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 الخالصـــــــة

من  على  االنهار  مياه  نوعية  دراسة  تعد 

حياة  مباشر  بشكل  تمس  كونها  االهمية 

الكثير من  ان  نجد  ,اذ  ومتطلباته  االنسان 

نوعية  على  دراستهم  ركزت  الباحثين 

مياه التنبؤ بها مستقبالً وذلك نتيجة كمية ال

فقد  لذلك  المياه  باستخدامات  الرتباطها 

مصادر  توزيع  على  البحوث  هذه  ركزت 

اجل  من  واستدامتها  ونوعيتها  المياه 

البيئية االنظمة  على  .فدراسة (1)الحفاظ 

تحدد  التي  هي  للمياه  النوعية  الخصائص 

مدى صالحيتها لالستخدامات البشرية من 

وا الزراعية عدمها  باالستخدامات  لمتمثلة 

وغيرها  والبيئية  والمنزلية  والصناعية 

المياه  نوعية  على  تعتمد  والتي 

والتي  والكيميائية  الفيزيائية  وخصائصها 

تتباين بحسب الخصائص التي تتصف بها 

وتجدر  والبشرية  الطبيعية  المنطقة 

لها  البشرية  النشاطات  ان  الى  االشارة 

تباين االكبر في  نوعية المياه والتي   االثر 

االنهار  مياه  الى  مخلفاتها  تبزل  ما  غالباً 

اذ  الطبيعية  الخصائص  الى  باإلضافة 

ال  العوامل  تلك  مقدمة  في  المناخ  يأتي 

الحار  المناخ  ضمن  تقع  المنطقة  ان  سيما 

الجاف والتي تؤثر بشكل مباشر في تباين 

تم  فقد  األساس  هذا  وعلى  المياه  عناصر 

( من4اخذ  عينات  من   (  متباينة  مناطق 

ضمن  الديوانية  لشط  الرئيسي  المجرى 

و) الشرقي  الحمزة  لشط 4قضاء  (عينات 

 الشنافية للموسمين الشتوي والصيفي.

Abstract 

The study of the quality of 

rivers' water is of the 

importance of being directly 
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affecting human life and 

requirements, as we find that 

many researchers focused 

their studies on the quality of 

the amount of water 

forecasting in the future as a 

result of its association with 

water uses. Therefore, this 

research focused on the 

distribution of water sources 

and their quality and 

sustainability in order to 

preserve On environmental 

systems. The study of the 

qualitative characteristics of 

water determines the extent of 

their suitability for human use, 

whether agricultural, 

industrial, household, and 

environmental uses, and which 

depend on the water quality 

and its physical and chemical 

properties that differ 

According to the 

characteristics that 

characterize the natural and 

human region, it is worth 

noting that human activities 

have the greatest impact on 

the variation of water quality, 

which often taps its waste into 

rivers' water in addition to the 

natural characteristics, as the 

climate comes at the forefront 

of these factors, especially 

since the region lies within the 

hot dry climate, which Directly 

affecting the variability of the 

water elements, and on this 

basis, (4) samples were taken 

from different regions from the 

main stream of Diwaniyah 

coast within the eastern 

Hamza district and (4) samples 

for the Shanafiya season for 

the winter and summer 

seasons. 

 المقدمــــــــــــــــة

الماء كل شيء حي(( من  تشير   ))وخلقنا 

الموارد  اهمية  الى  الكريمة  اآلية  هذه 

والمصدر  الحياة  اساس  وانها  المائية 

الرئيسي لقيام مختلف القطاعات الزراعية 

الحضارات  فقيام   . وغيرها  والصناعية 

يرجع  العراق  في  الرافدين  وادي  بين 

نشأت  لذلك  الطبيعي  المورد  هذه  لتوفير 
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مع  البشرية  والمستوطنات  المستقرات 

يوضح امتداد   هذا  والفرات  دجلة  نهري 

ظل  في  سيما  ال  المائية  الموارد  اهمية 

العالم  يواجهها  التي  المناخية  التغيرات 

مع  متجددة  غير  ثروة  وكونها  مؤخراً 

بنظر االعتبار الطلب المتزايد على  االخذ 

الحاصل  السكاني  التزايد  مع  المورد  هذا 

المقابل  في  المياه  على  الضغط  وزيادة 

له شحة  يتطلب وجود  لذلك  العنصر  ذا 

هذه  لمواجهة  جديدة  طرائق  وضع  االمر 

المائية  االحتياجات  وتلبية  المشاكل 

 واستثمارها واستغاللها بشكل أمثل.

هل  باالتي  التساؤل  البحث  مشكلة  تمثلت 

االنوعية  الخصائص  في  تباين  هناك 

السطحية  للمياه  والكيميائية(  )الفيزيائية 

الحمزة الشرقي وال شنافية , ضمن قضائي 

لتمثل االجابة  البحث  الفرضية  وقد جاءت 

عن التساؤل الذي طرح في مشكلة البحث 

المياه  تتباين  ب  الفرضية  تمثلت  وقد 

السطحية لشطي الديوانية  والشنافية تبايناً 

اما  المنطقة.  في  ومكانياً  زمانياً  نوعياً 

تحليل  ب  تجلت  فقد  البحث  اهداف 

المختبرية لنوعية المي اه السطحية البيانات 

مدى  وبيان  والشنافية  و  الديوانية  لشطي 

تباينها الزماني والمكاني. وقدتمثلت اهمية 

الدراسة بالتطرق الى الموارد المائية التي 

لذلك  الحياة  لمختلف مجاالت  االساس  تعد 

فان دراسة شطي الديوانية والشنافية يأتي 

تقع  المنطقة  االهمية كون  على درجة من 

الح المناخ  من ضمن  وتعاني  الجاف  ار 

ان  اني  الصيهود  مواسم  في  المياه  شحة 

الرئيس  المصدر  هي  السطحية  المياه 

الزراعية والسكانية  البشرية  لالستعماالت 

الحيوانات  وشرب  والصناعية  والمنزلية 

حدود  اما   . االحتياجات  من  وغيرها 

المياه  على  اشتملت  الدراسة  منطقة 

الشرقي  الحمزة  قضائي  ضمن  السطحية 

الديوانية  بشطي  والمتمثلة  والشنافية 

الحدود االدارية لمحافظة  والشنافية ضمن 

عرض  دائرتي  بين  تقع  والتي  الديوانية 

وبين    31  50"  -     31  20)" (شماالً 

"( طول   10"  -   44  28خطي 

45   ( الخريطة  من 1(شرقاً  تحدها   )

و  والشامية  الديوانية  قضائي  الشمال 

جهة من  المثنى  ومحافظة  عفك   قضاء 

الغرب  ومن  الشرقي  والجنوب  الشرق 

الديوانية  شطي  ويمتد  النجف  محافظة 

الرسوبي  سهل  منطقة  ضمن  والشنافية 

بلغ ) بطول  (كم لشط الديوانية 93بالعموم 
شط  والمتمثل  الفرات  نهر  مجرى  طول  بلغ  بينما 

المنطقة ) .158الشنافية ضمن                  (كم 
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 (1الخريطة ) 

 موقع الفلكي والجغرافي لمنطقة الدراسةال

الخريطة  الطوبوغرافية  المصدر: 

 250000:1  بمقياس,    القادسية  لمحافظة

برنامج    2017  لسنة,   باستخدام   ,Arc 

Gis 10.5 . 

 

 

 

 

 

الماء    -1 حرارة   Water:درجة 

temperature- 

التي  النوعية  بالخاصية  المياه  تتصف 

وتفقدها  ببطء  الحرارة  تكتسب  تجعلها 

احد  الحرارة  درجة  كون  ببطء 

تتسم بها المياه  التي  الفيزيائية  الخصائص 

العوامل  في  للتباين  تبعاً  تتباين  والتي 

من  المناخية  العوامل  وتحديداً  الطبيعية 

الرياح  الحرارة  درجة  شمسي  اشعاع 

والرطو واالمطار  وخصائصها  النسبية  بة 

المناخ السائد في  نوع  بحسب  يتحدد  وهذا 

تتباين  االساس  هذا  على  الدراسة  منطقة 

مكانياً  هي  مما  اكثر  زمانياً  المياه  حرارة 

الجدول) من  يتضح  ( 18(والشكل)26اذ 

الديوانية   لشط  الحرارة  درجة  تباين 

للموسمين الشتوي والصيفي اذ بلغ معدلها 

الصيفي ) (م  وانخفضت الى 28.7للموسم 

 (م  خالل الموسم الشتوي اما 13.7)
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 (26جدول )                                            

 المعدل S1 S2 S3 S4 المواسم العنااصر

 درجة الحرارة

 م  

 28.7 29.1 29 28.6 28.2 الصيفي

 13.7 14 13.9 13.6 13.6 الشتوي

 العكورة

NTU  

 49.5 52.2 55.3 45.9 44.6 الصيفي

 41.3 38.8 71.8 26.5 28.1 الشتوي

االس 

 الهيدروجيني 

ph  

 7.36 7.57 7.51 7.27 7.1 الصيفي

 8.23 8.13 8.18 8.17 8.45 الشتوي

التوصيلة 

 الكهربائية

 مايكروسيمنز/سم

 941.5 954 933 944 935 الصيفي

 909.75 898 897 892 952 الشتوي

الكلية  االمالح 

 الذائبة ملغم/لتر

 511 536 494 514 500 الصيفي

 718.5 716 712 692 754 الشتوي

 الكالسيوم

 ملغم/لتر

 106.3 108.8 104 107.2 105.3 الصيفي

 74 70.4 72 72 81.6 الشتوي

TSS 

 ملغم/لتر

 69.12 80.48 76 60 60 الصيفي

 58.85 46.8 125 28.8 34.8 الشتوي

 الفوسفات

 ملغم/لتر

 0.68 0.467 0.432 0.942 0.910 الصيفي

 0.095 0.08 0.09 0.11 0.10 الشتوي

 79.1 88.5 74.8 76.7 76.4 الصيفي الصوديوم
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الديوانية لعام  الفيزيائية والكيميائية لمياه مجرى شط   2020-2019الخصائص 

