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يف قضائي احلوشة الشزقي والشنافيت............................ اخلصائص النىعيت للوياه السطحيت

اخلالصـــــــت

اذ نجج, تعج دراسة نؾعية مياه االنيار عمى مؽ االىسية كؾنيا تسذ بذكل مباشخ حياة االندان ومتظمباتو

ان الكثيخ مؽ الباحثيؽ ركدت دراستيؼ عمى نؾعية كسية السياه التشبؤ بيا مدتكبالً وذلػ نتيجة الرتباطيا
باستخجامات السياه لحلػ فقج ركدت ىحه البحؾث عمى تؾزيع مرادر السياه ونؾعيتيا واستجامتيا مؽ اجل

فجراسة الخرائص الشؾعية لمسياه ىي التي تحجد مجى صالحيتيا.)1(الحفاظ عمى االنغسة البيئية
لالستخجامات البذخية مؽ عجميا والستسثمة باالستخجامات الدراعية والرشاعية والسشدلية والبيئية وغيخىا
والتي تعتسج عمى نؾعية السياه وخرائريا الفيديائية والكيسيائية والتي تتبايؽ بحدب الخرائص التي

تترف بيا السشظقة الظبيعية والبذخية وتججر االشارة الى ان الشذاطات البذخية ليا االثخ االكبخ في تبايؽ
نؾعية السياه والتي غالباً ما تبدل مخمفاتيا الى مياه االنيار باإلضافة الى الخرائص الظبيعية اذ يأتي
السشاخ في مقجمة تمػ العؾامل ال سيسا ان السشظقة تقع ضسؽ السشاخ الحار الجاف والتي تؤثخ بذكل

) عيشات مؽ مشاطق متبايشة مؽ السجخى4( مباشخ في تبايؽ عشاصخ السياه وعمى ىحا األساس فقج تؼ اخح
)عيشات لذط الذشافية لمسؾسسيؽ الذتؾي4(الخئيدي لذط الجيؾانية ضسؽ قزاء الحسدة الذخقي و
Abstract

.والريفي

The study of the quality of rivers' water is of the importance of being directly 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

 التبايؽ الذيخي لمترخيف وتأثيخه عمى الحسؾلة الشيخية الحائبة والسمؾحة في وسط شط العخب, )حدؽ خميل حدؽ السحسؾد1(
.356 ص, 9559 , 3  العجد, 55  السجمج,  السجمة العخاقية لمعمؾم, )(جشؾب العخاق
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Hamza district and (4) samples for the Shanafiya season for the winter and summer
seasons.
ادلقدهــــــــــــــــت

((وخلقنا من الماء كل شيء حي)) تذيخ ىحه اآلية الكخيسة الى اىسية السؾارد السائية وانيا اساس الحياة
والسرجر الخئيدي لكيام مختمف القظاعات الدراعية والرشاعية وغيخىا  .فكيام الحزارات بيؽ وادي

الخافجيؽ في العخاق يخجع لتؾفيخ ىحه السؾرد الظبيعي لحلػ نذأت السدتقخات والسدتؾطشات البذخية مع

امتجاد نيخي دجمة والفخات ىحا يؾضح اىسية السؾارد السائية ال سيسا في عل التغيخات السشاخية التي

يؾاجييا العالؼ مؤخ اًخ وكؾنيا ثخوة غيخ متججدة مع االخح بشغخ االعتبار الظمب الستدايج عمى ىحا السؾرد
مع التدايج الدكاني الحاصل وزيادة الزغط عمى السياه في السقابل وجؾد شحة ليحا العشرخ لحلػ يتظمب

االمخ وضع طخائق ججيجة لسؾاجية ىحه السذاكل وتمبية االحتياجات السائية واستثسارىا واستغالليا بذكل

أمثل.

تسثمت هشكلت البحث التداؤل باالتي ىل ىشاك تبايؽ في الخرائص االشؾعية (الفيديائية والكيسيائية)
لمسياه الدظحية ضسؽ قزائي الحسدة الذخقي والذشافية  ,وقج جاءت الفزضيت البحث لتسثل االجابة
عؽ التداؤل الحي طخح في مذكمة البحث وقج تسثمت الفخضية ب تتبايؽ السياه الدظحية لذظي الجيؾانية

والذشافية تبايشاً نؾعياً زمانياً ومكانياً في السشظقة .اما اىجاف البحث فقج تجمت ب تحميل البيانات السختبخية
لشؾعية السياه الدظحية لذظي الجيؾانية و والذشافية وبيان مجى تبايشيا الدماني والسكاني .وقجتسثمت اىسية

الجراسة بالتظخق الى السؾارد السائية التي تعج االساس لسختمف مجاالت الحياة لحلػ فان دراسة شظي

الجيؾانية والذشافية يأتي عمى درجة مؽ االىسية كؾن السشظقة تقع ضسؽ السشاخ الحار الجاف وتعاني مؽ
شحة السياه في مؾاسؼ الرييؾد اني ان السياه الدظحية ىي السرجر الخئيذ لالستعساالت البذخية
الدراعية والدكانية والسشدلية والرشاعية وشخب الحيؾانات وغيخىا مؽ االحتياجات  .اما حجود مشظقة

الجراسة اشتسمت عمى السياه الدظحية ضسؽ قزائي الحسدة الذخقي والذشافية والستسثمة بذظي الجيؾانية

والذشافية ضسؽ الحجود االدارية لسحافغة الجيؾانية والتي تقع بيؽ دائختي عخض ("55" - 313 95

)313شساالً وبيؽ خظي طؾل (")453 15" -443 98شخقاً الخخيظة ( )1تحجىا مؽ الذسال قزائي الجيؾانية
والذامية و قزاء عفػ ومحافغة السثشى مؽ جية الذخق والجشؾب الذخقي ومؽ الغخب محافغة الشجف
ويستج شظي الجيؾانية والذشافية ضسؽ مشظقة سيل الخسؾبي بالعسؾم بظؾل بمغ ()93كؼ لذط الجيؾانية

بيشسا بمغ طؾل مجخى نيخ الفخات والستسثل شط الذشافية ضسؽ السشظقة ()158كؼ .
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الخخيظة ()1
السؾقع الفمكي والجغخافي لسشظقة الجراسة

السرجر :الخخيظة الظؾبؾغخافية لسحافغة القادسية  ,بسكياس  , 955555:1لدشة  , 9517باستخجام
بخنامج . Arc Gis 10.5

 -1درجت حزارة ادلاء -:Water temperature

تترف السياه بالخاصية الشؾعية التي تجعميا تكتدب الح اخرة ببطء وتفقجىا ببطء كؾن درجة الح اخرة احج

الخرائص الفيديائية التي تتدؼ بيا السياه والتي تتبايؽ تبعاً لمتبايؽ في العؾامل الظبيعية وتحجيجاً العؾامل
السشاخية مؽ اشعاع شسدي درجة الح اخرة الخياح وخرائريا والخطؾبة الشدبية واالمظار وىحا يتحجد

بحدب نؾع السشاخ الدائج في مشظقة الجراسة عمى ىحا االساس تتبايؽ ح اخرة السياه زمانياً اكثخ مسا ىي
مكانياً اذ يتزح مؽ الججول()96والذكل( )18تبايؽ درجة الح اخرة لذط الجيؾانية لمسؾسسيؽ الذتؾي
)م خالل السؾسؼ الذتؾي اما
)م وانخفزت الى (3 13.7
والريفي اذ بمغ معجليا لمسؾسؼ الريفي (3 98.7
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ججول ()96

الخرائص الفيديائية والكيسيائية لسياه مجخى شط الجيؾانية لعام 9595-9519
العنااصر

المهاسم

S1

S2

S3

S4

المعدل

درجة الحرارة

الريفي

98.9

98.6

99

99.1

98.7

م

الذتؾي

13.6

13.6

13.9

14

13.7

العكهرة

الريفي

44.6

45.9

55.3

59.9

49.5

NTU

الذتؾي

98.1

96.5

71.8

38.8

41.3

االس الهيدروجيني

الريفي

7.1

7.97

7.51

7.57

7.36

ph

الذتؾي

8.45

8.17

8.18

8.13

8.93

التهصيلة الكهربائية

الريفي

935

944

933

954

941.5

مايكروسيمنز/سم

الذتؾي

959

899

897

898

959.75

االمالح الكلية

الريفي

555

514

494

536

511

الذائبة ملغم/لتر

الذتؾي

754

699

719

716

718.5

الكالسيهم

الريفي

155.3

157.9

154

158.8

156.3

ملغم/لتر

الذتؾي

81.6

79

79

75.4

74

TSS

الريفي

65

65

76

85.48

69.19

ملغم/لتر

الذتؾي

34.8

98.8

195

46.8

58.85

الفهسفات

الريفي

5.915

5.949

5.439

5.467

5.68

ملغم/لتر

الذتؾي

5.15

5.11

5.59

5.58

5.595

الصهديهم

الريفي

76.4

76.7

74.8

88.5

79.1

ملغم/لتر

الذتؾي

94.4

99.5

155.3

155.4

96.9

البهتاسيهم

الريفي

4.6

4.6

3.7

3.9

4.9

ملغم/لتر

الذتؾي

5

4.6

4.9

4.7

4.8

العسرة الكلية

الريفي

419

416

399

385

455

ملغم/لتر

الذتؾي

376

395

316

359

341

DO

الريفي

5.19

5.13

5.87

6.46

5.64

الذتؾي

8.51

8.14

7.58

7.89

7.9

الريفي

6.65

6.74

6.46

6.56

6.6

الذتؾي

5.59

3.84

4.39

4.37

4.49

النترات

ملغم/لتر

السرجر :دراسة ميجانية بتاريخ  9519/7/8و 9595/1/19
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الذكل ()18

