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سثل تنوُح ادلىارد ادلائُح السغحُح يف قضائٍ احلوسج الشرقٍ والشنافُح
اخلالصــــح
تعج السؾارد السائية الدظحية مؽ اىؼ مرار السياه التي تعتسج عمييا السشاطق التي تقع ضسؽ السشاخ الحار
الجاف والتي ال يسكؽ فييا االعتساد عمى مياه االمظار في تمبية اغمب االحتياجات السائية الدراعية
الرشاعية السشدلية وغيخىا مؽ االحتياجات ىحا مؽ جانب ومؽ جانب اخخ ان مشابع االنيار تقع خارج
حجود الجولة بسعشى ان االطالقات السائية تتحكؼ بيا دول السشبع لحلػ ومؽ ىحا السشظمق كان البج مؽ
االخح بشغخ االعتبار اعتساد سبل تشسؾية مؽ شأنيا ان تحافع عمى السؾارد السائية الدظحية مؽ اليجر
والستخجام السفخط لغخض خدنيا واستخجاميا في مؾاسؼ الرييؾد فزالً عؽ السحافغة عمى البيئة السائية
والسحافغة عمى التخبة مؽ زيادة ندبة االمالح كؾنيا الؾعاء الحامل لمسحاصيل الدراعية لحلػ جاءت
الجراسة لتدمط الزؾء عمى اىؼ االساليب مؽ اجل تشسية السياه حاض اًخ ومدتكبالً والتي تسثمت في اتباع
طخق الخي الحجيثة واعتساد الخي السغمق ومعالجة السياه العادمة وحل مذكمة التمؾث السائي وتغيخ التخكيب
السحرؾلي وججولة الخي الغخض مشيا تخشيج استيالك السائي ووضع حج لسذكمة اليجر السائي فزالُ عؽ
معالجة مذكمة التمؾث السائي وتغيخ الخرائص الشؾعية لمسياه الفيديائية والكيسيائية لسياه شظي الجيؾانية
والذشافية.
Abstract
Surface water resources are one of the most important sources of water on
which areas that fall within the hot dry climate and where rain cannot be relied
upon to meet most of the industrial agricultural water needs and other needs
This is on the one hand and on the other hand that the sources of rivers fall
outside the borders of the state in the sense Water releases are controlled by
upstream countries, and from this standpoint it was necessary to take into
account the adoption of developmental means that preserve surface water
resources from waste and excessive use for the purpose of storing them in the
seasons of the Zionists, as well as to preserve the water environment and
conservation On the soil, from increasing the percentage of salts, being the
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container for agricultural crops, for this study in order to study the most
important methods for the development of present and future water, which are
represented in modern irrigation methods, the adoption of closed irrigation,
treatment of wastewater, solving the water problem, changing the crop
composition and scheduling of irrigation, the purpose of which is to rationalize
consumption Water and put an end to the problem of water waste as well as to
address the problem of water pollution and change the qualitative
characteristics of physical and chemical water for the waters of Diwaniyah and
Shanafiyah.
ادلقـــــدهح
تعج الجراسات الخاصة بتشسية السؾارد السائية عمى درجة مؽ االىسية ال سيسا في السشاطق الجافة وشبو
الجافة نغ اًخ لذحة السياه في مثل ىحه السشاطق وارتفاع ندبة الزائعات السائية فزالً عؽ التدايج الدكاني
وما يتبعو مؽ زيادة الظمب عمى السؾارد السائية مسا يتظمب وضع استخاتيجيات اليجف مشيا السحافغة عمى
السؾارد السائية لغخض تمبية االحتياجات حاض اًخ وتأميشيا مدتكبالً .
تسثمت هشكلح الثحج التداؤل باالتي ماىي اىؼ الدبل التشسؾية مؽ اجل السحافغة عمى السياه الدظحية
ضسؽ قزائي الحسدة الذخقي والذشافية  ,وقج جاءت الفرضُح الثحج لتسثل االجابة عؽ التداؤل الحي

طخح في مذكمة البحث وقج تسثمت الفخضية ىشالػ عجة سبل يسكؽ مؽ خالل خالليا تشسية السؾارد السائية

الدظحية في السشظقة مؽ خالل اتباع طخق الخي الحجيثة وججولة الخي وتغيخ تخكيب السحرؾل ومعالجة

التمؾث السائي وغيخىا .وقج تسثمت 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 وبالتالي ايجاد اىؼ الدبل التي يسكؽ مؽ خالليا السحافغة عمى
السياه واستجامتيا مدتكبالً لتمبية تمػ 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 (")ْ13 02" - ْ13 02شساالً وبيؽ خظي طؾل ("12" -443 02

)403شخقاً الخخيظة ( )1تحجىا مؽ الذسال قزائي الجيؾانية والذامية و قزاء عفػ ومحافغة السثشى مؽ
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الخخيظة ()1
السؾقع الفمكي والجغخافي لسشظقة الج ارسة

السرجر :الخخيظة الظؾبؾغخافية لسحافغة القادسية  ,بسكياس  , 002222:1لدشة  , 0212باستخجام
بخنامج . Arc Gis 10.5
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جية الذخق والجشؾب الذخقي ومؽ الغخب محافغة الشجف ويستج شظي الجيؾانية والذشافية ضسؽ مشظقة

سيل الخسؾبي بالعسؾم بظؾل بمغ (ْ)3كؼ لذط الجيؾانية بيشسا بمغ طؾل مجخى نيخ الفخات والستسثل شط

الذشافية ضسؽ السشظقة ()102كؼ .