 12/1/2020  و  8/7/2019المصدر: دراسة ميدانية بتاريخ 

 (18الشكل )                                           

الديوانية والشنافية خالل الفصل الشتوي والصيفي   لمياه لشط  قيم درجة حرارة 

(2020-2019لعام)

 (27( و)26المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )

 96.9 100.4 100.3 92.5 94.4 الشتوي ملغم/لتر  

 البوتاسيوم

 ملغم/لتر

 4.2 3.9 3.7 4.6 4.6 الصيفي

 4.8 4.7 4.9 4.6 5 الشتوي

 العسرة الكلية  

 ملغم/لتر

 400 380 392 416 412 الصيفي

 341 352 316 320 376 الشتوي

DO 5.64 6.46 5.87 5.13 5.12 الصيفي 

 7.9 7.89 7.58 8.14 8.01 الشتوي

 النترات

 ملغم/لتر

 6.6 6.56 6.46 6.74 6.65 الصيفي

 4.42 4.37 4.39 3.84 5.09 الشتوي
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( S4تباينها مكانياً فقد سجل موقع العينة )

خالل  المياه  حرارة  لدرجة  قيمة  اعلى 

( بلغت  الصيفي)تموز(  (م  29.1الموسم 

( ادنى قيمة بلغت S1بينما سجل الموقع )

الموقع)28.2) اما  بلغت S2,S3(م   ( فق 

( الحرارة  (م  على التوالي 29,    28.6قيم 

المو الثاني( اما خالل  )كانون  الشتوي  سم 

( اعلى قيم الحرارة S4فقد سجل الموقع )

( بلغت  الشتوي  الموسم  بينما 14خالل  (م  

( الموقع  قيم S2 , S1سجل  ادنى   )

( بلغت  بينما 13.6الحرارة  منهما  لكل  (م  

( الموقع  في  المياه  حرارة  قيم  ( S3بلغت 

الحرارة 13.9) درجة  قيم  تباين  .اما  (م  

الشناف شط  الجدول لمياه  من  فيتضح  ية 

(27( والشكل  درجة 18(  معدل  ان   )

الموسم الصيفي  بلغت خالل  المياه  حرارة 

(29.7( الى  انخفضت  بينما  (م  13.2(م  

المكاني  التباين  اما  الشتوي  الموسم  خالل 

الموقع ) ان  اعلى قيم S4فيالحظ  ( سجل 

لتبلغ  الصيفي  الموسم  خالل  الحرارة 

(30.1( الموقع  بينما سجل  ادنى S1(م    )

الحرارة اذ بلغت ) (م  اما الموقع 29.1قيم 

(S2 ,S3 الحرارة قيم  فيهما  بلغت  فقد   )

تباينها 30,    29.7) اما  التوالي  على  (م  

الموقع  ان  فيتضح  الشتوي  الموسم  خالل 

(S4 بلغت اذ  الحرارة  قيم  اعلى  سجل   )

(13.5( الى  انخفضت  بينما  (م  في 13(م  

( اما قيم درجة حرارS1الموقع  المياه (  ة 

( الموقعين  بلغت S2 ,S3ضمن  فقد   )

 (م  على التوالي.13.4,    13.1)

 (                          27جدول )                                        

 المعدل S1 S2 S3 S4 المواسم العنااصر

الحرارة  درجة 

 م  

 29.7 30.1 30 29.7 29.1 الصيفي

 13.2 13.5 13.4 13.1 13 الشتوي

 العكورة

NTU   

 61.4 65.8 63.3 58.3 58.2 الصيفي

   67.6 29.6 33.7 60.1 147 الشتوي

 االس الهيدروجيني

ph  

 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 الصيفي

 7.8 7.87 7.86 7.84 7.83 الشتوي

 التوصيلة الكهربائية

 مايكروسيمنز/سم

 2965 2975 2970 2960 2955 الصيفي

 2602.5 2580 2560 2670 2600 الشتوي
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12/1/2020  و  8/7/2019دراسة ميدانية بتاريخ المصدر:  

-

 Turbidity:- العكـــــورة  

التي  الفيزيائية  العناصر  من  العكورة  تعد 

الصلبة  والمواد  العوالق  وجود  عن  تنجم 

التربة والرمل والطين والمواد  دقائق  من 

باإلضافة  العالقة  والالعضوية  العضوية 

عكورة  تكون  ان  الممكن  من  انه  الى 

الذائبة  الكلية  االمالح 

 ملغم/لتر

 1951 1988 1980 1924 1912 الصيفي

 2010.7 2007 1954 2044 2038 الشتوي

 الكالسيوم

 ملغم/لتر

 181.5 187 184 180 175 الصيفي

 125.2 123.2 131.2 124.8 121.6 الشتوي

TSS 

 ملغم/لتر

 133 138 137.5 124.3 132.3 الصيفي

 61.4 57.55 43.77 94.2 50.4 الشتوي

 الفوسفات

 ملغم/لتر

 0.157 0.90 0.91 2.24 2.23 الصيفي

 0.1575 0.23 0.21 0.09 0.10 الشتوي

 الصوديوم

 ملغم/لتر  

 667 685 685 650 648 الصيفي

 468 472 462 480 458 الشتوي

 البوتاسيوم

 ملغم/لتر

 12.5 8.4 8.6 16.8 16.5 الصيفي

 8.6 8.6 8.4 9 8.4 الشتوي

 العسرة الكلية 

 ملغم/لتر

 895.2 912 910 880 879 الصيفي

 692 684 676 708 700 الشتوي

 االوكسجين المذاب

 DO 

 5.9 5.52 5.65 6.33 6.32 الصيفي

 7.8 7.71 7.84 8.1 7.74 الشتوي

 النترات

 ملغم/لتر

 5.3 5.11 5.1 5.52 5.51 الصيفي
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حية  وكائنات  البكتريا  وجود  ناتجة  المياه 

مدى  تعكس  المياه  عكورة  فان  كذلك 

الضوء شفافي انتشار  وبالتالي  المياه  ة 

بدل  العالقة  المواد  قبل  من  وامتصاصه 

مستقيم بشكل  انتقاله  من (2)من  يتضح  .اذ 

( )26الجدول  والشكل  قيم 19(  تباين   )

ومكانياً اذ بلغ معدل  تبايناً زمانياً  العكورة 

( الصيفي  للموسم   NTU(41.3العكورة 

( الى  ارتفعت  خالل   NTU(49.5بينما 

الش الديوانية يعزى الموسم  لمياه شط  توي 

معدل  ارتفاع  الى  ذلك  في  السبب 

الحار  الفصل  خالل  المائي  التصريف 

المائية واتساع المساحات  الشحة  لمواجهة 

وما  الشتوي  الموسم  خالل  المزروعة 

االسمدة  من  مخلفات  من  عنها  ينتج 

العضوية والالعضوية والتي تصرف الى 

الهائ  مجاري الى  باإلضافة  مات االنهار 

الصحي هذا يؤدي  الصرف  النباتية ومياه 

بينما  المياه  في  العوالق  نسبة  ارتفاع  الى 

المائي   التصريف  كمية  ارتفاع  يعمل 

على  االمطار  المطري  التساقط  وانعدام 

الموسم  خالل  العكورة  قيم  تراكيز  تقليل 

ان  فيالحظ  المكاني  تباينها  .اما  الصيفي 

(S3 خالل العكورة  قيم  اعلى  سجل   )

)ال بلغت  الصيفي   NTU(71.8موسم 

( الموقع  سجل  قيم S2بينما  ادنى   )

( بلغت  بلغت   NTU(26.5العكورة  بينما 

( الموقعين  في  العكورة  (  S4 ,S1قيم 

(28.1    ,38.8)NTU  . على التوالي 

لشط  بالنسبة  العكورة  قيم  تباين  اما 

( الجدول  من  فيتضح  ( 27الشنافية 

( الموسم 19والشكل  خالل  معدلها  ان   )

)ا الى   NTU(61.4لصيفي  وارتفعت 

(67.6) NTU اما الشتوي  الموسم  خالل 

( الموقع  ان  فيالحظ  المكاني  ( S4تباينها 

الموسم  خالل  العكورة  قيم  اعلى  سجل 

( ليبلغ  سجل NTU (65.8الحار  بينما 

( بلغت S1الموقع  العكورة  قيم  ادنى   )

(58.2) NTU العكورة قيم  بلغت  وقد 

( المواقع  )S3 ,S2ضمن   )58.2   ,

63.3) NTU خالل .اما  التوالي  على 

( الموقع  سجل  فقد  الشتوي  ( S1الموسم 

( بلغت  العكورة  قيم  في   (147ارتفاعاً 

NTU  ( الموقع  سجل  ادنى قيم S4بينما   )

شط  لمياه  الشتوي  الموسم  خالل  العكورة 

( بلغت  اذ  قيم NTU (29.6الشنافية  اما 

( مواقع  في  بلغت S4 ,S2العكورة  فقد   )

