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رسالة على  اطلعناننا نشهد أ و أعضاء لجنة المناقشة ن رئٌسنح

التقييم اجلغرايف الستخذامات املىارد املائية السطحية يف )) الماجستٌر الموسومة
 الطالب اناقشن قدو (قضائي احلمزة الشرقي والشنافية واهميتها التنمىية

بأنها ونقر محتوٌاتها وماله عالقة بها فً  )حيذر سامي جاسم اهلاليل(

               بتقدٌر الجغرافٌةالماجستٌر آداب فً  لنٌل شهادة قبولالجدٌرة ب

       (      ). 
 

  

 التوقٌع                                           التوقٌع         

 عضوا       س اللجنة                                           رئٌ       

 

 التوقٌع                                           التوقٌع       

 أ.د جمٌل عبد حمزة العمري                                                            

 عضوا  ومشرفا                                                         عضوا             

 

 المناقشة اقرار اللجنة على القادسيةكلية اآلداب / جامعة صادق مجلس 

 

 عاصم حاكم الجبوري :التوقٌع                                                    

 االسم:                                                     

                         /    /0202 

 اآلدابعميد كلية                                                    

                                               

 جلنة املناقشةإقرار 



 

 

 ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ج

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ح

         
 االهـــــــــــــداء

 
ىمحمدىوالىبوتهىالطاهرونالمعلمىاالولىوالحبوبىالمصطفىىى...........الى
ى
 

ىطروقىالحقىبدمائهمىالطوبةىالطاهرةىانارواىالى.........الذونى
ىرحمًةىوامتنانًاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى
ى.نبعىالحنانىومجلىىاالمانىوقبلةىالدعاء.............الى...

ىأميىالحبوبةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى

ىقىدربيىوسنديىفيىالحواةىعائلتيرفاىالى...............
ىحبًاىووفاًءىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى
ى

 حيدرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 



 

 

 خ

 

لشكـــــر والتقديـــــرا  

)مجْم عبد محصة انعًسُ(  كهًاث انشكس ًانثناء  اىل اسخاذُ ادلشسف األسخاذ  اندكخٌز ال ّسعين اال اٌ احقدو بأزقَ

فجصاه صٌذلا اىل ىرا ادلسخٌٍ انعهًِ ًحٌجْياث قًْت عهًْت زصْنت اذ كاٌ نو األثس يف إمتاييا ًيشٌزة ً يٍ  دلا قديو

 اهلل عين خري اجلصاء.
 

اندكخٌز عبد انسضا انغسابِ ًاندكخٌز   قسى اجلغسافْت يف  اىل اساحرحِ ًانخقدّس ًااليخناٌ كًا أحٌجو خبانص انشكس

حمًد ادلنصٌزُ ًاندكخٌز صربّت انعبْدُ ًاندكخٌز عباض انطائِ ًاندكخٌز حسني اجلبٌزُ ًاندكخٌز خاند 

يِ اخلهْفاًُ ًاندكخٌز سالو اجلبٌزُ ًاندكخٌز زافد انعًسُ ًاندكخٌز حسني انعابدُ ًاندكخٌز زمحٍ االّدا

 ْت فهيى يين جصّم انشكس ًانعسفاٌ.دلا ابدًه يٍ يالحظاث قًْت عهًًاندكخٌز حسٌٌ اجلبٌزُ 
 

كًا ال ّسعين اال اٌ  أحقدو خبانص انشكس ًانعسفاٌ اىل اساحرحِ يف  اجلايعاث األخسٍ اذ كاَج نخٌجياهتى انعهًْت األثس 

كًا أحقدو .ًاندكخٌزة اقبال دًخاٌ  َافع صبْحاندكخٌز ً اندكخٌز اّاد عهِ فازض انكبري يف إمتاو انبحث ًاخص ينيى 

كم يٍ يد ّد انعٌٌ ًادلساعدة يٍ ادلٌظفني يف اندًائس احلكٌيْت ًاخص ينيى ادليندض اىل  اليخناٌ بانشكس ًا

عالًُ انبعاج ًادليندض خمهص انشبالًُ ًاالسخاذ امحد عبد انكاظى ًاالسخاذ حسٍ شايم ًادليندض محْد عباض 

                                                                                                           عهِ جاّش ً ًساو كًا أحقدو بانشكس ًانخقدّس اىل شيالئِ األعصاء ,شنصل 

 .ًد عبدحم
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 رلى انظفحة فهرس اجلذول          ت
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 املستخلص
ت السهارد السايية الدظحية في ضزايي ستمساالدراسة التقييم الجغخافي لمسياه الدظحية الالى البحث  ييجف

واىسيتيا التشسهية اذ تسثمت السياه الدظحية بذظي الجيهانية والسجخى الخييذ لشيخ  الحسدة الذخضي والذشافية
السياه لدببين رييدين الفخات شط الذشافية لسا ليحا السهضهع من اىسية كهن السشظقة تماني من شحة 

مشا الى يجف ل السشبع بكسية الهارد السايي مساتحكم دو  ضسن السشاخ الحار الجاف والثاني هعيااالول وض
لتخشيج استيالكيا والسحافظة عمييا وتشسيتيا لتمبية االحتياجات السايية ,دراسة السهارد من عجة جهانب 

 حاضخًا ومدتقباًل.
يا تقع ضسن الستسثمة بالبشية الجيهلهجية فأتزح أن المهامل الجغخافية الظبيعية تزسشت الجراسة تحميل

 يمهد بمزيا السدتقخ ضسن نظاق الديل الخسهبي والحي يغظيو تكهبشات صخخية متبايشة  خالخصيف غي
لحلك فقج تباين الهضع  وفقاً والبمض االخخ الى المرخ الخباعي الى المرخ ما ضبل الخباعي 

 .الظهبهغخافي
كال تقع السشظقة ضسن مشظقة الديل الخسهبي الحي يترف باالنحجار البديط مع ىحا كان ىشاك اش 

ى جانبي السجاري السايية ومشظقة الكتاف الشيخية التي تستج عمفي السشظقة تسثمت بأ ةجيهمهرفهلهجي
تقع السشظقة كسا ىهار والسدتشقمات والهديان الدفمى لميزبة الغخبية والكثبان الخممية ,واألنيار أحهاض األ