وسيتؼ دراسة مؾضؾع تشسية السياه الدظحية في قزائي الحسدة الذخقي والذشافية مؽ ىحه الجؾانب

وكاالتي-:

 -1اتثاع عرائق الرٌ احلدَخح-:
ان البقاء عمى طخائق الخي التقميجية واعتسادىا برؾرة واسعة في أي مشظقة يعسل عمى زيادة اليجر مؽ
السياه اذ ترل الى ( )%02مؽ مياه الخي عؽ طخيق عسميات التدخب التخشح التبخخ ال سيسا انيا تتؾفخ
ليا الغخوف السشاسبة متسثمة بؾقؾع مشظقة الجراسة ضسؽ السشاخ الرحخاوي الحار الجاف بالتالي زيادة
معجالت التبخخ فزالً عؽ عجم تبظيؽ الججاول االروائية والتي تؤدي الى ارتفاع كسية السياه الستدخبة الى
باطؽ االرض ىحا مؽ جانب مؽ جانب اخخ فان اتباع طخائق الخي التقميجية يعسل عمى زيادة االمالح
الستخاكسة ,تججر االشارة الى ان اعتساد طخائق الخي الحجيثة يعسل عمى تؾفيخ السياه بشدبة ()%42-ْ2
()1

مقارنة بالخي الديحي

الذكل (, )1لحا فان االعتساد عمى طخائق الخي االكثخ كفاءة واالمثل استغالالً

واالقل ىج اًر وتبحي اًخ لمسياه تؤثخ بذكل ايجابي عمى نؾعية وكسية السياه لحلػ سيتؼ التظخق الى اىؼ اساليب
الخي الحجيثة التي يسكؽ اتباعيا في مشظقة الجراسة وكاالتي-:
أ -الرٌ تالتنقُظ -: Drip Irrigation
مؽ احجث طخائق الخي الستبعة في مشاطق عجيجة مؽ العالؼ وبذكل واسع ال سيسا في السشاطق التي تتدؼ
بذحة السياه وتختفع فييا ندبة التسمح وتعج مؽ اكثخ طخائق الخي كفاءة كؾن ندبة التبخخ والتدخب فييا
قميمة فزالً عؽ ان السياه السزافة اقل بكثيخ مسا ىي عميو في الظخق االخخى يعدى ذلػ الى ندب ما
يتخطب يتحجد بشقاط معيشة وتدداد كسية السياه السزافة بحدب مخاحل نسؾ الشبات واستشفاذ التخبة لمخطؾبة
()0

وىحا يتختب عميو انخفاض ندبة االمالح ويسكؽ االعتساد عمى ىحه الظخيقة إلضافة االسسجة مع السياه
ومؽ اىؼ مدايا الخي بالتشكيط االتي-:

()1صبيحة حسج عؾدة  ,تقييؼ مذخوع الخميثة االروائي (دراسة في جغخافية السؾارد السائية)  ,رسالة ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية
التخبية لمعمؾم االندانية – جامعة السثشى  , 0212 ,ص.12ْ-120

()0نبيل ابخاليؼ الظيف  ,عرام خزيخ الحجيثي  ,الخي واساسياتو وتظبيقاتو  ,و ازرة التعميؼ العالي والبحث العمسي  ,جامعة
بغجاد .ْ03-ْ03 ,1322 ,

5

سثل تنوُح ادلىارد ادلائُح السغحُح يف قضائٍ احلوسج الشرقٍ والشنافُح
الذكل ( )1كفاءة الخي بحدب طخائق الخي الستبعة
كفـــــــاءج الــــرٌ

كفاءج الرٌ = كوُح ادلُاه التٍ َستفاد هنها النثاخ
كوُح ادلُاه ادلىزعح عند احلقل

نسثح ادلُاه التٍ َستفُد هنها

نسثح ادلُاه الضائعح التٍ ال

النثاخ

َستفاد هنها النثاخ

الرٌ السغحٍ

الرٌ السغحٍ

%72 - % 52

%52 - % 32

الرٌ تالرش

الرٌ تالرش

%82 - % 72

%02 - % 32

الرٌ تالتنقُظ

الرٌ تالتنقُظ

%95 - % 85

%5 - % 15

السرجر  :مؤمؽ دمحم  ,الخي السؾضعي  ,و ازرة الفالحة والريج البحخي  ,السسمكة السغخبية , 0210 ,ص.2

 -1االقتراد في استعسال السياه والديظخة عمى عسميات الخي وتجييد السياه.
 -0قمة نسؾ االدغال وانتذار االمخاض الفظخية والحذخية.
ْ -امكانية زيادة الحاصل وتحديؽ نؾعيتو مؽ خالل الديظخة عمى رطؾبة التخبة في السشظقة الجحرية.
 -4يسكؽ االعتساد عمى ىحه الظخيقة في السشاطق غيخ مشتغسة االنحجارات دون الحاجة الى تدؾية
االرض وتعجيميا.
 -0يرمح الخي بالتشكيط في السشاطق التي تتدؼ بتخبة عالية الشفاذية مسا يتختب عميو عجم عيؾر مذاكل
ارتفاع مشاسيب السياه االرضية يزاف الى ذلػ عجم وجؾد السذاكل الخاصة بالتغجق.
 -3عجم اعاقة العسميات الدراعية في الحقؾل وتقميص حجؼ السشذآت مثل قشؾات الخي والبدل مسا يعسل
عمى التقميل مؽ الكمفة االقترادية ويخفع مؽ استغالل االرض.
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 -2يسكؽ استعسال السياه ذات السمؾحة العالية ندبياً والحج مؽ عاىخة الترمب الدظحي.
 -2الزائعات السائية بالتخمل العسيق والديح والتبخخ قميمة ججاً.
اال ان ىشاك ما سمبيات تعيب استعسال الخي بالتشكيط وتتسثل ب:
 -1التكمفة االقترادية االبتجائية تكؾن عالية نديباً فزالً عؽ الحاجة تؾفيخ مرادر الظاقة.
 -0الحاجة الة اعسال استجامة برؾرة مدتسخة تتسثل بأعسال التذغيل والريانة وادامة مسا يتظمب قج ًار
كبي اًخ مؽ الخبخة والكفاءة.
ْ -اندجاد السشقظات بحبيبات الظيؽ والخمل والخواسب والذؾائب يعسل عمى انخفاض معجل الترخيف
وضعف تؾزيع السياه وىحا يؤثخ سمباً في نسؾ السحاصيل ووفقاً لحلػ يتظمب وضع مخشحات لتشكية السياه.
 -4تسيل االمالح الستخاكسة عمى مدافة قخيبة مؽ السشقظات الى االنتقال الى السشظقة الجحرية بفعل
االمظار وىحا يتظمب عسمية غدل بيؽ فتخة واخخى.
-0غالباً ما يتحجد نسؾ السجسؾعة الجحرية وتدداد كثافتيا في مشظقة االبتالل مسا يجعميا صغيخة وىحا قج
يؤدي الى ضعف نسؾ الشبات ومذاكل تيؾية بعض السحاصيل.
ب -الرٌ تالرش -:Irrigation Sprinkler
عادة ما تدتخجم في السشاطق ذات التخبة الخممية التي ال
الخي بالخش احجى اساليب الخي الحجيثة التي
ً