(60.1  ,33.7) NTU  .على التوالي 

 -:(PH)االس الهيدروجيني -2

لقياس  معياراً  الهيدروجيني  االس  يمثل 

تعادلها وهو  او  المياه  او حامضية  قاعدية 

ايون  لتركز  السالب  اللوغاريتم  يمثل 

االس  دالة  وتتراوح  الهيدروجين 

( بين  الرقم 14-0الهيدروجيني  يمثل  اذ   )

الدالة 7) اذا كانت  قيم  اما  المياه  تعادل   )
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من) قاعدية 7اكبر  على  يدل  فهذا   )

القيمة اقل من )المياه    ( فهي تدل7بينما اذ كانت 

 (19الشكل )

(2020-2019قيم العكورة لمياه شط الديوانية والشنافية خالل الفصل الشتوي والصيفي لعام )

 

 

 

 

 

 

 

باالعتماد  لمصدر : من عمل الباحث  ا

 (27( و)26على الجدول )

بمعنى ان المياه ذات  المياه  على حامضية 

( الجدول  من  .يتضح  قاعدية  ( 26صفة 

( الهيدروجيني 20والشكل  االس  تباين   )

( معدل  فبلغ  ومكانياً  زمانياً  ( PHتبايناً 

( الصيفي  الموسم  لمياه شط 7.36خالل   )

( الى  ارتفع  بينما  خالل 8.23الديوانية   )

فقد   الموسم المكاني  تباينها  اما  الشتوي 

( الموقع  لدالة االس S4سجل  قيم  اعلى   )

( بلغت  اذ  ( 7.57الهيدروجيني 

( الى  الموقع 7.1وانخفضت  ضمن   )

(S1 الهيدروجيني بلغت قيم االس  بينما   )

( المواقع  )S3 ,S2ضمن   )7.23   ,

الموقع 7.51 سجل  بينما  التوالي  على   )

(S1(ل قيم  اعلى   )PH( بلغت   )8.45) 

الموقع  وسجل  الشتوي  الموسم  خالل 

(S4( قيم  )PH(ادنى  بلغت  اذ   )8.13 )

  ( قيم لالس  S3 ,S2وقد سجل الموقع )

( بلغت  (على 8.18,  8.17الهيدروجيني 

تباين قيم االس الهيدروجيني  التوالي .اما 

الجدول  من  فيالحظ   الشنافية  شط  ضمن 

(27( والشكل  الشتوي 20(  الموسم   )

ه عما  ارتفاعاً  الموسم سجل  في  عليه  و 

( بلغت  اذ  على 7.8,    7.6الصيفي   )

ان  فيتضح  المكاني  تباينها  اما  التوالي 

( االس S2الموقع  قيم  اعلى  سجل   )

( بلغت  سجلت 7.7الهيدروجيني  بينما   )

( )S4 ,S3 ,S2المواقع  لدالة  قيم   )PH )

الموسم 7.6بلغت) خالل  منهما  لكل   )

الصيفي اما خالل الموسم الشتوي فيتضح 

0%

10%
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30%

40%
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الموسم الصيفي الموسم الشتوي
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)ان   قيم S4الموقع  في  ارتفاعاً  سجل   )

( بلغت  الهيدروجيني  بينما 7.87االس   )

( الى  )7.83انخفضت  الموقع  في   )S1 )

( في  بلغت  )S3 ,S2بينما   )7.84   ,

التوالي .مما سبق يتضح ان 7.86 ( على 

تقع  عامة  بصورة  الدراسة  منطقة  مياه 

نتيجة  وذلك  القاعدية  صفة  ضمن 

وي البيكربونات  على  عزى الحتوائها 

االرتفاع  بين  ما  تباينها  في  السبب 

الى عدة عوامل منها طبيعية  واالنخفاض 

الشتوي  الموسمين  خالل  بشرية  واخرى 

والصيفي فارتفاعها خالل الموسم الشتوي 

 الى تحلل المواد العضوية نتيجة الستخدام  

 

 

 

 

 

 

 

الديوانية والشنافية  لمياه لش  قيم االس الهيدروجيني (20الشكل ) خالل الفصل الشتوي ط 

 (2020  -2019لعام ) والصيفي

 

 (27( و)26المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )
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استهالك  زيادة  الى  باالضافة  االسمدة 

اوكسيد   لنمو ثنائي  نتيجة  الكاربون 

النباتية  الهائمات  ونمو  وتنفسها  االحياء 

في  السبب  يعزى  بينما  خاصة  بصورة 

خالل  الهيدروجيني  االس  قيم  انخفاض 

كمية  في  الزيادة  الى  الصيفي  الموسم 

وبالتالي  المنطقة  الى  الواردة  المياه 

انعدام  وكذلك  الخلط   عملية  ارتفعت 

ع من  يقلل  والذي  المطري  ملية التساقط 

خفض  على  تعمل  والتي  التربة  غسل 

ملوحة المياه وبالتالي التقليل من قيم االس 

الدراسة  منطقة  مياه  في  الهيدروجيني 

فان  عامة  وبصورة  الحار  الموسم  خالل 

نسب دالة االس الهيدروجينيتكون متقاربة 

انها  بمعنى  التعادل  درجة  عن  ومرتفعة 

قاعدية وهي سمة تتصف بها مياه االنهار 

 ي العراق بصورة عامة .ف

الكهربائي  -3 - (EC)ة  التوصيلة 

:Electrical conductivity 

بمثابة  الكهربائية  التوصيلة  خاصية  تعد 

في  الذائبة  االمالح  كمية  لقياس  معيار 

على  قابلية  اكثر  تكون  كونها  المياه 

ارتفعت  كلما  الكهربائي  التيار  توصيل 

طردية  العالقة  ان  بمعنى  االمالح  نسبة 

معدالت وا مع  عكسياً  تتناسب  لتي 

العوامل  تأثير  الى  باإلضافة  التصريف 

نسبة  والبشرية ,ارتفاع  الطبيعية  االخرى 

مباشر في  بشكل  يؤثر  المياه  في  االمالح 

بشكل  واالنسان  المائية  االحياء  فسلجة 

االقتصادية  تأثيرات  الى  باإلضافة  ضار 

عامة  بصورة  اليومية  الحياة  في 

الناجمة   ال والصناعة  المعادن  تآكل  عن 

امالح  على  المياه  احتواء  حالة  في  سيما 

والكلوريدات تؤثر   (3)الكبريتات  اذ   .

يتم  والتي  المياه  نوعية  في  االمالح 

التوصيلة  مؤشر  خالل  من  تحديدها 

الكهربائية واالمالح الذائبة والتي عادةً ما 

في  تغيرات  حدوث  على  للداللة  يستخدم 

التوصيلة الكهربائية  المياه فارتفاع  نوعية 

يدل على وجود مصدر أليونات ذائبة في 

مالح والتي المياه تعمل على رفع نسبة اال

االمالح  تحليل  على  اساسي  يشكل  تعتمد 

تقوم  والتي  ايوناتها  الى  الذائبة  الكلية 

فكلما  الكهربائي  التيار  بنقل  بدورها 

التوصيل  ازداد  االمالح  كمية  ازدادت 

كلما  ان  الى  يشير  وهذا  الكهربائي 

قيم  ارتفعت  الذائبة  االمالح  ازدادت 

العنصرين  وكال  الكهربائية  التوصيلة 

المياه يح صالحية  مدى  ددان 

المختلفة البشرية  يتضح (4)لالستخدامات   .

( الجدول  )26من  والشكل  تباين 21(   )

زمانياً  تبايناً  الكهربائية  التوصيلة  قيم 

معدلها  بلغ  اذ  الديوانية  لشط  ومكانياً 

( الصيفي   (941.5للموسم 

الى مايكروسيمنز/س وانخفض  م 

خالل مايكروسيمنز/س  (909.75) م 

ا التباين المكاني فتشير الموسم  اما  لشتوي 
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( الموقع  ان  الى  سجل S4المعطيات   )

بلغت  الكهربائية  للتوصيلة  قيم  اعلى 

سجل مايكروسيمنز/س  (954) بينما  م 

( التوصيلة S3الموقع  قيم  ادنى  سجل   )

( فبلغت  الصيفي  الموسم   (933خالل 

المواقع مايكروسيمنز/س في  قيمها  اما  م 

(S2 , S1( بلغت  فقد   )935    ,944) 

م على التوالي , اما خالل مايكروسيمنز/س

الى  التحاليل  فتشير  الشتوي  الموسم 

( قيم S1الموقع  في  ارتفاعاً  سجل   )

( بلغت  الكهربائية   (952التوصيلة 

الى مايكروسيمنز/س انخفضت  بينما  م 

الموقع مايكروسيمنز/س  (892) في  م 

(S2( الموقع  اما   )S4 ,S3 بلغت فقد   )

ا التوصيلة  قيم  )فيهما  ,   897لكهربائية 

التوالي.اما مايكروسيمنز/س  (898 على  م 

الكهربائية  التوصيلة  قيم  لتباين  بالنسبة 

الموسمين  خالل  الشنافية  شط  لمياه 

الجدول  من  فيتضح  والشتوي  الصيفي 

(27( والشكل  زمانياً 21(  تباينها   )

الكهربائية  التوصيلة  بلغ معدل  اذ  ومكانياً 

الصيفي  الموسم  خالل 

وانخفض يكروسيمنز/سما(2965) م 

( الى  الشتوي  الموسم   (2602.5خالل 

خالل مايكروسيمنز/س من  ,ويتضح  م 

( الموقع  ان  المعطيات  سجل S4تحليل   )