قيؼ درجة ح اخرة لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي لعام()9595-9519
30%
25%
20%
شط الديوانية
15%

شط الشنافية

10%
5%
0%
الموسم الشتوي

الموسم الصيفي

السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97

تبايشيا مكانياً فقج سجل مؾقع العيشة ( )S4اعمى قيسة لجرجة ح اخرة السياه خالل السؾسؼ الريفي(تسؾز)

)م اما السؾقع( )S2,S3فق بمغت قيؼ
)م بيشسا سجل السؾقع ( )S1ادنى قيسة بمغت (3 98.9
بمغت (3 99.1
)م عمى التؾالي اما خالل السؾسؼ الذتؾي (كانؾن الثاني) فقج سجل السؾقع ()S4
الح اخرة (3 99 , 98.6

)م بيشسا سجل السؾقع ( )S2 , S1ادنى قيؼ الح اخرة
اعمى قيؼ الح اخرة خالل السؾسؼ الذتؾي بمغت (3 14
)م .اما تبايؽ قيؼ درجة
)م لكل مشيسا بيشسا بمغت قيؼ ح اخرة السياه في السؾقع (3 13.9( )S3
بمغت (3 13.6

الح اخرة لسياه شط الذشافية فيتزح مؽ الججول ( )97والذكل ( )18ان معجل درجة ح اخرة السياه بمغت

)م خالل السؾسؼ الذتؾي اما التبايؽ السكاني
)م بيشسا انخفزت الى (3 13.9
خالل السؾسؼ الريفي (3 99.7
)م بيشسا سجل السؾقع
فيالحع ان السؾقع ( )S4سجل اعمى قيؼ الح اخرة خالل السؾسؼ الريفي لتبمغ (3 35.1

)م اما السؾقع ( )S2 ,S3فقج بمغت فييسا قيؼ الح اخرة (, 99.7
( )S1ادنى قيؼ الح اخرة اذ بمغت (3 99.1
)م عمى التؾالي اما تبايشيا خالل السؾسؼ الذتؾي فيتزح ان السؾقع ( )S4سجل اعمى قيؼ الح اخرة اذ
3 35
)م في السؾقع ( )S1اما قيؼ درجة ح اخرة السياه ضسؽ السؾقعيؽ
)م بيشسا انخفزت الى (3 13
بمغت (3 13.5
)م عمى التؾالي.
( )S2 ,S3فقج بمغت (3 13.4 , 13.1
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ججول ()97

الخرائص الفيديائية والكيسيائية لسياه مجخى شط الذشافية لعام 9595-9519
العنااصر

المهاسم

S1

S2

S3

S4

المعدل

درجة الحرارة

الريفي

99.1

99.7

35

35.1

99.7

م

الذتؾي

13

13.1

13.4

13.5

13.9

العكهرة

الريفي

58.9

58.3

63.3

65.8

61.4

NTU

الذتؾي

147

65.1

33.7

99.6

67.6

االس الهيدروجيني

الريفي

7.6

7.7

7.6

7.6

7.6

ph

الذتؾي

7.83

7.84

7.86

7.87

7.8

التهصيلة الكهربائية

الريفي

9955

9965

9975

9975

9965

مايكروسيمنز/سم

الذتؾي

9655

9675

9565

9585

9659.5

االمالح الكلية

الريفي

1919

1994

1985

1988

1951

الذائبة ملغم/لتر

الذتؾي

9538

9544

1954

9557

9515.7

الكالسيهم

الريفي

175

185

184

187

181.5

ملغم/لتر

الذتؾي

191.6

194.8

131.9

193.9

195.9

TSS

الريفي

139.3

194.3

137.5

138

133

ملغم/لتر

الذتؾي

55.4

94.9

43.77

57.55

61.4

الفهسفات

الريفي

9.93

9.94

5.91

5.95

5.157

ملغم/لتر

الذتؾي

5.15

5.59

5.91

5.93

5.1575

الصهديهم

الريفي

648

655

685

685

667

ملغم/لتر

الذتؾي

458

485

469

479

468

البهتاسيهم

الريفي

16.5

16.8

8.6

8.4

19.5

ملغم/لتر

الذتؾي

8.4

9

8.4

8.6

8.6

العسرة الكلية

الريفي

879

885

915

919

895.9

ملغم/لتر

الذتؾي

755

758

676

684

699

االوكسجين المذاب

الريفي

6.39

6.33

5.65

5.59

5.9

DO

الذتؾي

7.74

8.1

7.84

7.71

7.8

النترات

الريفي

5.51

5.59

5.1

5.11

5.3

الذتؾي

5.4

7.3

5.4

5.3

5.8

ملغم/لتر

السرجر :دراسة ميجانية بتاريخ  9519/7/8و 9595/1/19
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-0العكـــــىرة -:Turbidity

تعج العكؾرة مؽ العشاصخ الفيديائية التي تشجؼ عؽ وجؾد العؾالق والسؾاد الرمبة مؽ دقائق التخبة والخمل

والظيؽ والسؾاد العزؾية والالعزؾية العالقة باإلضافة الى انو مؽ السسكؽ ان تكؾن عكؾرة السياه ناتجة
وجؾد البكتخيا وكائشات حية كحلػ فان عكؾرة السياه تعكذ مجى شفافية السياه وبالتالي انتذار الزؾء

وامتراصو مؽ قبل السؾاد العالقة بجل مؽ انتقالو بذكل مدتكيؼ(.)1اذ يتزح مؽ الججول ( )96والذكل

( )19تبايؽ قيؼ العكؾرة تبايشاً زمانياً ومكانياً اذ بمغ معجل العكؾرة لمسؾسؼ الريفي ( NTU)41.3بيشسا
ارتفعت الى ( NTU)49.5خالل السؾسؼ الذتؾي لسياه شط الجيؾانية يعدى الدبب في ذلػ الى ارتفاع
معجل الترخيف السائي خالل الفرل الحار لسؾاجية الذحة السائية واتداع السداحات السدروعة خالل

السؾسؼ الذتؾي وما يشتج عشيا مؽ مخمفات مؽ االسسجة العزؾية والالعزؾية والتي ترخف الى مجاري

االنيار باإلضافة الى اليائسات الشباتية ومياه الرخف الرحي ىحا يؤدي الى ارتفاع ندبة العؾالق في

السياه بيشسا يعسل ارتفاع كسية الترخيف السائي وانعجام التداقط السظخي االمظار عمى تقميل تخاكيد قيؼ
العكؾرة خالل السؾسؼ الريفي .اما تبايشيا السكاني فيالحع ان ( )S3سجل اعمى قيؼ العكؾرة خالل

السؾسؼ الريفي بمغت ( NTU)71.8بيشسا سجل السؾقع ( )S2ادنى قيؼ العكؾرة بمغت (NTU)96.5
بيشسا بمغت قيؼ العكؾرة في السؾقعيؽ ( NTU)38.8 , 98.1( )S4 ,S1عمى التؾالي .

اما تبايؽ قيؼ العكؾرة بالشدبة لذط الذشافية فيتزح مؽ الججول ( )97والذكل ( )19ان معجليا خالل

السؾسؼ الريفي ( NTU)61.4وارتفعت الى ( NTU)67.6خالل السؾسؼ الذتؾي اما تبايشيا السكاني
فيالحع ان السؾقع ( )S4سجل اعمى قيؼ العكؾرة خالل السؾسؼ الحار ليبمغ ( NTU)65.8بيشسا سجل

السؾقع ( )S1ادنى قيؼ العكؾرة بمغت ( NTU)58.9وقج بمغت قيؼ العكؾرة ضسؽ السؾاقع ()S3 ,S2
( NTU)63.3 , 58.9عمى التؾالي .اما خالل السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع ( )S1ارتفاعاً في قيؼ
العكؾرة بمغت ( NTU)147بيشسا سجل السؾقع ( )S4ادنى قيؼ العكؾرة خالل السؾسؼ الذتؾي لسياه شط
الذشافية اذ بمغت ( NTU)99.6اما قيؼ العكؾرة في مؾاقع ( )S4 ,S2فقج بمغت (NTU)33.7, 65.1
عمى التؾالي.