تستمػ القجرة عمى االحتفاظ بالساء لسجة طؾيمة اذ ان اعتساد الخي بالغسخ ف مثل ىحه السشاطق يؤدي الى

ىجر كسيات كبيخة مؽ السياه  ,فزالً عؽ ذلػ يتؼ اتباع ىحه االسمؾب في السشاطق التي تعتسج رفع السياه
مؽ االبار االرتؾازية ,وتكؾن عمى عجة انؾاع مشيا الخي بالخش الشقال اليجوي ومشيا ما ىؾ عمى عجل
متجحخج ومشيا والخي بالخش الشقال السجفع السشتقل اذ تحتؾي عمى رشاش واحج يجفع السياه لسدافات بعيجة
وترل كفاءة الخي بالخش الى( )%20بالسقارنة مع الخي الدظحي( .)1اذ يتؼ ايرال السياه الى التخبة
عمى شكل رذاذ يذبة الى حجاً ما قظخات االمظار فيجخي ضخ السياه في شبكة مؽ االنابيب الى ان ترل
فؾىة السخشة الزيقة لتشذخ عمى شكل رذاذ الرؾرة (.)0()1

()1رفاه ميشى دمحم  ,نحؾ رفع كفاءة استعسال مياه الخي  ,مجمة كمية اآلداب  ,السجمج  , 0العجد , 0210 , 120
ص.013

()0عمياء حديؽ سمسان البؾ راضي تقؾيؼ الؾضع السائي–االروائي واالستغالل األمثل لسرادر السياه في مشظقة الفخات
األوسط  ,رسالة ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية التخبية لمبشات – جامعة الكؾفة  ,0223 ,ص.133
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الرؾرة ()1
طخيقة الخي بالخش (الخش السحؾري)

السرجر :صؾرة أخحت بتاريخ .0213/3/2
()1

وان مؽ اىؼ االيجابيات التي تتسثل بيا طخيقة الخي بالخش ما يمي

-:

-1سيؾلة الديظخة عمى تجييد السياه فزالً عؽ سيؾلة الكياسات السائية ,ويسكؽ استعسال تراريف قميمة
-0ال تعيق انغسة الخي بالخش العسميات الدراعية بالقجر الحي يحرل في الخي الدظحي .
ْ -عجم الحاجة الى تدؾية االراضي  ,ويسكؽ اضافة االسسجة والسبيجات ومرمحات التخبة .
 -4ذات كفاءة عالية إلرواء السحاصيل وتؾزيع مياه الخي والحساية مؽ الركيع.
 -0مكؾنات الخي بالخش قابمة لمشقل مسا يديل استعسال الخي التكسيمي ان تظمب االمخ.
 -3يتؼ االعتساد عمى طخيقة الخي بالخش عشجما تكؾن كمفة العسل عالية في الخي الدظحي.
وىشاك سمبيات لظخيقة الخي بالخش وكاالتي :
 -1تشخفض كفاءة الخي عشجما تكؾن الخياح شجيجة الدخعة ورطؾبة مشخفزة فزالً عؽ انو يحتاج الى
تجييد مالي مشتغؼ.
( )1نبيل ابخاليؼ الظيف  ,عرام خزيخ الحجيثي  ,السرجر الدابق .ْ42-ْْ3 ,
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 -0الكمفة االقترادية تكؾن مكمفة ,وكمفة التذغيل اعمى مسا ىي عميو في الدظحي.
ْ -قج تذجع عمى انتذار مدببات االمخاض الفظخية والبكتيخية وقج يمحق الدقؾط السباشخ لخذاذ الساء
عمى اوراق الشباتات ضخ اًر ال سيسا عشجما تكؾن مياه الخي رديئة.
ب -الرٌ تالفقاعاخ -:Irrigation with bubbles
يعج اسمؾب الخي بالفقاعات مؽ اساليب الخي الحجيثة اذ طؾرت حجيثاً مشقظات ذات ترخيف كبيخ لمسياه
تشجفع عمى ىيئة فقاعات ذات ضغط مشخفض يؤدي الى خفض تكاليف الزخ  ,اذ يتؼ ذلػ مؽ خالل
دفع السياه في انابيب بالستيكية ذات ججار رقيق يحتؾي عمى ثقؾب بأقظار كبيخة حيث ان اي ضغط
خفيف مؽ قشاة يعسل عمى دفع السياه مؽ الثقؾب وان ما اىؼ ما يسيد ىحه الظخيقة ىي تكاليفيا تقارب او
تقل عؽ تكاليف الخي بالتشكيط باإلضافية الى وطؾل عسخ شبكتو وترل كفاءة الخي بالفقاعات الى حؾالي
()%32مقارنة بظخائق الخي االخخى ويسكؽ تحؾيل الخي الدظحي الى االعتساد عمى ىحه الظخيقة مباشخة
دون الحاجة الى تدؾية االرض وقج تؼ تجخبة ىحه الظخيقة في االمارات واثبتت نجاحيا مع تؾفيخ لمسياه
ترل الى (.)1()%22-%22
د -الرٌ السغحٍ ادلغىر -:Improved surface irrigation
يقرج بو الظخيقة التي يتؼ بسؾجبيا نقل السياه والتحكؼ بيا مؽ السجخى السائي او الججاول االروائية الى
االراضي السخوية بؾاسظة االنابيب( .)0اذ تكؾن عمى نقاط متداوية االرتفاع في الحقل وترل فييا كفاءة
السياه الى ( )%00-%02وتقمل مؽ الفاقج في مياه الخي مؽ خالل تؾزيع السياه بذكل أمثل ومتداوي
عمى سظح السداحة السخوية مسا يتختب عميو تجانداً في نسؾ السحاصيل الدراعية ورفع كفاءتيا االنتاجية
(ْ)

ومؽ اىؼ طخقيا الخي الستقظع والخي بترخيف متغيخ والخي باستعسال االنابيب الشاقمة والبؾابات

.وان مؽ

اىؼ اإليجابيات التي يترف بيا الخي الدظحي السظؾر ما يمي -:
 -1التؾزيع االمثل لسياه الخي بذكل متداوي عمى سظح السداحة السخوية .
()1محسؾد االشخم  ,اقتراديات السياه في الؾطؽ العخبي والعالؼ  ,مخكد دراسات الؾحجة العخبية  ,ط , 1بيخوت -لبشان ,
 , 0221ص.100
( )2دليل المزارع لنظام الري السطحي المطور ,مشروع ترشيد انظمة الري في راس العين  , 2002 ,ص.2
(ْ)خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني ,الخرائص الييجرولؾجية لشيخ دجمة في محافغتي ميدان والبرخة  ,رسالة ماجدتيخ (غ .م)
 ,كمية التخبية لمعمؾم االندانية– جامعة البرخة  , 0214 ,ص.103
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 -0قمة الزائعات مؽ مياه الخي وبالتالي تخفيض الزغط عمى شبكات الرخف.

