعالء نرصر الشمري، م   (1)

.143سيف مجيد حسين الخفرجي ، م دة سربق، ص   (2)  
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 ،  الحق  بهلان الب تقهلا ال دهتح فداق الحد  اليسدياح بهده63 لش ال  دل)ىةع رة  ه  ةنسهن،  أ رطهل ألوقا   ا
لعال ددهت دتازيعهدده الي ددهةا لسددا ةتددهم  تحهلالدد  ال يددهذ   اآلبددهل فددا رندده   (Niالنيكللل ) أيااانتراوحاا  قاايم تراكيااز و

( 63الجاااادول)فددددا  دددده  ةنسددددهن، كيدددده  بددددالة   mg/L(427.1 -20.1) بددددالة ندددد  فددددا ر طقدددد  ال لاودددد  اليندددده  ال ا 

فددا ر طقدد  الاايددهن ليدداا  ددهيئ  ددهلع   14ت كالددم فددا بئدد  لقددب) أقدد لالدد  ودد   ، (44( والخريطاا )42والشااكل)
دفدا  ده   ،ال رالثد  فدا ر طقد  السده  ال ودابا  ليشد دع تعميدم التعميدم لشدط 2ت كالدم فدا بئد  لقدب) أىةدعد  الس ةع
 فدا ر طقد  كارطع ج ارة جارعةلصدهلب    23ت كالدم فدا بئد  لقدب) أقد لالد  ود    mg/L(1159.2-36)بالةتياز 

دفدا  ده   ،ر طقد  الاايدهن السد ةع فدا 1ليحطد  ر اىدا السدةحابن    15ت كالم فا بئ  لقدب) أىةعد  الاايهن الس ةع
فددا  كاارطع ج اارة جاارعةلصددهلب    23ت كالددم فددا لقددب) أقدد لالدد  ودد    mg/L(779.7-29.3)تشدد ية األدل بددالة

  ليشددد دع تعميدددم التعميدددم لشدددط ال رالثددد  فدددا ر طقددد  السددده  2ت كالدددم فدددا بئددد  لقدددب) أىةدددعد  الاايدددهن السددد ةع ر طقددد 
لصددهلب    23لقددب) فددا بئدد  ت كالددم أقدد لالدد  ودد    mg/L(585.7-24.4دفددا  دده  كددهةان الثددهةا بددالة)ال ودابا، 

  ليشد دع تعميدم التعميدم لشدط ال رالثد  فدا 2ت كالم فا بئ  لقدب) أىةعد  الاايهن الس ةع فا ر طق  كرطع ج رة جرعة
ر طقد  ال لاود  أغةدا الينده  ال ا ند  فدا  تبدالة إن    44دالي يطد  )  63ر لظد  ال د دل ) .ر طق  السه  ال ودابا

ت ددده  ر دددهيق أخصاتددده  ب ،داليعددده   الع اقنددد  WHOلسدددا رعددده   ر ظيددد  الصدددح  العهلينددد    دددان األرةاعددد  بهددد ا 
ال ن دد ، د دد   الت وددبهت راجددااى ضددية  أ ددان الت وددبهت الطال ندد  لهدده ادل كبالدد  فددا زيددهاى ت الالددم  كيدده إن   ف.التصدد ي

فتبددالة دجدداا ت الالددم ىهلندد  فددا أغةددا ال تددد ات   44 يطددد )الي هأردد دالغددهل.ال وددابا دتلدداي ا الم دد ى  ر طقدد  السدده 
 ن  أالسددهقط  فددا  دد   ال تدد ى. كيدده  األرطددهل المر ندد  لل هدده قةالةدد  ى دد   دده  ةنسددهن بسددبا ىهردد  التيفنددف ال ددهت  رددة

  . ان األواا  اللنينهمن  أد العضاي  تمي  رة ت كالم   ا األوي ى  عيهلاوت

لسنة  األشهرب حس المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm) ـب مقاسة (Niالنيكل ) يونلتوزيع المكاني ألا (63الجدول )

(2019-2020) 

 كانون الثاني  تشرين األول تموز نيسان  اسم صاحب البئر السطح   رقم البئر

 0.17 0.18 0.20 0.1 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 1

 0.24 0.29 0.27 0.23 شركة الرافدين  السهل الرسوبي 2

 0.22 0.28 0.25 0.22 7معمل الملح  السهل الرسوبي 3

 0.21 0.19 0.21 0.15 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   السهل الرسوبي 4

 0.12 0.10 0.13 0.1  1سامان  أسمنتمعمل  الوديان السفلى 5

 0.13 0.16 0.23 0.12 ة محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادر السهل الرسوبي 6

 0.16 0.19 0.14 0.12 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي 7

 0.19 0.14 0.12 0.1 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 8

 0.16 0.26 0.17 0.1 عين صيد  الوديان السفلى 9

 0.19 0.24 0.19 0.15 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 10

 0.19 0.20 0.18 0.12 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 11

 0.21 0.25 0.26 0.14 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى 12

 0.14 0.13 0.12 0.10 بئر الطاقة الشمسية  / شاطئ شارع محمد الوديان السفلى 13

 0.16 0.29 0.08 0.03 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى 14

 0.20 0.13 0.28 0.11 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى 15

 0.14 0.11 0.22 0.10 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة 16

 0.15 0.14 0.12 0.10  مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية 17

 0.20 0.15 0.18 0.12 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 18

 0.12 0.09 0.11 0.07 4تخاديد/ منطقة الحجارة 19

 0.11 0.08 0.08 0.04 1مخفر انصاب الحدودي   منطقة الحجارة 20

 0.21 0.27 0.12 0.09 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة 21

 0.15 0.15 0.15 0.08  بئر المنتزهلوذان  منطقة الحجارة 22

 0.02 0.05 0.03 0.04 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى 23

 فا ريتب ات دزال  العةا  دالتل ةاجنه. ونترئج التحرليل المخت ري  ي انال رحث  برالعتمرع ع ى الدةاس  الميد عملالم دة: من 
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 (2020-2019لسنة ) األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm) ـب سةمقا (Niالنيكل ) يونلتوزيع المكاني ألا (42) الشكل

  

 

 

 

 

           

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج63جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:         

 

(2020-2019لسنة ) األشهرحسب  المأخوذة من منطقة الدراسة عيناتلل (ppm) ـب مقاسة (Niالنيكل ) يونلتوزيع المكاني ألا (44) الخريطة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنرمج36جدول )المن عمل ال رحث  برالعتمرع ع ى  الم دة:     
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ت تد  دالي كبدههت كالدم الع  ن  أاليد امط د  األ د هلالتحةالد  دال د ادل د  خد ل ردة د ا ال صد  ةست ت  رة       
 ا  داضدددح  جددد   ر دددهةاةاىدددهن ردددة التبددده ة  )االدل : تبددده ة  ، دجددداااللنينهمنددد  دالصددد هت ال الميهمنددد  داللنينهمنددد 

  اقند  السدعاايفا ر طق  ال لاو  بالة ر هيق التغ يد  ىةدع الحد دا الع  خ  أ إلعرة راقع لال   تبه ة لةع هت  
در هيقد  التصد يف ى د  فدهلق أبدا ال الد  تد ع ال د ات دةهد  ال د ات فدا السده  ال ودابا  فا ر طق  الح دهلى 

ر دهيق السده   إلدعت ده  الشديهل الشد قا دى د  دالاتد  أرة ال  ا  الش قا باا ت كالم ك  الع هت  لال   ما
يد  عتالتدا لتلاي دهت الصدي ي  الحهرةد  لةينده  ال ا ند  اان هبسدبا ةداع رعدال وابا تصبح الينه  لا ئ  درةاع  

 أيضدده  اليبالدد ات د  عيهل  داوددتاللنينهمندداألوددي ى  اوددتي ا  فضدد  ىددةهت اليندده  ال ا ندد  أ اةددىةددع زيددهاى ت كالددم 
دالتا تسبا تةا  رنده  ر طقد  ال لاود   د تةقع فا رنه  السطحن  أ لارية هت اليصهةع التا تط ح ىةع األ

بده ة التره)أ، لع اقن  اليستعية   فا ر طق  ال لاود ااألوي ى  فا ت كالا بهلع هت  الثقالة  التا تتااج  رعظيهه 
  فدا ت كالدم الع هتد  فدا فتد ى ةنسدهن لسد  ضح  ج ا  ألتا و   فالهه اةي ها د اليتيث  بألبع فت ات ا مرهةا ال

هد  ة الت دهع ر هودالالت هع ر هوالا الينده  ال ا ند  دا اا  إلع ريه أاحفا     الس    األرطهلبسبا غمالى  2019
زيدهاى  الى د لت هع الجهت الحداا  إلعنعاا   دلألدتش ية اتياز فا  وبا الت هع ت كالم الع هت  رهأأيضه  ال  ات 

قبددد   زيدددهاى ودددحا الينددده  ردددةلآلبدددهل د دفضددد  ىدددة الح ددد  العشدددااما فالهددده،  األرطدددهل ةعددد ا  ودددقا أالتبيددد  د 
 هنــات تبايننــا للخصــائع النو يــة ن  أل دده جددم  رددة ال  ضددن  دريدده تقدد    تضددح  اليددمالىالة لسددقع اليملدىددهت.

  مكانيا وزمانيا.للمياه الجوفية في محافظة المثنى 
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الفصل اخلامس 

 ارهااستثمو املياه اجلوفية يف منطقة الدراسة لألغراض املتعددة استعمالصالحيات 

 متهيد:
 ببص ميعبب م   مينببل   يعهشببامضببص م ببص  هببل  م تلعببا مياهببلج مية دهبب  همام ي اببل  ببص ت بب    م  بب   مأ     

 ميبعيببة  عببا ي ببلها مياهببلج مي بب يه  تم ميطببص تاطببل     هعط ببلميانببل   تلبب  عليبب  مين  بب  ميةامالبب  م الببهال 
تعاب  علبس البة  ل بلم ميان  ب  يبا م  ،مي  ب غ مده  غي  ميا ئا  تم  ع ب  إي بل  مياهبلج مي ب يه  إيي بل

  خب خب  م  طهل بلم ميانلالبب  تمياطعبةه  ت بلعة علبس  عال ممياهبلج ي البط هامالب   ب  ه  تلب  ن  تم  .مياهلج
  بص الب  هيا يب   ميبلهي  ميةن به  مياهلج مية ده  ي اهًم يلئهًل ي اًل  ص  لهي  مي الم  ن  تإذ ، عال م الطعاله  

لفب  يخطتنب م   امعب  علبس  يةبلبصمإلعكس بةماج نميبش ي مي ي ي الطه لن مم الط  ما ممييهل   ي ل ميا هممعص 
لذج ينابميبا تيليب  نطبلئ   مأالبل ي بة  م تن  م  ،تبة يا مييي منبلم مت بيط بلنطل  ل م  يا ميايل ي  ميزامعه  م 

 عال تضبباا هبب م ميف بب  هامالبب   بب  ه  مالببط ياخطلفبب .م عال مياع  بب  يببةح  بب  يط ل ي الببط هبب يالئهبب  م
 لعالي مالبط تيضبلً  بنلع  م مييي منبلم م ميزامعب  مشب ب يمم  مإلن بلن مياهلج مية ده  يألغ مض مياطعةه  يا ش ب

 ب  ميخ تضاا هامالب  ً تيضلً م  ص مي نلء مم نشلء متضاا هامال  مالطثالامم مياهلج مية ده  يألغ مض مياطعةه  
ميبببا تهببي  ببب  هلم  يط ببل يبببا ميطلبب  لمت    هببل م ا ميا ببط  له  يطناهبب  مياهبببلج مية دهبب   بببص ين  بب  ميةامالببب 

 هص:ية ده  مالطعال  مياهلج م
 ملتعددةلألغراض ايف منطقة الدراسة املياه اجلوفية   عمالأست صالحياتأوال: 
 م بة تعبة   تميبةح ت م بة  م  علبسياهلج مية ده  من عه  علس تعطاة  م مياهلج مية ده   عال مالط تن     
 تيضبلً تعطابة م  .ة دهب علس ن ب  ت كيز ذي  ميعن ب   بص مياهبلج مي تيضلً م عن   يعيا     ب  يعطاة ت تي ن 

ت كيببز م لم ميكهاهلئهبب  مي ئه بب وميا  ب  ممي ببليب   ي نببعلببس ييط مهببل يببا ميابب مه مي ببلب  مياك نبب  ي ببل مت كيببز مأ
ا  يثب  لم مينبز ي نبأميف البفلم مم تيب ن مينطب مم م  أي ن مياطاثلب   بلم ميثلن    ي نأميث   ميال ثلم غي  ميعض   

  Pbممي  بل)و Cd)  مميكبلهيي  وCuوممينيبل   Znمميخلا بياو(Mn)مميانغنيز  Feوممييةية(B)مي  امن و
  ببةمً  ن عهببا مياهببلج مية دهبب  ي ابب ن   ت  ممييي  بب  م  ببا ميخبب م) ميفيز لئهبب  يلاهببلج مية دهبب   يبب   Niممينهكبب و

غببب مض مياخطلفببب  ألهببب ج مياهبببلج مية دهببب  ي عال يبببةح مالبببط  بببةا تهاهببب   تببب  ي  تلببب  مياهبببلج ميطبببص ببببةماهل تيبببةه 
  ، مقبببة مضبببعي ت بببلنه   هلالبببه  Artificial  ممي بببنلعه  وIrrigation  مم اممئهببب  وDomistic   ووميبشببب  

م مياخطلفب  مي ببة تببي مضبف ي م ببفلم  هلالببه  علياهبب  عال عبة  يغبب ض تيةيببة  ب  ه  مياهببلج مية دهبب  ي الببط
طببص تر بب   بب  ه  ، ميميبشبب    مميزامعهبب  ممي ببنلعه  معال ي الببطمييلهبب  ي هببلن يببةح  بب  ه  هبب ج مياهببلج 

 خ .أم عال همن م الط عال ه ج مياهلج  الط
 اإلنسان املياه اجلوفية ألغراض شرب عمالاستصالحية  -أ

مي ببكلن  ببص ميعةيببة يببا ينببل   ين  بب  ميةامالبب  علببس مياهببلج مية دهبب  ت ضبب  تهاهبب  مياهببلج  معطاببله ن  ت     
مإلن ببلن    يغبب ض شبب ب مياهببلج يبس إ ببص   بب  ميةفبل  مي ببه    ببا مييل بب  ميضبب ما    الببهال مية دهب  م 
   علببس  ببي   ث ميطببص تبب  ي ببل تهاهبب  يببا مينل هبب  مي ببيه   مت كيببز ميعنل بب   ببص مياهببلج ميا م بب  لمي نببمتن مأ
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علببس  مً مببب ي  يكبب ن مياببلء تثثبب  تببأثي  يط /مييبب    1.5وي لبب يعببة  شبب ب مياببلء يان ببلن ميبببلي   ن  تإذ  مإلن ببلن
  ممينلها  مميثلن    مي ئه   لمي نت كز مأمإلن لن    ه  مياهلج يش ب، مميطص ييةه يةح   1ومإلن لن ي  

معلبببببببس مي بببببببفلم ميكهاهلئهببببببب  غيببببببب  ميعضببببببب    مميا كببببببببلم ميعضببببببب    ممي بببببببفلم ميفيز لئهببببببب  ممي ي ي  هببببببب  
لم ميا  ببب  ي نبب، مبشببك  تالببل  علببس ميعنل بب  م اللالببه  يأليبب   مي مئببب  مت كيببز  عبب  مأ 2ومم شببعلعه 
تببي معطاببله إلن ببلن  فلم مييهلتهبب  مم شببعلعه ، ميغبب ض بهببلن  بب  ه  مياهببلج مية دهبب  يشبب بمي ببم ممي ببليب ، 

مياعطابة   بص بهبلن  (I.R.S,2001)ميا م فلم ميقهلاله  تيع م ه  مية ل  ميا كزي يلط يهس ممي ه    مين عه 
  ميعلياهببب  مميا م بببفلم ميقهلالبببه  تيعلياهببب  يانراببب  مي بببيمإلن بببلن  يبببةح  ببب  ه  مياهبببلج مية دهببب  يشببب ب

مكلنبي نطبلئ  ميا لانب  ميا م   مبع  ميعنل   مي ئه    ي بل،  مأي  ن ب  ع   لا لان  ي  WHO,2007و
 ،  يب   معطاببةم علببس 64كابل ي  ببل ميةببةم  و، يبف عينببلم مياهبلج مية دهبب  مياببأخ ذ  يبا ين  بب  ميةامالبب 

  معلببس كاهببا ميابب مه مي ببلب  mg/Lيطبب و لم ميا  ببب  ممي ببليب  مميث يلبب  ي لالبب   ببليالغ م /ي نببن ببا ت مثيببز مأ
ميايفبب ا   ببص ين  بب  ميةامالببب    ببلا  يببا ي لانبب  نطببلئ  ميطيلييبب  ميكهاهلئهبب  يآmg/Lي لالببا و(TDS)مي مئببب 
 يايفببب ا   ي بببل غيببب   بببلييا يشببب بم  بببلامآل  يبببف ميا م بببفلم ميقهلالبببه  ت بببيا  بببأن يهبببلج  اهبببف 3مويليببب 
، تبببب  ميلببب  ، تخلهيبببة،   بببها، مي بببلالن،  ليبببا  مأن بببلبميطبببص ت بببف  بببص ينبببل   و  بببلامآل، يلعبببةم مإلن بببلن

معنبة ي لانب  هب ج ميا م بفلم يبف نابلذج مياهبلج مية دهب  ميابأخ ذ  يبا   اهله ل ضاا مييةمه ميا ا   ب بل.
م اهبف ميعنل ب   ب   مييبة ميا با   ب بل عبةح مإلن بلن  عة     يط ل أغ مض ميشب ب تن  ميان    م ة 

يببببا مييببببة ميا ببببا   ب ببببل يلا م ببببفلم ميقهلالببببه  ميعلياهبببب  تقبببب     Znا ببببياو  مميخل(Cuعن بببب  اومينيل 
 يب  يط م بة ميخلا بيا عنبة ينبل   م مياهلج مية ده   ص ين    ميةامالب  غيب  يل ثب  ب ابل،  ن  تمميع م ه  تي 

. تيبببل ت بببطخة  مأالببباة  ميكهاهلئهببب ميط ببب    مقببب ب ميابببةن مميطةاعبببلم مي بببكلنه ، مميانبببل   ميزامعهببب  ميطبببص 
وميةبس ميثببلن ي ، ميا  بب ه عنببة الببهال ميةبك  ببي اتبببلو مثيبب  ب  بب ه ميط البببلم ميك   طلتهبب  م ت  لببا ل مينيبب

يخط قب  ي ب م ميطكب  ا   ب ا  آ بلاميعاه ب  مياخط قب  يطكب  ا ميب ) م  ي  بة    بلامآلينل   ميط     م ص 
غلبا ينبل   ين  ب  ت     متن  طل   مينبلت  يبا مأنشب   ميبشبليميعن   ا ي تب يا  ب ن  أاهئا ن عه  يهلهل، 

 .مييةمه ي ك ن ذمم  نشلو  ش ي قلي   ةمً  ميةامال  غي 

 

 

 

                                                            

ابراهيم مصطفى حسن سليمان الخوشناوي، دراسة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في مدينة سامراء وطرق محاكاتها  (1) 

 .123، ص٢٠١٩ومعالجتها، رسالة ماجستير )بيانات غير منشورة( ، كلية علوم األرض، جامعة تكريت ،

مد عبد الفتاح علي الجبوري، تقيم الظروف الهيدروجيولوجية وبناء الموديل الرياضي للمكمن المائي في موقع سد مح  (2)

 . 170،ص2011الحضر المقترح ، رسالة ماجستير )بيانات غير منشورة( ، كلية علوم األرض، جامعة تكريت، 
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ارنتها دراسة ومقللعينات المأخوذة من منطقة الاإلنسان  ( معدل صالحية المياه الجوفية لشرب64جدول )ال

 ppmوبوحدات  2009( والعراقية WHO 2007مع المقاييس العالمية )
 

زي للتقييس والسيطرة النوعية، المواصفات القياسية لمياه الشرب، جدول بالخصااص  الكيمياصياة )الماواد ( الجهاز المرك1)

 .2009الالعضوية( للمياه، 

(2)WHO, International Standards for Drinking Water World Health Organization, 4, Edition 
Switzerland, 2007, P.36. 

المأخوذة من منطقة الدارسة.عينة  810لتحاليل المختبرية الـ االخا  نتاصج ( 3()ملحق3)  

 املنزلية عماالتستثمار املياه اجلوفية ألغراض شرب اإلنسان واالستأ
مذيبببب  يعببببة  ي ل  ط ببببل مإلن ببببلن  مياهببببلج مية دهبببب   ببببص ين  بببب  ميةامالبببب  غيبببب   ببببليي  أغبببب مض شبببب ب تن        

مت كيبببز  عببب  ميعنل ببب   بببلن مذيببب   اتفبببل  ت كيبببز ميال  ببب  مميا  بببس ب بببل علياهبببل يان يلا م بببفلم مياببب ك ا 
، إ  إن ل تك ن  بليي  يال  ةه مالطثالاهل أغ مض ميش ب  مي ئه   مميثلن    كال ذك  الل  ل  ص وميف   مي م ف

متبببزهمه  ،عابببل  مي نبببلءت مم البببطيال  م  ي البببطعال م مأخببب ح  يببب  ت بببطعا  أغببب مض ميغ بببي  ميانزيهببب  مميي يهببب 
ياهببلج مية دهبب  يببا ق بب  مي ببكلن  ببص ميانببل   ميبلهيبب  ميةن بهبب  مي ببي مم   ميبعيببة  عببا مياهببلج مي بب يه  مالببطعال  م

 مإلن بلن إيبس    مييهلج همن يلء تمي بل  ل ب مالطا ما   ياكا إذ   ص يعهش  مي كلناهلج هما تالل  مي ي لي  ن  
عابل  غ ب  ي   ب  م  بباا مت مي عبل    م  بمي ي ي  هب   هيبب عطهلم   باا ب الئفبا ميي يهب   هبل   ت ب  ميابلء يبا
يبب ي  ييطببلج مالببطثالا م  ،ميبببلاه ميف بب  ثثبب  يبباتمياهببلج  ببص ميف بب  مييببلا  عال   ببله  مالببط ن  تم  ميانببل  متنرهبب  

م تةاعببلم الببكنه   ببص ميا ببط   ، تخطهببلا ميا قببف يهكبب ن ق  بب  تمضببف خ بب   مإلن ببلن إيببس  مياهببلج مية دهبب  يشبب ب
 مآل بلايةي  ب   فب   يبا ق ب  هلؤ  لنشل تييي لم ضخا  . هنلك اهلج مآل لايه  ن ا يي لم مياعلية  مميطيلم 
،   ب  مي بكلن مياطزميبة  ياهبلج ميشب بم غي  كلدهب  يطل هب   ل لمياي جعلمن يف ي كز ييل ر  مياثنس ميكا ه ط لي

تيلهب  ممهي  تبب  ميلب    ميي ب  آ لااللي  مي لالن وتاللي    ه  ميي   تيي   ويي لم تيله  مياهلج ه جميا 

من قيم العناصر للعينات الحد االعلى واالدنى 

 المأخوذة

منظمة الصحة العالمية 

(WHO,2007) 

 المواصفات العراقية

(IRS,2009) 

 ت العنصر

(40-1563) 75 50 Ca++ 1 

(19.5-717.4) 125 50 Mg++ 2 

(1656-55) 200 200 +Na 3 

 K+ 4 ــــــ 12 (3.9-82.1)

(2836.8 - 74.5) 250 350 -Cl 5 

(2881-91.3) 250 400 =
4SO 6 

(1159.-1.9) 200 200 -
3HCO 7 

(1.9-70.7) 50 50 3NO 8 

 4PO 9 ـــــ 0.4 (1.5 - 0.2)

 B 10 ـــــ 0.5 (3.46 - 0.22)

(0.30 - 2.61) 3  3 Zn 11 

(0.22 - 0.83) 1 1 Cu 12 

(0.33 - 3.61) 0.3 0.3 Fe 13 

(0.09 - 0.39) 0.01 0.01 Pb 14 

(0.24 - 3.6) 0.1 0.1 Mn 15 

 CO 16 ـــــ ــــــ (0.18 - 0.06)

(0.03 - 0.28) 0.02 0.02 Ni 17 

(0.009 - 0.27) 0.003 0.003 Cd 18 

 TH 19 500 ــــ (6855.38- 180)

(402 -78912) 1000 1000 TDS 20 

(7.23- 8.11) 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5 PH 21 

(618  - 91303) 1530 1500 EC 22 
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 بص  يي ب  تيلهب  مي يبةمءم ميي   آ لا م  ع ه  ميي   عيا ميعاية ميي ب  عبيا ميغضبلاي خ    ص مي  لب 
 ، متقببببل   عبببب  مأهببببليص ببببب ب     تبببب  علببببس مآل ببببلا  يط بببب ه  مياهببببلج مية دهبببب  60 ،ي  ل مي بببب ا  وميااليبببب 

 . 61ميانز  مي م ة، ي  ل مي  ا  و ممالطعالي ل يلش ب ضاا مالطعال 
   يي   مي يةمء يطيله  مياهلج مية ده   ص ين    مياالي 60  ا  ومي

 
 

 
 
 
 
 

 

 .2020 /28/2المصدر: العمل الميداني بتاريخ 

 

     ت  يط  ه  يهلج مآل لا  م عل ل  ليي  يش ب  ص ينل    يطف ق  يا ين    ميةامال 61مي  ا  و

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 .2019 /28/10المصدر: العمل الميداني بتاريخ 

الب ل لم مي بكلن ي بن  من ا     با 1389369عةمههي وت ميطص ي ل   ان    ميةامال يميبش    مأعةمه  ث تطا  
مييضبب   ببص مي بب   مي البب بص مياطا كببز  ببص ي كببز ميايل ربب  إيببس    يبب  ين  ببا ن 65ةببةم وي  ببل مي ،2019
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ميبلهيبب  مميبب يا ية ببب ن مي ببي مء يببف مي ببةم  ببص ميايل ربب  م  قضببه  مياةببلما  يا كببزأمي ببالم  مالببكلن مي  بب   ببص م
ميطببص ييف من ببل ميهببلج ميعيبب ن مي  هعهبب   مآل ببلاغنببلي ي دهي بب ن ا ببلي ي تيناببل ي  ببة ميكببأل مياهببلج ت بل ببي م تق عببلن 

تعببة هبب ج مياهببلج إذ  ببص ميانخفضببلم وميغببةامن مم ميفضببهلم  مي ببلي  م مهيبب   مأي ببلاذمم ميطببة   ميبب متص ميهببلج 
يلاهبلج  يعطابة علبس مياهبلج  البط  ث يم ن  تهب م ميشب  ي  يبا ميبشب ، م   لم م اللالبه  ييهبليبا ميا  يب تن م  هبل ك  

 البن  /3  33و   ب  مالبط  ك ميفب ه مي  فبصالبن   م /3  66و  ب  مالبط  ك ميفب ه مييضب ي مية ده   ي  يك ن 

 1و
يةابببببببب   مي لببببببببا ميانزيببببببببص علببببببببس مياهببببببببلج مية دهبببببببب   ببببببببص ين  بببببببب  ميةامالبببببببب  ييضبببببببب  ممي  بببببببب  ي لبببببببب   ببببببببأن   
نرب م يشبي  مياهبلج  بص ين  ب  ميةامالب  يابل يب هي إيبس مالبطعال  مياهبلج مية دهب  أغب مض   البن /3 57767391و

 ميش ب  عة يعليةط ل ي ة مين ص مييل    ص يهلج ميش ب يلاهلج مي  يه .

سنة( حسب اسقاطات /3الريف( من المياه الجوفية ألغراض المنزلية )م –( الحاجات المائية لسكان )الحضر65الجدول )

2019السكان لسنة   

9201اسقاطات السكان لسنة  حصاصي المركزي لمحافظة المثنى لمجموعوزارة التخطيط الجهاز االمن تنظيم الباحثة باالعتماد ر: المصد      

ين ببل يي بب  مالببلي    ببه  ميي بب  ي  ببة  ببص ين  بب  ميةامالبب  عببةه يببا يي ببلم تيلهبب  مياهببلج مية دهبب     
 ، يا  ص ين    ميةامالبنمي كلن مي ل  ينل  إيس ش ب لمي لي  ي ميالءميطص تعا  علس إي ل  ماللي  مي لالن 
  ليي  يش ب مهص:  يةعل لمآل لا ياعلية  يهلج  ص ين    ميةامال   مياي لم مم ة  يا ال   يطي ش  

 

                                                            

 .185الجاف، مصدر سابق، ص أحمدجوان سمين  (1)

  

 ت

  

  

 الوحدة اإلدارية

  

 انــــالســـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــ

 لحضرا

حصة 

فرد 

 الحضر

الحاجة 

المائية 

 للحضر

 الريف

حصة 

الفرد 

 الريف

الحاجة 

 المائية للريف

المجموع 

 الكلي

الحاجة المائية 

 الكلية

 17686053 308364 2665971 سنة/3م33 80787 15020082 سنة/3م66 227577 قضاء السماوة ـ1

 1680789 49381 1578357 سنة/3م33 47829 102432 سنة/3م66 1552 قضاء السوير ـ2

 7071405 125958 1241823 سنة/3م33 37631 5829582 سنة/3م66 88327 قضاء الرميثة ـ3

 1605351 45271 1382535 سنة/3م33 41895 222816 سنة/3م66 3376 قضاء  المجد ـ4

 1477971 41490 1260369 سنة/3م33 38193 217602 سنة/3م66 3297 قضاء الهالل ـ5

 1242780 36722 1180872 سنة/3م33 35784 61908 سنة/3م66 938 جميقضاء الن ـ6

 ـ7
 قضاء

 3082398 67 1395306 سنة/3م33 42282 1687092 سنة/3م66 25562 الخضر

 727947 19920 585585 سنة/3م33 17745 142362 سنة/3م66 2157 ناحية  الدراجي

 3810345 694932 1980891 سنة/3م33 342146 1829454 سنة/3م66 352786 المجــــمـــــــــــوع

 ـ8
 قضاء

 446391 10179 225423 سنة/3م33 6831 220968 سنة/3م66 3348 السلمـــــــان

 76164 1183 1914 سنة/3م33 58 74250 سنة/3م66 1125 ناحية بصــية

 522555 11362 227337 سنة/3م33 6889 295218 سنة/3م66 4473 المجــــمـــــــــــوع

 ـ9
 قضاء

 21545634 648999 21288300 سنة/3م33 645100 257334 سنة/3م66 3899 الوركاء

 1124508 34076 1124508 سنة/3م33 34076 0 سنة/3م66 0 ناحية الكرامة

 22670142 683075 22412808 سنة/3م33 679176 257334 سنة/3م66 3899 المجــــمـــــــــــوع

 57767391 1389369 33930963 سنة/3م33 1028211 23836428 سنة/3م66 361158 كليمجوع  السكان ال  
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 (()أبو اللومسالة السلمان )أحمطة 

  بببص ين  ببب  ميةامالببب   مياي بببلم ياعليةببب  متيلهببب  مياهبببلج مية دهببب  تث ببب م  هبببيت تعبببة هببب م مياي ببب  يبببا     
 تن   إيبسذمم البعا إنطل هب  عليهب  ميطبص تعب ه    100ط     ي ل كل   ميش مو ين ل عا  ميخبزمن تثثب  يباوتم 

م علبس   بلهج ميا بليه   بص ميةبزء مأالبف  ةميخزمن مي فلص يي ض ميةيل  يطايبز ب  ب ه تك ب مم كثيب   البلع
ميايبةمه  بطعبلمن  نشبلئه إلمه م مياش م  ش ك  ميا  مك مأاهنه  يلا لم م   أنشلءيا تك  ا ميةيل ، قليي 

ميفنببص ياببةي  لم ميط ببليهي  الببنلهمت مميابلشبب    لأشبب م لنهبب  ميكببلها ع مقببص مأيا Tig-Group يببف شبب ك  
(م وبطاقاات ننتاجياة 110وبأعمااق ) آباار( 9وزارة البلديات هو عباارة عان حفار)مميطنفي  ميلء مياثنس  بص 

يكب  برب  ية بز  ppm 3500-3000مياب مب يبل ببياو مأي   ن ب  م اللع  /3 ( 35-25)    مختلفة  بين
 5000ومآل بلاالبلع  م كب ن البع  ميخبزمن ي ب ج /3   50-35ب مالب   مغ لالب ل يباومآل بلا ا هب ج ميالء يب

ب مالبب   مقفببل  ب مبهببا يغبب ض  ببهلن  متنرهبب   ب اببل يعببل  يببطي ميببطيكي  ق ببايا إيببس يببا ميببةمخ    ي  ببي 3 
ص ييطببب ي علبببس يةا عببب  يبببا ميف تببب  ين بببل ميكلببب ا ممي يلببب بببزء يبببا ميخبببزمن ببببةمن ميطبببأثي  علبببس مياشببب م . 

 (*  Reverse)العكسااي مميف تبب  مي  نهبب   ميضببخ  ميضببغ  ميعببليص مممعهبب  ميضببغ  ممغشببه  ميطنلضبب 

Osmosls Membrane  نطبل ص م ن با يي بلم   با إيكب  خب    96وغشبه  عبةههلت  التاي ياتم نصاب
يشب ب   خ  منلبيبا ين ب  مياهبلج مي بلي تيضلً م  مي  نص مينر ي  ميغ   ميكهاهلئه ثهاهلئص تي ا ق   ميفلت  

الببلع   12والببلع  مت ببط     12وآ ببلا  4ومتعابب  كبب    8000ومياةينبب    بب    بب ميص  إيببس يببا مياشبب م  
 يب  تاثب     43مي بلالن، ي  بل ميشبك و ءبيبي  بص همخب  قضبل  200وشب ب ميبصليطض  ميالء مي بلي  ي

 . 63ممي  ا ومأاقل  همخ  مي الي اقي مي ر  

 

 

 

 

                                                            

( )طي شار نلاى سابة م : هي المنطقة التاي كانات تسامى ساابقا بالجريباة وسابب تساميتها بهاأا ااسام أباو اللاوم نأبو اللو آبار

ن يجلاس فياا هاأا المكاان الجميال الاأي تكيار فياا  أشاجار السادر الباري  فكاا نلاى يدعى كاظم أباو اللاوم الساماوي كاان ياأتي 

ين الاأاكرة بامحمد المعلام ، نقارة السالمان  نلى لمزيد ينظر ويقضي اجمل ساعات راحتا متأمال في طبيعة جمال الصحراء : 

 . 111، ص 2012والنسيان ، طريق المعرفة ،بيروت ،لبنان ،

) )*ROهي طريقة معالجا المياه إلنتاج الماء الحلو هما حرفان يمايالن عملياة التناضال العكساي :Reverse Osmosls  

التركياز  ط مان  منااطقاامالح منها والتي تميل عملية انتقال الماء بتاأيير الضا وهي العملية المتبعة في تحليل المياه ونزالة 

ة من هأه لك بااستفادذمناطق التركيز العالي للماء وهو المبدأ الأي تعتمد علية محطات تحلية المياه ويتم  نلى الوطيء للمياه 

اباو  مااء السالمان المقابلاة الشخصاية لمادير محطاة تحلياة ،اإلنساان  المياه المنتقلة الخالية من الماالح تقريباا، تصاالل لشارب 

   7/3/2020اللوم  المهندس حيدر صبيل جبار  بتاريخ
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 اء السلمان أبو اللوم( مخطط مشروع محطة تحلية م43الشكل )

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 corelDraw 2019(64-Bit)المصدر: من عمال الباحية بااعتماد على الزيارة الميدانية للمحطة وبرنامج 

 ( محطة تحلية أبو اللوم للمياه الجوفية في نكرة السلمان63الصورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2019 /30/4العمل الميداني بتاريخ  المصدر:
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 املياه اجلوفية ألغراض الزراعة عمالأست ةصالحي-ب
مينشببلو ميزامعببص  ي ببل يعببةه يببا  يببا ميانببل   ميزامعهبب  الببل  ل ميكببا ت قبب  تم قلبب ين  بب  ميةامالبب  تعببة      

 ببة ك يبب   إيببس قلبب   ياببل ن بب  ميفبب مم منخفببلض ين بب ب مياهببلج  ببصم  مأي ببلا البب  و مأالبببلب ين ببل قلبب 
كل  شي  مياهبلج يابل هعبي مياهلج مية ده  يي  يش إيس نرلا مينل  تت  ا  إيس يال تهح  مإلنطلج ميزامعص

 ن  تم  ،ين  بب  ميةامالبب  أغبب مض ميزامعبب  مالبب س ميايل ببي ميضبب ما  ياع  بب   بب  ه  مياهببلج مية دهبب   ببص 
مقلبليط ببل  مأيبب   مينبلتببلم يببا   طهل ببلمماممء يعطاببة علببس يببةح أمياهببلج أغبب مض ميزامعبب  م م عال مالببط

 ت بب  يبب م مضببعي عببة  ي ببط  لم يلط مثيببز يببانبب   ميط ببب   ضببً  عببا م  مأيبب   علببس تيابب  ت كيببز هبب ج 
ضباا يا م بفلم ألغ مض م اممئهب  ي عالي لتيةية    ه  مياهلج يل ي متعطاة علس ت نه  مياهلج  الط

، ممين ببب  لم مي ئه به  ميا  ببب  ممي بليب ي نببأم ت كيبزم ،  ECميط  بله  ميك  بلئهبب ويطعبةه  ين ببل: ميقهلالبه   
م علبببس هببب ج معطابببلهً   ، مت بببنه  ا طشبببلاه، م (SARيطبببزم  مي ببب هي  ت ، من بببب  (Na%ميار  ببب  يل ببب هي  

مي بببة تبببي   يبببهي ن عهببب  مياهبببلج أغببب مض ميببب ي مياطغيببب مم   بببة مضبببف ميعةيبببة يبببا ميببببل ثيا ت بببلنه  عبببة  يط
 كال يأتص: علس  ع  ميط لنه  يط يهي يهلج ين    ميةامال  أغ مض مي ي  عطاله م

 (ECالتوصلية الكهربائية) -1

يز بة يبا ت  بيل ل يابل هب  ي نأم هلج خل به  ميط  بي  ميك  ببلئص   طب مء ميابلء علبس ميط مثيبزيةاهف ميا    
علبس تالبل    Todd,1980ت بنه و كابل  بصنبلم يال    يهبلج ميب ي   ميطيا  يك ية ميك  بلئص متخطل  
لهبب  ين ببل مي ببلب  مي مئببب  ميك مأيبب   ث ثبب  يةببليهف   ببا كاهبب  إيببس مميطببص ت ببن   ميط  ببيله  ميك  بلئهبب 

مياهبببلج ميطبببص ياكبببا م  ،معليهببب  ميال  ببب  ،م يط الببب   ميال  ببب  ، رببب  ميال  ببب ممم  ،ييل بببي  ي لميببب  يلط كيبببز
ن  ت يب    )µs/cm( )(البي /ي   يبليك م3000يباو تقب  ECمالطعالي ل بنةل    ص عالهلم مي ي تيا  و

،  µs/cm 91303-  618وين  ببب  ميةامالببب  ببببيا آ بببلايلعينبببلم ميابببأخ ذ  يبببا  يط  بببيله  ميك  بلئهببب م هابب  
متنطشبب   ببص ين  بب  ميةامالبب  ييل ببي  يطن عبب  شببط    يثبب  ميشببعي  مميين بب  مميب بب  مأخضبب  مميب  يهببلم 

 . 66ميةةم  و ي  لمميةي مميايل ي  مي ه ه  يث  ميخهلا مميا ل   ممي ا  مي ف مء مميةخا، 
 
 
 
 

                                                            

( )موز/ساام ومااا يكر(/cm Ms) ْم 25ماان الماااء عنااد  3ساام1: وهااي وحاادة قياااس التوصاايلية الكهربائيااة وهااي موصاالية

رولوجياة الميااه الحااف  درادكاا، الميااه الجوفياة وهيد خليفاة عباد -: نلاى للمزياد ينظار ،  (µs /cmملاي موز/سام ) واجزائها

 .400، ص2006السطحية، دار حنين للنشر والتوزيع، عمان، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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قا وف (TDS)ليةية لتركيز المواد الصلبة الذاصبة الكمقدار تحمل المحاصيل الزراع حسب المحاصيلأنواع ( 66الجدول )
 Todd (1980) للمياه الري حسب تصنيفμmohs/cm التوصيلية الكهرباصيةقيم 

- Todd, David Keith, Ground water Hydrology, John wiley and Sons,Inc.,Toppan 
Printing, Company(LTD) .New York  and London, 1980, p535. 

ف م نبلبه آ بلا  ياهبلج 3ك  بلئهب   بص ويليب  عب ج يبف ميط  بيله  ميت   66ومعنة ي لانب  ييبةهمم ميةبةم     
 ين    ميةامال  يط يا يل يأتص:

    آ ببلا 10 مي م ربب  عببةم مأيبب  ضبباا معي ن ببل   ت ببل  يزامعبب  ميف مثببا   ميةامالبب  ين  بب آ ببلا  اهببف -1
ميطفببل ،  مي  ت ببل ، مياشببا ، ميخبب  ، ميطببص ت ببل  يزامعبب  ميف مثببا يثبب  ميلهابب ن،  3000μmohs/cmويببا تقبب 

   . 100،99،94،93،83،71،42،29،28،25و ي تاقليمميطص تك ن  م  ل)
ت بل  يزامعب  مي ببلنا ممي نةب  ممي  با ممي نةب  مي بك ي مميشبعي ،  ميةامالب    ب ين آ لا ع   تن    -2

 ي تاقبببليمميطبببص تكببب ن  آ بببلا 8، م كببب ن عبببةههي يك ن بببل ييل بببي  تطياببب  ميال  ببب  ميعليهببب  يلاهبببلج مية دهببب 
 . 105،68،58،41،37،24،15،10و

 يزامعبببب  مينخيبببب  ذم  مميينببببلبهف ميا  بببب ه   اهع ببببل  ببببص ميان  بببب   ببببليي    ببببلامآلمغلببببا يهببببلج  ن  ت   -3
 مي ببب ن ه ، ميخبببس، ميب ل بببل،، ميةبببزا، مي زميهبببل، ميب ببب يزامعببب  ميخهبببلا،  تيضبببلً مت بببل  ميعليهببب   مأيببب  

 مأيبب   ميي لهبب  ذمم يلب بب    تيضببلً مت ببل  ييببةهمم ميخضبب مممم مياط البب    ببص  مأيبب  مي ال بب  ذمم 
  9،8،5،4،3و  يتاقبليميطبص تكب ن م  آ بلا 5 يلعبةم يهبلجممي ا  ميايل ي  ميي له   ميايةهمممي م ر   ص 
ميال  ب   ن  أيزامعب  ميايل بي  كل ب     بلامآلهب ج    ت بل   يب   ين  ب  مي ب   مي الب بصم اهع ا  ص 

مياطاثبب  بط البببلم  مأم ضببي  ذم يهببلج تل عبب  يلخببزمن ميةبب  ص  آ ببلا ل  ك ن ببيببا مييببةمه ميا ببا   تث بب 
  مييةي  ميةب ه .ميزيا مي بلعص 

 الموجبة والسالبة  اتيوناأل -2
 ميابأخ ذ مآل لا هلج ي عينلم ومقارنة مع مجموع (Ayers and Westcot,1989) تصنيف عتمادا       

ن تركياز ماهذه المياه تصلح بدرجات قليلة ومتفاوتة لري المزروعات لماا فيا   ن  أوجد يا ين    ميةامال  

 .(67جدول)ال ، يالحظلعناصر شديدة جدا  

 

أصناف 
 المحاصيل

المحاصيل المقاومة للتراكيز الواطصة 
 الذاصبة في  األمالحمن 

 المياه

المحاصيل المقاومة للتراكيز 
الذاصبة في  األمالح المتوسطة من 
 لمياها

المحاصيل المقاومة للتراكيز 
الذاصبة في  األمالح العالية من 

 المياه

 3000 – 0 الفواك 
الليمون، الخوخ، المشمش، البرتقال 

 ، التفاح، االجا 

3000 – 4000 
 الزيتون، التين، الرمان 

4000 – 10,000  
 النخيل

  4000 – 3000 الخضروات
 البقول الخضراء،الكرفس، الفجل

4000 – 10000  
الخيار، البزاليا،البصل، الجزر، 
 البطاطا،الخس،القرنابيط ،الطماطة

10000 – 12000  
 لبنجرا –السبانغ 

المحاصيل 
 الحقلية

 4000ــ    6000
 البقول الحقلية

10000 – 60000  
زهرة الشمس ، الذرة ، الرز 

 ،الكتان، الحنطة

12000 – 16000 
 القطن ، بنجر السكر ، الشعير 
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ة في تحديد صالحية المياه الجوفي أجل من (Ayers and Westcot ,1989)نيف تص (67الجدول ) 

 المنطقة ألغراض الزراعية

 وحدة القياس الحد ااعلى للتركيز المت ير
المياه الجوفية في تراكيز 

 المنطقة

 (78912- 402) مل م/لتر TDS 2000الأائبة الكلية  األمالح 

 (55-1656) مل م/لتر Na 920الصوديوم

 (717.4-19.5) مل م/لتر Mg 60الم نيسيوم 

 (1563-40) مل م/لتر Ca 400 الكالسيوم

 (74.5 - 2836.8) مل م/لتر Cl 1065الكوريدرات 

 (91.3-2881) مل م/لتر 4SO    960الكبريتات

 (1.9-.1159) مل م/لتر 3HCO   610تالبيكاربونا

 pH 8.5 - (7.23- 8.11) ةيالحامض

1- Ayers , R.S. and Westcot, D.W., Water quality for agriculture Irrigation and Drainage. 
Paper 29, Rev.1, FAO, Roma, Italy, 1989,174 p. 

  (3)ملحق  نتاصج التحاليل المختبرية
طببببليا مييببب ي م  بببا م عال   من ميعنل ببب  تخطلببب   بببص ها ببب   ببب  يطا  البببط67ي  بببل يبببا ميةبببةم  و  

 تص:مياكلنص م ك ن كل 
   بص ين  ب  آ بلا4برب   ت  عبيو47: يكب ن ت كيبزج ضباا مييبة ميا با   ب بل  بصوTDSمي مئبب  ميكلهب   مأي   -ت

برب   مين  ب  16هبل وآ لا   مين  ب  مي هيبلن مي بفلس عبةه 25،23،16،12 يوتاقبليمي    مي الب بص ميطبص تكب ن 
مآل ببلا بر  مبببلقص 25هببل وآ لا   عببةه   مين  بب  مييةببلا 70،69،66 يوتاقببليتكبب ن م   آ ببلا3ب مهببلوآميةبة بب  عببةه 

 ين    مي    مي ال بص ممي هيلن مي فلس.  صمغل  ي بر   61ي    ب ل عةههلو غي 
 آ ببلا10ضبباا هبب م ميعن بب ويلزامعبب  مميبب ي  عالي لي ببا    لالببط مآل ببلا ميغيبب يكبب ن عببةه  :Naمي بب هي  -ب 

  م بص 24،22،8،2 ي وتاقبلي كب ن    بص ين  ب  مي ب   مي الب بص مميطبص تآ بلا4      ي  يكب ن تب   ع ا و
 ، مين  بب  ميةبة بب  بربب  58،54،47،37،28 ي وتاقببلي  مميطببص تكبب ن آ ببلا5ين  بب  مي هيببلن مي ببفلس عببةههاو

هبل ضباا آ لا يبل ين  ب  مييةبلا   اهبف تكب  ي ع ب ه   با  بص نل هب    به ،  با  ي بل 68مم ة     اقبي و
 .عالياميية ميا ا    لالط

  آ ببلا10ومعببة ضبباا هبب م ميعن بب  عالي ل لالببطين  بب  ميةامالبب  غيبب  ي ببا    آ ببلا:  اهببف Mgمياغنه ببي   -ج
 لالببا   يببا  ببص قضببلء مينةاببص، م ببص  ي ببل با     بب 1اقببيو م كبب ن تبب   ع ا  ببص مي بب   مي البب بص بربب 
ع هب   ا  ي بل ب43  ا هلهي عبل  مبرب  اقبي و ا  ي ل ب42ين    مي هيلن مي فلس وبر من  بر  اقي و

اقببي  بربب  مهببص عال    ببليي  ي الببطآ ببلا7ص قضببلء مي ببلالن، م ببص ين  ب  مييةببلا  وب   ببن  مي بب من  ببتههبل  
 . 102،100،97،94،91،83،71و
مآل بببلا ا بببا   ب بببل  يببب  بلببب  عبببةه مين بببب  ميا بببا   ب بببل تثثببب    ليببب  يبببا ميغيببب  مي: تكببب ن Ca ميكلي بببي  - 

 برب   م بص20مي فلسو هيلن   م ص ين    ميآ لا8بر   م ك ن ت   ع ل  ص مي    مي ال بصو57ب لو ميا ا  
 بر  .28ين    ميةبة   بر  مم ة م ص ين    مييةلا و

 يب     ب   آ بلا10 ب ويل ي ضباا هب م ميعن عالي ل لالطا ا   مي غي مآل لا يك ن عةه : Clميك ا ةامم -ه 
  م بببص ين  ببب  مي هيبببلن مي بببفلس عبببةهها 27،24يكببب ن تببب   ع اوبر من   بببص ين  ببب  مي ببب   مي الببب بص مهابببلو

 ا  ي ببل ب68ة بب  بربب  مم ببة   بب  اقببيو ، مين  بب  ميةب63،58،50،47،37 يوتاقببلي  مميطببص تكبب ن لاآ بب5و
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ت ببل    ببلامآليببل ين  بب  مييةببلا  وبربب من    بب  غيبب  ي ببا   مبببلقص تثبب  ي ع بب ه   ببا  ببص نل هبب    ببه ، 
 . عال ي الط

ص مي بب   مي البب بص بربب   م كبب ن ت   ع ببل  بب 41ميا ببا   ب ببلو ميغيبب مآل ببلا تكبب ن عببةه   :4SOميك   طببلم-ه
 بربب   مين  بب  ميةبة بب  بربب  مم ببة   بب  اقببي 19ومً ميانببل   ت كببز  تثثبب بربب   م ببص ين  بب  مي هيببلن مي ببفلس 12و
  .آ لا 8ك  ي ع  ه   ا  ص نل ه    ه  م ص ين    مييةلا و اي ل ب  68و
وبربب من   ببص  ً معببة ضبباا هبب م ميعن بب  عالي لين  بب  ميةامالبب  ي ببا    لالببط آ ببلا اهببف   :3HCOممي هكلاب نببلا 

رب  مب  يش ك  مي م ةيا يش م  تعز ز ميطعز ز يش  مي ييث   ص قضلء مي    2مي    مي ال بص هال بر  اقيو
 مي    مي ال بص.عاله ب ل    ص قضلء مينةاص، مبر من  ص ين     ا  ي ل ب15اقي و

   بببص مي ببب   آ بببلا7ومً ميعن ببب  عبببة ضببباا هببب م عالي ل لالبببطين  ببب  ميةامالببب  ي بببا    آ بببلا:  اهبببف pH  همييليضببب-م
عابله ب لب    بص قضبلء  اي بل ب  15  يبييب   البلمج  بص قضبلء مي ب   مبرب  اقبيو9مي ال بص بر من هال بر  اقبيو

 ، مبرب  مم بة  بص ين  ب  مييةبلا 41،37،32،28وتاقبل  آ بلا  هبي آ بلا4مينةاص، م بص ين  ب  مي هيبلن مي بفلسو
 .مهي    ب يا نل ه    ه ميية ع ة ميانعي الع ه عنة يخف  علهن ا  ي ل ب95اقيو

  Na%  Sodium percentageالنسبة المئوية للصوديوم  3-

مياهبببلج مية دهببب   عال مالبببط  ببب  ه   عبببا يبببةح ميا شببب مم يلكشببب ت بببة مين بببب  ميار  ببب  يل ببب هي   ُتعبببة    
ي بي  بص ت بنه   يب ن أمي  هي    ي  يعط   هب م م تي ن ممي ي يعطاة علس ت كيز مي ي ميزامع  م ض أغ م

قلعةيبب  م ت م ك بب  ل خبب م) قل  بب ص يببف ميكلي ببي    ببص ميط ببب  يبب نمأ بب    مياهببلج م اممئهبب   ن يببا قلبلهبب  م
مي هكلاب نبلم  تيب ن عنبةيل ي م ب   ت م بةج   بله   بص ت كيبز    يبا ي بليه  منفلذيب  ميط بب لم  لهتا  ص ميالء ي 

 إيبببس  يببب  يبببةخ  مي ببب هي    يلببب ي، ل طعاميكلي بببي    بببص مياهبببلج مية دهببب  ميا ببب تيببب ن من  بببلن   بببص ت كيبببز 
لاب نبلم ميكلي بي    كت البيا  بص  ب ا ي ميكلي بي   يابل تيب ن مياعلهن مي ينه  ميا   ه   ص ميط ب  يبف خب مج 

 تن  ، م علبص مينببلم م بع ب    ب يا علبس ميغب مء م علقب  ناب ج صمتأثي  الابيا ميف مغلم مي ينه    3CaCoو
 ميطبببص  لم مي ببب هي   يبببف ميك ب نبببلم ت ببباس ت بببب  قلعةيببب  مميط بببب ي نبببتميط بببب  مييلم ببب  علبببس ن بببب  ك يببب   يبببا 

 متي با مين بب  ميار  ب  يل ب هي   ت باس ت بب  يليهب    ميكل ا بةممم ميك   طبلم  علس ن بب  ك يب   يباتيط ي 
    .epmمت ل و الص يكل ئ /يط  و, 1و)Hamil and Bell, 1986(مياعلهي  م تيببببببببببب  يب  ا 

    

 ـ: أن   إذ
1- Na%= في المياه  %تركيز الصوديوم  

2- Na   =  تركيز الصوديوم في المياه   

3- K     =  تركيز البوتاسيوم في المياه 

4- Ca   =   تركيز الكالسيوم في المياه 

5- Mg =  تركيز الم نيسيوم في المياه 
  (.68دول)الح  الجيلهأه المعادلة،  صناف طبقاأ نلى خمسةتأيير نسبة الصوديوم في المياه (، 1955Wilcoxصنف)

                                                            

) 1) Hamil, L. and Bell, F.G., Groundwater Resources development. Butterworth's, London, 

1989. 344pp. 
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 (Wilcox, 1955( تصنيف مياه الري حسب النسبة المئوية للصوديوم )68الجدول )

Wilcox, L.V., Classification and use of Irrigation Waters,. Dept. Agric. Circ. 969, 

Washington, D.C., U.S 1955, p19. 

  ياهبببلج ميببب ي   بببا مين بببب  ميار  ببب  يل ببب هي   يبببف Wilcox, 1955  يط بببنه و68ي لانببب  ميةبببةم ويبببا     
  مين بببب  ميار  ببب  مي ببب هي   ميببب ي  ب بببي علهبببا مياعلهيببب  مي بببل    علبببس نطبببلئ  ميطيلييببب  يلعينبببلم 69ميةبببةم و
مياهببلج مية دهبب  يةاببف ميعينببلم ت ببف بببيا يهببلج ياببببببببطل وبر  مم ببة  مميطببص  تن  ا بب  يببا ين  بب  ميةامالبب ، مياببأخ ذ  

ت ببطعا   ببص اي  اهببف ميطبب ب ميهببلج يط البب   تيضببلً بربب     57ويهببلج  يببة  ببةمً  م ت ببطعا   ببص اي  اهببف ميطبب ب
تيببي  الببهال نلعابب  مي بب م ، م مقببة ي بب ا هبب م مينبب   يببا مياهببلج ضبب اًم علببس ميطبب ب مي بربب  38ومي بب هي  وي     

ابب م  غ ببي  غيبب  كلدهبب  إذم يببي يطبب م   ميةبببس  ببص ميط ببب ، مت ببطخة   ببص ميطبب ب ميخشببن  مي بب م  ذمم مينفلذيبب  
تيبة  ضب اًم  بص يعربي ميطب ب  ياكبا تن  تي   آ بلا 12وميةية ، ممياهلج عليه  مي  هي  ويشب   بص  ب  يط ل 
. من  (60%يبا  تقب م  ي  بة ن بب  ير  ب  يل ب هي   عب ، مي ي  تط لا م  ه      ية من ب  غ بي  ي تف

ض ما  ص يعري ت ب ين    ميةامال  يب ي  يط لبا م ب ه تتية   ياكا تن  مين ب  ميار    يل  هي   ميا تفع  
  با ، % (80-60علبس يبا ت مين بب  مياربببببب    يل ببببببب هي        يبة من بب  غ بي  عليهب   بص  ليب  م ب ه 

 .  1و  Wilcox,1955ت نه  م لك   و

نات للعي (Wilcox,1955حسب تصنيف ويلكوس ) ( تطبيق النسبة المئوية للصوديوم69جدول )ال

 (2020-2019لسنة) منطقة الدراسة آبارالمأخوذة من 
 نوع المياه %Na اسم صاحب البئر السطح القضاء رقم البئر

 مياه جيد جدا 35.4 جاسب حبيت السهل الرسوبي النجمي 1

 مياه جيد جدا 35.1 شركة الرافدين السهل الرسوبي لهاللا 2

 مياه جيد جدا 35.7 خالد سباهي السهل الرسوبي الرميثة 3

 مياه متوسطة 53.6 عبد الزهرة هاشم السهل الرسوبي الرميثة 4

 مياه عالية  69.3 رحيم تويج السهل الرسوبي الخضر 5

 مياه عالية 67.9 عباس ناظم حسين السهل الرسوبي الخضر 6

 مياه متوسطة 46.3 2محطة النخيل النسيجية/ السهل الرسوبي الكرامة 7

 مياه عالية 68.0 اسعد خالد هالل السهل الرسوبي الكرامة 8

 مياه جيد جدا 35.1 بحيرة ساوه السهل الرسوبي الهالل 9

 مياه عالية 71.9 نجم عواد أحمد السهل الرسوبي الهالل 10

 مياه متوسطة  45.9 حبيب عبادي ل الرسوبيالسه الهالل 11

 مياه متوسطة  42.0 محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادرة السهل الرسوبي الهالل 12

 مياه جيد جدا 33.5 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي النجمي 13

                                                            

(1)Wilcox, L.V., Classification and use of Irrigation Waters, Dept. Agric. Circ. 969, 

Washington, D.C., U.S. 1955, 19p . 