رجات حخارة وسخعة الخياح د ى تدايجيذيخ ال يف ديسارتهن مسامشاخيًا ضسن السشاح الحار الجاف وفق ترش
الخطهبة  بيشسا يكهن الذتاء ممتجل وتدايج الخطهبة وانمجام التداضط السظخي في الفرل الحار وتشاضص

وزيادة في  ختفع فييا ممجالت التبخخ ومن ثمن السشظقة تدبية والتداضط السظخي ندبيًا مسا يذيخ الى ا  الش
خرايريا في المشاصخ الظبيعية في تباين التخبة ومكهناتيا و  االختالفالزايمات السايية اثخ ىحا 

تشهعت التخبة ما بين تخبة كتهف واحهاض االنيار والتخبة الرحخاوية الجبدية وتخبة الفيديايية والكيسيايية و 
اتي ونتيجة لمظخوف السشاخية فقج عانت السشظقة من فقخ الغظاء الشب,الكثبان الخممية وتخبة السشخفزات 

انيا غالبًا ما تشسه عمى جانبي السجخى السايي لتهفخ  عمى الشباتات السقاومة لظخوف الجفاف او اضترخت
كحلك تظخضت الجراسة الى الخرايص البذخية متسثمة بالسداحات السدروعة بمجة محاصيل متشهعة ,السياه 

عتساد السشظقة عمى طخق الخي تزح إ داحاتيا تبايشًا مكانيًا فزاًل عن االساليب االروايية وأتبايشت في م
اشارت الجراسة الى الديادة الدكانية والتي تؤثخ في  التقميجية التي تؤدي الى الديادة في اليجر السايي كحلك

 ختالفزيادة الظمب عمى السهرد السايي وما يتختب عميو من زيادة في مياه الرخف السظخوحة اثخ ىحا اال
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انيًا بذقيو الكسي والشهعي وىحا ين الترخيف السايي لمسشظقة تبايشًا زمانيًا ومكفي المهامل الجغخافية عمى تبا
واالروايية والرشاعية والذخب البذخية الستمجدة البيئية والدراعية  لالستمساالتثخ في مجى صالحية السياه أ

بيشسا كان البمض سية والمخبية وفق السماييخ المال ستمساللال اً فبمزيا كان صالح,الحيهاني  واالستيالك
التي يسكن من خالليا تشسية السهارد السايية  لح لحلك كان البج من التظخق الى أىم الظخايقخخ غيخ صااآل

الخي اعتساد  ةججولو الدظحية في السشظقة واستثسارىا واستغالليا بذكل امثل كاتباع طخق الخي الحجيثة 
الخي السغمق ممالجة السياه المادمة وتغيخ التخكيب السحرهلي وممالجة مذكمة التمهث السايي وضج اختست 

عمييا لمشيهض بالهاضع السايي لسشظقة  ستشتاجات والتهصيات التي يسكن االعتسادالجراسة بجسمة من اال
 الجراسة. 
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 ـــــــــةاملقدمـــ
أنيا أساس الحياة ىسية السؽارد السائية و تذير ىذه اآلية الكريسة الى أ  ))وخلقنا من الماء كل شيء حي((

لقيام مختمف القطاعات الزراعية والرشاعية وغيرىا . فقيام الحزارات بيؼ وادي  والسردر الرئيس
سدتقرات والسدتؽطشات البذرية مع الرافديؼ في العراق يرجع لتؽفير ىذه السؽرد الطبيعي لذلغ نذأت ال

التي ىذا يؽضح اىسية السؽارد السائية ال سيسا في ظل التغيرات السشاخية نيري دجمة والفرات  امتداد
العالػ مؤخرًا وكؽنيا ثروة غير متجددة مع االخذ بشعر االعتبار الطمب الستزايد عمى ىذا السؽرد  يؽاجيو

مع التزايد الدكاني الحاصل وزيادة الزغط عمى السياه في السقابل وجؽد شحة ليذا العشرر لذلغ يتطمب 
السائية واستثسارىا واستغالليا بذكل االمر وضع طرائق جديدة لسؽاجية ىذه السذاكل وتمبية االحتياجات 

 أمثل.
الى ان ازمة السياه تعد مؼ اكثر االزمات خطرًا كؽن السياه مؽرد مؼ الرعب ايجاد بدائل اسات ر تذير الد

لو لالعتساد عمييا في االستخدامات البذرية كؽنيا الركؼ االساس في تؽفير ظروف مالئسة لبقاء الحياة 
قد في االرجشتيؼ واستسرارىا ,لذلغ فقد عقدت عدة مؤتسرات تؤكد اىسية السؽارد السائية فالسؤتسر الذي ع

السياه مذكمة دليل عمى القمق العالسي حؽل  (تؽفير السياه الرالحة لكل مؽاطؼ)تحت شعار  7711عام 
استسرت الشدوات والسؤتسرات التي عقدت لسعالجة قزايا السياه ىذا يدفعشا الى التفكير ذلغ الؽقت  ذمشو 

سؽرد والتؽقف عؼ استخداميا  ك لسياه حد ليدر اة تؽفر السياه بذكل مدتسر ووضع بسدى ندرة وصعؽب
 عدم طبيعي ال يشفذ االمر الذي سيجعل العالػ ال سسا الدول التي تقع ضسؼ االقاليػ الحارة تؽاجو مذكمة

 تؽفير السياه مدتقباًل.
ر السياه ناتجة خاصة يؽاجو مذكمة لكي يؽفتجدر االشارة الى ان العراق برؽرة عامة والسشطقة برؽرة 

سؼ السشاح الحار الجاف بسعشى ض تتسثل في التغيرات السشاخية  ووقؽعوباب رئيدية االولى عؼ ثالث اس
وبالتالي يكؽن االعتساد بذكل رئيدي عمى السياه الدطحية  اً صعب اً االمطار يعد امر عمى االعتساد  ان 

لعراقية تقع خارج وىذا يرفعشا الى طرح السذكمة الثانية والتي تتسثل في دول السشبع كؽن مرادر السياه ا
دول الدولة اي ان حرص السياه يكؽن مرىؽن بالدياسيات الخارجية اما السذكمة الثالثة فتتسثل بدؽء 