-0االص اذليدروجيني (-:)PH

يسثل االس الييجروجيشي معيا اًر لكياس قاعجية او حامزية السياه او تعادليا وىؾ يسثل المؾغاريتؼ الدالب
لتخكد ايؾن الييجروجيؽ وتتخاوح دالة االس الييجروجيشي بيؽ ( )14-5اذ يسثل الخقؼ ( )7تعادل السياه اما
اذا كانت قيؼ الجالة اكبخ مؽ( )7فيحا يجل عمى قاعجية السياه بيشسا اذ كانت الكيسة اقل مؽ ( )7فيي تجل

()1ازىار سامي خميل العبيجي  , ,تحميل مكاني لخرائص مياه شط العباسية في محافغة الشجف األشخف  ,رسالة
ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية اآلداب –جامعة الكؾفة  ,.9513 ,ص.8

8

اخلصائص النىعيت للوياه السطحيت ............................يف قضائي احلوشة الشزقي والشنافيت

الذكل ()19

قيؼ العكؾرة لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي لعام()9595-9519
70%
60%
50%
شط الديوانية

40%

شط الشنافية

30%
20%
10%
0%
الموسم الشتوي

الموسم الصيفي

السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97

عمى حامزية السياه بسعشى ان السياه ذات صفة قاعجية .يتزح مؽ الججول ( )96والذكل ( )95تبايؽ

االس الييجروجيشي تبايشاً زمانياً ومكانياً فبمغ معجل ( )PHخالل السؾسؼ الريفي ( )7.36لسياه شط
الجيؾانية بيشسا ارتفع الى ( )8.93خالل السؾسؼ الذتؾي اما تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع ( )S4اعمى
قيؼ لجالة االس الييجروجيشي اذ بمغت ( )7.57وانخفزت الى ( )7.1ضسؽ السؾقع ( )S1بيشسا بمغت قيؼ

االس الييجروجيشي ضسؽ السؾاقع ( )7.51 , 7.93( )S3 ,S2عمى التؾالي بيشسا سجل السؾقع ()S1
اعمى قيؼ ل( )PHبمغت ( )8.45خالل السؾسؼ الذتؾي وسجل السؾقع ()S4ادنى قيؼ ( )PHاذ بمغت

( )8.13وقج سجل السؾقع ( )S3 ,S2قيؼ لالس الييجروجيشي بمغت ()8.18 ,8.17عمى التؾالي .اما
تبايؽ قيؼ االس الييجروجيشي ضسؽ شط الذشافية فيالحع مؽ الججول ( )97والذكل ( )95السؾسؼ

الذتؾي سجل ارتفاعاً عسا ىؾ عميو في السؾسؼ الريفي اذ بمغت ( )7.8 , 7.6عمى التؾالي اما تبايشيا
السكاني فيتزح ان السؾقع ( )S2سجل اعمى قيؼ االس الييجروجيشي بمغت ( )7.7بيشسا سجمت السؾاقع

( )S4 ,S3 ,S2قيؼ لجالة ( )PHبمغت( )7.6لكل مشيسا خالل السؾسؼ الريفي اما خالل السؾسؼ الذتؾي
فيتزح ان السؾقع ( )S4سجل ارتفاعاً في قيؼ االس الييجروجيشي بمغت ( )7.87بيشسا انخفزت الى

( )7.83في السؾقع ( )S1بيشسا بمغت في ( )7.86 , 7.84( )S3 ,S2عمى التؾالي .مسا سبق يتزح
ان مياه مشظقة الجراسة برؾرة عامة تقع ضسؽ صفة القاعجية وذلػ نتيجة الحتؾائيا عمى البيكخبؾنات

ويعدى الدبب في تبايشيا ما بيؽ االرتفاع واالنخفاض الى عجة عؾامل مشيا طبيعية واخخى بذخية خالل

السؾسسيؽ الذتؾي والريفي فارتفاعيا خالل السؾسؼ الذتؾي الى تحمل السؾاد العزؾية نتيجة الستخجام
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الذكل ()95قيؼ االس الييجروجيشي لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي
لعام()9595-9519
8%
8%
8%
8%

شط الديوانية

8%

شط الشنافية

7%
7%
7%
7%
الموسم الشتوي

الموسم الصيفي

السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97

االسسجة باالضافة الى زيادة استيالك ثشائي اوكديج الكاربؾن نتيجة لشسؾ االحياء وتشفديا ونسؾ اليائسات

الشباتية برؾرة خاصة بيشسا يعدى الدبب في انخفاض قيؼ االس الييجروجيشي خالل السؾسؼ الريفي الى
الديادة في كسية السياه الؾاردة الى السشظقة وبالتالي ارتفعت عسمية الخمط وكحلػ انعجام التداقط السظخي
والحي يقمل مؽ عسمية غدل التخبة والتي تعسل عمى خفض ممؾحة السياه وبالتالي التقميل مؽ قيؼ االس

الييجروجيشي في مياه مشظقة الجراسة خالل السؾسؼ الحار وبرؾرة عامة فان ندب دالة االس

الييجروجيشيتكؾن متقاربة ومختفعة عؽ درجة التعادل بسعشى انيا قاعجية وىي سسة تترف بيا مياه االنيار
في العخاق برؾرة عامة .
 -3التىصيلت الكهزبائيت (-:Electrical conductivity)EC

تعج خاصية التؾصيمة الكيخبائية بسثابة معيار لكياس كسية االمالح الحائبة في السياه كؾنيا تكؾن اكثخ
قابمية عمى تؾصيل التيار الكيخبائي كمسا ارتفعت ندبة االمالح بسعشى ان العالقة طخدية والتي تتشاسب

عكدياً مع معجالت الترخيف باإلضافة الى تأثيخ العؾامل االخخى الظبيعية والبذخية ,ارتفاع ندبة
االمالح في السياه يؤثخ بذكل مباشخ في فدمجة االحياء السائية واالندان بذكل ضار باإلضافة الى
تأثيخات االقترادية في الحياة اليؾمية برؾرة عامة والرشاعة الشاجسة عؽ تآكل السعادن ال سيسا في حالة
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()1

احتؾاء السياه عمى امالح الكبخيتات والكمؾريجات

 .اذ تؤثخ االمالح في نؾعية السياه والتي يتؼ تحجيجىا

عادة ما يدتخجم لمجاللة عمى حجوث تغيخات
مؽ خالل مؤشخ التؾصيمة الكيخبائية واالمالح الحائبة والتي
ً
في نؾعية السياه فارتفاع التؾصيمة الكيخبائية يجل عمى وجؾد مرجر أليؾنات ذائبة في السياه تعسل عمى

رفع ندبة االمالح والتي تعتسج يذكل اساسي عمى تحميل االمالح الكمية الحائبة الى ايؾناتيا والتي تقؾم
بجورىا بشقل التيار الكيخبائي فكمسا ازدادت كسية االمالح ازداد التؾصيل الكيخبائي وىحا يذيخ الى ان كمسا

ازدادت االمالح الحائبة ارتفعت قيؼ التؾصيمة الكيخبائية وكال العشرخيؽ يحجدان مجى صالحية السياه

لالستخجامات البذخية السختمفة( .)9يتزح مؽ الججول ( )96والذكل ( )91تبايؽ قيؼ التؾصيمة الكيخبائية

تبايشاً زمانياً ومكانياً لذط الجيؾانية اذ بمغ معجليا لمسؾسؼ الريفي ( )941.5مايكخوسيسشد/سؼ وانخفض
الى ( )959.75مايكخوسيسشد/سؼ خالل السؾسؼ الذتؾي اما التبايؽ السكاني فتذيخ السعظيات الى ان
السؾقع ( )S4سجل اعمى قيؼ لمتؾصيمة الكيخبائية بمغت ( )954مايكخوسيسشد/سؼ بيشسا سجل السؾقع
( )S3سجل ادنى قيؼ التؾصيمة خالل السؾسؼ الريفي فبمغت ( )933مايكخوسيسشد/سؼ اما قيسيا في