 النسبة المئوية لصوديوم  صنف الماء استعمااتا

 %  <  20 مياه ممتاز ستعمل هذه المياه في ري جميع التربت

 %  20 40 مياه جيد جدا في ري جميع التربتستعمل  أيضا  

مة ا النوع من الماء ضرراً على الترب الناعوقد يسبب هأ

تحت ظروف غسيل غير كافية نذا لم  ا سيما القوام، و

يتوافر الجبس في التربة، وتستخدم في الترب الخشنة 

 القوام ذات النفاذية الجيدة

  40% 60 مياه متوسطة الصوديوم )مقبول(

ويمكن أن تحدث ضرراً في معظم الترب ولألك تتطلب 

 رف جيد ونسبة غسيل مرتفعةوجود ص
  60 80 % مياه عالية الصوديوم )يشك في صالحيتا(

نا نذا كان التركيز  وهي غير مناسبة ألغراض الري 

 ً  الكلي لألمالح قليالً أو متوسطا
 %> 80 مياه عالية جداً في نسبة الصوديوم )غير صالل(
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 نوع المياه %Na اسم صاحب البئر السطح القضاء رقم البئر

 مياه جيد جدا 36.2 عبد رزاق فاضل السهل الرسوبي الهالل 14

 مياه جيد جدا 35.5 عماد بهلول السهل الرسوبي جميالن 15

 مياه جيد جدا 38.0 قاسم جريان محمد السهل الرسوبي الكرامة 16

 مياه جيد جدا 37.3 7معمل الملح  السهل الرسوبي السلمان 17

 مياه جيد جدا 38.7 عارف وثيج عكال السهل الرسوبي السلمان 18

 مياه جيد جدا 36.8 بيداء لتحلية المياه الجوفيةمحطة ال السهل الرسوبي السماوة 19

 مياه جيد جدا 35.9 اياد محمد نغماش السهل الرسوبي السلمان 20

 مياه جيد جدا 37.8 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي السلمان 21

 مياه متوسطة  46.6 2الحزام االخضر/ السهل الرسوبي السماوة 22

 مياه متوسطة  43.2 صر سواديقي السهل الرسوبي السماوة 23

 مياه متوسطة  43.6 بديل البديل 1مصفى السماوه/ السهل الرسوبي الهالل 24

 مياه جيد جدا 35.0 اقبال حليو حسين السهل الرسوبي السلمان 25

 مياه جيد جدا 31.7 صالح ملوص السهل الرسوبي السوير 26

اه جيد جدامي 37.3 قحطان محمود الوديان السفلى السلمان 27  

 مياه متوسطة 46.9 الذرة الصفراء الوديان السفلى السلمان 28

 مياه جيد جدا 23.8 1مشروع تطوير االبل / الوديان السفلى السلمان 29

 مياه متوسطة 44.6 حسين كريم فليح الوديان السفلى السلمان 30

 مياه جيد جدا 34.6 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى السلمان 31

 مياه جيد جدا 35.9 صلفة فهد عبد الحسين الوديان السفلى بصية 32

 مياه متوسطة  46.4 عبد االئمة محمد الوديان السفلى السلمان 33

 مياه متوسطة  43.9 عين دغيم /شاهد نواف الوديان السفلى الخضر 34

 مياه متوسطة  47.0 عطية كاظم محيل الوديان السفلى الخضر 35

 مياه متوسطة  47.0 1نعيم بريج رجا/ ان السفلىالودي بصية 36

 مياه جيد جدا 35.6 شركة بادية السماوة الوديان السفلى الخضر 37

 مياه جيد جدا 39.4 محمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية الوديان السفلى السلمان 38

 مياه متوسطة 45.5 بشرى محمد ابوجليل الوديان السفلى السلمان 39

 مياه جيد جدا 35.1  1معمل اسمنت سامان  الوديان السفلى مانالسل 40

 مياه جيد جدا 36.3  6معمل اسمنت سامان  الوديان السفلى السلمان 41

 مياه عالية  73.0 حسن هادي عباس الوديان السفلى السلمان 42

 مياه عالية  72.0 عطية دهام ابوحسنة الوديان السفلى السلمان 43

 مياه متوسطة  46.2 1خولة صاحب عيسى/ ان السفلىالودي بصية 44

 مياه متوسطة  53.1 2نعيم كشيش محمد  الوديان السفلى السلمان 45

 مياه جيد جدا 34.8 خلف خاوي الوديان السفلى السلمان 46

 مياه جيد جدا 37.3 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى السلمان 47

 مياه جيد جدا 36.0 5حاشية ال عودة الو الوديان السفلى بصية 48

 مياه جيد جدا 37.2 سعد عطية بديوي الوديان السفلى الخضر 49

 مياه جيد جدا 36.9 مرقد السيد محمد الوديان السفلى بصية 50

 مياه جيد جدا 37.6 علية خطار الوديان السفلى الخضر 51

يد جدامياه ج 36.2 هناء كاظم محسن الوديان السفلى السلمان 52  

 مياه جيد جدا 36.2 سيد محمد هاشم الوديان السفلى بصية 53

 مياه جيد جدا 35.7 عين قصر حمود /الورك الوديان السفلى الخضر 54

 مياه جيد جدا 38.3 عين صيد الوديان السفلى السلمان 55

 مياه متوسطة  48.1 سمير ناجي الوديان السفلى السلمان 56
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 مياه متوسطة  43.9 ممدوح مبارك كاظم الوديان السفلى بصية 60

جدا مياه جيد 35.9 بئر االبل الوديان السفلى السلمان 61  

 مياه جيد جدا 27.3 سيد علي الميالي الوديان السفلى السلمان 62

 مياه جيد جدا 37.6 فيصل عليوي الوديان السفلى السلمان 63

 مياه متوسطة 40.1 كاطع جبار جادر الوديان السفلى السلمان 64

 مياه جيد جدا 37.2 منتزه بلدية بصية الدبدية بصية 65

 مياه متوسطة 41.2 2ماء بصية/اسالة  الدبدية بصية 66

 مياه جيد جدا ro 36.2محمد  علي وادي محطة  الدبدية بصية 67

 مياه عالية 67.0 كريم عبود حسن الدبدية بصية 68

 مياه متوسطة 53.2 مخفر المصطفى الحدودي الدبدية بصية 69

 مياه جيد جدا 36.2 مخفر ملحق عمار ابن ياسر الدبدية بصية 70

 مياه عالية 74.5 2ساير ضيف هللا بين/ منطقة الحجارة انالسلم 71
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 مياه جيد جدا 38.0 جاسم محمد جبار منطقة الحجارة السلمان 72

 مياه جيد جدا 28.1 جواد كاظم علي منطقة الحجارة السلمان 73

 مياه متوسطة  49.7 خديجة عبدالكريم حسن منطقة الحجارة بصية 74

 مياه متوسطة  40.5 كطمة عكال رحيل منطقة الحجارة السلمان 75

 مياه متوسطة  43.6 مخفر هاشم الحدودي منطقة الحجارة السلمان 76

 مياه عالية 61.1 1القرية العصرية/ منطقة الحجارة السلمان 77

 مياه جيد جدا 28.7 1الزراعي/ لإلرشادالعامة  الهياه منطقة الحجارة السلمان 78

 مياه متوسطة 46.4 3اية السلمانبد منطقة الحجارة بصية 79

 مياه جيد جدا 35.8 1الغنيمي  منطقة الحجارة بصية 80

 مياه  ممتاز ro 17.7سالم جواد   منطقة الحجارة السلمان 81

 مياه متوسطة  44.5 1جواد كرار نعيم  منطقة الحجارة بصية 82

 مياه متوسطة  45.4 جاسم سعران سلطان منطقة الحجارة السلمان 83

 مياه جيد جدا 36.4 حسن خضير شاهر منطقة الحجارة السلمان 84

 مياه جيد جدا 36.4 ابراهيم سعود منطقة الحجارة السلمان 85

 مياه جيد جدا 36.7 بئر المنتزهلوذان  منطقة الحجارة السلمان 86
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 مياه جيد جدا 37.1 نايف ال عبد علي منطقة الحجارة السلمان 91

عالية مياه 60.2 4تخاديد/ منطقة الحجارة السلمان 92  

 مياه جيد جدا 32.2 مخفر الشيباني  الحدودي منطقة الحجارة السلمان 93

 مياه متوسطة 51.1 مخفر التأميم الحدودي منطقة الحجارة السلمان 94

 مياه جيد جدا 36.1 عبد المنعم سعود منطقة الحجارة بصية 95

 مياه جيد جدا 36.2 مخفر الحسن منطقة الحجارة بصية 96

 مياه عالية 72.1 مخفر السماح منطقة الحجارة انالسلم 97

 مياه جيد جدا 37.7 مخفر القادسية منطقة الحجارة بصية 98

 مياه متوسطة 41.0 1نصاب الحدودي أمخفر  منطقة الحجارة بصية 99

 مياه عالية 75.6 مخفر المحمرة منطقة الحجارة بصية 100

 مياه متوسطة  52.3 وديمخفر صليبيخات الحد منطقة الحجارة بصية 101

 مياه متوسطة  45.6 نيسان الحدودي9مخفر  منطقة الحجارة بصية 102

 مياه متوسطة  46.6 مخفر فاطمة الحدودي منطقة الحجارة بصية 103

 مياه جيد جدا 37.9 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة السلمان 104

 مياه جيد جدا 31.1 شنان جواد ناصر منطقة الحجارة السلمان 105

 مياه جيد جدا 24.3 مخفر الوركاء منطقة الحجارة السلمان 106

 مياه جيد جدا 35.2 فاخر محمد حسن منطقة الحجارة بصية 107

 مياه متوسطة 42.4 حميدة فاهم محمد منطقة الحجارة بصية 108

 .(68والجدول )( 3ملحق التحاليل المختبرية ) جعلى نتاصالمصدر: من تنظيم الباحثة باالعتماد 

  Sodium Adsorption Ratio unit (SAR)ـ نسبة امتزاز الصوديوم 4
 تيبببب ن  ا ببببة مياعببببله م مي يةامكهالئهبببب  يط ضبببب   بببب  ه  مياهببببلج مية دهبببب  يلبببب ي ميببببل ي بببب بتهببببص 
مي ب هي    تيب ن م  ص يهلج مي ي، مهص عببلا  عبا ن بب  ببيا  كاهب  تض ا علس مينبلتلم يا مي  هي   

Na ميكلي ببي    تيبب ن مياببلء من ببب    ببصCa مياغنه ببي   تيبب ن  مMg ، ببله  إيببس متن    ببله  ت كيزهببل يبب هي  
 عة هب م مياطغيب  تالبل س ي بطخة  يط يبهي يشبكل  ميط شبه  يلط بب  ميطبص تنبط  عنبةيل م   ص ميط ب ، PHت كيز 

   1:3 ببب  ت    هبب  ومياغنه ببي   بن تكبب ن ن ببب  مي بب هي    ببص يهببلج ميبب ي تثثبب  يببا ت كيببز ميكلي ببي    مئببةمً 
  ا تشطي ميةز رلم ميغ م    ص م مم ة يا ميكلي ي   +مياغنه ي     إيس ن ا يا مي  هي    3تيو 

. قببببة تع يببببي هبببب ج مين ببببب   1والط بببب   م متلزامعبببب  ي ل عاليم ي بببب   مالببببط قل  بببب  إيببببسميط ببببب   متي ي ببببل 

                                                            

يحياى عباااس حسااين، الينااابيع المائيااة بااين كبيسااة والساماوة اسااتيمارها، اطروحااة دكتااوره ،كليااة ا داب ، جامعااة ب ااداد،  (1)

 . 179-178ص ,1989,



 رهاستثماتعددة وااملياه اجلوفية يف منطقة الدراسة لألغراض امل استعمال صالحيات الفصل اخلامس ************

 
249 

   ميا بب ا ميا ببي  ببص يل  بب  مي بب هي  ، م عببة مي بب هي يط ببل) ميطة   هبب  ب ببة  تقببهي   ببة ميط ببب  
ميط ب  م ب س  شك  ذمئا  بص  ليب  تب م ن يبف ميط بب  مي ب هي يه  مي لبلب  يلطببله  م بزهمه ت كيبزج  بص  ليب  

مياعلهيب  ميبا   1و Todd,1980يبا يعلهيب و SARو ط بلب ن بب  تم اكا  مينبلم يل  هي  ، الط  كم
  .  علس ميني  م تص70، ي  ل ميةةم  وتيةه  ا    ل ها      ه  مياهلج مية ده  يل ي  تهنلج

 /2MgCar

rNa
SAR


      بوحدة  epm        ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 ـ: أن  إذ 
           SAR = قيم امتزاز الصوديوم  

rNa+1 =  ملي مكافئ/لتر الصوديوم 
rCa+2 =     ملي مكافئ/لتر الكالسيوم 
rMg+2 =   )2(ملي مكافئ/لتر المغنيسيوم 
 

  (SAR)وم متزاز الصوديأ لكمية  (Todd, 1980 )تحديد درجة صالحية المياه الجوفية المستخدمة لري حسب تصنيف (70جدول )ال

 SAR نوع المياه صنف المياه

 > 10  )قليلة الخطورة(مياه ممتازة  صالح لسقي جميع المحاصيل

 1018 اه جيدة)متوسطة الخطورة(مي  سيما المالئمة لري محاصيل الحبوب بصورة 

 1826 )عالية الخطورة(مياه وسط    ضار لري المحاصيل الحساسة

        26< )خطرة جداَ(مياه رديئة    المحاصيل تقريبا أنواع ضار لري جميع 

-Todd, David Keith, Ground water Hydrology, John wiley and Sons,Inc.,Toppan Printing, 
Company(LTD) .New York   and London, 1980, p535. 

يببف (SAR)ياهببلج ميبب ي   ببا كاهبب  تيطببزم  مي بب هي   (Todd,1980) يط ببنه 70ميةببةم و ي لانبب يببا        
لم ب  بببة  ي نبببيقبببهي مأ علبببس نطبببلئ  ميطيلييببب  ميكهاهلئهببب (SAR)مي ببب هي   يطبببزم ت ت  يببب  يعلهيببب  71ميةبببةم و
(epm) يهبلج  مياهبلج مية دهب  يةابف ميعينبلم ت بف ببيا تن   ا ب  ين  ب  ميةامالب ، آ لالنالذج مياأخ ذ  يا يهلج ي
 (SAR)بر   مميطص ت لي  ي  ص  اهبف ميايل بي وقليل  ميخ ب ا   متكب ن  ي بل ميطبزم  مي ب هي   98و ياببببببطل  
ويط الب     الهالي ئاب  يب ي ييل بي  ميي ب ب   ب ا   مميطص تكب ن آ بلا4و  يهبلج  يبة، م epm)10ويا تق 

برب   ميطبص تكب ن 3و، ميهبلج مالب epm)18وم ي بلمي   ت بغت إيبس epm) 10وي بلمي  مت  تث بميخ ب ا   ببيا 
،  epm)26وم ي بلمي ت بغ  تم epm)8وم ي بلمي ت تث ب ي ي ميايل ي  ميي لال وعليه  ميخ  ا   ببيا   ضلا 
،  26epmويببا تث بب وخ بب    ببةم    ميايل ببي  ت   بببل تنبب م  يبب ي  اهببف   ضببلا   متكبب ن آ ببلا3ويربب اهببلج اهممي

ي ئابب  م مياهببلج مية دهبب   ببص ين  بب  ميةامالبب  م  ببا هبب م مياقهببل   ببلي  ي بب ص يةاهببف ميايل ببي   تن    ممتضبب
  .47 ص  ع  ميانل   ، ي  ل ميخ    و ي ي ييل ي  ميي  ب

لجوفية لصالحية المياه ا (SAR)لكمية أمتزاز الصوديوم  (Todd,1980) تصنيف( تطبيق 71الجدول )

 (2020-2019لسنة ) منطقة الدراسة  ارآبللعينات المأخوذة من  لري

 نوع المياه  SAR اسم صاحب البئر السطح القضاء رقم البئر

 مياه ممتازه 6.4 جاسب حبيت السهل الرسوبي النجمي 1

 مياه ممتازه 8.7 شركة الرافدين  السهل الرسوبي لالهال 2

 مياه ممتازه 6 خالد سباهي السهل الرسوبي الرميثة 3

 مياه وسط 24.9 عبد الزهرة هاشم  السهل الرسوبي الرميثة 4

                                                            

(1( Todd, D.K., Ground Water Hydrology, John Wiley, N .Y., op cit, 1980, 535pp. 

( وبااعتماد على نتائج التحليالت المختبرية . 3(  قيم الملي مكافئ لكل العناصر الموجبة والسالبة موجودة في )ملحق2)  
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ردئمياه  56.8 رحيم تويج السهل الرسوبي الخضر 5  

ردئمياه  59.4 عباس ناظم حسين  السهل الرسوبي الخضر 6  

 مياه ممتازه 6.3 2محطة النخيل النسيجية/ السهل الرسوبي الكرامة 7

ردئمياه  40.4 اسعد خالد هالل  السهل الرسوبي الكرامة 8  

 مياه جيدة 13.3 بحيرة ساوه السهل الرسوبي الهالل 9

 مياه وسط 24.6 نجم عواد  أحمد السهل الرسوبي الهالل 10

 مياه ممتازه 6.3 حبيب عبادي السهل الرسوبي الهالل 11

 مياه ممتازه 5.3 ة محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادر السهل الرسوبي الهالل 12

 مياه ممتازه 4.2 ة درسة ال عقيل اابتدائي عبد الحسين عبد الزهرة / السهل الرسوبي النجمي 13

 مياه ممتازه 5.4 عبد رزاق فاضل  السهل الرسوبي الهالل 14

 مياه ممتازه 9.6 عماد بهلول السهل الرسوبي جميالن 15

 مياه ممتازه 4.9 قاسم جريان محمد السهل الرسوبي الكرامة 16

 مياه ممتازه 6.2 7معمل الملح  السهل الرسوبي السلمان 17

 مياه ممتازه 5.4 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي السلمان 18

 مياه ممتازه 5.8 تحلية المياه الجوفية  محطة البيداء ل السهل الرسوبي السماوة 19

 مياه ممتازه 6.6 اياد محمد نغماش السهل الرسوبي السلمان 20

 مياه ممتازه 4.9 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي السلمان 21

 مياه جيدة 10.2 2الحزام االخضر/ السهل الرسوبي السماوة 22

 مياه ممتازه 5.4 قيصر سوادي  السهل الرسوبي السماوة 23

 مياه ممتازه 8.5 بديل البديل 1مصفى السماوه/ السهل الرسوبي الهالل 24

 مياه ممتازه 3.1 اقبال حليو حسين السهل الرسوبي السلمان 25

 مياه ممتازه 5.3 صالح ملو   السهل الرسوبي السوير 26

 مياه ممتازه 5.5 قحطان محمود الوديان السفلى السلمان 27

 مياه ممتازه 8.9 الذرة الصفراء الوديان السفلى السلمان 28

 مياه ممتازه 2.2 1مشروع تطوير االبل / الوديان السفلى السلمان 29

 مياه ممتازه 4.7 حسين كريم فليح  الوديان السفلى السلمان 30

 مياه ممتازه 3.3 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى السلمان 31

 مياه ممتازه 6.6 فهد عبد الحسينصلفة  الوديان السفلى بصية 32

 مياه ممتازه 5.7 عبد االصمة محمد الوديان السفلى السلمان 33

 مياه ممتازه 6.7 عين دغيم /شاهد نواف الوديان السفلى الخضر 34

 مياه ممتازه 6.8 عطية كاظم محيل الوديان السفلى الخضر 35

ممتازهمياه  6.3 1نعيم بريج رجا/ الوديان السفلى بصية 36  

 مياه ممتازه 8.1 شركة بادية السماوة الوديان السفلى الخضر 37

 مياه ممتازه 4.4 محمدشاطئ شارع/ بصر الطاقة الشمسية  الوديان السفلى السلمان 38

 مياه ممتازه 4.3 بشرى محمد ابوجليل الوديان السفلى السلمان 39

 مياه ممتازه 3.2 يدالبع 1معمل اسمنت سامان  الوديان السفلى السلمان 40

 مياه ممتازه 4.5  القريب 6معمل اسمنت سامان  الوديان السفلى السلمان 41

 مياه ممتازه 7.9 حسن هادي عباس  الوديان السفلى السلمان 42

 مياه ممتازه 9.6 عطية دهام ابوحسنة الوديان السفلى السلمان 43

ه ممتازهميا 7.3 1خولة صاحب عيسى/ الوديان السفلى بصية 44  

 مياه ممتازه 7.2 2نعيم كشيش محمد  الوديان السفلى السلمان 45

 مياه ممتازه 4.6 خلف خاوي الوديان السفلى السلمان 46

 مياه ممتازه 7.1 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى السلمان 47

 مياه ممتازه 4.6 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى بصية 48

 مياه ممتازه 5.6 سعد عطية بديوي الوديان السفلى الخضر 49

 مياه ممتازه 6.3 مرقد السيد محمد  الوديان السفلى بصية 50

 مياه ممتازه 4.4 علية خطار  الوديان السفلى الخضر 51

 مياه ممتازه 4.5 هناء كاظم محسن الوديان السفلى السلمان 52

 مياه ممتازه 6.8 سيد محمد هاشم  الوديان السفلى بصية 53

 مياه ممتازه 6.9 عين قصر حمود /الورك  الوديان السفلى الخضر 54

 مياه ممتازه 5.5 عين صيد  الوديان السفلى السلمان 55

 مياه ممتازه 6.5 سمير ناجي الوديان السفلى السلمان 56

 مياه ممتازه 6.3 سحر مروي منشد الوديان السفلى بصية 57

 مياه ممتازه 8.1 محمد عودة عكاب فلىالوديان الس السلمان 58

 مياه ممتازه 6 مهدي بردان الوديان السفلى بصية 59

 مياه ممتازه 5.6 ممدوح مبارك كاظم الوديان السفلى بصية 60

 مياه ممتازه 6.6 بصر االبل  الوديان السفلى السلمان 61

 مياه ممتازه 4.3 سيد علي الميالي  الوديان السفلى السلمان 62
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 نوع المياه  SAR اسم صاحب البئر السطح القضاء رقم البئر

 مياه ممتازه 6.1 فيصل عليوي  الوديان السفلى السلمان 63

 مياه ممتازه 4.8 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى السلمان 64

 مياه ممتازه 5.4 منتزه بلدية بصية  الدبدية بصية 65

 مياه ممتازه 5 2اسالة ماء بصية/ الدبدية بصية 66

 مياه ممتازه ro 6.8محمد  علي وادي محطة  الدبدية بصية 67

 مياه وسط 19.1 كريم عبود حسن  الدبدية بصية 68

 مياه ممتازه 6.1 مخفر االمصطفى الحدودي الدبدية بصية 69

 مياه ممتازه 4.6 مخفر ملحق عمار ابن ياسر  الدبدية بصية 70

 مياه جيدة 10.3 2ساير ضيف هللا بين/ منطقة الحجارة السلمان 71

 مياه ممتازه 4.2 جاسم محمد جبار ةمنطقة الحجار السلمان 72

 مياه ممتازه 2.6 جواد كاظم علي منطقة الحجارة السلمان 73

 مياه ممتازه 6.4 خديجة عبدالكريم حسن منطقة الحجارة بصية 74

 مياه ممتازه 4.4 كطمة عكال رحيل منطقة الحجارة السلمان 75

ه ممتازهميا 4.2 مخفر هاشم الحدودي منطقة الحجارة السلمان 76  

 مياه ممتازه 8.6 1القرية العصرية/ منطقة الحجارة السلمان 77

 مياه ممتازه 2.7 1الهيأه العامة لالرشاد الزراعي/ منطقة الحجارة السلمان 78

 مياه ممتازه 5.7 3بداية السلمان منطقة الحجارة بصية 79

 مياه ممتازه 5.3 1الغنيمي  منطقة الحجارة بصية 80

 مياه ممتازه ro  2سالم جواد   منطقة الحجارة السلمان 81

 مياه ممتازه 6.3 1جواد كرار نعيم  منطقة الحجارة بصية 82

 مياه ممتازه 4.1 جاسم سعران سلطان منطقة الحجارة السلمان 83

 مياه ممتازه 5.1 حسن خضير شاهر  منطقة الحجارة السلمان 84

 مياه ممتازه 5.4 ابراهيم سعود  منطقة الحجارة السلمان 85

 مياه ممتازه 4.3 البوذان بصر المنتزه  منطقة الحجارة السلمان 86

 مياه ممتازه 5.1 فضل عزوز ال محسن  منطقة الحجارة بصية 87

 مياه ممتازه 5 علي خلف منطقة الحجارة السلمان 88

 مياه ممتازه 6.5 منهل بريس عبد منطقة الحجارة بصية 89

 مياه ممتازه 6.3 1محطة مراعي السلمان/ لحجارةمنطقة ا السلمان 90

 مياه ممتازه 2.2 نايف ال عبد علي   منطقة الحجارة السلمان 91

 مياه ممتازه 6.1 4تخاديد/ منطقة الحجارة السلمان 92

 مياه ممتازه 2.5 مخفر الشيباني  الحدودي     منطقة الحجارة السلمان 93

 مياه ممتازه 4.5 لتأميم الحدوديمخفر ا منطقة الحجارة السلمان 94

 مياه ممتازه 4.6 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة بصية 95

 مياه ممتازه 5.7 مخفر الحسن  منطقة الحجارة بصية 96

 مياه جيدة 10.5 مخفر السماح منطقة الحجارة السلمان 97

 مياه ممتازه 4.3 مخفر القادسية منطقة الحجارة بصية 98

 مياه ممتازه 1.8 1مخفر انصاب الحدودي    طقة الحجارةمن بصية 99

 مياه ممتازه 9.1 مخفر المحمرة منطقة الحجارة بصية 100

 مياه ممتازه 6 مخفر صليبيخات الحدودي منطقة الحجارة بصية 101

 مياه ممتازه 4.2 نيسان الحدودي9مخفر  منطقة الحجارة بصية 102

 مياه ممتازه 5 مة الحدوديمخفر فاط منطقة الحجارة بصية 103

 مياه ممتازه 4.9 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة السلمان 104

 مياه ممتازه 5.6 شنان جواد ناصر  منطقة الحجارة السلمان 105

 مياه ممتازه 4.1 مخفر الوركاء منطقة الحجارة السلمان 106

متازهمياه م 4.7 فاخر محمد حسن منطقة الحجارة بصية 107  

 مياه ممتازه 5.1 حميدة فاهم محمد منطقة الحجارة بصية 108

.(07والجدول )  3نطلئ  ميطيليي  مياخط     ويلي   من تنظيم الباحثة باالعتماد على المصدر:  
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لصالحية المياه  (SAR)لكمية أمتزاز الصوديوم  (Todd,1980) تصنيفتطبيق ( 45الخريطة )

 (2020-2019لسنة ) منطقة الدراسة آبارالمأخوذة من للعينات  الجوفية لري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .Arc Gis 10.8 ( وبرنامج71من عمل الباحية بااعتماد على جدول ) المصدر:

  ((Richard classification,1954تصنيف ريتشارد  -5

 ص مي  يلم  مأي  يا ق   يخط  مم  (Richard,1954)ص يعطاة علي ل ت نه طمأالس مي إن       
  ECممي ي يعطاة علس  هي ميط  يله  ميك  بلئه ومياطية  م يي كه  يط نه  مياهلج يألغ مض م اممئها 

 مياهلج أاممء ميط ب كل   عنةيل يك ن ت كيز ميطزم  عا م  ط ، SARومميطزم  مي  هي  
مياهلج  تيضلً     طخة، م µs/cm(250-100و  مميط  ي  ميك  بلئص بيا10ياو تق   SARمي  هي  و

إلاممء µs/cm  750) -250  مميط  يله  ميك  بلئيب  بياو10-18و SARذمم ميط كيز مياط ال  
ت  ا تض مام يلط ب   ميط ب  ذمم مين ه  ميخشا م ية  مي ز  مك ي  ميط ب ميعض     ص  يا ياكا تن  

 )SARومأي   يا  مياهلج ذمم ميط كيز ميعليص عا م  ط،  1و texture Fineمينلعا  مين ه  و
طعا  ي   م  ، ص  لي  ت    مي ز  ميةية µs/cm 750-2250)  مميط  يله  ميك  ببببلئه و18-26بياو

                                                            

لمزارع النموذجية في منطقاة خرون)فريق عمل(, دراسة التربة والتحريات الهيدروجيولوجية لأو، ميسر مجيد جرجيس( 1)

 .32ص ، 2002،ب داد ، لألبحاث الزراعية ودائرة بحوث التربة والمياهمركز اباء ، الدور
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مياهلج ذمم ميط كيز ميعليص عا   ص مإلاممء ميكا ياكا مالط مأي   يا  مياهلج ذمم ميط كيز ميعليص  ةمً 
 ب ميطص تيط ي علس ت كيز    مك ي   ص ميطيط ال   ميال   إيسيا مي  هي   إذم كلني مياهلج وقليل  

عليص يا ميةبس  ي  يطبله  مي  هي   مميكلي ي   همن تغيي   ص ميط ب  يا  ي  مينفلذي  
  Excellentياطل و  ،µs/cm 2250يا تث  و ECمميط  يل  ميك  بلئه و  26يا  تث   و(SARن ب 

عنة ج مم ر   ال يكفص  يي    ت  ا يشلث  مي مئب  من ب  مي  هي   ي  ج مياهل مأي   يك ن ييط ح 
 م ك ن ت  ها ل كل تص: . 1ومي ي  ص عالي ل مالط
 يك  ميايل ي  : مياهلج  ي ل ينلالب  ي الطعال  Excellentياطل   و  -1
 علس تثث  ميايل ي  متيي تغلا مير م .عال   : مياهلج  ي ل ينلالب  ي الطGood يةو -2
بنةببببل  أثثبببب  ميايل ببببي  إذم تببببي  عا ت ببببط تن   ببببل ياكببببا  : مياهببببلج  ي(Permissibleي ببببا    ببببا  -3
 مي مئب  مبضان ل مي  هي    ص ميط ب . مأي  ت مثي  عنلي  يانف  عالي لمالط
 بليط ب مينفبلذ  م بص تنطبلج ييل بي  تطياب  عالي ل : مياهبلج  ي بل يي ب ا مالبط  (Marginalهامشيي -4

ب كابل  بص ميطب   مأيب  ت مثي يك ن  ي ا يانف  تن  ه م مين   يا مياهلج يةا  عال ميال    ميعليه ، ممالط
 اهلج مية ده   ص ين    ميةامال  يا ه ج مين  .مييةا م  ه يبل   ي    ميالء ميفلئ  مميطص تك ن 

 ي ي  ص ميط ب مي يله .معال  الط  مياهلج  ي ل يي  ا: Poorواهئ  -5
 ل ي .مياهلج   ي  س  ا ي ي مياي ايه م مين    : Very Poorو اهئ  ةم -6

 :على ما يلي ه( ادنا72الجدول )في  وتفسير الرموز الموجودة
1- C1 مينبلتلمتن م  : يهلج قليل  ميال   ، ي ي يعري. 
2- C2  يط ال  .   ي  إيس تمينبلتلم ميطص تيطلج  ميال   ، م اكا مالطعالي ل ي ي  : يهلج يط ال 
3- C3  مينبلتلمتن م  : يهلج يليي , مت طعا  يبع. 
4- C4  مينبلتلمتن م   ع   يل ت طعا  ي ي  الب  ي ي منلهامً ، مغي  ينل ةمً : يهلج يليي. 
5- S1 مينبلتلمتن م  : يهلج قليل  مي  هي  ، مهص ينلالب  ياعري . 
6- S2 امضص ميةب ه  شةية  مينفلذي . مأ: يهلج تيط ي علس مي  هي   بن ب  يط ال  ، مت طعا   ص 
7- S3 نلها .: يهلج كثي   مي  هي  ، مت طعا  يل ي  ص  ل م 
8- S4 ًمهص   ت طعا  يل ي م   ص  ع  مييل م: يهلج تيط ي علس مي  هي   بن ب  ك ي    ةم ،. 

 

 

                                                            
(1)L.A. Richard Diagnosis and improvement of Saline Al Kali Soils. Agric. Hand book 60 U.S. Dept. 

Washington D.C. 1954, p160. 
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 صناف مياه السقي اعتمادا على نسبة امتزاز الصوديومأل ((Richard,1954تصنيف( 72الجدول )

(SAR )ppm  مايكروموز/سموالتوصيلية الكهرباصية (EC ) 

Index EC Index SAR 

C1 100≤250 S1 10< 

C2 250750 S2 1018 

C3 7502250 S3 1826 

C4 2250 S4 26 

 Excellent C1S1 ممتاز

 Good 2S2C1,S2,C2S1C جيد

 Permissible 3S1S1 ,C3C مسموح به

 Marginal 3S3,C2S3,C3S2C هامشي

 Poor 2S4,C1S4,C4S3,C4S2,C4S1C ردئ

 Very poor 4S4,C3S4C ردئ جدا

- L.A. Richard Diagnosis and improvement of Saline Al Kali Soils. Agric. Hand book 60 U.S. Dept. 
Washington D.C. 1954, p160. 

ةمه  ب   مييبميايفب ا   تكب ن   بلامآلميغلي ه  ميعراس يا يهلج تن  ت يا   73وم 72ويا ي لان   ةميص     
  99  ضببباا برببب  اقبببيوC2S1و Good    و يبببةيبببا مينببببرببب  ومم بببة  ميا بببا   ب بببل،  يببب  م بببةم يهبببلج 

  Permissible   يبببا مين  وي بببا    ببباآ بببلا 5، ميهبببلجومييبببةمهي  بببص ين  ببب  مييةبببلا  مأن بببلبياخفببب  
ين بببببل   Poorاهئ  يبببببا مينببببب  وبرببببب 96، ميهبببببلجو 100،91،42،28،25و تاقبببببل   بببببلامآل  مهبببببي C3S1و
               مينببب    ضبببااآ لا6ميهبببلجو ، 97،71،22،9  مهبببيوC4S2 ضبببااوآ لا 4  موC4S3برببب م  ضببباا و92و
 تاقبببل   بببلامآل هبببي C4S3 وآ بببلا3  م و8،6،5  هبببيوC4S4 وآ بببلا3ين بببلو  Vere Poor بببةم  هئوميببب
  هعببب  ميانبببل  مميط بببب  مميايل بببي  ميزامعهببب   بببص ميانبببل   مياخطلفببب  يبببا مي بببي مء  إ  تن   ، 68،10،4و

هب ج  عال ماب م  يايبزج  البط  البهال ي ي م بفلم يهلج ه م ميخزمن تع  عطالهل  ميزامع مميا طثا    ص 
 مياهبببلج مذيببب    ببب ا   هعببب  ميط بببب  مياطايبببز   لينفلذيببب  ميعليهببب  معاببب  مياهبببلج عبببا ين  ببب   ببب ما مينبلتبببلم

 يا تفعبب ملم مي ئه ببه  ي نببمم الببطا ما    لي بب ص مميا لميبب  ميك يبب   يلنبلتببلم مميايل ببي  ميزامعهبب  يط كيببز مأ
 ينبل   يشبةعا ي البطثالا   ضب يمي ميبةيل  مت عط ب   اهبف ينبل   يهبلج خزمنبلم بب ي  ت  ص يهلج مي ب ص.

 يبب  تكبب ن  مي ببالم  ضبباا ين  بب  مي بب   مي البب بص ضبباا تك  نببلم ميخببزمن مييببةي عببةم ين  بب   نبب ب 
 . 44وميشك  ل، ي  ل يل    مياهلج     ميا م فلم ميا ا   ب 
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 (2020-2019)لسنة ا بار المدروسة(على نماذج EC( و)SAR( حسب )ppm( للمياه )Richardتصنيف)تطبيق ( 73)الجدول 
رقم 
 البئر

 SAR اسم صاحب البئر السطح القضاء
EC 

µs_cm 
SAR 
Index 

EC 
Index 

النوع  
Type      

 Suitability  الصالحية    

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 6780 6.4 جاسب حبيت السهل الرسوبي النجمي 1

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 6090 8.7 شركة الرافدين  وبيالسهل الرس الهالل 2

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 6080 6.0 خالد سباهي السهل الرسوبي الرميثة 3

 Very Poor جدا ردئ S3 C4 C4S3 49100 24.9 عبد الزهرة هاشم السهل الرسوبي الرميثة 4

 Very Poor اردئ جد S4 C4 C4S4 91303 6.8 5 رحيم تويج السهل الرسوبي الخضر 5

 Very Poor ردئ جدا S4 C4 C4S4 112731 59.4 عباس ناظم حسين  السهل الرسوبي الخضر 6

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 6630 6.3 2محطة النخيل النسيجية/ السهل الرسوبي الكرامة 7

 Very Poorجداً ردئ  S4 C4 C4S4 48663 40.4 اسعد خالد هالل  السهل الرسوبي الكرامة 8

 Poor ردئ S2 C4 C4S2 30600 13.3 بحيرة ساوه السهل الرسوبي هاللال 9

 Very Poorجداً  ردئ S3 C4 C4S3 14583 24.6 نجم عواد  أحمد السهل الرسوبي الهالل 10

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 7080 6.3 حبيب عبادي السهل الرسوبي الهالل 11

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 63990 5.3 تات النادرةمحمية ساوه لغزالن والنبا السهل الرسوبي الهالل 12

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 4000 4.2   درسة ال عقيل معبد الحسين عبد /  السهل الرسوبي النجمي 13

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 3900 5.4 عبد رزاق فاضل  السهل الرسوبي الهالل 14

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 15200 9.6 عماد بهلول السهل الرسوبي النجمي 15

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 3590 4.9 قاسم جريان محمد السهل الرسوبي الكرامة 16

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 9000 6.2 7معمل الملح  السهل الرسوبي السلمان 17

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 5480 5.4 عارف وثيج عكال  السهل الرسوبي السلمان 18

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 7190 5.8 ء لتحلية المياه الجوفية  محطة البيدا السهل الرسوبي السماوة 19

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 7180 6.6 اياد محمد نغماش السهل الرسوبي السلمان 20

 Poor ردئ S1 C4 C4S1 5750 4.9 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي السلمان 21

 Poorردئ S2 C4 C4S2 18480 10.2 2الحزام االخضر/ السهل الرسوبي السماوة 22

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5700 5.4 قيصر سوادي  السهل الرسوبي السماوة 23

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 13870 8.5 بديل البديل 1مصفى السماوه/ السهل الرسوبي الهالل 24

 Permissibleمسموح به  S1 C3 C3S1 1979 3.1 اقبال حليو حسين السهل الرسوبي السلمان 25

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 9550 5.3 صالح ملوص  السهل الرسوبي رالسوي 26

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4690 5.5 قحطان محمود الوديان السفلى السلمان 27

 Permissibleمسموح به  S1 C3 C3S1 1456 8.9 الذرة الصفراء الوديان السفلى السلمان 28

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 2550 2.2 1مشروع تطوير االبل / الوديان السفلى السلمان 29

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4010 4.7 حسين كريم فليح  الوديان السفلى السلمان 30

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3330 3.3 حمود شاطئ شارع الوديان السفلى السلمان 31

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 7180 6.6 صلفة فهد عبد الحسين الوديان السفلى بصية 32

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4520 5.7 عبد االئمة محمد لوديان السفلىا السلمان 33

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 7500 6.7 عين دغيم /شاهد نواف الوديان السفلى الخضر 34

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 6900 6.8 عطية كاظم محيل الوديان السفلى الخضر 35

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 7400 6.3 1نعيم بريج رجا/ الوديان السفلى بصية 36

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 10720 8.1 شركة بادية السماوة الوديان السفلى الخضر 37

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4860 4.4 شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  محمد الوديان السفلى السلمان 38

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4080 4.3 بشرى محمد ابوجليل الوديان السفلى السلمان 39

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3680 3.2 البعيد 1معمل اسمنت سامان  الوديان السفلى السلمان 40

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 13400 4.5 القريب  6معمل اسمنت سامان  الوديان السفلى السلمان 41

 Permissibleمسموح به  S1 C3 C3S1 1982 7.9 حسن هادي عباس  الوديان السفلى السلمان 42

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5200 9.6 عطية دهام ابوحسنة الوديان السفلى مانالسل 43

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 8460 7.3 1خولة صاحب عيسى/ الوديان السفلى بصية 44

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 6430 7.2 2نعيم كشيش محمد  الوديان السفلى السلمان 45

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 6120 4.6 خلف خاوي الوديان السفلى السلمان 46

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3910 7.1 1محطة مراعي السلحوبية/ الوديان السفلى السلمان 47

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 6580 4.6 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى بصية 48

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 6680 5.6 سعد عطية بديوي الوديان السفلى الخضر 49

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 8200 6.3 مرقد السيد محمد  لسفلىالوديان ا بصية 50

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3050 4.4 علية خطار  الوديان السفلى الخضر 51

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3390 4.5 هناء كاظم محسن الوديان السفلى السلمان 52

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 7100 6.8 سيد محمد هاشم  الوديان السفلى بصية 53

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 7880 6.9 عين قصر حمود /الورك  الوديان السفلى الخضر 54

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 6310 5.5 عين صيد  الوديان السفلى السلمان 55

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5880 6.5 سمير ناجي الوديان السفلى السلمان 56

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 6800 6.3 سحر مروي منشد الوديان السفلى بصية 57

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 10720 8.1 محمد عودة عكاب الوديان السفلى السلمان 58

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4124 6.0 مهدي بردان الوديان السفلى بصية 59

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5600 5.6 ممدوح مبارك كاظم الوديان السفلى بصية 60

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 7000 6.6 بل بئر اال الوديان السفلى السلمان 61

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 7450 4.3 سيد علي الميالي  الوديان السفلى السلمان 62

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 6900 6.1 فيصل عليوي  الوديان السفلى السلمان 63

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 6502 4.8 كاطع جبار جادر  الوديان السفلى السلمان 64
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رقم 
 البئر

 SAR اسم صاحب البئر السطح القضاء
EC 

µs_cm 
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Index 

EC 
Index 

النوع  
Type      

 Suitability  الصالحية    

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4510 5.4 منتزه بلدية بصية  الدبدية بصية 65

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4140 5.0 2اسالة ماء بصية/ الدبدية بصية 66

 Poorردئ  ro 6.8 7100 S1 C4 C4S1محمد  علي وادي محطة  الدبدية بصية 67

 Very Poorجداً ردئ  S3 C4 C4S3 11890 19.1 كريم عبود حسن  الدبدية بصية 68

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4270 6.1 مخفر االمصطفى الحدودي الدبدية بصية 69

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3350 4.6 مخفر ملحق عمار ابن ياسر  الدبدية بصية 70

 Poorردئ  S2 C4 C4S2 2830 10.3 2ساير ضيف هللا بين/ منطقة الحجارة السلمان 71

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5180 4.2 بارجاسم محمد ج منطقة الحجارة السلمان 72

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3620 2.6 جواد كاظم علي منطقة الحجارة السلمان 73

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5370 6.4 خديجة عبدالكريم حسن منطقة الحجارة بصية 74

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3660 4.4 كطمة عكال رحيل منطقة الحجارة السلمان 75

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3360 4.2 مخفر هاشم الحدودي منطقة الحجارة السلمان 76

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4100 8.6 1القرية العصرية/ منطقة الحجارة السلمان 77

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4080 2.7 1الهيأه العامة لالرشاد الزراعي/ منطقة الحجارة السلمان 78

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4170 5.7 3بداية السلمان منطقة الحجارة بصية 79

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5700 5.3 1الغنيمي  منطقة الحجارة بصية 80

 Poorردئ  ro  2.0 3870 S1 C4 C4S1سالم جواد   منطقة الحجارة السلمان 81

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4700 6.3 1جواد كرار نعيم  منطقة الحجارة بصية 82

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 2990 4.1 جاسم سعران سلطان ةمنطقة الحجار السلمان 83

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4350 5.1 حسن خضير شاهر  منطقة الحجارة السلمان 84

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4790 5.4 ابراهيم سعود  منطقة الحجارة السلمان 85

 Poorئ رد S1 C4 C4S1 5510 4.3 البوذان بئر المنتزه  منطقة الحجارة السلمان 86

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4350 5.1 فضل عزوز ال محسن  منطقة الحجارة بصية 87

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3630 5.0 علي خلف منطقة الحجارة السلمان 88

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5140 6.5 منهل بريس عبد منطقة الحجارة بصية 89

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4360 6.3 1محطة مراعي السلمان/ منطقة الحجارة السلمان 90

 Permissibleمسموح به  S1 C3 C3S1 819 2.2 نايف ال عبد علي   منطقة الحجارة السلمان 91

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4140 6.1 4تخاديد/ منطقة الحجارة السلمان 92

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 2650 2.5 مخفر الشيباني  الحدودي     منطقة الحجارة السلمان 93

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 2790 4.5 مخفر التأميم الحدودي منطقة الحجارة السلمان 94

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 7260 4.6 عبد المنعم سعود   منطقة الحجارة بصية 95

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5510 5.7 مخفر الحسن  منطقة الحجارة بصية 96

 Poorردئ  S2 C4 C4S2 3180 10.5 مخفر السماح منطقة الحجارة السلمان 97

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4300 4.3 مخفر القادسية منطقة الحجارة بصية 98

 goodجيد  S1 C2 C2S1 618 1.8 1مخفر انصاب الحدودي    منطقة الحجارة بصية 99

 Permissibleمسموح به  S1 C3 C3S1 1899 9.1 مخفر المحمرة منطقة الحجارة بصية 100

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3570 6.0 مخفر صليبيخات الحدودي الحجارةمنطقة  بصية 101

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 3090 4.2 نيسان الحدودي9مخفر  منطقة الحجارة بصية 102

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4210 5.0 مخفر فاطمة الحدودي منطقة الحجارة بصية 103

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 7200 4.9 1محطة تحلية ماء السلمان/ منطقة الحجارة السلمان 104

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 10570 5.6 شنان جواد ناصر  منطقة الحجارة السلمان 105

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5700 4.1 مخفر الوركاء منطقة الحجارة السلمان 106

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 5900 4.7 فاخر محمد حسن منطقة الحجارة بصية 107

 Poorردئ  S1 C4 C4S1 4200 5.1 حميدة فاهم محمد حجارةمنطقة ال بصية 108

 .(72) والجدول( 3نتاصج التحاليل المختبرية )ملحق الباحثة باالعتماد على  تنظيمالمصدر: من 
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ا بار ياه لمياه الري مسقط عليا نوعية م ((Richard classification( تصنيف ريتشارد 44)الشكل 

 (EC( و)SARعلى ) العينات اعتمادا لنماذج

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسة حسب المدر ا بار النماذج( للمياه Richard) على: تصنيفالمصدر: من عمل الباحية باعتماد 

 (.spss( وبااستعانة بالحقيبة ااحصائية )EC( و)SARنسبة )

 

 ستثمار املياه اجلوفية ألغراض الزراعة واالرواءأ
يلاهبلج مية دهب ، ممالبطعال  مياهبلج  يةبل  م البطثالا مميا اب   بص   ا مي  لعلم مي معةيعة مي  ل  ميزامعص ي  

يا  ي  تعةه   ) م الطثالا متن ع ل م ص اب  م ب ه ي  يبلم مية ده  يألغ مض ميزامعه   ليةا   مأالل  
ميزامعهب  مم ميبا غب مئص ن ب ص ع ب  م البطثالا   ابل يب يا تنب   البل  ميغب مء متب    إنةل  ميعا   ص ه م مي  بل 

 ضبً  عبا   يةامالب مميشعي  يبا تهبي ميانط  بلم ميزامعهب   بص ين  ب  م مي ا م  مي  م عة ك  يا  ،  ل ك  تن مع
 تنب م   ب ه تمتطايبز  لإلنطبلج مياطايبز يبا  ممي ييثب  ك  يا تقضبه  مي بالم  مميخضب   ميطص تيه  مينخي    لتيا
يا يبزما  مينخيب  ميانطشب    بص تا لئ بل.  تعطاة إيكلنه  مالطثالا مياهلج مية ده  علس    يط ل يلزامع ميطا ا، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84
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 ميط نهببلم عال مالببطع بب  ألغبب مض ميزامعهبب  ي يبب  منببا  لإليكببلن مالببطغ   ي ببل لم ممالببع  يببا ين  بب  ميةامالبب  
تاطلب  م ، ميب  ي  ا ميايل بي  ميزامعهب  ذمم مياب همهم  بنل  ميا ئاب  يب ميزامعب  مميب ي ممنطخبلبمييةيث   بص 
 مإل اليهب يا بل   ي ل لم شلالع  يا م امضص ميزامعه   ي  ت ل  ممياطاثل   ايل ر  مياثنس  ين    ميةامال 

 ممأامضبص ،همنبي  18,771,200ميةن بهب   ا بل  وميبلهي   إيس ت  ي همني  20,696,000وايل ر  ي ل  مي
ميكلهبب   يببا ي ببل   ميبلهيبب %  2وتشببك  ن ببب  تي ، 1و يهمنبب 000,400ي ببل  و إيببس مي ببليي  يلزامعبب  ت بب  

 مي بببليي  يلزامعببب   بببص مأامضبببصيبببا % 12و  همنبببي مي بن بببب 50,000وإيبببس ميا بببل   ميازامعببب   ليهبببل ت ببب 
مي مقعبب  ضبباا  بب ض ن بب  ميفبب مم  مأامضببصم ، مت ببف  ببص ين  بب  مي ببلالن مآل ببلاميبلهيبب  يببطي إاممءهببل يببا يهببلج 

ميااكببببا  مأامضببببص، م همنببببي   1924800إيببببسو مإل اليهبببب  ل مت لبببب  ي ببببل طوين  ببب  مي بببب   مي البببب بص  متف علتا
يبا ميا بل   ميكلهب  ييب ض  % 29ون بب تشبك   تن بل تي  همنبي يهمنب 564,475ي بل  و إيبس  امعط ل ت ب  

يبببا ميا بببل    % 19وبن بببب  تي  يهمنببب 362,683 ا بببةماو ميفببب مم، مت لببب  ي بببل   مأامضبببص ميازامعببب   عببب ً 
 38,884وميا بل   شببا ميا ط بلي   بص ين  ب  ميةامالب  بلغبي تيبل ميكله  ييب ض ميفب مم  بص ين  ب  ميةامالب ،

هبب م مينبب    تن  .  2وي همنبب 568,303وليةا ع اببهمنببي م  ي همنبب 684,264وم ميا ببل   ميغيبب  ي ط ببلي  ي همنبب
لئي تاللالبه  يطبلييا يط لبلت بل م ميعاب  علبس  امعب  مأامضبص مي بليي  مياط مكب  عبه إيس يا م الطثالا ييطلج 

عهب ، م هطابل  بزامعب  يي ب يص مي اب  م  ي با مييل ب  يلان  ب  ميزا مآل بلا عبةه ياكبا يبا  تث  م ف    ليهل،
امعببب  ي مثبببز ت ببب  قه   بببص ين  ببب  ميةامالببب  م هطابببل  بز  تنشبببلءمميشبببعي ، م هطابببل  بزامعببب  ييل بببي  ميب بببطن ، 

ت كيبز  مياهلج مية ده   ص ين  ب  ميةامالب  ذمم  ن  تهل ميطص يةعا ل ق ب ي مثز م الط  ك، م أن م  ميخض ممم  
مياهبببلج عط ببب  تيلببب ي مالببب ص ميايل بببي  م   ببب  يط لعبببليص يأليببب   مي مئبببب  يعبببة عبببلي  ي ابببل  بببص ت بببةي  يبببةح 

تضب  يبا تمأثثب  يل  ب   لياهبلج ميع  ب ، م  خلب  مياهبلج مية دهب  تميزامعب   عالي لمية ده  ي بةا يبلئص  بص مالبط
مياهبببلج مية دهببب  أغببب مض ميزامعببب  عبببة   ببب  ها هببب ج مياهبببلج أغببب مض ميزامعببب   عال ي ضببب    ببب  ه  م البببط
ميطبببزم   تيبببلمياغن بببي   مميك   طبببلم  تيببب ن مماتفبببل   (TDS)مي بببلب  مي مئبببب  ميكلهببب  مأيببب    ببب ا ماتفبببل  ن بببب  

ميكلي ي   م مي هكلاب نلم كلني ضاا مييبة ميا با   ب بل  بص مغلبا ينبل   ميكل ا ة م  تي ن   م SARمي  هي  و
 ببص ميانببل   ميطببص تعطاببة علببس تالببلييا ميبب ي مييةيثبب    الببهال ين  بب  ميةامالبب  ميطببص تعطاببة علببس مياهببلج مية دهبب  م 
اهببلج ضبب  ي لبب  ميتين  بب  ميةامالبب   خ بب  ممالببع  كبب ه  عبب  م  ببص وميطنقببه  ، ميبب ل . ي ببة مالببطغلي مياهببلج مية دهبب  

 بببص  ليببب  من  بببل  مياشبببلا ف م اممئهببب  مآل بببلا  عاليمي ببب يه  م طبببس ميانبببل   ميطبببص يبببةي ل يهبببلج الببب يه  مالبببط
،  يه مياهبلج مية دهب  عليب  يب مه  يلاهبلج مي ب ييبمم ب، مي  يه  ميطص ت بيي قله  م  ت بة  ل ب  مي بكلن

 ث  ن لو تاللاله  هص:يعطاة علس ث مالطثالا مياهلج مية ده  أغ مض مي ي مميزامع   تن   ي  

                                                            

 .291بق ،صمجموعة باحيين، محافظة المينى دراسات ج رافية وبيئية، مصدر سا  (1)

 . 2019وزارة الزراعة، مديرية زراعة المينى، قسم اإلحصاء الزراعي / اانتاج النباتي،)بيانات غير منشورة(،  (2)
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 الري أنواع وسائل-1

يبةمه ميزامعه     مئ  يخطلف  مبليكاه  ميا ل بب  يغب ض إ مأامضصإيس مي ي ه  عاله  إي ل  مياهلج       
نهبب  يايةممميةامالبب  ع بب  ميايل ببي  ميزامعهبب   لياهببلج مي  يبب  ينا هببل، ممييفببلم علي ببل خبب   ي الببي ميةفببل ، م 

 .عال  ميازماعيا يلاهلج  شك   يه  يال ال ا هةا كاهلم ك ي مم الط هلن ت يا عة  مالط
يطبص يا ت     له مإلنطلج ميزامعص مقل  ميضلئعلم ميالئه  ميك ي   علس شك  ت شبه  تم ت ب ب تم تبخب  م   

ص ت  ا تالب  ميط بب  معلي بل يةبا تتببل  مأالبلييا ميطكن ي  هب  مييةيثب  يلب ي مم الطعلضب  عبا ميب ي مي بهي
 عالهبب علببس مييببة يببا ميببطال  مميي بب   علببس مالببطفله  تث بب  يببا مياهببلج ميا ببطخةي   ببص ميبب ي.  ميطببص ت ببلعة
 تببب هي مالببيل  مإلاممء ميا بببطعال  همام  ، ميببةيز ميك  بلئهببب تعطاببة علبببس مياضببخلم ومية دهببب   مياهببلج م بب  

ليب  عاب  علبس ت ممن م الطعال  مأيث  يلاهلج ي مياي   ،مياهلج إيس ي اًل  ص إي ل  ميكاه  ميا ل ب  يا 
 ميا تنالو مي ي مياطبع   ص ين    ميةماال  ميص: إنةل  ميعالهلم ميزامعه  مية ة ممي قي  ص

ميبص  تي عالهب  ت  بي  مياهبلجمإلن بلن  همن تبةخ  مه  مي ي يية    هعبص مي  هعص:مي ي نا    –ت 
   ميطغ ي  يبا مييبةمه ميط ب  مميايل ي  عا      ت لق  مأي لا تم عا      مي ي   مي لهي  يا ينل
 باس  م  ميب ي   ليبةييم  باس  ميع م ه  مي ع هي  ميطص تطعب ض ي بل ين  ب  ميةامالب   بص   ب  ت بلق  مأي بلا

     . ليزامع  ميبعله  تم مي  ا  تيضلً 
م كبب ن يطعببةه  هبب م ميببنا  علببس تببةخ    مإلن ببلن  ببص تنشببلء هبب م ميببنا ميبب ي مي ببنلعص: م عطاببة نابب    -ب

 لئع ت بببة تالبببلييا م ببب   ميببب ي ميشببب عال البببطل ذ تبببطي عاله ببب  إيبببةمه ميط بببب  ميازامعببب   لياهبببلج ، إمأنببب م  تيضبببلً 
  ي ل. ممي ي  ل يطنقه ين ل مي ي  ل ميط ليةي  مي ي مي هيص ممي ي  لي مال   ممييةيث 

م ببطي خ يببا تةاهببف مياببلء  بب     ببلي ي مي بب يص مميبب ي  ببليغا  تيضببلً نابب  ميبب ي مي ببهيص: م  بباس  -1
تكبليه ، إذ إيبس اخبص متالب    ب   ميب ي م  تيطبلج تيعط ب  مقبة  م  م  مين ط   لياهبلج، ال   مأاض م غ