ؼ خالليا مؼ الكفاءة يسكؼ م ألمر يتطمب دراسات عمى مدتؽى عال  لذلغ فاالتخطيط وادارة السؽارد السائية 
 ي ظل التطؽرات الخارجية الحاصمة.مؼ السائي فتؽفير السياه وتشسيشيا كسحاولة لتؽفير األ
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 االطــــــــــــــــــــــــــــــار اننظـــــــــــــــــــــــــــــــــــري

يتشاوؿ الفرل االوؿ االطار الشعخي لسشطقة الجراسة اذ تطخؽ الى دراسة مذكمة البحث وبياف اليجؼ مؼ  
بياف  عؼ فزلا يا لألغخاض البذخية والسحافعة عمييا استعسالالتخكيد عمى مؽضؽع السؽارد السائية و 

الدمانية والسكانية لمجراسة فخضيات الجراسة واىسية واىجاؼ الجراسة كحلغ يؽضح مشيجية الجراسة والحجود 
ليكمية الجراسة واىػ الجراسات الدابقة التي تطخقت الى تقييػ نؽعية السياه ومجى ملئستيا  عؼ فزلا و 

 لألغخاض البذخية.

 -:problem of studyمشكهت اندراست -اوالا 
وتتفخع الى سؤاؿ اؤؿ استفيامي يخاد االجابة عشو ضسؼ محؽر اىتساـ الجراسة تدب تتسثل مذكمة الجراسة

 -تي :تسثل الدؤاؿ باالرئيدي وعجة اسئمة ثانؽية وي
وانشنافيت يف اننوعيت نهمياه انسطحيت يف قضائي احلمزة انشرقي انكميت و )) هم يؤثر تباين اخلصائص 

 ؟ث من عدماا((سعمماالياه نالحتديد مدى صالحيت ادل

 -تراغ االسئمة الثانؽية بالذكل االتي : في حيؼ
ىل تؤثخ العؽامل الجغخافية الطبيعية والبذخية التي تترف بيا مشطقة الجراسة في تبايؼ الخرائص  -1

 الشؽعية لمسياه الدطحية؟
 ىل ىشاؾ تبايؼ في الخرائص الكسية والشؽعية )الفيديائية والكيسيائية( لمسياه الدطحية في السشطقة؟ -2
 ت البذخية مؼ عجميا؟ ستعسااللل مجى صلحيتياج كيف يؤثخ التبايؼ في نؽعية السياه في تحجي  -3
 ت البذخية في السشطقة؟ستعساالوالذشافية لل لسياه الدطحية لذطي الجيؽانيةما مجى ملئسة ا -4
ما ىي اىػ سبل ووسائل التشسية التي يسكؼ اتباعيا لمسحافعة عمى السؽارد السائية الدطحية وتخشيجىا  -5

 استيلكيا في السشطقة؟ وكيف؟
 

 -:of study Hypothesisاندراست  فرضيت-ثانياا 
و السذاكل التي لجراسة او تعج تفديخاا لمعؽاىخ االفخضية ىي اجابة لمتداؤالت التي طخحت في مذكمة ا

 -تطخقت الييا الجراسة لحلغ فقج تسثمت الفخضيات التي جاءت بالجراسة كاالتي:
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الشؽعية لمسياه الدطحية في قزائي الحسدة الذخقي و  الكسية لمخرائص)) يؤثخ التبايؼ الدماني والسكاني 
 ت البذخية((ستعساالوالذشافية في تحجيج صلحية السياه لل

 -اما الفخضيات الثانؽية فقج تسثمت باالتي:
يؤثخ التبايؼ في الخراص الجغخافية الطبيعية والبذخية في تبايؼ نؽعية السياه الدطحية في مشطقة  -1

 الجراسة.
 والذشافية )نؽعاا وكساا( تبايشاا زمانياا ومكانياا في السشطقة.  لسياه الدطحية لذطي الجيؽانيةتتبايؼ ا -2
ت ستعساالتبعُا لمتبايؼ في خرائص السياه الدطحية فقج اثخ ذلغ في تبايؼ مجى صلحيتيا لل -3

 وبعزيا غيخ صالح. اا البذخية فبعزيا كاف صالح
ية السؽارد السائية والسحافعة عمييا وتخشيج استيلكيا تتسثل باتباع طخؽ لتشسووسائل  ىشاؾ عجة سبل -4

 تغيخ التخكيب السحرؽلي وغيخىا.و ججولة الخي و الخي الحجيثة 
 

 -:Aims of studyاهداف اندراست -ثانثاا 
 -:االتيقيق جسمة مؼ االىجاؼ تتسثل بالجراسة الى تح تدعى

تؽضيح مجى تأثيخ العؽامل الجغخافية الطبيعية والبذخية في تبايؼ الخرائص الفيديائية والكيسيائية   -1
 لمسياه الدطحية.

ت البذخية مؼ عجميا مؼ خلؿ مقارنتيا ستعساالبياف مجى صلحية السياه الدطحية في السشطقة لل -2
 مع السعاييخ العالسية والعخبية.

مسحافعة عمى السؽارد السائية ومعالجة مذكمة اليجر واالفخاط والتمؽث التطخؽ الى اىػ الدبل ل -3
 وتؽضيح وسائل التشسية التي يسكؼ مؼ خلليا تحقيق ىحا اليجؼ.