السؾاقع ( )S2 , S1فقج بمغت ( )944 , 935مايكخوسيسشد/سؼ عمى التؾالي  ,اما خالل السؾسؼ الذتؾي
فتذيخ التحاليل الى السؾقع ( )S1سجل ارتفاعاً في قيؼ التؾصيمة الكيخبائية بمغت ()959

مايكخوسيسشد/سؼ بيشسا انخفزت الى ( )899مايكخوسيسشد/سؼ في السؾقع ( )S2اما السؾقع ()S4 ,S3
فقج بمغت فييسا قيؼ التؾصيمة الكيخبائية ( )898 , 897مايكخوسيسشد/سؼ عمى التؾالي.اما بالشدبة لتبايؽ

قيؼ التؾصيمة الكيخبائية لسياه شط الذشافية خالل السؾسسيؽ الريفي والذتؾي فيتزح مؽ الججول ()97
والذكل ( )91تبايشيا زمانياً ومكانياً اذ بمغ معجل التؾصيمة الكيخبائية خالل السؾسؼ الريفي
()9965مايكخوسيسشد/سؼ وانخفض خالل السؾسؼ الذتؾي الى ( )9659.5مايكخوسيسشد/سؼ ,ويتزح مؽ

خالل تحميل السعظيات ان السؾقع ( )S4سجل ارتفاعاً لمتؾصيمة الكيخبائية خالل السؾسؼ الريفي بمغت

()9975مايكخوسيسشد/سؼ بيشسا سجل السؾقع ( )S1ادنى قيؼ التؾصيمة الكيخبائية اذ بمغت
()9955مايكخوسيسشد/سؼ

وبمغت

قيؼ

التؾصيمة

في

السؾقع

(,S2

)S3

(9965

,

)9975مايكخوسيسشد/سؼ عمى التؾالي ,بيشسا يالحع ان السؾقع ( )S2سجل اعمى قيؼ التؾصيمة خالل

السؾسؼ الذتؾي فبمغت()9675مايكخوسيسشد/سؼ وانخفزت الى ()9565مايكخوسيسشد/سؼ ضسؽ السؾقع

( )S3ليدجل ادنى قيؼ التؾصيمة الكيخبائية خالل السؾسؼ الذتؾي وقج بمغت قيؼ التؾصيمة ضسؽ السؾقع
()9585 , 9655( )S4 , S1مايكخوسيسشد/سؼ عمى التؾالي ,يعدى الدبب في ىحا التبايؽ الدماني

()1حديؽ عبج الؾاحج أكظامي الخميفة ,دراسة ىيجروكيسيائية لسياه شط العخب ما بيؽ القخنة والديبة لمسجة مؽ سبعيشيات
القخن الساضي لغاية  , 9519رسالة ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية التخبية – جامعة البرخة  , 9519 ,ص.59

()9عمياء عبجهللا عبج حدؽ الحديشاوي  ,ىيجرولؾجية السرب العام وآثاره البيئية في محافغة ذي قار  ,رسالة ماجدتيخ (غ
.م)  ,كمية اآلداب – جامعة ذي قار  , 9515 ,ص.99-91
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الذكل ( )91قيؼ التؾصيمة الكيخبائية لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي
لعام()9595-9519

3000%
2500%
2000%
شط الديوانية
1500%

شط الشنافية

1000%
500%
0%
الموسم الشتوي

الموسم الصيفي

السرجر :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97

والسكاني الى تغافخ مجسؾعة مؽ العؾامل الظبيعية والبذخية فكؾن السشظقة واقعة ضسؽ السشاخ الحار
الجاف عسل ىحا عمى زيادة معجالت التبخخ وبالتالي تخكد االمالح خالل السؾسؼ الحار باإلضافة الى
تأثيخ االنذظة البذخية والتي تأتي الدراعة في مقجمتيا اذ ان عسمية بدل السخمفات الدراعية الى االنيار

يعسل عمى ارتفاع ندبة االمالح كؾن السشظقة تعاني مؽ قمة وجؾد السبازل وضعف ادائيا وىحا يؤثخ

بذكل سمبي في ارتفاع ندبة االمالح في التخبة والسياه عمى حجاً سؾاء اما انخفاضيا فيعدى الى انخفاض
درجة الح اخرة وبالتالي قمة معجالت التبخخ باإلضافة الى التداقط السظخي والتي تعسل عمى خمط السياه
وبالتالي تداىؼ في قمة تخكد ندبة االمالح في السياه.

 -4االهالح الكليت الذائبت (-:Total dissolved salts )T.D.S

يقرج باألمالح الكمية الحائبة مجسؾع االمالح الحائبة في السياه والتي تسثل السؾاد الرمبة الحائبة الكمية اذ

انيا تعج مكياس لمسادة العزؾية والسعجنية السحابة في الساء وتعج السياه الشكية رديئة التؾصيل لمكيخبائية
والعكذ صحيح بسعشى ان زيادة تخكد االمالح يعسل عمى زيادة التؾصيل الكيخبائي ويسكؽ ايجاد االمالح

بذكل مظمق مؽ خالل اخح كسية مؽ السياه السخشح وتعخضييا لمتبخخ ووزن الستبقي او الستدخب وان ىحه
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الكسية يعبخ عشيا كجدء مؽ الحجؼ الكمي لمعيشة وتقاس ب ممغؼ/لتخ

()1

.يتزح مؽ الججول ( )96والذكل

( )99تبايؽ قيؼ االمالح الكمية الحائبة تبايشاً زمانياً ومكانياً لمسؾسؼ الريفي والذتؾي لذط الجيؾانية اذ

سجمت االمالح الكمية الحائبة ارتفاعاً خالل السؾسؼ الريفي اذ بمغ ()718.5ممغؼ/لتخ انخفزت الى
()511ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الذتؾي ,ومؽ خالل تحميل بيانات الججول اتزح ان السؾقع ( )S1سجل
اعمى قيؼ لألمالح الكمية الحائبة لذط الجيؾانية خالل الفرل البارد اذ بمغت ()754ممغؼ/لتخ بيشسا

انخفزت الى ()699ممغؼ/لتخ في السؾقع ( )S2اما قيؼ االمالح الكمية ضسؽ السؾاقع ( )S4 ,S3فقج
بمغت ()716 , 719ممغؼ/لتخ عمى التؾالي اما خالل السؾسؼ الحار فيتزح ان السؾقع ( )S4سجل

ارتفاعاً في قيؼ االمالح بمغت ()536ممغؼ/لتخ بيشسا سجل السؾقع ( )S3ادنى قيؼ االمالح الكمية الحائبة
خالل السؾسؼ الذتؾي لتبمغ ()494ممغؼ/لتخ بيشسا بمغت قيؼ االمالح الكمية الحائبة ضسؽ السؾاقع ( S2
)514 , 555( ),S1ممغؼ/لتخ عمى التؾالي .اما تبايؽ قيؼ االمالح الكمية الحائبة لسياه شط الذشافية

فيتزح مؽ الججول( )97والذكل( )99ارتفاع قيسيا خالل السؾسؼ الذتؾي الى ()9515.7ممغؼ/لتخ بيشسا
انخفض الى ()1951ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الريفي ,اما تبايشيا السكاني فيالحع ان السؾقع ( )S1سجل

ادنى قيؼ االمالح الكمية الحائبة اذ بمغت ()1919ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الريفي بيشسا ارتفعت الى

()1988ممغؼ/لتخ في السؾقع ( )S4اما مؾاقع العيشة ( )S3 ,S2فقج بمغت فييسا قيؼ االمالح (1994
)1985,ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,اما خالل السؾسؼ الذتؾي فيالحع ان السؾقع ( )S1سجل اعمى قيؼ
االمالح الكمية الحائبة اذ بمغت ()9538ممغؼ/لتخ اما السؾقع ( )S3فقج سجل ادنى قيؼ لألمالح الكمية

الحائبة اذ بمغت ()1954ممغؼ/لتخ بيشسا بمغت قيسيا خالل السؾاقع السجروسة (, 9544( )S4 ,S2
)9557ممغؼ/لتخ عمى التؾالي .يعدى الدبب في ارتفاع قيؼ االمالح الكمية الحائبة الى تخكد االيؾنات

السؾجؾدة في السياه حيث ان انخفض الترخيف السائي وعسمية غدل التخبة وبدل مياىو الى مجاري

االنيار يعسل عمى رفع ندبة االمالح باإلضافة الى السخمفات البذخية الى تمقى الى مجخى الشيخ اما

انخفاضيا خالل السؾسؼ الحار فيعدى الى ارتفاع كسية الؾارد السائي الحي يخفج الى السشظقة لدج
االحتياجات السائية نتيجة لؾقؾع السشظقة ضسؽ السشاخ الحار الجاف يالحع ارتفاع ندبة االمالح الكمية

في مجخى شط الذشافية بالشدبة لذط الجيؾانية يخجع الدبب في ذلػ الى كؾن شط الذشافية ضسؽ السشظقة
يتسثل بالسجخى الخئيدي لشيخ الفخات باإلضافة الى زراعة محاصيل الحبؾب والستسثمة بالحشظة والذعيخ
وىي مؽ السحاصيل الذتؾية التي تحتاج الى كسيات مؽ السياه لدج احتياجات وبالتالي فان ما يبدل مؽ

ىحه السداحات السدروعة يظخح الى السجخى السائي مسا يعسل عمى ارتفاع ندبة االمالح الكمية الحائبة.