خالل  الكهربائية  للتوصيلة  ارتفاعاً 

بلغت  الصيفي  الموسم 

سجل مايكروسيمنز/س(2975) بينما  م 

( التوصيلة S1الموقع  قيم  ادنى   )

بلغت  اذ  الكهربائية 

قيم ايكروسيمنز/سم(2955) وبلغت  م 

,  S3 ,S2( )2960التوصيلة في الموقع )

التوالي مايكروسيمنز/س(2970 على  م 

( سجل اعلى S2,بينما يالحظ ان الموقع )

الشتوي  الموسم  خالل  التوصيلة  قيم 

م مايكروسيمنز/س(2670فبلغت)

الى  وانخفضت 

الموقع مايكروسيمنز/س(2560) ضمن  م 

(S3 التوص قيم  ادنى  ليسجل  يلة ( 

وقد  الشتوي  الموسم  خالل  الكهربائية 

( الموقع  التوصيلة ضمن  قيم   , S4بلغت 

S1( م مايكروسيمنز/س(2580,    2600( 

على التوالي ,يعزى السبب في هذا التباين 

 الزماني
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لشط الديوانية والشنافية التوصيلة الكهربائية قيم ( 21الشكل )       خالل الفصل الشتوي لمياه 

 (2020-2019لعام)والصيفي 

 

 

باالعتماد على الجدول )  (27( و)26المصدر: من عمل الباحث 

من  مجموعة  تظافر  الى  والمكاني 

الطبيعية والبشرية فكون المنطقة  العوامل 

الجاف   الحار  المناخ  ضمن  عمل واقعة 

وبالتالي  التبخر  معدالت  زيادة  على  هذا 

الحار  الموسم  خالل  االمالح  تركز 

البشرية  االنشطة  تأثير  الى  باإلضافة 

ان  اذ  مقدمتها  في  الزراعة  تأتي  والتي 

الى  الزراعية  المخلفات  بزل  عملية 

االمالح  نسبة  ارتفاع  على  يعمل  االنهار 

كون المنطقة تعاني من قلة وجود المبازل 

دائها وهذا يؤثر بشكل سلبي في وضعف ا

والمياه  التربة  في  االمالح  نسبة  ارتفاع 

الى  انخفاضها فيعزى  اما  حداً سواء  على 

قلة  وبالتالي  الحرارة  درجة  انخفاض 

التساقط  الى  باإلضافة  التبخر  معدالت 

المياه  خلط  على  تعمل  والتي  المطري 

نسبة  تركز  قلة  في  تساهم  وبالتالي 

 االمالح في المياه.

الذائبة    -4 الكلية  ( T.D.S)االمالح 

Total dissolved salts:- 

مجموع   الذائبة  الكلية  باألمالح  يقصد 

تمثل  والتي  المياه  في  الذائبة  االمالح 

تعد  انها  اذ  الكلية  الذائبة  الصلبة  المواد 

المذابة  والمعدنية  العضوية  للمادة  مقياس 

رديئة  النقية  المياه  وتعد  الماء  في 
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للك صحيح التوصيل  والعكس  هربائية 

ان زيادة تركز االمالح يعمل على  بمعنى 

ايجاد  ويمكن  الكهربائي  التوصيل  زيادة 

اخذ كمية  بشكل مطلق من خالل  االمالح 

للتبخر  وتعرضيها  المرشح  المياه  من 

هذه  وان  المتسرب  او  المتبقي  ووزن 

الكلي  الحجم  يعبر عنها كجزء من  الكمية 

ملغم/لتر ب  وتقاس  من   (5)للعينة  .يتضح 

( )26الجدول  والشكل  قيم 22(  تباين   )

االمالح الكلية الذائبة تبايناً زمانياً ومكانياً 

الديوانية  لشط  والشتوي  الصيفي  للموسم 

ارتفاعاً  الذائبة  الكلية  االمالح  سجلت  اذ 

بلغ  اذ  الصيفي  الموسم  خالل 

الى 718.5) انخفضت  (ملغم/لتر 

الشتوي 511) الموسم  خالل  (ملغم/لتر 

اتضح ,و الجدول  بيانات  تحليل  خالل  من 

( الموقع  اعلى قيم لألمالح S1ان  ( سجل 

الفصل  الديوانية خالل  لشط  الذائبة  الكلية 

( بلغت  اذ  بينما 754البارد  (ملغم/لتر 

( الى  الموقع 692انخفضت  (ملغم/لتر في 

(S2 ضمن الكلية  االمالح  قيم  اما   )

( )S4 ,S3المواقع  بلغت  فقد   )712   ,

خالل   (ملغم/لتر716 اما  التوالي  على 

( الموقع  ان  فيتضح  الحار  ( S4الموسم 

بلغت  االمالح  قيم  في  ارتفاعاً  سجل 

الموقع )536) سجل  بينما  ( S3(ملغم/لتر 

خالل  الذائبة  الكلية  االمالح  قيم  ادنى 

( لتبلغ  الشتوي  (ملغم/لتر 494الموسم 

الذائبة  الكلية  االمالح  قيم  بلغت  بينما 

( المواقع  )S2 ,S1ضمن   )500   ,

(ملغم/لتر على التوالي. اما تباين قيم 514

الشنافية  شط  لمياه  الذائبة  الكلية  االمالح 

الجدول) من  والشكل)27فيتضح   )22 )

الى  الشتوي  الموسم  خالل  قيمها  ارتفاع 

الى 2010.7) انخفض  بينما  (ملغم/لتر 

الصيفي 1951) الموسم  خالل  (ملغم/لتر 

المو ان  فيالحظ  المكاني  تباينها  قع ,اما 

(S1 الكلية االمالح  قيم  ادنى  سجل   )

( بلغت  اذ  خالل 1912الذائبة  (ملغم/لتر 

الى  ارتفعت  بينما  الصيفي  الموسم 

(1988( الموقع  في  اما S4(ملغم/لتر    )

( العينة  فيهما S3 ,S2مواقع  بلغت  فقد   )

( االمالح  (ملغم/لتر 1980,  1924قيم 

الشتوي  الموسم  خالل  ,اما  التوالي  على 

ال ان  )فيالحظ  قيم S1موقع  اعلى  سجل   )

بلغت  اذ  الذائبة  الكلية  االمالح 

(2038( الموقع  اما  فقد S3(ملغم/لتر   )

اذ  الذائبة  الكلية  لألمالح  قيم  ادنى  سجل 

( قيمها 1954بلغت  بلغت  بينما  (ملغم/لتر 

( المدروسة  المواقع  ( S4 ,S2خالل 

التوالي 2007,    2044) على  (ملغم/لتر 

قيم   ارتفاع  في  السبب  االمالح .يعزى 

االيونات  تركز  الى  الذائبة   الكلية 

انخفض  ان  حيث  المياه  في  الموجودة 

التربة  غسل  وعملية  المائي  التصريف 

يعمل  االنهار  مجاري  الى  مياهه   وبزل 

الى  باإلضافة  االمالح  نسبة  رفع  على 

مجرى  الى  تلقى  الى  البشرية  المخلفات 



اخلصائص النوعية للمياه السطحية يف قضائي احلمزة الشرقي والشنافية  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

16 

الحار  الموسم  خالل  انخفاضها  اما  النهر 

ال المائي فيعزى  الوارد  كمية  ارتفاع  ى 

االحتياجات  لسد  المنطقة  الى  يرفد  الذي 

المائية نتيجة لوقوع المنطقة ضمن المناخ 

يالحظ ارتفاع نسبة االمالح  الجاف  الحار 

بالنسبة  الشنافية  شط  مجرى  في  الكلية 

الى  ذلك  في  السبب  يرجع  الديوانية  لشط 

يتمثل  المنطقة  ضمن  الشنافية  شط  كون 

ا باإلضافة بالمجرى  الفرات  لنهر  لرئيسي 

والمتمثلة  الحبوب  محاصيل  زراعة  الى 

المحاصيل  من  وهي  والشعير  بالحنطة 

الى كميات من المياه  تحتاج  التي  الشتوية 

من  يبزل  ما  فان  وبالتالي  احتياجات  لسد 

الى  يطرح  المزروعة  المساحات  هذه 

ارتفاع  على  يعمل  مما  المائي  المجرى 

 لذائبة.نسبة االمالح الكلية ا

 

 

 

الديوانية والشنافية  االمالح الكلية الذائبة  قيم ( 22الشكل ) خالل الفصل الشتوي لمياه لشط 

 (2020-2019لعام)والصيفي 

 (27( و)26المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )
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 :Calcium(  Ca)++الكالسيوم   -5

االيونات  من  الكالسيوم  عنصر  يعد 

اذ  الطبيعة  في  انتشاراً  االكثر  الموجبة 

مع ايون الكاربونات ويستعمل  يوجد عادةً 

المعسرة والمياه اليسرة اذ ان  بين  للتفريق 

نسبت ما  يشكل  من %48)  هالكالسيوم   )

ثالثة  على  المياه  وتصنف  العسرة  المياه 

الكال على  احتوائها  بحسب  سيوم اصناف 

الفقيرة  بالمياه  تتمثل  االولى  المجموعة 

من   )اقل  ملغن/لتر( 10بالكالسيوم 

محتواها  في  متوسطة  الثانية  والمجموعة 

( بين  الكالسيوم  ملغم/لتر( 25-10على 

مياه  بانها  االخيرة  المجموعة  تتمثل  بينما 

)اكثر  بالكالسيوم  المحتوى  وعالية  غنية 

خالل (6)ملغم/لتر(25من   من  يتضح   .