 
 -: Importance of the Study أهميت اندراست  -رابماا 

الحياة لحلغ فاف تتسثل اىسية الجراسة بالتطخؽ الى السؽارد السائية التي تعج االساس لسختمف مجاالت 
دراسة شطي الجيؽانية والذشافية يأتي عمى درجة مؼ االىسية كؽف السشطقة تقع ضسؼ السشاخ الحار الجاؼ 

ي اف السياه الدطحية ىي السرجر الخئيذ للستعساالت ؼ شحة السياه في مؽاسػ الرييؽد اوتعاني م
 نات وغيخىا مؼ االحتياجات .البذخية الدراعية والدكانية والسشدلية والرشاعية وشخب الحيؽا
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 of the Study Approachمناجيت اندراست  -خامساا 

 تترف بيا مشطقة الجراسة عمى التي العؽامل الجغخافية الطبيعية والبذخية جت الجراسة في وصف اعتس
تمغ العؽامل بياف تأثيخ  فيي )االصؽلي(  كحلغ اعتسجت الجراسة عمى السشيج التحميمي السشيج الشعام

االساليب الكسية والريغ الخياضية  استعساؿ عؼ فزلا السياه الدطحية كساا ونؽعاا  تبايؼفي  الجغخافية
 فالتي يحتاجيا البحث ويكؽف الغخض مشيا اثبات صحة الفخضيات التي تطخقت الييا الجراسة.

  
  of the study area LimitsTheحدود منطقت اندراست  -سادساا 

قزائي الحسدة الذخقي  السياه الدطحية ضسؼ اشتسمت مشطقة الجراسة عمى -حلدود ادلكانيت:ا -1
والستسثمة بذطي الجيؽانية والذشافية ضسؼ الحجود االدارية لسحافعة الجيؽانية والتي تقع بيؼ  والذشافية

( 1الخخيطة )(شخقاا 453 12" -443 28شساالا وبيؼ خطي طؽؿ )"(313 52" - 313 22"دائختي عخض )
ء عفغ ومحافعة السثشى مؼ جية الذخؽ والجشؽب قزا قزائي الجيؽانية والذامية و الذساؿ تحجىا مؼ

الذخقي ومؼ الغخب محافعة الشجف ويستج شطي الجيؽانية والذشافية ضسؼ مشطقة سيل الخسؽبي بالعسـؽ 
بمغ طؽؿ مجخى نيخ الفخات والستسثل شط الذشافية ضسؼ  في حيؼ(كػ لذط الجيؽانية 93)بطؽؿ بمغ 
 . (كػ158السشطقة )

 

عمى بيانات الخصج السشاخية ضسؼ محطة الجيؽانية لمسجة تسثمت الحجود الدمانية  -احلدود انزمانيت: -2
( وفي ما يخص بيانات الخرائص الييجرولؽجية الكسية لسحطة شط الجيؽانية وشط 1981-2218)

الخصج السيجاني لمخرائص الييجرولؽجية الشؽعية فقج عشفزلا ( 2219-2216الذشافية فقج كانت لمسجة )
 .12/1/2222الى  8/7/2219اشتسل عمى السؽسسيؼ الريفي والذتؽي لمفتخة السستجة مؼ 

 

طحية تتسثل حجود الجراسة مؼ الشاحية السؽضؽعية بجراسة وتقييػ السياه الد -:احلدود ادلوضوعيت -3
الجغخافي  اوالستسثمة بذط الجيؽانية وشط الذشافية وامتجاداىضسؼ قزاء الحسدة الذخقي والذشافية 

وخرائريا الكسية والتبايؼ الشؽعي لمعشاصخ الفيديائية والكيسيائية وبياف مجى صلحيتيا للستعساالت 
لعخاقية وكحلغ التطخؽ الى كيفية السحافعة البذخية مؼ خلؿ مقارنتيا مع السعاييخ العالسية والعخبية وا

 ارد السائية مؼ خلؿ اتباع سبل التشسية في السشطقة.عمى السؽ 
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 (1الخخيطة )
 السؽقع الفمكي والجغخافي لسشطقة الجراسة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسكياس,  القادسية لسحافعة الطؽبؽغخافية الخخيطةمؼ عسل الباحث باالعتساد عمى : السرجر:
 . Arc Gis 10.5بخنامج  استعساؿ, ب 2217 لدشة,  252222:1
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 -عمى : اشتسمتوالتي  -:Study stagesمراحم اندراست  -سابماا 
 -انممم ادلكعبي: تحهمر -1

تسثمت ىحه السخحمة بجسع السعمؽمات والبيانات واالحراءات الدكانية والسعاييخ والسقاييذ العالسية 
 عؼ فزلا والتقجيخات الدكانية  توالسذتسمة عمى البيانات السشاخية والتراريف السائية والتعجادا  والعخبية

السرادر السكتبية كالبحؽث والتقاريخ والكتب ورسائل الساجدتيخ واطاريح الجكتؽراه والسشذؽرات والسجلت 
والجوريات التي طخقت برؽرة مباشخة او غيخ مباشخة او تختص بسؽضؽع الجراسة وذلغ باالعتساد عمى 

ة الخسسية والسختبخات وقج تػ تبؽيب تمغ البيانات بججاوؿ السكتبات العامة والخاصة والجوائخ الحكؽمي
 .252222:1وإشكاؿ بيانية واعجاد الخخائط الخاصة بسشطقة الجراسة بسكياس 

 -مرحهت انممم ادليداني: -2
تزسشت ىحه السخحمة عمى جانبيؼ الجانب االوؿ تسثل بالجؽلة االستطلعية لمتعخؼ عمى مشطقة الجراسة 

اما الجانب الثاني فقج تسثل بالعسل السيجاني لجسع عيشات التخبة بتاريخ  الجغخافية طبيعتيا وعؽامميا
(سػ مؼ مشطقة كتؽؼ واحؽاض 32بعسق )مؼ خلؿ استخخاج عيشات لمتخبة بجياز االوكخ  7/9/2219

 ( لغخض اجخاء4( بعجد عيشات بمغ )1( الرؽرة )GPSجياز ) استعساؿاالنيار وتحجيج مؽاقعيا ب

 ( مخاحل جسع عيشات التخبة1)الرؽرة 

 

 

 

 

 

 

 

 2219/ 9/ 7التقطت بتاريخ 
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معخفة خؽاصيا الفيديائية والكيسيائية ومكؽناتيا لسعخفة ندجتيا. كحلغ تػ اخح و الفحؽصات السختبخية  
بتاريخ   8/7/2219لمسؽسسيؼ الريفي(عيشات لمسياه مؼ شط الجيؽانية والذشافية ضسؼ مشطقة الجراسة 8)

(لتخ ومؼ وسط الشيخ  2بتاريخ  مؼ مؽاقع معيشة اذ تػ ممئ قشيشة بدعة ) 12/1/2222الذتؽي والسؽسػ 
لغخض اجخا ء الفحؽصات لعشاصخ السياه والستسثمة باالس الييجروجيشي والعكؽرة والتؽصيمة الكيخبائية 