    ميعل ، يطي مالبطعال   عا ميا مه تاممئ ل، مت ط مأاضإيس مي ر   تم   مياهلج يا  ةم  تم مين   ت
لن م اممئهبب  ين بب  ميفبب مم مشبب  مي ييثبب  ممي بب ي  مميع شببمياشببلا ف تامضببص  هبب م ميببنا  يببا ميبب ي ضبباا

، م اطبل  هب م ميبنا   1و بص ينبل   ميبلهيب  ميةن بهب مآل بلا علبس م مميةةمم  ضاا ن ل  مي ب   مي الب بص 
يبب ي كبب   عا عنببةيل يكبب ن مياهببلج مي بب ص عاه بب  م  ببط يببا مأيبب    ي ببلهي  ببص عالهبب  غ بب  ميط ببب  منببا
مأامضص ميا بط      ص ن ل  ممالف  ص عا ميايل ي  ميخض    مميي له  مميعل ه  مميب لتيا م  ط تن م  

كاهب  مياهبلج ميزمئبة  عبا  ل ب   تن  هب م ميبنا  يبا ميب ي هبص  اهنبلك يشبكل  ت م ب مأن  ممي ليل  م نيبةما، 
مياي    ت ب ا ضبلئعلم يلئهب  متز بة يبا عالهب  ميطبخب  ميب ي ي ب ا  ب بلم يليهب  مميطبص   تنلالبا 

متكبب ن علببس ن عببلن ميبب ي  ، 2وعهبب ميطبب ب ميةب ببه   ياببل يبب ث   شببك  الببل ص علببس نابب  ميايل ببي  ميزام 
 . 64ي  ل مي  ا وميا م  مم ي م  ، 

 
                                                            

 .10/8/2019 نلى  20/7/2019الدراسة الميدانية بتاريخ   (1)

عاة المحاصايل  فاي قضااء  فاي تقيايم واقاع  زرا GISفيصال لفتاة هادام الجياشاي، اساتخدام نظام المعلوماات الج رافياة   (2)

 148، ص2014، جامعة البصرة، ا داب)بيانات غير منشورة(، كلية  ماجستيرالرميية، رسالة 
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 لبصل   ية لمحصول االمياه الجوفية لبئر سيد علي المولي في منطقة السلحوب ىبااعتماد عل الري المروز (64الصورة ) 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 .2/11/2019بتاريخ المصدر: الدراسة الميدانية                    

 

 مأامضبببص ي بببيا مياهبببلج يبببا مي رببب  إيبببس هببب م ميبببنا  مياضبببخلم  عا ي بببط ميببب ي  لي مالببب   :ناببب   -2
 مأامضببص ببص اي   مهبب  ميبب ي ميشببلئف مميبب ي ي ببطخة   نابب  ميبب ي  لياضببخلمومي  ف مآليببص  تيضببلً  م  بباس

ا مياهبلج الب مء ميب ي يز بة ماتفلع بل عبا ينلالبي مياشب م  م اممئبص تم  بلي ر  تم ميا تفع  ميطص تيه   لأن بلا
ثلني تن لا تم آ لا تم ينلبهف  م   ه ه م مينا   ص  هف ت زمء ين    ميةامال  م شك  ن   ميف مم م  معبا 
ميا ببةا ميبب ئهس إلاممء ميايل ببي   ببص مي بب   مي البب بص ممآل ببلا ميا ببةا ميبب ئهس إلاممء ميايل ببي   ببص 

 .(1)   يضخ 4522مال     ميصوميبلهي  ميةن به  م  ل  عةه مياضخلم ميان  ب   ص ين    ميةا 
تعا   ميخ ه  مأياني   يا تنلبيا ي ن ع   ينر ي  تطك ن يا مييةيث  م ة مي    :  لي ل ي مي  نا   -3

 ي    نلعصعلس شك  مياهلج تنث  مي شلشلم  لياهلج عا      ميزامعه  ممياي    مأاض  غا علس 
تضاا ت   ف مياهلج  شك  يطةلنس علس  م تعا  علس ت لي  ميضلئعلم ميالئه م ، متكفص  ل   مياي   

 تن م   ين ل:عة   إيس مي ي  لي ل   ي م  ،  2ومأاض ميزامعه 
 مهص مي ذمذ مميضبلب.    ا       مي ل،-ت
 ن لي . تم ن   يطي ك  تم   ا       ميعا : تك ن إيل ثلبط  تم يطي  ث -ب
ا يطب ًم. ي بل   تطب مم  ببيا مثنبص عشب  ي بل   تز بة عبا خا ب  معشب   إيبس:، مت  بي   ا يبةح ميب ل -ج

ميا ببل   مممئ ببل   يبب  تكبب ن يببا ثالنهبب  تيطببلا   بب . تقبب   إيببسمثالنهبب  عشبب  يطبب ًم. ق ببي   مياببةح، مت بب  
ميا بل    ، همنبي 68و، ميا بل   ميثليثب : تكب ن  همنبي 65و، ميا بل   ميثلنهب : تكب ن  همنبي 60وس: تك ن مأمي
ممالبببطعالي  بببص اي ييل بببي  ميي ببب ب  البببهال مي اببب   ، همنبببي 180و، ميا بببل   مي لهالببب  همنبببي 80و عببب ممي  

                                                            

، جاداول 2019لسانة  اعداد المضاخات المنصاوبة، قسام الفناي، مديرية الموارد المائية فرع المينى، التخطيط والمتابعة، (1)

 .منشورة()بيانات غير  متفرقة،

هيم الطيف، عصام خضير الحدييي، الري اساسااتا وتطبيقاتاا، دار الكتاب للطباعاة والنشار، جامعاة الموصال، نبيل نبرا (2)

 .338، ص1988الموصل، 
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مخ   ببل  ببص مأامضببص ميطببص تكبب ن ت بط ببل ذمم نفلذيبب  عليهبب  ت ببلعة علببس ت بب ب مياهببلج ميببل ميشببعي  يببزا  
  .65، ي  ل مي  ا و 1والهيل

  صفية الري المحورية في منطقة منظومةلمحصول القمل بااعتماد على ال بالرش الري طريقة (65صورة )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .27/7/2019 الصورة بتاريخ تالتقط .                       المصدر:17/12/2019 الصورة بتاريخ تالتقط المصدر: 

 
: يعطابة هب م مينبب   يبا ميب ي علبس مضبف تن ب ب    بب  ياطبل  بةمامنبا يبا نل هب  مم ببة  تيبل ميا شبلم ميثلبطب   

 لياهبلج، م عاب  علبس ميب ي علبس شبك  ن ب  همئب    شبك  يطب م ي  م شبا مي ام ، يط   يف ي بةا تم يبزمه
 بب ميص  2019-2018عببةه ينر يببلم ميبب ي  ببلي ل يان  بب  ميةامالبب  يا الببي ميزامعببص تن  ، يببف  بب   مأن بب ب

  ببب ا معطابببله ميببب ي  لي مالببب   علبببس  مأم ، لءم قضبببلء مي بببلالن منل هببب    بببه   بببليا كز   ينر يببب 395و
  90وبببببقضببلء مي بببلالن مبببليا كز ميثببلنص قضبببلء مي ببالم     ينر يبب   بببص245ميالئهبب   يببب  ت  عببي و مآل ببلا

  ينر يببب ، 17وببببب  ينر يببب  مقضبببلء ميخضببب   ليا تبببب  مي م عببب  30ينر يببب  مميا تبببب  ميثليثببب  قضبببلء مي ييثببب و
ي بل   مأامضبص مميطب ب مي بي مم   مميطبص ت بطغ  الع  م، م  2و   ينر ي 13مبليا تب  مأخي  قضلء مي اكلءو

 أن مالطعال  مي    م عطهلهي  يل ي  ي ل يعة  عبًل يطع ضب ل يل بة    يي    مي ا   ليةا   مأالل ،يزامع
ميطب ب  تنب م  مكل با ، 4و، كابل ت بطعا   بص مأامضبص مياطا  ب  ممي يلهب  ميعليهب  مينفلذيب  3ونطهة  ذمببلن ميةببس

ياببل  ي للعامالبب  ياببل شببةف  ببص مالببطت ببةثي نةببل  يببةح ميعةيببة يببا ميف  ببيا  ببص ين  بب  ميةا  تن ببلمأخبب ح كاببل 
مييببة ميعليلبب    تيضببلً  مت لبب تي  ببا يببا تبب  ي  مياهببلج   يبب  ياي بب    طببس يبب  كلنببي كاهبب  مياهببلج  شببيهي ، 

ميب ي  بلي ل الب  ي  هبي يايبزمم ناب  ت  تن   علبس الب   ميط بب . مأيب  ميبةمني مي م بة مقلب  تةابف  إنطلجم  له  
تخبب ح ين ببل  أغبب مضمالببطعال  ميبب ي  ببلي ل ميالئهبب  م اكببا  لالببلممي ببه    علببس تة يببز مياهببلج مالبب  ي  ميقه

يببا ، م اليبب  مياي بب   ةمم مي ببليلم ميط ببب  يببمميامأالبباة   متضببل ايلنبببلم تبب  ي  م  طهل ببلم ميالئهبب  م 
 .  66ي  ل مي  ا  و ، 5ولن ط يعلس ها     ما  ميانلالب  ميايل ر  ع   مياي      ة ت ، م مي قهف

                                                            

 .  5/8/2019تاريخ  نلى  20/7/2019الدراسة الميدانية من تاريخ  (1)

 ، مصدر سابق.)بيانات غير منشورة(وزارة الزراعة، مديرية زراعة المينى، قسم اإلحصاء الزراعي / اإلنتاج النباتي، (2)

مريم صالل شفيق العزاوي، طريقتا الري بالرش والسيحي فاي تبااين اإلنتاجياة الزراعياة فاي محافظاة كركاوة، رساالة  (3)

  . 62 – 61، ص2004غير منشورة(، كلية التربية للبنات، جامعة ب داد، ب داد، بيانات  ماجستير)

لاري الحديياة ومالئمتهاا للتارب المتموجاة الجبساية والرملياة، مجلاة الزراعاة العراقياة، عبد األمير يجيل صالل، طارق ا (4)

 .60، ص2000، ب داد، 3العدد 

 .2017، 3وزارة الزراعة مديرية زراعة المينى، تقرير طرق الري الحديث،) بيانات غير منشورة(، ص (5)
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 فرج  نتصارامستيمرة للال ضاري  ت اليابتة فيالمرشا (66صورة )ال
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
          

 
 
 
 
   

 .15/4/2019بتاريخالمصدر: الدراسة الميدانية            

يل ياكا يا مياهلج  أق مي ي  ليطنقه : مهص نا  م اممء مييةي  ماليل  إليةمه مينبلتلم ميازامع   نا  -4
مذمم كفببلء  عليهبب  إذم يببل ق انببي   بب   ، قيببة مييهببل  همن هببةا مهمن شبب ميكلدهبب  يضببالن   ببلء مين طبب  علببس 

مي ي مأخ ح متك ن       إي ل  يهلج مي ي  ي ل يلنبلتلم علبس شبك  ن بلو مب البل   ت  بز  ميطنقبه  يكب ن 
  طيببلم همخبب  تم علببس البب   ميط ببب  ميزامعهبب  قبب ب ق معببة مينبلتببلم مباعببة  البب  لن يببا  ببغي   ببةمً ع بب  
ميط ببب  يط  ي  ببل م كب ن  شببك  همئبب ي ت  ببة ق  ببب   إيببس الببلع   ميطكبب ا ميبب ي ي ب  مياهببلج /يط  10ببب2ي ب و

متطايبز هب ج مي    ب   تنطشب  علبس ي بل   ميازاعب  تنلبيباب مالب    مياهبلج ضبا  م بطي،  1ويا قلعة  مينبلم 
اببلئص ميعببليص انببل   ميةل بب  مشبببا ميةل بب  مميطببص تعببلنص م الببط  ك ميل أهاهبب  مقط ببلهي  يطبب    يهببلج ميبب ي ي

ما ببب  نةبببل  هببب ج مي    ببب   شبببك  ممضببب   بببص ين  ببب  ميةامالببب  ذمم همنبببي ،  42مت لببب  ي بببل ط لو ،يلنبلتبببلم
 :يطاطف ه م مينا  يا مي ي  عةه يا ميايزمم ين ل، ومي ي مم  نلالا مأامضص مي يله  ت ،ميط ب ميةب ه 

 .تعةي  مأاض إيس تعال   ييطلج  تنا -ت
 قبي  بص مي مي ي م ص ذي  تب  ي  يهلجإيس يبلش   ممضل ط ل  ميكهالم  الاة  مأيا  ا ف كفلء  م الطفله   -ب

 .ممية ة ممأيةي ميعليل 
ية  ه م ميبنا   بص يخطلب  ميرب م  مية  ب  يبا ها بلم مييب ما  ميعليهب  تم مي  بل  ميشبة عال ياكا مالط  -ج

 .م ص ميلي  تم مين لا
 . ي ل ييةمه ي   يهلج مم  يهلج اي ذمم يل    ي تفع  ن  هل عال تاكا مالط  -ه
  . 2وي مض ميف     ميطص ت يا مينبلتلمأمي ل  نا  مييشلئ  م  -ه

                                                            

ياة لألشاجار والمحاصايل فاي مختلاف المنااطق الجافاة كارل يوفا، استصالح األراضي الاري والصارف والمقنناات المائ (1)

 .279، ص2000والرطبة وطرق الري المختلفة، ترجمة طا الشيخ حسن، الطبعة اليانية، دار عالء الدين، دمشق، 

 .61ضمياء أدهام حسين الجبوري، مصدر سابق، ص  (2)
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ا هخب    شبك  ي بطا    ب  ن بةمهأمإيبس طعب ض مأنلبيبا مميان  بلم تتيل يع قلم ه م ميبنا   ططاثب      
 هميطبا.تغيلا م ماتفل  ميطكليه  ين ا مينرل  مميخ    ميفنه  ميعليه  ميطص ييطل  بل يطشبي مه غ به  يف مياهلج، م 

ميةامالب  ين  ب  تقضبه       بل م، تطب    علبس568بل  عبةه ت  بز  ميب ي  بليطنقه   بص ين  ب  ميةامالب   ب ميصو
  ببل م،  ببص  ببيا   120  ببل م  ببص قضببلء مي ببلالن، يلهببا قضببلء مي ييثبب   ليا تببب  ميثلنهبب  ب مقببفو  312ب مقببفو
مي م عبب  ب مقببف قضببلء مي اكببلء   ببة  ببلء  ليا تببب      ببل م، تيببل 65 طبب  قضببلء مي ببالم  ميا تببب  ميثليثبب  ب مقببفوت
  .76، ي  ل مي  ا و 1وًً   ل م  27مأخي   ب مقفو ميا تب   ط  قضلء ميخض ت    ل م،  ص  يا 44و

 الية علص مي ميص  ص ين    مي لي به  ياي    ميخهلا 62  مي ي  ليطنقه  ي ر  اقي 67مي  ا و  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3/11/2019يدانية بتاريخ المصدر: الدراسة الم

يكل بب   هلهبب ت ي شبب  بببيا  ك يهبب  مي ببطثا  ا م   395و يبب  بلبب  عببةه  ميببل ميا شببلم  ببص ين  بب  ميةماالبب
ميزامعببببببص       ميا ببببببل لم يعطاببببببة  علببببببس مياهببببببلج مية دهبببببب  مي ببببببل   مأامضببببببص ميازامعبببببب   ليا شببببببلم يا الببببببي

يا البي  خصشب  183وا يلا شبلمعةمه ميف  يا ميا بطثا  ت مبل    همني 18827و  ميص  2019-2018و
 (.46ميخ    وم   74ةةم ومي،ي  ل  2019-2018ميزامعص و
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

رض الزراعية في محافظة المينى باستخدام فيصل لفتة هدام الجياشي، التمييل الخرائطي لتصنيف استعماات األ  (1)

اإلنسان  تقنيتي ااستشعار عن بعد ونظم المعلومات الج رافية، أطروحة دكتوراه )بيانات غير منشورة(، كلية التربية للعلوم 

 150، ص2019ية، جامعة البصرة، 
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 2019-2018للموسم منطقة الدراسة حصائية المرشات المحورية واليابتة في ا( 74لجدول )ا
المساحة التي  العدد نوع المرشة عائديه المرشة ت

 تسقيها بالدونم

 عدد أصحاب المرشات  المالحظات

   3960 33 دونم 120محورية  كوميةح 1

 

 

99 

  4000 50 دونم 80محورية  حكومية 2

  476 7 دونم 68محورية  حكومية  3

  840 14 دونم 60محورية  حكومية 4

 خطية حكومية 5

 )المساحة مفتوحة (

2 522  

 مرشه منها 16 840 20 دونم 42ثابته  حكومية 6

 غير عاملة
 

20 

 1  180 2 دونم 180ة محوري مستثمرين 7

   5760 48 دونم 120محورية   اهالي )قطاع خاص( 8

 

 

 

63 

  1200 15 دونم 80محورية  اهالي )قطاع خاص( 9

  900 5 دونم 180محورية  اهالي )قطاع خاص( 10

  65 1 دونم 65محورية  اهالي )قطاع خاص( 11

  84 2 دونم 42ثابتة  اهالي )قطاع خاص( 12

 183  18827 199 المجموع

 .2019(،منشورة بيانات غير)مديرية زراعة المينى، قسم اإلحصاء الزراعي / اانتاج النباتي،  المصدر: وزارة الزراعة،
 

 ( 2019-2018)لموسم والمناطق المستيمرة في منطقة الدراسة اليابتة والمتحركة مرشات ( التوزيع الج رافي لل46الخريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Arc Gis 10.8وبرنامج( وبرنامج 5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على )ملحق 
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ميع  ببب   آ بببلاهمنبببي علبببس  5000 غهببب  م البببطفله  ين بببل إلاممء ميايل بببي  مميخضببب  مميب بببلتيا تبببي  امعببب    
يببا ق بب  مأهببليص همن تي   ببة  كبب يص، مبلإليكببلن يضببلعفط ل يبب  الببلهاي مييك يبب  بببةعي هبب م  مي ببكهع م 
يط  ببا مالببطثالا  اشبب م   لإليكببلن إقليبب  شبببك  اي  ببليطنقه  إلنشببلء   ببلتيا ميفلث بب  مميغل ببلم مميخضبب مممممي

يكا عة  ت نيا تل  مياهلج ياث  علئ ل ك ي م يلييل ي  همن م الطفله   ميان   ، ص   شك  ممالفمي  ل  ميزامعص 
، مبغهبب  مين ب ض  ببلي مقف ميزامعبص  ببص ياهببلج مآل بلامميعيب ن يعببة  م ب ه هعببي  كب يص ممضب   مآل ببلا يبا تلب  

 فل  بببل   ببب ا الهلالببب  هم  ميانببببف    ميطبببص ييطاببب ميان  ببب ، ين ل بببيا يبببا تة بببب  مياهبببلج مي ةيلببب  ياهبببلج مأن بببلا
  بببل  ميا ببطثا  ا ميةببةه علببستم   ببل  ميعبب م   ببص مي ببن مم ميا  لبب  إيببس ميةمخلبب  مالببه  ت ل علببس كاهبب  مياهببلج

م ببببةمثهلم   ميخببببل)  ليا ببببطثا  ا،75مميةببببةم و  45 ، ي م ببببف ميخ   بببب وبلهيبببب  ميةن بهببببمالببببطثالا تامضببببص مي
،  بص ين  ب  ميشبهخه  يشب م  مالبطثالاي مإلنطبلج ميييب منص تيضبلً ميانل   مياطعلقة علي ل يا ق   ميا بطثا  ا م 

م الببطثالا   ميع م هبب  مضبباا مياشبب م  ميبب ي علببس مشبب  ميبب  همنببي يشبب ك  ميخيبب مم  54و  الببع  مياشبب م لببب
    يةمم ا مإلنطلج مي ه  مييبي ميبة لج م  ييب مم يط بهب  مأالبالك علبس مياهبلج مية دهب  م   ب   مإلنةل   
، مهنببلك ميكثيبب  يببا مياشببلا ف م الببطثالا    ببص مالببطثالا مأامضببص يزامعبب   1و  ببلا مت ببايا ميعةبب  مأ يط بهبب 
م شبب  هبب م مياشبب م  ممنشببلء ميا شببلم مين ببل مالببطثالا م ببةح شبب كلم ي شببلم إي منهبب  ميخ هبب  مآل ببلا م فبب  

 (.68) ي  ل مي  ا م الطثالاي ميي ينة  ه م مين   يا ميا شلم  ص ين    ميةامال  مت ق  ميعا  ب ل، 
 وبية ( في السلحةنظام الري بالمرشة الخطية )اإليرانية( لشركة النخيل سابقا )شرك  استثمارية زراعي  68و الصورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .2015،ثنى، شعبة زراعة السماوة، قطاع البادية، بيانات غير منشورةالمصدر: أرشيف مديرية زراعة م

 
 (35نون)دونم فما فوق( حسب قا 250حركة المستثمرين )المزارعين الذين يملكون اراضي زراعية بمساحات من  (75الجدول )

 .2019مديرية زراعة المينى، قسم اإلحصاء الزراعي / اانتاج النباتي،)بيانات غير منشورة(، المصدر: وزارة الزراعة،

 

 

                                                            

 . 14/1/2021مع صاحب المشروع محمد العبيدي الشخصيةدراسة ميدانية والمقابلة   (1)  

 49 عدد المستيمرين

 28115 المساحة العقدية

 14743 قملالمساحة المزروعة 

 1670 عة شعيرالمساحة المزرو

 11702 المساحة غير المزروعة
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 حتياج  المائي للمحاصيل الزراعية ألا -2

مميشبعي  ميي ب   ميب ا   مي اب   ي  ة  ص ين    ميةامال  ميعةية يا ميايل بي  م البط متهةه  ميا اب  يثب  
ييل ببي  ميخضبب  مي ببه ه  مميشببط    مب ببلتيا ميطابب ا ميكبب   ضببً  عببا  بن عي ببل مي هضببلء ممي ببف مء مميببزا م
مينبلتببلم مأخبب ح،  يخطلبب  عببا يببل ييطل ببا  وم طهببلج يببلئصم   وي ببنا يببلئص يي بب   يببا هبب م ميايل ببي  يبب 

م ت مي ي  يلعالهلم مييهلته   لي ةا ميانلالا ببةمن   بله عن   ي ي يا عنل   نا  مينبلتلم ميالء  م عط  
يبل ت، ب بلمك ةيا مت مثي يلغبل م مأخب ح غيب  ميا غب ب أن  لن  ز له  مياهلج     مية ما ت  ا ن  لن م

 يط بل) ميةب مات ن  لن مياهلج ي ب ا ت لبص  بص خ يبل مينببلم م  بله  يعبة  مينبط  يبا مأمام  عبا يعبة 
 ببب ما ضبببعهف  مقليلببب  ميممنببب  متكببب ن تي  لببب  مينضببب  ق ببب   إيبببس م ةعببب  مينببببلم ي ببب   يببب ب  مينببببلم م اببب م 

تالبببل  ناببب  ميزامعببب  إيبببس ميايل بببي  ميةامالببب  علبببس ين  ببب   ميايل بببي  ميزامعهببب   بببص  بببنفيقبببة  . 1ومإلنطبببلج
 علس ميني  ميطليص: ،ميزامع ن   مياي    مي الي ميي له  مييل ي  ميب طن ، م اكا تيةيةهل ع   

 حاصيل الحقلية الم-أوال 
ع   ميايل ي  ميي له  هص تل  ميايل ي  ميطص تبزا   ا بل لم ممالبع  تمالبف يبا ي بل لم ييل بي  ت   

مت لب  ي بل   ميايل بي  ميي لهب   بص مإلن بلن   خزن ية  ت    مت ة  ل   يا  ل لملك ن قلبل  يتم ميب طن  
 ابليص ي بل   ت يبا %89مت لب  ن ب ط لو ايل ي  ميشط    ممي ه ه  يعللي  2وهمني 260807ين    ميةامال  و

 ين    ميةامال ، متشطا  يل يلص:

 المحاصيل الشتوية-1
،   3و  بببا مي  بببةمم مإلهما ببب ميشبببط       ميخبببل)  ا بببل   ميايل بببي  ميزامعهببب  76يطضببب  يبببا ميةبببةم و   

   ميخببل)  عببةه مي  ببلم مميا ببل لم80  ميخببل)  اةابب   كبب  ميا ببل لم ميازامعبب  مميةببةم و79مميةببةم و
  همنببي231164ت لبب و ي ببل   ميايل ببي  ميي لهب  ميشببط    ن  ت ، 4وميازامعب  مميا ببنا مياببلئص مم  طهبلج مياببلئص

 ميطص تشا  ي ل  :  ل لم ميازامع   ص ين    ميةامال  اليص ميات  يا %79وهمني، مي بن ب 

   يبببببب ميصتضببببببي  يي بببببب ييا مي ابببببب   مميشببببببعي  ميطببببببص ت لبببببب  ي ببببببل ط ال ميازامعبببببب    :الحبوووووووو الشووووووتوية-أ
  همنبببببببي100185 يببببببب  ت لببببببب  ي بببببببل   مي اببببببب   ببببببب ميصو ، %78.8تي بن بببببببه  و منبببببببي  ههمنبببببببي230709و

ثثب  ميايل بي  منطشبلام  بص ين  ب  ميةامالب  م يطب  ميشبعي  ميا تبب  تيبا يب ي يعط ب  م همني130524مميشعي و
 يبب  بلغببي  قضببلء ميخضبب  ط ببل  ببصس يببا بببيا ي ببل   ميايل ببي  ميشببط    م يطبب  مي ببةما   ببص  امعمأميبب

                                                            

() لحقل، ال موقع  احت أحوطبيعيا خالل مدة زمنية محدودة ت اً ه الري الالزمة لنمو المحاصيل نموالمقنن المائي: مقدار ميا

عدد اد، الالمصدر: محمد جعفر السامرائي ، الحاجات ااروائية ألراضي بحر النجف، مجلة كلية ا داب، جامعة ب د

 .  5،ص78

*) لمعلومااات فيصاال لفتااة هاادام الجياشااي، اسااتخدام نظاام االمصاادر: المقاانن المااائي،  ×كلي=المساااحة حتياااج المااائي الأل( ا

، ا دابلياة ك)بياناات غيار منشاورة(،  ماجساتيرفي تقييم واقع  زراعة المحاصيل  في قضاء  الرميية، رسالة  GISالج رافية 

 .115، ص2014جامعة البصرة، 

 . 122عي ، مصدر سابق ، صساسيات المناخ الزراأ( سالم هاتف ، 1)

المئوية بقسمة ناتج الجمع من ها جمع المحاصيل الحقلية) الحبوب والخضر( الشتوية والصيفية ومن يم نيجاد نسب    (2)

 . 100على  هاالمجموع الكلي وقسمت

 ابق.، مصدر ساإلحصاء الزراعي، ) بيانات غير منشورة( قسم وزارة الزراعة، مديرية زراعة المينى،    (3)

 المائية، مديرية الري في محافظة المينى، مصدر سابق. المواردوزارة   (4)
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يبل عبةه ا بلم يي ب   ت،  همنبي(5008قضلء مياةة مذ بلغبي ي بل طا ي ل    تق   م همني41925وي ل ط ل
همنببي  م  طهببلج مياببلئص ميكلببص ياي بب    ببص ين  بب  /3 2143  ا ببلم مي ننببا مياببلئص بلبب و6ميشببعي  بلغببي و

بةا ببب  ميثلنهببب  يبببا  يببب  ميا بببل    صيبببأت م ، 88ي  بببل ميةبببةم و،  3يلهبببلا  279712932و ي لببب  ميةامالببب  
 تقبب    ، م  )همنببي50780وذ بلغببي ي ببل طاإقضببلء مي ببلالن  امعطببيي بب   مي ابب  م يطبب  مي ببةما   ببص ي ببل    ا 

ي اببب  يبببل عبببةه ا بببلم يي ببب   م، ت همنبببي 2000 يببب  بلغبببيو تيضبببلً قضبببلء يبببا  يببب  ي بببل طا قضبببلء مياةبببة 
  طهبببلج ميابببلئص ميكلبببص ياي ببب    بببص ين  ببب  همنبببي  م/3  2143وتيضبببلً ا بببلم مي ننبببا ميابببلئص بلببب    6ولغبببيب

  . 69  ممي  ا و76،ي  ل  ميةةم  و   3 ا يلهل214696455ل  و ميةامال  ي

 2019( مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية حسب الوحدات اإلدارية لسنة 76الجدول )

 .2019غير منشورة( لسنة  )بياناتالمصدر: من عمل الباحية بااعتماد على مديرية زراعة المينى شعبة اإلحصاء الزراعي 

   يي    مي ا  ميشط ي يعطاة علس مياهلج مية ده  ي ر   ا ه م  شل ص  ص ين     كهع 69مي  ا  و
 
 
 
 
 
 
 

     .15/3/2020 التقطت الصورة بتاريخالمصدر:                  .17/12/2019 التقطت الصورة بتاريخالمصدر:      

همنببي  مميطببص تكبب ن ن بب ط ل 455وميشببط     ببص ين  بب  ميةامالبب ا ميخضبب  ي ببل  يلغببب :الخضوور الشووتوية -و  
  ،76ميةبببببةم و ي م بببببف لايل بببببي  ميشبببببط   ،ي ابببببل  ميا بببببل لم ميازامعببببب  ت  يبببببا %0.2قليلببببب   بببببةم بلغبببببيو

ميخضب مء  يلببلق ءي بل    تث ب الببلن ، شبلغي، البل ، ي لنب     ب  مخضب ، ميب ل ب ،خض مء،  لق ء متشا و 
   همنببي  م 142مينةاببص  يبب  بلغببي ميا ببل  و  طبب  مي ببةما   ببص  امعطببا قضببلءتهمنببي  م 172بلغببي ي ببل ط لو

 الحبوب الشتوية الخضر الشتوية
 المحصول

 

 

 

 الواحدة اإلدارية

 بطاطة سبانغ شل م سلق لهانة

 بصل اخضر

   اقالءب

 خضراء
 القمح الشعير

 قضاء السماوة 5167 11627 7 10 2 ـ ـ ـ ـ

 قضاء الرميثة 7620 6089 ـ 3 ـ ـ ـ 2 ـ

 قضاء النجمي 14000 6597 145 122 100 ـ   ـ 2

 قضاء المجد 2000 5003 6 ـ ـ 1 ـ 8 ـ

 قضاء الهالل 4320 10697 4 2 ـ ـ ـ ـ ـ

 قضاء الوركاء 3117 15123 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ

   الخضر 13181 41925 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 ـ ـ 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ناحية  

 الدراجي
 القضاء

 المجموع 13181 41925 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 قضاء السوير ـ ـ 7 2 ـ ـ 4 ـ ـ

 قضاء السلمان 50780 33463 ـ 25 - ـ ـ ـ ـ

 جموعالم 100185 130524 172 164 102 1 4 10 2
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ا ببلم مي ننببا   6وء ميخضبب مء بلغببيأق عببةه ا ببلم ميبببهمنببي   3ي ببل    ببص  امعطببا قضببلء ميخضبب  بلغببيو تقبب 
ميب بببب   م ببببأتص ،  3يلهببببلا  157036همنببببي  م  طهببببلج مياببببلئص ميكلببببص ياي بببب   بلبببب  و/3  913بلبببب  و مياببببلئص

همنبي معبةه   164يخضب  ميشبط    بلغبي ي بل طا ولمأخض   ليا تبب  ميثلنهب  يبا  يب  ميا بل لم ميازامعب   
ببلقص م ،   3يلهبلا  113980ميكلبص بلب و لئصمياب مم طهل با،   همنبي/3  695بلب و ئص  ا   مي نن ل ميابل16ا لت و

همنبي  مم طهبل  ي /3 3981مي نن بل ميابلئصو ا بلم  6همنبي  معبةه ا ط بلو 119ميخض  ميشط    بلغي ي ل ط لو
 . 70، مي  ا و 3يلهلا  473739ميالئص ميكلص بل و

 

ميشط ي يعطاة علس مياهلج مية  ص ي ر      ش ي  ضه   ص    يي    ميب   مأخض 70مي  ا  و
 ين      ه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .17/2/2020 التقطت الصورة بتاريخ :المصدر            

 المحاصيل الصيفية -2
  ببا  )  ا ببل   ميايل ببي  ميزامعهبب ميخببل  77ةببةم وبلغببي ي ببل لم ميايل ببي  مي ببه ه    ببا مي   
  ميخبببببل) 80كببببب  ميا بببببل لم ميازامعببببب  مميةبببببةم و  ميخبببببل)  اةاببببب   79مإلهما ببببب  مميةبببببةم و ممةمي  ببببب
ي بببل   ميايل بببي  ميي لهببب   ن  ت ،ص يكببب  يي ببب   مم  طهبببلج ميابببلئصئا بببل لم ميازامعببب  مميا بببنا ميابببللي 

يا ببببل لم ميازامعبببب   ببببص ين  بببب   اببببليص متيببببا   %10.1ي بن ببببب  وت ، همنببببي29643و بلغببببي مي ببببه ه 
 :ميةامال ، ميطص تشا  ي ل  

 ميب ي ت لب  ي بل   تشبا  وميب  ، هخبا، ميب ا  مي هضبلء بب ما، ميةبي، مي ا بي   ميطبص الصويفية: الحبوو-أ
،  يبب  تن   اببليص ميا ببل لم ميازامعبب   ببص ين  بب  ميةامالبب تيببا % 8همنببي  تي بن ببب  و23455 بب ميص و

 يب  بلغبي  ي ييثب مي بةما   بص  امعطبا قضبلء م م طلبيم   همنبي3817و ب ميصميا ل   ميازاع   لي   بلغبي 
ميببل عببةه ا ببلم   ، همنببي(86ذ بلغببي ي ببل طاإقضببلء مياةببة   كلنببي  ببص ي ببل  تقبب  م  همني3000وي ببل ط ل
همنببي  م  طهببلج مياببلئص ميكلببص ياي بب    ببص /3 7025مي ننببا مياببلئص بلبب  و ا بب   23ولغببيب ميبب  يي بب   

  م يطب  مي بةما  همنبي2059مبلغي ي ل   يي ب   ميبةخاو ، 3يلهلا  26814425وي ل  ين    ميةامال  
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قضببلء يببا  يبب  ي ببل طا قضببلء تقبب  ، م  همنببي573وقضببلء مينةاببص مذ بلغببي ي ببل طا  ببل ببص ي ببل    امعط
  ا بببلم مي ننبببا ميابببلئص بلببب  9عبببةه ا بببلم يي ببب   هخبببا بلغبببيوم   ، همنبببي100 يببب  بلغبببي و تيضبببلً مياةبببة 

 . 3يلهلا 6691750بل  و ميالئص ميكلص ياي    همني م  طهلج/3 3250و
 2019  ي ل   مأامضص ميازامع   ليايل ي  ميزامعه  مي ه ه    ا مي  ةمم مإلهما   ي ن  77  وميةةم 

 .2019غير منشورة( لسنة  )بياناتحصاء الزراعي المصدر: من عمل الباحية بااعتماد على مديرية زراعة المينى شعبة اإل

قضببلء   امعطببا  م يطبب  مي ببةما   ببص ي ببل   همنببي7011وابلغببي ي ببل   يي بب   ميبب ا  مي هضببلء ببب م     
قضببببلء يببببا  يبببب  ي ببببل طا قضببببلء مينةاببببص  يبببب  بلغببببي تقبببب  ، م   همنببببي(1338ذ بلغببببي ي ببببل طاإميخضبببب  

            ا بببببببلم مي ننبببببببا ميابببببببلئص بلببببببب 10لغبببببببيوعبببببببةه ا بببببببلم يي ببببببب   ميببببببب ا  مي هضبببببببلء بببببببب ما بم  ، همنبببببببي133و
    ، 3يلهبببلا  28520748همنبببي  م  طهبببلج ميابببلئص ميكلبببص ياي ببب    بببص ين  ببب  ميةامالببب  ي لببب و/3  4068و

ذ بلغببي إقضببلء ميخضبب    ببل  م يطبب  مي ببةما   ببص ي ببل    امعطهمنببي10512بلغببي ي ببل   يي بب   ميةببيو
 عببةهم   ،همنببي332وي ببل طا بلغببيم ء مي ببالم  ، متقبب  قضببلء يببا  يبب  ي ببل طا قضببل همنببي(3639ي ببل طا

ميكلببص ياي بب    ببص  م  طهببلج مياببلئص  همنببي/3 7983  ا ببلم مي ننببا مياببلئص بلبب  و17ا ببلم ميةببي بلغببيو
  م يطب  مي بةما   بص همنبي56مبلغي ي بل   يي ب   مي ا بيو،  3يلهلا 83917296وي ل ين    ميةامال  
مي ببالم   قضببلء يببا  يبب  ي ببل طا قضببلءتقبب  ، م   همنببي(18ذ بلغببي ي ببل طاإقضببلء مي ييثبب    ببلي ببل    امعط
همنببي  /3  3330  ا ببلم مي ننببا مياببلئص بلبب و8عببةه ا ببلم يي بب   الا ببي بلغببيوم  ، همنببي1 يبب  بلغببي و

  .71ي  ل مي  ا  و  ،3يلهلا 186480و ي ل  م  طهلج ميالئص ميكلص ياي     ص ين    ميةامال 
 
 
 

 الحبوب الصيفية  الخضر الصيفية
               

 المحصول

خضروات 

 الورقية 
 باذنجان لوبياء رقي بطيخ باميا

خيار 

 قثاء
 جت  سمسم طماطة

ذرة 

بيضاء 

 بذور

 الرز دخن

 

 

 

 الواحدة اإلدارية

 قضاء السماوة - 175 1281 332 1 2 37 23 - - 3175 8 83

 قضاء الرميثة 3000 170 1316 1179 18 3 22 100 35 45 500 26 35

 قضاء النجمي 100 573 113 1534 ـ 10 12 56 14 14 123 15 22

 قضاء المجد 86 100 750 1017 7 1 15 ـ 25 20 200 20 25

 قضاء الهالل 100 125 1128 1467 2 6 25 53 10 15 300 30 11

 قضاء الوركاء 531 251 434 378 - - 66 33 - ـ 23 - 2

   الخضر ــ 160 1338 2397 13 - 25 ـ - ـ 756 - 48

 ـ 100 ـ 1242 ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ
ناحية  

 الدراجي
 القضاء

 المجموع ـ 260 1338 3639 13 - 25 ـ - ـ 756 ـ 48

 قضاء السوير ـ 155 ـ 966 ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ

 قضاء السلمان - 250 651 ـ 15 ـ 20 - 58 16 5 20  

 المجموع 3817 2059 7011 10512 56 22 222 265 142 110 5082 119 226
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  ا ه شل ئ  شلا  ين     كهع  31ص ي ر    يي  ا مي ا  مي هضلء مي هف71مي  او

 

 

 

 
   
     .2/11/2019 التقطت الصورة بتاريخ المصدر:                .2/8/2019 التقطت الصورة بتاريخ ميا ةا:             

ل قليلبببب   ببببص ين  بببب  ميةامالبببب  ت لبببب   مميطببببص تكبببب ن ن بببب ط همني6188ت لبببب  ي ببببل ط لو: الخضوووور الصوووويفية -و
متشببببا  كبببب  يببببا   ،77ميةببببةم و ي م ببببف ميا ببببل لم ميازامعبببب  ميايل ببببي  ميشببببط   ، ص اببببليت يببببا %2.1و

ي بل   ياي ب   ميب بها  تث ب  ، خضب  ما هب  ، ليهل اقبص ،  بها، قثلء،  لذنةلن، ي بهلء، خهلا ومي ال  ،
ذمم تهاهبب  يببل يي بب   مي ال بب  ت طبب  مي ببةما   ببص  امعطببا قضببلء مي ببالم  ،تم  همني5082بلغببي ي ببل ط لو

همني  ي   طلبي مي بةما   بص  امعطبا   22لي  بلم ميي يه  ي كلن  ي  كلني ي ل طاو  أن ل يةخ  الهال 
  10ومعببةه ا لتببا بلغببي ، همنببي1ي ببل   قضببلء مياةببةو تقبب م   همنببي10قضببلء مينةاببص بلغببي ي ببل طا  بب ميصو

قص ميخضببب  يببل  بببلت ، 3يلهبببلا  99000ميكلبببص بلبب و مم طهببل  ي ميابببلئص  همنبببي/3 4500ا ببلم مي نن بببل مياببلئصو
همنببي  مم طهببل  ي /3  4583  ا ببلم مي نن ببل مياببلئصو6  معببةه ا ط ببل وهمنببي6166مي ببه ه  بلغببي ي ببل ط لو

 .  79 مميةةم و73 ،و72، ي  ل مي  ا و  3يلهلا  28258778ميالئص ميكلص بل و

  ان    ميشفليه    نةلن ا ي   زم يي  ا خهلا قثلء مي هفص ي ر   (72الصورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .28/6/2019 التقطت الصورة بتاريخ مصدر:ال
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 يةحالشفل فزاع بمنطقة( محصور الرقي الصيفي لبئر فنجان رحيل 73الصورة )

 

 

 

 

 

 

 .28/6/2019 الصورة بتاريخ تالمصدر: التقط

 

 بساتين الفاكهة والتمور -ثانيا 
 ا  شبك  ينبطري  ب   يةبلاي ن ب  عبة ميايل بي  ميي لهب  مت  عبي ميب بلتيميب بلتيا ميفلث ب  مميطاب ا  تأتص    

يبببا   %10.9وط ل ت لببب ن ببب  ن  مت،  همنبببي32045ميفببب مم   معببب  ممياشبببلا ف م اممئهببب   يببب  بلغبببي ي بببل ط ل و
همنبببي  /3 8125  ا بببلم مي نن بببل ميابببلئصو22ميازامعببب   بببص ين  ببب  ميةامالببب  معبببةه ا ط بببلو ابببليص ميا بببل لم ت

 . 78ميةةم وم   74 ل مي  ا و، ي  3يلهلا 260365625مم طهل  ي ميالئص ميكلص بل و

 الليي م  شلا  يياة يان    ميغضلاي  21    طلن مينخي  ي ر  اقي 74مي  ا  و

 

  

 

 

 
 

 .2/8/2019 التقطت الصورة بتاريخ ميا ةا:              
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 2019رية لسنة مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية  الشتوية والصيفية حسب  الوحدات  اإلدا (78الجدول )

ثانيا:   المجموع

بساتين 

الفاكهة 

 والتمور

 أوال: المحاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل الحقليـــــــــــــــــــــــة
 

 المحصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الواحدة اإلدارية

 حملاصــــــــــــــيل الشتــــــــــــــــــــــوية ا-1 احملاصيـــــــــــــــــــــــــــــــل الصيفيــــــــــــــــــــة -2
 الخضر الصيفية

 

 الحبوب الشتوية الخضر الشتوية الحبوب الصيفية 

 خضروات

 الورقية

 

 باميا

 

 بطيخ

 

 رقي

 

 لوبياء

 

 

 باذنجان

خيار 

 قثاء

 

 طماطة

 

 سمسم

 

 جت

ذرة 

بيضاء 

 بذور

 

 دخن

 

 الرز

 

 لهانة

 

 سلق

 

 شلغم

 

 سبابغ

 

 بطاطة

بصل 

 اخضر

أقل      ب

اء 

 خضراء

 

 الشعير

 

 القمح

 قضاء السماوة 5167 11627 7 10 2 ـ ـ ـ ـ - 175 1281 332 1 2 37 23 - - 3175 8 83 11251 33181

 قضاء الرميثة 7620 6089 ـ 3 ـ ـ ـ 2 ـ 3000 170 1316 1179 18 3 22 100 35 45 500 26 35 5384 25547

 قضاء النجمي 14000 6597 145 122 100 ـ  ـ 2 100 573 113 1534 ـ 10 12 56 14 14 123 15 22 1200 24752

 قضاء المجد 2000 5003 6 ـ ـ 1 ـ 8 ـ 86 100 750 1017 7 1 15 ـ 25 20 200 20 25 92 9376

 قضاء الهالل 4320 10697 4 2 ـ ـ ـ ـ ـ 100 125 1128 1467 2 6 25 53 10 15 300 30 11 203 18498

 قضاء الوركاء 3117 15123 - ـ ـ ـ ـ ـ ـ 531 251 434 378 - - 66 33 - ـ 23 - 2 3111 23069

  الخضر 13181 41925 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 160 1338 2397 13 - 25 ـ - ـ 756 - 48 2501 62344

 ناحية  ـ ـ 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 100 ـ 1242 ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ ـ 1345 ضاءالق

 الدراجي

 المجموع 13181 41925 3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 260 1338 6393 13 - 25 ـ - ـ 756 ـ 48 2501 63689

 قضاء السوير ـ ـ 7 2 ـ ـ 4 ـ ـ ـ 155 ـ 966 ـ - ـ ـ - ـ ـ ـ ـ 8303 9437

 قضاء السلمان 50780 33463 ـ 25 - ـ ـ ـ ـ - 250 651 ـ 15 ـ 20 - 58 16 5 20  - 85303

 المجموع 100185 130524 172 164 102 1 4 10 2 3817 2059 7011 10512 56 22 222 265 142 110 5082 119 226 32045 292852

 .2019المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على مديرية زراعة المثنى شعبة اإلحصاء الزراعي ) بيانات غير منشورة( لسنة 
 2019منطقة الدراسة لسنة ية في مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية والصيف(79الجدول )

.2019اعة المينى، شعبة اإلحصاء الزراعي، ) بيانات غير منشورة( لسنة وزارة الزراعة، مديرية زر المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على:

 بساتين الفاكهة والتمور المساحة /دونم الخضر الصيفية المساحة /دونم ةالصيفيالحبوب  ساحة /دونملما الخضر الشتوية المساحة /دونم ةالشتوي الحبوب

  22 الطماطة 3817 الرز 172 اء خضراءأقل      ب 100185 القمح

 222 خيار قثاء 2059 خند 164 بصل اخضر  130524 الشعير

 265 باذنجان 7011 الذرة الببضاء بذور 102 البطاطة 230709 المجموع

 142 لوبياء 10512 الجت 1 سبانغ

 110 رقي 56 السمسم 4 شلغم %78.8 النسبة المئوية 

 5082 بطيخ 23455 المجموع 10 سلق

 119 باميا  %8 المئوية النسبة  2 لهانة

 32045 226 الخضروات الورقية 455 المجموع

 %10.9 6188 المجموع %0.2 النسبة المئوية

 2.1 النسبة المئوية
 292852 المجموع الكلي
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وسم قة الدراسة للمدونم( وعدد الريات ااحتياج المائي الكلي للمحاصيل المزروعة منط/3المقنن المائي ب)م( 80الجدول )

(2018- 2019) 

عدد الريات  المحصول

خالل فصل 

 النمو 

المساحة 

 دونم/ 
المقنن المائي 

 ونمد/ 3م
االحتياج المائي 

 3الكلي مليار م

 214696455 2143 100185 6 القمح

 279712932 2143 130524 6 الشعير

 157036 913 172 6 اء خضراءأقل      ب
 113980 695 164 16 بصل اخضر

 473739 3981 119 6 )*(الخضروات الشتوية األخرى

 26814425 7025 3817 23 الرز

 6691750 3250 2059 9 دخن

 28520748 4068 7011 10 الذرة الببضاء بذور

 83917296 7983 10512 17 الجت

 186480 3330 56 8 السمسم

 99000 4500 22 10 الطماطة

 28258778 4583 6166 10 األخرى )**( الخضروات الصيفية

 260365625 8125 32045 22 الفواكهة والنخيل

 896502069 ـــــــــــــــــــــــ 292852 ـــــــــــــــــــــــ المجموع

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على

  (79والجدول ) (77( و الجدول )76)الجدول (1)

 .2019) بيانات غير منشورة( لسنة المائية، مديرية الري في محافظة المثنى  المواردوزارة  (2) 
 ،اء الخضراء و البصل األخضر أقل      الب مساحة محصول تضمن ت )*(المساحة لم

 .الطماطمة مساحة محصول تتضمن )**( المساحة لم

 

 السياسة الزراعية -3   

ميطببص ت بب   ب ببل ميةميبب  مميطببص تطضبباا يةا عبب  مي الببلئ  مإل بب  ه  ميزامعهبب   ميعالهبب هببص مإل بب مءمم 
ا    ل ا ف متي يا ي بط ح مإلنطبلج ميزامعبص متي يب  مي  ل هب  ميانلالب   اعنس إ ةما مي  منيا مميطص ياكا  

مي هلال  ميزامعه   متن   ، 1وم نطلج ميزامعص متي يا ن عيطا مضالن مالط  ماج  مال     له، يلعليليا  ص ميزامع 
ميايف ا  ميةح  مآل لا ال يخص مياهلج مية ده   ي  ت عس ميةمي   ص ت  ي  خ   يةامال  يا  ي  عةه 

أن بل    ب  يلايل بي  مي بنلعه  مييل بي  ميي ب بمأميميزامعص  ي  قليي  إع لء  ل اعط ل ي الط   ي
وتاوافر راس  متب م   قب مض البن    يلابزماعيا  ي  ت م   الهلال  ميط له  ميزامعبصمكميغ مء مأالل  يل كلن 

ممياي ا بب  ميثلبطبب   يطبب م   ميانر يببلم تم ميا شببلم تيضببلً  مقبب مضمآل ببلا يا ببلعةت ي  ببص  فبب  المااال الااالزم 
  ت البببهف ميا بببل لم ميزامعهببب  مم نطبببلج م ضببب  عبببا ع ميببب  مخببب ح ت ببب    ب بببل ميةميببب  ت ببب  يبببا ،  2ومياطي كببب 

يط البببهف  ميا بببل لم ميزامعببب  مم نطبببلج ميزامعبببص ين بببل مهخبببل  مياكننببب  ميزامعهببب  ممتببببل  ميبببةما  ميزامعهببب  متببب م   
 ميانبل إيبس م   هعهب  مبشب   ،  اي ب   مي اب  ييطبلج يط لببل ي  تن  يكب  يي ب    .مأالاة  ميا يةمم م 

يببل مياط لببلم ميبشبب    ميطببص يةببا علببس ميةميبب  ت، مياعطبة   ببص  ببيا ينلالببا نابب  يي ب   ميبب   ميانببل  مييببلا
يبةي ميعليلب ، مياكننب  ميزامعهب ، مي ب ما مياي بن ، أمميا يبةمم، م مأالباة  مي هلال  ميزامعهب  هصوع   ت  ي هل 

يي ب   مي اب   ن  تيزامعه ، مغي هل   أن ل تخطل   لخط   ن   مياي ب  ، يثب  علبس ذيب  ي يةمم مآل لم م
تثث  ميايل بي  م طهل بل يلاكننب  ميزامعهب  يلقهبل   عالهب  ميي بله، أنبا يبزا   ا بل لم ممالبع  م ةبا تب  ي  

يبةي ميعليلب  أيا م عةهم ك ي مإيس كثهف  متيطلج  ط لمييل ةمم يلقهل  ب  ج ميعاله . م امع  ميخض ممم  امع
                                                            

-مراجعاة ملحاق )أ.2019 ،وزارة الزراعة، مديرية زراعة المينى، شعبة اإلحصاء الزراعي، ) بياناات غيار منشاورة( 1))

 (5-( و)ب5

طاع البادية في مديرية زراعة المينى، شعبة المقابلة الشخصية مع المهندس زراعي اقدم) جابر بندر زغير( مسوؤل ق  (2)

 .22/7/2019زراعة السماوة، بتاريخ 
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مي ببب ما مميببب ي مميط ببباية  مأاض مبببب اياخطلفببب  يبببا   مثببب  مت ببب    متنعبببهي ميطبببص ت ببب    ليعالهبببلم ميزامعهببب  م
ميكل يببب  مآل بببلم ميزامعهببب  مق ف بببل كلي ال ببب  مميبلذنةبببلن مميخهبببلا مميبليهبببل، ميةبببزا مميب ل بببل.  ضببب  عبببا 

عبا  قهب  مياط لببلم  بص نةبل  ميعالهب  ميزامعهب   عالهلم  اف مت     مياي    م  ي   علي  مين   تهاهب 
،  اتبببلو يعرببي  امعبب  ميايل ببي    بب   مين بب  مخ   ببل ييل ببي  ميف مثببا مميخضبب ، مميطببص تط لببا مين بب  

تهاهب   نرب م    بله  آ بلايطبص  ي بل م بةعي ميابزماعيا مت بيلب مأاضبصقليي مييك ي   ميا  ه ممي   ف،  ي 
تزم بببةهي  بببلي ي م  ضبببً  عبببا  يبببن  قببب مض مالبببطثالا   ي ةيببب  ي بببي مع ببب   لاآ بببيطبببص  ي بببل ممياهبببلج مية دهببب  

مهبص بيب م مالب  منه  ذمن مي  الطهكه  ومياغ لج  متري ين    ميةامال  عةه يا مي ي م مي  البطهكه  مم نفبل  و
علس شك  ق   م  طعا  ييالي  مينبلتليي يا مي  س مي لالص مغيب  ميا ئبي يناب  مينبلتبلم يثب   يةخ  ي   

،  1ويزااع  ميخضب  مي ا هب  ممي ال ب   ميغليا  ص عا  طتم شعل  ميشا ص م  مي  ه ممي قهف م ا    ا ما
  2 600و  بيببي ب الببطهكص ي ببل   مي يببي مي م ببة84ضبباي ين  بب  ميةامالبب و ة  بب ،76 ،و75ي  ببل مي بب ا و

بيببي م  عببةهل   50و  قضببلء مي ببلالن ممي ببالم   عببةه مي يبب م ميبببلي منفبب ه  همنببي13و ا ببل   م اليهبب  قببةاهل 
يبل م نفبل  بلب  عبةههل ت بيب م مقضبلء مي ب   بيبي مم بة،  4وبيب م ممي اكبلء  9وبيي م مينةابص  20ومياةة
س  يببب  مأميبببنفببب ه قضبببلء مي بببلالن ممي بببالم   ليا تبببب  تم   همنبببي77مبا بببل   م اليهببب  بلغبببيو   نف بببل2999و

نفببب  مميا تبببب  ميثليثببب  قضبببلء مينةابببص بلببب    760ولببب  نفببب  مبليا تبببب  ميثلنهببب  قضبببلء مي اكبببلء ي  1760و ليغبببي
مياعببةمم مم  م ميزامعهبب  مي  يبب    ضببً  عببانفبب ،   11ونفبب  مميا تببب  مأخيبب  قضببلء مي بب   بلبب   468و

م  ببب   تمياةينببب  إيبببس ب ةببب   ميفببب    ليبببتغل  بببل ت  ميطبببص تابببن  يبببا ق ببب  ميا بببلا  ميزامعهببب  ميطبببص يبببي ت بببطغ 
 مي  مض  أي ا  عية  عا ميزامع .

 نطقة السلحوبيةسيد علي الموالي م 62لبئر رقم الخيار البيوت البالستيكية المحمية لمحصول  (75صورة )لا
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 ( اانفاق لزراعة محصول الخيار لبئر كامل عباس ناصر في منطقة العميد76)الصورة 

 

 

 

 

 

 15/12/2019تاريخ المصدر: التقطت ب

 لشرب احليوانات غراض ألاملياه اجلوفية  عمالأستصالحية  -ج

 يهلت بل  ن عه  مياهلج ت مث  علس  بي  مييي منبلم يابل يب هي اهمء  ن  تش ب م لي مياهلجإيس تيطلج مييي منلم      
يبا  يبةمً تع تق   ييي منصي م فلم مياهلج مي ليي  ي الط  ك م ن  ت .قط له ممم   ا خ لا   ص ميث م  مييي منه  
 ي مياهببلج ذمم ميال  بب  ميعليهبب  مميطببص تيطبب ن  ت ، غيبب ماي ميازامعببلممإلن ببلن  ي م ببفلم مياهببلج مي ببليي  يشبب ب

إيببس  علببس عنل بب  البباه  تكبب ن البب ا  ببص تعبب     ببي  ميييبب من متيطبب ي علببس ت كيببز عببليص يبببع  ميعنل بب  
ين عهبب  يهببلج شبب ب  ن  ت ميبشبب ي. ببليي  ي الببط  ك مميليبب    غيبب  م تةعبب  ينطةلتببا يث ومييليببا تم ميابب   خ بب 

يطبص مياهبلج  بص ميعالهبلم مييي  ب  م شبط مكمم ن بة    بي ميييب من تمييي منلم ميةية  تهاه   بص هخ ي بل  بص ت كيبا 
  ية دهببماهببلج ميي هببلن  بب  ه  م  .   مياببلء بطنرببهي ها بب   بب ما    ببي ميييبب من ببي تيضببلً ي بب   ب ببل   ببي ميييبب من م 

 يب   (Crist & Lowry,1972)ت بنه  ثالثة تصانيف لشرب الحيوانااتعلى  داعتمالاتم ، لميي منمييش ب 
        ت ببببببنه ، ويشبببببب ب مييي منببببببلم اهببببببلج ي هببببببلن  بببببب  يط لمي ببببببص  (TDS)ا م بببببب مي مأيبببببب  كاهبببببب  تعطاببببببة علببببببس 

(Ayers&Westcot,1976)  الكهرباصيااة)التوصاايلية  عطاببة علببست مميبب يμmhos/cm (EC  مواصاافات لتحديااد

ة والسااالب ات الموجبااةيونااألا عتمااد علااىأ ( Altoviski,1962)مااا تصاانيف أ، ياااه شاارب الحيوانااات والاادواجنم

 .(81، يالحظ الجدول)ppmبوحدة 

لمياه ا( في TDS( صالحية المياه لشرب الحيوانات حسب كمية المواد الصلبة الذاصبة الكلية )81جدول )ال

 (Grist &Lowry, 1972) الجوفية تصنيف

 الحيوانات أنواع  عيةالنو 

 جيدة 1000من  أقل      
 2860≥ الدواجن 

 مقبولة 1000-3000

 ضعيفة 3000-5000
 6435≥الخيول

 ضعيفة جداً  5000-7000

 12900≥ ااغنام  10000≥ أبقار اللحوم  7150≥ أبقار الحليب  غير مقبولة 7000أكير من 

- Crist, M.A. and Lowry, M.E., 1972. Ground water reSources on Natrona Countyuyming, A study of 
the availability and chemical quality of groundwater, geological survey water supply paper, 
Government Printing Office Washington, U.S, 1897, p92. 