)تحل الجدول  معطيات  والشكل 26يل   )

زمانياً 23) تبايناً  الكالسيوم  قيم  تباين   )

الصيفي  الموسم  خالل  بلغت  اذ  ومكانياً 

الى 106.3) انخفضت  بينما  (ملغم/لتر 

اما 74) الشتوي  الموسم  خالل  (ملغم/لتر 

( الموقع  سجل  فقد  المكاني  ( S4تباينها 

بلغت  اذ  الكالسيوم  قيم  اعلى 

بي108.8) الموقع (ملغم/لتر  سجل  نما 

(S3 بلغت اذ  الكالسيوم  قيم  ادنى   )

ضمن 104) الكالسيوم  قيم  اما  (ملغم/لتر 

( )S2 , S1المواقع  بلغت  ,   105.3( فقد 

خالل 107.2 التوالي  على  (ملغم/لتر 

الصيفي ,بينما سجل الموقع ) ( S1الموسم 

الكالسيوم خالل الموسم الشتوي  اعلى قيم 

( ال81.6بلغت  وانخفضت  ى (ملغم/لتر 

(70.4( الموقع  ضمن  اما S4(ملغم/لتر   )

( الموقع  في  بلغت S3 , S2قيمها  فقد   )

قيم 72) تباين  اما  منهما.  لكل  (ملغم/لتر 

فيتضح  الشنافية  شط  مياه  في  الكالسيوم 

( الجدول  )27من  سجل 23(والشكل   )

في قيم الكالسيوم  ارتفاعاً  الصيفي  الموسم 

( انخفضت 181.5بلغت  بينما  (ملغم/لتر 

( الموسم 125.2الى  خالل  (ملغم/لتر 

سجل  فقد  المكاني  تباينها  اما  الشتوي 

 ( اعلى قيم الكالسيومS4الموقع )

انخفضت 187) بينما  (ملغم/لتر 

)175الى) الموقع  ضمن  ( S1(ملغم/لتر 

الموسم  خالل  ,اما  الصيفي  الموسم  خالل 

( الموقع  سجل  فقد  ارتفاعاً S3الشتوي   )

بلغت  الكالسيوم  قيم  في 

الموقع (ملغ131.2) سجل  بينما  م/لتر 

(S1 بلغت الكالسيوم  قيم  ادنى   )

المواقع 121.6) في  قيمها  اما  (ملغم/لتر 

(S4 , S2( بلغت  فقد   )124.8   ,

يعزى 123.2 التوالي.  على  (ملغم/لتر 

الى  الكالسيوم  قيم  ارتفاع  في  السبب 

وبالتالي  الحرارة  درجة  معدل  ارتفاع 

عليه  يترتب  وما  التبخر  معدالت  زيادة 

الى من   باإلضافة  الكالسيوم  تركز  زيادة 
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واالسمدة  الصحي  الصرف  مياه  تأثير 

اني ما يطرح او يبزل الى  اي  الكيمياوية 

يعمل  المخلفات  النهرية من هذه  المجاري 

,اما  المياه  في  الكالسيوم  قيم  ارتفاع  على 

انخفاض  الى  ذلك  يعزى  انخفاضها 

التبخر  معدال  وانخفاض  الحرارة  درجات 

ال مياه باإلضافة  تأثير  انخفاض  ى 

المبزولة ال  الري  الصحي ومياه  الصرف 

عن  البعيدة  الحضرية  المراكز  في  سيما 

على  ,واعتماداً  المزروعة  المساحات 

منطقة  مياه  فان  الذكر  السابق  التصنيف 

الدراسة تصنف ضمن المجموعة االخيرة 

اكثر  الكالسيوم  من  محتواها  يكون  والتي 

( مي25من  انها  اي  غنية (ملغم/لتر  اه 

 وعالية بالكالسيوم.

 

 

 

 

 

 

 

 (27( و)26المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )

(         )                                                                                
(    -    ) 
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           Total  Suspended  Solids: -(T.S.S) المواد الصلبة العالقة  -6

ال  التي  العالقة  الصلبة  بالمواد  يقصد 

والطين  الرمل  وتشمل  بالمياه  تذوب 

والغرين والمواد النباتية والحيوانية والتي 

المياه  عكورة  في  مباشر  بشكل  تؤثر 

حال  وفي  المياه  طعم  تغير  على  وتعمل 

تعمل على ترسبات في البيئة  ازالتها  عدم 

الى المائية   تؤدي  هوائية  ال  بيئة  ونشوء 

الدقيقة زيادة   الحية  الكائنات  نشاطات 

المياه وعادة ما   وبالتالي تلوث  تعمل على 

.يتضح   (7)اقل من كثافة المياه   تكون كثافة

الجدول) تحليل  خالل  ( 26من 

الصلبة 24والشكل) المواد  قيم  تباين   )

شط  لمياه  ومكانياً  زمانياً  تبايناً  العالقة 

الموسم  خالل  بلغت  اذ  الديوانية 

انخفض 69.12الصيفي) بينما  (ملغم/لتر 

الموسم 58.85الى) خالل  (ملغم/لتر 

سجل  فقد  المكاني  تباينها  اما  الشتوي 

الصلبة (ارتفاعاً S4الموقع) المواد  في قيم   

( لتبلغ  خالل 80.48العالقة  (ملغم/لتر 

 S2الموسم الصيفي بينما سجل الموقعين)

, S1 اذ العالقة  الصلبة  للمواد  قيم  (ادنى 

( قيمها 60بلغت  اما  منهما  لكل  (ملغم/لتر 

الموقع) بلغت)S3ضمن  (ملغم/لتر 76(فقد 

( الموقع  سجل  قيم S3,بينما  اعلى   )

)T.S.Sل) بلغت  اذ  (ملغم/لتر 125( 

( الى  في 28.8وانخفضت  (ملغم/لتر 

( بينما S2الموقع  الشتوي  الموسم  (خالل 

المواقع  العالقة في  الصلبة  المواد  قيم  بلغ 

(S4 , S1( )34.8  ,46.8 ملغم/لتر على)

 التوالي

وفي ما يخص التباين الزماني لقيم المواد 

الشنافية فيالحظ  شط  لمياه  العالقة  الصلبة 

( الجدول  ان 24والشكل)  (27من   )

بلغ  ارتفاعاً  سجل  الصيفي  الموسم 

القيم 133) انخفضت  بينما  (ملغم/لتر 

الى  الشتوي  الموسم  خالل 

فقد 61.4) المكاني  تباينها  ,اما  (ملغم/لتر 

( اعلى قيم للمواد الصلبة S4سجل الوقع )

( لتبلغ  سجل 138العالقة  بينما  (ملغم/لتر 

( بلغت S2الموقع  اذ  قيمها  ادنى   )

الصيفي (124.3) الموسم  خالل  ملغم/لتر 

( المواقع  بلغ قيمها ضمن  ( S3 , S1بينما 

على 137.5,    132.3) (ملغم/لتر 

( الموقع  بينما   , قيم S2التوالي  اعلى   )

الموسم  ضمن  العالقة  الصلبة  للمواد 

( بلغت  اذ  بينما 94.2الشتوي  (ملغم/لتر 

( ادنى 43.77انخفضت  لتسجل  (ملغم/لتر 

( S3لقة في الموقع )قيم للمواد الصلبة العا

( قيم  بلغت  المواقع T.S.Sبينما  ضمن   )

(S4 ,S1( (ملغم/لتر 57.55,    50.4( 

 على التوالي.
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 -:Phosphate( PO4)الفوسفات    -7

( الجدول  معطيات  تحليل  خالل  ( 26من 

( تبايناً 25والشكل  هناك  ان  اتضح   )

لمياه  الفوسفات  لعنصر  ومكانياً  زمانياً 

الحمزة  قضاء  ضمن  الديوانية  شط 

( لعام  سجل 2020-2019الشرقي  اذ   )

الفوسفات  قيم  في  ارتفاعاً  الصيف  فصل 

( انخفضت 0.68بلغت  بينما  (ملغم/لتر 

( خالل0.095الى  فصل   (ملغم/لتر 

مكانياً  الفوسفات  قيم  تباين  اما  الشتاء 

( الموقع  ان  قيم S2فيالحظ  اعلى  سجل   )

بلغت  الصيفي  الموسم  خالل  الفوسفات 

الموقع 0.942) سجل  بينما  (ملغم/لتر 

(S3 ذاته للموسم  الفوسفات  قيم  ادنى   )

( قيم 0.432بلغت   ,اما  (ملغم/لتر 

( المواقع  ضمن  فقد S4 , S1الفوسفات   )

 (ملغم/لتر  0.467,    0.910بلغت )

 

خالل الفصل الشتوي لمياه لشط الديوانية والشنافية المواد الصلبة العالقة قيم ( 24الشكل )

 (2020-2019لعام   )والصيفي 

 (27( و)26المصدر: من الباحث باالعتماد على الجدول )

الشتوي  الموسم  خالل  ,اما  التوالي  )على  الموقع  ارتفاعاً بسيطاً في S1فقد سجل   )
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( الموقع  عن  الفوسفات  بلغت S1قيم  اذ   )

( منهما  كل  في  الفوسفات  ,   0.11قيم 

سجل 0.10 بينما  التوالي  على  (ملغم/لتر 

( )S4 ,S3الموقع  بلغت  قيم   )0.9   ,

ا0.08 على  تباين (ملغم/لتر  اما   , لتوالي 

الشنافية  شط  لمياه  الفوسفات  عنصر 

فيتضح  الفرات  لنهر  الرئيسي  المجرى 

( الجدول  والشكل)27من  ان  25(   )