مبة و درجة الحخارة التي واالملح الكمية الحائبة والكالديؽـ والسغشديؽـ والعدخة الكمية والشتخات والسؽاد الر
 (.2تػ قياسيا ميجانياا باستخخاج السحخار الرؽرة )

 ( مخاحل جسع عيشات السياه2الرؽرة )

 

 

 

 

 

 

 

 .12/1/2222و  8/7/2219التقطت بتاريخ 

 

 -اشتسمت عمى الجراسات التي تطخقت الى مشطقة الجراسة : -:اندراساث انسابقت -ثامناا 

عؼ رسالتو السؽسؽمة ) نعاـ الخي في نيخي الجيؽانية والجغارة واثخىا عمى الدراعة (1)(دراسة )الحجيثي -1
( اذ اىتست الجراسة بالعؽامل الجغخافية الطبيعية والعؽامل الجغخافية البذخية لسشطقة الجراسة  واىتػ الباحث 

                                                           
العديد حسيج الحجيثي , نعاـ الخي عمى نيخي الجيؽانية والجغارة واثخىا عمى الدراعة , رسالة ماجدتيخ )غ,ـ( ,كمية عبج (1)

 . 1969اآلداب ,جامعة بغجاد , 
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اسة مذكمة البحث الجر  عالجتالىػ طخؽ الخي فييا واثخىا عمى الشذاط البذخي والدراعي وقج  باإلشارة
 مشاسبة ليا. حمؽالا  تووضع

الخرائص الجيؽمؽرفؽلؽجية لشيخ الفخات وفخعيو الخئيديؼ عؼ الخسالة السؽسؽمة ) (1)دراسة )الغخيخي( -2
تشاوؿ فييا اىػ العؽامل الجغخافية  (العطذاف والدبل بيؼ الذشافية والدساوة دراسة في الجغخافية الطبيعية

ىحا السجخى في قشؽاتو او ضسؼ نطاؽ الديل  التي كؽنيا  جيؽمؽرفؽلؽجيةالسعاىخ ال عؼ فزلا لمسشطقة 
يخت حجيثا في السجاري السائية لمسشطقة  بذكل ظوالتحؽؿ التي  بذكل عاـ ومتابعة حالة االنجثار خسؽبيال

 االرضية والسعاىخ الشاتجة عؼ التعخية الشيخية في السشطقة. واشارت الى اىػ السعاىخ خاص

عؼ الخسالة السؽسؽمة )التحميل السكاني لتمؽث مياه شط الجيؽانية واثارىا البيئية(  (2))الذيباني(دراسة -3
والحي تشاولت فيو االطار الشعخي متسثمة بسذكمة البحث والفخضية واالىجاؼ وحجود مشطقة الجراسة 

اىػ العؽامل الجغخافية الطبيعية والبذخية السؤثخة في تمؽث الجراسة تشاولت فييا  كساباإلضافة ليكمية البحث 
كسا اشارت الى اىػ االثار البيئية الستختبة عمى تمؽث مياه شط الجيؽانية والتؽزيع الجغخافي لتمغ السمؽثات 

الشذاط البذخي واكتسل البحث بالتؽصل الى اىػ االستشتاجات حؽؿ مذكمة  ةدراس عؼ فزلا شط الجيؽانية 
 ة في السشطقة.الجراس

 )دراسة في الجغخافية الطبيعية(ىيجروجيؽمؽرفية شط الجيؽانية  عؼ الخسالة السؽسؽمة (3)دراسة )الديادي( -4
تطخقت فييا الى مذكمة الجراسة وفخضيات واىجاؼ واىسية و تشاولت فييا في الفرل االوؿ السجخل الشعخي 

تشاوؿ  في حيؼالجراسات الدابقة وطخيقة البحث ومشيج وليكمية الجراسة  عؼ فزلا الجراسة وحجود السشطقة 
الفرل الثاني الخرائص الجغخافية لذط الجيؽانية متسثمة بالجيؽلؽجية وخرائص الدطح والتخبة والشبات 
الطبيعي والعؽامل الحياتية اما الفرل الثالث فقج تطخؽ الى الخرائص الييجرولؽجية الكسية والشؽعية اما 

                                                           
احسج سعيج ياسيؼ الغخيخي, الخرائص الجيؽمؽرفؽلؽجية لشيخ الفخات وفخعيو الخئيديؼ العطذاف والدبل بيؼ الذشافية (1)

 .2222اسة في الجغخافية الطبيعية( رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذؽرة( كمية اآلداب, جامعة بغجاد,والدساوة )در 
 –, رسالة ماجدتيخ )غ .ـ( , كمية اآلداب  سحخ دمحم الذيباني , التحميل السكاني لتمؽث مياه شط الجيؽانية واثارىا البيئية(2)

 .2212جامعة القادسية , 
)دراسة في الجغخافية الطبيعية( , رسالة ماجدتيخ )غ ىيجروجيؽمؽرفية شط الجيؽانية الديادي  , زيشب صالح جابخ واجج (3)

 .2213,  جامعة الكػػػػػػػػػؽفة -كمية اآلداب   .ـ( ,
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 عؼ فزلا لفرل الخابع فقج اشار الى السعاىخ الجيؽمؽرفؽلؽجية لذط الجيؽانية واثخىا في الشذاط البذخي ا
 تؽصمت اليو الجراسة مؼ نتائج ومقتخحات. ما

الشعاـ الييجرولؽجي وأثخه في تكؽيؼ االشكاؿ االرضية عؼ الخسالة السؽسؽمة ) (1) دراسة )السشرؽري( -5
تشاوؿ الفرل االوؿ  (الكفل والذشافية واستثساراتو )دراسة ىيجروجيؽمؽرفؽلؽجية(لشيخ الفخات بيؼ مجيشتي 

مذكمة وفخوض الجراسة واىسية اىجاؼ الجراسة ومشيجية وحجود الجراسة االطار الشعخي مذتسل عمى 
اما الفرل الثاني  ومفاليسومرطمحات البحث  عؼ فزلا ومخاحل وليكمية الجراسة والجراسات السذابية 