عبل  نلاي    ي ل با6عنة بر و mg/L78912بلغي تعلس  هيو  82  مو81يا تيلي  ميةةميياو     
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 تقببب     بببص قضبببلء ميخضببب  ين  ببب  مي ببب   مي الببب بص غيببب  ي   يببب  مشبببةية ميخ ببب ا  يشببب ب مأغنبببل ، م   بببيا 
  ي رببب  يخفببب  مأن بببلا مييبببةمهي  بببص قضبببلء مي بببلالن ين  ببب  99  عنبببة برببب وmg/L 402 هاببب   بلغبببيو

ين  بب  مي بب   مي البب بص  بب   مييببة   ببص آ ببلا 7ون  ت تيضببلً مييةببلا  يهله ببل  يببة  يشبب ب ميببةمم ا،  م طضبب  
م برب من  بص مي ب   مي الب بص ضباا مييبة  ميغي  ي   ي  يشب ب مأغنبل  مشبةية ميخ ب ا   طبس علبس مأغنبل 

  ببلا ميليبب   تضبباا مييببة غيبب  ميا   يبب  ت ببل  يشبب ب  تيضببلً غيبب  ميا   يبب  ت ببل  يشبب ب مأغنببل  م بربب من 
برب  ضباا   11وم   بلا مييليبا ،تيب  ي بل  يشب ب م ص ين    ميةبة   بر  مم ة ضباا مييبة غيب  ميا    

بربب   ببص ين  بب    26وت ببل  يشبب ب ميخيب   م ميضببعه   بةمً  إيببس ين  ب  مي بب   مي البب بص ببيا ميضببعه  
ت بل  يشب ب ميخيب   ، مبرب  مم بة ضباا ين  ب   ميضبعه   بةمً إيبس مي هيلن مي فلس ببيا مييبة ميضبعه  

يل مييبة ميا  ب   يشب ب تينفس ميية ه  يش ب ميخي  ،  بر   ص ين    مييةلا   14وميةبة   ينفس ميية م
برب   بص ين  ب  مي هيبلن مي بفلس   12وميةمم ا يط    يكلنهل  ي  م ة بر من  ص ين  ب  مي ب   مي الب بص م

يل مييبة ميةيبة ميب ي ي با  ب بل تبر  ضاا ين    مييةلا    20و ص ين    ميةبة    ص   ه  م آ لا 5وم
ي ببف ضبباا    ببلامآلغلي هبب   تن  ا   بب   ببص ين  بب  مييةببلا ، م يطضبب    ببص بربب   يط كببز تيضببلً يشبب ب ميببةمم ا 

أتص مياهبببلج تبببهببب م مييبببة مبعبببة  ، بببليي  يشببب بم مييبببة ميضبببعه  مميضبببعه   بببةم مي بببلي  يشببب ب ميخيببب   
 بص مي ب   مي الب بص ميطبص تكب ن اهيرب  مغيب    بلامآلميا   ي  ميطص ت ل  يشب ب ميبةمم ا، يلعبةم ييةمهيب  

منطقاة الدراساة التاي تمتااز  آ بلاضباا  مأغنبل   بلا م أ يب ا يشب ب م عا ي منبلم مت بطي   ي  يش ب ميي

ييي منببلم يلعببةم م ببلييا يشبب ب مياهببلج مية دهبب   ببص ين  بب  ميةامالبب   ن  تيط ببيا يببا ذيبب   .بملوحتهااا العاليااة
ا، ، تبببب  ميلببب  ، تخلهيبببة،   بببهمأن بببلبوت بببف  بببص ينبببل    ميطبببصمآل بببلا . تيبببل  بببص ينبببل   ييبببةه  ميبببةمم ا

  .مييي منلمتن م  مي لالن،  ليا   إن ل  لييا يش ب  اهف 

 (2020-2019ة )لسن صالحية المياه الجوفية لشرب الحيوانات منطقة الدراسة لبيان  آبارعلى ,Grist &(Lowryتصنيف)( تطبيق 82الجدول)

رقم 

 البئر

 Gristتصنيف ) TDS/ppm اسم صاحب البئر القضاء السطح

&Lowry, 1972) 

صالحيتها لشرب حسب 

 نوع الحيوان

 لشرب الخيول ضعيفة 4235 جاسب حبيت النجمي السهل الرسوبي 1

 لشرب األغنام غير مقبولة 11720 شركة الرافدين الهالل السهل الرسوبي 2

 لشرب الخيول ضعيفة 3760 خالد سباهي الرميثة السهل الرسوبي 3

 لشرب االغنام خطرة جدا غير مقبولة 29300 عبد الزهرة هاشم الرميثة السهل الرسوبي 4

 لشرب االغنام خطرة جدا غير مقبولة 63912 رحيم تويج الخضر السهل الرسوبي 5

 لشرب االغنام خطرة جدا غير مقبولة 78912 سينحعباس ناظم  الخضر السهل الرسوبي 6

 للشرب الخيو ضعيفة 4258 2محطة النخيل النسيجية/ الكرامة السهل الرسوبي 7

 لشرب االغنام خطرة جدا غير مقبولة 34064 اسعد خالد هالل الكرامة السهل الرسوبي 8

 لشرب االغنام خطرة جدا غير مقبولة 18400 بحيرة ساوة الهالل السهل الرسوبي 9

 لشرب االغنام خطرة جدا غير مقبولة 10208 نجم عواد أحمد الهالل السهل الرسوبي 10

 لشرب الخيول ضعيفة 4236 حبيب عبادي لالهال السهل الرسوبي 11

 لشرب الخيول ضعيفة 3700 محمية ساوه لغزالن والنعام والنباتات النادرة الهالل السهل الرسوبي 12

 لشرب الخيول ضعيفة 3700 عبد الحسين / مدرسة ال عقيل  النجمي السهل الرسوبي 13

 شرب الدواجنل مقبولة 2388 عبد رزاق فاضل الهالل السهل الرسوبي 14

 لشرب ابقار اللحوم غير مقبولة 9450 عماد بهلول النجمي السهل الرسوبي 15

 لشرب الدواجن مقبولة 2186 قاسم جريان محمد الكرامة السهل الرسوبي 16

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 5650 7معمل الملح  السلمان السهل الرسوبي 17

 لشرب الخيول ضعيفة 3350 عارف وثيج عكال السلمان السهل الرسوبي 18

 لشرب الخيول ضعيفة 4455 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية السماوة السهل الرسوبي 19

 لشرب الخيول ضعيفة 4485 اياد محمد نغماش السلمان السهل الرسوبي 20

 لشرب الخيول ضعيفة 3562 سليم ال شارع محمد السلمان السهل الرسوبي 21

 لشرب األغنام غير مقبولة 14327 2الحزام االخضر/ السماوة السهل الرسوبي 22
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رقم 

 البئر

 Gristتصنيف ) TDS/ppm اسم صاحب البئر القضاء السطح

&Lowry, 1972) 

صالحيتها لشرب حسب 

 نوع الحيوان

 لشرب الخيول ضعيفة 4048 قيصر سوادي السماوة السهل الرسوبي 23

 لشرب ابقار اللحوم غير مقبولة 8910 بديل البديل 1مصفى السماوه/ الهالل السهل الرسوبي 24

 لشرب االغنام خطرة جدا لةغير مقبو 1660 اقبال حليو حسين السلمان السهل الرسوبي 25

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 5991 صالح ملوص السوير السهل الرسوبي 26

 لشرب الدواجن مقبولة 2910 قحطان محمود السلمان الوديان السفلى 27

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 6350 الذرة الصفراء السلمان الوديان السفلى 28

 لشرب الدواجن مقبولة 2115 1ر االبل /مشروع تطوي السلمان الوديان السفلى 29

 لشرب الدواجن مقبولة 2600 حسين كريم فليح السلمان الوديان السفلى 30

 لشرب الدواجن مقبولة 2052 حمود شاطئ شارع السلمان الوديان السفلى 31

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 4485 صلفة فهد عبد الحسين بصية الوديان السفلى 32

 لشرب الخيول ضعيفة 3400 عبد االئمة محمد السلمان فلىالوديان الس 33

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 5509 عين دغيم /شاهد نواف الخضر الوديان السفلى 34

 لشرب الخيول ضعيفة 3748 عطية كاظم محيل الخضر الوديان السفلى 35

 لشرب الخيول ضعيفة 4116 1نعيم بريج رجا/ بصية الوديان السفلى 36

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 6750 شركة بادية السماوة الخضر ديان السفلىالو 37

 لشرب الخيول ضعيفة 3028 محمد شاطئ شارع/ بئرالطاقة الشمسية السلمان الوديان السفلى 38

 لشرب الدواجن مقبولة 2725 بشرى محمد ابوجليل السلمان الوديان السفلى 39

 لشرب الدواجن مقبولة 2280 البعيد 1سامان معمل اسمنت  السلمان الوديان السفلى 40

 لشرب الدواجن مقبولة 2082 القريب 6معمل اسمنت سامان  السلمان الوديان السفلى 41

 لشرب الدواجن مقبولة 1300 حسن هادي عباس السلمان الوديان السفلى 42

 لشرب الدواجن مقبولة 2860 عطية دهام ابوحسنة السلمان الوديان السفلى 43

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 5950 1خولة صاحب عيسى/ بصية الوديان السفلى 44

 لشرب الخيول ضعيفة 3664 2نعيم كشيش محمد  السلمان الوديان السفلى 45

 لشرب الخيول ضعيفة 4216 خلف خاوي السلمان الوديان السفلى 46

 رب الدواجنلش مقبولة 2446 1محطة مراعي السلحوبية/ السلمان الوديان السفلى 47

 لشرب الخيول ضعيفة 4108 5الوحاشية ال عودة  بصية الوديان السفلى 48

 لشرب الخيول ضعيفة 4172 سعد عطية بديوي الخضر الوديان السفلى 49

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 5160 مرقد السيد محمد بصية الوديان السفلى 50

 رب الدواجنلش مقبولة 1850 علية خطار الخضر الوديان السفلى 51

 لشرب الدواجن مقبولة 2070 هناء كاظم محسن السلمان الوديان السفلى 52

 لشرب الخيول ضعيفة 4410 سيد محمد هاشم بصية الوديان السفلى 53

 لشرب الخيول ضعيفة 4951 عين قصر حمود /الورك الخضر الوديان السفلى 54

 ب الخيوللشر ضعيفة 3921 عين صيد السلمان الوديان السفلى 55

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 5810 سمير ناجي السلمان الوديان السفلى 56

 لشرب الخيول ضعيفة 4039 سحر مروي منشد بصية الوديان السفلى 57

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 6750 محمد عودة عكاب السلمان الوديان السفلى 58

 ب الخيوللشر ضعيفة جدا 5860 مهدي بردان بصية الوديان السفلى 59

 لشرب الخيول ضعيفة 3255 ممدوح مبارك كاظم بصية الوديان السفلى 60

 لشرب الخيول ضعيفة 4380 بئر االبل السلمان الوديان السفلى 61

 لشرب الخيول ضعيفة 4791 سيد علي الميالي السلمان الوديان السفلى 62

 يوللشرب الخ ضعيفة 3666 فيصل عليوي السلمان الوديان السفلى 63

 لشرب الخيول ضعيفة 4161 كاطع جبار جادر السلمان الوديان السفلى 64

 لشرب الدواجن مقبولة 2760 منتزة بلدية بصية بصية الدبدية 65

 لشرب الدواجن مقبولة 2975 2اسالة ماء بصية/ بصية الدبدية 66

 لشرب الخيول ضعيفة ro 4410محمد  علي وادي محطة  بصية الدبدية 67

 لشرب ابقار الحليب غير مقبولة 8181 كريم عبود حسن بصية دبديةال 68

 لشرب الدواجن مقبولة 2272 مخفر االمصطفى الحدودي بصية الدبدية 69

 لشرب الدواجن مقبولة 2200 مخفر ملحق عمار ابن ياسر بصية الدبدية 70

 اجنلشرب الدو مقبولة 2000 2ساير ضيف هللا بين/ السلمان منطقة الحجارة 71

 لشرب الخيول ضعيفة 3370 جاسم محمد جبار السلمان منطقة الحجارة 72

 لشرب الدواجن مقبولة 2370 جواد كاظم علي السلمان منطقة الحجارة 73

 لشرب الخيول ضعيفة 3500 خديجة عبدالكريم حسن بصية منطقة الحجارة 74

 الدواجن لشرب مقبولة 2500 كطمة عكال رحيل السلمان منطقة الحجارة 75

 لشرب الدواجن مقبولة 2388 مخفر هاشم الحدودي السلمان منطقة الحجارة 76

 لشرب الخيول ضعيفة 3362 1القرية العصرية/ السلمان منطقة الحجارة 77

 لشرب الخيول ضعيفة 3800 1الهياه العامة لإلرشاد الزراعي/ السلمان منطقة الحجارة 78



 ارهااستثماملياه اجلوفية يف منطقة الدراسة لألغراض املتعددة و عمال********* صالحيات استالفصل اخلامس ***

 
278 

رقم 

 البئر

 Gristتصنيف ) TDS/ppm اسم صاحب البئر القضاء السطح

&Lowry, 1972) 

صالحيتها لشرب حسب 

 نوع الحيوان

 لشرب الخيول ضعيفة 3237 3سلمانبداية ال بصية منطقة الحجارة 79

 لشرب الخيول ضعيفة 4410 1الغنيمي  بصية منطقة الحجارة 80

 لشرب الخيول ضعيفة ro 3083سالم جواد   السلمان منطقة الحجارة 81

 لشرب الخيول ضعيفة 3485 1جواد كرار نعيم  بصية منطقة الحجارة 82

 لشرب الدواجن مقبولة 2272 جاسم سعران سلطان السلمان منطقة الحجارة 83

 لشرب الدواجن مقبولة 2670 حسن خضير شاهر السلمان منطقة الحجارة 84

 لشرب الدواجن مقبولة 2985 ابراهيم سعود السلمان منطقة الحجارة 85

 لشرب الخيول ضعيفة 3426 البوذان بئر المنتزة السلمان منطقة الحجارة 86

 لشرب الدواجن مقبولة 2670 محسن فضل عزوز ال بصية منطقة الحجارة 87

 لشرب الدواجن مقبولة 2801 علي خلف السلمان منطقة الحجارة 88

 لشرب الخيول ضعيفة 3889 منهل بريس عبد بصية منطقة الحجارة 89

 لشرب الخيول ضعيفة 3246 1محطة مراعي السلمان/ السلمان منطقة الحجارة 90

 لشرب الدواجن جيدة 502 د علينايف ال عب السلمان منطقة الحجارة 91

 لشرب الدواجن مقبولة 2560 4تخاديد/ السلمان منطقة الحجارة 92

 لشرب الدواجن مقبولة 1760 مخفر الشيباني  الحدودي السلمان منطقة الحجارة 93

 لشرب الدواجن مقبولة 1537 مخفر التأميم الحدودي السلمان منطقة الحجارة 94

 لشرب الخيول ضعيفة 4530 عبد المنعم سعود بصية منطقة الحجارة 95

 لشرب الخيول ضعيفة 3426 مخفر الحسن بصية منطقة الحجارة 96

 لشرب الدواجن مقبولة 2100 مخفر السماح السلمان منطقة الحجارة 97

 لشرب الدواجن مقبولة 2800 مخفر القادسية بصية منطقة الحجارة 98

 لشرب الدواجن جيدة 402 1الحدودي  مخفر انصاب  بصية منطقة الحجارة 99

 لشرب الدواجن مقبولة 1340 مخفر المحمرة بصية منطقة الحجارة 100

 لشرب الدواجن مقبولة 2547 مخفر صليبيخات الحدودي بصية منطقة الحجارة 101

 لشرب الدواجن مقبولة 2112 نيسان الحدودي9مخفر  بصية منطقة الحجارة 102

 لشرب الدواجن مقبولة 2188 مخفر فاطمة الحدودي يةبص منطقة الحجارة 103

 لشرب الدواجن مقبولة 4469 1محطة تحلية ماء السلمان/ السلمان منطقة الحجارة 104

 لشرب الخيول ضعيفة جدا 6220 شنان جواد ناصر السلمان منطقة الحجارة 105

 نلشرب الدواج مقبولة 4640 مخفر الوركاء السلمان منطقة الحجارة 106

 لشرب الدواجن مقبولة 2835 فاخر محمد حسن بصية منطقة الحجارة 107

 لشرب الدواجن مقبولة 2938 حميدة فاهم محمد بصية منطقة الحجارة 108

 .(81)والجدول  (3)ملحق  الباحثة باالعتماد على نتاصج التحاليل المختبريةتنظيم المصدر: من 

 ذ يعطاببة علببس  عبب إ  Altoviski,1962ا ط  بب  يببا ق بب وميا م ببفلم ميعا  لالببط لم ي نببيببل  ببلقص مأت
  83وميةببةم  ، ي  ببل(ppm)مميع بب   ميكلهبب  مب  ببة ميابب مه مي ببلب  مي مئببب  ميكلهبب  لم ميا  ببب  ممي ببليب  م ي نببمأ
ف يةاهبعالي ل  اكبا مالبطم   بليهلهال  عيهلج ميان  ب   بليي  ي البط  ك ميييب منص بةا ب  ي با   مالبط  أن   ت يا

ين  ببب    بببلايبببا آ ميابببأخ ذ  عينبببلميميطيلييببب  مياخط   ببب   علبببس ينطبببلئ أم يبببف مييبببة مشبببص، مبا لانببب ميا  ت بببنل  
، عالي لمالبطي با    جيهبل(+Na) مي ب هي   ن  تم بة  . Altoviski,1962ميا ط    يا ق  و ميةامال  يف مييةمه

علببس ميا ببا   ب ببل    بب   مييببة مأ+Mgتيببل مياغنه ببي  و  بب   مييببة مأعلببس ميا ببا   ب ببل+Ca) وميكلي ببي  
مي بببلب   ممياببب مه عالي لمالبببطيهبببلج ي بببا    تيضبببلً   4SO-وتيبببل ميك   طبببلم عالي ل  يهبببلج ي بببا   مالبببطCl-مميكلببب او
  ت بببف  ببب   مييبببة THميع ببب   ميكلهببب و مً خيببب  تم  عالي لمالبببط ضببباا ن بببل  مياهبببلج ميطبببص ياكبببا  TDSوميكلهببب  مي مئبببب 

ميكلي ببي    مشبب ب مييي منببلم ضبباا هبب ج ميط ببنه  عببةي عالي لمالببط اهببف ميعنل بب  ياكببا  تن  ميا ببا   ب ببل مي 
  ممياغن ي       ميية ميا ا   ب ل.
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 ppmحدة ( وبوAltoviski,1962ات الموجبة والسالبة )يون( مواصفات المياه ل رض ااستهالة الحيواني حسب األ83الجدول )

 اتيوناأل
مياه جيدة 

 جدا  
 مياه جيدة

مياه مسموح 

 استخدامها

يمكن 

 هااستخدام
 الحد األعلى

الحد االعلى في 

 العينات المدروسة

Na 800 1500 2000 2500 4000 1656 

Ca 350 700 800 900 1000 1563 

Mg 150 350 500 600 700 717.4 

Cl 900 2000 3000 4000 6000 2836.8 

SO4 1000 2500 3000 4000 6000 2881.8 

T.D.S 3000 5000 7000 10000 15000 78912 

T.H 1500 3200 4000 4700 54000 6855.38 

1- Altoviski, M.E, Hand book of hydrogeology, Gosgeolitzdat Moscow, USSR (in Russian) ,1962, p614. 

 (3)ملحق  نتاصج التحاليل المختبرية  -2

 )127311 -618وببببيامآل بببلا ميط  بببيله  ميك  بلئهببب   بببص ن بببب   تن   يط بببيا  85وم  84ويبببا ميةبببةمييا   
µs/cm،   ه  مياهلج مية ده   بص ين  ب  مي ب   مي الب بص بياوي  ب   يليي منبلم مغيب  ي  ب    تن   ي   
 ،آ بلا 7و ليةا ب  ميثلنهب  عبةههل  لو  ي  بس  لالبطخةمي  تن  م  ،برب  11وس معبةههلمأميب ليةا ب   يلةمم ا 

  يليي منبببلم مغيببب  ي  ببب   يلبببةمم ا وييبببةمه مالبببطعاليا، مآ بببلا 4وم وي  ببب    بببةم   ليةا ببب  ميثليثببب  معبببةههل
بيا وي     يليي منبلم مغيب   عال يل  ص ين    مي هيلن مي فلس ت    م الطت خي   معةههل بر من.أ ليةا   م

م  برببب   13و   ليةا ببب  ميثلنهببب  معبببةههلبرببب  موي  ببب    بببةمً   20وس معبببةههلمأميبببي  ببب   يلبببةمم ا   ليةا ببب  
ييبةمه م البطعال  م و آ بلا  3و   يلبةمم ا   ليةا ب  ميثليثب  معبةههلوييةمه مالطعاليا يليي منلم مغيب  ي  ب

بياوي  بب    ل اعيببل  ببص ين  بب  ميةبة بب  تبب    م الببطت  موياطل   ليةا بب  مأخيبب   بربب  مم ببة يكبب  ين اببل.  ببةمً 
موي  بببب   يليي منببببلم مغيبببب  ي  بببب   يلببببةمم ا  موييببببةمه مالببببطعاليا  آ ببببلا 4وس معببببةههلمأميبببب   ليةا بببب   ببببةً 

يبببل  بببص ين  ببب  مييةبببلا  تببب    ت مغيببب  ي  ببب   يلبببةمم ا   ليةا ببب  مأخيببب   برببب  مم بببة يكببب  ين ابببل. يليي منبببلم
بربب  موي  بب   يليي منببلم مغيبب  ي  بب   يلببةمم ا   25وس معببةههلمأميبببببيا وي  بب    ببةم   ليةا بب   عال م الببط

يليي منببلم مغيبب   بربب من موييببةمه مالببطعاليا موياطببل    ليةا بب  ميثليثبب  آ ببلا  10و ليةا بب  ميثلنهبب  معببةههل 
  5000-1500ميان  ب  ت بف ضباا ن بل و تن   يط يايا ذي   ي     يلةمم ا   ليةا   مأخي   بر  مم ة.

µs/cm يةاهبببف ت بببنل  ميا مشبببص  موميا      بببةم  ميببب ي ي ببب ا يليي منبببلم عنبببة شببب ب هببب م مياهبببلج ل ن ببب
ن بببل  وميا  ببب    mµs/c 8000–5000(ن بببل إيبببس ، مميبببةمم ا ييطاببب   بببةم  إالببب ل  مقطبببص يلا مشبببص

  إال ل  مقطص يلا مشص مب ب ا مياب م يلبةمم ا مت لبهص ميناب   مي ي ي  ا يليي منلم مغي  ي     يلةمم ا
ت بل  يشب ب مييي منبلم يلعبةم ييةمهيب  يهبلج  عب  ميانبل   مي ب   مي الب بص    لامآلغلي ه   تن  م طض   
            ميعليهببببب  ميطبببببص ت بببببف ضببببباا مين بببببل  ميا تفبببببف مبال  ط بببببل)EC(مميطبببببص تاطبببببل  ل  ي  بببببص  لالبببببطخةمي ميطبببببص 
 هببب م مياهبببلج يشببب ب مييي منبببلم  عال يخبببل   عليهببب   بببةًم م  ي  بببص  لالبببط  ي للعامعنبببة مالبببط )16,000>و 

ثثبب  يببا  ببلقص تيشبب ب مييي منببلم  عالي ل تن مياهببلج مية دهبب   ببص ين  بب  مييةببلا  ي ببا   مالببط تيضببلً م   ببل 
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يشبب ب مييي منببلم   بب ا  عالي ل  بب  مي بب   مي البب بص غيبب  ي ببا    لالببطمياهببلج مية دهبب   ببص ين تن  ميانببل   م 
   .ي   ل ميعليه  مت كيز عنل  هل ميا تففت

 

( مواصفات مياه شرب الحيوانات والدواجن حســـــب نسبة التوصيلية الكهربائية 84جدول )ال 

(μmhos/cm  (EC 1989, حسب مواصفات المقترحة  لـ) (Ayers and Westcot 

- Ayers, R.S. and Westcot, D.W., Water quality for agriculture. Irrigation and    Drainage. Paper 29, 
Rev.1, FAO, Roma, Italy, 1989, 174 p. 

 
يان لبمنطقة الدراسة  آبارعلى  Ayers and Westcot) (1989,تصنيفتطبيق نتائج  (85الجدول )

 (2020-2019لسنة) واناتالمياه الجوفية لشرب الحي صالحية
رقم 

 البئر
 اسم صاحب البئر السطح

EC 

/µs/cm 

 Ayers( )1989تصنيف  ,

and Westcot 
 األغراض التي يسببها استخدام المياه للحيوانات

 6780 جاسب حبيت السهل الرسوبي 1
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 يص النمووتقل يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 6090 شركة الرافدين السهل الرسوبي 2
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 6080 خالد سباهي السهل الرسوبي 3
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 النمووتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 المخاطر عالية جدا  وال يوصي باستخدامها ال يوصي باستخدامه 49100 عبد الزهرة هاشم السهل الرسوبي 4

 المخاطر عالية جدا  وال يوصي باستخدامها ال يوصي باستخدامه 91303 رحيم تويج السهل الرسوبي 5

 عالية جدا  وال يوصي باستخدامها المخاطر ال يوصي باستخدامه 112731 سينحعباس ناظم  السهل الرسوبي 6

 6630 2محطة النخيل النسيجية/ السهل الرسوبي 7
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 تخدامهاالمخاطر عالية جدا  وال يوصي باس ال يوصي باستخدامه 48663 اسعد خالد هالل السهل الرسوبي 8

 المخاطر عالية جدا  وال يوصي باستخدامها ال يوصي باستخدامه 30600 هبحيرة ساو السهل الرسوبي 9

 غير مقبول للحيوانات محدود االستعمال جدا   14583 نجم عواد أحمد السهل الرسوبي 10

 7080 حبيب عبادي السهل الرسوبي 11
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو ل وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجنيسبب اسها

 6399 محمية ساوة لغزالن  السهل الرسوبي 12
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 مقبول جدا   4000 عبد الحسين عبد الزهرة  السهل الرسوبي 13
ف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال يستعمل لجميع أصنا

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   3900 عبد رزاق فاضل السهل الرسوبي 14
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 غير مقبول للحيوانات محدود االستعمال جدا   15200 عماد بهلول السهل الرسوبي 15

 مقبول جدا   3590 قاسم جريان محمد بيالسهل الرسو 16
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 9000 7معمل الملح  السهل الرسوبي 17
محدود استعماله للحيوانات وغير 

 مقبول للدواجن

عدم إعطائه للحيوانات الحاملة والرضيعة وغير مقبولة 

 للدواجن

 5480 عارف وثيج عكال يالسهل الرسوب 18
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 7190 محطة البيداء  السهل الرسوبي 19
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 7180 اياد محمد نغماش سوبيالسهل الر 20
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 5750 سليم ال شارع محمد السهل الرسوبي 21
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 المخاطر عالية جدا  وال يوصي باستخدامها ال يوصي باستخدامه 18480 2الحزام االخضر/ لسهل الرسوبيا 22

 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجنللحيوانات وغير مقبول  لمقبو 5700 قيصر سوادي السهل الرسوبي 23

 EC μmhos/cm الدرجة حظاتالمال

 1500 > ممتاز يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن

يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل 
 حدوث إسهال وقتي للمواشي

 1500 – 5000 مقبول جدا  

يسبب إسهال وقتي للمواشي وبسبب الموت للدواجن 
 وتقليص النمو

 5000 – 8000 جنمقبول للحيوانات وغير مقبول للدوا

ة عدم إعطائه للحيوانات الحاملة والرضيعة وغير مقبول
 للدواجن

محدود استعماله للحيوانات وغير مقبول 
 للدواجن

11,000 – 8000 

 11,000 – 16,000 محدود االستعمال جدا   غير مقبول للحيوانات

 > 16,000 ال يوصي باستخدامه المخاطر عالية جدا  وال يوصي باستخدامها
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رقم 

 البئر
 اسم صاحب البئر السطح

EC 

/µs/cm 

 Ayers( )1989تصنيف  ,

and Westcot 
 األغراض التي يسببها استخدام المياه للحيوانات

 للدواجن

 السهل الرسوبي 24
بديل  1مصفى السماوه/

 البديل
 المخاطر عالية جدا  وال يوصي باستخدامها ال يوصي باستخدامه 13870

 مقبول جدا   1979 اقبال حليو حسين السهل الرسوبي 25
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 9550 صالح ملوص السهل الرسوبي 26
محدود استعماله للحيوانات وغير 

 للدواجنمقبول 

عدم إعطائه للحيوانات الحاملة والرضيعة وغير مقبولة 

 للدواجن

 جدا  مقبول  4690 قحطان محمود الوديان السفلى 27
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 اجنيستعمل لجميع أصناف المواشي والدو ممتاز 1456 الذرة الصفراء الوديان السفلى 28

 مقبول جدا   2550 1مشروع تطوير االبل / الوديان السفلى 29
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   4010 حسين كريم فليح الوديان السفلى 30
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   3330 حمود شاطئ شارع السفلىالوديان  31
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 7180 صلفة فهد عبد الحسين الوديان السفلى 32
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 مقبول جدا   4520 عبد االئمة محمد فلىالوديان الس 33
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 7500 عين دغيم /شاهد نواف الوديان السفلى 34
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 6900 عطية كاظم محيل ىالوديان السفل 35
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 7400 1نعيم بريج رجا/ الوديان السفلى 36
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 10720 شركة بادية السماوة ن السفلىالوديا 37
محدود استعماله للحيوانات وغير 

 مقبول للدواجن

عدم إعطائه للحيوانات الحاملة والرضيعة وغير مقبولة 

 للدواجن

 مقبول جدا   4860 شاطئ / بئر الطاقة  محمد الوديان السفلى 38
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 مواشيوقتي لل

 مقبول جدا   4080 بشرى محمد ابوجليل الوديان السفلى 39
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   3680  1معمل اسمنت سامان  الوديان السفلى 40
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 غير مقبول للحيوانات محدود االستعمال جدا   13400  6معمل اسمنت سامان  يان السفلىالود 41

 مقبول جدا   1982 حسن هادي عباس الوديان السفلى 42
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 5200 عطية دهام ابوحسنة الوديان السفلى 43
مقبول  للحيوانات وغير لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 8460 1خولة صاحب عيسى/ الوديان السفلى 44
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 6430 2نعيم كشيش محمد  الوديان السفلى 45
وانات وغير مقبول للحي لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 6120 خلف خاوي الوديان السفلى 46
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 الوديان السفلى 47
محطة مراعي 

 1السلحوبية/
 بول جدا  مق 3910

يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 6580 5الوحاشية ال عودة  الوديان السفلى 48
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 6680 سعد عطية بديوي الوديان السفلى 49
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 8200 مرقد السيد محمد الوديان السفلى 50
محدود استعماله للحيوانات وغير 

 مقبول للدواجن

عدم إعطائه للحيوانات الحاملة والرضيعة وغير مقبولة 

 للدواجن

 مقبول جدا   3050 علية خطار الوديان السفلى 51
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   3390 هناء كاظم محسن الوديان السفلى 52
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 7100 سيد محمد هاشم الوديان السفلى 53
غير مقبول للحيوانات و لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 7880 عين قصر حمود /الورك الوديان السفلى 54
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو
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 6310 عين صيد الوديان السفلى 55
ات وغير مقبول للحيوان لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 5880 سمير ناجي الوديان السفلى 56
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 6800 سحر مروي منشد الوديان السفلى 57
ات وغير مقبول للحيوان لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 10720 محمد عودة عكاب الوديان السفلى 58
محدود استعماله للحيوانات وغير 

 مقبول للدواجن

عدم إعطائه للحيوانات الحاملة والرضيعة وغير مقبولة 

 للدواجن

 مقبول جدا   4124 مهدي بردان الوديان السفلى 59
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 5600 ممدوح مبارك كاظم الوديان السفلى 60
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 7000 بئر االبل الوديان السفلى 61
انات وغير مقبول للحيو لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 7450 سيد علي الميالي الوديان السفلى 62
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 6900 فيصل عليوي الوديان السفلى 63
حيوانات وغير مقبول لل لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 6502 كاطع جبار جادر الوديان السفلى 64
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 دا  مقبول ج 4510 منتزة بلدية بصية الدبدية 65
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   4140 2اسالة ماء بصية/ الدبدية 66
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 الدبدية 67
محمد  علي وادي محطة 

ro 
7100 

للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 نللدواج

وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 11890 كريم عبود حسن الدبدية 68
محدود استعماله للحيوانات وغير 

 مقبول للدواجن

عدم إعطائه للحيوانات الحاملة والرضيعة وغير مقبولة 

 للدواجن

 مقبول جدا   4270 مخفر المصطفى الحدودي الدبدية 69
صناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال يستعمل لجميع أ

 وقتي للمواشي

 الدبدية 70
مخفر ملحق عمار ابن 

 ياسر
 مقبول جدا   3350

يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   2830 2ساير ضيف هللا بين/ منطقة الحجارة 71
دواجن ويحتمل حدوث إسهال يستعمل لجميع أصناف المواشي وال

 وقتي للمواشي

 5180 جاسم محمد جبار منطقة الحجارة 72
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن

وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 مقبول جدا   3620 جواد كاظم علي منطقة الحجارة 73
ل حدوث إسهال يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتم

 وقتي للمواشي

 5370 خديجة عبدالكريم حسن منطقة الحجارة 74
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
 وتقليص النمو يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 مقبول جدا   3660 كطمة عكال رحيل منطقة الحجارة 75
ث إسهال يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدو

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   3360 مخفر هاشم الحدودي منطقة الحجارة 76
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   4100 1القرية العصرية/ منطقة الحجارة 77
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 يوقتي للمواش

 مقبول جدا   4080  لإلرشادالعامة  يأةاله منطقة الحجارة 78
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   4170 3بداية السلمان منطقة الحجارة 79
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 5700 1الغنيمي  ارةمنطقة الحج 80
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن

وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 مقبول جدا   ro 3870سالم جواد   منطقة الحجارة 81
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   4700 1يم جواد كرار نع منطقة الحجارة 82
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   2990 جاسم سعران سلطان منطقة الحجارة 83
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   4350 حسن خضير شاهر منطقة الحجارة 84
تعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال يس

 وقتي للمواشي

يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال  مقبول جدا   4790 ابراهيم سعود منطقة الحجارة 85
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 وقتي للمواشي

 5510 البوذان بئر المنتزة منطقة الحجارة 86
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن

وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 مقبول جدا   4350 فضل عزوز ال محسن منطقة الحجارة 87
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   3630 علي خلف منطقة الحجارة 88
حتمل حدوث إسهال يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن وي

 وقتي للمواشي

 5140 منهل بريس عبد منطقة الحجارة 89
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن

وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 مقبول جدا   4360 1محطة مراعي السلمان/ منطقة الحجارة 90
حدوث إسهال يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل 

 وقتي للمواشي

 يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ممتاز 819 نايف ال عبد علي منطقة الحجارة 91

 مقبول جدا   4140 4تخاديد/ منطقة الحجارة 92
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   2650 ر الشيباني  الحدوديفمخ منطقة الحجارة 93
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   2790 مخفر التأميم الحدودي منطقة الحجارة 94
شي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 3يستعمل لجميع أصناف الموا

 وقتي للمواشي

 7260 عبد المنعم سعود منطقة الحجارة 95
نات وغير مقبول للحيوا لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 55100 مخفر الحسن منطقة الحجارة 96
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن
وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 مقبول جدا   3180 مخفر السماح منطقة الحجارة 97
عمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال يست

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   4300 مخفر القادسية منطقة الحجارة 98
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 والدواجنيستعمل لجميع أصناف المواشي  ممتاز 186 1مخفر انصاب الحدودي   منطقة الحجارة 99

 مقبول جدا   1899 مخفر المحمرة منطقة الحجارة 100
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   3570 مخفر صليبيخات الحدودي منطقة الحجارة 101
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   3090 نيسان الحدودي9مخفر  قة الحجارةمنط 102
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 مقبول جدا   4210 مخفر فاطمة الحدودي منطقة الحجارة 103
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 منطقة الحجارة 104
طة تحلية ماء مح

 1السلمان/
7200 

للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن

وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 10570 شنان جواد ناصر منطقة الحجارة 105
محدود استعماله للحيوانات وغير 

 مقبول للدواجن

عدم إعطائه للحيوانات الحاملة والرضيعة وغير مقبولة 

 دواجنلل

 5700 مخفر الوركاء منطقة الحجارة 106
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن

وتقليص  يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 5900 فاخر محمد حسن منطقة الحجارة 107
للحيوانات وغير مقبول  لمقبو

 للدواجن

يص وتقل يسبب اسهال وقتي للمواشي ويسبب الموت للدواجن

 النمو

 مقبول جدا   4200 حميدة فاهم محمد منطقة الحجارة 108
يستعمل لجميع أصناف المواشي والدواجن ويحتمل حدوث إسهال 

 وقتي للمواشي

 .(84والجدول ) (3)ملحقالتحاليل المختبريةالباحثة باالعتماد على نتاصج تنظيم المصدر: من 

 نية ستثمار املياه اجلوفية ألغراض الثروة احليواأ
يببا ميا ببلها  ص،   ببغ مئهبب  يان ببلنميفعليبب   ببص ميابب ماه مي لتهاهبب  ك يبب   يا ببلهاط  ممذ  ميثبب م  مييي منهبب ن  ت     

ي مه غ مئه  يثب   إيس ي ل   ت ط ل  مييي منلم مياخلفلم ميي له  متي تيضلً ، م   يل  متيا مي    ييهلج مإلن لنمي ئه 
يببا يخلفلت ببل  ببص  تيضببلً ميا  ببس ممأغ هبب  م  ببطفله له  تميهبب  ي ببنلع  متيضببًل تعط بب  يبب ميليببي ممييليببا ميشببط لتا

ن عهبب  إيببس تيطببلج ت بهبب  مييي منببلم  . 1وعالهبب  ت بباية مأامضببص ميزامعهبب  ميطببص تعابب  علببس   ببله  خ بب ب  ميط ببب 

                                                            

.197الجاف ، مصدر سابق ، ص أحمدجوان سمين     (1)  
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همخبب  تلبب  مياهببلج  يبب  ييببةه ت كيببز ميعنل بب  نبب    ة دهبب    ببا مخببط   ت كيببز ميعنل بب يببا مياهببلج مي  الببهال 
ن عهببب  مياهبببلج ميا بببطخةي  يط بهببب  مييي منبببلم مياخطلفببب  يط لابببب  يبببف م ببب ه  ن  تم  ميط كيبببز، يييببب من ميببب ي يطياببب  هببب مم

مخببط     ببه  ضبباا ين  بب  ميةامالبب ، م   ببة  عبب  مييي منببلم ي ببل قببةا  علببس تيابب  شبب ب مياهببلج ذمم ميط كيببز 
مياهبلج غيب   بليي   بص  عب  ي مقبف ميكله  يكبا الب ا  عب   مأي  يا   1و 10000mg/Lمياليص ميعليص مه و
 ببص   بب  ميةفببل  ياببل  مميكببلهي   ممي  ل)ومي ببلييا  م الببهال  ماتفببل  ت كيببز عن بب  ميك   طببلم ين  بب  ميةامالبب 

تلبب   تلبب  مياهببلج  ليعنل بب  مي بباه  ياببل ي بب ا تخببةل  ببةما مأيعببلء م  بب   نببز  همخلببص مخبب مج  إيببس يبب هي 
 مأي بلا  ب    بص البهال م يبا مينبلتبلم مي  هعهب   يخطلفب تنب م  امال  . متنطش   ص ين    مية 2وهيلء يف  ض ت ل

مي ب يه  يطعب ض عن بل مميالعز  لي غي يا شي  مياهلج  أغنل الهال  ميطص ت ب  ي معص خ ب  ي عص  ي منلم م 
 ي منبلم ين  ب  ميةامالب  ل عبص يبهس   ب  يخب   ي البي ميا يب  ت بب  تامضبص خ بب   تيضلً مميعي ن م مآل لا يهلج 
يةي  ببب   امعببب  مياثنبببس  إ  بببلء عبببةه   يببب  قليبببي مياةبببلما ،  نبببزم  ق عبببلن هلئلببب  يبببا  ي منبببلم ميايل ربببلم بببب

، يبا مييي منبلم  امالبلً 1,256,186وين  ب  ميةامالب  تضبي تن    86وميةبةم   . يطض  يبا 2019مييي منلم ي ن  و
 . 77لي   ي  ل مي  ا  وميعلفص ميله  مينخ وميشعي 2016–2015علس مأع   مياةع ي  يلا الي معطالهمً 

 2019حصائيات بأعداد الحيوانات حسب الوحدات اإلدارية ا( 86)الجدول 

 .2019المصدر: وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة المينى، قسم التخطيط والمتابعة وقسم اإلنتاج النباتي )بيانات غير منشورة(، 

 

 

 

 

 

                                                            

وة الحيوانية في مديرية زراعة المينى، المقابلة الشخصية مع الدكتور فهد رسول  فاضل أبو كحيلة مسؤول وحدة الير  (1)

 .22/7/2019شعبة زراعة السماوة، بتاريخ 

ى ,دار الكتاب للطباعاة والنشار األولانوري خليل البرازي، نبراهيم عبد الجبار المشهداني، الج رافية الزراعياة ,الطبعاة ( 2)

 .289، ص1980,ب داد, 

الشعبة  ت

 الزراعية

عدد  عدد األغنام 

 الماعز 

عدد 

 األبقار 

عدد 

 الجاموس 

عدد 

 اإلبل 

 700 3800 4300  7300  63000 السماوة 1

 ـــ 290 850  1000  5500 السوير 2

  1500 1485  4100  24000  136000 الخضر 3

  1250  207  1900  15000  95000 الدراجي 4

 ـــ 3013 3471  2684  14079 الرميثة 5

  20 1765 3100  2000  20000 المجد 6

  3000 365 10000  10200  51000 النجمي 7

 208 795 1700  4200  42580 الهالل 8

  3500  12 2760  12000  73000 الوركاء 9

 2100 ــــ ـــ 43800 378000 السلمان 10

 4200 ــــ ـــ 21900 171990 بصية 11

 16,478 11,732 32,181 144,084 1,050,149 المجموع



 ارهااستثماملياه اجلوفية يف منطقة الدراسة لألغراض املتعددة و عمال********* صالحيات استالفصل اخلامس ***

 
285 

 ع   مييي منلم يا اله لن مي ا   ص ين      ه  ييل ا مي ر      ش ي ت   77ا ومي   

 

 

 

 

 

 2/8/2019 بتاريخالدراسة الميدانية  ميا ةا:        

لس  ي  منف ه قضلء مي لالن يف نل يط ل   ه   أعامالًل   1,050,149وتعةمههل مبل   مي ةما مأغنل  ييط    
مذيب  يطب      امالبلً  549990ي ضبلء مي بلالن م نل هب    به  يةا عبل يعبًلو ق علم يألغنل   ي  بلغي عةههي

 ،امالبلً   5500ميطص بلغبي معبةمههلو مي     عةه يألغنل   ص قضلء تق ميا معص مي  هعه  ضاا  ي مء ميبلهي  م 
  .78ي  ل مي  ا  و

هبب  مي ببلالن يببف نل  نفبب ه قضببلء  تذ تامالببلً  144,084عببةمههل وت لغببي بميثلنهبب   يبب  م طبب  مياببلعز ميا تببب  
نل هب    به   يب  بلغبي عبةههي ي ضبلء مي بلالن م  يابلعزم ن بأعلس ق عبلوميطل عب  ي ضبلء مي بلالن    ه  

عبةه يلابلعز  بص  تقب م معبص مي  هعهب  ضباا  بي مء ميبلهيب  يطب    ميا   تيضبلً م   امالبًل 65700ويةا عل يعبلً 
  .79 ، ي  ل مي  ا واماللً 1000عةمههلوت قضلء مي     ميطص بلغي 

 نلي  م  ع ة علص ين    م  شفل  قضلء مي لالن 91  ق هف مأغنل  يطةاعيا     بر  اقي78و الصورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3/8/2019المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 
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 اللهي م  شلا  يياة  ص ين    ميغضلاي  21  ي  هف ميالعز يعطاة علس يهلج بر  اقي 79مي  ا  و
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 4/8/2019اسة الميدانية بتاريخ المصدر: الدر

ء علبس عبةمه يأل  بلا  بص قضبلت  ي  البة   اماللً 32,181مو  لا ميا تب  ميثليث   ي  بلغي معةمهجمأ  طليمم    
، ميبل  امالبلً  850 لا قضبلء مي ب    ميب ي بلب  وأ قضلء يا  ي  عةه م تق م   اماللً 10000مينةاص مي ي بل و

  بببلا ضببباا تامضبببي ل   ببب ا   هعببب  ميان  ببب  مي بببي مم   ممي ليلببب  أمي بببلالن مب بببه  يبببي ي بببة  تي ام  يبببا م
نل يط ببل نفبب ه قضببلء مي ببلالن م  تيضببلً م   امالببلً  16,478 طلط ل م ببب  مبلغببي معببةمههلوتمياهببلج، ميببل ميا تببب  مي م عبب 

  عببةمه ين  بب  يببا  يبب تقبب م   امالببلً 6300  ببه   ببأعلس معببةه ي  عببلم م ببب   ببص ين  بب  ميةامالبب  مميطببص بلغببيو
   .80مميي ي   تي ام  ي ب   ص قضلء مي ييث  ممي    ، ي  ل مي  ا و  اماللً  20قضلء مياةة بل وم ب  
عببةمه ت  يبب  منفبب هم مي ببالم   ببأعلس   امالببلً  11,732عببةمههل وت بلغببي ت طبب  ميةببلي   مميا تببب  ميخلي بب  م      

ي   قضببلء مي اكببلء ميةببلعببةمه ت قضببلء يببا  يبب   تقب  م  ً امالببل3800ميةبلي    ببص ين  بب  ميةامالبب  مميطببص بلغببيو
  ببه  يببي ي ببة  تي ام  يببا هبب م ميييبب من ضبباا ن ببل  لالن منل يط ببل يببل قضببلء مي ببت  امالببلً  12مميبب ي بلبب و

ب يبا كاهلم ك ي   يا مياهلج ي بل   مت   ة   اا ي ي  ي بس  لي    إيس ن بير  ه م مييي من ييطلج أاضي ل ت
 . عطاة علس مياهلج مية ده      ن ييل قضلء مي لالتمأن لا ممياشلا ف مي ممئه  

 ا بار( قطعان من اابل تجوب صحراء بصية معتمدة على مياه 80الصورة)

 

 

 

 

 

 

 5/3/2020الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر:     
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  مميبغبل  ممييايب  52  امالًل يث  ميخي   ميطص ت لب و1562مي ك ب مأخ حومميا تب  مأخي   ييي منلم   
م البط  ك ميييب منص مي بن ي يلابلء يطببليا يبا  تن    87ميةبةم و . ي  بل امالبلً  1510ميببلي و لقص ميعبةه 
مي بن ي يةاهبف مييي منبلم ميا  ب ه   بص ين  ب  ميةامالب    يب  بلب  يةاب   م البط  ك، خ تإيس   ي من 
 لكا   الببن  ل ميعبة  يببل ي ببط3  2مبلبب  يبل ي ببط لكا ميب م  مي م ببة يببا ميغبني و ، 3  47,106,975نيب و
  3  8 البن  ل بينابل ي بةا يبل ي بط لكا ميب م  مي م بة يبا ميةبلي  و3  8 البن  ًل ممأ  بلاو3  2.5ميابلعزو
 . 3  6ممييي منلم مأخ حو  3  11مم ب و  1والن  لً 

 2019( مجموع استهالكات اليروة الحيوانية من المياه الجوفية في القضاء لسنة 87الجدول )

 (.86جدول ) -1لمصدر: من عمل الباحية بااعتماد على: ا      

 .155، ص1976، الموارد المائية وصيانتها من التلوث، دار الحرية للطباعة والنشر، ب داد ،مهدي الصحاف -2

 املياه اجلوفية ألغراض الصناعة عمالأست صالحية -د
 ل  ببببص عاليهم  ببببليي   الببببطب  ببببف ل  ببببةم مإلن ببببلن  مييببببةمه ميقهلالببببه  مميا ببببا   ب ببببل يشبببب ب عا ت ببببط

مي نلعلم ميطبص يبةخ  ميابلء  بص ينطةلت بل يثب  يعليب  مياهبلج مياعةنهب   مميغل  ب   ميعليب  ميبثل ، مي بلنف 
 ييبةمه ميا با   ب بل يشب بماهلج يبا يلتق    ةمهإيس هم   تيطلج أتعليا ميا مه ميغ مئه  ، مبينال  نلع  م

تطنلالببا    البهال عه  مأخب ح  طط لبا يهبلج ذمم ي م بفلم ميابلء يألغب مض مي ببنل عال ، تيبل مالبطمإلن بلن
 مياهلج ي نلع  يعينب  يبنعكس علبس ن عهب  ميانبط  ، تن  ن عهب  م  هع  مياله  ميا ن ع  إذ تن  عة  ي ل    

مياهبلج  عال مهامالب  مالبط تن   انطبلج ميا بلنف معلهبإمياط م ة   ص مياهلج مية ده  ي ل تث  ك يب  علبس  مأي  
ممهميببب  مآل م ممياعبببةمم ممأ  بببز   نبببةثلاميبببا كلفببب  أغببب مض مي بببنلع  تيببب  ي ابببل أن بببل ي لببب  هببب  مية د
ثنبلء ميطشبغي  م يب  تيعليةط ل ق ب  هخ ي بل تنراب  ميا بنف ع    ص مي نلع  ميطص يةخ  مياهلج  عال ميا ط

 طببلم مي يببةام يا م بب ه غببل  ك    تيضببلً نلبيببا م أتأثبب  ت ببزمء مياكببلئا ممياعببةمم  مم مأيبب   ي بب ا م بب ه 
 S2H ت كيبز  تن  ، م (2) علبس شبك   ب بلم ببةمخل ل مأيب  م ت البيا  نلبيباأمبط كيبز عبليص ي ب ا تأثب  م 

يب   ت ص مي نلع  متعط    عالي ل ص مياهلج مية ده   ص ين    ميةامال  ت ث   شك  ك ي  علس مالط مأي  
مياغن ببي   مميطببص ت بب ا ع بب   مياهببلج ميطببص تعط بب  يببا وميك   طببلم م مي هكلاب نببلم مميكل ا ببةمم م ميكلي ببي   م 

متكب  ا مأالبلب مي ئه ه   ن ةمه تنلبيا مع ب  تنراب  مأ  بز  ممياعبةمم ميا بنف مع ب  تنراب  ميطكهب  
خفب  كفلءت بل نطهةب  قلب  ت  بيل ل يليب ما   فعب   إيس قش   كل ه   ص ميغ يلم تم ميا م   ميبخلا   ي هي 

 فع   نفةلاممم ةم  إيس س    له  ها     مات ل مت خين ل م    مياعةن م  هي تل  ميط البلم م عا  عل

                                                            

 .15-12، ص2008كيفية ننتاجا في مملحة السماوة، محمد رضا سليم واخرون، تقرير عن تاريخ الملل و( 1)

(2) Hem,J.D., op cit. 1985, p263 

 العدد النوع
الواحد من الماء  احتياجات الراس

 سنة/3م
 سنة/3مجموع االستهالك السنوي م

 2,100,298 2 1050149 األغنام

 360,210 2.5 144084 الماعز

 257,448 8 32181 األبقار

 93,856 8 11732 الجاموس

 181,258 11 16478 االبل

 9,372 6 1,562 الحيوانات األخرى

 47,106,975 37.5 1256186 المجموع
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لم ي نبببب  مبعبببب  مأHT  مميع بببب   ميكلهبببب  وPH(تن  ي لانبببب  نطببببلئ  م   مي يببببةام ينص  . 1ومييبببب ما  ميعليهبببب 
 بببص  ميا بببا   ب بببل ميا م بببفلم ميقهلالبببه ميا  بببب  ممي بببليب   بببص مياهبببلج مية دهببب  يلعينبببلم ين  ببب  ميةامالببب  يبببف 

   يب  تاثب  هب ج ميقبهي تعلبس 88و كابل  بص ميةبةم  (Salvato, 1982)حسب تصنيف يخطل  مي نلعلم
 مم تي م ي .  ت ضف تي ي كبلم يكهف  تن   ة ي ا    ا ق   

 (Salvato, 1982حسب تصنيف )المواصفات القياسية المسموح بها في مختلف الصناعات ( 88دول )الج       

1-  Salvato, P.E., Environmental Engineering and Sanitation, New York, U.S.A., 1982, p1163.  