ْ -رفع كفاءة االرض الدراعية .وانخفاض كمفة التأسيذ مقارنة بالخي بالتشكيط وبالخش.

 -4رفع كفاءة استعسال السياه بحجود ( .)%00- %02فزالً عؽ امكانية استعسال السكششة في العسميات
الدراعية.

 -0اعتواد الرٌ ادلغلق -:Closed Irrigation
مؽ اساليب الخي الحجيثة التي يتؼ انذائيا في السشاطق التي تتدؼ بذحة السياه وقمة الؾارد السائي وعخوف
مشاخية حارة جافة لتعسل عمى التقميل مؽ اليجر السائي وتخشيج االستيالك فزالً عؽ معالجة مذكمة
االمالح ,لحلػ فان الزائعات مؽ القشؾات االروائية نتيجة لعسمية التبخخ والتدخب الحاصل بدبب عجم
تبظيؽ الججاول لحلػ غان االعتساد عمى ىحه الظخيقة لتخمص مؽ ىحه السذاكل اذ يتؼ ايرال السياه
بزخيا الى الفخوع الثانؾية عؽ طخيق االنابيب الشاقمة الى االراضي الدراعية

()1

الرؾرة (, )1ويعسل الخي

السغمق بخفع كفاءة الشقل الى ( )%33والعجالة في تؾزيع السياه عؽ طخيق ججولة ري متكاممة مسا يعسل
عمى التقميل مؽ االسخاف بالسياه فزالً عؽ انو ال يحتاج الى جدؾر لمسذاة والديارات والشؾاعؼ القاطعية
كحلػ فان الخي السغمق يحافع عمى نؾعية مياه الخي والتخمص مؽ مذكمة الشباتات السائية وسيؾلة
الرؾرة( )1نغام الخي السغمق في السذخوع الخيادي السشفح في قزاء عفػ

السرجر :دعاء مؾسى نعيؼ االسجي ,ىايجرولؾجية شط الجغارة (دراسة في الجغخافية الظبيعية)  ,رسالة ماجدتيخ
(غ .م)  ,كمية اآلداب -جامعة القادسية  , 0213 ,ص.123

()1صبيحة حسج عؾدة  ,السرجر الدابق  ,صْ.13
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()1

تذخيص التجاوز الحاصل عمى الججاول االروائية

لحلػ فان اعتساد طخيقة الخي السغمق كأحج االدبل

لتشسية السؾارد السائية في السشظقة لتحؾيل الخي الدظحي التقميجي الى الخي السغمق مؽ اجل السحافغة
الى نؾعية وكسية السياه.
 -3جدولح الرٌ -:Irrigation Distribution
يقرج بججولة الخي العسمية التي يتؼ بيا تحجيج مجة وكسية مياه الخي لالزمة لعسمية ارواء السحاصيل وىي
ضخورية لتخشيج االستيالك السائي وتعتسج بالجرجة االساس عمى نؾع السحرؾل وانغسة التخبة والغالف
الجؾي ونغام الخي والعؾامل التذغيمية والتي تعسل عمى رفع كفاءة استيالك السياه وتحديؽ انتاجية
()0

السحرؾل وخفض تكاليف االنتاج

.تعج عسمية ججولة الخي ذات اىسية كبيخة في السشاطق ذات السشاخ

الحار الجاف ,اذ اثبتت الجراسات الحجيثة انيا الؾسيمة االكثخ فعالية في ارواء السحاصيل بذكل امثل
وبيجر اقل كؾنيا تتحكؼ في كسية السياه التي تخوي التخبة ومجتيا مؽ خالل تحجيج عجد الخيات وبحدب
قابمية استيعاب التخبة لمساء وحاجة الشبات خالل مخاحل نسؾه لمؾصؾل الى اعمى انتاجية لمسحرؾل
فاإلسخاف في استعسال السياه او التقميل مشيا يؤثخ سمباً عمى السخود االقترادي كؾنيا تعسل عمى خفض
(ْ)

االنتاجية

وىشاك عجة طخائق يسكؽ مؽ خالليا الديظخة عمى عجد الخيات ومؾعجىا والتي تتسثل ب(-:)4

-1حاجة السحرؾل لمسياه والتي يسكؽ تحجيجىا مؽ خالل معخفة او مخاقبة رطؾبة التخبة والتؾزان السائي
فزالً عؽ الجالئل والسؤشخات نباتية التي تحجد مجى حاجة الشبات لمسياه وتتسثل بغؾاىخ مؾرفؾلؾجية
وفديؾلؾجية فزالً عؽ الظخق التي تظؾرت في الفتخة االخيخة والتي تعتسج عمى درجة ح اخرة الغظاء الشباتي
الخزخي بالشدبة الى درجة ح اخرة اليؾاء مؽ خالل االعتساد عمى مقاييذ االشعة فؾق الحسخاء يزاف
الى ذلػ استعسال التحدذ الشائي لسخاقبة التغيخات الحاصمة في دليل السداحة الؾرقية والسادة
( )1زهراء مهدي صالح القره غىلي  ,مشروع الثريمة االروائي (دراسة في جغرافية المىارد المائية)  ,كلية االدب – جامعة القادسية ,
 , 5112ص.116

()0سيف الجيؽ عبج الخزاق سالؼ ,عرام خزيخ حسدة ,ليث فخحان جار  ,دور ججولة الخي وتكخار الخي بالتشكيط في
االحتياجات السائية ونسؾ اصل المؾبيا وسط العخاق  ,مجمة االنبار لمعمؾم الدراعية  ,مجمج  , 14العجد , 0213 , 0

ص.13

(ْ)زىخاء ميجي صالح القخه غؾلي  ,السرجر الدابق  ,ص.13ْ-30
()4

يشغخ الى -1:دمحم عامخ نعسة السظخ,مذخوع قشاة شط العخب االروائية (دراسة في جغخافية السؾارد السائية) ,رسالة