ؽجي لسشطقة الجراسة متسثمة بالبشية فقج اشار الى العؽامل الجغخافية الطبيعية السؤثخة في الشعاـ الييجرول
اما الفرل الثالث فقج تطخؽ الى الخرائص ,الجيؽلؽجية والدطح والسشاخ والتخبة والشبات الطبيعي 

خرائص الترخيف السائي لشيخ الفخات وخرائص الييجرولؽجية لشيخ الفخات في مشطقة الجراسة متشاوؿ 
اما الفرل الخابع فقج شسل عمى دراسة االشكاؿ االرضية الشاتجة عؼ الشعاـ ,الحسؽلة الشيخية 

تطخؽ الفرل الخامذ الى كيفية استثسار الشعاـ الييجرولؽجي  في حيؼالييجرولؽجي في مشطقة الجراسة 
 نتائج وتؽصيات الجراسة. عؼ فزلا لشيخ الفخات وتأثيخاتو عمى الشذاط البذخي 

اثخ العسميات الجيؽمؽرفية في تذكيل السعيخ االرضي عؼ الخسالة السؽسؽمة )(2)دراسة )الجؽذري(  -6
الجيؽمؽرفية متسثمة بالؽضع  العؽامل الطبيعية السؤثخة في العسميات( تشاوؿ الفرل االوؿ لشاحية الذشافية

اما الفرل الثاني فقج اشار الى ,الجيؽلؽجي والطبؽغخافي والسشاخ والؽضع السائي والتخبة والشبات الطبيعي 
 ياتالعسم و السؽرفؽتكتؽنية العسمياتوالتي انقدست الى  الجراسة مشطقة في الدائجة الجيؽمؽرفيةالعسميات 

 و الييجروجيؽلؽجية الييجروجيؽمؽرفية و العسميات العسميات و السؽرفؽمشاخية السؽرفؽدايشسيكية و العسميات
 اما الفرل الثالث فقج تشاوؿ السعيخ االرضي لسشطقة الجراسة اما الخابع فقج اشار الى,  الحياتية العسميات
اىػ االستشتاجات والسقتخحات  عؼ فزلا  الجراسة مشطقة في البذخي  الشذاط عمى واثخة االرضي السعيخ

 التي تؽصمت الييا الجراسة.

 
                                                           

دمحم حديؼ محديؼ السشرؽري,الشعاـ الييجرولؽجي وأثخه في تكؽيؼ االشكاؿ االرضية لشيخ الفخات بيؼ مجيشتي الكفل (1)
 .2214واستثساراتو )دراسة ىيجروجيؽمؽرفؽلؽجية(, اطخوحة دكتؽراه, كمية االداب , جامعة بغجاد , والذشافية 

عػػمػي حسػػدة عبػػج الحػػدػػيؼ الجػػؽذري ,اثخ العسميات الجيؽمؽرفية في تذكيل السعيخ االرضي لشاحية الذشافية , رسالة (2)
 .2214جامعة بابل ,  -ماجدتيخ )غ .ـ( , كمية التخبية لمعمـؽ االندانية
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 -: Construction of Studyهيكهيت اندراست -تاسماا 

تسثمت الجراسة بتقييػ السياه الدطحية لقزائي الحسدة الذخقي والذشافية ولغخض الؽصؽؿ االىجاؼ 
 -فرؽؿ وعمى الشحؽ االتي:السطمؽبة مؼ الجراسة فقج قدست الجراسة الى اربعة 

بسذكمة الجراسة وفخضيات الجراسة واىجاؼ  عمى دراسة االطار الشعخي متسثلا فقج اشتسل انفصم االول 
مشيجية الجراسة ومخاحل العسل السكتبي والسيجاني وحجود مشطقة الجراسة  عؼ فزلا واىسية الجراسة 

 الدابقة الى تطخقت الى مشطقة الجراسة واخيخُا تطخؽ الفرل الى ليكمية الجراسة . توالجراسا

السؤثخة في تبايؼ نؽعية السياه الدطحية  الطبيعيةالعؽامل الجغخافية  دراسةفقج تشاوؿ  انفصم انثانياما 
التي تسثمت بالبشية الجيؽلؽجية والؽضع الطؽبؽغخافي والخرائص السشاخية والتخبة و  في مشطقة الجراسة
اذ تشاوؿ الشذاط الدراعي متسثمة بالسداحات العؽامل الجغخافية البذخية  عؼ فزلا والشبات الطبيعي  

بالتدايج الشذاط السجني تسثل  عؼ فزلا  السدروعة واالساليب االروائية ونعاـ البدؿ واالسسجة والسبيجات
 الدكاني ومياه الرخؼ وشبكات مياه االمطار .

صف الؽ  الى الخرائص الييجرولؽجية لمسياه الدطحية في السشطقة انفصم انثانثتطخؽ  في حيؼ
والذيخي وخرائص الترخيف الرمب والتي خرائص الترخيف الكسي الدشؽي والفرمي الييجرولؽجي و 

الخرائص الشؽعية اذ تطخقت الى دراسة  عؼ فزلا اشتسمت عمى نؽعيؼ الحسؽلة العالقة والقاعية 
العشاصخ الفيديائية والكيسيائية درجة الحخارة واالس الييجروجيشي والتؽصيمة الكيخبائية واالملح الكمية 

سيؽـ والعدخة الكمية والسؽاد الرمبة الحائبة واالوكدجيؼ السحاب اوالبؽت والكالديؽـ والرؽديـؽ الحائبة
 والشتخات.