   (.3)ملحق  نتاصج التحاليل المختبرية -2

يلا م ببفلم ميقهلالببه  ميا ببا   ب ببل مي لانط ببل يببف مييببة مأعلببس ممأهنببس ينطببلئ  عبب ج ت ةببةم  ميي  ببل يببا      
ي ئببي يببنفس   ببص  ليبب  ي ئاببا يعن بب  يعبيا  ببأن  عن بب  آخبب  يكبب ن غيبب لم م ببة تن  ي نببميطيليب  مياخط   بب  يأل

ابب مه ميغ مئهبب  م ببنلع  م البباني ي  ببل  ببهي م   مي يببةام ينص ياعليبب  تعليببا مي، مي ببنلع  م ببص نفببس مي ربب 
ينف  م بنلع  ميب ا  ت ئبي  بهي م   م يل  نلعلم ميكهاهلئه  مي ل صتت ل  مياهلج مية ده  ي  م مي نلعلم  

  ميطبص تكب ن TH خ  ) مين ب  ميع    ميكلهب  وتيل مي يةام ينص ضاا ميعينلم مياأخ ذ  يا ين    ميةامال ، 
  99اقبببيو  بببص ين  ببب  ميةامالببب   يببب  ي  بببل يعليببب  تعليبببا مياببب مه ميغ مئهببب   ت بببل    ببب   بببص برببب  عليهببب   بببةمً 
  ببببلامآليببببل مي ببببنلعلم ميكهاهلئهبببب  ت ببببل  ت ppm)180ومييببببةمهي ميبببب ي ن ببببب  ميع بببب   ميكلهبببب   ي ببببل مأن ببببلب
م كبب ن تبب   ع ي   1000ppmويببا  تقبب    ميطببص تكبب ن ن بب  ي103، 100، 24،29،83،43،92،94،95اقببيو

يبل ي بل ص ميبنف  ت بص ين  ب  مييةبلا ،  آ بلاثنلن  ص مي هيلن مي بفلس م البي تمم ة  ص ين    مي    مي ال بص م 
  99يبل  بنلع  ميب ا    ب  برب من اقبيوت  24واقبي مي ل     ص مي نلعلم ميكهاهلئه  عةم برب   لامآلت ل و اهف 

نببلي  م  ع ببة علببص  ببص ين  بب  م  شببفل   ي ببل با  92مبربب  اقببيو ppm)180ون ببلب مييببةمهي ن بب طات ياخفبب 
لم تي نببببي  هيببببل  ببببتمييببببةمهي ي ببببل  يكبببب  مي ببببنلعلم،  مأن ببببلب  99ي  ببببل من بربببب  اقببببيو قضببببلء مي ببببلالن،

مييببة  ين  بب  ميةامالبب    ت ببل  يكبب  مي ببنلع  أن   آ ببلايةاهببف  Mg)ومياغن ببي  ، Ca)وميكلي ببي   ، Clواميكلبب  
مي بنلعلم  تنب م  مييةية ي ل  يةاهف  تي ن ل نلعلم، تيل يتك ن  هاط ل خلاج مييةمه ميا ا   ب ل  لمأهنس ي 

 ببص ين  بب  ميةامالبب  غيبب   ببليي  يل ببنلعلم   ببلامآلغلي هبب  يهببلج  تن  أن ببل ضبباا مييببة ميا ببا   ب ببل، م طضبب  
غيببب  م   بببنلعلم ميكهاهلم ببب  مي بببل ص ميبببنف  بببص ميعال  ذمم يهبببلج  بببليي  ي البببط  بببلامآلمياخطلفببب  هنبببلك  عببب  

  بببليي  يل بببنلعلم ميخشببب ه  م بببنلع  ميببب ا  م بببنلع  مأقاشببب  مم الببباني ممي بببنلعلم ميغ مئهببب  م اكبببا تن  

                                                            

هلة صالل زكي المصلل، الظروف الهيد وجيولوجية واستخدامات المياه في محافظاة صاالح ( نصير حسن البصراوي، ش1)

 .76الدين،  مصدر سابق ,ص

 PH نوع الصناعة
TH 

/ ppm 

/Cl 

Ppm 
4SO/ 

pmP 

Ca/ 

Ppm 

Mg/ 

Ppm 

Fe/ 

ppm 

 0,40 8,226 5,988 5,205 8,462 310 8,5-6,5 معامل تعليب المواد الغذائية

 5 - 9,98 17,697 14,103 1000 9-6 الكيميائية الصناعات 

 25 - - 5,205 7,052 - 8,5-6,5 معامل االسمنت

 15 6,992 10,978 11,867 45,13 900 9-6 مصافي النفط

 2.60 0.987 0.998 - 5,641 475 9 -6 صناعة الورق

نسبة العناصر في النماذج 

 دني (ا–المقاسة  )اعلى 
7.23- 

8.11  

180 -

6855.38 

 2836.8 

- 74.47 

2881.8 - 

91.26 

1563 - 

40.08 

717.4 - 

19.46 

0.33 - 

3.61 
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 عالي ليب م  بأن  مياهبلج مية دهب  هب ج ياكبا مالبطممي بنلعلم مينف هب   عبة يعليةب  ميع ب  ،  ي بنلع  ميةلب ه عا ت ط
 ص. ي ن     ييلمي  تي يا ن عيط ل        ميط اليا ميكهاهلمي مميطبله  مأ  ص  لي  إيكلنه  يعليةط ل عا

 لصناعةااستثمار املياه اجلوفية ألغراض 
بطببببببببب    مياببببببببب ماه مي  هعيببببببببب   ين  بب  ميةامالبب  يلاهببلج همام تاللالببهل مي ببي  ببص ميعةيببة يببا مي ببنلعلم، متطايببز        

 بص  ميابببب مه ميخببببل  مياطبببب     ماخه بببب  ميكلفبببب   يب  ي  بة  ي بلمي ببببنلعص  مي  ببببببببل   بببببببصثالا مميبشببببببب    ي البببببببط
 ببببببص  عا علببببببس شببببببك  ي ك ببببببلم يلييبببببب  ت ببببببط ممي ببببببب هي  ا ة ت الببببببببلم ي ك بببببببلم ميكلببببببب  نطل  بببل  البببطخ م  ل م م

تبببةخ  مياهبببلج كابببله  تميهببب   بببص  مهنبببلك  بببنلعلممي بببي  مياهبببلج  شبببك  تالبببل س إيبببميطبببص تيطبببلج  ببببببنلع  ميالبببببب  
 تالبل تبةخ  مياهبلج عليب  ي بلعة ميبهس  م ص ميغ   مميط   ة، مهنلك  بنلعلم  نلعط ل يث   نلع  مأغ ي  

 ببببلص م بببنلع  ميببب ا  ممي بببنلعلم ميكهاهلئهببب  مميطعبببةيا أمي  البببط  مم  بببنلع ميغبببز  ممين بببه  م   بببنلع  يثببب 
 مي بنلعلم، ممياكبلئا مآل مت   بة ميغ يلم ميبخلا  ، ت   ة مياي كبلم،  ميةل ه يث  تغ ي  ميا م   تمم نلع  

يثبب  تشببغي  ميا م بب  ميبخلا بب  مييةيثبب  ذمم  يلاببلءخبب ح ميطببص تيطببلج م ميكهاهلم بب  مي ببل ص ميببنف  ممي ببنلعلم 
. تن  مياهبلج مية دهب   بص  1و بنلعهلً يطةبلاي يهلج تف   ن لمت ل ميالء ميا    م إيس تيطلج ميضغ  ميبخلاي ميعليص 

ي ببنلع  تخبب ح،   بب ا م اتفببل  ت كيببز ميال  بب  مميعنل بب   غيبب   ببليي م ت ببل  ي ببنلع   غلي هبب ين  بب  ميةامالبب  
 تكب ن عليهب   بةمً  THميكلهب و خ  ) مين بب  ميع ب    مأاللاله  ميا  ب  ممي ليب      مييةمه ميا ا   ب ل، تيل

مي غي يا عة     ه  مياهبلج مية دهب  يل بنلع  يكبا ي  بة  بص ين  ب  ميةامالب  ميعةيبة  . علس ص ين    ميةامال 
 يا مي نلعلم ممياعلي  يا ه ج مي نلعلم ين ل: 

 معمل انتاج امللح )مملحة السماوة(-1
يلب  مي بالم   بص ميثالنهبلم  البطغ  ممتبي مإلن بلن  يعط   ميال  يا ميا كبلم ميا ا  مميض ما    ص  هل  
نةبل  ياليب  ميفبلم   ب ا اب م  تمت قب  ميعب م  عينلم يا مي  ن ميالضص نطهة  م مضبل   ميطبص علشب ل مميط 

 نشبلء يعاب أيطب    دهبا كب  ميرب م   مي بالم خطهبلا ياليب  ت  مقبة تبي 1988–1980ميي ب ميع م ه  م ي منهب و
  بب  ميةامالبب  ميالبب  مي ببنلعص متنببط  ين ي ببل  ك ببةي  نببل   ك نببا يطاطببف  ا قببف  غ م ببص ممقط ببلهي يطايببز، ميالبب  
مذي  يطب م   ميعنل ب  مأاللالبه  يثب  ت الببلم ي كببلم مي ب هي   مميكلب ا علبس شبك  ت الببلم يليهب   ،مياغ   

تعط   مأالل   ص إنطلج يل  مي عل ، متكث  ه ج ميط البلم مياليه  غ ب يةين  مي الم ،  لي  ب يا  يي   البلمج 
. البا   2 6180000 يب  ت لب  ميا بل   مياغ بل   بليال و اضب ل،ت بص  لياالي  يكث   ميال    ص ين    ت اس

 ن ب غ ب قضبلء مي بالم   بص ين  ب   ثي30وت ف يالي  مي الم  علس  عة  ، 7 – 5ومي ب   م اللاله  يط مم  
  همنبببببي5000اعاببببب  ت بببببةا  يبببببةمهوليبببببا ميةنببببب ب يبييببببب   البببببلمج ميا بببببل   ميكلهببببب  ي كي 6وميةامالببببب  معلبببببس  عبببببة

 يبب  بببةم منطببلج ميالبب  يببا ياليبب  مي ببالم   ببص عببل    2ثببي6,75 ببل   مياببنخف  مياليببصومي  2ثببي12500ونيبب 
  تيبب   ببا200و، متخببطص ميااليبب   إنطببلج يببله  ميالبب  مي ببنلعص مياغ بب   مميا يبب ن   لقبب  ت بباهاه 1989
 ، م يبب  مغي هببل–ميغ مئهبب   –مي ط مكهاهلم بب   –ميكهاهلم بب   –مية ببلم ميا طفية ومي ببنلعلم مينف هبب   ن  تالببن  ل، م 
نطبلج ميالب  عبا إ، م بطي عالهب   يلي ن  ا45وميال  مي خ ي ميخل   ص ميانخف  مياليص  يةمه  طهل صمي ل  

                                                            

 .169، مصدر سابق  صسيف مجيد حسين الخفاجي) 1)
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 اهبلج  ميط الببلم مياليهب   إلذم ب     ممال  ه م ميانخف   مآل لا ف       مذم   ميال  مي خ ي عا       
يط ببا  ببص مياببنخف    بب ا  بب   ميانلالببيا ممي ببي   مي لهيبب  يببا ممهي خبب     ضببً  عببا مأي ببلا  ببل ، مآل ببلا

ال تقاال  ن ببلم  ميالبب  ميانببط   عببة ميغ بب   %95وثثبب  يبباتمهبب ج ميط البببلم تيطبب ي علببس يببله  كل ا ببة مي بب هي   

ي لبب  عببةه مآل ببلا   ببص  .(1) (طاان 5369.98تحتااوي المملحااة علااى احتياااطي جيااد يقاادر بااأكثر ماان) (%98)عاان
برببب  ماتببب م ي ميكبببا   ببب ا  23و يببب  كبببلن البببل  ل يعاببب  بنيببب  آ بببلا  6و، مميعليببب    ببب برببب  18يعاببب  ميالببب و

تيضبًل، هب  كثب   مآل بلا ميايفب ا   بص ين  ب  ميةامالب  مينلالبيا  ييب   البلمج  مآل لام نخفلض ميشةية  ص ينلاليا 
نبز    بص ميكطلب  م اضبه  م بةم  م تيضبل  اال مء آ لا يعليب  م الباني مم آ بلا شب ك  ميالب  تم آ بلا ميابزماعي

م بب  ب ببل ميببس  ببة ميةفببل   ببص مأشبب   م يبب  ميبب ي   2و م ات م  بب مآل ببلاابب  مي ببة  مياغبب ي يطلبب  ت بب ا  ببص  
 . 82ي  ل مي  ا  و ، م خي  

 ( صورة جوية لمعمل الملح يوضحاَ فيها المنخفض الملحي واحواض الترسيب واآلبار  82الصورة )     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-Source Es4 Digtal Globe, GeoEye Earthstar Geographics, GNES Albus DS, Aero GRID, IGN 
and User Gommunity  

ث ططببا ميعةيببة يببا ميةامالببلم مييةيثبب  مهبب م يببل مثببة  تهببليص ميان  بب  خبب   ميةامالبب  ميايةمنهبب  يببا تميببةيي   .
ببيا ياثب  مييبة ميفل ب    ب ب يبا  بلي  تبب   يب    ميااليب  ت بف . هي ممن ةم   عض لآ لا منخفلض ينلاليا 

مميةبببزء ميغيببب  ي بببط   م ر ببب   طكببب  ا ميةي يببب  ص ميةبببزء ميا بببط   يلا ببب ب  ميع بهببب   بببص ميةنببب ب ميغ ببببصمي
 نب ب شب    مميابنخف  مياليبص  –ميانخفضلم علس     ي بلاج م  ط مضبص وشبال  غب ب يةا ع  يا 

ليص مذمبط ببل مبليطبب  لقلببني بب ج ميك بب ا كأقنهبب   ذم بب إلمييلييبب   عال  ببص ياليبب  مي ببالم  مم ببة ين ببل مذيبب   الببط
 ابببة ميفببب مم  م بببص مي –ميبببةيل   –يل ب بببلم ميكلاب نلتهببب  مم ن ليبببةامم يبببف مييةببب  ميكل بببص يطكبببلم ا وميببب ) 

ببب   يبب  يلك بب ا  ببص نفبب ذ ميايلييبب  ميع  بب  مماتفببل  مياهببلج تيلي الببيا  يعطاببةيا نرببل   –ميا يبب   وب ي الببيا 
ميببزيا   تاثبب    7.5–1ويهبب    ببا مية دهبب  ع بب  قنبب مم ميط ببة , يغ ببص مياببنخف  مياليببص ت البببلم يل

                                                            

 مقابلة الشخصية مع مدير معمل الملل رئيس جيولوجيين السيد محمد رضا سليم  ال  (1)

 .2010شركة نفط الجنوب، مكتبة الويائق، بيانات غير منشورة، ( 2)
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يطةمخل  يع ل  ب بلم يليهب  يلي بل ميالب  مي بخ ي يطك ن يا  ب لم  ينه   مأم مياط   ن  ت ي  مي بلعص 
تك  ا ميف مم ميب ي ينكشب  علبس مي ب    مأي    ص ي كز ميانخف ، يلص ه ج    7.5ومي ي ي ل  الاكا

 البببيا مالبببف  ثبببي يلهبببا تكببب  ا ميةيل ومي البببيا    يلي50–30علبببس شبببك  تببب   ييه ببب   بببليانخف  الببباكاو
 إيببس مياهببلج مية دهبب   يلاعابب   اةابب    لقبب  ت بب   ه  ت بب   مآل ببلايط البب   متيطببا تكبب  ا ميبب )، تبب    

تلبببب  مياهببببلج أغبببب مض م ذم بببب  مميغ بببب  مميط   ببببة مت ببببةا مييل بببب  ميكلهبببب  يلاعابببب   عا يط /ثببببل  مت ببببط 102و
 ببب ض ت  10وع   بببص مييببب  ، م يببب ي مياعاببب  علبببسالبببل 24البببن    اعبببة  تشبببغي  /3  2423520 ببب ميصو

 ب مض  ت 5يكب   ب ض م   بة 2 400عب ض× 2 200   ب  2 80000يانطلج ميال  ي ل   كب   ب ضو
 م 89ميةببببببببببببةم و ، ي  ببببببببببببل 1ويكبببببببببببب   بببببببببببب ض2 800عبببببببببببب ض× 2 400  بببببببببببب  2 160000 ا ببببببببببببل  
  .54ميشك وم  83مي  ا و

 ةالصناعية في منطقة الدراس ( مجموع الحاجات الكلية للمياه الجوفية للمصانع89الجدول )
 سنة/3الحاجة المائية الكلية م تصريف اآلبار اسم المصنع ت

 2423520 102 معمل انتاج الملح الصناعي المغسول 1

  دراسة.ة في منطقة السنة(من مجموع  المياه الجوفي/3م3957730)بحواليحاجات الماصية للمعامل الربع تقدرمجموع ال عبر و:من عمل الباحثة:المصدر

 بار  ياه اآلم(خطوات انتاج الملح الصناعي المغسول من معمل الملح  في منطقة المملحة معتمدا على 83الصورة )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18/2/2020وتاريخ   2019 /1/8لمصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ ا

                                                            

غير بيانات ،  معمل الملل في شعبة مملحة السماوةوزراه الصناعة والمعادن، هيأه ااستيمارات المعدنية ، تقرير   (1)

 .2019، 3منشورة ، ص
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 ( مخطط يوضح مرحل عمل معمل انتاج الملح الصناعي المغسول 45الشكل )

 

  

 

 

   

   

  

 

  

 

  

 

 

 

 

بيانات )تقرير مخطط المسلك التكنولوجي لعملية انتاج الملح الصناعي المغسول في شعبة مملحة السماوة، الشركة العامة للصناعات االستخراجية، قسم اإلنتاج المعدني، المصدر: وزراه الصناعة والمعادن، 

2019، 5  ،(غير منشورة
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 الصناعات النفطية-2

مياهببلج مية دهبب  يثبب   ببنلع   ميانطةببلم مينف هبب   إيببس ك  ببنلعلم تخبب ح  ببص ين  بب  ميةامالبب  تيطببلج هنببل       
 30يط م ة مينف   كاهلم ك ي    ص ين    ميةامال ، كال متيط ي علس ي فل  يطك    مينف    لق  إنطل ه  ت ةا 

 ضبً  عبا   ايل رب  مياثنبس،ميب ئهس مي م ب  ببيا كب  يبا ميب ب   مبغبةمه  تي  ب يي س ي يهًل، م ا  خ  ميغبل 
كي   ن ب غ ب مي الم  متاطل  ين  ب   30ي ف     مي الم  علس  عةويلنف  ميخل .  ق لميخ  م الط متهةص مين

قببة تببي ميي بب   ك ن ببل ينب بب   ن بب هل مذمم ماتفلعببلم قليلبب  متغ ي ببل م  ةببلا ميانك بب  و ب   ميببةيل   ميكل ببه . 
ميكن بل يشبلا ف  ن  أميغبل  مي  هعبص، ميكن بل  اهعبل غيب  ي بطغل  ييبة ممالطكشل  ينل    ةية  معةيبة  يلبنف  م 

مثب مج همئاب  ميبا هب ج ميي   و  ب   هياقلبيذم يل مالطغلي   ص تعط   ي اهم مقط لهي ي بي  ي ط  له  يلان    م 
مببب  خهابب ، شببال  مببب  خهابب ،   بب  ميطنببلمي،   بب  مي ببف ي،   بب  ع يببة،   بب  ك نبب من،   بب  مببب  عابب ه،   بب  

ميايل رب  علبس مياهبلج  ت   يا  .  1وي ،     خ   ،     مب  يه  ،     ميشلم ا،     هي من،     ش هة ال  
  بص ميا بطخةي  يلاهبلج مياغل ب  ميبةمامم ي بةت ت  يب  ن ب ض ب مقع بل ضب ما ميمية دهب   بص ين  ب  ميةامالب  م 

 عال ت لي البط ميابلئص مياب اه يبا تب  ي  مياز بة  بصاله بلعة يب  أم مهب م يب   ثلنهب ، عال م البطع ب   مي نلع 
 .ميطل   يا ميالئه  ميا ماه م ياص) مي نلعه 

 املياه اجلوفية ألغراض البناء واالنشاءات عمالأستصالحية  - ـه

 عمالتركيااز العناصاار فااي المياااه الجوفيااة لاا  دور كبياار فااي تحديااد صااالحية المياااه الجوفيااة لالساات أن       

 ميا لالب م  مي بليب م  ميا  بب  لمي نبمأيعلهبل يط كيبز م مييبةمهتبي معطابله  ثنشااءات حياألألغراض البنااء وا
 ميببا  80ي  ببل  ميةببةم و، Altoviski,1962  (2)(  ببا ت ببنه   ميا ط  بب  )ppm(مم  mg/Lب  ببة  و

   للعينااات  باااراآلمياااه  أن    يط ببيا  3و يليبب  ببص ين  بب  ميةامالبب  آ ببلااهببلج يلم ي نببأ ت كيببز  ببهي ط ببل يببفي لان
، تبببب  ميلببب  ، تخلهيبببة، مأن بببلبميطبببص ت بببف  بببص ينبببل   و   بببلامآليلعبببةم   نشبببلئهم    بببلييا يألغببب مض غيببب

 يا ا   ب ل.م مييةمه،  ليا   اهله ل ضاا مي لالن  ها، 

  (Altoviski, 1962)ف ــــحسب تصني المياه ألغراض البناء واالنشاءات عمالالحدود المقترحة الست (90جدول )ال

 عينات المدروسةلاواالدنى  األعلىالحد  Altoviski (1962) اتيوناأل

Na 1160 1656 -  55.20 

Ca 437 1563 - 40.08 

Mg 271 717.4 - 19.46 

Cl 2187 2836.8 - 74.47 

SO4 1460 2881.8 - 91.26 

HCO3 350 1159.19 - 61.01 
 (1) Altoviski, M.E, Handbook of hydrogeology, Gosgeolitzdat Moscow, USSR (in Russian), 1962.p 614. 

 (3نتائج التحاليل المختبرية )ملحق ( 2)

                                                            

 .2010ش ك  نف  ميةن ب، يكطب  مي ثلئ ، وبهلنلم غي  ينش ا  ،  )1(
 (2) Altoviski, M.E , op cit.p614. 
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أغب مض  عال ي ل  ي الط آ لا   لن  اهف Naتن  ن ب  ت مثيز مي  هي  و  90يا ميةةم  و يطض      
ت كيببز يببل تيببن ا  ببص ين  بب  مي بب   مي البب بص مبربب من  ببص ين  بب  مي هيببلن مي ببفلس،  3 آ ببلا  5ومي نببلء عببةم

بر  ت كز  ص ين     60وطعال ميطص ي ل  ي ال  لامآل ي  م   عةه  عال   ي ل  ي الطCaيكلي ي  وم
بربب  مغلبببا  ببص ين  بب  مي بب     48و هيميبب ي   ي ببل  م بب  عببةه ، تيببلمي هيببلن مي ببفلس مين  بب  مييةببلا 

غ مض مي نبلء أ طعال   ده ل  ي الMgتيل مياغنه ي   و .مي ال بص مبع  ينل   مي هيلن مي فلس مييةلا 
برب   بص   14وهابل عال   ي ل  ي البط  بر مً 28و مهنلي يا ين    ميةامال   مياأخ ذ مآل لا يةاهف عينلم 

مم ببة  ببص ين  بب  ميةبة بب  مبربب من  ببص مبربب   ببص ين  بب  مي هيببلن مي ببفلس  بربب  11ومين  بب  مي بب   مي البب بص 
ة ميا ببا    ببا عببةم بربب من  ببص ين  بب  ن  اهببف مينطببلئ  ت ببف ضبباا مييببأ بب (Cl)تيببل ميكلبب ا ين  بب  مييةببلا .

ةاهبف ميعينبلم ت بل  أغب مض مي نبلء عبةم    4SOتيبل ميك   طبلم و .مي    مي ال بص     ميية ميا ا    ا
   بلامآل ص ين    مي هيبلن مي بفلس ممم بة يبا هب م  آ لا 3ومين ي  ص ين    مي    مي ال بص   4وبر   12و

 ببلن  اهببف نطببلئ  ميطيلييبب   )3HCOتيببل مي هكلاب نببلم وةببلا .  ببص ين  بب  ميي آ ببلا 4و ببص ين  بب  ميةبة بب  م
يببن ي  13وبربب  50ون مياهببلج مية دهبب  يلعينببلم مياببأخ ذ  ي بب م ميعن ب  ت ببل  أغبب مض مي نببلء عببةمأت ضب   بب

 بص ين  ب  ميةبة ب     بلامآل ص ين    مي هيلن مي فلس ممم ة يا هب م  بر  22وم ص ين    مي    مي ال بص 
 مييةلا .  ص ين    بر  14وم

 إذمأغبب مض م نشببلء ممي نببلء  طببس  عال ين  بب  ميةامالبب  ت ببل  ي الببط آ ببلا أن   ب بب م ميف بب ن ببطنط        
 ث  علبببس   بببله  ت مثيبببز يبببيابببل   Ca, 4SO ,Clليكلي بببي   مميك   طبببلم مميكلببب ا وك عببب  ميعنل ببب   اتفعبببيم

  .ي ببب م ميغببب ض طعالي لط كيبببز ممالبببا يعليةط بببل بطخ هف بببل  اهبببلج قليلببب  ميعبببا مييبببة ميا بببا    بببا ياكببب مأيببب  
يشب ب  مبعض ل   ي بل مإلن لن        ميةامال     ل  يش بال ال   من مياهلج مية ده   ص ينن طنط  ي

بببع  ميعنل ب    لامآل   ا تل ث ل غنل  مأت ل  يش ب ميا مشص م مبعض ل    ميةمم ا يال  ط ل ميعليه  
  SAR هي ميطبزم  مي ب هي  و أن    ط ل ميعليه  معلس مي غي يا  ليي  يل ي    ا يل مينلها  مي لي ، مغي 

 ببببص  ببببيا غيبببب  ي ئابببب  ميايل ببببي  ميطببببص تطيابببب  ميال  بببب  ميعليهبببب  ممياط البببب    ينلالببببب  م ببببليي  يزامعبببب 
  ببب ا يل  ط بببل ميعليهببب   تيضبببلً تطياببب  ميال  ببب ، مغيببب   بببليي  يألغببب مض مي بببنلعه     صيلايل بببي  ميطببب

 نشببلء   ب ا ت كيبز ميكلي ببي   مميك   طبلم ميعليهبب أ بليي  أغبب مض مي نبلء ممغيب   تيضببلً مع ب ت ل ميشبةية  م 
ي بنف  كأنشبلءتغيب مم بيرهب  ي اب   إيبس يي تطعب ض  أن لين    ميبلهي  ييل ر  علس خ م) يهله ل وأن  
ه  م مينشبل لم مييهلتهب  مأخب ح ميا  ب  تمياهبلج مية دهب   إيبس م م  ه يهلج ميعلهيب  ميطبص تط ب ب تم يعا  ت

 ضاا ينل   مي    مي ال بص ميطص تعلنص ين ل مياةن  ص ين    ميةامال  .

  يواخلدم يوالعالج يالسياحو ئياالنشا ستثمار املياه اجلوفية ألغراضأ

نه  م الطثالامم أغ مض م نشلء ممي نلء يال تيط  ا يا  خ ا غتضاا ين    ميةامال  ميعةية يا    
ط ي يضل تيمتممي نلع  م نشلئه   البببباني مكبببب ي أ ببببنلع  م   ص  ة  ميكلس مي ي يةخ  لياعلهن يث 

 علس ميا مقف م ث    ممي هل ه  مميخةيه  ميا ه ج م الطثالامم هص :
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 الصناعات اإلنشائية -1
نلع   ب بص   اعمميطص ت بط ه  ميخل  يث  مأ ةلا ميكل ه مأميييل رً  غنهً   ليا مه  ين    ميةامال ُتعة    
ببل شببةف علببس مأ الببطغ   هبب ج ميابب مه ميخببل  هبب  قل بب  تكببليه  مالببطخ م  ل تالبباني علببس م ببا ميخ بب )، ميا 
ثبب   ي ببلنف مالببطثالا  ين  بب  ميةامالبب . البباني  ببص أإلنطببلج مخاببس ي ببلنف  نطل  ببل، مُتنشببئ ي بب م مي بب ا م 

أخيب  نةاب  مي بالم   يعبة م البانيي نف تالاني ميةم  مي نف تالاني الليلن مي نف توق ل  خل) هص 
، مي نعيا ي الطثالا مييكب يص هابل 1/1/2021ت ة  م الطثالامم ميطص تي ت ل  مإلنطلج ميطة   ص يا  ص 
يعلنص يا ميط بله  مهب  مياعاب  مي مقبف شب قص يةينب  وي نف تالاني مياثنس مي نف تالاني مي الم   ممأخي  

عطابة متن   اهبف هب م ميا بلنف ت،   ب بلين    ميةامال  متي تي ل  ميعا مي يرص  صي ةا يلطل    م عةمي الم  
  ي  ي  ة بر  مم ة  ص ي نفمعطالهم كلهل علس يهلج مآل لا بةمن يعلية    ص الي  عا  مإلنطل ص يلاعا  

 يط /ثببل  مبيلبب  مالببط ك15مالبباني مياثنببس  عببة تن  كببلن يعطاببة علببس ن بب  ميع شببلن مي لقبب  ميط بب   ه  يل ربب  و
الببببلع    ببببص مييبببب  ، ي  ببببل 01الببببن   اعة  تشببببغي  يلاضببببخ و/3 001296ميا ببببنف ميكلببببص يلاهببببلج  بببب ميصو

 ي ل بر من تعلي  يهلهال  بنلعه  م بطي  2012 ، تيل ي نف ميةم  مي ي تنشلتا ش ك   ينه   ص 84مي  ا و
مالببطعالي ال  يبب  يطبب    ب ببل ينر يبب  يطيلهبب  مياهببلج مية دهبب  يألغبب مض مي ببنلعه  متغبب مض ميشبب ب، ممي لقبب  

الببببببن    اعببببببة  /3 630720يط /ثببببببل  مت ببببببةا مييل بببببب  ميالئهبببببب   بببببب م و40ت بببببب  إيببببببسو ميط بببببب   ه  يل ربببببب من
الببلع    ببص مييبب  ، تيببل ي ببنف تالبباني الببليلن ميبب ي يةببلما يعابب  ميببةم  بببنفس مياكببلن  ببص ين  بب  12تشببغي و

ئهب  يط /ثبل  مت بةا مييل ب  ميال 60آ لا  ي طعا  مياهلج مياعلية   نلعه   لي لق  ميط ب   ه و6ميفض   يضيو
 اللع    ص ميي  .12الن    اعة  تشغي و/3 773890ف   ميصويلا ن

     ا       يا نف تالاني مياثنس84مي  ا  و

 

 

 

 

 

 

 

   

 

–الرحاب  سيف مجيد حسين الخفاجي، المياه الجوفية ونمكانية استيمارها في منطقةالمصدر:        

 .171ص ،2016جامعة الكوفة، محافظة المينى، رسالة ماجستير،)بيانات غير منشورة( ،كلية ااداب،
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 ة( مجموع الحاجات الكلية للمياه الجوفية للمصانع الصناعية في منطقة الدراس91الجدول )

  سنة(من مجموع  المياه الجوفية في منطقة الدراسة./3م3957730)بحواليحاجات الماصية للمعامل الربع تقدرمجموع ال عبر ولباحثة: :من عمل االمصدر

 يف منطقة الدراسة والعالجية واخلدميةالسياحية  املواقع  -2
 بص مميخبةيص  مقف مي بهل ص مميع ليمين ب ض  ب ت ب  تيط ي ين    ميةامال  علس يل يكفبص يبا ي مقبف يبا    
نهب  يميا مقف م ث    ممية ضً  عا  يا عي ن مبيي مم م تاطلكامياهلج مية ده   ص ه م مياةل   ال  عال  لالط

ذمم ينبل   شلالبع  ين    ميةامال   ن  ت، م ش    ص ين    ميةامال طميان  لامآلميطص تا كزم     تل  ميعي ن م 
 بص ين   و  ما   ميا ميشال  ميش قصوعيا ضبي     هي  ي ط    تطخلل ل  ع  مي ضلب يا ميشال  ميغ

،  ،  اهاببب  ، ميببببل ا   ميبببا ميةنببب ب ميشببب قصوعيا تبببب  ميةبببه1ن بببلبتميبببا ميغببب ب مي بببع هي  مميطبببةمههل و
 . كال ياكبا مقليب  مي بهل   ميع  هب   وبر  ي ذمن  تكية ،علهن، مي ةمنه  ،ميعاية، ميك ي ،   ه  ،مب غلا،

ميبييب مم ميالئهب  ذمم ميطبة   ميب متص م اتب م ي ممياهبلج كثي ًم يا ميعي ن م من ل تاطل   ص  لهي  مي الم   الهال 
مياعةنهبب  هم ربب  ميطببص يطبب     ي ببل ينببل ف ع  هبب  ك يبب   يبببع  أيبب مض ميةلةيبب  يثبب  م ثزيبب  مميةبب ب مم   

ليب . مذ ياكبا مقليب  لم ميا  بب  ممي بي نبميك   طهب  م ضب  عبا  قهب  مأ علس مأي  ميافل   أن ل مييلم   
عين آل بطاح وعين ال جياد  التي تقع في منطقة العمياد ميا يلم ميع  ه   لي  ب يا  ه ج ميعي ن مين بل 

م يبل   وعيا ي قبة يياة مي ية ومجموعة عيون منطقة الرحاب التي تضم عين صيد والطير والورة وعين
ماراض ألنطقاة ااشاعلي التاي تسابب الشافاء مان امميا اس  عيا ميشفلء  ص     *والية يياة با ميي او  

ميع بب  اغببي  عببة  ميةينهبب   ال ساال او الشاارب منهااا ويقصاادها الناااس للتباارة بزيارتهااا أيااام المناسااياتعباار 
 ، معبيا مبب  ميةبه   ميطبص ت بف  بص ين  ب  ميااليب  85ي ل ط ل مق ع ل  ص مالب  مي بي مء، ي  بل مي ب ا و

ين  بب  ميغضببلاي معببيا  ابب ه معببيا ضببي   ببص   ببه  معيبب ن  ضببً  عببا يةا عبب  عيبب ن ميغضببلاي  ببص 
 .مي  لشه   ص ين    ه ا مي ليبلم مبيي   اللمج

 

 

                                                            

 بار اد من أكير با ويع بئر لوذان)بئر منتزه نكرة السلمان( : وسمي بهأا ااسم لكيرة الماء الموجود فيا ولوذ  الداء  و

لمنطقة فر في االسلمان وهو اول بئر يح آبارنتزه السلمان وطعمة مج كباقي غزارة للمياه  يقع في مدخل القضاء في م

يمة  قلعة القدشرطة اللبالقرب منا مركز أ ومنأ ذلك اليوم وحتى يومنا هأا ملكية تعود للدولة وانش اوتمركزت الناس من حول

بإدارة أول مديرية  1927حنيج ( في سنة  ، فقد امر السير غلوب باشا الضابط البريطاني  المعروف في البادية باسم ) أبو

م 1928العام  من نقرة السلمان مقراً لها حيث نصبت خيامها قرب بئر لوذان ، وفي اتخأتأمن للحدود الجنوبية التي 

سجن نقرة واتاً لنالحكومة سرية جيش لحماية البنائين الهنود الأين قاموا ببناء حامية السلمان التي أصبحت   استقدمت

 –بيروت  المعرفة محمد المعلم ، نقرة السلمان بين الأاكرة والنسيان ، طريق نلى مان الأائع الصيت ،لمزيد انظر السل

 .86، ص 2012النجف ااشرف و دار الضواء بيروت لبنان ،
(*) نهم لكا السيد محمد بن الحسن )ع( قد كاان متوجاا نحاو كاربالء لنصارة عماة الحساين بان عباد ا)ع( فاي واقعاة الطاف

ل عان سؤوالماعترض طريقة الجيوش التي كانت مرابطة هناة وقتلوة في نفس المكان اقام ضريحة ، المقابلة الشخصية مع 

 الضريل.

 سنة/3الحاجة المائية الكلية م تصريف اآلبار اسم المصنع ت

 129600 15 اسمنت المثنى 1

 773890 60 اسمنت سامان 2

 630720 40 اسمنت الدوح 3
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 ب( مرقد السيد محمد بن الحسن )ع( وعين الشفاء بجانب المرقد في منطقة الرحا85الصورة )

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2/11/2019ميا ةا: ميةامال  ميايةمنه  بطلا ا 
عشببلب مذ يعطاببة هبب م مينبب   يببا مي ببهل   علببس أمي  هبب  ميعبب ج ب مالبب   م كاببل ياكببا يالاالبب  مي ببهل       

 يخطلف  يا مينبلتبلم مي  هب  بنا  تن م   مأي لاي الي   صذ تزه   ص ين    ميةامال  إمينبلتلم ميعش ه  مي  ه  
 بص مميطبص تبي ت  ي هبل عبا    ب   امعط بل  يب مضأعا  خل بلم هممئهب  ين بل ت بل  يعب ج كثيب  يبا مي متةاف

متيضببًل ي  ببة  ببص ين  بب  ميةامالبب  يةا عبب  يببا ميا مقببف م ث  بب   ، ان  بب  ميةامالبب  ميخل بب  مي  هعهبب  مياياهببلم
  .87 ،و86ي  ل مي  ا  و  *وممي    يث  قلع   ا ه مقلع  م  ع ل  عنة عيا  ية مقلع  ك  ي 

 مي  لب  ا ه  ص ق  قلع    87ومي  ا              قلع  م  ع ل  عنة عيا  ية      86مي  ا  و
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1/8/2019ميا ةا: ميةامال  ميايةمنه  بطلا ا
منطشبببلا ميعيببب ن ميببب  ي   مياهبببلج البببلعة علبببس منطشبببلا مي م بببلم ذمم ميخضبببلا ميةمئاببب  ميطبببص تنطشببب   ي بببل  ن  تم     

مميطبببص م يلئهببب  تمي  هعهببب  مميشبببةي مم ميطبببص ت ببببيي يبببأمح ياخطلببب  مييي منبببلم ممي يببب ا الببب مء ب  ببب  مينبلتبببلم 
 ببب بي مي بببهل  يبببا هم  ميخلبببه  ميع ببببص  ا  بببا ي م  بببلم االببباه  يغببب ض مي بببية مميطنبببزج ممي بببهل    بببص هببب ج 

ته ء عبب مقييا يببا تبنببلء ين  بب  ميةامالبب  ميبب يا يببةي ي تتببي مياع  بب   ا ببلي   ميانببل   مذ يطةبب   مي ببهل   ا م  بب  
                                                            

*)  ع الصياد م( كصير اصل التسمية مص ر قصر بالل ة الدرجة َكصير، المصدر المقابلة الشخصية خالل العمل الميداني

 .27/7/2019تاريخ محمد شاطئ ال شوفان )أبو أنور( ب
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ي ن مي  لشه  ميغيب  ي به   علي بل معبيا ب   ه ج ميعي ن عتمي    ميطص ت  ل ي ميا مقف يل ية مم الطرنل  م 
، كا  ب  البهل ص مكب ي  ت بهب   بلامآليبا هب ج ميعيب ن م  البطفله  مم اكبا ، معبيا  بلي    ية معيا ميغضلاي 

 ضببب  عبببا  هبببص عبببلا  عبببا  ييبب   ك يببب   يط بهببب  م الببالك، م  كابببل  ببص عبببيا البببية يياببةو   ميبعيبببة  مأالببالك،
ي يلم ع  هب   إلقلي ذ ت ل  إ ه ا مي ليبلم،إيس ا ميط  ب ر ل يكا ط ه  يخزن مياهلج م ف عالي لمالط

ميةامالببببلم ميعلاهبببب   بببب   ميعيبببب ن م  هعبببب  مياهببببلج ميببببةح ي ءيط ببببل ،   ي ببببل متنشببببه  مي ببببهل   ميع  هبببب   ي ببببل
هبب ج  ببص  اهببلج مي ليلبب  عببا مي إن هامالبب   ،عببة  مالببطغ ي ل  شببك   يببة إيببس ياببل تهح  قليلبب ،يألغبب مض ميع  هبب  

 إيبس تيةيبة خ لئ ب ل مي  هعهب  يبا   ي بل البي هي م  إنشبلء ي بيلم ع  هب ع ب  ت ل ميع  ه  مقةا  ميعي ن 
ت بب    ق ببل  ا بب ا مت بب    ت ببة  بب م  مي ببهل   ميع  هبب ، ت ببب  ي ببةام يلببةخ  مي بب يص ميبب ي يببة ف ميطناهبب  

 1و  ص ين    ميةامال مي هل   
مية ده   ص ين  ب   ميا نالذج ميانل   مي هل ه  مميخةيه  مياعطاة  علس مياهلج 

 :صيل يأتميةامال  
  حبرية ساوه-أ
ثالا ل هببص  ييبب    ايلبب  تيببه  ب ببل مي يببل  يببا  اهببف مية ببلم تك نببي   هعهببل ينبب  آ   مي ببنيا تعببة هببة ل مالببط  

ميطببص تطغبب ي يببا ميخزمنببلم مية دهبب  علببس  .يايببز ميطببنفس يلاةينبب  ميطببص تعببلنص يببا عببة  م بب ه ي م بب  ت  ي هبب   ي ببل
علبس يبا كثل ب  يهبلج ميبيب   يب  تعط ب  ي بةا يلطبةممي معب ج ت يهله بل  ك ن بل شك  ث ث  عي ن، متاطبل   كثل ب  

ف  بببة ، ت تفبببف ميبييببب   عبببا ي بببط ح م اض مي  هعهببب  ميكثيببب  يبببا م يببب مض ميةلةيببب    ببب ا ت كي ط بببل ميكهاهلئهببب  مي
تناب  مينبلتبلم علبس ضبفل  ميبييب    ين بل،     يي    ياكا اممئيط ل م  عنة م قطب مب  5ميايه   ب ل  ي ميص و

همخببب  يهبببلج ميبييببب     ببب ا ماتفبببل  ن بببب  ميال  ببب   ي بببل  يببب  ي ط ببب  م  ههبببل علبببس ميضبببفل  يثببب  نببببلم ميبببزما 
،  2و 1/9/2015ا لهق  علس مهامج ميبيي   ضاا ي مقف امي بلا ذمم م هاهب  ميةميهب  بطبلا ا مي متي ممي   هف .

هاهبب  مأ لأامضببص مي  ببب  ذمم ميخل بب   يياليط ببل ممييفببلم علي ببل يا ل  بب  خ لئ بب ل يببف مياعببليي  مميايببةهمم 
ضبص مي  بب  يطبلييا كل ب  امأهب ما ممأنعبلل متمية ة مياط م ب  يبا ق ب  ي كبز ع   م  3/3/2014ميةميه  بطلا ا 

هامج ممياطاثلببب  بطببب  ي  مياعل يبببلم ممي هلنبببلم مي يرهببب  ممي يةامي  هببب . تعبببة  ييببب   البببلمج يبببا أيط لببببلم مشببب مو م
علببس تببة   يهببلج ت غبب ب ميبييبب مم ، ت هي  يبب  تعط بب  يببا قلببإل ببص م ميا بب يلم ميالئهبب  ميا ابب  يل ببهل   م ميعبب ج 

، م ب مح تن ميبييب    بب  ميك   بي مبعب  مياعبلهن مم ي نبلم م خب ح مب ب ا ماتفبل  ن  ل نه  تأتص ع ب  مي بةم 
مياعةبزمم م ي هب  ,مهبص بب ي  تعبة يبا  حكأ بةقة  لضي عنة م ه  مي ال   م عري و بلس   علهبا مميبا مالبلي  

نينبلم عةمه ك ي   يا مي هل  يا ميع م  ميبا بلبةمن تخب ح  بص ميثالت ميا مقف مي هل ه   ص ميع م   ي  كلن يزماهل 
تيببل  ببص مي قببي مييلضبب  هببص ي البب  مي ةبب ا  مهنببلك هامالببلم كثيبب    الببطثالا هبب ج ميبييبب    يببا مي بب ن ميالضببص،

 . 3و شك  ت ض  متنشلء يطي   غي   ي ل
 

                                                            

ية ، اإلنساان( حمادي عباس حمادي وحيدر الكرعااوي ، ساتراتيجية التنمياة الساياحية فاي العاراق ، مجلاة القادساية للعلاوم 1)

 .  260، ص 2008، كلية ا داب ، جامعة القادسية ،  11، المجلد  3العدد 

      (2) 3/3/2014العراقية , ب داد ,ساحة الطيران , وزارة الموارد المائية , مركز انعاش األهوار وااراضي الرطبة   

 .5/9/2011( صفاء الموسوي، بحيرة ساوه تقرير منشور على الموقع اإللكتروني بتاريخ 3)     

http://www.iraker.dk/irakfoto/saawa/saawa.htm.   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A9
http://www.iraker.dk/irakfoto/saawa/saawa.htm


 ارهااستثماملياه اجلوفية يف منطقة الدراسة لألغراض املتعددة و عمالصالحيات است *********الفصل اخلامس ***

 
299 

 الطبيعية  احملميات-ب
ةههل تزهه  ين    ميةامال   لييهل  مي   ب  يابل يط لبا م هطابل   لياياهبلم مي  هعهب  مهامالبط ل نرب م ي لب  عب     

مييي منلم  ص ين    ميةامال  قة هل   ممي  ي مآلخ  يع ض يخ   م ن ب مض  ن  تمت نهف ل متيلثا  ت م ةهل م 
مياط م بة   ببص ين  ب  ميةامالبب  ميطبص ي ببل ميع قب  مي ثه بب  بطناهب  مت بب     لهيب  ين  بب   معلبس م ما  مي يرب  مميببةممئ 

هبلج مية دهب   مميزامعب  مغي هبل مييفبلم علبس هب ج ميثب م  مي  نهب  ميةامال  كبةممئ  مي يرب  ممياب ماه ميالئهب  م هبأ  ميا
كثي ًم يا ميةم  مياةلما  مخ   ًل هم  ميخلبه  ميع ببص كثفبي    ههبل  ن  تهميط ل مت    هل  الهال تم اليط ل م 

ا بةه  نشلء مياياهلم مي  هعهب  علبس تامضبي ل ميطبص تضبي مييي منبلم مينبلها  مميتع   يليفلم علس مييهل  مي     
. تعة مياياهلم مي  هعه  ي  يلم   ب يب ث   متاللالبه   1و ل ن  مض متخ هص ي ل لم ممالع  يا تامضي ل

ثث  ميانل   ميطص يطزمية مي لا ت ص مينشلو مي هل ص مميطن   مييي يومي ي ي  ص  مياطايز  كلني مياياهلم يا 
يا  مياياهبببلم مي  هعهببب  ممي بببهل   ممي بببف  هنبببلك ع قببب  ق  ببب  بببب ن  تمي بببهل ص علي بببل  بببص مي بببن مم ميالضبببه ، م 

 يكلن مالطثالاهل  ص ه م مي  ل  مي مالف ممياطنب    ابل يخبة  مي بهل   مبابل يفيبة مياياهبلم مي  هعهب  نف ب ل يبامم 
الببطا ماهل م همن تبب ك تي آثببلا مميكببل ص متبب  ي  ميابب ماه مياليهبب  مي  يبب  يطنايط ببل م  هطاببل  مميي بب   علببس  ت بب 

م نشبب   مي ببهل ه  مذيبب   ضببب  مي ببةا  م الببطهعلبه  يلاياهببلم مي  هعهبب  عببا    بب  تيةيببة الببل ه  قببة تببنةي عببا 
معببةمه ميببزمما م ةميبب  ي معيببة ميز ببلامم متةنببا تي منط لثببلم ميببا مأيثلبب  علببس هبب ج مياياهببلم يياهبب  الببلمج 

نعليببلم  3مام  يببا ميغببز ن 200همنببي تيبب ي علببس 400يلغببز ن ممينعببل  ممينبلتببلم مينببلها   ي ببل   مياياهبب  
مية ع    أ  ين ل يا مينبلتلم ميرليل  ممينلها  متعطاة مياياه  معطاله ك ي  علبس مياهبلج مية دهب  عبا    ب  

 . 88مالطا ما مييهلج همخ  مياياه  ، ي  ل مي  ا  و ت   يا آ لا 7 ف 

 ى المياه الجوفيةة معتمدة اعتماد كلي علر( محمية ساوة لل زان والنعام  والنباتات الناد88الصورة )
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 2/8/2019ميا ةا: ميةامال  ميايةمنه  بطلا ا
 طرق النقل -3
   بب ب يبا  ب   مين ب  يببا  بلامآل ب   مين ب  يبا مي  لعببلم ميخةيهب   بص ين  ب  ميةامالبب   يب  يبطي  فب  تعبة  
ي قبببف ين  ببب   ن  تقليبببي علبببس مي ببب  ، م تخةيببب  الببب م  مي بببهلامم ممييبببل  م ميخةيببب  ميبببزمما م ي مثبببا ميطبببص  ت ببب 

                                                            

،  2010، الكويات ،  70مجلاة التقادم العلماي، العادد  الخليجاي،المحميات الطبيعية في دول مجلس التعاون الفقي، محمد  (1)

 .  70ص
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خبب ح ميطببص تبب تب  يع ببل  شبببك   بب   ميا م بب م  ي ببل كببلي     أميةامالبب   ل بب  م بب  بين ببل مبببيا ميايل رببلم م
وماادن محافظااات كاال ماان شبب    ببص شببالي ل ميغ بببص أاتبل  ببل  اةينبب  مينةبب  مت غببةمه  مكبب ي   -مي ئهسومي ببالم  

مأيبب  ميبب ي الببلعة علببس ت بب     ماان الطاارق، القادسااية وباباال فااي شاامالها وذي قااار فااي جنوبهااا الشاارقي وغيرهااا
ع ببب  مت بببيا  ،هيقلبببمإل إيبببسهببب  ميةمخلببب   بببص مي بببنلع  مأميميبضبببلئف مميانطةبببلم ميزامعهببب  ممي بببنلعه  مكببب ي  مياببب مه 

اببب  ميعةيببة يببا ميانببل   يببف ع بب   ببص ين  بب  ميةامالبب   ي ببي يعليبب  مين بب  تثبب  تن   مم الببط هلنميةامالبب  ميايةمنهبب  
ين  بب   خببلاج  ببةمه إيببسن بب  مي ببلف مميخببةيلم  ةببي مإلنطببلج ميزامعببص مالبب   عالهبب    ببله      عضبب ل ياببل تثبب   ببص

ميانببل   مياعطاببة  علببس مياهببلج مية دهبب   ببص م الببطثالا ميزامعببص، هبب م يعنببص إيببس إنشببلء  بب   ت بب   ن  ت، م ميةامالبب  
ت بببب      ضببببً  عببببا  مميطشببببةهف  ببببص مالببببطثالا مياهببببلج مية دهبببب   ببببص ميزامعبببب  إليكلنهبببب  تبببب م   ي ببببطلزيلم ميزامعبببب  

مال م  ميايل رلم  إيس ميايل ر   ت  ا عاله  ميط     يا إيس تن  ت  ا ه ج مي    مهح ميايل ي  ميزامعه  م 
مبلين بببب  ي ببب   مين ببب  تضبببي ين  ببب  ميةامالببب  شببببك  يبببا مي ببب   مي ئه ببب  مميثلن  ببب  مميطبببص ، مياةبببلما  ي بببل ح خببب  أم

خةيبب  الببكلن  ت بب   ببلي  ب يببا  بب   مين بب  يببا مآل ببلا تيفبب تن  مغلببا   .47  مميخ   بب  و92وةببةم ميي ضببي ل 
 آ بببلام البببطفله  يبببا مياهبببلج يثببب   ت ببب  علبببس    ببب  ميبببزمما يبببا تيضبببلً م  إيبببس مياهبببلجميانبببل   مياةبببلما  ميطبببص تفط ببب  

 مشروع مكافحة التصحر. آبارالسلحوبية و

 ن( رية )المد( الطرق في منطقة الدراسة التي تربط مناطق البادية بالمناطق الحض92الجدول )
 الطول ) كم ( الطريق واتجاه

 كم 140 السلمان –طريق السماوة 

 كم 200 بصية –طريق السماوة 

 كم 245 صيةب –طريق ) تكيد ( بين السلمان 

 كم 120 شبكة –طريق السلمان 

 كم110 جميمة –طريق السلمان 

 كم 170 أنصاب –طريق السلمان 

 كم 195 الزبير –طريق بصية 

 كم 106 الناصرية –ق بصية طري

 كم 100 أور –طريق بصية 

 كم 86 سوق الشيوخ –طريق بصية 

 كم 193 الوكبة –طريق بصية 

 كم 124 الرخيمية –طريق بصية 

 كم 89 خرانج –طريق بصية 

 كم 70 العظامي –طريق بصية 

 كم 55 عادن –طريق بصية 

 كم 90 الكصيد –كايا الر –طريق بصية 

 . 37، ص 2005حمدان الجشعمي ، بصية ألق الصحراء وقافية الشعراء ، دار العلوم للطباعة ، ب داد ،  أحمد           
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 في منطقة الدراسة التي تربط مناطق البادية بالمناطق الحضرية )المدن( ( طرق النقل47الخريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.8المينى،وبرنامج المصدر: من عمل الباحية: دائرة الطرق والجسور فرع

 وفيةاجلمياه املوازنة االمجالية بني اجملموع الكلي للطاقة التصريفية واملتطلبات الكلية لل: 
ميكلهب  ببب  يطي م  مء ميا م ن  ميالئه  يلاهلج مية دهب   بص ين  ب  ميةامالب   عبة إيةبله مياةاب   مي بن ي يلاط لببلم  
، مميعيب ن   لايآب  م  طهل لم مي ن    ميكله  م ةي ميط     مي ن ي  بة م  مء ي م ن  ت ض  يةح ت ل 3 

 . 93ميةةم و ي  ل
 

 ( الحاجات الماصية والمياه المنتجة في منطقة الدراسة93جدول )ال

 (.91()90()88)(81)المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الجداول 

 86.4 سانة عان طرياق ضارب مجماوع الميااه المنتجاة فاي /3م نلاى ويل مجموع المياه المنتجاة مان لتار/ ياا يتم تح)*( 

أدهام حسين  : المصدر : ضمياء سنة /3م نلى ليتحول الناتج  365/ يوم ومن يم ضرب هأا الناتج في  3ليصبل الناتج م

، يار منشاورة(يماراتها، رساالة ماجساتير،) بياناات غالجبوري،  التحليل المكاني للمياه الجوفية في قضااء ساامراء واسات

 .170، ص2015كلية التربية للبنات، جامعة ب داد، 

بربب  مضبب ب ل  اعببة   1883ميانطةبب  ميطببص  ببلي  عببةههل  ببلامآلعببةه  ن  تإيببس نطببلئ   إيببس تببي ميط  بب     
      امالببببببب يكببببببب  ين  ببببببب  مية  بببببببلامآلنطل هببببببب  إلبلغبببببببي مي لقببببببب  مم   بببببببص ين  ببببببب  ميةامالببببببب   بببببببلامآلإنطل هببببببب  

 سنة/3الكمية المستخدمة م المياه عمالمجاالت است

 57,767,391 المنزليةاالستعماالت  

 896,502,069 الزراعية االستعماالت 

 47,106,975 الحيوانية االستعماالت 

 3,957,730 واالنشاصي الصناعي االستعماالت 

 1,005,334,165 المجموع الكلي

)*(611,637,566.4  كمية المياه المنتجة  

 393,696,599  حجم الفاصض الماصي 
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يب   ميبا ثبي ضب ب  /3يه بب  مينبلت  ببب   86.4ثي ض ب مينلت   ليعةه ميا   و يط / ثل 19451.39و
 ت ببب  يبببام  ميببب ي ياثببب  كاهببب  مياهبببلج ميانطةببب ، البببن /3   611637566.4ي بببب  مينبببلت و 365و ليعبببةه

 بببص كل ببب   مي قببب   علبببس ميبببةما ميببب ي تلعببببا مياهبببلج مية دهببب   بببص تناهببب  من ببب ض ب مقبببف ين  ببب  ميةامالببب 
  يببب  ي ضببب  ميةبببةم ، مياةبببل م ميزامعهببب  مميطناهببب  ميثببب م  مييي منهببب  مم البببطه لن مي  فبببص ممي بببنلعه 

ميكلهبببببببببببب  يلاهببببببببببببلج مية دهبببببببببببب   ببببببببببببص ين  بببببببببببب  ميةامالبببببببببببب  بلبببببببببببب   عال ميةابببببببببببب   م الببببببببببببط ن  ت مي ببببببببببببلب 
هبلج يطضب  من بل تفب   كاهب  ميا ممعنةج ي لانط ل يا كاهب  مياهبلج ميانطةب   الن /3  165,334,005,1و

م ببببببطي  بببببب   مياةابببببب   ميكلببببببص يببببببا كاهبببببب  مياهببببببلج ميانطةبببببب  يهكبببببب ن   ميانطةبببببب   ببببببص ين  بببببب  ميةامالبببببب ،
 مأي بلا بص يهبلج ميف   ميالئص   ةي ميفلئ  ميالئص مه  الن  مي ي ياث /3   393,696,599(مينلت 

 بص  ي لعال، معلس ه م مأالبل  تن  مياهبلج مية دهب   بص ين  ب  ميةامالب  يب اهم ي بي  البطممي ي ممي  يه 
ي بي ضباا ب نبلي  ميطناهب  م قط بلهي  ممالبطثالامت ل  بص كل ب  مياةبل م   يةل م مييهلج متةخ  عن  

 مطعال ت بببيا يببببا هامالبببب  تم بببا م الببببطعال  مييببببليص يلاهبببلج مية دهبببب  تن  م البببب ضببباا ين  بببب  ميةامالبببب .
ن  ب  تعبلنص يبا شبي  مياهبلج ميزامعه  ت طنف  كاه  مياهلج مياطل   متن  مية بلم ميشباليه  ميشب  ه  يبا ميا

م قليبب  يشببلا ف تاممء مخببزن يلاهببلج متتبببل  الهلالبب   امعهبب   ميا  بب ه مآل ببلا ياببل ي ببطلز  ميشبب م    ببهلن  
 ت معص م الطغ   مأيث  ي  ج مياهلج كاًل من عًل. 