عما  طفيفاً  ارتفاعاً  سجل  الشتوي  الموسم 

بلغت  اذ  الصيفي  الموسم  في  عليه  هو 

على 0.1575,  0.157) (ملغم/لتر 

( في S2التوالي وسجل الموقع   ( ارتفاعاً 

ا )قيم  بلغت  (ملغم/لتر 2.24لفوسفات 

( الموقع  في  بلغت  ( S4بينما 

قيم 0.90) ادنى  لتسجل  (ملغم/لتر 

بينما  الصيفي  الموسم  خالل  الفوسفات 

( الموقع  في  )S3 ,S1بلغت   )2.23   ,

خالل 0.91 اما  التوالي  على  (ملغم/لتر 

( الموقع  سجل  فقد  الشتوي  ( S4الموسم 

لتبلغ  الفوسفات  قيم  اعلى 

الى 0.23) انخفضت  بينما  (ملغم/لتر 

الموقع )0.09) ( اما قيم S2(ملغم/لتر في 

( المواقع  في  فقد S3 , S1الفوسفات   )

( على 0.21,    0.10بلغت  (ملغم/لتر 

قيم  ارتفاع  في  السبب  يعزى   . التوالي 

المطروحات  في  زيادة  الى  الفوسفات 

االنهار  مياه  الى  والصناعية  الزراعية 

زيادة  الى  السكان وزيادة   باإلضافة  اعداد 

وزيادة  جهة  من  كمية  على  الضغط 

 احتياجاتهم مما يؤدي الى زيادة  

مياه  الى  تطرح  ما  عادة  التي  مخلفاتهم 

تركز  الى  تؤدي  والتي  المجاري 

تؤدي  والتي  بالماء  المذاب  االوكسجين 

 الى ارتفاع قيم الفوسفات في المياه.
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الديوانية والشنافية  الفوسفات  قيم ( 25الشكل ) خالل الفصل الشتوي والصيفي  لمياه لشط 

 (2020-2019لعام )

باالعتماد على الجدول )  (27( و )26المصدر: من عمل الباحث 

    -Na  :Sodium)+(الصوديوم  -8

الديوانية  شط  لمياه  الصوديوم  قيم  تتباين 

خالل  من  يتضح  اذ  ومكانياً  زمانياً  تبايناً 

( ان الموسم 26( والشكل )26الجدول    )

الصوديوم  ارتفاعاً  في قيم  الشتوي سجل 

( انخفضت 96.9بلغت  بينما  (ملغم/لتر 

( اما 79.1الى  الصيفي  الموسم  خالل   )

ا سجل  فقد  المكاني  )تباينها  ( S4لموقع 

بلغت  اذ  الصوديوم  قيم  اعلى 

الصيفي 88.5) الموسم  خالل  (ملغم/لتر 

( الى  ضمن 74.8وانخفضت  (ملغم/لتر 

( الصوديوم S3الموقع  قيم  بلغت  بينما   )

( المواقع  )S2 ,S1ضمن   )76.4   ,

اما خالل 76.7 التوالي   على  ملغم/لتر   )

( الموقع  سجل  فقد  الشتوي  ( S4الموسم 

الصوديوم   قيم  )اعلى  ( 100.4بلغت 

( الموقع  وسجل  قيم S2ملغم/لتر  (ادنى 

)  الصوديوم بلغت  سجل 92.5اذ  وقد   )

( بلغت S3 ,S1الموقع  للصوديوم  قيم   )

التوالي 100.3,  94.4) على  ملغم/لتر   )

شط  ضمن  الصوديوم  عنصر  تباين  .اما 

( الجدول  من  فيالحظ  ( 27الشنافية 

( سجل 26والشكل  الصيفي  الموسم  ان   )

في   )ارتفاعاً  بلغت  (ملغم/لتر 667قيمه 

( الى  اما 468وانخفضت  (ملغم/لتر 

 S4تباينها المكاني فيالحظ ان الموقعين )

,S2 بلغت الصوديوم  قيم  اعلى  سجلت   )

سجلت 685) بينما  منهما  لكل  (ملغم/لتر 

( القيم  S1الموقع  ادنى   )

الموسم 648بلغت) خالل  (ملغم/لتر 

( الموقع  في  بلغت  بينما  ( S2الصيفي  
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غم/لتر اما خالل الموسم الشتوي (مل650)

( سجل ارتفاعاً في S2فيتضح ان الموقع )

بلغت) الصوديوم  بينما 480قيم   )

( الى  في 458انخفضت  (ملغم/لتر  

المواقع)S1الموقع) في  بلغت   S4(بينما 

,S3( على 472,    462(  (ملغم/لتر 

الى  التباين  في هذا  السبب  يعزى  التوالي 

 تأثير عدة  

خالل الفصل الشتوي والصيفي لمياه لشط الديوانية والشنافية الصوديوم  قيم ( 26الشكل )

 (2020-2019لعام      )

 

باالعتماد على الجدول )  (27( و)26المصدر: من عمل الباحث 

بشرية   واخرى  طبيعية  منها  عوامل 

تأثير  الى  يرجع  الصوديوم  قيم  فارتفاع 

في  المستخدمة  الالعضوية  االسمدة 

التربة  غسل  الى  باإلضافة  الزراعة 

االمالح كذلك ما يطرح من  اذابة  وعملية 

تعمل  الصحي  الصرف  ومياه  الفضالت 

 على ارتفاع نسبة الصوديوم في المياه.

ال معطيات  تحليل  خالل  )من  ( 26جدول 

( البوتاسيوم 27الشكل  قيم  تباين  اتضح   )

ومكانياً  زمانياً  تبايناً  الديوانية  شط  لمياه 

خالل  ارتفاعاً  قيم  سجلت  اذ  الديوانية 

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

الموسم الصيفي الموسم الشتوي

شط الديوانية

شط الشنافية



اخلصائص النوعية للمياه السطحية يف قضائي احلمزة الشرقي والشنافية  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

24 

( بلغ  اذ  الشتوي  (ملغم/لتر 4.8الموسم 

( الى  خالل 4.2انخفضت  (ملغم/لتر 

الموسم الصيفي ,ومن خالل تحليل بيانات 

( الموقع  ان  اتضح  ( S1  ,S2الجدول 

سجلت اعلى قيم للبوتاسيوم لشط الديوانية 

بلغت  اذ  الحار  الفصل  خالل 

انخفضت 4.6) بينما  لكل منهما  (ملغم/لتر 

( )3.7الى  الموقع  في  اما S3(ملغم/لتر   )

( المواقع  ضمن  الصوديوم  فقد S4قيم   )

( الموسم 3.9بلغت  خالل  اما  (ملغم/لتر, 

( الموقع  ان  فيتضح  سجل S1البارد    )

في بلغت   ارتفاعاً  الصوديوم  قيم 

(5( الموقع  سجل  بينما  ( S2(ملغم/لتر 

ادنى قيم للصوديوم خالل الموسم الشتوي 

( بلغت 4.6لتبلغ  بينما  (ملغم/لتر 

( المواقع  ضمن  ( S4 ,S3الصوديوم 

اما 4.7,    4.9) التوالي.  على  (ملغم/لتر 

الشنافية  شط  لمياه  الصوديوم   قيم  تباين 

( الجدول  من  ( 27( والشكل )27فيتضح 

( خالل 20والخريطة  قيمها  ارتفاع   )

( الى  الشتوي  (ملغم/لتر 12.5الموسم 

( الى  انخفض  خالل 8.6بينما  (ملغم/لتر 

 الموسم الصيفي .
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باالعتماد على الجدول )المصدر:    (27( و)26من عمل الباحث 

الموقع  ان  فيالحظ  المكاني  تباينها  اما 

(S2 اذ بلغت الصوديوم  اعلى قيم  ( سجل 

الصيفي 16.8) الموسم  خالل  (ملغم/لتر 

( الى  انخفضت  في 8.4بينما  (ملغم/لتر  

( )S4الموقع  العينة  اما مواقع   )S3 ,S1 )

( الصوديوم  قيم  فيهما  بلغت   16.5فقد 

على8.6, خالل   (ملغم/لتر  ,اما  التوالي 

( الموقع  ان  فيالحظ  الشتوي  ( S2الموسم 

بلغت  اذ  للصوديوم  قيم  اعلى  سجل 

(9( الموقع  اما  اذ S4(ملغم/لتر  فقد   )

( في 8.6بلغت  السبب  .يعزى  (ملغم/لتر 

تركز االيونات  الى  الصوديوم  ارتفاع قيم 

تدفق مياه  لتأثير  نتيجة  المياه  في  الموجبة 

التربة غسل  وعملية  مياهه   البزل  وبزل 

زيادة  الى  باإلضافة  االنهار  مجاري  الى 

كل  الحار  الفصل  خالل  التبخر  معدالت 

يعمل على زيادة تركز الصوديوم في  هذا 

أثر  قلة  الى  فيعزى  انخفاضها  اما  المياه 

تراكيز  انخفاض  وبالتالي  الملوثات 

 الصوديوم في المياه.