ت البذخية ستعساالفقج تزسؼ عمى تقييػ السياه الدطحية وبياف مجى ملئستيا لل انفصم انرابعاما 
ولألغخاض البيئية ولمذخب واالغخاض االروائية والرشاعية واالستيلؾ الحيؽاني مؼ خلؿ مقارنتيا مع 

سعاييخ العالسية والعخبية وبياف مجى صلحيتيا مؼ عجميا كحلغ تشاوؿ اىػ الدبل لتشسية السؽارد السائية ال
الدطحية في قزائي الحسدة الذخقي والذشافية مؼ خلؿ اتباع طخؽ الخي الحجيثة وججولة الخي و اعتساد 

ب السحرؽلي ومعالجة مذكمة التمؽث يا وتغيخ التخكياستعسالالخي السغمق ومعالجة السياه العادمة وامكانية 
 التؽصيات  عؼ فزلا السائي كحلغ وضحت الجراسة اىػ الشتائج التي تؽصل الييا البحث 



 الفصل الثاني
ملنطق اخلصائص اجلغرافية 

ةالدراس  
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 اخلصائـــــص اجلغرافيــــــــح دلىطقـــــــــح انذراســـــــــح
ى ترشيف الخرائز الجغخافية ذات التأثيخ في نػعية وكسية السياه ركدت الجراسة في الفرل االوؿ عم

الدصحية الى خرائز شبيعية تسثمت بجراسة التكػيغ الجيػلػجي والػضع الصػبػغخافي وعشاصخ السشاخ 
الخرائز البذخية الستسثمة بالشذاط  عغ فزلا وخرائز التخبة والشبات الصبيعي الدائج في السشصقة 

الشذاط الرشاعي ىحه الخرائز ليا دور فعاؿ في تبايغ نػعية  عغ فزلا دراعي البذخي والشذاط ال
السياه الدصحية في قزائي الحسدة الذخقي والذشافية تبايشاا زمانياا ومكانياا وبالتالي تأثيخىا في مجى 

ز الستعجدة في السشصقة ,وعمى ىحا االساس سيتع التصخؽ الى الخرائ تستعساالصلحية تمظ السياه لل
 -الجغخافية بالتفريل وكاالتي:

 

 -:Characteristics  Naturalاخلصائص انطثيعيح -اولا 

   Geological structure:انثىيح اجليىنىجيح-1
تعج البشية الجيػلػجية مغ العػامل التي تؤثخ بذكل او بأخخ في نػعية السياه مغ خلؿ تأثخىا في شبيعة  

تأثيخىا في الجخياف  عغ فزلا الرخػر وتخكيبيا وبشيتيا ونػعيتيا وخرائريا الفيديائية والكيسيائية 
  السجخى ومجى تبايغ الزائعات السائية عغ شخيقة التدخب. الدصحي لمسجخى السائي وتغيخ مػرفػلػجية

السغصاة  (2الخخيصة) تقع مشصقة الجراسة ضسغ الخصيف غيخ السدتقخ ضسغ نصاؽ الديل الخسػبي
بالسكاشف الرخخية التي تعػد الى ازمشة متبايشة الى العرخ الخباعي وما قبل العرخ الخباعي والتي مغ 

. يعتقج اف ارض العخاؽ (1)تخسبات العرخ الخباعي وتخسبات العرخ الثلثيبيغ عشيا الرعب الكذف 
واف مياه  (2)(مميػف سشة656القجيع مشح العرػر القجيسة اي قبل نحػ ) (تذذ)كانت مغسػرة بسياه بحخ 

خلؿ حكبة الدمغ الثاني  والتػاءاتا  اا وشيات اا حجثت صجوعأالبحخ قج غسخت ارض العخؽ عجة مخات و 
االستقخار في كثيخ مغ  ـلدمغ الثالث نتيجة لمحخكات االرضية وفي الدمغ الخابع الحي اتدع بعجوبجاية ا

 كاف ىشاؾ حخكات لمصيات والرجوع وانجفاع الصبقات الى االعمى ادت ىحه الحخكات إذ مشاشق العالع 

                                                           
وسجة الكػت , رسالة ماجدتيخ  جيػمػرفػلػجية الجدر الشيخية في نيخ دجمة بيغ الجبػنيأياد عبج عمي سمساف الذسخي ,(1)

 .14, ص 2668جامعة بغجاد ,  -كمية التخبية ) ابغ رشج( ـ( , )غ .
و الجيػمػرفػلػجية العامة لألجداء الذخقية مغ محافطة ميدػاف  انترار قاسع حديغ السػزاني ,الطخوؼ الييجروجيػلػجية(2)

 19, ص 2668بغجاد ,  جامعة -ابغ رشج ( .ـ( , كمية التخبية ) , رسالة ماجدتيخ )غ
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 (2الخخيصة )

 البشية الجيػلػجية لمعخاؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 saad z. Sassim and Jevemy C . Geolog of Iraq ,published Dolin Prague and Moreالسرجر : 
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عمى أثخىا  خلؿ العرخ الخباعي والتي لبصت بعس السشاشق (1)التكتػنية الى تذكيل الدلسل الجبمية
مغ العخاؽ ونتيجة لغدارة التداقط السصخي في تمظ الفتخة وتخاكع الثمػج عسمت التعخية مشيا االجداء الجشػبية 

السختفعات الى نقل السفتتات الرخخية الخذشة والخماؿ ذات الغخيغ ورسبتيا في مشاشق   السائية عمى سفػح
قة بذكل كامل وعمى اثخىا تذكمت مشاشق ئ السشصخسػبي اال اف ىحه االرسابات لع تسمالديل ال

فجراسة جيػلػجية مشصقة معيشة تػضح السكاشف الرخخية وتاريخ  (2)السشخفزات واالىػار والسدتشقعات
نذأتيا ونػع الرخػر والتتابع الصبقي لتمظ الرخػر .لحلظ فقج سمصت الجراسة الزػء عمى جيػلػجية 

كعامل مؤثخ في نػعية وكسية السياه الدصحية في السشصقة والتي تعػد في  قزائي الحسدة الذخقي والذشافية
( 3اف بعس تمظ التخسبات تعػد الى ما قبل الخباعي الخخيصة )أتيا الى العرخ الخباعي فزلا عغ نذ

 -وكاالتي:

 -ترسثاخ ما قثم انعصر انرتاعي : -أ

  -: Dammam Formationتكىيه انذماو )األيىسني( -1

تكػيشيا الى الدمغ الثالث في حكبة عرخ األيػسيغ اذ تعج مغ اقجـ التكػيشات السعخوفة في  يخجع 
انتذارىا في الجوؿ السجاورة  عغفزلا الرحخاء الغخبية مغ العخاؽ ال سيسا في االجداء الجشػبية مشيا 

 .(3)شفصية في السسمكةوالكػيت والسسمكة العخبية الدعػدية اذ تخجع في تدسيتيا الى قسة الجماـ ال كاألردف
(ـ وتتالف 66-56وتشقدع تخسبات ىحا التكػيغ الى شبقتيغ ىي الصبقة الػسصى والتي يتخاوح سسكيا بيغ )

(ـ وتتكػنسغ حجخ الكمذ 46-35مغ حجخ الكمذ الجولػمايتي والصبقة العميا التي يتخاوح سسكيا بيغ )
تشتذخ ىحه التخسبات في اجداء متفخقة مغ السشصقة تحجيجاا في الخركغ الذسالي  (4)دولػمايتي ناعع التبمػر

 الغخبي والى الجية الغخبية ضسغ قزاء الذشافية فقط.