 املستقبلية الستثمار املياه اجلوفية  اخلطط ـ: ثانيا  
 ت بببب    مأهببببةم  مي ببببليه  مميا ابببب  ميطببببص ي طغي ببببل ميبل بببب  يبببباتببببأتص ميط  ي ببببلم ميا ببببط  له   ببببص  لهعبببب    

 اميي بب   علببس مينطببلئ  يببا ميةامالببلم ميطببص قببل  ب ببل، مت ببن  ين  بب  ميةامالبب  ضبباا مأقببليهي ميةل بب  مشببب
مياهلج  ن  تمي ي  مي  يه  ميةمئا  يا لها مياهلج   ط لاهلماط ب ب يف ميا  ي مي لي  م ميط لق  ميميةل   ذمم 
  بببله  كفلءهبببل من عهببب  مياهبببلج  ن  تميا بببةا مي  يبببة ميببب ي يعطابببة علي بببل  بببص عالهببب  م البببطثالا م  مية دهببب  هبببص

ي بط    مأ هبل   إيبس ذ   ي ابا ممقبف مييلضب  بب  ينرب  إمية ده  مكايط ل ض ما  يلي   ص ه ج ميانل   
ميط  ي ببلم   ببص ي ضبب   ،يببا  هببلت ي تطيابب  ي بب مييط ل م  هببل  مييلضبب   ث بب قلئابب  علببس مي  بب  مأ  نربب  

هببي ت يعط بب  يببا  , ممينشببلو  ميزامعببص 1وميا ببط  له   ممأيبب ا ميا ابب   ببص إنعببلل ميان  بب  مقط ببلهيل مم طالعهببل
  يا ي ل   ين  ب  ميةامالب   عبة %1.6  همني من  ط لو333600مأنش   ميطص تشغ  ي ل   ك ي ج ت ل  و
  .94ةةم ومي  ، ي  ل %96.2  همني من يط ل و19986400ي ل   مأاضص مية همء ميطص ت ل  و

 

 

                                                            

( وذلااك بضاارب معاادل اانتاااج ) لدراسااة منطقااة ا بااارمنطقااة الدراسااة للعينااات المااأخوذة مااع المجمااوع الكلااي  لآ ا بااار

 .    الثفصل الي( في ال27( في الجدول  )19451.39=1883×10.33)

 .145قاسم عبيد فاضل جاسم الجميلي، مصدر سابق، ص ( 1)
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 مارات األراضي في منطقة الدراسةي( است94) الجدول

 
فيصل لفتة هدام الجياشي، التمييل الخرائطي لتصنيف استعماات األرض الزراعية في محافظة المينى باستخدام المصدر: 

ية، اإلنسان ه )بيانات غير منشورة(، كلية التربية للعلومتقنيتي ااستشعار عن بعد ونظم المعلومات الج رافية، أطروحة دكتورا

 .112)، 2019جامعة البصرة، 

ل ب   بص تي يب  ميطناهب  م قط بلهي   بص مقط بلهيلم ميبةم  معلبس كي اب  تهاهب  مالبط متهةه  يلاهلج مية دهب      
  ي ببل تهاهبب   يبب  ميطنقببه -ييةيثبب  يثبب  مالببلئ  ميبب ي مييةيثبب ومي ل مميا ببط  لم م خبب ح، ممهخببل  مأالببلييا 

 ميبب ي  ببليطنقه  عببا ميبب ل ،ي شبب مم عليبب  عببا ميا  يببلم مياكلنهبب  يطناهبب  مت بب    م الببطثالا ميزامعببص  ياطببل 
  م  تنبي ئاب  عنل ب  ميانبل  يزامعب  م ي ئا     غ مده  ميان    ميطص يغلا علي ل م نب لو يزامعب  ممي عبص، 

دهب ، ية  مئا  ميط ب   بص ين  ب  ميةامالب  ميطبص ت ب س  لياهبلج ي م يا مييي منلم،  تن م  مت به    يا ميايل ي 
  لببعلييببةي تي ئابب  مياهببلج مية دهبب  يانطببلج ميزامعببص بن عي ببل مينبببلتص مميييبب منص  ببص ين  بب  ميةامالبب ، م بب ه 

ميطببص ت بب ا يشببلث  م طالعهبب ، تبب    شبببكلم يببا  ل ميب ليبب تشببةف علببس هبب م م الببطثالا م ميط ل ببت ببلعة م 
 مالبيطي له ميا بط    ي ب   مخةيب  مينشبلو ميزاعبصمإيس   ت لعة علس ن   ميانطةلم يا ميي     مين   ميطص 

 :ينلقش  ميا مضهف ميطليه 
 تنمية املياه اجلوفية يف منطقة الدراسة

نطهةببب  يلز بببله   ، مميط  يببب  ميةيبببة يل ببب   مي يةامي  هببب  هببب  تالبببل  مإلهما  متناهببب  مياببب ماه ميالئهببب  إن      
ميةميببب  مياةبببلما  علبببس ن ببب ي ه لببب  مميفببب مم   ببب ا البببه    ن ميعببب م  مت م بببف ت ببب    مي  هعهببب   بببص البببكل
مأالببلييا يلبيبب  عببا  تزميببة مي لببا علببس مياهببلج م ط لببا ميطفكيبب   ببص ت بب    إيببستهح  ت بب    مياهببلج، ياببل

ناهب  مي   هب  ممييضب    يلط  طهل بلم مممياهبلج مية دهب  ي بةا  ،مياهلج م يةله ي لها بةيل  يلاهلج مي  يه 
تطايبز م مياط ب  ب  مي ب  و  مأي لا ص ميانل   ذمم  يلاهلج تن ل ميا ةا مي ئهسم  ،م قط لهي  مم  طالعه 

ميان  ب  ومي بلالن م عط   خزمن مياهلج مية ده   ص ين    ،  ص ين    ميةامال  مياهلج مي  يه  ي لها  ش 
يبا ميضب ماي ت شبية مياهبلج . ين  ب  ميةامالب  ميةل    ميا ةا مي  ية يا م  طهل لم ميانزيه  مميزامعه   ص

ضباا  مي ب ما مي بيه  متخبلذ مي ب ما علبس  بلنفميطخ به  مي بلهي ميب ي يعطابة علهبا ع ب   ص هب ج ميانبل   
يط لبا ميطخ ببه  تيليب  مهامالب  الببل ك  ب ب  مياهببلج   .مياهببلجخ ب مم ميطخ به  مم الببطثالا مأيثب  ياشبلا ف 

 ي  مياهبلج يةبا ت   يشلث   ت   ميا ت ض  ي ط ح مياهلج مية ده ،مية ده  مت     خ مئ  اقاه  ه ه   
مميزامعهب   ميعلهيب  ميانزيهب  مياهبلج مقلئهب  ياعليةب  إ ب مءمم ميال ثب  ين بل متخبلذ ميالئه  ميا ماه ن عه  تي يا

 ياهبلج ميعلهيب ،  ييب معا  يي بلم ياعليةب   يط لا مه م مي  هعه  مأماللو  ص إ  ق ل ممي نلعه  ق  
 تةبلجأ  منط ل  ميال ثلم   ض مياهلج مية ده  عة   ص ت ل  ميطص ميعلهي  مياهلج  ة   مياي لم ت ط عا

 النسبة المساحة بدونم 2المساحة كم/ الصنف

 1.4 300000 750 األراضي السكنية

 0.05 12000 30 األراضي الصناعية

 0.9 18800 47 أراضي النقل

 1.6 333600 834 األراضي الزراعية

 0.2 45200 113 المياه

 96.2 19986400 49966 األراضي الجرداء

 100 20696000 51740 المجموع
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ميك يب   مي بكلنص مميطزميبة مياط قبف ميانبلخص مميطغيب  مي ب يه  ميالئهب  مياب ماه ييةمهيب  إيبسw نرب م.  بلامآل
 تنربهي مياب ماه ها ب  ي  بف هب إيكلن م ب ه عبة  إيبس  منرب مً  م  طابلعص،م قط بلهي م  ميط ب ا عبا  ضب ً 
 منطهةب   بلم ييبةمهًم، مي بةمه يبا مياز بة بنبلء ثب ن   ليهبلً  علهبا هبص يابل تثثب إيبس  مييب ض  بص ميالئهب 
ميطكليب  يلاهبلج  تي ي  ت   يا يةامال  إهما يط لا مية ده   مياهلج  الطثالامتن  يلاهلج،  ميةلئ  عال ي الط

 ضبب  ع ب  مياخطلفب  عال مي البط مياهبلج مالط  ك تي ت شية ا   ممي ميا ط ل  بيا يك  مية منامية ده  
 مالبطثالا عالهب  ضبب  مياب     لنبا يبا .يلاهبلج ميا ننب  ميالئه  ميطة يزمم عال هةا ممالط همن  م الطعال 
 ميط   بف، متقنهب  شببكلم يبا ميالئهب  علمئميضبل يبا ميطخ هب م  ين بل، يلاطةبةه م  بلً  مت   ع بل ميالئهب  مياب ماه
ميبا مالبلئ  تناهب   ذاتاي بشاكل الضابط عملياة نجاراء علاى المساتهلك تحفاز ميليهب  قلن نهب  ضب م   ممضبف

 مياهلج مية ده  هص:
  للمياه الجوفية االصطناعية التغذية-1

 ميطغ يب ت نهب   عال  البط ث يب   إيكلنهب  م ب هإيبس يلاهبلج مية دهب   مي يةام ي ي  هب  يخ بلئصم تشبي 
 ميانبل    بص  عب   يبة  م يز لئهب ثهاهلئهب    خ بلئص يطاطبف ميةب  ص ئصميابل ميخبزمن ث ن  م   نلعه ،

 تيطب ي  مية لهب  ميانبل   مييب ض كب ن  يبا مي ب له  ميانبل    بصالبهال   ميط نهب  هب ج عال  لالط ي ا  يال
هبي مي ب   ت ميبا  م  ب نلعه ، يلطغ يب  يشبط ك  البل    تةبلاب يبا مإل له  مض ما  ثلاالطه ، خزمنلم علس

غ يبببب  مي ببببنلعه  يلاهببببلج مية دهبببب  هصو    بببب  إقليبببب  مي ببببةمه مي ل عبببب  يل هيببببلن  ببببص ميانببببل   ميا ببببطعال  يط
 . لامآلمي ي مم  ،       م  مض ميط شه ،       ميطغ ي  ب مال   

  معالجة المياه الجوفية المالحة باألنابيب مغناطيسيه-2
 ببب  ميةامالببب  ميطبببص تعاببب  علبببس تشبببةهف تعبببة ت بببة مي ببب   ميا اببب  ممياط ببب ا  يطناهببب  مياهبببلج مية دهببب   بببص ين      

 ي ببلعة علببس  بب  يشببكل  ن ببص مياهببلج  ميبب ي مالببطثالا مياهببلج مية دهبب   ببص مي  ببل  ميزامعببص ومينبببلتص، ميييبب منص
 مي  يه  ميع   .

 الري المختلط المياه  عمالطريقة است -3
 ل عام اكببا مالببط أيبب  مت ليبب  ت كيببز   بب ت تطاثبب  هبب ج مي    بب   خلبب  مياهببلج ميالييبب   لياهببلج ميع  بب  يببا  

ميب ي  تالبلييا عال مي ي ميثنلئص  ي  ت طعا   ص مي ةمي  يهلج يلييب  مبعبةهل يبطي ميب ي  لياهبلج ميع  ب  مبلالبط
 مييةيث ، مه ج مي      تنة   ص ميانل   ميطص تط     ي ل يهلج ع   . 

 لحة طريقة تحلية المياه الما -4
اممء تلشب ب مي ب ص ميازامعبلم م ييب   ثلنهب  عالي ل إعله  مالط ت   متشا  تيله  مياهلج مياليي  مميعلهي  يا
 مالطثالا ميانل   م قلي  ي بط  مم  شب     بص ميانبل   ميطبص تفط ب  ت   مييي منلم مهص ي أي  ض ما   يا

ي  بل  االي خ   ي ط  له   الطثالا مياهلج مية ده   بص مياشبلا ف ميطنا  ب   بص م ت   ميع   . يا مياهلجإيس 
 بمتشا  ميخ   ميا ط  له  علس: مينبلتص، مييي منص  ممي  ل  ومي نلعص، ميزامعص  مميانزيص.وص ميزامع
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  احليواني(، الزراعي )النباتي لقطاعاملستقبلية الستثمار املياه اجلوفية يف ا اخلطط أوال:
 ميزامعبص ميبا  بل  ميمتب م   ميا بطلزيلم ميضب ما   يطي بيا  نل هب ،تن  خل   امعب   ةيبة  مت ب    مي  ب  يبا 

 بب  بببة يببا تبب م    ،لهي  مم  طالعهبب  متبب م    ل ببلت يمضببل  مي ببكلن م قط ببتمين بب ض  ببلي مقف متي ببيا  ت بب 
   س:إي ص مي  ل  ميزامعص  م   ي مالطثالا مياهلج مية ده ، ي ي  م الطثالا  ص كل   مياة م مير م  ميانلالب 

 راعة المحاصيل الخطط المستقبلية الستثمار المياه الجوفية لز -1

 بص  الب يبا ين  ب  ميةاممي ال  مميةنب بص  ميةزء الهال م  امع  م امضص مي ليي  يلزامع  ومياط مك    ن  ت   
ه إشبب م  م ما  ميابب ما  متيببي الببهال مبا  ببا إ ببل    ميةامالبب  علاهبب    بب   مآل ببلا  م فبب  ميبلهيبب  ميةن بهبب ،

ي ب يه  ي بلها مياهبلج مميبعيبة  ن عبل يبل عبا  ميانبل   ص بمآل بلا ميالئه  مميةممئ  ميطل عب  ي بل، م  بله  عبةه 
 نطببلج ميزامعببص  ببصإلمت بب    م ميزامعهبب ،مذيبب  يكبب ن مياهببلج مية دهبب  يطةببةه  من عيط ببل ي ئابب  يلايل ببي  

 : ام  ينبغص متبل  ميخ  مم م ته ين    ميةامال   شك  علاص ية

معبص  بص م البطثالا ميزا أهايط بل ج مية دهب  ميع ميب  مياطيكاب   بص ميرب م  ميكاهب  ممين عهب  يلاهبلهامال   -ت
 علس يةما مي ن .مم الطغ   مأيث  يلاهلج مية ده  مذي  يب لء مياخزمن مية  ص ثلبي 

يزامعط ببل    ببله  م هطاببل  بزامعبب  يي بب يص مي ابب  مميشببعي  منربب م  ت ببل  ميا ببل لم مياخ  بب  -ب
 مية ده .يا كاهلم مياهلج  اي لان   ال تيطلج ميهم 

ق ب  مية ب  مياخط ب  بب ي  م ب  هامالب  تف بيله   يبامآل بلا تيةية ي قف  ض ما إيس ميازماعيا ت  ها  -ج
 يف تيةية عا  مي ر .

 ي بل ن  أميط  ا ني    له  ميا ل لم ميازامع   ليايل ي  مي نلعه ومي ا ي،  ه   ميشاس، مي  ا   -ه
يعلب  مم امج ييل بي   لث م  مييي منه عا تهايط ل كا مه عل ه  ي ا  ي تهاه  مقط لهي  مغ مئه  ك ي    ض 

 ز له  خ  ب  ميط ب  ممي ضلء علس مأهغل .مم هطال  بثغ مء يلث م  مييي منه  

تي بيا م  أالل ب مالبطعال  مأاض أغب مض ميزامعب  مكفبلء  مأهمء يي بلب مإلنطبلج ميزامعبص  م هطال  -ه
 مض ميطببص ت ببيا ميايل ببي  ميزامعهبب  اكل يبب  مآل ببلم ممأيببي مميا يببةمممأالبباة  الببطعال   ل ميط ببب  خبب م)

ما ، متي ببيا ن عهبب  مي بب  م ميانطةبب  يببا مي بب مميط نببيا  ببص مالببطعال  يهببلج ميبب ي  ممعطاببله ميببةما  ميزامعهبب 
 ميا طعال   ص ميزامع  يال يع ص علئةًم ت ض  يا  ي  ميكي ممين  .

 تهاهببب أن ي بببل ز ل هببب   م هطابببل  مميط البببف  بببص  امعببب  ميخضببب مممم مياياهببب  ومي يببب م مي  البببطهكه  ممي -م
مي البب س مميةن بهبب   بطبب م   ييل ببي  ميخضبب مممم علببس يببةما مي ببن ، مكبب ن مأ ببزمءمميطببص ت بب   مقط ببلهي  

 مياعطاة  علس مياهلج مية ده  تك ن ي ئا   شك   ية.

  ت شية مالط  ك مياهلج مت لي  ميفلقة  لالبطعال م مياهبلج مية دهب  عبا    ب  ميط البف  بص مالبطعال   ب   - 
 مي ال س مميةن به .  لي ل مميطنقه   مميطص ُتعة يةةي   ص مأ زمءي اممء مييةيث  ومي  مإل
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 ثروة الحيوانية  لالخطط المستقبلية الستثمار المياه الجوفية ل-2

ة علبس م ميطص تعطابنشلو م قط لهي يانطلج ميزامعص ي ي مميا لهي ميثلنص  ص مي لنا ميث م  مييي منه  تعة 
 ل ين بةيمين ل تبلييا ميايل بي  ميعل هب   اب  ص ت به  مييي منلم ي ممإل  مءمم ميعلاه  مية ه  ميطخ ه  مي له

، يبا مي عبص ميةبلئ  ممي  بف ميا بطا  مييفبلم علبس مينبلتبلم مي  هعهب م  م نل هب ،تيف عةههل  بص كب  قضبلء 
 م ممي بب    ببنل أضبب ما  منطشببلا ي طشبب هلم مم ي ط  ببفلم به   بب   ببص ين  بب  ميةامالبب  مم هطاببل   م 

إيببس  تشببةهف ميط  ببام تشببةهف عالهبب  م الببطثالا  ببص يشببلا ف ميثبب م  مييي منهبب  ، م  مييي منهبب  ميةيببة  متكلث هببل،
 تط لببا هامالبب  ميثبب م  مييي منهبب   ببص ين  بب  ميةامالبب  عالهبب  ت بب ي تن  ، ت بهبب  م الببالك مت بهبب  نيبب  ميع بب 

 ته  ب أتبل  ميخ  مم مت شك  علاص يةام  ينبغص 

بط بببب    ميثبببب م  مييي منهبببب ، مم هطاببببل   ببببليا معص مي  هعهبببب ، معببببة  مي عببببص ميةببببلئ  وغيبببب   م هطاببببل  -ت
   ، متنرهي مالطغ ي ل م اليط ل يا ميطةه ا.ميانري

ين ببل  ببل، مميطببص ت ببطعا  ميط نهببلم مييةيثبب  م تن معإقليبب  مياشببلا ف مييةيثبب  يط بهبب  مييي منببلم  اخطلبب   -ب
 . ليلي يشلا ف مالطثالا   يط به  مأ  لا ي ي ل ميليط ايا ميعة   ي الهال يشلا ف 

نشببلء يفببلقس منطببلج ت  بب   ميببةمم ا ي ببة  ل بب  مي بب   ميايلببص يببا مي ببه  مه ببلج ميليببي م إقليبب    -ج
ة ده  تعطاة علس مياهلج مي ميانل   مي ال س مميةن به  ميطصضاا م  يا ميخلاج الطي مه ميا مت لي    م   م

 .ميايله  ة  ل   مأال م مذي  ي   يط ل يش ب مييي منلم يغ ض ال

  هببب  متببب م   مأهم ببب  مميل ل بببلم مميقهبببل   ياببب م ييةمنهببب   متببب  ي  كببب مها  بببط  ي ط  ببب  به ببب ي  -ه
 هما   ياكل ي  مأي مض ميطص ت يا مييي منلم.

 .مأ نل  ميةية  يا مييي منلم ذمم ميا همه م قط لهي ميعليص ت به  -ه

طن ببي  يببف يببةي  لم ميزامعبب   ببص ين  بب  ميةامالبب ، ميقهببل  ب ضببف خ بب   امعهبب   ليهبب  مي ببط  له   لي -م
  ميا بببطلزيلم ييلابببزماعيا متببب   مت بببةيي ميخبببةيلمت بببطي ب ببب ج ميخ ببب  ممي هلالبببلم ميبعيبببة  ميابببةح  علبببس تن  
 مميية يا م الطي مه ميخلا ص.ميايلص  علس م الطثالا ميزامعصمتشةهف  ميزامعه 

يك ن ببل نبب م  نطببلج هبب ج مأإمياببزماعيا علببس تشببةهف ت بهبب  م الببالك منيبب  ميع بب  مميعابب  علببس ت عهبب   - 
 ب  نشلء      يط به  م الالك مينلتنطلج متع ص مابل  مقط لهي  يلازماعيا عا      إلت لهي  ص   له  م

 مي  متينه . ميع   متة يزهي  ليا طلزيلم كل   يا م ع   مميا مه 
 

 والصناعيالتوجه املستقبلي التكامل الزراعي ثانيا: 
كليببب  مي  بببلعيا ميزامعبببص ممي بببنلعص يط لبببا منشبببلء يةابببف  بببنلعص يضبببي ميا بببلنف مياطخ  ببب  ت ن  ت  
م يثب  يألامضبص همخب  عال  م البط تي ي إيس م اللييا ميزامعه  مييةيث  ممياط  ا  ممي ي ي ة  عال  ممالط

  يص تب   عة مي  بل  ميزامعبص يبا مي  لعبلم ميا اب  ميطبم  نطلج ميزامعصإل لئ  م مميط ل)ين    ميةامال  
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هب  ميةمخلب   ببص ميعالهبلم مي بنلعه  خبب   ميط البف  بص  امعبب  ميايل بي  مي بنلعه  مميايل ببي  مأميمياب مه 
 يا مإل  مءمم:ميقهل  يةا ع  ع   مي نلعص يطي  –ميطكلي  ميزامعص  ن  تميطص تةخ   ص مي نلعلم م 

 ي نف إلنطلج مأيبلن ميشط لت ل  نشلءت -1
  ي كز ي هلن  مياعةمم ميزامعه  -2
 ي نف إلنطلج ميعل  مييي منص.نشلء ت  -3
 نشببلءت ،مميف مثببايخببل ن ي بب ه  ييفببل ميايل ببي  ميزامعهبب  يل ببلف مي بب  ع  ميطلبب  متعليببا ميخضبب ممم  -4

 ي نف يز  م مينبلته .
  الي  مإلنطلج ميايلص يا ينل    مإلنطلج ميا ط اه  -5
 مأاض.ل ر  علس   ب  ميط ب  مميايعله  خت  ت   ميعض   مأالاة   عال  لالط م هطال  -6
هعببي ميا مثببز ميبيثهبب  م مي  بب   تناهبب إيببس بيبب  مميط بب    ب ضببف ميخ بب  مي له بب  لشبب مك مياخط ببيا يت -7

 .ذمي ميخ    مم خط ل) يا     علاه   ي مميط        ص مضف ميخ   ميكفيل  مت  

  املنزلية عماالتثالثا: اخلطط املستقبلية الستثمار املياه اجلوفية لالست
 مبشب مو مياهبلج يا بطخةي  ثاهب  ت بنا ميطبص ميالئهب  ميطة يبزمم عال مالبط علبس مي بلعةتا ط ل ميا  تشةهف
خ بص ي مأم   ا بةا ا ميانزيهب  مياهلج إيةمه إليكلنه  يليه م   نه  هامال     مءم  ينلالب ، ممقط لهي   نه 
  بص  بعبلً  هب م ميخهبلا تي يب  يك ن  مقة مأخ ح، ميانزيه  عال مطي ال ي ئا   اهلج مميثلنص ميش ب، يهلج
 ضب ما لً  خهبلامً  ذيب  إنابل البهك ن  إيي بل، ييطبلج ميطبص مميفنهب  مياليهب  مي بع بلم   ب ا مييلضب  مي قبي
 .ي ط   ً  مياط قع  ميالئه  ميطيةيلم يا م   

 املناطق الواعدة واملشجعة على استثمار املياه اجلوفية يف منطقة الدراسة ثالثا:ـ
من خبز  ن  تم  ميانل   مي معة   بص م البطثالا ميزامعبص عبةم  عب  ميانبل   ميايبةمه يا ين    ميةامال   تعط  

 ين ببل الببطفله  ميغبب ض   ببلامآلإيكلنهبب  ميط الببف  ببص عالهبب   فبب   إيببس  شببي ين  بب  ميةامالبب  قلببب  ي الببطثالا م 
               ميانبببببببببل    البببببببببطثالاميانبببببببببل   مياشبببببببببةع   ضبببببببببً  عبببببببببا  ممي بببببببببنلع  م أغببببببببب مض ميزامعببببببببب  ممي عبببببببببص

 ميطغ يبب  مميطببص تلعببا   ميطببص تيفبب   ببص ميانببل   مي   ببب  يببا مياشببلا ف ميبب ي مي ببلهامأيبب   وميخليهبب  يببا
            علببببس مي يبببب  مميغبببب  ا ياببببل يع ي ببببل ميط شببببه  ميةيببببة، مميانببببل   ل  ط مئ بببب ميط ببببب  ميةيببببة  ميط بببب    هما

 مأالباة   عا مميانبل   ميطبص ت بط وميخليه  يا ميعنل ب  مي باه   ميطبص تكب ن  عيبة  عبا ميانبل   مي بنلعه 
 ين    ميةامال  مي لبل  ي الطثالا:مدهال يلص ش   ي  ز يلانل   ميا ا   ص ميكهاهلئه   كث  ، 

مي لالن، يك ن  ةب  ميكلبس  –ين    مي لي به : ت ف  ن ب ين    ميعاية مبايلذم       الالم   -1
يغليب  مآل بلا مأعلس  ميخزمن ميالئص ميا بطثا  متيفب   م ة  ميكلس ميةمي يليطص ميعلئة يطك  ا ميةيل وم ي اليا

يبب   ميابب مه تيببل يةابب   ت   100-70عابب  مياهببلج مية دهبب   ببص هبب ج ميان  بب  يطبب مم  بببيا و ن  ت    يبب  170و
 .  1ويلغي/يط 3000يا  تق      صTDSمي مئب  ميكله  و

                                                            

 .30سرحان نعيم الخفاجي، الموارد المائية في البادية الجنوبية من العراق واستيمارها، مصدر سابق ،ص )1)



 ارهااستثماملياه اجلوفية يف منطقة الدراسة لألغراض املتعددة و عمالصالحيات است *********الفصل اخلامس ***

 
308 

، عبببلهن  ت بببف ميان  ببب   بببص ميانبببل   ميةن بهببب  ميشببب  ه  يبببا ين  ببب  ميةامالببب  متشبببا  وتخلهيبببة، تكيبببة -2
         ميةنبببب ب ميشبببب قص يان  بببب  ميةامالبببب ، يكبببب ن  ةبببب  ميكلببببس م ةبببب  ميكلببببس ميببببةمي يليطص ميعلئببببة يطكبببب  ا ميببببةيل 

 طز ببببة   ببببلانطل هبببب  يآإل   ، مم170 -60ومآل ببببلاوم ي الببببيا مأعلببببس  ميخببببزمن مياببببلئص ميا ببببطثا  ي لبببب  يعببببة  
 .  1و يلغي/يط 3000-2000  بياوTDS  ميكله  وي   ميا مه مي مئبتيل يةا   تيط /ثل  1علسو

مي بع هي  متغ بص ي بل   قبةاهل  –ن لب: ت ف  ن ب ين  ب  ميةامالب  عنبة مييبةمه ميع م هب ت ين    -3
 مآل بلا   م اث  ميخزمن مية  ص  بص تكب  ا م  مي ضب ي  ميخبزمن ميةب  ص مي ئه بص  ي بل يعبة  عاب  2كي 3000و

يببببب   مياببببب مه مي مئبببببب  ميكلهببببب  تيبببببل يةاببببب   ت  يطببببب / ثبببببل، 10 -5و   ، مم نطل هببببب  ببببببيا360-100 ي بببببل ببببببياو
                                                                                                                      .  2ويط   يلغي1000وتق  يا TDSو

ميشببنلده   يبب   ين  بب إيببس شبببة  مهببص ميان  بب  ميااطببة  كشبب    يببا  نبب ب ين  بب   ين  بب  شبببة : -4
يكب ن ي بل   ميةب  ص ميخبزمن ميعلب ي  ب -ياثب  خبزمن ميبةيل  البلمج.بب  نةبي مبييب   تمي   ب  ميب م   ببيا ع بة   

    بص ميان  ب  يطب مم  ببيا ية دهب  ممي ط ح مياهلج     60 -50يا و مآل لا  عا  تيف   ي  ،يا مين   ميافط  
  يط / ثل. 10-5بياو تني  مآل لا نطل ه  تل  إ ن  تم ،   100-60و

  مي ض ي  ميخزمن ميثلنص  بص هب ج ميان  ب  مهب  غيب  ي بطثا    ب ا  تيعط   ميخزمن مية  ص  ص تك  ا 
 ضبً     مي ضب ي ، تخبزمن   عابلت يبا  تقب تعابل   عله   ص نطهة  م  ه خبزمن ميةب  ميعلب ي مميب ي ي بف علبس 

ميطص تك ني  فع  ميف مي  ميا  ب ه   طهة  م  ه ميش    مميك  امنييا نت ل  هيةامي  كص بيا ميخز تم  ه عا 
  مي ض ي  نطهة  م  ه  ب   ك يب  ت ع  ميطغ ي  مي ئه ه  يخزمن مية  يا خزمن إيس  ص ميان    مميطص عالي 

خببزمن  إيببس مي ضبب ي   ت يببا خببزمن   ببص ميضببغ و مي يةامالببطلتهكه  ميطببص تةعبب  مياهببلج مية دهبب  تطيبب ك  ببع همً 
-1500  يكبببب  ميخببببزمنيا تطبببب مم  بببببيا وTDSمي مئببببب  و مأيبببب  كاهبببب  م  ،تلبببب  ميشبببب    مميك بببب ا ع بببب ميةبببب  
 .  3و يلغي/يط 3800
  2ثببي11000ت لبب و ين  بب  ميةامالبب  ايبب: تغ ببص هبب ج ميان  بب  ي بل   ممالببع  ين  ب  يببنخف  مي ببلالن -5

  :مهصه ه      قضلء مي لالن، متط م ة مياهلج مية ده   ص ه ج ميان    ضاا ث ث  خزمنلم ائ

 عابل ت  إيبسمآل بلا ميبةيل  يطكب ن يبا  ةب  ميكلبس متيفب   تكب  اإيس ميخزمن مية  ص ميعل ي ميعلئة  -ت
  ياهبببلج هببب م ميخبببزمن TDSمي مئبببب و مأيببب  كاهببب  م  يط /ثبببل، 25-15  ، ممإلنطل هببب  تطببب مم  ببببياو150 -100و

 مآل لا. يلغي/يط   ص يعري 3000ياو تق  تك ن 

  مي ضببب ي  يطكببب ن يببا  ةببب  ميكلبببس م ةببب  ميبببةمي يليي مميكلبببس تكببب  ا ميخببزمن ميةببب  ص ميعلئبببة يط -ب
عاببل  تطبب مم  أ  آ ببلا فبب  ع بب  ميببةمي يليطص مميبب ي ي ببطغ   شببك  ائه ببص  ببص ينببل    نبب ب قضببلء مي ببلالن 

 يببل كاهبب  ت،  يطبب / ثببل15وإيببسنطل هبب  ت بب  إل   ، مم80-60عابب  مياببلء يطبب مم  بببياو ن  ت   م 300 -150بببياو
 . 4و يلغي/يط 4500-2500  ت مم  بياوTDSمي مئب و مأي  

                                                            

 .13/3/2020 نلى  14/2/2020الدراسة الميدانية من تاريخ  )1)

 حصلت عليها الباحية التحاليل المختبرية التي  جنتائ (2)

 .40قيس جاسم سعود ال ازي، رضا عبد األمير محمد، مصدر سابق ، ص  (3)

.31ص سرجان نعيم الخفاجي، الموارد المائية في البادية الجنوبية من العراق واستيمارها، مصدر سابق،  (4) 
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ميخببزمن ميةبب  ص ميعلئببة يطكبب  ا مي هببلامم م طكبب ن يببا  ةبب  ميببةمي يليي م ةبب  ميكلببس مميبب ي ي ببف   بب ب  -ج
   معابببب  مياهببببلج مية دهبببب  ب بببب م مييببببزمن 700-300 ي ببببل تطبببب مم  بببببياو  ببببلامآلمييببببةمه ميع م هبببب  مي ببببع هي  معابببب  

 تطببببب مم  ببببببيا TDSمي مئبببببب و مأيببببب  يط /ثبببببل  ، مكاهببببب  25هببببب  ت بببببةاونطل إ  ، مميطبببببص تكببببب ن ذمم 150-100ببببببياو
  . 1و يلغي /يط 5000-3000و

عيبب ن م  عبب ه  ميببا يعابب    يببس ين  بب  ميغضببلاي : مهببص ميان  بب  ميااطببة  يببا  نبب ب  ييبب   الببلمج م  -6
ن  بب  ميخبب  م الببط متهةص شبب قل، مهببص تشببك  م ضبب  ميانببل    الببطثالا مياهببلج مية دهبب   ببص ي إيببس مي بباني غ بببل 

هل ميالئه  ك ن ل تاثب  ين  ب  ت ب    مياهبلج مية دهب  ي ب م مييب ض، متطايبز ب  ب ه آ لا ميةامال  مذي  يغزما  منطلج 
يببث : عبيا ميغضبلاي، عبيا ميعايبة، عبيا  علس شك  خ   بلي  تبب  ميةيب  ميكثي  يا ميعي ن مميينلبهف ميطص تنطش 

  بلامآلك  ا ميةيل  ميخزمن مي ئه ص  بص هب ج ميان  ب  متعابل   ية، ين    ميفض  ، يعط   ميخزمن مية  ص ميعلئة يط
  TDSمي مئبب و مأيب  كاهب  يبل ت  يط /ثبل.25 -3نطل يط ل يخطلف  تط مم  ببيا و   ،  م 100 -30 ي ل تط مم  بياو

  ية دهبب   ببص ميان  ببي ببط ح مياهببلج م إيببس يببل  لين ببب  ت   يلغببي /يطبب .5000-3000ياهببلج هبب م ميخببزمن  ططبب مم  بببياو
 آ ببلا فبب  ع بب    مي ضبب ي  ت تكبب  ا إيببس   . ياكببا مالببطثالا ميخببزمن ميةبب  ص ميثببلنص ميعلئببة 30-15و يطبب مم  بببيا

 -15ضببباا يبببةح يطببب مم  ببببياو  بببلامآلنطل هببب  هببب ج إتكببب ن  ن  إ   يبببا مياط قبببف 300-180 أعابببل  تطببب مم  ببببيا و
 . 2و لغي /يط ي4500-3000  تط مم  بياوTDSمي مئب  و مأي  يل كاه  ت ، يط / ثل25
م يغبب : متاطببة هبب ج ميان  بب  كشبب    ياطببة يببا ميب ببه  م طببس ين  بب  م يغبب   ببص  –ين  بب    ببه   -7

  يكب ن مييةب  ايلبص 2ثبي5000مق س ميةن ب ميش قص يان    ميةامال ، م شبك  هب م ميشب    ي بل   ت بةا و
ل يكبب ن مييةبب  ميةيبب ي ايلببص  يبب ي ميعلئببة يطكبب  ا ميغببلا ميخببزمن ميةبب  ص مي ئه ببص  ببص ين  بب    ببه ، بينابب م

  مأن بلبميعلئة يطك  ا ميةيل  ميخزمن مية  ص مي ي ياكبا مالبطثالاج  بص ميان  ب  مي مقعب  ببيا م يغب  مين  ب  
 مأيبب   يببل كاهبب  تيطبب / ثببل ،  7وإيببسم مإلنطل هبب  ت بب     170 -100هببل  أعاببل  تطبب مم  بببياوآ لا م كبب ن 
 . 3و/يط   يلغي4500-3000  يط قف تط مم  بياوTDSمي مئب و
ميكلبس م ةب ميكلس   ةب  ي بل ميغ ب يبا قضبلء ميخضب ،  يس ين    مي  لب: ت ف ش   ميعاية م   -8

 مأيبب   يببل كاهبب  ت  ، 7-ميببةمي يليطص ميعلئببة يطكبب  ا ميببةيل ، معابب  مياهببلج مية دهبب   ي ببل يطبب مم  بياو ببف 
يببا مينبب   ميايبب اي  1ةه يلغي/يطبب  ، م   ببة  ي ببل   ببل  ميبب ي  ببلي ل عبب3000يبباو تقبب      ببصTDSمي مئببب  و

 . 4و  120-60و لامآليعة  عا   همني، 120م  مي ي ل   
 ةب    ي بلميةنب ب يبا قضبلء ميخضب ،  يبس ميش   يا ين    مي  بلب م إيس ين    ميك ي : ت ف  -9

  ، ميبل 15- 0ميكلس م ة  ميكلس ميةمي يليطص ميعلئة يطك  ا ميةيل ، معا  مياهلج مية ده   ي ل يطب مم  ببياو
 . 5و يلغي/يط  3000ياو تق      صTDSمي مئب و مأي     ثاه

                                                            

 .282، محافظة المينى دراسا ج رافية وبيئية، مصدر سابق،صباحيينمجموعة  (1)

، المصدر نفسة  ،ص2)  ن  . 282( مجموعة باحثي 
، محافظة المثنن دراسا جغرافية وبيئية، مصدر سابق،ص  (3) ن  . 283مجموعة باحثي 
 . 279المصدر نفسة، ص  (4)
 . 281المصدر نفسة ،،ص  (5)
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 اتــــاالستنتاج 
عفففجمَّوَّخفففرَّأَّإلففف ت تنفففنَّوففف َّو فففانَّ(َّأمَّالرضفففوواَّوالفففجوام)المواصففف الَّالروجيولوولوللفففاَّلن ففف ا و ََّّن َّأ-1

ً َّعف لرفاَّبسببَّتغايرَّالطبلعفاَّالخف اي اََّّفيَّونطقاَّالجياساَّالتجا سَّالذيَّيمو َّال  ا الَّالمجيوسا َّفضف
َّ.تمثلَّالن اذياَّال عالاَّفيَّكًَّال  ا و َّيوال واصلَّالت َّأ ظماَّالخجوعَّالتأثورالَّالمحتمناَّلكلَّو

جففوفيَّتمتففابَّبت تاللففاَّعاللففاَّوسففرعاَّاسففترلاعَّلنمنسففو َّالَّونطقففاَّالجياسففاَّلملففاَّاابففايَّالمح ففوي َّفففيَّن َّأ ََّّ-2
َّياسففاقففاَّالجالجوفلففاَّفففيَّونطَّال  ا ففالتمتففجََّّ،عنففجَّتو ففنَّالضفف َّعنرففاَّومففاَّيففجهَّعنفف َّ ا نوترففاَّالما لففاَّالعاللففا

ووفف َّلن فف انََّّاحلففجوام،َّوتمتففابَّبطبلعففاَّ اضففاوََّّايضففووأالجولووايتلففاَّلتكو نففالَّأمَّضففم َّالخفف ويَّالجور ففاَّوَّ
َّوَّو تنط.أوَّ اييَّأَّصلَّبحريَّأبو ََّّ،و وعوتراَّوت اوتاَّالمنوحاَّغورَّالمحخويَّإل َّالنوعَّالمحخوي

دَّالعراقلففاَّالسففعودياَّعنففجَّالحففجوََّّحركففاَّالملففاجَّالجوفلففاَّتكففونَّوفف َّغففر َّولنففو َّغففر َّونطقففاَّالجياسففاَّن َّأ-3
الوحفج ََّّكمفاَّإنَّالطا فاَّالروجيولل لفاَّلنملفاجَّالجوفلفاَّتفجفاَّبالملفاجَّالجوفلفاَّوف َّ،باتجاجَّالشرقَّوالشفماهَّالشفر ي

لففففجوامَّوفففف َّخففففًهَّالكسففففويَّوالخففففجوعَّوونففففا  َّااألعنفففف َّحوفففف َّتكففففو  ََّّإلفففف (َّأيضففففووالروجيولوولوللففففاَّ)أمَّا
 جيَّ حففوَّالشففرقَّباتجففاجَّ رففرَّال ففرال،َّو تقففا اَّلبو ووتففريَّبشفف لَّتففجيَّايففن  اَّالضففغطَّ،َّالتكر ففالالضففعنَّوَّ

ََََََّّّّّّبظرفففويَّعفففجدَّوففف َّالعوفففونَّففففيَّونفففا  َّضفففعنَّسفففببراَّصفففجعَّال فففرالوتسفففب ا َّ بفففلَّذلفففطَّوفففاَّسفففط َّاألي َّ
 .حركاَّالملاجَّالجوفلاَّبش لَّعمودَّاتجاهاَّاتجاجالذيَّيقا اََّّ(بوَّالجورأفال َّ)

و قففلَّكنمففاََّّم(442ت اديففجَّبحففجود)وََّّ خففا أعنففجَّونففا  َّونطقففاَّالجياسففاَّغففر َّالجوفلففاَّعمفف َّالملففاجََّّن َّأ-4
وفف َّوخففجي  َّاَّلجوفلففاتتغففذاَّال  ا ففالَّكمففاََّّوَّتحتففاَّبقنوففل.أاتجرنففاَّقففر ا َّوقففماطَّللقففا اَّونسففو َّاألي َّ

حاَّالسفا طاَّعنف َّوسفاَّاألوطفايالغفر َّوالثا لفاَّوف ََّّإلف الحركاَّاألفقلفاَّوف َّونطقفاَّالتغذيفاَّالوا عفاََّّاألوهَّهو
جوامَّفا ففاَّطَّيحففويَّالمففاوَّغففر َّولنففو َّونطقففاَّالففوففاَّتكففو  َّأَّاَّوفورففاَّتكففونَّخ ا ففالَّغوففرَّوحخففوي ،و شفف 

َّهوفجيولل يَّتخفاهأالجياساَّلكو اَّفوقَّوستواَّاحتفواوَّالمفاوَّالجفوفي،َّو حو فاَّقفر راَّوقفمالرا.َّهفذاَّوطَّيولفجَّ
،َّالفففجوامَّففففيَّبعفففاَّونفففا  َّالجياسفففاَّلترسفففوبَّتكفففو  َّالفففر َّغوفففرَّالن فففاذَّبونرمفففاوََّّأيضفففووابفففو َّو منفففيَّأمَّ

اَّ تاللفاَّعاللفاَّوضعضففرإبفايَّوالونفابلاَّذالَّاالفجوام(َّتكفونَّوحخفوي َّواالمنتجفا)خ انََّّالال  ا فو
َّذاتيَّالتجف .

خرَّحو َّي دادَّتركو َّهذجَّالعناصرَّفيَّفخفلَّأَّإل  تننَّتركو َّالعناصرَّالكلملا لاَّوالنادي َّو َّفخلَّتَّ-5
لتففيَّو نففاَّوعففجطلَّالت  ففرَّاَّاألوطففايالخففلوَّوال ر ففوَّو قففلَّتركوفف جَّفففيَّفخففلَّالرضلففاَّوالشففتاوَّبسففببَّتسففا طَّ

 ت  جَّو َّتركو َّالعناصرَّفيَّالملاجَّالجوفلاَّلمنطقاَّالجياسا.

خففرَّت عففاَّلقففر َّوخففاديَّالتغذيففاَّوالمسففافاَّالتففيَّأَّإلفف المواصفف الَّالروجيوكلملا لففاَّتتغوففرَّوفف َّو ففانََّّن َّأ َّ-6
َّن َّ،َّوأ َّب اد َّلنمنوحاَّباتجاجَّالشماهَّالشفر يوَّونا  َّالتخر وَّوص اي اَّال  ان،ََّّإل تقطعراَّالملاجَّالجوفلاَّ

فففيَّونففا  َّ)األ خففا ،َّأبففوَّالنففوم،َّت اديففج،َّبخففلا،َّالسففنمان،َّملففاجَّالجوفلففاَّذالَّالنوالففاَّالجوففج َّوولففود َّال
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وففاَّبففا يَّونا قففاَّونطقففاَّأ،َّاألوطففايولففودَّخ ا ففالَّعجسففلاَّوخففجيَّتغففذيتراَّالففر لسَّولففاجََّّإلفف  عففودَّوَّلنوففب(َّ
 .نترضاال ياعاَّبسببَّالن اذياَّالعاللاَّلَّاالمتعجد َّعجَّعماطلالجياساَّغورَّصالحاَّلًست

وفففاَّيموففف َّ بلعفففاَّالمنطقفففاَّتضفففاي سَّوا  فففاَّفرفففيَّبفففذلطَّاي َّون سفففطاَّتت ننرفففاَّبعفففاَّالم اقفففنََّّن َّأ َّ-7َّ
الخفففف اي اَّالتففففيَّتشفففف ناَّب عففففلَّالحركففففالَّالتكتو لففففاَّوتمتففففابَّبولففففودَّالمن  ضففففالَّالضففففحناَّالتففففيَّتعففففر َّ

َّاهر َّالتكرففنالرجا لفا،َّوولففودَّبقايفاَّالفتًهَّوالمخففا بَّالنرر فاَّو فوفلضفاَّل هففرجَّاَّهمرفاَّفلضفاأَّوَّبالفلضفالَّ
ََّّوضا َّل  نَّالملاجَّفيَّوستواَّوعن .حلا اَّلوأالشا عاَّفيَّالتكو نالَّالجور اَّالتيَّتكونَّ

َّلالنفادي َّوثفَّلف عاَّالعناصفرَّبرفاَّعن َّو َّالحجودَّالمسفمو أَّعن َّتراكو ََّّحتوا راابوتابلَّولاجَّالمنطقاَّأ-8
(Ni, Pb,Cd,Fe)َّوافففف َّالمولففود َّبفففو َّعففجمَّالتوَّسفففطو َّالعنفف ََّّالخففف ويَّذابففاأوَّلجفففاَّلعمنلففالَّتجو فففاَّ ت

َّواَّولاجَّعملقاَّغنلاَّبرذجَّالعناصر.َّختً رااوَّتكاو و َّالمنطقاَّ
ناصفرَّ ظرا َّلتنوثراَّبف عاَّالع سانَّوطَّلشر َّالجوال َّلمنوحتراَّالعاللاَّإلطَّتخن َّولاجَّالمنطقاَّلشر َّا-9

بفوَّ)األ خفا ،َّأففيَّونفا  َّمولفود َّبايَّالاعجاَّاَّالنادي َّالساوا.َّوغورَّصالحاَّلنريَّبسببَّونوحتراَّالعاللا
،َّوتكفففونَّ(SAR)عنففف َّالفففرغوَّوففف َّكو رفففاَّذالَّقفففلوَّوناسففف اَّوففف ،َّالنفففوم،َّت اديفففج،َّبخفففلا،َّالسفففنمان،َّلنوفففب(

صالحاَّل ياعاَّالمحاصولَّالتيَّتتحملَّونوحاَّالملفاجَّالعاللفاَّوكفذلطَّالمنوحفاَّالمتوسفطا،َّوهفيَّغوفرَّصفالحاَّ
َّ شففاوالإلواالبنففاوََّّألغففرا الخففناالاَّبسففببَّونوحترففاَّالعاللففاَّوعسففرتراَّالشففجيج َّوغوففرَّصففالحاََّّلألغففرا 

َّبسببَّالتراكو َّالعاللاَّلنكالسوومَّوالكبر تال.
10-ََّّ كفلَّبايَّونطقفاَّالجياسفاَّطَّتخفن َّلآلجملاMgََّّالمغنسوومَّ،Caَّالكالسوومََّّ،Clييو الَّالكنوَّأوََّّلقأن 

ن َّيفونَّالحجيفجَّيخفأنخناعال،َّأوفاَّللمتراَّخايجَّالحجودَّالمسمو َّبراَّتكونَّقَّاالخناعاَّألنَّالحجَّاألد  َّلر
اسفاَّغالبلفاَّولفاجَّاابفايَّففيَّونطقفاَّالجيََّّأن َّلجملاَّأ واعَّالخناعالَّأل راَّضم َّالحجَّالمسفمو َّبرفا،َّو تضف َّ

فففففيَّالخففففناعالََّّعماهغوففففرَّصففففالحاَّلنخففففناعالَّالم تن ففففاَّهنففففا َّبعففففاَّاابففففايَّذالَّولففففاجَّصففففالحاَّلًسففففت
سفمناَّألغورَّصالحاَّلنخفناعالَّال شفبلاَّوصفناعاَّالفويقَّوصفناعاَّاأل مشفاَّواوََّّالن طالكلملاو اَّووخافيَّ

َّلفذاَّففوالخفناعالَّالن طلفاَّبعفجَّوعالجفاَّالعسفر ،ََّّلخفناعاَّالجنفودَّعملتستَّوالخناعالَّالغذا لاَّو م  َّأن َّ أن 
قفاَّاَّبطر  ر ف َّوحاولفاَّتحسفو َّ وعوترفَّفيَّحالاَّإو ا لاَّوعالجتراَّع َّلراَّاعمالملاجَّالجوفلاَّهذجَّيم  َّاست

َّالترسوبَّالكلملاويَّوالت ادهَّاأليو ي.َّ

 ات ــــالتوصي
رَّعنف َّب فاد َّالفتمن َّالتفجي جيَّلنترضفاَّوكفذلطَّالتفأثوَّإل ص الَّولاجَّاابايَّفيَّونطقاَّالجياساَّتؤديََّّن َّأ -1

إلبالففاََّّ(لففذلطَّيسففتن مَّولففودَّونففا  َّصففر َّلوففج َّ)و ففابهَّاألوطففايتركوبترففاَّو  اذيترففاَّوترو ترففاَّبسففببَّ نففاَّ
َّ.األوً 

،َّترضالغر َّتقنولَّالضا عالَّفيَّالملاجَّوتقنولَّونوحاَّالَّ(التنقلطَّوأَّالرش)َّالحجي  ظامَّالريَّعماهَّاست-2
وففف ََّّالطفففرقَّالحجيثفففاَّففففيَّتشفففغولَّالمضففف الَّالمنخفففوضاَّعنففف َّاابفففايَّوتولوفففجَّالطا فففاَّالكررضا لفففاعماهَّاسفففت

 َّ.َّو ا اَّالر ا َّكالطا اَّالشمسلاالمخاديَّالمتعجد َّ
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لكونَّترضاَّهذجَّالمنطقاَّبمواصف الَّلوفج َّوف َّحوف َّنطقاَّالعموجَّوالوحاقلا،َّوذللاَّفيَّوعملَّو يعاَّ م-3
َّ. ناَّونوحتراَّوالعطاوَّالنوعيَّلوجَّلآلبايَّالتيَّتح رَّفيَّهذجَّالمنطقا.

ال َّالتفيَّهفيَّضفم َّففَّالعوفونََّّإن َّوََّّلتجنبَّهفجيَّالملفاجاطيتواب اََّّبايَّالتجف َّالذاتيآيجبَّالسلطر َّعن ََّّ-4
نطقفاَّلفذاَّالجياساَّلراَّدويَّوروَّوفعاهَّفيَّالتنملاَّال ياالاَّالمو علاَّفيَّالمَّونطقاَّبراَّالتيَّتمو أبوَّالجورَّ

وتقنفو َّ،َّلبو ووتريَّالمناسفبَّطسفتمراي اَّتفجفقراَّوخاصفاَّضفم َّوواسفوَّالج فا اطبجَّو َّضمانَّالمنسو َّ
 باستعماهَّ رقَّالريَّالحجيثا.َّلن ياعاَّعمناالملاجَّالمست

ييَّلكفففلَّفخفففلَّوففف َّفخفففوهَّالسفففناَّلمعرففففاَّخخا خفففراَّبشففف لَّدوََّّلملفففاجَّاابفففايتحالوفففلَّكلملا لفففاََّّإلفففراو-5
الخفناالاََّّاعماطتراسفتوقفر َّالحووا فالَّفضفًَّعف ََّّيَّوالفرَّال ياعفاََّّألغرا صًحوتراَّوضلانََّّ،وكموتراَّ

َّالمنطقاَّتمتنطَّولاجَّلوفلاَّغ  ر .َّن َّأل
بففايَّلتففوفورَّكملففالَّوفف َّالملففاجَّتك ففيَّلسففجَّحالففاَّاعنفف َّاROَّ) شففاوَّوحطففالَّتحنلففا)أو ا لففاَّأدياسففاََّّ-6
لملفاجَّا تفاجَّكملفالَّكبوفر َّوف َّإوم ف َّبرفاَّالملاجَّالجوفلاَّففيَّالمحافظفاََّّن َّأسلماَّوَّطَّلمحافظاَّلملاجَّالشر ا

َّعماهسفتباال ياالفاَّوالخفناالاََّّعماطلفضفًَّعف َّتفوفورَّالملفاجَّلًسفتوََّّعن َّالرغوَّو َّونوحترا،َّالمحًل
َّ.َّ(Delta Waterالملاجَّوالترضاَّالجلتاَّووترَّ)َّوعالجاَّونوحاَّلراب

وعفف هَّوت طففو ََّّ ففتوَّالعفف هَّخففًهَّعمنلففالَّالح ففروََّّجوامالففعفف هَّخفف انَّبعففجََّّأيضففووااابففايَّل فف انَّأمََّّح ففرَّ-7
َّحففرجَّبت و ففج اَّبالملففاجَّأيضففووافففيَّحففو َّت قفف َّ  قففاَّامَّسففمناَّالسففر اَّالتخففنبَّألوفف َّابط قففاَّ  قففاَّالففجوامَّ

 .جوامال انَّخَّإل اَّولاهتسر َّعجمَّونا،َّوو َّ احلاَّأخراَّلضمانَّح اظَّعن َّ والاَّالملاجَّالمست رلاَّلن
وإ اوفففاََّّ،تناسفففبَّوفففاَّوسفففاحاَّالمحافظفففاَّالواسفففعاتَّالجياسفففاَّإ شفففاوَّوحطفففالَّلأل فففواوَّالجو فففاَّففففيَّونطقفففا-8

كملففاَّ(َّلمراق ففاَّوحسففا َّاطقففعنيَّوكخففوروََّّلففاَّعنفف َّالوديففانَّالمرمففاَّ)الخفف اويَّوحطففالَّهوجيولوللففاَّو ت
إل اوفففاَّسفففجادَّعنورفففاََّّ،َّووففف َّثفففوَّإلفففراوَّدياسفففاوالسفففووهَّاألوطفففايَّوواسفففوَّتسفففا طالملفففاجَّالمفففاي َّخًلرفففاَّففففيَّ

التففيََّّو اقففنَّالخفف ويوفف َّخففًهَّاَّجوفلففاللًسففت اد َّوفف َّولاهرففاَّو ففاَّالج ففا َّأوَّلتغذيففاَّخ ا ففالَّالملففاجَّ
َّتمرَّبراَّتنطَّالوديان.

سفف ا َّتنففو َّأعمففلَّتحنوففلَّلووكلملففا يَّلً لففانَّوالمففايهَّالمولففودَّضففم َّ  اقلففاَّالمنطقففاَّلنتحففريَّعفف َّ-9
َّلففلَّوضففاَّخطفففاَّح ففرَّوجيوسففاَّتراعففيَّالموا ففاأوفف ََّّ،خففاديهاالملففاجَّالجوفلففاَّبالعناصففرَّالنففادي َّوتحجيففجَّو

 بايَّذالَّالملاجَّالخالحاَّوغورَّالمنوثا.ااَّعماقَّالمناس اَّلح رألوا
َّاألوطفففايففففيَّونطقفففاَّباديفففاَّالسفففماو َّلغفففر َّت ففف   َّولفففاجََّّاد شفففاوَّسفففجأت عوفففلَّالجياسفففالَّالمعفففج َّحفففوهَّ-10

 لجوفلا.لًست اد َّونراَّلشر َّولألغرا َّال ياالاَّولرفجَّخ   َّالملاجَّا
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 أوال: املصادر العربية 
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ضاء قأثر الموارد المائية في إنتاجية بعض األراضي الزراعية في  عـواد،محـمد فلـيح  الجنابي، -10

ية، اإلنسان بيانات غير منشورة(، كلية التربية للعلوم)ماجستير السلمان )محافظة المثنى ـ العراق(، رسالة 
 .2015جامعة البصرة، 

ة الخرائطي لتصنيف استعماالت األرض الزراعية في محافظ فيصل لفتة هدام، التمثيل الجياشي، -11
 ت غيرالمثنى باستخدام تقنيتي االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، أطروحة دكتوراه )بيانا

 .2019النسانية، جامعة البصرة، منشورة(، كلية التربية للعلوم ا
ات الجبوري، هاجر تحسين علي، التقييم الهيدرولوجي في محافظة القادسية، اطروحة دكتوراه )بيان -12

 .2019جامعة بغداد،  اإلنسانية، لومللعرشد غير منشورة( مقدمة الى كلية التربية ابن 
 مثنى، رسالةالجياشي، رباب حسن كاظم، تحليل جغرافية لمعوقات التنمية الزراعية في محافظة ال -13

 .2019ماجستير )بيانات غير منشورة(، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة المثنى، 
ير غانات حسين، يحيى عباس، الينابيع المائية بين كبيسة والسماوة واستثماراتها، اطروحة دكتوراه )بي -14

 .1989منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
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ق ئية والموديل الهيدروكيميائي للمياه الجوفية لحوض مندلي/شر حسن، مصطفى علي، هيدروجيوكيميا -15
 .2002، كلية العلوم، جامعة بغداد،)بيانات غير منشورة( العراق، أطروحة دكتوراه 

ر رسالة ماجستي سامراء،تقيم كفائه الخزنية الكمية والنوعية لبحيرة  حمود،حمادة، صافي أسود  -16
 .2008كلية التربية , تكريت، ة(، جامع)بيانات غير منشورة

الخالدي، اركان راضي علي، دراسة الممكن المائي العلوي غرب مدينة الحلة، رسالة ماجستير  -17
  .1993)بيانات غير منشورة( كلية العلوم )قسم االرض(، جامعة بغداد، 

وة االخفاجي، سرحان نعيم، جيمورفولوجية نهر الفرات بفرعيه الرئيسين السوير والسماوة بين السم -18
 .2003والدراجي، رسالة ماجستير )بيانات غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

 -سيف مجيد حسين الخفاجي، المياه الجوفية وإمكانية استثمارها في منطقة الرحابالخفاجي،  -19
 .2016محافظة المثنى، رسالة ماجستير )بيانات غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 

حـل ر اسـتثمارها فـي منطقـة أم  الجوفية وإمكانيةالتقويم الهيدروبيئي للمياه  حسين،سيف مجيد  الخفاجي، -20
 .2020، جامعة الكوفة،اآلداب ة(، كليغير منشورة )بياناتدكتوراه، المثنى، أطروحة  غرب محافظة

مراء مصطفى حسن سليمان ، دراسة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في مدينة سا إبراهيم، لخوشناوي ا -21
يت وطرق محاكاتها ومعالجتها، رسالة ماجستير )بيانات غير منشورة( ، كلية علوم األرض، جامعة تكر 

،2019. 
 نهر بسامراء)غر – بيجي منطقة في الجوفية المياه حسن،هيدروجيوكيميائية صبري  الدفاعي، سهيل -22

 .2002 ، بغداد ،جامعة العلوم ماجستير، )بيانات غير منشورة(،كلية رسالة ،)دجلة
،رسالة  استثمارها وسبل المحمودية قضاء في الجوفية علوان، المياه محمد الزبيدي، سندس -23

 .2011 بغداد، جامعة للبنات، التربية كلية ماجستير)بيانات غير منشورة(،
مشاريع الري والبزل الحديثة في محافظات ميسان وذي قار والبصرة،  السامرائي، محمد جعفر جواد، -24

 .1999أطروحة دكتوراه، )بيانات غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
 محافظة/ الرحالية منطقة في الجوفية للمياه البيئي سلمان،التقييم االمير عبد السعدي، محمود -25

 .2004 بغداد، جامعة ، العلوم كلية شوره(،من )بيانات غير ماجستير، رسالة االنبار،
ة الشماع، أيسر محمد، دراسة تكتونية لمنطقة الجزيرة، رسالة ماجستير )بيانات غير منشورة(، كلي -26

 .1986العلوم، جامعة بغداد، 
- منطقة في الجوفية المياه لجريان ونمذجة هيدروجيولوجية دراسة أرشيد، محمد ، طارق الشديفات -27

 .2003 الموصل، جامعة العلوم، كلية )بيانات غير منشورة(، ماجستير، رسالة موصل،ال جنوب/الكوير
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منطقة الرحاب / جنوب وجنوب غرب  ،هايدروجيولوجية وهايدروكيميائية الشمري، عالء ناصر، -28
 .2006مدينة السماوة، رسالة ماجستير )بيانات غير منشورة(، كلية العلوم، جامعة بغداد، 

طروحة أمجيد، التاريخ الباليستوسيني لمنخفض الرزازة والثرثار في وسط العراق، الطواش، بلسم سالم  -29
 .1996دكتوراه )بيانات غير منشورة(، قسم علم األرض، كلية العلوم، جامعة بغداد، 

الة رسالعراق واستغاللها،  في الزابين بين ما منطقة في الجوفية الطالباني، ناهدة جمال، المياه -30
 .1968غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد،ماجستير )بيانات 

العزاوي، ثائر مظهر، تكتونية منطقة غرب نهر الفرات باستخدام الصور الفضائية والمعلومات  -31
 .1988الجيولوجية، رسالة ماجستير )بيانات غير منشورة(، كلية العلوم، جامعة بغداد، 

-ية ياه الجوفية لمناطق أسفل حمرين الجنوبمحمود عبد حسن محمد، هيدروجيوكيميائية المالعامري،  -32
  .2002محافظة ديالى، رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة بغداد، 

فظة العزاوي، مريم صالح شفيق، طريقتا الري بالرش والسيحي في تباين اإلنتاجية الزراعية في محا -33
 2004معة بغداد، بغداد، كركوك، رسالة ماجستير )بيانات غير منشورة(، كلية التربية للبنات، جا

سعيد ياسين، الخصائص الجيومورفولوجية لنهر الفرات وفرعيه الرئيسين العطشان  أحمدالغريري،  -34
داد، والسبيل بين الشنافية والسماوة، رسالة ماجستير، )بيانات غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغ

2000. 
محافظة المثنى )دراسة جيومورفولوجية االسدي، والء كامل صبري حسين، الكثبان الرملية في  -35

 .2011غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد، بيانات  تطبيقية(، رسالة ماجستير )
ات المحسن، اسباهية يونس، المياه الجوفية في منطقة سنجار واستثماراتها، رسالة ماجستير )بيان -36

 .1985غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
ير سامح وسام حربي،دراسة هايدرولوجية وتركيبية لجنوب منطقة الشنافية، رسالة ماجستالمقدادي،  -37

 .2003كلية العلوم، قسم االرض، جامعة بغداد، 
افظة رمل درج، المياه الجوفية وامكانية استثمارها في )منطقة الجزيرة(، مح أحمدالمرعاوي، قاسم  -38

امعة جبية، وحة دكتوراه )بيانات غير منشورة(، كلية التر االنبار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، اطر 
 .2012االنبار، 

الهربود، حسين عذاب خليف، دراسة اشكال سطح االرض في منطقة السلمان جنوبي غربي العرق،  -39
 .2006اطروحة دكتوراه )بيانات غير منشورة(، كلية التربية الجامعة المستنصرية، 

معدنية مملحة السماوة )جنوب العراق(، رسالة ماجستير صباح يوسف، جيوكيميائية و  سمعان، -40
 .1985)بيانات غير منشورة(، كلية العلوم، جامعة بغداد، 
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رسالة  ويردي، نزيه وديع هللا، الخواص الهيدروليكية لتكوين الدمام في الصحراء الغربية العراقية، -41
 .1994ماجستير )بيانات غير منشورة(، كلية العلوم، جامعة بغداد ،

 
 اجملالت والدوريات -ج

ك فائق توفيق، ليلى إسماعيل محمد الماجدي، نباتات األدغال المنتشرة على خطوط سكالجلبي،  -1
 .2001، 4، عدد32الحديد في العراق، مجلة العلوم الزراعية العراقية، مجلة 

بية نتح المحتمل في المنطقة الجنو ، دور المناخ في تباين قيم التبخر /أحمدالجبوري، سالم هاتف  -2
 .2014من 

مجلد الحسني، فاضل باقر، الخصائص المناخية للقطر العراقي، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، ال -3
 .1979، بغداد، نيسان 16العاشر، العدد 

مجلة  الخفاجي، سرحان نعيم الخفاجي، الموارد المائية في البادية الجنوبية من العراق واستثمارها، -4
 2015، جامعة بغداد ،111اآلداب، العدد

الهيدرولوجية لمنخفض الخفاجي، سرحان نعيم، علي محسن كامل هاشم محسن جبر، الخصائص  -5
 .2017، 20، العدد 1الصليبات )جنوب العراق(، مجلة كلية اآلداب جامعة الكوفة، مجلد 

ى، ، التنمية السياحية لبحيرة ساوه ومنخفض الصليبيات في محافظة المثنالدليمي، صفاء جاسم محمد -6
 .2014، جامعة القادسية، 3العدد ، 17سية للعلوم االنسانية، المجلد مجلة القاد

ة ء الغربية في العراق، المجلة العراقيالراوي، مثنى خليل، بيديولوجية بعض ترب منخفضات الصحرا -7
 .2008، 1، العدد1للدراسات الصحراوية، المجلد

 السامرائي، محمد جعفر، الحاجات االروائية ألراضي بحر النجف، مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، -8
 .2007،78العدد

فية، حسين موسى، تقيم تلوث المياه الجوفية في منطقة نكرة السلمان، مجلة البحوث الجغراالشمري،  -9
 .2012، جامعة الكوفة ،16العدد

 الشيباني، عدنان كاظم جبار الشيباني، واخرون، اإلمكانيات السياحية في محافظة المثنى كلية -10
 لتربية،مجلة كلية ا جامعة ميسان،-ة التربيةالتربية، بحث منشور المؤتمر العلمي الدولي األول لكلي

 .2018جامعة واسط ،
ثقيلة دراسة تراكيز الفلزات ال جالل، عبد الجبار جاسم، أحمدالعمار، حيدر عبيد سلومي، حامد علي  -11

جامعة بابل مجلة ، بحث منشو، كلية علوم ارض، للمياه الجوفية لمناطق مختارة من مدينة الحلة
،2008. 