ماجدتيخ (غ .م) ,كمية التخبية لمعمؾم االندانية – جامعة البرخة  , 0213 ,ص.134

 -0صبيحة حسج عؾدة  ,السرجر الدابق  ,ض.132
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الجافة والذج السائي لشباتات الحقل.
 -0الظخق السعتسجة عمى قياس رطؾبة التخبة مؽ السعخوف ان التخبة ىي الؾسط البيئي الحامل لمشبات
بسعشى ان ججولة الخي تعتسج عمى رطؾبة التخبة بذكل اساسي مؽ خالل تحجيج السحتؾى الخطؾبي لمتخبة
وفقاً لسداميتيا الحقمية ومقارنتو بأدنى حج لمخطؾبة السحجدة لمتخبة والسحرؾل السعيؽ  ,فاحتفاظ التخبة
بالخطؾبة يعتسج عمى خرائريا الفيديائية مؽ مدامية ونفاذية ومكؾناتيا الشدجية وعمى ىحا االساس تتؼ
عسمية الججولة يجوياً او الياً باستعسال اجيدة حداسة لمخطؾبة.
يتزح مسا سبق ان عسمية ججولة الخي يسكؽ ان تداىؼ في تشسية السؾارد السائية في السشظقة مؽ خالل
سيظختيا عمى كسية السياه ووضع حج لسذكمة اليجر واالفخاط في استعسال السياه وكحلػ نؾعية السياه
ومعالجة مذكمة تخاكؼ االمالح والتي يتؼ بدليا الى مجاري االنيار يزاف الى ذلػ فان ججولة الخي تتيح
لمسدارعيؽ تؾزيع السياه بذكل متداوي والتشاوب بيؽ الحقؾل كسا يسكؽ مؽ خالل ىحه العسمية التقميل مؽ
تكمفة ايرال السياه مؽ اجل ارواء السحاصيل الدراعية ضسؽ مشظقة الجراسة.
 -4هعاجلح ادلُاه العادهح واهكانُح استعواذلا-:
يقرج بالسياه العادمة السياه تمػ السياه السدتخجمة في االنذظة البذخية سؾاء كانت زراعية او صشاعية او
في الدكؽ ومياه الرخف الرحي ,وتعتبخ السياه العادمة مرجر متججد يسكؽ االعتساد عميو بعج معالجتيا
ىشاك العجيج مؽ الجول الستقجمة طبقت مثل ىحه الخظؾة وبعض الجول الشامية ومشيا دول الخميج ففي عل
الديادة العجدية لمدكان والظمب الستدايج عمى السؾرد السائي فكان البج مؽ ان تكؾن ىشاك حمؾل ومعالجات
ومشيا معالجة السياه العادمة لدج االحتياجات ومؾاجية الذحة السائية ال سيسا في السشاطق الحارة مؽ جية
ومؽ جية اخخى عجم ترخيفيا الى االنيار بجون معالجة لحلػ فقج اعتسجت عمى تقشيات حجيثة في ري
()1

االراضي الدراعية وفي الرشاعة بعج معالجتيا

 .ان معالجة السياه العادمة واعادة استعساليا ىي

الدبيل الؾحيج لجعميا صالحة لالستيالك البذخي كؾنيا تؾفيخ كسية كبيخة مؽ السياه الرالحة ىحا مؽ
جانب مؽ جانب اخخ فأن طخحيا دون معالجة بسحتؾاىا مؽ السعادن الثقيمة الى االنيار والبحيخات تدبب
اضخار بيئية لمكائشات الحية االندان والحيؾان وحتى الشبات وتتشؾع مرادر السياه العادمة باختالف

()1اليام خدعل ناشؾر  ,نحؾ استخاتيجية لتشسية السؾارد السائية في محافغة البرخة  ,مجمة الغخي لمعمؾم االقترادية واالدارية
السجمج  , 2العجد , 0214, ْ2ص.12
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االنذظة البذخية مشيا ما تكؾن ناتجة مؽ االستعساالت السشدلية ومياه االمظار ومشيا تكؾن ناتجة عؽ
الرشاعات والسياه العادمة الشاتجة عؽ السؤسدات الرحية ومشيا ما تكؾن ناتجة عؽ السخمفات
الدراعية( .)1تججر االشارة الى ان مياه الرخف الدراعي يسكؽ اعادة استعساليا اذ كانت ممؾحتيا اقل مؽ
()1222-1022جدء في السميؾن يزاف الى ذلػ الى ان مياه الرخف الرحي يسكؽ استعساليا بعج
فرميا ميكانيكياً لفرل السؾاد العالقة ومعالجتيا بايؾلؾجياً لغخض اكدجة السؾاد الحائبة وغيخ القابمة
لمتخسيب اما السياه الشاتجة مؽ الرشاعات فيسكؽ اعادة استعساليا بعج التخمص مؽ السؾاد العزؾية
والالعزؾية والعشاصخ الثقيمة والسمؾثات وىحه اساليب تقميجية ال تتساشى وتتشاسب مع السجسعات الدكانية
السشعدلة و والبعيجة عؽ االنيار والبحيخات التي يسكؽ االعتساد عمييا في التخفيف مؽ مياه الرخف لحلػ
يتؼ المجؾء الى ازالة االمالح الستخاكسة مؽ اجل اعادة استعسال السياه العادمة عؽ طخيق تقشيات الظاقة
الذسدية لتؾليج الظاقة الح اخرية لتخفيف التخاكيد السمحية لمسياه السعالجة واستثسارىا في تؾليج الظاقة
الكيخبائية( .)0ىشالػ مجسؾعة مؽ العسميات يسكؽ الخجؾع الييا لسعالجة السياه العادمة لغخض التخفيف مؽ
تخاكيد السمؾثات في السياه لغخض اعادة استعساليا في مجاالت معيشة وتتبايؽ ىحه العسميات بحدب درجة
تخكد العشاصخ

(ْ)

وتججر االشارة الى ان ىشاك عجة امؾر يجب مخاعاتيا عشج اعادة استعسال بعج معالجاتيا

والتي تتسثل بسا يمي(-:)4
 -1انتخاب السحاصيل الدراعية السالئسة التي يسكؽ ربيا بؾاسظة السياه العادمة.
 -0تحجيج اسمؾب الخي السشاسب.
ْ -معالجة السياه العادمة بذكل جيج مع تحجيج الشؾعية والجرجة ونؾع االستعسال.
 -4االلتدام بتظبيق السعاييخ والزؾابط الالزمة لعجم تعخض االندان مباشخة لمسياه العادمة.