()1خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني ,الخرائص الييجرولؾجية لشيخ دجمة في محافغتي ميدان والبرخة  ,رسالة ماجدتيخ ( غ
,م)  ,كمية التخبية لمعمؾم االندانية– جامعة البرخة  , 9514 ,ص.159-151
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الذكل ( )99قيؼ االمالح الكمية الحائبة لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي
لعام()9595-9519
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السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97

 -5الكالسيىم (:Calcium )Ca++

عادة مع ايؾن الكاربؾنات
يعج عشرخ الكالديؾم مؽ االيؾنات السؾجبة االكثخ انتذا اًر في الظبيعة اذ يؾجج
ً
ويدتعسل لمتفخيق بيؽ السعدخة والسياه اليدخة اذ ان الكالديؾم يذكل ما ندبتو ( )%48مؽ السياه العدخة
وترشف السياه عمى ثالثة اصشاف بحدب احتؾائيا عمى الكالديؾم السجسؾعة االولى تتسثل بالسياه الفقيخة

بالكالديؾم (اقل مؽ 15ممغؽ/لتخ) والسجسؾعة الثانية متؾسظة في محتؾاىا عمى الكالديؾم بيؽ (-15

95ممغؼ/لتخ) بيشسا تتسثل السجسؾعة االخيخة بانيا مياه غشية وعالية السحتؾى بالكالديؾم (اكثخ مؽ

()1
95ممغؼ/لتخ)  .يتزح مؽ خالل تحميل معظيات الججول ( )96والذكل ( )93تبايؽ قيؼ الكالديؾم تبايشاً

زمانياً ومكانياً اذ بمغت خالل السؾسؼ الريفي ()156.3ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى ()74ممغؼ/لتخ
خالل السؾسؼ الذتؾي اما تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع ( )S4اعمى قيؼ الكالديؾم اذ بمغت

()158.8ممغؼ/لتخ بيشسا سجل السؾقع ( )S3ادنى قيؼ الكالديؾم اذ بمغت ()154ممغؼ/لتخ اما قيؼ
الكالديؾم ضسؽ السؾاقع ( )S2 , S1فقج بمغت ()157.9 , 155.3ممغؼ/لتخ عمى التؾالي خالل السؾسؼ
()1خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني  ,السرجر الدابق  ,ص.99
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الريفي ,بيشسا سجل السؾقع ( )S1اعمى قيؼ الكالديؾم خالل السؾسؼ الذتؾي بمغت ()81.6ممغؼ/لتخ
وانخفزت الى ()75.4ممغؼ/لتخ ضسؽ السؾقع ( )S4اما قيسيا في السؾقع ( )S3 , S2فقج بمغت

()79ممغؼ/لتخ لكل مشيسا .اما تبايؽ قيؼ الكالديؾم في مياه شط الذشافية فيتزح مؽ الججول ()97والذكل
( )93سجل السؾسؼ الريفي ارتفاعاً في قيؼ الكالديؾم بمغت ()181.5ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى
()195.9ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الذتؾي اما تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع ( )S4اعمى قيؼ الكالديؾم
()187ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى()175ممغؼ/لتخ ضسؽ السؾقع ( )S1خالل السؾسؼ الريفي ,اما
خالل السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع ( )S3ارتفاعاً في قيؼ الكالديؾم بمغت ()131.9ممغؼ/لتخ بيشسا

سجل السؾقع ( )S1ادنى قيؼ الكالديؾم بمغت ()191.6ممغؼ/لتخ اما قيسيا في السؾاقع ( )S4 , S2فقج

بمغت ()193.9 , 194.8ممغؼ/لتخ عمى التؾالي .يعدى الدبب في ارتفاع قيؼ الكالديؾم الى ارتفاع معجل
درجة الح اخرة وبالتالي زيادة معجالت التبخخ وما يتختب عميو مؽ زيادة تخكد الكالديؾم باإلضافة الى تأثيخ

مياه الرخف الرحي واالسسجة الكيسياوية اي اني ما يظخح او يبدل الى السجاري الشيخية مؽ ىحه
السخمفات يعسل عمى ارتفاع قيؼ الكالديؾم في السياه ,اما انخفاضيا يعدى ذلػ الى انخفاض درجات

الح اخرة وانخفاض معجال التبخخ باإلضافة الى انخفاض تأثيخ مياه الرخف الرحي ومياه الخي السبدولة ال
سيسا في السخاكد الحزخية البعيجة عؽ السداحات السدروعة ,واعتساداً عمى الترشيف الدابق الحكخ فان
مياه مشظقة الجراسة ترشف ضسؽ السجسؾعة االخيخة والتي يكؾن محتؾاىا مؽ الكالديؾم اكثخ مؽ

()95ممغؼ/لتخ اي انيا مياه غشية وعالية بالكالديؾم.

الذكل ( )93قيؼ الكالديؾم لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي لعام
()9595-9519
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السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97
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 -6ادلىاد الصلبت العالقت (- :Total Suspended Solids)T.S.S

يقرج بالسؾاد الرمبة العالقة التي ال تحوب بالسياه وتذسل الخمل والظيؽ والغخيؽ والسؾاد الشباتية والحيؾانية

والتي تؤثخ بذكل مباشخ في عكؾرة السياه وتعسل عمى تغيخ طعؼ السياه وفي حال عجم ازالتيا تعسل عمى

تخسبات في البيئة السائية ونذؾء بيئة ال ىؾائية تؤدي الى زيادة نذاطات الكائشات الحية الجقيقة وبالتالي

تعسل عمى تمؾث السياه وعادة ما تكؾن كثافة اقل مؽ كثافة السياه

()1

.يتزح مؽ خالل تحميل الججول()96

والذكل( )94تبايؽ قيؼ السؾاد الرمبة العالقة تبايشاً زمانياً ومكانياً لسياه شط الجيؾانية اذ بمغت خالل السؾسؼ
الريفي()69.19ممغؼ/لتخ بيشسا انخفض الى()58.85ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الذتؾي اما تبايشيا السكاني
فقج سجل السؾقع()S4ارتفاعاً في قيؼ السؾاد الرمبة العالقة لتبمغ ()85.48ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الريفي
بيشسا سجل السؾقعيؽ()S2 , S1ادنى قيؼ لمسؾاد الرمبة العالقة اذ بمغت ()65ممغؼ/لتخ لكل مشيسا اما

قيسيا ضسؽ السؾقع()S3فقج بمغت()76ممغؼ/لتخ ,بيشسا سجل السؾقع ( )S3اعمى قيؼ ل( )T.S.Sاذ بمغت

()195ممغؼ/لتخ وانخفزت الى ()98.8ممغؼ/لتخ في السؾقع ()S2خالل السؾسؼ الذتؾي بيشسا بمغ قيؼ
السؾاد الرمبة العالقة في السؾاقع ()46.8, 34.8( )S4 , S1ممغؼ/لتخ عمى التؾالي

وفي ما يخص التبايؽ الدماني لكيؼ السؾاد الرمبة العالقة لسياه شط الذشافية فيالحع مؽ الججول ()97

والذكل( )94ان السؾسؼ الريفي سجل ارتفاعاً بمغ ()133ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الكيؼ خالل السؾسؼ
الذتؾي الى ()61.4ممغؼ/لتخ ,اما تبايشيا السكاني فقج سجل الؾقع ( )S4اعمى قيؼ لمسؾاد الرمبة العالقة
لتبمغ ()138ممغؼ/لتخ بيشسا سجل السؾقع ( )S2ادنى قيسيا اذ بمغت ()194.3ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ
الريفي بيشسا بمغ قيسيا ضسؽ السؾاقع ()137.5 , 139.3( )S3 , S1ممغؼ/لتخ عمى التؾالي  ,بيشسا

السؾقع ( )S2اعمى قيؼ لمسؾاد الرمبة العالقة ضسؽ السؾسؼ الذتؾي اذ بمغت ()94.9ممغؼ/لتخ بيشسا
انخفزت ()43.77ممغؼ/لتخ لتدجل ادنى قيؼ لمسؾاد الرمبة العالقة في السؾقع ( )S3بيشسا بمغت قيؼ

( )T.S.Sضسؽ السؾاقع ()57.55 , 55.4( )S4 ,S1ممغؼ/لتخ عمى التؾالي.