 رحيم حميد، دعاء محمد غريب العبادي، الكشف الطبوغرافي والهيدرولوجي لبحيرة ساوه لعبدان،ا -12
ية لة كلالمسح الطبوغرافي ونظم المعلومات الجغرافية، مج وعيونها المائية في العراق باستعمال تقنيات

 . 2018اآلداب، جامعة ذي قار، 
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، 70 الفقي، محمد، المحميات الطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مجلة التقدم العلمي، العدد -13
 .2010الكويت، 

، القصاب، نافع ناصر، المسرح الجغرافي لمنطقة الهضبة الغربية من العراق، ومؤهالته التنموية -14
 .1986، مطبعة العاني، بغداد، 12مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، مج

المحسن، اسباهية يونس، التحليل المكاني للمياه الجوفية واستثماراتها الزراعية في قضاء  -15
 .1988دانية/محافظة نينوى، مجلة التربية والعلم، العدد السادس، الحم

الموسوي، علي صاحب، الخصائص الجغرافية في محافظات الفرات األوسط وعالقتها المكانية في  -16
 . 2000(، بغداد، 44تخصص الزراعي، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، العدد )ال

تركيبية بين بحيرة ساوه ومملحة السماوة،  –واخرون، مقارنة هيدروجيولوجية  وسام،سامح المقدادي،  -17
 .2004بحث غير منشور، كلية العلوم، جامعة بغداد،

ية الكرعاوي ، ستراتيجية التنمية السياحية في العراق ، مجلة القادس عباس، حيدرحمادي، حمادي  -18
   . 2008، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ،  11، المجلد  3للعلوم اإلنسانية ، العدد 

ب مناسيب ونوعية المياه الجوفية اضي، عبد المحسن عبد هللا، حسين قاسم عالوي، تأثير تذبذر  -19
 .2017( ،1( العدد )5المحيطة ببحيرة ساوه في مياه البحيرة، مجلة المثنى للعلوم الزراعية المجلد )

العراق،  -راقية المنتجة من القائممحتوى العناصر المغذية للنبات من االسمدة الع، غولي، ناهدةالقر  -20
  .1987، 57، عدد 5المجلة العراقية للعلوم الزراعية، زانكو مجلد

محمد، رعد عبد الحسين، المعطيات البيئية الطبيعية للهضبة الغربية في محافظة المثنى، مجلة  -21
 .2008ادسية، ، كلية اآلداب، جامعة الق11، مجلد 4القادسية للعلوم االنسانية، العدد 

جلة مهادي ، سالم سالم عبد، أصناف التربة وأثرها على أنماط الزراعة الرئيسية في محافظة المثنى،  -22
 . 2007، 1، العدد 1اإلنسانية، جامعة الكوفة، مجلد كلية التربية للبنات للعلوم

 
 -ج، المجلد الثاني، 802(، مجلة األستاذ، العدد CROPWAT 8.0العراق )باستخدام برنامج    -23
 ؤسسات احلكومية ير اهليئات و املقارت

الهيدروجيولوجية الخرائط  لوحات الجيولوجي العراقية هيأه المسح زارة الصناعة والمعادن،و  -1
 وهيضمن منطقة الدراسة  والهيدروكيميائية والجيولوجية

 .2001داد،،بغ2705، رقم التقرير 250000:1 مقياس (( NH-38-2لوحة النجف -أ
 .2005بغداد، 2911رير ،م التق، رق250000:1 مقياس (NH-38-3) لوحة الناصرية -ب
 .2001،بغداد، 2901، رقم التقرير 250000:1 مقياس ((NH-38-6لوحة السلمان  -ت
  2002 ،بغداد، 2806تقرير ، رقم ال250000:1 مقياس(  ( NH-38-7سوق الشيوخ -ث
 2001،بغداد، 2709، رقم التقرير 250000:1 ( مقياسNH-38-10)اللوحة لوحة االنصاب   -ج
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، رقم التقرير 250000:1 مقياس NH-38-11)) (NH-38-12)والكويت  الرخيمية لوحة -ح
 2002،بغداد،2809

قرير دراسة هيدروجيولوجية وهيدروكيميائية عن الخزان الجوفي لتكوين ام الرضومه في العراق رقم الت-خ
2450 ،1997. 

يأه المسح الجيولوجي (، وزارة الصناعة والمعادن هNH-38-3تقرير جيولوجي عن لوحة الناصرية )اللوحة -د
 .1993 ،2258بغداد، رقم التقرير  250000: 1العراقية، مقياس 

-38-3منطقة لوحة الناصرية)، دراسة هيدروجيولوجية وهيدروكيميائية لنصير حسين، البصراوي  -1
NH وزارة الصناعة والمعادن، هيأه المسح الجيولوجي العراقية، بغداد، رقم 250000:1( بمقياس ،

 .2005، 2911التقرير 
نصير حسين، شهلة صالح زكي المصلح، الظروف الهيد وجيولوجية واستخدام المياه البصراوي،  -2

اد، ، بغد، هيأه المسح الجيولوجي العراقيةة والمعادنوزارة الصناع الجوفية في محافظة صالح الدين،
 . 2010رقم التقرير،

م وين االدباج، عبد العالي عبد الحسين، دراسة هيدروجيولوجية وهيدروكيميائية عن الخزان الجوفي لتك -3
 .1997، 2450رير الرضومه في العراق، مكتبة هيأه المسح الجيولوجي العراقية، رقم التق

ية الدباج، عبد العالي عبد الحسين حنتوش، شهلة نجم الدين عبد هللا الخشاب، دراسة هيدروجيولوج -4
، وزارة الصناعة والمعادن، 1:250000(، مقياس NH-38-6هيدروكيميائية لمنطقة السلمان اللوحة )
 . 2001هيأه المسح الجيولوجي العراقية، بغداد، 

ويت. عبد الحسين، دراسة هيدروجيولوجية وهيدروكيميائية للوحتي الرخيمية والكالدباج، عبد العالي  -5
 .2002 ،2809رقم التقرير تقرير مكتبي، هيأه المسح الجيولوجي العراقية،

ة دراسة هيدروجيولوجية وهيدروكيميائية لمحافظالغازي، قيس جاسم سعود، رضا عبد االمير محمد،  -6
 . 2007 ،3050المثنى، وزارة الصناعة والمعادن، هيأه المسح الجيولوجي العراقية، رقم التقرير

ث غير األهمية االقتصادية واالستراتيجية للمياه الجوفية في العراق، بح، االنصاري، نضير، وآخرون  -7
 .1990، بغداد، المسح الجيولوجية العراقية منشور، وزارة الصناعة والمعادن، هيأه
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                   قسم الجغرافية        

 

 

خصااص  لالمكاني  التباينستمارة استبيان خاصة باستقصاء المعلومات الميدانية في دراسة )أ

 (.إمكانية استثمارهاو لمحافظة المثنىه الجوفية لمياا

 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته. المزارع:أخي 

 الدقيقاة تعاونكم مع الباحثة يعاز  الثقاة بحرصاكم علاى ت اوير المن قاة مان خاال  ا  اباة ن  أ

مثا  ا  اباة ( فاي الراراا الاي  ي  التي تزيد رصاانة البحاو وعلياه ير اى وشاع إ)اارة )  

ي  تعترض ووشع الحلو  والمقترحات للمشاك  الت ، على األسئلة التي تحتاج ا  ابة الوافية

تمارة علماا اناه سايتم التعاما  ماع هايه االسا ،بما يتيح عارض الحقااصب بشاك  علماي ستثمارالا

 مع الشكر و التقدير ،بشك  سر 

 

 

 

 الدكتوراهطالبة 

 دهام حسنيأمياء ض                                                                          
                   2019/5/5                                              
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......................: . رقم المقاطعة وشهرتها .............................                     ...: . الناحية  
(أكثر)   ثالثة ف            (  اثنان )                 ( واحد)        دد اآلبار المحفورةع _ 1  

(      )    200                     )  (19                   تاريخ حفر البئر _2  

    (   )   تذبذبةم        ()    ثابتة       إنتاجيه البئر ثابتة أم متذبذبة بين ساعات النهار وفصول السنة _3

( )   اليةع    (         )   متوسطة        (      قليله )          _ كميه األمالح الذائبة في البئر4  

)     ( آلي                           (   )  يدوي  المتبعة في حفر البئر الطريقة _5  

  -:اء اآلنالمنسوب الثابت للماء في البئر وقت الحفر ومنسوب الم _6

م (  ت في البئر اآلن)ارتفاع منسوب الماء الثاب      ( ابت في البئر وقت حفر البئر)   مارتفاع منسوب الماء الث    

         )     ( 50 _ 30        )     ( 30 _ 51       )     ( 51 _ 6من    عمق البئر _7

( )   ثنين معااالضخات كهربائية)    (       مديزل )    (         مضخات : طريقه رفع المياه من البئر _8  

الرش والتنقيط)     (          اح(  )     (    سيحي) األلو :   طريقة الري المستخدمة -9  

        ( )خضراوات   (علف)     (  أرضك ؟  أي نوع منها ؟  حبوب) هي أكثر المحاصيل التي تزرعها في ما -10

(  ين)   (              أخرى ) بسات  

)  (دواجن    () جمال  ( وجواميس) أبقار  (اعز) م  (لحيوانات في مزرعتك ؟ أغنام) ماذا تربي من ا -11  

ل تصاب المحاصيل الزراعية باإلمراض ؟       نعم   )   (      ال   )    ( .ه -12  

سماد كيماوي )     (         سماد عضوي)     (       ؟  نوعها في الزراعة ؟ ما هل تستخدم األسمدة -13  

هل تستخدم المبيدات الزراعية ؟      نعم   )   (      ال   )     ( . -14  

  فأكثر ) ( حصان 21) (  حصان 18 حصان) ( 8) (    حصان 6 الحصا نية على البئر ؟  قوة المضخة -15
    )    ( .ال ؟   نعم   )   (     ر المياه الجوفيةزادت المساحات الزراعية المروية من ابا هل -61

هل زاد عدد اآلبار المائية المحفورة ؟     نعم   )   (      ال   )    ( . -71  
نوع االستخدام للمياه البئر ... زراعي) (  صناعي) (  استخدام منزلي ) (  رعي الحيوانات) ( البناء) (  لشرب  -81

أخرى ) (  االنسان ) (  استخدامات  
هي المشاكل التي تواجه استثمار المياه الجوفية في المنطقة؟ ما -19  

–ا   
-ب  
-ج  
-د  

رحات لتطوير استثمار المياه الجوفية في الزراعة ضمن المنطقة؟هل لديك مقت -20  

–ا   
–ب   
–ج   
-د  
هي درجة رضاك عن طبيعة استثمار مياه اآلبار الجوفية في الزراعة ؟ ما -12  
)     ( على الرقم الذي تختاره والذي يمثل درجة رضاك. ضع عالمة   

100 90 80 70 60 50  40        30 20 10 
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 نتائج اإلجابة على استمارة االستبيان (2ملحق )

 

ت

 ت
 السؤال

 4اإلجابة رقم  3اإلجابة رقم  2اإلجابة رقم  1اإلجابة رقم 
 5اإلجابة رقم 

 

 6اإلجابة رقم 

 

 7اإلجابة رقم 

 
 المجموع

عدد 

 االستمارات
% 

عدد 

االستمار

 ات

% 

عدد 

االستمارا

 ت

% 

عدد 

االستمارا

 ت

% 

عدد 

االس

تمار

 ات

% 

عدد 

االستما

 رات

% 

عدد 

االستما

 رات

% 

عدد 

االستمار

 ات

% 

 100 384       1.9 7.4 28.4 109 31.3 120 40.4 155 عدد االبار المحفورة؟ .1

 100 384           68.2 262 31.8 122 تاريخ حفر البئر؟ .2

3. 
انتاجية البئر ثابتة ام متذبذبة بين ساعات 

 النهار وفصول السنة؟
55 14.3 329 85.7 

          
384 100 

 100 384       1.5 5.9 22.7 87 54.7 210 22.7 87 كمية االمالح الذائبة؟ .4

 100 384           88.3 339 11.7 45 لبئر؟الطريقة المتبعة في حفر ا .5

6. 
المنسوب الثابت للماء وقت الحفر 

 والمنسوب االن؟

                

 100 384       46.6 179 24.7 95 19.5 75 9.1 35 عمق البئر؟ 7

 100 384         48.7 187 26.6 102 24.7 95 طريقة رفع المياه من البئر؟ 8

              32.6 125 67.4 259 ستخدمة؟طريقة الري الم 9

10 
ما هي اكثر المحاصيل التي تزرعها في 

 ارضك؟
190 49.5 105 27.3 54 14.1 25 6.5 10 2.6 

    
384 100 

 100 384     8.3 32 19.3 74 11.7 45 28.1 108 32.6 125 ماذا تربي من الحيوانات في مزرعتك؟ 11

 100 384           49.7 191 50.3 193 هل تصاب المحاصيل الزراعية باألمراض؟ 12

 100 384           47.9 184 52.1 200 ل تستخدم االسمدة في الزراعة وما نوعها؟ه 13

 100 384           26.0 100 74.0 284 هل تستخدم المبيدات الزراعية؟ 14

 100 384       6.5 25 21.9 84 39.1 150 32.6 125 قوة المضخة الحصانية على البئر؟ 15

16 
هل زدات المساحات الزراعية المروية من 

 ابار المياه الجوفية
344 89.6 40 10.4 

          
384 100 

17 
هل زادت المساحات الزراعية على المياه 

 الجوفية
145 37.8 239 62.2 

          
384 100 

 100 384 5.2 20 21 82 2.6 10 26.0 100 11.7 45 3.9 15 29.2 112 ئرنوع االستخدام للمياه الب 18

19 
هل استخدمت ميه البئر للزرعة المحاصيل 

 بدون مشاكل او اضرار
289 75.3 95 24.7 

          
384 100 

20 
ماهي المشاكل التي تواجة استثمار المياه 

 الجوفية في المنطقة
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 2020-2019لسنة  epmو  ppmالصفات الفزيائية والكيميائية واأليونات الموجبة بواحدة قياس  (1 -3ملحق )
 العسرة Arabic_name ت

 THالكلية/

EC/µs_cm TDS/ppm Ca/ppm Epm /Ca Mg/ppm Mg/epm K/ppm K/epm Na/ppm Na/epm  مجموع العناصر

 الموجبة

 110.53 38.43 884 0.69 27 29.19 355 42.22 846 4235 6780 3668.173 جاسب حبيت 1

 211.10 72.00 1656.00 2.10 82.11 59.00 717.44 78.00 1563.12 11720 6090 6855.38 شركة الرافدين 2

 95.31 33.39 768 0.59 23 25.00 304 36.33 728 3760 6080 3168.656 خالد سباهي 3

 508.61 270.22 6215 2.28 89 198.19 2410 37.92 760 29300 49100 25436.005 عبد الزهرة هاشم 4

 1056.48 724.44 16662.1 7.26 283.9 270.78 3292.7 54.00 1082.2 63912 91303 55154.7242 رحيم تويج 5

 1239.19 838.15 19277.5 3.31 129.4 338.92 4121.3 58.80 1178.4 78912 112731 65095.067 حسينعباس ناظم  6

 61.91 25.78 593 2.86 112 14.80 180 18.46 370 4258 6630 2221.421 2لنخيل النسيجية/محطة ا 7

 574.57 387.80 8919.4 2.90 113.4 152.07 1849.2 31.80 637.3 34064 48663 29881.1998 اسعد خالد هالل 8

 478.89 165.70 3811 2.35 92 125.41 1525 185.43 3716 18400 30600 15791.442 ساوهبحيرة  9

 169.22 119.82 2755.9 1.87 73.1 27.63 336 19.90 398.8 10208 14583 8264.1223 احمد نجم عواد 10

 62.39 25.74 592 2.89 113 14.80 180 18.96 380 4236 7080 2218.924 حبيب عبادي 11

 53.08 20.87 480.01 1.40 54.85 11.35 138.02 19.46 389.98 3700 6399 1766.43 والنباتات النادرةلغزالن  ساوهمحمية  12

 55.64 18.00 414.00 0.64 25.02 16.00 194.56 21.00 420.84 3700 4000 3139.392 درسة ال عقيل االبتدائيةمعبد الحسين  13

 74.52 26.52 610 0.43 17 19.57 238 27.99 561 2388 3900 2502.54 عبد رزاق فاضل 14

 243.63 84.91 1953 1.51 59 64.14 780 93.06 1865 9450 15200 8086.341 عماد بهلول 15

 54.51 20.22 465 0.49 19 14.39 175 19.41 389 2186 3590 1881.23 قاسم جريان محمد 16

 90.90 33.00 759.00 0.90 35.19 27.00 328.32 30.00 601.20 5650 9000 4980.95 7معمل الملح  17

 63.66 24.00 552.00 0.66 25.81 14.00 170.24 25.00 501.00 3350 5480 2882.022 عارف وثيج عكال 18

 83.82 30.00 690.00 0.82 32.06 19.00 231.04 34.00 681.36 4455 7190 3809.343 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية 19

 114.20 40.00 920 0.97 38 30.51 371 42.71 856 4485 7180 3823.905 اياد محمد نغماش 20

 57.87 21.00 483.00 0.87 34.02 13.00 158.08 23.00 460.92 3562 5750 3010.287 سليم ال شارع محمد 21

 133.85 60.65 1395 1.79 70 30.84 375 40.57 813 14327 18480 5026.44 2الحزام االخضر/ 22

 47.62 20.00 460 0.56 22 13.98 170 13.07 262 4048 5700 1848.17 قيصر سوادي 23

 122.69 49.96 1149 3.55 139 33.80 411 35.38 709 8910 13870 4560.318 بديل البديل 1مصفى السماوه/ 24

 26.37 9.09 209 0.13 5 8.47 103 8.68 174 1660 1979 945.718 اقبال حليو حسين 25

 101.45 31.48 724 0.71 27.8 44.41 540 24.85 498 5991 9550 4029.928 صالح ملوص 26

 72.62 26.48 609 0.61 24 19.33 235 26.20 525 2910 4690 2487.698 قحطان محمود 27

 96.10 45.09 1037 0.00 0 17.93 218 33.08 663 6350 1456 3486.459 الذرة الصفراء 28

 32.43 7.70 177 0.01 0.5 7.15 87 17.56 352 2115 2550 799.974 1مشروع تطوير االبل / 29

 32.12 13.91 320 0.41 16 7.32 89 10.48 210 2600 4010 1165.275 حسين كريم فليح 30

 33.64 11.00 253.00 0.64 25.02 10.00 121.60 12.00 240.48 2052 3330 1688.642 حمود شاطئ شارع 31

 114.20 40.00 920 0.97 38 30.51 371 42.71 856 4485 7180 3823.905 صلفة فهد عبد الحسين 32

 50.96 21.09 485 2.58 101 11.92 145 15.37 308 3400 4520 1807.72 عبد االئمة محمد 33

 66.26 28.70 660 0.41 16 16.45 200 20.71 415 5509 7500 2471.02 عين دغيم /شاهد نواف 34

 57.82 26.74 615 0.43 17 13.73 167 16.92 339 3748 6900 2222.86 عطية كاظم محيل 35

 57.19 24.52 564 2.38 93 13.57 165 16.72 335 4116 7400 2087.283 1نعيم بريج رجا/ 36

 173.33 60.39 1389 1.33 52 45.89 558 65.72 1317 6750 10720 5764.503 شركة بادية السماوة 37

 42.92 16.00 368.00 0.92 35.97 8.00 97.28 18.00 360.72 3028 4860 2554.837 شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية محمد 38

 29.39 12.26 282 1.10 43 6.00 73 10.03 201 2725 4080 1004.549 بشرى محمد ابوجليل 39

 30.06 10.00 230.00 0.56 21.90 8.00 97.28 11.50 230.46 2280 3680 1917.386 البعيد 1معمل اسمنت سامان  40

 51.78 18.30 421 0.49 19 14.47 176 18.51 371 2082 13400 1775.477 القريب 6معمل اسمنت سامان  41

 16.55 11.83 272 0.26 10 1.97 24 2.50 50 1300 1982 777.944 حسن هادي عباس 42

 26.21 18.48 425 0.38 15 3.70 45 3.64 73 2860 5200 1246.4 عطية دهام ابوحسنة 43

 68.85 31.48 724 0.33 13 16.28 198 20.76 416 5950 8460 2622.598 1خولة صاحب عيسى/ 44

 43.55 23.04 530 0.08 3 9.95 121 10.48 210 3664 6430 1821.325 2نعيم كشيش محمد  45

 56.74 19.57 450 0.20 8 18.50 225 18.46 370 4216 6120 2049.525 خلف خاوي 46

 122.82 44.00 1012.00 1.82 71.16 28.00 340.48 49.00 981.96 2446 3910 2098.368 1محطة مراعي السلحوبية/ 47

 57.79 20.00 460.00 0.79 30.89 12.00 145.92 25.00 501.00 4108 6580 3476.005 5الوحاشية ال عودة  48

 74.79 27.00 621.00 0.79 30.89 18.00 218.88 29.00 581.16 4172 6680 3583.695 سعد عطية بديوي 49

 98.33 35.00 805.00 1.33 52.00 22.00 267.52 40.00 801.60 5160 8200 4473.242 محمدمرقد السيد  50
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 العسرة Arabic_name ت

 THالكلية/

EC/µs_cm TDS/ppm Ca/ppm Epm /Ca Mg/ppm Mg/epm K/ppm K/epm Na/ppm Na/epm  مجموع العناصر

 الموجبة

 45.91 16.78 386 0.46 18 12.25 149 16.42 329 1850 3050 1576.977 علية خطار 51

 51.40 18.09 416 0.54 21 13.57 165 19.21 385 2070 3390 1717.727 هناء كاظم محسن 52

 115.36 41.00 943 0.77 30 30.18 367 43.41 870 4410 7100 3864.876 سيد محمد هاشم 53

 126.48 43.74 1006 1.36 53 34.38 418 47.01 942 4951 7880 4232.052 عين قصر حمود /الورك 54

 68.02 25.00 575.00 1.02 39.88 16.00 194.56 26.00 521.04 3921 6310 3326.146 عين صيد 55

 56.34 24.78 570 2.30 90 13.24 161 16.02 321 5810 5880 2085.805 سمير ناجي 56

 57.55 24.61 566 2.33 91 13.65 166 16.97 340 4039 6800 2096.392 سحر مروي منشد 57

 173.33 60.39 1389 1.33 52 45.89 558 65.72 1317 6750 10720 5764.503 محمد عودة عكاب 58

 51.66 22.22 511 2.33 91 11.60 141 15.52 311 5860 4124 1856.182 مهدي بردان 59

 49.38 20.91 481 0.77 30 14.23 173 13.47 270 3255 5600 1912.952 ممدوح مبارك كاظم 60

 113.52 39.78 915 0.92 36 29.85 363 42.96 861 4380 7000 3778.5 بئر االبل 61

 95.05 25.48 586 0.44 17.2 37.75 459 31.39 629 4791 7450 3352.027 سيد علي الميالي 62

 83.58 30.96 712 0.46 17.8 24.42 297 27.74 556 3666 6900 3000.019 فيصل عليوي 63

 46.75 18.12 416.76 0.61 23.85 12.50 152.00 15.52 311.02 4161 6502 1665.9799 كاطع جبار جادر 64

 68.82 24.91 573 0.66 26 18.09 220 25.15 504 2760 4510 2336.081 منتزة بلدية بصية 65

 44.98 18.09 416.07 0.46 17.99 9.21 111.99 17.22 345.09 2975 4140 1499.632 2اسالة ماء بصية/ 66

 ro 3864.876 7001 4410 870 43.41 367 30.18 30 0.77 943 41.00 115.36محمد  علي وادي محطة  67

 134.36 90.00 2070 0.01 0.2 15.21 185 29.14 584 8181 11890 5930.065 كريم عبود حسن 68

 30.93 16.43 378 0.04 1.6 7.57 92 6.89 138 2272 4270 1322.446 الحدودي المصطفىمخفر  69

 57.88 19.80 455.40 1.18 46.14 13.50 164.16 23.40 468.94 2200 3350 1287.846 مخفر ملحق عمار ابن ياسر 70

 25.47 18.65 429 0.31 12.1 2.96 36 3.54 71 2000 2830 1219.353 2ضيف هللا بين/ساير  71

 44.08 15.65 360 1.10 43 12.01 146 15.32 307 3370 5180 1499.71 جاسم محمد جبار 72

 33.74 9.22 212 0.26 10 11.60 141 12.67 254 2370 3620 1109.579 جواد كاظم علي 73

 51.18 23.13 532 2.30 90 11.43 139 14.32 287 3500 5370 1900.389 حسن خديجة عبدالكريم 74

 37.61 14.61 336 0.61 24 7.07 86 15.32 307 2500 3660 1192.882 كطمة عكال رحيل 75

 26.10 11.30 260 0.08 3 7.24 88 7.49 150 2388 3360 1011.34 مخفر هاشم الحدودي 76

 39.36 23.91 550 0.13 5.1 5.84 71 9.48 190 3362 4100 1665.515 1القرية العصرية/ 77

 33.77 9.39 216 0.31 12 11.60 141 12.48 250 3800 4080 1119.567 1العامة لالرشاد الزراعي/ الهيأة 78

 50.96 21.09 485 2.58 101 11.92 145 15.37 308 3237 4170 1807.72 3بداية السلمان 79

 70.59 25.22 580 0.03 1 19.90 242 25.45 510 4410 5700 2444.09 1الغنيمي  80

 ro 1085.628 3870 3083 624 31.14 137 11.27 1 0.03 209 9.09 51.52سالم جواد   81

 56.21 25.00 575 0.01 0.3 13.24 161 17.96 360 3485 4700 2098.29 1جواد كرار نعيم  82

 22.95 10.35 238 0.08 3.1 4.44 54 8.08 162 2272 2990 816.496 جاسم سعران سلطان 83

 66.28 23.48 540 0.66 26 17.43 212 24.70 495 2670 4350 2220.76 حسن خضير شاهر 84

 74.94 26.48 609 0.77 30 20.15 245 27.54 552 2985 4790 2528.848 ابراهيم سعود 85

 48.95 17.00 391.00 0.95 37.15 11.00 133.76 20.00 400.80 3426 5510 2853.676 بئر المنتزةلوذان 86

 66.28 23.48 540 0.66 26 17.43 212 24.70 495 2670 4350 2220.76 فضل عزوز ال محسن 87

 36.84 16.09 370 0.31 12 8.47 103 11.98 240 2801 3630 1347.735 علي خلف 88

 50.46 23.04 530 2.05 80 11.35 138 14.02 281 3889 5140 1891.28 منهل بريس عبد 89

 36.72 18.83 433 0.08 3.2 7.48 91 10.33 207 3246 4360 1455.666 1محطة مراعي السلمان/ 90

 11.59 4.17 96 0.13 5 3.04 37 4.24 85 502 819 391.967 نايف ال عبد علي 91

 21.96 12.80 294.40 0.41 16.03 6.30 76.61 2.45 49.00 2560 4140 2122.039 4تخاديد/ 92

 23.68 7.17 165 0.46 18 7.81 95 8.23 165 1760 2650 802.93 الشيباني  الحدودي مخفر 93

 19.30 9.78 225 0.08 3 3.70 45 5.74 115 1537 2790 747 مخفر التأميم الحدودي 94

 57.92 20.00 460.00 0.92 35.97 14.00 170.24 23.00 460.92 4530 7260 3779.239 عبد المنعم سعود 95

 85.29 29.91 688 0.95 37 22.70 276 31.74 636 3426 5051 2853.676 مخفر الحسن 96

 29.73 21.30 490 0.15 6 3.54 43 4.74 95 2100 3180 1400.475 مخفر السماح 97

 40.86 15.30 352 0.10 4 11.68 142 13.77 276 2800 4300 1463.274 مخفر القادسية 98

 6.10 2.40 55.20 0.10 3.91 1.60 19.46 2.00 40.08 402 618 329.822 1ب الحدودي  انصا مخفر 99

 18.00 13.52 311 0.08 3.1 1.90 23.1 2.50 50.1 1340 1899 871.6235 مخفر المحمرة 100

 31.09 16.22 373 0.03 1 8.06 98 6.79 136 2547 3570 1334.651 مخفر صليبيخات الحدودي 101

 23.60 10.65 245 0.10 4 4.36 53 8.48 170 2112 3090 829.86 نيسان الحدودي9مخفر  102



(3-ملحق )املالحق *****************************************  

 7 

 العسرة Arabic_name ت

 THالكلية/

EC/µs_cm TDS/ppm Ca/ppm Epm /Ca Mg/ppm Mg/epm K/ppm K/epm Na/ppm Na/epm  مجموع العناصر

 الموجبة

 31.74 14.52 334 0.26 10 7.73 94 9.23 185 2188 4210 1220.808 مخفر فاطمة الحدودي 103

 54.74 20.00 460.00 0.74 28.93 12.00 145.92 22.00 440.88 4469 7200 3882.114 1محطة تحلية ماء السلمان/ 104

 120.67 36.35 836 1.18 46 44.33 539 38.82 778 6220 10570 4305.477 شنان جواد ناصر 105

 114.43 27.30 628 0.51 20 56.58 688 30.04 602 4640 5700 4399.236 مخفر الوركاء 106

 61.75 21.13 486 0.59 23 17.68 215 22.36 448 2835 5900 2098.267 فاخر محمد حسن 107

 45.52 18.61 428 0.69 27 11.10 135 15.12 303 2938 4200 1624.241 حميدة فاهم محمد 108

.االعلوم والتكنلوجي وزارة من تنظيم الباحثة باالعتماد على نتائج التحاليل المختبرية في مختبرات المصدر:  

 

 2020-2019لسنة  epmو  ppmالمئوية لاليونات الموجبة والسالبة بواحدة قياس  ة( النسب2 -3ملحق )
 Arabic_name Na ت

(epm)

% 

mg 

(epm)

% 

ca 

(epm)

% 

k 

(ep

m)

% 

Cl 

/ppm 

Cl 

/epm 

 

 

SO4 

/ppm 

SO4 

/epm 

HCO3/ 

ppm 

HCO3 

/epm 

CO3 

/ppm 

CO3 

/epm 

NO3 

/ppm 

NO3 

/epm 

po4 

/ppm 

po4-

epm 

مجموع 

العناصر 

 السالبة

 49.02 0 0.5 0.37 23 0.93 28 5.26 321 17.3 831 25.52 905 0.62 38.19 26.41 34.77 جاسب حبيت 1

 102.45 0 1.5 1.14 70.69 3.43 102.9 19 1159.19 0 2881.8 80 2836.8 0.99 36.95 27.95 34.11 شركة الرافدين  2

 42.43 0 0.52 0.34 21 1 30 4.72 288 14.84 713 21.86 775 0.62 38.12 26.23 35.04 خالد سباهي 3

 337.14 0 2.7 1.44 89 5.03 151 35.73 2180 122.94 5905 173.41 6149 0.45 7.46 38.97 53.13 عبد الزهرة هاشم  4

 1057.53 0 0.65 0.02 1 3 90 8 488 200.57 9633.6 845.95 29997.5 0.69 5.11 25.63 68.57 رحيم تويج 5

 1243.79 0 0.69 0 0.2 3.36 100.8 3.28 200 200.97 9652.8 1036.17 36742.5 0.27 4.75 27.35 67.64  حسينعباس ناظم  6

 64.67 0 0.54 0.03 2 2.6 78 8.49 518 33.27 1598 20.3 720 4.63 29.82 23.91 41.64 2محطة النخيل النسيجية/ 7

 575.08 0 0.44 0 0.3 0.64 19.2 3.36 205 150.61 7233.6 420.47 14910 0.5 5.53 26.47 67.49 اسعد خالد هالل  8

 211.58 0 2.32 1.56 96.5 5.27 158 24.26 1480 76.31 3665 105.72 3749 0.49 38.72 26.19 34.6 ساوهرة بحي 9

 169.34 0 0.2 0.01 0.4 0.44 13.2 2.5 152.5 49.27 2366.4 117.13 4153.5 1.1 11.76 16.33 70.81 احمد نجم عواد  10

 61.96 0 0.25 0.06 4 0.27 8 8.49 518 32.9 1580 20.3 720 4.63 30.39 23.72 41.25 حبيب عبادي 11

 50.09 0 0.7 0.31 19.22 0.83 24.9 7.54 460.02 23.38 1122.94 18.33 649.98 2.64 36.66 21.38 39.32 لغزالن والنعام والنباتات النادرة  ساوهمحمية  12

 41.98 0 0.6 0.01 0.6 0.93 27.9 4.61 281.26 14.26 684.91 22.17 786.15 1.15 37.74 28.76 32.35 ة عبد الحسين عبد الزهرة / درسة ال عقيل االبتدائي 13

 26.05 0 0.42 0.29 18 0.83 25 3.16 193 8.68 417 13.37 474 0.58 37.56 26.26 35.59 عبد رزاق فاضل  14

 108.2 0 0.71 1.05 65 1.77 53 11.31 690 39.62 1903 55.5 1968 0.62 38.2 26.33 34.85 عماد بهلول 15

 24.27 0 0.39 0.31 19 0.43 13 2.59 158 8.49 408 12.75 452 0.89 35.61 26.4 37.09 قاسم جريان محمد 16

 71.38 0 0.7 0.45 27.9 1.37 41.1 8 488.08 25 1200.75 37 1312.02 0.99 33 29.7 36.3 7معمل الملح  17

 48.88 0 1.19 0.31 19.22 0.87 26.1 6 366.06 17 816.51 25 886.5 1.04 39.27 21.99 37.7 عارف وثيج عكال  18

 72.01 0 0.7 0.37 22.94 1 30 7 427.07 28 1344.84 36 1276.56 0.98 40.56 22.67 35.79 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية   19

 50.5 0 0.62 0.4 25 1.33 40 6.03 368 17.72 851 25.41 901 0.85 37.4 26.72 35.03 اياد محمد نغماش 20

 47.94 0 0.5 0.37 22.94 0.93 27.9 7 427.07 16 768.48 24 851.04 1.5 39.74 22.46 36.29 سليم ال شارع محمد 21

 89.78 0 0.45 0.18 11 0.13 4 22.13 1350 4.91 236 62.61 2220 1.34 30.31 23.04 45.31 2الحزام االخضر/ 22

 47.34 0 0.22 0.06 4 0.03 1 7.54 460 21.86 1050 17.91 635 1.18 27.46 29.36 42 قيصر سوادي  23

 119.44 0 0.15 0.01 0.7 0.2 6 7.87 480 56.94 2735 54.43 1930 2.9 28.84 27.55 40.72 بديل البديل 1مصفى السماوه/ 24

 26.34 0 0.32 0.08 5 0.17 5 4.47 273 8.16 392 13.54 480 0.48 32.93 32.12 34.46 اقبال حليو حسين 25

 61.35 0 0.73 0.35 21.5 0.93 28 4.18 255 22.59 1085 33.64 1193 0.7 24.5 43.77 31.03 صالح ملوص  26

 32.59 0 0.46 0.27 17 0.73 22 3.54 216 11.08 532 17.23 611 0.85 36.08 26.61 36.46 قحطان محمود 27

 75.7 0 0.36 0.03 2 0.07 2 2.43 148 54.51 2618 18.7 663 0 34.43 18.66 46.92 الذرة الصفراء 28

 30.33 0 0.9 0 0.2 0.1 3 0.25 15 25.78 1238 4.2 149 0.04 54.17 22.06 23.73 1مشروع تطوير االبل / 29

 33.2 0 0.7 0.02 1.4 0.3 9 6.72 410 12.08 580 14.1 500 1.27 32.62 22.79 43.32 حسين كريم فليح  30

 27.87 0 0.25 0.21 13.02 0.87 26.1 2.9 176.93 9.6 461.09 14.5 514.17 1.9 35.67 29.73 32.7 حمود شاطئ شارع 31

 50.5 0 0.62 0.4 25 1.33 40 6.03 368 17.72 851 25.41 901 0.85 37.4 26.72 35.03 صلفة فهد عبد الحسين 32

 50.26 0 0.5 0.03 2 0.77 23 7.52 459 23.94 1150 18.02 639 5.07 30.16 23.4 41.38 عبد االئمة محمد 33

 66.92 0 0.9 0.03 2 0.7 21 9.34 570 34.87 1675 22 780 0.62 31.25 24.82 43.31 عين دغيم /شاهد نواف 34

 57.55 0 0.1 0.03 2 0.63 19 7.85 479 30.09 1445 18.98 673 0.75 29.25 23.75 46.24 عطية كاظم محيل 35

 56.91 0 0.78 0.02 1.4 0.57 17 8.02 489 29.4 1412 18.92 671 4.16 29.23 23.73 42.88 1عيم بريج رجا/ن 36

 76.93 0 0.76 0.56 35 1.5 45 8.62 526 27.46 1319 39.34 1395 0.77 37.92 26.47 34.84 شركة بادية السماوة 37
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 Arabic_name Na ت

(epm)

% 

mg 

(epm)

% 

ca 

(epm)

% 

k 

(ep

m)

% 

Cl 

/ppm 

Cl 

/epm 

 

 

SO4 

/ppm 

SO4 

/epm 

HCO3/ 

ppm 

HCO3 

/epm 

CO3 

/ppm 

CO3 

/epm 

NO3 

/ppm 

NO3 

/epm 

po4 

/ppm 

po4-

epm 

مجموع 

العناصر 

 السالبة

 33.51 0 0.4 0.26 16.12 1.07 32.1 4.25 259.29 11.24 539.86 16.95 601.05 2.14 41.94 18.64 37.28 شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية  محمد 38

 29.37 0 0.29 0 0.2 0.01 0.22 2.72 166 16.51 793 10.12 359 3.74 34.12 20.42 41.71 بشرى محمد ابوجليل 39

 25.46 0 0.3 0.24 14.88 0.77 23.1 2.88 175.71 8.81 423.14 13 460.98 1.86 38.26 26.61 33.27 البعيد 1معمل اسمنت سامان  40

 26.62 0 1.95 1.48 92 4.4 132 2.54 155 8.02 385 11.65 413 0.94 35.76 27.95 35.35 القريب  6معمل اسمنت سامان  41

 16.87 0 0.21 0.01 0.6 0.27 8 3 183 8.02 385 5.58 198 1.55 15.08 11.93 71.45 حسن هادي عباس  42

 25.58 0 0.19 0.06 4 0.3 9 4.39 268 10.68 513 10.21 362 1.46 13.9 14.12 70.51 عطية دهام ابوحسنة 43

 65.74 0 0.28 0.02 1 0.47 14 7.13 435 31.86 1530 26.28 932 0.48 30.15 23.65 45.72 1خولة صاحب عيسى/ 44

 44.5 0 0.17 0.05 3 0.27 8 5.92 361 16.26 781 22.05 782 0.18 24.06 22.85 52.91 2نعيم كشيش محمد  45

 48.01 0 0.55 0.05 3 0.83 25 6.39 390 22.44 1078 18.33 650 0.36 32.54 32.61 34.48 خلف خاوي 46

 93.64 0 0.7 0.53 32.87 1.63 48.9 10 610.1 35 1681.05 47 1666.62 1.48 39.9 22.8 35.82 1محطة مراعي السلحوبية/ 47

 46.35 0 0.6 0.31 19.22 1.13 33.9 5.29 322.74 16.49 792.01 23.43 830.83 1.37 43.26 20.76 34.61 5شية ال عودة الوحا 48

 57.18 0 0.6 0.29 17.98 1.17 35.1 7 427.07 20 960.6 29 1028.34 1.06 38.78 24.07 36.1 سعد عطية بديوي 49

 76.93 0 0.7 0.01 0.8 1.5 45 8.62 525.91 27.46 1318.9 39.34 1395 1.35 40.68 22.37 35.59 مرقد السيد محمد  50

 20.41 0 0.41 0.26 16 0.6 18 2.26 138 7.08 340 10.46 371 1 35.76 26.69 36.55 علية خطار  51

 22.88 0 0.31 0.27 17 0.93 28 2.48 151 7.93 381 11.53 409 1.04 37.37 26.4 35.19 هناء كاظم محسن 52

 46.84 0 0.69 0.42 26 1.07 32 4.88 298 16.26 781 24.62 873 0.67 37.63 26.16 35.54 سيد محمد هاشم  53

 55.16 0 0.53 0.47 29 1.37 41 6.33 386 19.49 936 27.98 992 1.07 37.17 27.18 34.58 عين قصر حمود /الورك  54

 51.08 0 0.5 0.4 24.8 1.07 32.1 7 427.07 18 864.54 25 886.5 1.5 38.22 23.52 36.75 عين صيد  55

 57.88 0 0.15 0.05 3 1.33 40 8.03 490 29.34 1409 19.18 680 4.09 28.43 23.5 43.99 سمير ناجي 56

 57.81 0 0.11 0.04 2.2 1.1 33 8.03 490 29.36 1410 19.32 685 4.04 29.48 23.72 42.76 سحر مروي منشد 57

 76.93 0 0.76 0.56 35 1.5 45 8.62 526 27.46 1319 39.34 1395 0.77 37.92 26.47 34.84 محمد عودة عكاب 58

 52.94 0 0.17 0.04 2.5 1.33 40 7.85 479 24.55 1179 19.2 681 4.51 30.04 22.45 43.01 مهدي بردان 59

 49.41 0 0.13 0.16 10 1.53 46 7.95 485 21.88 1051 18.05 640 1.55 27.28 28.81 42.35 ممدوح مبارك كاظم 60

 50.41 0 0.6 0.37 23 1.27 38 5.75 351 17.86 858 25.52 905 0.81 37.85 26.3 35.04 بئر االبل  61

 42.4 0 0.38 0.16 10.1 0.5 15 3.08 188 15.8 759 23.01 816 0.46 33.02 39.71 26.8 سيد علي الميالي  62

 71.33 0 0.45 0.51 31.9 0.85 25.5 7.57 462 32.56 1564 30.34 1076 0.54 33.19 29.22 37.04 فيصل عليوي  63

 45.87 0 0.8 0.03 1.86 0.17 5.1 0.59 36 25 1200.75 20.1 712.75 1.3 33.2 26.74 38.76 كاطع جبار جادر  64

 30.53 0 0.53 0.26 16 0.7 21 3.9 238 10.33 496 15.6 553 0.97 36.54 26.29 36.2 منتزة بلدية بصية  65

 35.08 0 0.5 0.11 6.82 0.73 21.9 5.21 317.86 11.31 543.22 17.82 631.9 1.02 38.28 20.48 40.22 2اسالة ماء بصية/ 66

 ro 35.54 26.16 37.63 0.67 873 24.62 781 16.26 298 4.88 32 1.07 26 0.42 0.69 0 46.84محمد  علي وادي محطة  67

 131.51 0 0.55 0.79 49 0.5 15 1.8 110 47.87 2299 81.33 2884 0 21.69 11.32 66.98 كريم عبود حسن  68

 34.8 0 0.1 0.05 3 1.53 46 5.85 357 14.16 680 13.25 470 0.13 22.27 24.46 53.14 الحدودي المصطفىمخفر  69

 51.16 0 0.6 0.82 50.85 1.6 48 5.59 341.05 17.93 861.18 26.03 923.02 2.04 40.43 23.32 34.21 مخفر ملحق عمار ابن ياسر  70

 25.26 0 0.31 0 0.3 0 0.11 4.43 270 10.62 510 10.21 362 1.22 13.91 11.63 73.25 2ساير ضيف هللا بين/ 71

 42.98 0 0.22 0 0.2 0.17 5 5.39 329 25.07 1204 12.35 438 2.5 34.76 27.24 35.51 جاسم محمد جبار 72

 33.28 0 0.25 0.04 2.6 0.1 3 1.48 90 16.47 791 15.23 540 0.76 37.56 34.36 27.32 جواد كاظم علي 73

 51.05 0 0.26 0.02 1.4 0.4 12 7.75 473 24.57 1180 18.33 650 4.5 27.98 22.33 45.19 خديجة عبدالكريم حسن 74

 38.34 0 0.16 0 0.3 0.17 5 3.93 240 17.88 859 16.36 580 1.63 40.73 18.8 38.84 كطمة عكال رحيل 75

 26.05 0 0.19 0.06 4 0.3 9 6.34 387 10.41 500 9 319 0.29 28.68 27.72 43.31 مخفر هاشم الحدودي 76

 38.64 0 0.21 0.13 8.2 0.2 6 5.85 357 17.61 846 14.97 531 0.33 24.09 14.83 60.75 1القرية العصرية/ 77

 35.28 0 0.27 0.11 7.1 0.23 7 3.34 204 16.45 790 15.26 541 0.91 36.94 34.34 27.81 1العامة لالرشاد الزراعي/ الهيأة 78

 49.89 0 0.6 0.05 2.8 0.4 12 7.52 459 23.94 1150 18.02 639 5.07 30.16 23.4 41.38 3بداية السلمان 79

 72.95 0 0.7 0.56 35 0.7 21 2.08 127 39.14 1880 31.02 1100 0.04 36.05 28.19 35.72 1الغنيمي  80

 ro  17.64 21.87 60.44 0.05 238 6.71 1762 36.69 226 3.7 3 0.1 9 0.15 0.15 0 47.2سالم جواد   81

 55.22 0 0.2 0.82 51 0.37 11 1.34 82 31.23 1500 22.28 790 0.01 31.96 23.55 44.47 1جواد كرار نعيم  82

 23.02 0 0.24 0.05 3.1 0.23 7 3.41 208 10.83 520 8.54 303 0.35 35.22 19.35 45.09 جاسم سعران سلطان 83

 29.54 0 0.45 0.42 26 0.97 29 3.1 189 10.01 481 15.45 548 1 37.27 26.3 35.42 حسن خضير شاهر  84

 33.32 0 0.51 0.53 33 1.1 33 3.49 213 11.35 545 17.37 616 1.02 36.76 26.89 35.33 ابراهيم سعود  85

 38.11 0 0.6 0.55 34.11 1.23 36.9 3.41 208.04 13.3 638.8 20.16 714.87 1.94 40.86 22.47 34.73 بئر المنتزة لوذان 86

 29.54 0 0.45 0.42 26 0.97 29 3.1 189 10.01 481 15.45 548 1 37.27 26.3 35.42 فضل عزوز ال محسن  87
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% 

mg 
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% 

ca 
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% 

k 
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% 

Cl 
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HCO3 
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epm 

مجموع 

العناصر 

 السالبة

 37.92 0 0.48 0.02 1.2 1 30 3.98 243 19.28 926 13.65 484 0.83 32.51 22.99 43.67 علي خلف 88

 51.7 0 0.49 0.06 4 0.93 28 7.88 481 24.55 1179 18.33 650 4.05 27.79 22.49 45.67 منهل بريس عبد 89

 38.26 0 0.52 0.05 3 0.87 26 7.36 449 16.24 780 13.79 489 0.22 28.13 20.38 51.27 1محطة مراعي السلمان/ 90

 5.19 0 0.29 0.03 2 0.1 3 0.67 41 1.94 93 2.48 88 1.1 36.61 26.26 36.03 يف ال عبد علي نا  91

 22.48 0 0.4 0.29 17.98 0.67 20.1 3.23 197.06 9.89 475.02 8.69 308.14 1.87 11.14 28.69 58.3 4تخاديد/ 92

 24.31 0 0.45 0.03 2.1 0.7 21 1.15 70 15.41 740 7.05 250 1.94 34.77 32.99 30.29 الشيباني  الحدودي  مخفر    93

 18.88 0 0.43 0.08 5 0.8 24 2.72 166 10.14 487 5.22 185 0.4 29.74 19.18 50.69 مخفر التأميم الحدودي 94

 51.16 0 0.6 0.82 50.85 1.6 48 5.59 341.05 17.93 861.18 26.03 923.02 1.59 39.71 24.17 34.53 عبد المنعم سعود   95

 38.12 0 0.59 0.55 34 1.23 37 3.41 208 13.3 639 20.16 715 1.11 37.21 26.61 35.07 مخفر الحسن  96

 29.56 0 0.28 0.04 2.22 0.03 1 2.61 159 10.62 510 16.3 578 0.52 15.94 11.89 71.65 مخفر السماح 97

 40.59 0 1.33 0 0.3 0.04 1.2 6.51 397 20.01 961 14.02 497 0.25 33.71 28.58 37.46 مخفر القادسية 98

 5 0 0.2 0.05 3.1 0 0 1 61.01 1.9 91.26 2.1 74.47 1.64 32.79 26.23 39.34 1انصاب الحدودي   مخفر  99

 17.95 0 0.19 0 0.25 0.04 1.3 0.59 36 6.52 313 10.8 383 0.44 13.89 10.55 75.12 مخفر المحمرة 100

 33.21 0 0.17 0.03 1.9 0.05 1.4 5.87 358 14.18 681 13.11 465 0.08 21.83 25.92 52.17 وديمخفر صليبيخات الحد 101

 23.34 0 0.22 0 0.1 0.03 1 3.44 210 11.03 530 8.83 313 0.43 35.95 18.47 45.14 نيسان الحدودي9مخفر  102

 31.01 0 0.29 0.03 2 0.06 1.9 6.05 369 14.18 681 10.72 380 0.81 29.09 24.36 45.75 مخفر فاطمة الحدودي 103

 50.28 0 0.5 0.4 24.8 1.1 33 6.16 375.82 17.88 858.78 25.13 891.11 1.35 40.19 21.92 36.54 1محطة تحلية ماء السلمان/ 104

 94.61 0 0.91 0.44 27 1.37 41 6.88 420 35.17 1689 51.18 1815 0.97 32.17 36.73 30.12 شنان جواد ناصر  105

 44.87 0 0.4 0.03 2.1 0.33 10 7.06 431 15.39 739 22.08 783 0.45 26.25 49.44 23.86 مخفر الوركاء 106

 44.79 0 0.42 0.4 25 0.97 29 3.43 209 17.72 851 22.67 804 0.95 36.2 28.63 34.22 فاخر محمد حسن 107

 45.4 0 0.31 0.27 16.8 0.58 17.5 3.79 231 13.3 639 27.72 983 1.52 33.21 24.39 40.88 حميدة فاهم محمد 108

ياالعلوم والتكنلوج وزارة من تنظيم الباحثة باالعتماد على نتائج التحاليل المختبرية في مختبرات المصدر:  

 

 2020-2019لسنة  ppmو  epmواأليونات الثقيلة بواحدة قياس  النسبة المئوية لأليونات السالبة( 3 -3ملحق )
  Arabic_name Cl ت

(epm)% 

SO4 

(epm)% 

HCO3 

(epm)% 

CO3 

(epm)% 

NO3 

(epm)% 

po4 

(epm)% 

SAR 

(epm 

B 

ppm)) 

NTU 

ppm)) 

TSS 

ppm)) 

Fe 

ppm)) 

 

MN 

ppm)) 

Zn 

ppm)) 

Cu 

ppm)) 

Cd 

ppm)) 

Pb 

ppm)) 

Ni 

ppm)) 

Co 

ppm)) 

 0.16 0.21 0.31 0.19 0.46 1.51 1.09 1.71 0.43 51 0 6.43 0.01 0.76 1.90 10.73 35.29 52.06 جاسب حبيت 1

 0.179 0.267 0.391 0.23 0.831 2.61 2.39 3.611 0.89 26 0 10.65 0.02 1.11 3.35 18.55 0.00 78.09 شركة الرافدين 2

 0.12 0.16 0.26 0.16 0.39 1.39 1.46 2.31 0.98 65 0 6.03 0.01 0.80 2.36 11.13 34.99 51.51 خالد سباهي 3

 0.14 0.18 0.19 0.11 0.85 2.86 3.06 4.23 0.91 58 0 24.87 0.01 0.43 1.49 10.60 36.47 51.43 هاشمعبد الزهرة  4

 0.13 0.15 0.17 0.12 0.83 2.88 2.44 3.95 0.89 45 0 56.85 0 0.00 0.28 0.76 18.97 79.99 رحيم تويج 5

 0.17 0.12 0.14 0.14 0.89 2.87 2.45 4.56 0.78 28 0 59.44 0 0.00 0.27 0.26 16.16 83.31 حسينعباس ناظم  6

 0.15 0.17 0.21 0.19 0.91 1.83 2.58 4.36 0.75 36 0 6.32 0.01 0.05 4.02 13.13 51.45 31.40 2محطة النخيل النسيجية/ 7

 0.19 0.13 0.24 0.11 0.93 1.77 3.15 3.77 0.42 17 0 40.44 0 0.00 0.11 0.58 26.19 73.12 اسعد خالد هالل 8

 0.182 0.283 0.244 0.191 0.683 1.791 1.852 2.46 0.43 11.2 0 13.29 0.01 0.74 2.49 11.47 36.06 49.97 ساوهبحيرة  9

 0.21 0.21 0.26 0.21 0.95 1.73 1.25 2.49 0.45 12.3 0 24.58 0 0.00 0.26 1.48 29.09 69.17 احمد نجم عواد 10

 0.23 0.22 0.29 0.22 0.97 1.29 0.26 2.52 0.49 15 0 6.26 0 0.10 0.43 13.70 53.09 32.77 حبيب عبادي 11

 0.24 0.23 0.22 0.29 0.39 0.89 0.66 0.67 0.59 54 0 5.32 0.01 0.62 1.66 15.05 46.68 36.60 لغزالن والنعام والنباتات النادرة ساوهمحمية  12

 0.121 0.197 0.266 0.173 0.705 2.303 2.87 3.061 0.59 18 0 6.26 0.02 0.02 2.22 10.98 33.97 52.82 ةعبد الحسين عبد الزهرة / درسة ال عقيل االبتدائي 13

 0.11 0.13 0.15 0.1 0.51 0.81 0.42 0.53 0.24 17 0 5.44 0.02 1.11 3.20 12.14 33.33 51.31 عبد رزاق فاضل 14