()1ىشاء مظخ ميجي الدمظاني  ,مغاىخ التمؾث البيئي لمسياه العادمة وامكانية استعساليا في مجيشتي الشجف والكؾفة  ,رسالة
ماجدتيخ (غ .م) ,كمية التخبية لمبشات – جامعة الكؾفة  , 021ْ ,ص.33

( )0ىجى عبج الكاعؼ كخيؼ الدرفي  ,السياه الدظحية وعالقتيا باالستعساالت البذخية في محافغة كخبالء وامكانية تشسيتيا ,
رسالة ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية التخبية لمبشات – جامعة الكؾفة  , 0213 ,ص.1ْ1

(ْ)ىشاء مظخ ميجي الدمظاني  ,السرجر الدابق  ,ص.120

()4خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني  ,السرجر الدابق  ,ص.120-124
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 -5تغري الرتكُة احملصىيل-:
يقرج بالتخكيب السحرؾلي تؾزيع السحاصيل الدراعية السختمفة عمى مداحة معيشة مؽ االرض التي يسكؽ
زراعتيا في فتخة زمشية معيشة وتقجر بدشة واحجة  ,وتتجمى اىسية معخفة التخكيب السحرؾلي ألي مشظقة
في كؾنو يكيؼ الؾاقع الدراعي لمؾصؾل الى التخاكيب السحرؾلية السالئسة التي تتالئؼ مع الخرائص
الجغخافية التي تتدؼ بيا تمػ السشظقة(.)1غالباً ما يتؼ زراعة السحاصيل ذات االىسية االستخاتيجية لسخدودتيا
االقترادية اوالً ولتحقيق االكتفاء الحاتي ثانياً وسج االحتياجات الغحائية الستدايجة لمدكان بغض الشغخ عؽ
مجى مالئسة ىحه السحاصيل مع عخوف السشظقة الظبيعية والبذخية لحا فان سج ىحه االحتياجات يكؾن
بسجى ما يتؾفخ مؽ السياه لتغظية االحتياجات السائية لمسحاصيل ال سيسا في السشاطق ذا السشاخ
الرحخاوي الحار الجاف والتي تقع مشظقة الجراسة مؽ ضسشيا لحا يتؾجب تخشيج االستيالك السائي
الدراعي وزراعة السحاصيل القميل االحتياج السائي كالحرة البيزاء والرفخاء والبشجخ فعمى سبيل السثال
انتاج طؽ مؽ البشجخ يدتيمػ ثمث كسية مياه الخي الالزمة إلنتاج نفذ الكسية مؽ القرب يزاف الى
ذلػ فان زراعة محاصيل الحبؾب واستشباط اصشاف ججيجة قريخة العسخ وعالية السحرؾل والتي تؾفخ
كسية مؽ السياه تتخاوح بيؽ( )%02- %10وتحسميا لغخوف التسمح والجفاف ىحا يحقق ىجف تخشيج
االستيالك السائي(.)0
وبشاء عمى كسية السؾارد السائية الستاحة يسكؽ في زراعة السحاصيل السحدشة التي يكؾن فرل نسؾىا
ً
قريخ او ذات احتياج مائي قميل وذات السخدود االقترادي العالي اال ان ز ارعتيا يتظمب تؾفخ عجة امؾر
تتسثل بسا يمي(ْ)-:
 -1السداىسة بتؾفيخ السكششة الدراعية والحراد بالظخق الحجيثة لتذجيع الفالحيؽ.
 -0تؾفيخ البحور ذات االصشاف الجيجة والسحدشة لمسدارعيؽ ودعؼ اسعار التكمفة فعجم نقاؤه البحور يؤدي
الى تجىؾرىا.

()1دمحم رمزان دمحم ,سعاد عبجضف ه فزيح  ,التخكيب السحرؾلي في محافغة السثشى  ,مجمة اوروك  ,السجمج  , 2العجد ْ ,
 , 0210ص.ْ0ْ, ْ00

()0خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني  ,السرجر الدابق  ,ص.132-132
(ْ)صبيحة احسج عؾدة  ,السرجر الدابق  ,ص .120-121
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ْ-دعؼ حكؾمي واعتساد سياسة تدؾيكية واستحجاث مخازن ضسؽ حجود السحافغة االدارية تكفل لمفالح
تدؾيق السحرؾل وتذجعو عمى زراعة السحاصيل االقترادية التي تؾافق الؾضع الخاىؽ مؽ شحة السياه
وعخوف السشاخ الجافة.
-4تذجع االستثسار في السذاريع الزخسة واالنتقال مؽ الحيازات الزيقة الى السذاريع الستخررة سؾاء
كان االنتاج نباتي او حيؾاني.
-0دعؼ البحؾث التظبيكية الالزمة الستشباط اصشاف محدشة ووضع سياسة زراعية مدتقبمية والتذجيع
عمى زراعة محاصيل بجيمة اقل استيالكاً لمسياه ومقاومة عخوف التسمح والجفاف.
-6هعاجلح هشكلح التلىث ادلائٍ-:
تعج مذكمة تمؾث السياه مذكمة عالسية معاصخة كؾنيا تعخض صحة االندان لمخظخ فزالً عؽ انيا تيجد
حياة الكائشات السائية وتعيق االنذظة الرشاعية وتظؾر السجن لحلػ فان تمؾث السياه اصبح محط االىتسام
عالسياً وتذتخك فيع كافة الجول ,اذ يعتسج االندان عمى السياه الدظحية كؾنيا السرجر الخئيدي
لالستعساالت البذخية مشيا السشدلية والرشاعية والدراعية وغيخىا وتتعخض ىحه السياه برؾرة مدتسخة الى
التمؾث وتكؾن مرادر ىحا التمؾث اما فزالت السجاري السشدلية او الفزالت التي تظخحيا السرانع
والسياه الشاتجة مؽ العسميات الدراعية(.)1تججر االشارة الى ان اي تغيخ يظ أخ عمى الخرائص الشؾعية
لمسياه (الفيديائية والكيسيائية) سؾاء كانت الدظحية او الجؾفية و يؤثخ برؾرة مباشخة او غيخ مباشخة سمباً
في الحياة يعج تمؾثاً لمبيئة السائية فيجعميا اقل صالحية لالستعساالت البذخية ,اذ تتعخض السؾارد السائية
لمتمؾث واليجر نتيجة لمغخوف السشاخية الجافة والتدايج الدكاني واالستثسارات السختمفة فزالً عؽ انخفاض
تراريف السياه مؽ دول السشبع وتجىؾر خرائص الشؾعية لمسياه بفعل ما يظخح الى مجاري االنيار مؽ
مياه ممؾثة دون معالجتيا ناتجة عؽ الرخف الرحي والدراعي والرشاعي والسياه الثقيمة السمؾثة بالسؾاد
()0