 -7الفىسفاث (-:Phosphate )PO4

مؽ خالل تحميل معظيات الججول ( )96والذكل ( )95اتزح ان ىشاك تبايشاً زمانياً ومكانياً لعشرخ

الفؾسفات لسياه شط الجيؾانية ضسؽ قزاء الحسدة الذخقي لعام ( )9595-9519اذ سجل فرل الريف

ارتفاعاً في قيؼ الفؾسفات بمغت ()5.68ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى ()5.595ممغؼ/لتخ خالل فرل

الذتاء اما تبايؽ قيؼ الفؾسفات مكانياً فيالحع ان السؾقع ( )S2سجل اعمى قيؼ الفؾسفات خالل السؾسؼ

الريفي بمغت ()5.949ممغؼ/لتخ بيشسا سجل السؾقع ( )S3ادنى قيؼ الفؾسفات لمسؾسؼ ذاتو بمغت
()5.439ممغؼ/لتخ ,اما قيؼ الفؾسفات ضسؽ السؾاقع ( )S4 , S1فقج بمغت ()5.467 , 5.915ممغؼ/لتخ
( )1ازىار سامي خميل العبيجي  ,السرجر الدابق  ,ص.7
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الذكل ( )94قيؼ السؾاد الرمبة العالقة لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي لعام
()9595-9519
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السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97

عمى التؾالي ,اما خالل السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع ( )S1ارتفاعاً بديظاً في قيؼ الفؾسفات عؽ

السؾقع ( )S1اذ بمغت قيؼ الفؾسفات في كل مشيسا ()5.15 , 5.11ممغؼ/لتخ عمى التؾالي بيشسا سجل
السؾقع ( )S4 ,S3قيؼ بمغت ()5.58 , 5.9ممغؼ/لتخ عمى التؾالي  ,اما تبايؽ عشرخ الفؾسفات لسياه

شط الذشافية السجخى الخئيدي لشيخ الفخات فيتزح مؽ الججول ( )97والذكل( )95ان السؾسؼ الذتؾي

سجل ارتفاعاً طفيفاً عسا ىؾ عميو في السؾسؼ الريفي اذ بمغت ()5.1575, 5.157ممغؼ/لتخ عمى
التؾالي وسجل السؾقع ( )S2ارتفاعاً في قيؼ الفؾسفات بمغت ()9.94ممغؼ/لتخ بيشسا بمغت في السؾقع

()5.95( )S4ممغؼ/لتخ لتدجل ادنى قيؼ الفؾسفات خالل السؾسؼ الريفي بيشسا بمغت في السؾقع ( S3
)5.91 , 9.93( ),S1ممغؼ/لتخ عمى التؾالي اما خالل السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع ( )S4اعمى قيؼ

الفؾسفات لتبمغ ()5.93ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى ()5.59ممغؼ/لتخ في السؾقع ( )S2اما قيؼ الفؾسفات

في السؾاقع ( )S3 , S1فقج بمغت ()5.91 , 5.15ممغؼ/لتخ عمى التؾالي  .يعدى الدبب في ارتفاع قيؼ
الفؾسفات الى زيادة في السظخوحات الدراعية والرشاعية الى مياه االنيار باإلضافة الى زيادة اعجاد
الدكان وزيادة الزغط عمى كسية مؽ جية وزيادة احتياجاتيؼ مسا يؤدي الى زيادة مخمفاتيؼ التي عادة ما

تظخح الى مياه السجاري والتي تؤدي الى تخكد االوكدجيؽ السحاب بالساء والتي تؤدي الى ارتفاع قيؼ
الفؾسفات في السياه.
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الذكل ( )95قيؼ الفؾسفات لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي لعام
()9595-9519
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السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97

-8الصىديىم )-:Sodium (Na+

تتبايؽ قيؼ الرؾديؾم لسياه شط الجيؾانية تبايشاً زمانياً ومكانياً اذ يتزح مؽ خالل الججول ( )96والذكل
( )96ان السؾسؼ الذتؾي سجل ارتفاعاً في قيؼ الرؾديؾم بمغت ()96.9ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى
( )79.1خالل السؾسؼ الريفي اما تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع ( )S4اعمى قيؼ الرؾديؾم اذ بمغت

()88.5ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الريفي وانخفزت الى ()74.8ممغؼ/لتخ ضسؽ السؾقع ( )S3بيشسا بمغت
قيؼ الرؾديؾم ضسؽ السؾاقع ( )76.7 , 76.4( )S2 ,S1ممغؼ/لتخ عمى التؾالي اما خالل السؾسؼ

الذتؾي فقج سجل السؾقع ( )S4اعمى قيؼ الرؾديؾم بمغت ( )155.4ممغؼ/لتخ وسجل السؾقع ()S2ادنى
قيؼ الرؾديؾم اذ بمغت ( )99.5وقج سجل السؾقع ( )S3 ,S1قيؼ لمرؾديؾم بمغت ()155.3 ,94.4
ممغؼ/لتخ عمى التؾالي .اما تبايؽ عشرخ الرؾديؾم ضسؽ شط الذشافية فيالحع مؽ الججول ( )97والذكل

( )96ان السؾسؼ الريفي سجل ارتفاعاً في قيسو بمغت ()667ممغؼ/لتخ وانخفزت الى ()468ممغؼ/لتخ
اما تبايشيا السكاني فيالحع ان السؾقعيؽ ( )S4 ,S2سجمت اعمى قيؼ الرؾديؾم بمغت ()685ممغؼ/لتخ

لكل مشيسا بيشسا سجمت السؾقع ( )S1ادنى الكيؼ بمغت()648ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الريفي بيشسا

بمغت في السؾقع ()655( )S2ممغؼ/لتخ اما خالل السؾسؼ الذتؾي فيتزح ان السؾقع ( )S2سجل ارتفاعاً
في قيؼ الرؾديؾم بمغت( )485بيشسا انخفزت الى ()458ممغؼ/لتخ في السؾقع()S1بيشسا بمغت في

السؾاقع()479 , 469( )S4 ,S3ممغؼ/لتخ عمى التؾالي يعدى الدبب في ىحا التبايؽ الى تأثيخ عجة
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الذكل ( )96قيؼ الرؾديؾم لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي لعام
()9595-9519
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السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97

عؾامل مشيا طبيعية واخخى بذخية فارتفاع قيؼ الرؾديؾم يخجع الى تأثيخ االسسجة الالعزؾية السدتخجمة
في الدراعة باإلضافة الى غدل التخبة وعسمية اذابة االمالح كحلػ ما يظخح مؽ الفزالت ومياه الرخف

الرحي تعسل عمى ارتفاع ندبة الرؾديؾم في السياه.

مؽ خالل تحميل معظيات الججول ( )96الذكل ( )97اتزح تبايؽ قيؼ البؾتاسيؾم لسياه شط الجيؾانية تبايشاً
زمانياً ومكانياً الجيؾانية اذ سجمت قيؼ ارتفاعاً خالل السؾسؼ الذتؾي اذ بمغ ()4.8ممغؼ/لتخ انخفزت الى

()4.9ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الريفي ,ومؽ خالل تحميل بيانات الججول اتزح ان السؾقع ()S2 ,S1
سجمت اعمى قيؼ لمبؾتاسيؾم لذط الجيؾانية خالل الفرل الحار اذ بمغت ()4.6ممغؼ/لتخ لكل مشيسا بيشسا

انخفزت الى ()3.7ممغؼ/لتخ في السؾقع ( )S3اما قيؼ الرؾديؾم ضسؽ السؾاقع ( )S4فقج بمغت

()3.9ممغؼ/لتخ ,اما خالل السؾسؼ البارد فيتزح ان السؾقع ( )S1سجل ارتفاعاً في قيؼ الرؾديؾم بمغت
()5ممغؼ/لتخ بيشسا سجل السؾقع ( )S2ادنى قيؼ لمرؾديؾم خالل السؾسؼ الذتؾي لتبمغ ()4.6ممغؼ/لتخ
بيشسا بمغت الرؾديؾم ضسؽ السؾاقع ()4.7 , 4.9( )S4 ,S3ممغؼ/لتخ عمى التؾالي .اما تبايؽ قيؼ
الرؾديؾم لسياه شط الذشافية فيتزح مؽ الججول ( )97والذكل ( )97والخخيظة ( )95ارتفاع قيسيا

خالل السؾسؼ الذتؾي الى ()19.5ممغؼ/لتخ بيشسا انخفض الى ()8.6ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الريفي .
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الذكل ( )97قيؼ البؾتاسيؾم لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي لعام
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السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97