 0.2 0.28 0.36 0.26 0.62 1.73 2.71 3.69 0.31 26 0 9.58 0.01 0.97 1.63 10.45 36.62 51.29 عماد بهلول 15

 0.1 0.14 0.13 0.13 0.26 0.51 0.4 0.45 0.29 14 0 4.92 0.02 1.26 1.79 10.67 35.00 52.52 قاسم جريان محمد 16

 0.18 0.25 0.32 0.19 0.71 2.19 1.69 2.8 0.46 15 0 8.11 0.01 0.63 1.92 11.21 35.03 51.84 7معمل الملح  17

 0.1 0.14 0.19 0.1 0.36 0.7 0.41 0.66 0.36 19 0 5.88 0.03 0.63 1.78 12.27 34.78 51.14 ف وثيج عكالعار 18

 0.164 0.21 0.356 0.16 0.65 1.937 1.465 2.081 0.51 28 0 6.64 0.01 0.51 1.39 9.72 38.88 49.99 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية 19

 0.13 0.21 0.26 0.16 0.52 1.75 1.38 2.33 0.43 38 0 6.61 0.01 0.80 2.64 11.94 35.09 50.32 اياد محمد نغماش 20

 0.1 0.12 0.19 0.15 0.51 0.93 0.56 0.7 0.58 28 0 5.87 0.01 0.77 1.94 14.60 33.38 50.07 سليم ال شارع محمد 21
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  Arabic_name Cl ت
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HCO3 
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CO3 
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NO3 
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po4 
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B 
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Fe 
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MN 

ppm)) 

Zn 
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Cu 
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Cd 

ppm)) 

Pb 

ppm)) 

Ni 

ppm)) 

Co 

ppm)) 

 0.13 0.13 0.27 0.17 0.55 0.97 0.62 0.87 0.57 17 0 10.15 0.01 0.20 0.15 24.65 5.47 69.73 2الحزام االخضر/ 22

 0.22 0.14 0.25 0.16 0.49 0.92 0.67 0.75 0.48 24 0 5.44 0 0.14 0.07 15.93 46.18 37.82 قيصر سوادي 23

 0.25 0.14 0.27 0.24 0.47 0.91 0.61 0.79 0.46 27 0 8.49 0 0.01 0.17 6.59 47.68 45.57 بديل البديل 1مصفى السماوه/ 24

 0.28 0.18 0.35 0.29 0.45 0.89 0.59 0.69 0.41 30 0 3.10 0.01 0.31 0.63 16.99 30.98 51.39 اقبال حليو حسين 25

 0.156 0.253 0.266 0.191 0.571 1.493 1.063 1.692 0.609 20.31 0 5.35 0.01 0.57 1.52 6.81 36.82 54.83 صالح ملوص 26

 0.14 0.13 0.15 0.12 0.22 0.69 0.39 0.47 0.34 29 0 5.55 0.01 0.84 2.25 10.86 33.99 52.88 قحطان محمود 27

 0.19 0.16 0.23 0.19 0.52 0.94 0.63 0.77 0.56 20 0 8.93 0.01 0.04 0.09 3.20 72.00 24.70 الذرة الصفراء 28

 0.23 0.23 0.33 0.31 0.43 0.83 0.54 0.81 0.45 39 0 2.19 0.03 0.01 0.33 0.81 84.98 13.85 1مشروع تطوير االبل / 29

 0.11 0.1 0.34 0.36 0.41 0.79 0.52 0.72 0.39 26 0 4.66 0.02 0.07 0.90 20.24 36.37 42.47 حسين كريم فليح 30

 0.1 0.08 0.13 0.07 0.16 0.21 0.32 0.45 0.29 18 0 4.35 0.01 0.75 3.12 10.40 34.44 52.02 حمود شاطئ شارع 31

 0.13 0.21 0.26 0.16 0.52 1.75 1.38 2.33 0.43 38 0 6.61 0.01 0.80 2.64 11.94 35.09 50.32 د الحسينصلفة فهد عب 32

 0.14 0.24 0.27 0.18 0.22 1.84 0.22 2.14 0.42 13 0 5.71 0.01 0.06 1.53 14.97 47.64 35.85 عبد االئمة محمد 33

 0.19 0.23 0.32 0.13 0.33 1.73 0.24 1.25 0.44 12 0 6.66 0.01 0.05 1.05 13.96 52.11 32.87 عين دغيم /شاهد نواف 34

 0.13 0.25 0.24 0.15 0.19 0.94 0.36 1.45 0.32 10 0 6.83 0 0.06 1.10 13.64 52.28 32.98 عطية كاظم محيل 35

 0.17 0.29 0.3 0.12 0.14 0.88 0.39 1.33 0.29 9 0 6.30 0.01 0.04 1.00 14.08 51.66 33.25 1نعيم بريج رجا/ 36

 0.19 0.26 0.35 0.21 0.69 2.01 3.6 5.1 0.72 49 0 8.08 0.01 0.73 1.95 11.21 35.70 51.14 شركة بادية السماوة 37

 0.09 0.12 0.11 0.08 0.3 0.39 0.49 0.6 0.31 23 0 5.56 0.01 0.78 3.19 12.68 33.54 50.58 شاطئ شارع/ بئر الطاقة الشمسية محمد 38

 0.05 0.45 0.07 0.7 0.27 0.32 0.19 0.78 0.19 15 0 4.33 0.01 0.01 0.02 9.27 56.22 34.48 ى محمد ابوجليلبشر 39

 0.09 0.13 0.1 0.09 0.22 0.3 0.24 0.36 0.35 25 0 4.71 0.01 0.94 3.02 11.31 34.60 51.05 البعيد 1معمل اسمنت سامان  40

 0.12 0.31 0.35 0.23 0.75 2.39 3.9 4.63 0.78 56 0 4.51 0.08 5.57 16.53 9.54 30.11 43.75 القريب 6معمل اسمنت سامان  41

 0.13 0.32 0.14 0.22 0.77 0.34 2.36 2.36 0.8 19 0 7.91 0.01 0.06 1.58 17.78 47.52 33.10 حسن هادي عباس 42

 0.16 0.33 0.18 0.27 0.74 0.48 2.12 1.46 0.77 11 0 9.64 0.01 0.25 1.17 17.17 41.75 39.90 عطية دهام ابوحسنة 43

 0.29 0.31 0.25 0.33 0.65 0.69 1.43 0.33 0.68 15 0 7.31 0 0.02 0.71 10.85 48.46 39.98 1خولة صاحب عيسى/ 44

 0.24 0.44 0.38 0.27 0.6 0.77 0.27 0.39 0.6 18 0 7.21 0 0.11 0.60 13.30 36.54 49.56 2نعيم كشيش محمد  45

 0.13 0.07 0.15 0.1 0.22 0.59 0.17 0.54 0.25 25 0 4.55 0.01 0.10 1.74 13.32 46.75 38.18 اويخلف خ 46

 0.106 0.115 0.18 0.086 0.263 0.517 0.616 0.778 0.26 6.5 0 5.17 0.01 0.57 1.74 10.68 37.38 50.19 1محطة مراعي السلحوبية/ 47

 0.12 0.18 0.3 0.15 0.28 0.37 0.71 0.62 0.53 42 0 6.31 0.01 0.67 2.44 11.41 35.58 50.55 5الوحاشية ال عودة  48

 0.16 0.19 0.23 0.15 0.46 1.69 0.95 1.12 0.39 32 0 6.47 0.01 0.51 2.05 12.24 34.98 50.72 سعد عطية بديوي 49

 0.15 0.14 0.23 0.13 0.66 2.13 2.79 3.06 0.46 51 0 7.35 0.01 0.02 1.95 11.21 35.70 51.14 مرقد السيد محمد 50

 0.1 0.09 0.12 0.1 0.26 0.6 1.02 0.56 0.27 22 0 4.43 0.02 1.26 2.94 11.08 34.69 51.27 علية خطار 51

 0.11 0.1 0.09 0.09 0.25 0.42 0.44 0.51 0.36 26 0 4.47 0.01 1.20 4.08 10.82 34.67 50.42 هناء كاظم محسن 52

 0.19 0.23 0.27 0.17 0.62 1.85 0.86 1.28 0.63 31 0 6.76 0.02 0.90 2.28 10.43 34.72 52.56 سيد محمد هاشم 53

 0.16 0.21 0.19 0.11 0.33 1.96 1.28 1.63 0.39 40 0 6.86 0.01 0.85 2.48 11.47 35.33 50.71 عين قصر حمود /الورك 54

 0.09 0.1 0.1 0.09 0.33 1.01 0.46 0.49 0.48 29 0 6.28 0.01 0.78 2.09 13.71 35.24 48.95 عين صيد 55

 0.14 0.22 0.11 0.06 0.34 1.4 0.49 0.52 0.49 30 0 6.48 0 0.08 2.30 13.88 50.68 33.13 سمير ناجي 56

 0.18 0.25 0.9 0.14 0.39 0.95 0.51 0.49 0.47 34 0 6.29 0 0.06 1.90 13.89 50.78 33.42 سحر مروي منشد 57

 0.19 0.26 0.35 0.21 0.69 2.01 3.6 5.1 0.72 49 0 8.08 0.01 0.73 1.95 11.21 35.70 51.14 محمد عودة عكاب 58

 0.21 0.24 0.33 0.22 0.82 1.3 1.25 0.55 0.73 28 0 6.03 0 0.08 2.52 14.83 46.37 36.28 مهدي بردان 59

 0.18 0.18 0.23 0.23 0.29 0.23 0.98 0.25 0.74 22.6 0 5.62 0 0.33 3.10 16.09 44.28 36.52 ممدوح مبارك كاظم 60

 0.17 0.16 0.31 0.14 0.49 1.64 1.86 2.16 0.4 35 0 6.59 0.01 0.74 2.51 11.41 35.44 50.63 بئر االبل 61

 0.108 0.126 0.13 0.318 0.318 0.599 0.491 0.723 0.31 7.95 0 4.33 0.01 0.38 1.18 7.27 37.27 54.27 سيد علي الميالي 62

 0.154 0.21 0.289 0.198 0.596 1.38 1601 2.47 0.63 13.71 0 6.06 0.01 0.72 1.19 10.62 45.65 42.54 فيصل عليوي 63

 0.2 0.025 0.019 0.009 0.42 1.35 0.33 0.78 137 7.65 0 4.84 0.02 0.07 0.37 1.29 54.50 43.82 كاطع جبار جادر 64

 0.13 0.11 0.15 0.09 0.39 0.81 0.46 0.39 0.41 22 0 5.36 0.02 0.85 2.29 12.78 33.83 51.08 منتزة بلدية بصية 65

 0.27 0.18 0.17 0.15 0.69 1.29 2.12 0.54 0.48 25 0 4.98 0.02 0.31 2.08 14.85 32.24 50.81 2اسالة ماء بصية/ 66

 ro 52.56 34.72 10.43 2.28 0.90 0.02 6.76 0 31 0.63 1.28 0.86 1.85 0.62 0.17 0.27 0.23 0.19محمد  علي وادي محطة  67

 0.14 0.14 0.26 0.15 0.67 1.83 0.88 1.31 0.62 34 0 19.11 0 0.60 0.38 1.37 36.40 61.85 كريم عبود حسن 68

 0.18 0.17 0.19 0.13 0.59 1.14 0.65 1.72 0.62 37.3 0 6.11 0 0.14 4.41 16.82 40.69 38.09 الحدودي المصطفىمخفر  69

 0.16 0.33 0.04 0.7 0.22 0.12 0.1 0.18 0.25 17.8 0 4.33 0.01 1.60 3.13 10.93 35.05 50.88 مخفر ملحق عمار ابن ياسر 70

 0.19 0.41 0.05 0.6 0.21 0.18 0.14 0.19 0.22 17 0 10.34 0.01 0.02 0.01 17.52 42.04 40.42 2ساير ضيف هللا بين/ 71

 0.13 0.17 0.22 0.29 0.71 0.51 2.3 1.32 0.78 10.5 0 4.23 0.01 0.01 0.39 12.55 58.32 28.74 جاسم محمد جبار 72
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 0.17 0.19 0.24 0.31 0.69 0.56 1.95 0.29 0.79 11 0 2.65 0.01 0.13 0.30 4.43 49.49 45.77 جواد كاظم علي 73

 0.24 0.29 0.27 0.35 0.63 0.64 1.87 0.32 0.69 12 0 6.45 0.01 0.04 0.78 15.19 48.12 35.90 خديجة عبدالكريم حسن 74

 0.28 0.42 0.23 0.29 0.54 0.72 0.23 0.34 0.66 14 0 4.37 0 0.01 0.43 10.26 46.64 42.66 كطمة عكال رحيل 75

 0.17 0.19 0.39 0.25 0.79 0.81 0.29 0.23 0.64 20 0 4.17 0.01 0.25 1.15 24.35 39.96 34.53 مخفر هاشم الحدودي 76

 0.15 0.12 0.41 0.23 0.23 0.96 0.38 0.27 0.71 21 0 8.64 0.01 0.34 0.52 15.14 45.58 38.75 1لقرية العصرية/ا 77

 0.11 0.11 0.37 0.26 0.24 0.95 0.45 0.26 0.65 26 0 2.71 0.01 0.32 0.66 9.48 46.62 43.24 1العامة لالرشاد الزراعي/ الهيأة 78

 0.12 0.1 0.16 0.12 0.5 0.63 0.5 0.55 0.29 12 0 5.71 0.01 0.09 0.80 15.08 47.99 36.12 3بداية السلمان 79

 0.1 0.3 0.2 0.1 0.61 1.84 0.85 1.3 0.4 32 0 5.30 0.01 0.77 0.96 2.85 53.65 42.52 1الغنيمي  80

 ro 14.22 77.72 7.85 0.21 0.31 0 1.97 0 5 0.13 0.7 0.5 0.92 0.9 0.02 0.04 0.04 0.02سالم جواد   81

 0.05 0.06 0.07 0.05 0.95 0.91 0.55 0.75 0.25 7 0 6.33 0 1.49 0.66 2.43 56.55 40.34 1جواد كرار نعيم  82

 0.04 0.05 0.05 0.08 0.97 0.98 0.57 0.76 0.23 6 0 4.14 0.01 0.22 1.01 14.81 47.04 37.12 جاسم سعران سلطان 83

 0.09 0.11 0.11 0.15 0.21 0.7 0.29 0.31 0.26 19 0 5.12 0.02 1.42 3.27 10.49 33.90 52.32 حسن خضير شاهر 84

 0.11 0.08 0.09 0.1 0.35 0.18 0.15 0.26 0.4 28 0 5.42 0.02 1.60 3.30 10.48 34.06 52.14 ابراهيم سعود 85

 0.13 0.15 0.17 0.12 0.53 1.12 0.54 0.63 0.45 32 0 5.73 0.02 1.44 3.23 8.95 34.90 52.90 بئر المنتزةلوذان 86

 0.09 0.11 0.11 0.15 0.21 0.7 0.29 0.31 0.26 19 0 5.12 0.02 1.42 3.27 10.49 33.90 52.32 فضل عزوز ال محسن 87

 0.06 0.09 0.12 0.14 0.28 0.74 0.26 0.33 0.29 15 0 5.03 0.01 0.05 2.64 10.50 50.85 36.00 علي خلف 88

 0.04 0.07 0.14 0.12 0.24 0.73 0.24 0.36 0.24 13 0 6.47 0.01 0.12 1.81 15.25 47.48 35.46 منهل بريس عبد 89

 0.07 0.12 0.11 0.17 0.23 0.75 0.23 0.39 0.28 22 0 6.31 0.01 0.13 2.27 19.23 42.44 36.04 1محطة مراعي السلمان/ 90

 0.07 0.09 0.08 0.06 0.09 0.21 0.1 0.13 0.19 11 0 2.19 0.06 0.62 1.93 12.94 37.29 47.79 نايف ال عبد علي 91

 0.12 0.11 0.11 0.11 0.23 0.48 0.42 0.33 0.3 25 0 4.91 0.02 1.29 2.98 14.37 43.99 38.65 4تخاديد/ 92

 0.22 0.34 0.32 0.35 0.56 2.5 1.7 2.78 0.6 19.8 0 2.53 0.02 0.14 2.88 4.72 63.38 29.00 الشيباني  الحدودي مخفر 93

 0.21 0.14 0.31 0.17 0.45 1.22 1.83 2.12 0.61 22.4 0 4.50 0.02 0.43 4.24 14.41 53.70 27.63 مخفر التأميم الحدودي 94

 0.11 0.12 0.13 0.15 0.36 1.49 1.2 1.49 0.52 39 0 6.54 0.01 1.60 3.13 10.93 35.05 50.88 عبد المنعم سعود 95

 0.13 0.15 0.17 0.12 0.53 1.12 0.54 0.63 0.45 32 0 5.73 0.02 1.44 3.24 8.94 34.90 52.90 مخفر الحسن 96

 0.13 0.34 0.05 0.8 0.15 0.27 0.14 2.11 0.32 1.6 0 10.47 0.01 0.12 0.11 8.82 35.92 55.14 مخفر السماح 97

 0.178 0.242 0.267 0.201 0.578 1.533 1.678 2.22 0.55 11.5 0 4.29 0.03 0.01 0.10 16.03 49.30 34.53 مخفر القادسية 98

 0.06 0.08 0.09 0.07 0.14 0.12 0.1 0.11 0.18 10 0 2.12 0.04 1.00 0.00 19.99 37.98 41.98 1انصاب الحدودي   مخفر 99

 0.09 0.07 0.04 0.09 0.16 0.94 0.16 0.17 0.25 20.8 0 9.12 0.01 0.02 0.24 3.29 36.30 60.16 مخفر المحمرة 100

 0.08 0.07 0.06 0.06 0.21 0.96 0.21 0.18 0.23 27.9 0 5.95 0.01 0.09 0.14 17.67 42.70 39.49 مخفر صليبيخات الحدودي 101

 0.04 0.09 0.08 0.11 0.24 0.89 0.28 0.23 0.24 34 0 4.20 0.01 0.01 0.14 14.75 47.28 37.82 نيسان الحدودي9مخفر  102

 0.13 0.11 0.03 0.13 0.27 0.88 0.32 0.34 0.27 37 0 4.99 0.01 0.10 0.20 19.50 45.72 34.56 مخفر فاطمة الحدودي 103

 0.18 0.22 0.2 0.12 0.39 1.85 1.36 1.92 0.52 37 0 6.50 0.01 0.80 2.19 12.25 35.56 49.98 1محطة تحلية ماء السلمان/ 104

 0.173 0.281 0.295 0.226 0.818 1.861 1.917 3.121 0.713 29.1 0 5.64 0.01 0.46 1.44 7.28 37.17 54.10 شنان جواد ناصر 105

 0.185 0.118 0.138 0.106 0.192 0.325 0.409 0.469 0.19 0.86 0 4.15 0.01 0.08 0.74 15.74 34.29 49.21 مخفر الوركاء 106

 0.125 0.161 0.235 0.141 0.367 0.698 0.829 1.401 0.51 17.12 0 4.72 0.01 0.90 2.16 7.65 39.56 50.62 فاخر محمد حسن 107

 0.107 0.129 0.175 0.12 0.217 0.505 0.535 0.678 0.32 15.66 0 5.14 0.01 0.60 1.28 8.34 29.31 61.06 حميدة فاهم محمد 108

.انلوجيالعلوم والتك وزارة من تنظيم الباحثة باالعتماد على نتائج التحاليل المختبرية في مختبرات المصدر:  
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 2020-2019لسنة  و اربع قراءات 23وعدد العينات epmو  ppmالموجبة بوحدات  االيونات (1-4ملحق )

 .Ca(ppm) Ca (epm) Mg(ppm) Mg (epm) K(ppm) K(epm) Na  (ppm) Na (epm) ∑ CAT الشهر اسم صاحب البئر رقم البئر

1 

 

 عبد الحسين عبد الزهرة

 

 

 

 49.74 18.09 416.07 0.79 30.89 14.39 174.98 16.47 330.06 كانون ثاني

 46.55 15.00 345.00 0.55 21.51 13.00 158.08 18.00 360.72 نيسان

 55.64 18.00 414.00 0.64 25.02 16.00 194.56 21.00 420.84 تموز

 62.48 22.13 508.99 0.79 30.89 16.61 201.98 22.95 459.92 تشرين اول

2 

 

 

 شركة الرافدين

 

 

 

 138.21 50.39 1158.97 1.87 73.12 36.60 445.06 49.35 988.97 نون ثانيكا

 75.64 26.00 598.00 0.64 25.02 20.00 243.20 29.00 581.16 نيسان

 211.10 72.00 1656.00 2.10 82.11 59.00 717.44 78.00 1563.12 تموز

 193.34 65.48 1506.04 1.99 77.81 52.22 635.00 73.65 1475.95 تشرين اول

3 

 

 7معمل الملح 

 

 

 

 76.29 26.83 617.09 0.90 35.19 20.07 244.05 28.49 570.94 كانون ثاني

 31.44 15.87 365.01 0.79 30.89 7.89 95.94 6.89 138.08 نيسان

 90.90 33.00 759.00 0.90 35.19 27.00 328.32 30.00 601.20 تموز

 76.88 26.65 612.95 1.25 49.04 20.39 247.94 28.59 572.94 تشرين اول

4 

 

 محطة البيداء لتحلية المياه الجوفية

 

 

 

 60.28 22.26 511.98 1.07 41.84 16.04 195.05 20.91 419.04 كانون ثاني

 63.74 27.00 621.00 0.74 28.93 12.00 145.92 24.00 480.96 نيسان

 83.82 30.00 690.00 0.82 32.06 19.00 231.04 34.00 681.36 تموز

 66.32 23.39 537.97 0.92 35.81 18.01 219.00 24.00 480.96 تشرين اول

 1معمل اسمنت سامان  5

 

 

 

 25.31 8.96 206.08 0.59 23.07 7.73 94.00 8.03 160.92 كانون ثاني

 14.73 10.91 250.93 0.46 17.86 1.56 18.97 1.80 36.07 نيسان

 30.06 10.00 230.00 0.56 21.90 8.00 97.28 11.50 230.46 تموز

 29.97 10.78 247.94 0.57 22.16 8.39 102.02 10.23 205.01 تشرين اول

6 

 

محمية ساوة لغزالن والنعام 

 7والنباتات النادرة /

 

 

 

 30.27 11.26 258.98 0.64 24.86 7.89 95.94 10.48 210.02 كانون ثاني

 39.50 14.00 322.00 0.50 19.55 10.00 121.60 15.00 300.60 نيسان

 53.08 20.87 480.01 1.40 54.85 11.35 138.02 19.46 389.98 تموز

 45.26 16.87 388.01 1.03 40.27 10.94 133.03 16.42 329.06 تشرين اول

7 

 

 

 عارف وثيج عكال

 

 

 

 49.60 18.30 420.90 1.02 39.88 13.16 160.03 17.12 343.08 كانون ثاني

 56.59 20.00 460.00 0.59 23.07 15.00 182.40 21.00 420.84 نيسان

 63.66 24.00 552.00 0.66 25.81 14.00 170.24 25.00 501.00 تموز

 57.74 19.96 459.08 0.61 23.85 15.71 191.03 21.46 430.06 تشرين اول

8 

 

 سليم ال شارع محمد

 

 

 

 49.59 18.09 416.07 0.51 20.03 13.08 159.05 17.91 358.92 كانون ثاني

 44.51 13.00 299.00 0.51 19.90 10.00 121.60 21.00 420.84 نيسان

 57.87 21.00 483.00 0.87 34.02 13.00 158.08 23.00 460.92 تموز

 57.26 20.83 479.09 0.58 22.55 16.04 195.05 19.81 396.99 تشرين اول

9 

 

 

 عين صيد

 

 

 

 42.03 15.35 353.05 0.74 28.93 11.02 134.00 14.92 299.00 كانون ثاني

 60.49 27.00 621.00 0.49 19.16 9.00 109.44 24.00 480.96 نيسان

 68.02 25.00 575.00 1.02 39.88 16.00 194.56 26.00 521.04 تموز

 67.69 23.39 537.97 0.82 32.06 17.93 218.03 25.55 512.02 تشرين اول
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 .Ca(ppm) Ca (epm) Mg(ppm) Mg (epm) K(ppm) K(epm) Na  (ppm) Na (epm) ∑ CAT الشهر اسم صاحب البئر رقم البئر

 سعد عطية بديوي 10

 

 

 

 56.28 21.26 488.98 0.84 32.84 14.47 175.96 19.71 394.99 كانون ثاني

 72.72 30.00 690.00 0.72 28.15 13.00 158.08 29.00 581.16 نيسان

 74.79 27.00 621.00 0.79 30.89 18.00 218.88 29.00 581.16 تموز

 52.92 19.00 437.00 0.72 28.15 14.00 170.24 19.20 384.77 تشرين اول

11 

 

 5الوحاشية ال عودة 

 

 

 

 54.70 20.78 477.94 0.61 23.85 13.90 169.02 19.41 388.98 كانون ثاني

 50.36 18.00 414.00 0.36 14.08 12.00 145.92 20.00 400.80 نيسان

 57.79 20.00 460.00 0.79 30.89 12.00 145.92 25.00 501.00 تموز

 60.57 22.22 511.06 0.74 28.93 15.95 193.95 21.66 434.07 تشرين اول

12 

 

 مرقد السيد محمد

 

 

 

 61.97 23.30 535.90 0.95 37.15 17.11 208.06 20.61 413.02 كانون ثاني

 75.77 27.00 621.00 0.77 30.11 19.00 231.04 29.00 581.16 نيسان

 98.33 35.00 805.00 1.33 52.00 22.00 267.52 40.00 801.60 تموز

 68.67 24.65 566.95 1.10 43.01 18.42 223.99 24.50 490.98 تشرين اول

13 

 

محمد شاطئ شارع/ بئر الطاقة 

 الشمسية

 

 

 

 26.81 9.48 218.04 0.46 17.86 8.39 102.02 8.48 169.94 كانون ثاني

 28.08 10.00 230.00 0.38 14.86 7.50 91.20 10.20 204.41 نيسان

 42.92 16.00 368.00 0.92 35.97 8.00 97.28 18.00 360.72 تموز

 33.11 11.65 267.95 0.41 16.08 9.62 116.98 11.43 229.06 تشرين اول

14 

 

 حمود شاطئ شارع

 

 

 

 44.00 15.04 345.92 0.49 19.16 12.75 155.04 15.72 315.03 كانون ثاني

 34.33 15.00 345.00 0.33 12.90 9.00 109.44 10.00 200.40 نيسان

 33.64 11.00 253.00 0.64 25.02 10.00 121.60 12.00 240.48 تموز

 51.24 17.91 411.93 0.50 19.55 13.82 168.05 19.01 380.96 تشرين اول

15 

 

 

 1محطة مراعي السلحوبية/

 

 

 

 52.68 17.87 411.01 1.26 49.10 14.14 171.94 19.41 388.98 كانون ثاني

 51.43 20.00 460.00 0.43 16.81 12.00 145.92 19.00 380.76 نيسان

 122.82 44.00 1012.00 1.82 71.16 28.00 340.48 49.00 981.96 تموز

 59.96 20.57 473.11 1.57 61.51 17.11 208.06 20.71 415.03 تشرين اول

16 

 

 1محطة تحلية ماء السلمان/

 

 

 

 32.75 12.43 285.89 0.41 16.03 8.63 104.94 11.28 226.05 كانون ثاني

 31.38 11.00 253.00 0.38 14.86 8.00 97.28 12.00 240.48 نيسان

 54.74 20.00 460.00 0.74 28.93 12.00 145.92 22.00 440.88 تموز

 40.38 14.35 330.05 0.33 12.90 11.68 142.03 14.02 280.96 تشرين اول

17 

 

 

 مخفر ملحق عمار ابن ياسر

 

 

 

 45.34 15.87 365.01 0.54 20.99 12.01 146.04 16.92 339.08 كانون ثاني

 34.64 13.83 318.09 0.46 17.99 9.87 120.02 10.48 210.02 نيسان

 57.88 19.80 455.40 1.18 46.14 13.50 164.16 23.40 468.94 تموز

 60.95 22.00 506.00 0.95 36.98 15.00 182.40 23.00 460.92 تشرين اول

18 

 

 2اسالة ماء بصية/

 

 

 

 49.82 17.48 402.04 0.66 25.81 13.57 165.01 18.11 362.92 كانون ثاني

 33.28 14.26 327.98 0.31 12.12 7.73 94.00 10.98 220.04 نيسان

 44.98 18.09 416.07 0.46 17.99 9.21 111.99 17.22 345.09 تموز

 61.17 21.39 491.97 0.59 23.07 16.69 202.95 22.50 450.90 تشرين اول

 6.29 2.50 57.50 0.13 5.08 1.56 18.97 2.10 42.08 كانون ثاني 4تخاديد/ 19
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 .Ca(ppm) Ca (epm) Mg(ppm) Mg (epm) K(ppm) K(epm) Na  (ppm) Na (epm) ∑ CAT الشهر اسم صاحب البئر رقم البئر

  

 

 

 4.40 2.39 54.97 0.02 0.78 0.99 12.04 1.00 20.04 نيسان

 21.96 12.80 294.40 0.41 16.03 6.30 76.61 2.45 49.00 تموز

 7.01 2.48 57.04 0.14 5.47 2.14 26.02 2.25 45.09 تشرين اول

20 

 

 1ر انصاب الحدودي  خفم

 

 

 

 6.85 2.48 57.04 0.15 5.87 1.97 23.96 2.25 45.09 كانون ثاني

 3.16 0.65 14.95 0.03 1.17 0.58 7.05 1.90 38.08 نيسان

 6.10 2.40 55.20 0.10 3.91 1.60 19.46 2.00 40.08 تموز

 5.59 1.90 43.70 0.09 3.52 1.50 18.24 2.10 42.08 تشرين اول

21 

 

 عبد المنعم سعود

 

 

 

 63.78 22.52 517.96 0.90 35.19 16.86 205.02 23.50 470.94 كانون ثاني

 52.64 14.00 322.00 0.64 24.98 16.00 194.56 22.00 440.88 نيسان

 57.92 20.00 460.00 0.92 35.97 14.00 170.24 23.00 460.92 تموز

 72.92 26.17 601.91 0.73 28.54 19.82 241.01 26.20 525.05 تشرين اول

22 

 

 البوذان بئر المنتزة

 

 

 

 38.14 14.61 336.03 0.49 19.16 10.12 123.06 12.92 258.92 كانون ثاني

 44.86 16.20 372.60 0.36 14.11 11.10 134.98 17.20 344.69 نيسان

 48.95 17.00 391.00 0.95 37.15 11.00 133.76 20.00 400.80 تموز

 42.92 14.30 328.90 0.46 17.99 12.99 157.96 15.17 304.01 تشرين اول

23 

 

 كاطع جبار جادر

 

 

 

 48.39 18.70 430.10 0.46 18.08 13.98 170.00 15.25 305.61 كانون ثاني

 45.69 17.39 399.97 0.26 10.17 13.57 165.01 14.47 289.98 نيسان

 46.75 18.12 416.76 0.61 23.85 12.50 152.00 15.52 311.02 تموز

 44.24 14.17 325.91 0.62 24.24 13.73 166.96 15.72 315.03 تشرين اول

.االعلوم والتكنلوجي وزارة مختبرات من تنظيم الباحثة باالعتماد على نتائج التحاليل المختبرية في المصدر:  

 

 2020-2019لسنة  و اربع قراءات 23وعدد العينات epmو  ppm( االيونات السالبة بوحدات 2-4ملحق )

  Cl (ppm) Cl الشهر اسم صاحب البئر رقم البئر
(epm) 

SO4 
(ppm) 

SO4(epm) HCO3 
(ppm) 

HCO 
(epm) 

CO3 
(ppm) 

CO3 
(epm) 

NO3 
(ppm) 

NO3 
(epm) 

PO4 
(ppm) 

∑ ANIO. الفرق النسبي 

1 

 

عبد الحسين عبد 
 الزهرة

 
 
 

 4.06 45.86 0.5 0.39 24.18 1.03 30.90 3.82 233.06 16.28 781.93 24.34 863.10 كانون ثاني

 12.96 35.87 0.4 0.21 13.02 0.70 21.00 3.46 211.09 14.55 698.84 16.95 601.05 نيسان

 13.65 42.28 0.6 0.31 19.22 0.93 27.90 4.61 281.26 14.26 684.91 22.17 786.15 تموز

 5.07 56.45 0.6 0.27 16.74 0.65 19.50 4.47 272.71 20.57 987.98 30.49 1081.18 تشرين اول

2 
 

 شركة الرافدين
 
 
 

 4.41 126.54 1.1 0.85 52.71 3.40 102.00 9.60 585.70 46.73 2244.92 65.96 2338.94 كانون ثاني

 11.32 60.26 0.5 0.26 16.12 1.00 30.00 7.00 427.07 24.00 1152.72 28.00 992.88 نيسان

 12.69 163.56 1.5 1.14 70.69 3.43 102.90 19.00 1159.19 59.99 2881.80 80.00 2836.80 تموز

 4.86 175.41 1.3 0.81 50.23 3.53 105.90 12.78 779.71 65.57 3149.81 92.72 3287.85 تشرين اول

3 
 
 

 7معمل الملح 
 
 

 4.70 69.43 0.7 0.31 19.22 1.37 41.10 6.05 369.11 24.87 1194.99 36.83 1305.99 كانون ثاني

 0.25- 31.60 0.6 0.10 6.20 0.00 0.00 5.00 305.05 13.50 648.41 13.00 460.98 نيسان

 11.73 71.81 0.7 0.45 27.90 1.37 41.10 8.00 488.08 24.99 1200.75 37.00 1312.02 تموز
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  Cl (ppm) Cl الشهر اسم صاحب البئر رقم البئر
(epm) 

SO4 
(ppm) 

SO4(epm) HCO3 
(ppm) 

HCO 
(epm) 

CO3 
(ppm) 

CO3 
(epm) 

NO3 
(ppm) 

NO3 
(epm) 

PO4 
(ppm) 

∑ ANIO. الفرق النسبي 

 5.40 69.00 0.8 0.30 18.60 1.20 36.00 6.31 384.97 25.06 1204.11 36.13 1281.17 تشرين اول 

4 
 
 

محطة البيداء لتحلية 
 المياه الجوفية

 
 
 

 4.35 55.26 0.5 0.26 16.12 1.20 36.00 4.69 286.14 20.09 964.92 29.02 1029.05 كانون ثاني

 12.91 49.16 0.5 0.35 21.70 0.82 24.50 6.00 366.06 17.00 816.51 25.00 886.50 نيسان

 7.33 72.36 0.7 0.37 22.94 1.00 30.00 7.00 427.07 27.99 1344.84 36.00 1276.56 تموز

 4.90 60.12 0.6 0.23 14.26 0.93 27.90 5.39 328.84 20.72 995.18 32.85 1164.86 تشرين اول

5 
 
 

 1معمل اسمنت سامان 
 البعيد
 
 
 

 4.51 23.12 0.2 0.13 8.06 0.14 4.10 1.93 117.75 8.35 401.05 12.58 446.09 كانون ثاني

 0.88 14.47 0.1 0.07 4.34 0.27 8.10 3.26 198.89 6.41 307.87 4.46 158.15 نيسان

 7.82 25.70 0.3 0.24 14.88 0.77 23.10 2.88 175.71 8.81 423.14 13.00 460.98 تموز

 6.29 26.42 0.3 0.19 11.78 0.47 14.10 2.97 181.20 9.14 438.99 13.65 484.03 تشرين اول

6 
 
 

محمية ساوة لغزالن 
والنعام والنباتات 

 7النادرة /
 
 
 

 4.99 27.39 0.6 0.13 8.06 0.37 11.10 2.39 145.81 9.47 454.84 15.03 532.96 كانون ثاني

 9.87 32.40 0.5 0.18 11.16 0.22 6.70 5.00 305.05 12.00 576.36 15.00 531.90 يسانن

 2.61 50.39 0.7 0.31 19.22 0.83 24.90 7.54 460.02 23.38 1122.94 18.33 649.98 تموز

 14.54 33.77 0.7 0.21 13.02 0.60 18.00 4.13 251.97 13.66 656.09 15.17 537.93 تشرين اول

 ارف وثيج عكالع 7
 

 3.73 46.04 0.5 0.19 11.78 1.07 32.10 3.51 214.15 16.57 795.86 24.70 875.86 كانون ثاني

 14.82 41.98 0.5 0.26 16.12 0.72 21.70 5.00 305.05 16.00 768.48 20.00 709.20 نيسان

  
 

 12.84 49.18 0.6 0.31 19.22 0.87 26.10 6.00 366.06 17.00 816.51 25.00 886.50 تموز

 4.70 52.55 0.6 0.26 16.12 0.85 25.40 3.85 234.89 19.88 954.84 27.72 982.95 تشرين اول

8 
 

 سليم ال شارع محمد
 
 
 

 4.45 45.37 0.4 0.31 19.22 0.60 18.00 3.47 211.70 16.68 801.14 24.31 862.03 كانون ثاني

 8.68 37.40 0.2 0.21 13.02 0.40 12.00 3.82 233.06 13.37 642.16 19.60 695.02 نيسان

 9.02 48.30 0.5 0.37 22.94 0.93 27.90 7.00 427.07 16.00 768.48 24.00 851.04 تموز

 4.67 52.15 0.4 0.28 17.36 0.62 18.60 3.33 203.16 19.38 930.82 28.54 1012.03 تشرين اول

9 
 

 عين صيد
 
 
 

 5.12 37.94 0.4 0.27 16.74 0.46 13.80 3.15 192.18 13.95 670.02 20.11 713.10 كانون ثاني

 8.79 50.72 0.3 0.19 11.78 0.53 15.90 6.00 366.06 20.00 960.60 24.00 851.04 نيسان

 13.85 51.47 0.5 0.40 24.80 1.07 32.10 7.00 427.07 18.00 864.54 25.00 886.50 تموز

 4.70 61.62 0.7 0.34 21.08 0.81 24.30 4.61 281.26 22.61 1085.96 33.25 1179.05 تشرين اول

10 
 

 سعد عطية بديوي
 
 
 

 1.56 54.55 0.5 0.24 14.88 1.17 35.10 4.61 281.26 19.99 960.12 28.54 1012.03 كانون ثاني

 12.71 56.31 0.5 0.16 9.92 0.60 18.00 6.56 400.08 19.00 912.57 30.00 1063.80 نيسان

 13.11 57.46 0.6 0.29 17.98 1.17 35.10 7.00 427.07 20.00 960.60 29.00 1028.34 تموز

 0.73 52.16 0.6 0.32 19.84 0.84 25.20 7.00 427.07 23.00 1104.69 21.00 744.66 تشرين اول

11 
 

 5الوحاشية ال عودة 
 

 0.97 53.65 0.5 0.27 16.74 1.10 33.00 4.43 270.27 19.76 949.07 28.09 996.07 كانون ثاني

 9.40 41.71 0.4 0.11 6.82 0.60 18.00 5.00 305.05 14.00 672.42 22.00 780.12 نيسان
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  Cl (ppm) Cl الشهر اسم صاحب البئر رقم البئر
(epm) 

SO4 
(ppm) 

SO4(epm) HCO3 
(ppm) 

HCO 
(epm) 

CO3 
(ppm) 

CO3 
(epm) 

NO3 
(ppm) 

NO3 
(epm) 

PO4 
(ppm) 

∑ ANIO. الفرق النسبي 

 
 

 10.67 46.65 0.6 0.31 19.22 1.13 33.90 5.29 322.74 16.49 792.01 23.43 830.83 تموز

 4.32 55.56 0.6 0.33 20.46 0.70 21.00 3.43 209.26 21.07 1011.99 30.03 1064.86 تشرين اول

12 
 

 مرقد السيد محمد
 
 
 

 5.84 55.14 0.5 0.29 17.98 1.27 38.10 4.25 259.29 19.63 942.83 29.70 1053.16 كانون ثاني

 13.70 57.51 0.5 0.39 24.18 0.67 20.10 6.75 411.82 20.65 991.82 29.05 1030.11 نيسان

 11.86 77.47 0.8 0.56 34.73 1.50 45.00 8.62 525.91 27.45 1318.90 39.34 1395.00 تموز

 5.90 61.02 0.7 0.37 22.94 0.78 23.40 4.56 278.21 21.30 1023.04 34.01 1205.99 تشرين اول

شاطئ شارع/  محمد 13
 بئر الطاقة الشمسية

 
 
 

 2.48 25.51 0.4 0.18 11.16 0.47 14.10 3.47 211.70 8.56 411.14 12.83 454.95 كانون ثاني

 6.29 24.76 0.3 0.13 8.06 0.57 17.10 2.44 148.86 7.75 372.23 13.87 491.83 نيسان

 11.93 33.77 0.4 0.26 16.12 1.07 32.10 4.25 259.29 11.24 539.86 16.95 601.05 تموز

 4.83 30.06 0.3 0.14 8.68 0.32 9.60 2.23 136.05 10.93 524.97 16.44 582.96 تشرين اول

14 

 

 حمود شاطئ شارع
 
 
 

 2.66 41.72 0.4 0.29 17.98 0.70 21.00 3.59 219.03 14.95 718.05 22.19 786.86 كانون ثاني

 9.32 28.48 0.2 0.08 4.96 0.40 12.00 3.00 183.03 10.00 480.30 15.00 531.90 نيسان

 9.01 28.08 0.3 0.21 13.02 0.87 26.10 2.90 176.93 9.60 461.09 14.50 514.17 تموز 

 4.58 46.76 0.4 0.19 11.78 0.43 12.90 3.03 184.86 17.84 856.86 25.27 896.07 تشرين اول

15 
 

محطة مراعي 
 1السلحوبية/

 
 
 

 6.25 46.48 0.5 0.63 39.07 1.10 33.00 3.31 201.94 16.82 807.86 24.62 873.03 كانون ثاني

 11.37 40.93 0.4 0.26 16.12 0.67 20.10 5.00 305.05 12.00 576.36 23.00 815.58 نيسان

 13.21 94.15 0.7 0.53 32.87 1.63 48.90 10.00 610.10 34.99 1681.05 47.00 1666.62 تموز

 5.77 53.43 0.7 0.24 14.88 0.87 26.10 3.74 228.18 19.93 957.24 28.65 1015.93 تشرين اول

16 
 

لية ماء محطة تح
 1السلمان/

 
 
 

 4.85 29.72 0.3 0.21 13.02 0.53 15.90 2.77 169.00 10.47 502.87 15.74 558.14 كانون ثاني

 8.29 26.58 0.3 0.15 9.30 0.43 12.90 4.00 244.04 9.00 432.27 13.00 460.98 نيسان

 3.86 50.67 0.5 0.40 24.80 1.10 33.00 6.16 375.82 17.88 858.78 25.13 891.11 تموز

 5.56 36.13 0.5 0.23 14.26 0.45 13.50 2.59 158.02 14.64 703.16 18.22 646.08 تشرين اول

17 
 

مخفر ملحق عمار ابن 
 ياسر
 
 
 

 3.22 42.51 0.4 0.31 19.22 0.87 26.10 3.51 214.15 15.37 738.22 22.45 796.08 كانون ثاني

 0.82 34.07 0.3 0.01 0.50 0.10 3.00 3.77 230.01 15.00 720.45 15.20 538.99 نيسان

 5.38 51.97 0.6 0.82 50.85 1.60 48.00 5.59 341.05 17.93 861.18 26.03 923.02 تموز

 11.54 48.34 0.5 0.38 23.56 0.96 28.80 5.00 305.05 17.80 854.93 24.20 858.13 تشرين اول

18 
 
 

 2اسالة ماء بصية/
 
 
 

 3.98 46.01 0.5 0.48 29.76 1.03 30.90 3.21 195.84 16.45 790.09 24.84 880.83 كانون ثاني

 8.62 28.00 0.3 0.05 3.10 0.37 11.10 3.31 201.94 9.66 463.97 14.61 518.07 نيسان

 12.23 35.18 0.5 0.11 6.82 0.73 21.90 5.21 317.86 11.31 543.22 17.82 631.90 تموز

 4.51 55.89 0.6 0.31 19.22 0.94 28.20 3.59 219.03 20.59 988.94 30.46 1080.11 تشرين اول

19 
 

 4تخاديد/
 

 4.58 5.74 0.2 0.02 1.24 0.00 0.00 0.59 36.00 1.89 90.78 3.24 114.89 كانون ثاني

 11.90 3.46 0.1 0.01 0.90 0.17 5.10 0.69 42.10 1.29 61.96 1.30 46.10 نيسان



(4-ملحق )املالحق *****************************************  

 
17 

  Cl (ppm) Cl الشهر اسم صاحب البئر رقم البئر
(epm) 

SO4 
(ppm) 

SO4(epm) HCO3 
(ppm) 

HCO 
(epm) 

CO3 
(ppm) 

CO3 
(epm) 

NO3 
(ppm) 

NO3 
(epm) 

PO4 
(ppm) 

∑ ANIO. الفرق النسبي 

 
 

 1.82- 22.77 0.4 0.29 17.98 0.67 20.10 3.23 197.06 9.89 475.02 8.69 308.14 تموز

 7.27 6.06 0.3 0.06 3.72 0.00 0.00 1.00 61.01 3.00 144.09 2.00 70.92 تشرين اول

20 
 

مفخر انصاب الحدودي  
1 

 
 
 

 4.50 6.26 0.2 0.03 1.86 0.00 0.00 0.66 40.27 2.10 100.86 3.47 123.05 كانون ثاني

 2.27 3.02 0.1 0.15 9.30 0.00 0.00 0.33 20.13 0.54 25.94 2.00 70.92 نيسان

 9.42 5.05 0.2 0.05 3.10 0.00 0.00 1.00 61.01 1.90 91.26 2.10 74.47 تموز

 5.77 4.98 0.2 0.08 4.96 0.00 0.00 1.00 61.01 1.60 76.85 2.30 81.56 تشرين اول

21 
 

 عودعبد المنعم س
 

 4.46 58.34 0.5 0.66 40.93 1.23 36.90 4.64 283.09 20.65 991.82 31.16 1104.93 كانون ثاني

 11.96 41.40 0.2 0.40 24.80 1.00 30.00 5.00 305.05 15.00 720.45 20.00 709.20 نيسان

  
 

 5.42 51.97 0.6 0.82 50.85 1.60 48.00 5.59 341.05 17.93 861.18 26.03 923.02 تموز

 4.71 66.35 0.7 0.38 23.56 1.03 30.90 5.11 311.76 24.35 1170.01 35.48 1258.12 تشرين اول

22 
 

 البوذان بئر المنتزة
 
 
 

 4.28 35.01 0.4 0.24 14.88 0.60 18.00 3.08 187.91 12.39 595.09 18.70 663.10 كانون ثاني

 8.51 37.83 0.3 0.53 32.87 1.10 33.00 4.00 244.04 12.30 590.77 19.90 705.65 نيسان

 11.76 38.65 0.6 0.55 34.11 1.23 36.90 3.41 208.04 13.30 638.80 20.16 714.87 تموز

 6.10 37.99 0.5 0.23 14.26 0.49 14.70 2.98 181.81 13.82 663.77 20.47 725.87 تشرين اول

 كاطع جبار جادر 23
 

 1.39 47.06 0.7 0.11 6.82 0.00 0.00 0.40 24.40 25.55 1227.65 21.00 744.66 كانون ثاني

 1.90 43.99 0.4 0.01 0.62 0.07 2.10 0.91 55.52 23.00 1104.69 20.00 709.20 نيسان

 0.93 45.88 0.8 0.03 1.86 0.17 5.10 0.59 36.00 24.99 1200.75 20.10 712.75 تموز
 0.81 43.53 0.9 0.05 3.10 0.00 0.00 0.48 29.28 24.00 1152.72 19.00 673.74 تشرين اول

.االعلوم والتكنلوجي وزارة من تنظيم الباحثة باالعتماد على نتائج التحاليل المختبرية في مختبرات المصدر:  
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 2020-2019لسنة  ظة مثنىحافللمستثمرين في م دونم 120منظومات الري بالرش مساحة ( 5ق )حمل
 ت x y االسم ت x y االسم

 
 ناصر دخيل كشيش

501358 3375689 34-   
الكاظم علي محمد عبد  

 

500320 3443389 1-  

5011303 3376672 35-  500321 3442764 2-  

5011320 3374211 36-  499673 3442804 3-  

501357 3373211 37-  500320 3443389 4-  

 
 بدر كعيميل عواد

3492121 4100041 38-   
 كريم بريس هالل

501214 3380357 5-  

3492234 4911004 39-  501381 3379682 6-  

3491234 491004 40-  500817 3379266 7-  

349121 4910041 41-  500592 3379944 8-  

 
 صبحة هاشم محم

499898 3437969 42-   -9 3379923 500535 نايف تركي فهران 

499855 3437311 43-   
 سيف هاتف فاهم

537361 3403770 10-  

497953 3437417 44-  537641 3403112 11-  

497999 34338088 45-  537167 3402917 12-  

 
ناجي مدلوله عواد  

538739 3419733 46-  536892 3403503 13-  

539346 3418892 47-   
 شري فضيح دخان

542001 3409055 14-  

537982 3418181 48-  542479 3406808 15-  

537811 3418658 49-  541959 3408220 16-  

538274 349181 50-  541478 3408663 17-  

 
 سلمان علي سلمان جبار

507411 3440627 51-   
ملهود لهمودوبرية   

538715 3493570 18-  

507778 3440085 52-  538724 3492350 19-  

507127 3439912 53-   
 سيف فاهم كساء

540149 3406576 20-  

506774 3440459 54-  540001 3405955 21-  

 
 محمد مليح إبراهيم زيد

446667 3356488 55-  539240 3406201 22-  

446466 3355869 56-  539381 3406813 23-  

445228 3356122 57-   
 سامي مرسال هاشم

4489472 3407602 24-  

445441 3356744 58 488422 3406600 25-  

 
 أنور فاهم كسار

553766 3416888 59-  488470 3407200 26-  

553766 3416888 60-  488747 3403896 27-  

552700 3416230 61-   
 وسام شري فضيح

519274 3413710 28-  

552988 3416870 62-  519527 3413140 29-  

 
 محمد عذاب مشاي

526230 3416628 63-  518656 3413647 30-  

526112 3415787 64-  518910 3413077 31-  

525458 3415958 65-   -32 3414445 517719 عبيس وضاح عور 

525492 3416633 66-   -33 3414791 516417 كريم كامل رداد 
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 ت x y االسم ت x y االسم

 
 ضرغام مكليح إبراهيم

كامل ردادكريم  -98 3355996 445816  495740 3438961 -67 

445762 3355417 -99  
 هدوة بين محمد

495421 3433107 -68 

445177 3355543 -100 495440 3432961 -69 

445228 3356122 -101 494829 3432595 -70 

 71- 3433221 494817 102- 3376402 496001 حال ناصر حسين

 
 ماجد مهنا مشاي

568280 3386476 -103  
 عدنان ظاهر محسن

515261 3401784 -72 

567883 3385662 -104 524976 3401224 -73 

569834 33814796 -105 514397 3401432 -74 

570061 3385481 -106 514672 34012002 -75 

 
 حكمة سعود جفات

567883 3385662 -107  
 نجم عبد صياح

508588 3423854 -76 

567738 3385363 -108 509168 3423499 -77 

568441 3383772 -109 508600 3422962 -78 

569834 3384796 -110 508032 3423293 -79 

 
 محمد تقي دوزي

516146 3415790 -111  
 عبدالرحمن شاطي شارع

501915 3436506 -80 

516631 3415406 -112 501719 3435727 -81 

516347 3414585 -113 501081 3435805 -82 

515860 3415241 -114 501304 3436508 -83 

 
 عامر فارس كسار

510420 3420047 -115  
 غزاوي عاصي غريب

512724 3370826 -84 

510856 3419578 -116 512571 3370196 -85 

510395 3418906 -117 511812 3370112 -86 

509964 3419371 -118 511959 3370752 -87 

 
 سعدية عبد األمير عبود

511207 3420188 -119  
 عقيل شري فضيح

519274 34133710 -88 

510772 34199676 -120 519527 3413140 -89 

511281 3419122 -121 518910 3413077 -90 

511712 3419629 -122 518656 3413647 -91 

     
 فاضل هالل محمد علي

504728 3418326 -92 

    504728 3418319 -93 

    504730 3418301 -94 

    504734 3418324 -95 

 96- 3377495 497124 تكليف عباس حسن    

    497013 3349483 -97 

.2019)بيانات غير منشورة(،  والحيواني وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة المثنى، قسم التخطيط والمتابعة وقسم اإلنتاج النباتي  
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Abstract 
  

     This study is dedicated to the assessment of groundwater in the province 

of Muthanna , which t s p south - west of Iraq, and is located  ( 270 ) km from 

the capital south of Baghdad one of Iraq 's provinces south and the second largest 

province after Anbar in terms of area with an area B (51 

740)km 2 equals (20696000)Acres equivalent to %11.9 of the total area 

of Iraq, neighboring the north governor of Diwaniyah and the west of Najaf Najaf and 

the Middle Governor T Dhi Qar and south of the Kingdom of Saudi 

Arabia and part of Basra province and state Kuwait  , Muthanna province between 

latitudes located )31 ˚ 72  َˉ 96 ˝ - 29 ˚ 06 ˉ 12 ˝ (north, and between longitude 

 )46 ˚ 74  َˉ 72 ˝ - 43 ˚ 847  َˉ 3 ˝ (east, where it passes Euphrates River and its branches in 

the province of Muthanna from the north - west towards the south - east and divides 

the province into two parts is not equal the northern part includes easy area 

sedimentary the southern part includes Badia region and South is the only source 

of water for crops Agricultural and spend its Samawa   , the province of Muthanna 

is located on easy parties Sedimentary vary most Ijza Iha heights ranging from (6-

440) M above sea level, and with a desert character , which is located in the south -

 western part of the east and south of the province, which the Arab pier stable returns 

from the Arabian plate  , while part of is not another of the board within easy Faydi 

which dates back e Li pavement is stable from the plate  , while running The Badia, 

which represents a desert area of about 47,000 square kilometers. The area of the 

governorate that covers  ( 85 )%  from The total area of the county . 

        The study aims to identify the effect of the natural elements on the groundwater 

in the study area and the study of the chemical and physical characteristics to identify 

types, evaluate and determine their location and the possibilities for investment, 

have been taken (108) sample random from Â Bar eyes study area The study also 

Dhant taking (23) Sample Selected areas and monitoring them during four seasons 

and knowing the change that occurs in the characteristics of groundwater, and 

taking  (12 ) samples of soil taken during one season to identify the type and 

characteristics of soil in the study area during the study year (201   ) and the extent of 

the impact of soil properties on the properties of groundwater in Al Muthanna 

Governorate  .  

And the rock Almkashif in the study area is Petkonin  ( a m a Radwmh   , Dammam 

and Euphrates / laurel and Alinvaal, Venus, Aldbdbh) , which ranges 

from a Ammarha of (era Paleocene) E. Lee  ( era Pliocene and 

the era of Blaestusan  ) and Petrspat time four - wheel , which is due to ( 

Pleistocene and Holocene) , which covers a no North penalty and north - western 

province and consists in a Sassi of deposits easy sedimentary and deposits of valleys 

and depressions and deposits of sand dunes   , and plays a geological factor role 

is important in determining The quality of groundwater and even surface water. 
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It classified the study area on a Nha dry area and where the region 

is characterized by hot summers and dry winters and cool relatively with rain 

falling little  . The limestone formed to form Dammam aquifer , the president is not on 

the portfolios of  , while the composition of a m a for Radwmh second tank 

(deep) these two reservoirs Atkonan mainly of limestone rock and limestone 

Atomajth. 

  Formation Aldbdbh and deposition time four - wheel constitute a reservoir Fattata 

shallow north and northeast regions of the province in general e n e these reservoirs 

shallow in the region is not of great importance due to the lack of quantity and 

in response to cent quality   , particularly those of the present in the sediments 

Quaternary  . A no t year Gah water movement of groundwater is from the south -

 west towards the north - east of the highlands b Â toward the Euphrates River )  low -

 lying areas)   .  

  The water quality of groundwater heterozygous and differentiated by 

formations  , where quality is often Kipritateh in Dammam Formation 

and a m a for Radwmh in the southern desert region  , in the neighborhood n be 

quality Klordih in the formation Aldbdbh in the area easy Sedimentary  , the water 

classification in the area of study depending on the amount only navigator total 

soluble in groundwater E. Li five varieties are  ( fresh water, water low salinity, 

medium water salinity, water is salty  , and the solution of saline)   .  

The majority of groundwater within the study area is not suitable for drinking 

a not Wonsan except for some areas (such as onlya a quorum, Salman, 

Takaded, Clips, Ahalouat  , Abu blame  ) , while suitable 

all quorum  , Salman, Takaded  , Clips, Ahalouat  , Abu blame  ) , while suitable all this 

water to drink animals within the Table part desert and part of them within 

easy Sedimentary  , there warned against the use of saline water for poultry can use 

the water wells and a few medium salinity within the area of study for the purposes 

of agriculture and watering of plants for crops tolerant of salinity 

due to the NVA y yeh sediments and high soil, you can use some of this water for 

construction purposes   , construction and some of her for the purposes of industrial 

, such as industry , a no cement And oil refineries, salt industry, chemical industries 

and food canning, while this water is not suitable for paper-making purposes. 

The study showed that the origin of groundwater to the area is free water and 

geological features prevailing have affected the water to change the formula  , shown 

, and some sites have the origin of continental  , laboratory results spread 

showed concentrations of ions major in groundwater has prevailed in sodium 

concentrations and decreased potassium concentration in the positive ions whose 

formula is (Na > Ca > Mg > K ) ,)while sulfate concentrations prevailed and the 

concentration of bicarbonates and chlorides decreased in the negative ions formulated 

by(SO 4  > Cl > HCO 3 ). 