الكلية    -10  Total Hardnessالعسرة 

(T.H):- 

اهم يعد     من  الكلية  العسرة  عنصر 

المياه وان من  نوعية  تحدد  التي  العناصر 

وجود صخور  اهم مصادرها 

والجبسوم   والدولومايت  الاليمستون 

النهر رسوبيات  في  اذ   (8)واالنهيدرايت 

 يتضح من خالل تحليل بيانات  

(         )                                                                              
(      -    ) 
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( )26الجدول  والشكل  قيم 28(  تباين   )

زمانياً   تبايناً  الكلية  اذ العسرة  ومكانياً 

الصيفي  الموسم  خالل  بلغت 

الى 400) انخفضت  بينما  (ملغم/لتر 

(ملغم/لتر خالل الموسم الشتوي اما 341)

( الموقع  سجل  فقد  المكاني  ( S2تباينها 

بلغت  اذ  للعسرة   قيم  اعلى 

الموقع )416) سجل  بينما  ( S4(ملغم/لتر 

بلغت  اذ  الكلية  للعسرة  ادنى 

ضمن  380) قيمها  اما  المواقع (ملغم/لتر 

(S3 , S1( بلغت  فقد   )412   ,

 (ملغم/لتر على 392

 

الكلية قيم ( 29الشكل ) خالل الفصل الشتوي والصيفي لمياه لشط الديوانية والشنافية العسرة 

 (2020-2019لعام   )

 (27( و)26من عمل الباحث باالعتماد على الجدول )

,بينما  الصيفي  الموسم  خالل  التوالي 

( الموقع  للعسرة S1سجل  قيم  اعلى   )

بلغت  الشتوي  الموسم  خالل  الكلية 

الى 376) وانخفضت  (ملغم/لتر 

الموقع )316) اما S3(ملغم/لتر ضمن   )

( الموقع  في  بلغت S4 , S2قيمها  فقد   )

 (ملغم/لتر على التوالي. 352,    320)

شط  مياه  في  الكلية  العسرة  قيم  تباين  اما 

( الجدول  من  فيتضح  ( 27الشنافية 
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 ( 21( والخريطة  )28والشكل )

قيم  في  ارتفاعاً  الصيفي  الموسم  سجل 

( بلغت  (ملغم/لتر 895.2العسرة  

( الى  انخفضت  لتر (ملغم/692بينما 

تباينها  ,اما  الشتوي  الموسم  خالل 

( الموقع  سجل  فقد  اعلى S4المكاني   )

للعسرة) بينما 912قيم  (ملغم/لتر 

الى) ضمن 879انخفضت  (ملغم/لتر 

( الصيفي S1الموقع  الموسم  خالل   )

سجل  فقد  الشتوي  الموسم  خالل  ,اما 

( العسرة S2الموقع  قيم  في  ارتفاعاً   )

( سجل 708بلغت  بينما  (ملغم/لتر 

)ال بلغت S3موقع  قيمها  ادنى   )

المواقع 676) في  قيمها  اما  (ملغم/لتر 

(S4 , S1فقد بلغت ) 

 (700    ,684 , التوالي  على  (ملغم/لتر 

الى  العسرة  قيم  ارتفاع  في  السبب  يعزى 

زيادة  وبالتالي  الحرارة  درجة  ارتفاع 

زيادة  على  يعمل  مما  التبخر  معدالت 

سرعة  الى  باإلضافة  العسرة  تركز 

التعرية   الجريان تعمل  وبالتالي  المائي 

داخل  الصخور  جرف  على  النهرية 

زيادة  ذلك  الى  يضاف  المائي  المجرى 

الصحي  الصرف  مياه  من  المطروحات 

ومياه البزل كل هذا يؤدي في نهاية االمر 

 الى ارتفاع قيم العسرة الكلية .

 

المذاب  -11 ( DO)  االوكسجين 

Dissolved Oxygen:- 

ال من  االوكسجين  الكيميائية يعد  عناصر 

االحياء  وتحتاجها  المياه  بها  تتصف  التي 

الطاقة  إلنتاج  التنفس  عملية  في  المائية 

في  مباشر  بشكل  الحرارة  درجة  وتؤثر 

الماء  في  المذاب  االوكسجين  كمية  تحديد 

في  ان  بمعنى  عكسية  بعالقة  ويرتبطان 

كمية  تقل  الحرارة  درجة  ارتفاع  حالة 

لق نتيجة  المذاب  ذوبان االوكسجين  لة 

صحيح والعكس  من   (9)الغازات  .يتضح 

( الجدول  بيانات  تحليل  ( 26خالل 

( االوكسجين 30والشكل  قيم  تباين   )

سجل  اذ  ومكانياً  زمانياً  تبايناً  المذاب 

قيم  في  انخفاضاً  الصيف  فصل 

( بلغت  بينما 5.64االوكسجين  (ملغم/لتر 

( الى  فصل 7.9ارتفعت  خالل  (ملغم/لتر 

ق تباين  اما  مكانياً الشتاء  االوكسجين  يم 

( الموقع  ان  قيم S4فيالحظ  اعلى  سجل   )

بلغت  الصيفي  الموسم  خالل  لألوكسجين 

( S1(ملغم/لتر بينما سجل الموقع )6.46)

بلغت   ذاته  للموسم  للعنصر  قيم  ادنى 

االوكسجين 5.12) قيم  ,اما  (ملغم/لتر 

( المواقع  بلغت S3 , S2ضمن  فقد   )

التوالي 5.87,    5.13) على  (ملغم/لتر 

سجل  فقد  الشتوي  الموسم  خالل  ,اما 

( االوكسجين S2الموقع  قيم  في  ارتفاعاً   )

( بلغت  التوالي 8.14اذ  على  (ملغم/لتر 

( الى  انخفض  في 7.58بينما  (ملغم/لتر 



اخلصائص النوعية للمياه السطحية يف قضائي احلمزة الشرقي والشنافية  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

28 

الموقع)S3الموقع) سجل  ( S4 ,S1(بينما 

( بلغت  لألوكسجين  , 8.01قيم 

اما7.89 التوالي,  على  تباين   (ملغم/لتر 

الشنافية  شط  لمياه  االوكسجين   عنصر 

فيتضح  الفرات  لنهر  الرئيسي  المجرى 

من 

( 22(والخريطة)30(والشكل)27الجدول)

اذ  ارتفاعاً  سجل  الشتوي  الموسم  ان  

 بلغت  

 

 

 

 

 

 

 

 

خالل الفصل الشتوي لمياه لشط الديوانية والشنافية االوكسجين المذاب  قيم ( 30الشكل )

 (2020-2019لعام   )والصيفي 

باالعتماد على الجدول )  (27( و)26المصدر: من عمل الباحث 
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انخفضت 7.8 بينما  (ملغم/لتر 

الصيفي 5.9الى) للموسم  (ملغم/لتر 

( الموقع  االوكسجين   (اعلىS2وسجل  قيم 

الصيفي  الموسم  خالل 

في 6.33بلغت) بلغت  بينما  (ملغم/لتر 

)S4الموقع) لتسجل 5.52(  (ملغم/لتر 

بلغت  بينما  المذاب  لألوكسجين  قيم  ادنى 

( الموقع  )S3 ,S1في   )6.32   ,

خالل 5.65 اما  التوالي  على  (ملغم/لتر 

( الموقع  سجل  فقد  الشتوي  ( S2الموسم 

لتبلغ االوكسجين  قيم   اعلى 

الى 8.1) انخفضت  بينما  (ملغم/لتر 

(7.74( الموقع  في  بينما S1(ملغم/لتر   )

( المواقع  في  القيم  فقد S4 , S3بلغت   )

( على 7.71,    7.84بلغت  (ملغم/لتر 

 التوالي.

 

 

 

 

 :Nitrate  (-NO3)النترات    -12

الجدول  معطيات  تحليل  خالل  من  يتضح 

(26( والشكل  النترات 31(  قيم  تباين   )

الموسم  سجل  اذ  ومكانياً  زمانياً  تبايناً 

بلغت  النترات  في  ارتفاعاً  الصيفي 

الى 6.6) وانخفضت  (ملغم/لتر 

الشتوي 4.42) الموسم  خالل  (ملغم/لتر 

الموقع  ان  فيالحظ  المكاني  تباين  ,اما 

(S2 بلغت للنترات  قيم  اعلى  سجل   )

( S3(ملغم/لتر بينما سجل الموقع )6.74)

ب اذ  النترات  قيم  لغت ادنى 

الصيفي 6.46) الموسم  خالل  (ملغم/لتتر 

( المواقع  في  القيم  بلغت  ( S4 ,S1بينما 

خالل 6.56,    6.65) ,اما  (ملغم/لتر 

( الموقع  سجل  فقد  الشتوي  ( S1الموسم 

بلغت  النترات  قيم  في  ارتفاعاً 

الى 5.09) انخفضت  بينما  (ملغم/لتر 

(3.84( الموقع  في  بينما S2(ملغم/لتر   )

النترات   ( S4 , S3في المواقع )بلغت قيم 

 .(ملغم/لتر على التوالي  4.37,    4.39)
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شط  لمياه  النترات  عنصر  تباين  اما 

( الجدول  من  فيتضح  ( 27الشنافية 

( ( ان الموسم الشتوي ارتفاعاً 31والشكل 

الصيفي  الموسم  في  عليه  هو  عما  بسيطاً 

( بلغت  على 5.3,    5.8اذ  (ملغم/لتر 

مكانياً  النترات  قيم  تباين  ,اما  التوالي 

( الموقع  ان  اعلى  S2فيالحظ  سجل  قيم ( 

ا خالل  والشتوي للنترات  الصيفي  لموسم 

( بلغت  اذ  سواء  حداً  ,   5.52على 

سجل 7.3 بينما  التوالي  على  (ملغم/لتر 

( النترات S3الموقع  قيم  في  انخفاضاً   )