اما تبايشيا السكاني فيالحع ان السؾقع ( )S2سجل اعمى قيؼ الرؾديؾم اذ بمغت ()16.8ممغؼ/لتخ خالل

السؾسؼ الريفي بيشسا انخفزت الى ()8.4ممغؼ/لتخ في السؾقع ( )S4اما مؾاقع العيشة ( )S3 ,S1فقج

بمغت فييسا قيؼ الرؾديؾم ()8.6, 16.5ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,اما خالل السؾسؼ الذتؾي فيالحع ان

السؾقع ( )S2سجل اعمى قيؼ لمرؾديؾم اذ بمغت ()9ممغؼ/لتخ اما السؾقع ( )S4فقج اذ بمغت
()8.6ممغؼ/لتخ .يعدى الدبب في ارتفاع قيؼ الرؾديؾم الى تخكد االيؾنات السؾجبة في السياه نتيجة لتأثيخ
تجفق مياه البدل وعسمية غدل التخبة وبدل مياىو الى مجاري االنيار باإلضافة الى زيادة معجالت التبخخ

خالل الفرل الحار كل ىحا يعسل عمى زيادة تخكد الرؾديؾم في السياه اما انخفاضيا فيعدى الى قمة أثخ
السمؾثات وبالتالي انخفاض تخاكيد الرؾديؾم في السياه.

 -12العسزة الكليت )-:Total Hardness (T.H

يعج عشرخ العدخة الكمية مؽ اىؼ العشاصخ التي تحجد نؾعية السياه وان مؽ اىؼ مرادرىا وجؾد صخؾر

الاليسدتؾن والجولؾمايت والجبدؾم واالنييجرايت في رسؾبيات الشيخ

()1

اذ يتزح مؽ خالل تحميل بيانات

الججول ( )96والذكل ( )98تبايؽ قيؼ العدخة الكمية تبايشاً زمانياً ومكانياً اذ بمغت خالل السؾسؼ الريفي
()455ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى ()341ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الذتؾي اما تبايشيا السكاني فقج سجل

السؾقع ( )S2اعمى قيؼ لمعدخة اذ بمغت ()416ممغؼ/لتخ بيشسا سجل السؾقع ( )S4ادنى لمعدخة الكمية اذ
بمغت ()385ممغؼ/لتخ اما قيسيا ضسؽ السؾاقع ( )S3 , S1فقج بمغت ()399 , 419ممغؼ/لتخ عمى

()1رعج محسؾد نريف واخخون ,دراسة نؾعية مياه نيخ ديالى في بعض مشاطق الحؾض واالوسط والحؾض االسفل ,مجمة
جامعة كخبالء العمسية  ,السجمج, 15العجد , 9519, 9ص.999
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الذكل ( )99قيؼ العدخة الكمية لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي لعام
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التؾالي خالل السؾسؼ الريفي ,بيشسا سجل السؾقع ( )S1اعمى قيؼ لمعدخة الكمية خالل السؾسؼ الذتؾي

بمغت ()376ممغؼ/لتخ وانخفزت الى ()316ممغؼ/لتخ ضسؽ السؾقع ( )S3اما قيسيا في السؾقع ( S4 ,

 )S2فقج بمغت ()359 , 395ممغؼ/لتخ عمى التؾالي.

اما تبايؽ قيؼ العدخة الكمية في مياه شط الذشافية فيتزح مؽ الججول ( )97والذكل ( )98والخخيظة
بمغت ()895.9ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى

( )91سجل السؾسؼ الريفي ارتفاعاً في قيؼ العدخة
()699ممغؼ/لتخ خالل السؾسؼ الذتؾي ,اما تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع ( )S4اعمى قيؼ

لمعدخة()919ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى()879ممغؼ/لتخ ضسؽ السؾقع ( )S1خالل السؾسؼ الريفي
,اما خالل السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع ( )S2ارتفاعاً في قيؼ العدخة بمغت ()758ممغؼ/لتخ بيشسا

سجل السؾقع ( )S3ادنى قيسيا بمغت ()676ممغؼ/لتخ اما قيسيا في السؾاقع ( )S4 , S1فقج بمغت

()684 , 755ممغؼ/لتخ عمى التؾالي  ,يعدى الدبب في ارتفاع قيؼ العدخة الى ارتفاع درجة الح اخرة

وبالتالي زيادة معجالت التبخخ مسا يعسل عمى زيادة تخكد العدخة باإلضافة الى سخعة الجخيان السائي

وبالتالي تعسل التعخية الشيخية عمى جخف الرخؾر داخل السجخى السائي يزاف الى ذلػ زيادة
السظخوحات مؽ مياه الرخف الرحي ومياه البدل كل ىحا يؤدي في نياية االمخ الى ارتفاع قيؼ العدخة

الكمية .
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 -11االوكسجني ادلذاب (-:Dissolved Oxygen )DO

يعج االوكدجيؽ مؽ العشاصخ الكيسيائية التي تترف بيا السياه وتحتاجيا االحياء السائية في عسمية التشفذ

إل نتاج الظاقة وتؤثخ درجة الح اخرة بذكل مباشخ في تحجيج كسية االوكدجيؽ السحاب في الساء ويختبظان

بعالقة عكدية بسعشى ان في حالة ارتفاع درجة الح اخرة تقل كسية االوكدجيؽ السحاب نتيجة لقمة ذوبان
()1

الغازات والعكذ صحيح

.يتزح مؽ خالل تحميل بيانات الججول ( )96والذكل ( )35تبايؽ قيؼ

االوكدجيؽ السحاب تبايشاً زمانياً ومكانياً اذ سجل فرل الريف انخفاضاً في قيؼ االوكدجيؽ بمغت

()5.64ممغؼ/لتخ بيشسا ارتفعت الى ()7.9ممغؼ/لتخ خالل فرل الذتاء اما تبايؽ قيؼ االوكدجيؽ مكانياً
فيالحع ان السؾقع ( )S4سجل اعمى قيؼ لألوكدجيؽ خالل السؾسؼ الريفي بمغت ()6.46ممغؼ/لتخ بيشسا

سجل السؾقع ( )S1ادنى قيؼ لمعشرخ لمسؾسؼ ذاتو بمغت ()5.19ممغؼ/لتخ ,اما قيؼ االوكدجيؽ ضسؽ

السؾاقع ( )S3 , S2فقج بمغت ()5.87 , 5.13ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,اما خالل السؾسؼ الذتؾي فقج
سجل السؾقع ( )S2ارتفاعاً في قيؼ االوكدجيؽ اذ بمغت ()8.14ممغؼ/لتخ عمى التؾالي بيشسا انخفض الى

()7.58ممغؼ/لتخ في السؾقع()S3بيشسا سجل السؾقع( )S4 ,S1قيؼ لألوكدجيؽ بمغت (,8.51
)7.89ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,اما تبايؽ عشرخ االوكدجيؽ لسياه شط الذشافية السجخى الخئيدي لشيخ

الفخات فيتزح مؽ الججول()97والذكل()35والخخيظة( )99ان السؾسؼ الذتؾي سجل ارتفاعاً اذ بمغت
الذكل ( )35قيؼ االوكدجيؽ السحاب لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي لعام
()9595-9519
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السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97
()1حديؽ عمي الدعجي  ,البيئة السائية  ,دار اليازوردي لمظباعة والشذخ والتؾزيع  ,عسان – االردن  , 9555 ,ص.43
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()7.8ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى()5.9ممغؼ/لتخ لمسؾسؼ الريفي وسجل السؾقع ()S2اعمى قيؼ
االوكدجيؽ خالل السؾسؼ الريفي بمغت()6.33ممغؼ/لتخ بيشسا بمغت في السؾقع()5.59( )S4ممغؼ/لتخ
لتدجل ادنى قيؼ لألوكدجيؽ السحاب بيشسا بمغت في السؾقع ()5.65 , 6.39( )S3 ,S1ممغؼ/لتخ عمى

التؾالي اما خالل السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع ( )S2اعمى قيؼ االوكدجيؽ لتبمغ ()8.1ممغؼ/لتخ بيشسا
انخفزت الى ()7.74ممغؼ/لتخ في السؾقع ( )S1بيشسا بمغت الكيؼ في السؾاقع ( )S4 , S3فقج بمغت

()7.71 , 7.84ممغؼ/لتخ عمى التؾالي.
 -10النرتاث )-:Nitrate (NO3-

يتزح مؽ خالل تحميل معظيات الججول ( )96والذكل ( )31تبايؽ قيؼ الشتخات تبايشاً زمانياً ومكانياً اذ

سجل السؾسؼ الريفي ارتفاعاً في الشتخات بمغت ()6.6ممغؼ/لتخ وانخفزت الى ()4.49ممغؼ/لتخ خالل
السؾسؼ الذتؾي ,اما تبايؽ السكاني فيالحع ان السؾقع ( )S2سجل اعمى قيؼ لمشتخات بمغت
()6.74ممغؼ/لتخ بيشسا سجل السؾقع ( )S3ادنى قيؼ الشتخات اذ بمغت ()6.46ممغؼ/لتتخ خالل السؾسؼ

الريفي بيشسا بمغت الكيؼ في السؾاقع ()6.56 , 6.65( )S4 ,S1ممغؼ/لتخ ,اما خالل السؾسؼ الذتؾي

فقج سجل السؾقع ( )S1ارتفاعاً في قيؼ الشتخات بمغت ()5.59ممغؼ/لتخ بيشسا انخفزت الى

()3.84ممغؼ/لتخ في السؾقع ( )S2بيشسا بمغت قيؼ الشتخات في السؾاقع (, 4.39( )S4 , S3
)4.37ممغؼ/لتخ عمى التؾالي .