العزؾية

اذ يؾضح الذكل ( )0مجى العالقة بيؽ االندان ومرادر التمؾث وتأثيخاتيا .تأتي السمؾثات

()1حديؽ عمي الدعجي  ,البيئة السائية  ,دار اليازوردي لمظباعة والشذخ والتؾزيع  ,عسان – االردن  ,0220 ,ص ,014
.002
()0صفية شاكخ معتؾق السظؾري  ,شط العخب الخرائص الييجرولؾجية واالستثسارات السائية  ,رسالة ماجدتيخ (غ ,م) ,
كمية التخبية – جامعة البرخة  , 0223 ,ص.22

15

سثل تنوُح ادلىارد ادلائُح السغحُح يف قضائٍ احلوسج الشرقٍ والشنافُح
الذكل ()0
العالقة بيؽ االندان والبيئة السائية
هدي التأحري علً الصحح نتُجح هدج التعرض ,

االنساى

التأحري االقتصادٌ السلثٍ

كوُح ادللىحاخ

-1انتاد االمساك
 -0نثاتاخ زراعُح

النشاط السراعٍ والصناعٍ

 -3الثحار  -4قُوح االرض
 -5التنوُح السُاحُح
 -6افساد هصادر ادلُاه
 -7زَادج تكالُف ادلعاجلح

ادللىحاخ الصلثح

وادلنسيل وغريها

زَادج ادللىحاخ يف الغعام

ادللىحاخ الغازَح
النثاتاخ ادلغوىرج

ادللىحاخ السائلح

الكائناخ احلُىانُح

ادللىحاخ يف ادلاء
قاتل للتكسري الثُىلىجٍ

الدقُقح
غري قاتلح قاتل للتكسري الثُىلىجٍ

نىعُح ادلُاه الناجتح

تراكن يف الغحالة والنثاتاخ
ادلغوىرج والكائناخ احلُىَح

السرجر  :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى  :احسج ميذ سجخان  ,تمؾث مياه نيخ الفخات في محافغة ذي قار دراسة جغخافية بيئية
 ,رسالة ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية التخبية – جامعة البرخة  , 0222 ,ص.122

البذخية في مقجمة السرادر التي تؤدي الى حجوث خمل في نؾعية السياه ال سيسا االنذظة الدراعية وما
يشتج عشيا مؽ استعسال السبيجات واالسسجة الكيسياوية ومياه البدل والتي تؤثخ بذكل مباشخ في مشظقة
الجراسة كؾنيا مشظقة زراعية فزالً عؽ ما يظخح مياه صخف الرحي التي عادة ما يتؼ تفخيغيا في
مجاري االنيار كحلػ الفزالت الشاتجة مؽ الرشاعات الرغيخة التي تشتذخ عمى جانبي الشيخ الفزالت
الرمبة الرؾرة ( )0والتي ترخف مباشخةً الى شظي الجيؾانية والذشافية دون معالجة وعجم ازالة الشفايات
والكخي برؾرة مدتسخة يعسل عمى ارتفاع ندبة السمؾثات بالسياه وىحا يشعكذ عمى مجى صالحيتيا
لالستعساالت البذخية لحلػ يشبغي سؽ قؾانيؽ وتذخيعات بيئية لمحج مؽ مذكمة التمؾث واالخح بشغخ
االعتبار ما يمي-:
 -1اجخاء السؤتسخات والشجوات تثكيفية وزيادة الؾعي البيئي لجى السؾاطشيؽ بسجى خظؾرة تمؾث السياه
وضخورة السحافغة عمى السؾارد السائية ال سيسا في عل عخوف الذحة السائية.
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الرؾرة ( )0مرادر التمؾث في السجخى السائي ضسؽ مشظقة الجراسة