( القيم 5.1بلغت  بلغت  بينما  (ملغم/لتر 

( )S4 ,S1للمواقع    )5.51   ,

للموسم 5.11 التوالي  على  (ملغم/لتر 

سجل  فقد  الشتوي  للموسم  اما  الصيفي 

بلغت S4)  الموقع للنترات  قيم  ادنى   )

للمواقع)5.3)  S3(ملغم/لتر وبلغت قيمها 

,S4( )5.4.ملغم/لتر لكل منهما) 

 االستنتاجـــــــــــــات  

الجغرافية   -1 العوامل  في  للتباين  تبعاً 

منطقة  في  المؤثرة  والبشرية  الطبيعية 

مباشرة في  بصورة  ذلك  اثر  قفد  الدراسة 

و الفيزيائية  الخصائص  الكيميائية تباين 

تبايناً  ايجابياً  او  سلباً  كان  سواء  للمياه 

الشتوي  الموسم  خالل  ومكانياً  زمانياً 

والتوصيلة  الحرارة  لعناصر  والصيفي 

الهيدروجيني واالمالح  الكهربائية واالس 

العالقة  الصلبة  والمواد  والكالسيوم  الكلية 

الكلية  والعسرة  والبوتاسيوم  والصوديوم 

(                                                 )                                        
(    -    ) 

 
 
 

(                                   :         (  )  ) 
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 والنترات.واالوكسجين المذاب  

والعكورة -2 الحرارة  درجة  قيم  تباينت 

تبايناً زمانياً مكانياً اذ سجل فصل الصيف 

( بلغت  ,  28,7ارتفاعاً  ( 49,5NTUم  

الموسم الشتوي الى  انخفضت خالل  بينما 

(13,7  , لمياه 41,3NTUم   بالنسبة   )

لمياه  بالنسبة  ,اما  الديوانية  شط  مجرى 

الموس خالل  بلغت  فقد  الشنافية  م شط 

( ,  29,7الصيفي  (على 61,4NTUم  

الشتوي  للموسم  بلغت  بينما  التوالي 

 ( على التوالي.67,6NTUم  ,  13,2)

الهيدروجيني   -3 االس  قيم  اما 

سجل  فقد  الذائبة  الكلية  واالمالح 

شط  لمياه  ارتفاعاً  الشتوي  الموسم 

ملغم( 718,5,    8,23الديوانية بلغت )

 على التوالي اما خالل الموسم الصيفي

( الى  انخفضت  ,   7.36فقد 

ملغم/لتر( على التوالي اما تباينها 511

الشنافية فقد بلغت للموسم  في مياه شط 

( بينما 1951,  7,6الصيفي  ملغم/لتر( 

( الشتوي  للموسم  ,   7,8بلغت 

التوالي.2010,7  ملغم/لتر(على 

الكهربائية   -4 التوصيلة  قيم  سجلت 

الذائبة  الصلبة  والمواد  والكالسيوم 

الصيفي والفوس للموسم  ارتفاعاً  فات 

بلغت  الديوانية  شط  لمياه 

(941,5 , مايكروسيمنز/سم 

ملغم/لتر 69,12ملغم/لتر  106,3

اما 0,68 التوالي  على  ملغم/لتر( 

انخفضت  فقد  الشتوي  الموسم  خالل 

( , 909,75الى  مايكروسيمنز/سم 

ملغم/لتر 58,85ملغم/لتر  74

.اما 0.095 التوالي  على  ملغم/لتر( 

ب فقد تباينها  الشنافية  شط  لمياه  النسبة 

الصيفي  للموسم  بلغت 

(2965  ,  181,5مايكروسيمنز/سم 

  , , 133ملغم/لتر  ملغم/لتر 

بينما 0,157 التوالي  على  ملغم/لتر( 

الشتوي  للموسم  بلغت 

(2602,5 , مايكروسيمنز/سم 

125,2  , ملغم/لتر 61,4ملغم/لتر 

 ملغم/لتر(.0,01575,

الصوديوم   -5 قيم  تباين  اما 

فقد والبو المذاب  واالوكسجين  تاسيوم 

في  ارتفاعاً  الشتوي  فصل  سجل 

بلغت  الديوانية  شط  لمياه  العناصر 

على 7,9,    4,8,    96,9) (ملغم/لتر 

الموسم  خالل  انخفضت  بينما  التوالي 

( الى  ليصل  ,   4,2,    79,1الصيفي 

,اما 5,64 التوالي  على  (ملغم/لتر 

بلغت  فقد  الشنافية  شط  لمياه  بالنسبة 

الم الصيفي )خالل   12,5,    667وسم 

الشتوي 5,9,   للموسم  بلغت  بينما   )

على 7.8,    8,6,    468) (ملغم 

 التوالي.

الكلية -6 االعسرة  لقيم  بالنسبة  اما 
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والنترات فقد سجل فصل الصيف ارتفاعاً 

( بلغت  على 6,6,  400اذ  (ملغم/لتر 

( الى  انخفضت  بينما  ,   341التوالي 

خالل 4,42 التوالي  على  (ملغم/لتر 

كذلك ال قيمها  وتباينت   , الشتوي  موسم 

خالل  بلغت  اذ  الشنافية  شط  مياه  ضمن 

( الصيفي  (ملغم/لتر 5,3,    5,9الموسم 

( الشتوي  للموسم  بلغت  ,   692بينما 

 (ملغم/لتر على التوالي.5,8

 الهوامش

التباين (1)  , المحمود  حسن  خليل  حسن 

الحمولة  على  وتأثيره  للتصريف  الشهري 

شط النهرية   وسط  في  والملوحة  الذائبة 

العراق( , المجلة العراقية  )جنوب  العرب 

المجلد   العدد    50للعلوم ,   ,3    ,2009   ,

 .356ص

تحليل (2)  ,  , العبيدي  خليل  سامي  ازهار 

في  العباسية  شط  مياه  لخصائص  مكاني 

رسالة   , األشرف  النجف  محافظة 

اآلداب   كلية   , .م(  )غ  جامعة –ماجستير 

 .8., ص2013الكوفة ,  

الخليفة (3) أكطامي  الواحد  عبد  حسين 

العرب  شط  لمياه  هيدروكيميائية  ,دراسة 

القرنة والسيبة للمدة من سبعينيات  بين  ما 

لغاية   الماضي  رسالة   2012القرن   ,

التربية   )غ .م( , كلية  جامعة   –ماجستير 

 .59, ص  2012البصرة ,  

(4) , الحسيناوي  حسن  عبد  عبدهللا  علياء 

البيئية هيدرولوجية   وآثاره  العام  المصب 

ماجستير  رسالة   , قار  ذي  محافظة  في 

جامعة ذي قار ,   –)غ .م( , كلية اآلداب  

 .92-91, ص  2015

الجوراني (5) خلف  كاظم  خلود 

لنهر دجلة في  الهيدرولوجية  ,الخصائص 

رسالة   , والبصرة  ميسان  محافظتي 

للعلوم  التربية  كلية   , ,م(  غ   ( ماجستير 

,  جام  –االنسانية البصرة  ,   2014عة 

 .102-101ص

(6), الجوراني  خلف  كاظم  المصدر   خلود 

 .92السابق , ص

العبيدي ,  (7) المصدر   ازهار سامي خليل 

 .7السابق , ص

,دراسة (8) واخرون  نصيف  محمود  رعد 

مناطق  بعض  في  ديالى  نهر  مياه  نوعية 

االسفل  والحوض  واالوسط  الحوض 

العلمية ,   كربالء  جامعة   10المجلد,مجلة 

 .229, ص  2012,  2,العدد

(9) , المائية  البيئة   , السعدي  علي  حسين 

للطباعة والنشر والتوزيع  اليازوردي  دار 

 .43, ص  2005االردن ,   –, عمان  

 المصادر والمراجع

الخليفة -1 أكطامي  الواحد  عبد  حسين 

العرب  شط  لمياه  هيدروكيميائية  ,دراسة 
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القرنة والسيبة للمدة من سب بين  عينيات ما 

لغاية   الماضي  رسالة   2012القرن   ,

التربية   )غ .م( , كلية  جامعة   –ماجستير 

 .2012البصرة ,  

تحليل -2  ,  , العبيدي  خليل  سامي  ازهار 

في  العباسية  شط  مياه  لخصائص  مكاني 

رسالة   , األشرف  النجف  محافظة 

اآلداب   كلية   , .م(  )غ  جامعة –ماجستير 

 .2013الكوفة ,  

عبدهللا  -3 , علياء  الحسيناوي  حسن  عبد 

البيئية  وآثاره  العام  المصب  هيدرولوجية 

ماجستير  رسالة   , قار  ذي  محافظة  في 

جامعة ذي قار ,   –)غ .م( , كلية اآلداب  

2015  . 

الجوراني -4 خلف  كاظم  خلود 

لنهر دجلة في  الهيدرولوجية  ,الخصائص 

رسالة   , والبصرة  ميسان  محافظتي 

التربية كلية   , ,م(  غ   ( للعلوم   ماجستير 

 .2014جامعة البصرة ,   –االنسانية

,دراسة -5 واخرون  نصيف  محمود  رعد 

مناطق  بعض  في  ديالى  نهر  مياه  نوعية 

االسفل  والحوض  واالوسط  الحوض 

المجلد العلمية ,  كربالء  جامعة   10,مجلة 

 .2012,  2,العدد

6- , المائية  البيئة   , السعدي  علي  حسين 

للطباعة والنشر والتوزيع  اليازوردي  دار 

 .2005االردن ,   –, عمان  