الذكل()31قيؼ الشتخات لسياه لذط الجيؾانية والذشافية خالل الفرل الذتؾي والريفي لعام
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السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول ( )96و()97
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اما تبايؽ عشرخ الشتخات لسياه شط الذشافية فيتزح مؽ الججول ( )97والذكل ( )31ان السؾسؼ الذتؾي
ارتفاعاً بديظاً عسا ىؾ عميو في السؾسؼ الريفي اذ بمغت ()5.3 , 5.8ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,اما تبايؽ
قيؼ الشتخات مكانياً فيالحع ان السؾقع ( )S2سجل اعمى قيؼ لمشتخات خالل السؾسؼ الريفي والذتؾي عمى

حجاً سؾاء اذ بمغت ()7.3 , 5.59ممغؼ/لتخ عمى التؾالي بيشسا سجل السؾقع ( )S3انخفاضاً في قيؼ
الشتخات بمغت ()5.1ممغؼ/لتخ بيشسا بمغت الكيؼ لمسؾاقع ()5.11 , 5.51( )S4 ,S1ممغؼ/لتخ عمى

التؾالي لمسؾسؼ الريفي اما لمسؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع ( )S4ادنى قيؼ لمشتخات بمغت ()5.3ممغؼ/لتخ
وبمغت قيسيا لمسؾاقع()5.4( )S3 ,S4ممغؼ/لتخ لكل مشيسا.
االستنتاجـــــــــــــاث

 -1تبعاً لمتبايؽ في العؾامل الجغخافية الظبيعية والبذخية السؤثخة في مشظقة الجراسة قفج اثخ ذلػ برؾرة

مباشخة في تبايؽ الخرائص الفيديائية والكيسيائية لمسياه سؾاء كان سمباً او ايجابياً تبايشاً زمانياً ومكانياً
خالل السؾسؼ الذتؾي والريفي لعشاصخ الح اخرة والتؾصيمة الكيخبائية واالس الييجروجيشي واالمالح الكمية
والكالديؾم والسؾاد الرمبة العالقة والرؾديؾم والبؾتاسيؾم والعدخة الكمية واالوكدجيؽ السحاب والشتخات.

-9تبايشت قيؼ درجة الح اخرة والعكؾرة تبايشاً زمانياً مكانياً اذ سجل فرل الريف ارتفاعاً بمغت (3 9887م ,
 )NTU4985بيشسا انخفزت خالل السؾسؼ الذتؾي الى (3 1387م  )NTU4183 ,بالشدبة لسياه مجخى شط
الجيؾانية ,اما بالشدبة لسياه شط الذشافية فقج بمغت خالل السؾسؼ الريفي (3 9987م )NTU6184 ,عمى
التؾالي بيشسا بمغت لمسؾسؼ الذتؾي (3 1389م  )NTU6786 ,عمى التؾالي.

 -3اما قيؼ االس الييجروجيشي واالمالح الكمية الحائبة فقج سجل السؾسؼ الذتؾي ارتفاعاً لسياه شط الجيؾانية

بمغت (71885 , 8893ممغؼ) عمى التؾالي اما خالل السؾسؼ الريفي فقج انخفزت الى (, 7.36
511ممغؼ/لتخ) عمى التؾالي اما تبايشيا في مياه شط الذشافية فقج بمغت لمسؾسؼ الريفي (786

1951,ممغؼ/لتخ) بيشسا بمغت لمسؾسؼ الذتؾي (951587 , 788ممغؼ/لتخ)عمى التؾالي.

 -4سجمت قيؼ التؾصيمة الكيخبائية والكالديؾم والسؾاد الرمبة الحائبة والفؾسفات ارتفاعاً لمسؾسؼ الريفي
لسياه شط الجيؾانية بمغت (94185مايكخوسيسشد/سؼ 15683 ,ممغؼ/لتخ 69819ممغؼ/لتخ 5868ممغؼ/لتخ)

عمى التؾالي اما خالل السؾسؼ الذتؾي فقج انخفزت الى (959875مايكخوسيسشد/سؼ 74 ,ممغؼ/لتخ
58885ممغؼ/لتخ 5.595ممغؼ/لتخ) عمى التؾالي .اما تبايشيا بالشدبة لسياه شط الذشافية فقج بمغت لمسؾسؼ

الريفي (9965مايكخوسيسشد/سؼ  18185 ,ممغؼ/لتخ 133 ,ممغؼ/لتخ 58157 ,ممغؼ/لتخ) عمى التؾالي
بيشسا بمغت لمسؾسؼ الذتؾي (965985مايكخوسيسشد/سؼ 19589 ,ممغؼ/لتخ 6184 ,ممغؼ/لتخ

5851575,ممغؼ/لتخ).
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 -5اما تبايؽ قيؼ الرؾديؾم والبؾتاسيؾم واالوكدجيؽ السحاب فقج سجل فرل الذتؾي ارتفاعاً في العشاصخ
لسياه شط الجيؾانية بمغت ()789 , 488 , 9689ممغؼ/لتخ عمى التؾالي بيشسا انخفزت خالل السؾسؼ

الريفي ليرل الى ()5864 , 489 , 7981ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,اما بالشدبة لسياه شط الذشافية فقج

بمغت خالل السؾسؼ الريفي ( )589 , 1985 , 667بيشسا بمغت لمسؾسؼ الذتؾي (, 886 , 468

)7.8ممغؼ عمى التؾالي.

-6اما بالشدبة لكيؼ االعدخة الكمية والشتخات فقج سجل فرل الريف ارتفاعاً اذ بمغت (455
)686,ممغؼ/لتخ عمى التؾالي بيشسا انخفزت الى ()4849 , 341ممغؼ/لتخ عمى التؾالي خالل السؾسؼ

الذتؾي  ,وتبايشت قيسيا كحلػ ضسؽ مياه شط الذشافية اذ بمغت خالل السؾسؼ الريفي (, 589
)583ممغؼ/لتخ بيشسا بمغت لمسؾسؼ الذتؾي ()588 , 699ممغؼ/لتخ عمى التؾالي.
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ادلصادر وادلزاجع

-1حديؽ عبج الؾاحج أكظامي الخميفة ,دراسة ىيجروكيسيائية لسياه شط العخب ما بيؽ القخنة والديبة لمسجة
مؽ سبعيشيات القخن الساضي لغاية  , 9519رسالة ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية التخبية – جامعة البرخة ,
.9519

-9ازىار سامي خميل العبيجي  , ,تحميل مكاني لخرائص مياه شط العباسية في محافغة الشجف
األشخف  ,رسالة ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية اآلداب –جامعة الكؾفة .9513 ,

-3عمياء عبجهللا عبج حدؽ الحديشاوي  ,ىيجرولؾجية السرب العام وآثاره البيئية في محافغة ذي قار ,
رسالة ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية اآلداب – جامعة ذي قار . 9515 ,

-4خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني ,الخرائص الييجرولؾجية لشيخ دجمة في محافغتي ميدان والبرخة ,
رسالة ماجدتيخ ( غ ,م)  ,كمية التخبية لمعمؾم االندانية– جامعة البرخة .9514 ,

-5رعج محسؾد نريف واخخون ,دراسة نؾعية مياه نيخ ديالى في بعض مشاطق الحؾض واالوسط
والحؾض االسفل ,مجمة جامعة كخبالء العمسية  ,السجمج, 15العجد.9519, 9

-6حديؽ عمي الدعجي  ,البيئة السائية  ,دار اليازوردي لمظباعة والشذخ والتؾزيع  ,عسان – االردن ,
.9555
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