المصدر :التقطت بتاريخ 2019/9/7

 -0عجم طخح مياه الفزالت الدراعية والرشاعية والرحية الى مجاري االنيار برؾرة مباشخة دونسعالجة
او اعادة تجويخىا واستعساليا مخة ثانية وبالتالي التخفيف مؽ الزغط عمى السؾارد السائية نتيجة لمديادة
الحاصمة في االحتياجات السائية السختمفة
ْ -سؽ القؾانيؽ والتذخيعات بسشع القاء الشفايات برؾرة مباشخة الى مجاري االنيار مؽ قبل السؾاطشيؽ لحا
يشبغي ان تكؾن تحت اشخاف وادارة الدمظة والسؤسدات السعشية بحلػ.
 -4التقميل مؽ استعسال االسسجة الكيسياوية والسبيجات لمسحاصيل الدراعية والتخبة واالعتساد عمى الدساد
العزؾي.
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االستنتاجــــــــاخ
 -1تتعخض السشاطق التي تترف بسشاخ حار جاف الى ىجر كسيات كبيخة مؽ السياه وتؾاجو في بعض
السؾاسؼ الى شحة بالسياه لحلػ فال بج مؽ اتباع طخائق يكؾن الغخض مشيا تشسية السؾارد السائية الستؾفخة في
السشظقة مؽ اجل تمبية االجتياحات السائية لالستخجامات البذخية.
 -0اعتساد طخق الخي الحجيثة بجالً مؽ طخق الخي التقميجية احج اساليب تشسية السياه اذ انيا تعسل تؾفيخ
السياه ومعالجة مذكمة االفخاط في استخجام السياه بدشبة ترل الى ( )%42-%ْ2مقارنة بالخي الديحي
فزالً عؽ التقميل مؽ ندبة االمالح الستخاكسة نتيجة لظخق الخي التقميجية.
 -0يعج اسمؾب الخي السغمق مؽ اساليب الخي الحجيثة التي مؽ شأنيا ان تخشج االستيالك السائي وتقمل
مؽ اليجر والزائعات السائية اذ مؽ خالليا يتؼ ايرال السياه الى االراضي الدراعية عؽ طخيق االنابيب
وبالتالي يخفع مؽ كفاءة الشقل بحدب حاجة السحرؾل لمسياه.
ْ -اتباع عسمية ججولة الخي كؾسيمة مؽ وسائل تشسية السياه الدظحية كؾنيا تحجد كسية ومجة الخي التي
تحتاجيا السحاصيل الدراعية وبالتالي امكانية تخشيج االستيالك والسحافغة عمى التخبة مؽ زيادة ندبة
االمالح وتحديؽ انتاجية السحرؾل وخفض تكاليف االنتاج.
 -4امكانية االستفادة مؽ السياه العادمة مؽ خالل معالجتيا واستخجاميا في االنذظة البذخية الدراعية او
الرشاعية او الدكؽ وبالتالي امكانية معالجة شحة السياه مؽ جانب ومشع التمؾث الحاصل مؽ جخاء
ترخيف السياه العادمة الى مجاري االنيار مؽ جانب اخخ.
 -0اعتساد اسمؾب تغيخ التخكيب السحرؾلي ما يتشاسب مع طبيعة التي تترف بيا مشظقة الجراسة
وبالتالي زراعة السحاصيل بسا متؾفخ مؽ مياه اوالً وتحقيق االكتفاء الحاتي وسج االحتياجات الغحائية ثانياً.
 -3لتشسية السؾارد السائية الدظحية في مشظقة الجراسة كان البج مؽ معالجة مذكمة التمؾث السائي سؾاء
كان التمؾث الدراعي او الرشاعي او السشدلي او غيخىا مؽ خالل المجؾء الى عجة امؾر تتسثل في زيادة
الؾعي اقامة السؤتسخات والشجوات وعجم طخح مياه الفزالت الى مياه االنيار مؽ اجل السحافغة عمى
البيئة السائية.
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ادلصــــادر وادلراجـــــــــع
-1ا حسج ميذ سجخان  ,تمؾث مياه نيخ الفخات في محافغة ذي قار دراسة جغخافية بيئية  ,رسالة
ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية التخبية – جامعة البرخة .0222 ,
-0حديؽ عمي الدعجي  ,البيئة السائية  ,دار اليازوردي لمظباعة والشذخ والتؾزيع  ,عسان – االردن ,
.0220
ْ-خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني ,الخرائص الييجرولؾجية لشيخ دجمة في محافغتي ميدان والبرخة ,
رسالة ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية التخبية لمعمؾم االندانية– جامعة البرخة .0214 ,
-4دعاء مؾسى نعيؼ االسجي ,ىايجرولؾجية شط الجغارة

(دراسة في الجغخافية الظبيعية)  ,رسالة

ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية اآلداب -جامعة القادسية .0213 ,
-0رفاه ميشى دمحم  ,نحؾ رفع كفاءة استعسال مياه الخي  ,مجمة كمية اآلداب  ,السجمج  , 0العجد , 120
.0210
-3زىخاء ميجي صالح القخه غؾلي  ,مذخوع الثخيسة االروائي (دراسة في جغخافية السؾارد السائية)  ,كمية
االدب – جامعة القادسية .0210 ,
-2سيف الجيؽ عبج الخزاق سالؼ ,عرام خزيخ حسدة ,ليث فخحان جار  ,دور ججولة الخي وتكخار الخي
بالتشكيط في االحتياجات السائية ونسؾ اصل المؾبيا وسط العخاق  ,مجمة االنبار لمعمؾم الدراعية  ,مجمج 14
 ,العجد . 0213 , 0
-2صبيحة حسج عؾدة  ,تقييؼ مذخوع الخميثة االروائي (دراسة في جغخافية السؾارد السائية)  ,رسالة
ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية التخبية لمعمؾم االندانية – جامعة السثشى .0212 ,
-3صفية شاكخ معتؾق السظؾري  ,شط العخب الخرائص الييجرولؾجية واالستثسارات السائية  ,رسالة
ماجدتيخ (غ ,م)  ,كمية التخبية – جامعة البرخة .0223 ,
-12دمحم رمزان دمحم ,سعاد عبجضف ه فزيح  ,التخكيب السحرؾلي في محافغة السثشى  ,مجمة اوروك ,
السجمج  , 2العجد ْ .0210 ,
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-11دمحم عامخ نعسة السظخ,مذخوع قشاة شط العخب االروائية (دراسة في جغخافية السؾارد السائية) ,رسالة
ماجدتيخ (غ .م) ,كمية التخبية لمعمؾم االندانية – جامعة البرخة .0213 ,
-10محسؾد االشخم  ,اقتراديات السياه في الؾطؽ العخبي والعالؼ  ,مخكد دراسات الؾحجة العخبية  ,ط, 1
بيخوت -لبشان . 0221 ,
ْ-1مؤمؽ دمحم  ,الخي السؾضعي  ,و ازرة الفالحة والريج البحخي  ,السسمكة السغخبية . 0210 ,
-14نبيل ابخاليؼ الظيف  ,عرام خزيخ الحجيثي  ,الخي واساسياتو وتظبيقاتو  ,و ازرة التعميؼ العالي
والبحث العمسي  ,جامعة بغجاد .1322 ,
-10اليام خدعل ناشؾر  ,نحؾ استخاتيجية لتشسية السؾارد السائية في محافغة البرخة  ,مجمة الغخي لمعمؾم
االقترادية واالدارية السجمج  , 2العجد , 0214, ْ2ص.12
-13ىجى عبج الكاعؼ كخيؼ الدرفي  ,السياه الدظحية وعالقتيا باالستعساالت البذخية في محافغة كخبالء
وامكانية تشسيتيا  ,رسالة ماجدتيخ (غ .م)  ,كمية التخبية لمبشات – جامعة الكؾفة . 0213 ,
-12ىشاء مظخ ميجي الدمظاني  ,مغاىخ التمؾث البيئي لمسياه العادمة وامكانية استعساليا في مجيشتي
الشجف والكؾفة  ,رسالة ماجدتيخ (غ .م) ,كمية التخبية لمبشات – جامعة الكؾفة .021ْ ,
-12دليل السدارع لشغام الخي الدظحي السظؾر ,مذخوع تخشيج انغسة الخي في راس العيؽ .0222 ,
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