                                                           
 .22-13,ص 2661ثامخ خدعل العامخي ,جيػلػجيا العرخ الخباعي ,بغجاد ,دار الكتب لمصباعة والشذخ , (1)
 .26-19ع حديغ السػزاني , السرجر الدابق , صسانترار قا(2)
, مؤسدة العيغ للعلف  1صقخ , السجخل الى جيػلػجيا السياه االرضية في دوؿ مجمذ التعاوف الخميجي , ط خاليعاب(3)

 .163, ص 1987والشذخ والتػزيع , 
سخحاف نعيع شذصػش الخفاجي ,ىيجروجيػمػرفية نيخ الفخات بيغ القخنة والخزخ ,أشخوحة دكتػراه ,كمية اآلداب,جامعة (4)

 .17, ص2668 بغجاد,
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 (3خخيصة )

 التكػيشات الجيػلػجية في مشصقة الجراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

, وزارة البمػػجيات  566666:1بسكيػػاس خخيصػػة محافطػػة القادسػػية الجيػلػجيػػة مػػغ عسػػل الباحػػث باالعتسػػاد عمػػى : السرػػجر:
 . 2617مجيخية التخصيط العسخاني ,  –واالشغاؿ العامة 
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  Euphrates Formation:-)ادليىسني( تكىيه انفراخ -2

تتألف تخسبات الفخات التي يعػد تكػيشيا الجيػلػجي الى الدمغ الثالث في عرخ السيػسيغ وتتألف مغ 
ثلث شبقات االولى مغ بخيذيا القاعجة التي تحتػي عمى الرمراؿ والحجخ الجيخي السعاد التبمػر 

-16ا بيغ )ـ( اما الػسصى فيتخاوح سسكي18-سع8كبيخة مغ الحجخ الجيخي ويتخاوح سسكيا بيغ )وكتم
تترف باحتػائيا عمى الحجخ الصيشي ف ي والحجخ الصيشي اما الدفمى(ـ والتي تتذكل مغ الحجخ الجيخ 16

 (1)(ـ22-26االحسخ وحجخ الكمذ الرمرالي واحجار الرػاف ويتخاوح سسكيا بيغ )

 -:Zahra Formationتاليستىسني ( –) تاليىسني تكىيه انزهرج  -3

تتػزع ىحه التخسبات جغخافياا في الخكغ الذسالي الغخبي مغ قزاء الذشافية وتترف باحتػائيا عمى حجخ 
شيشي رممي ذات لػف بشي محسخ وحجخ رممي كمدي وتشكذف ىحه التكػيشات القجيسة في التلؿ 

 (3)(ـ45-15يتخاوح سسكيا بيغ )(2)الرخخية

 -ترسثاخ انعصر انرتاعي : -ب

تخجع التكػيشات التي تخسبت في ىحا العرخ في نذأتيا الى البليدتػسيغ  واليػلػسيغ والتي اشتسمت 
 -عمى التخسبات الشيخية والخيحية والجلتاوية والبحخية والتي تغصي اغمب مشصقة الجراسة وكاالتي:

 -:Flood Plain Deposits) هىنىسني (ترسثاخ انسهم انفيضي -1

الغمبية العطسى مغ قزائي الحسدة الذخقي والذشافية ال سيسا في االجداء الػسصى تذغل ىحه التخسبات ا
وبعس اجداء مغ السشصقة التي تذغميا تخسبات  تحجيجاا  في الجية الغخبية مشيا باستثشاء بعس الجيات

لمصيغ والغخيغ  اخخى اذ تكػنت ىحه التخسبات نتيجة لتكخار عسمية فيزاف نيخي دجمة والفخات  وارسابيا
(ـ 15-16والخمل مع تخسبات كيسيائية مغ الجبذ واالملح الحائبة ويتخاوح سسظ ىحه التكػيشات بيغ )

 وتتخح اشكاالا جيسػرفػلػجية متبايشة بحدب مكاف وسبب نذأتيا كاالكتاؼ الشيخية والقشػات االروائية
                                                           

دمحم حديغ محديغ السشرػري,الشطاـ الييجرولػجي وأثخه في تكػيغ االشكاؿ االرضية لشيخ الفخات بيغ مجيشتي الكفل (1)
 .18, ص 2614والذشافية واستثساراتو )دراسة ىيجروجيػمػرفػلػجية(, اشخوحة دكتػراه, كمية االداب , جامعة بغجاد , 

 .18ص سخحاف نعيع شذصػش الخفاجي , السرجر الدابق ,(2)
 .19, السرجر الدابق , ص دمحم حديغ محديغ السشرػري (3)
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 .(1)والجلتاوات والبثػؽ  

 -:Aealian Deposits نعصر احلذيث(ا - انرتسثاخ انرحييح ) هىنىسني -2

تتػاجج في اشكاؿ متبايشة بعزيا يكػف عمى نذأتيا الى عرخ اليػلػسيغ و  تعػد التخسبات الخيحية في
عسمت الخياح عمى  شات مبعثخة  مغ شبقات رقيقةشكل مداحات رممية والبعس االخخ عمى شكل فخا

تخسيبيا وتذكيميا بعج ىجوء العػاصف التخابية السارة عمى تخسبات اكتاؼ االنيار وتختمف حجع الحبيبات 
في التخسبات الخيحية بحدب السدافة السقصػعة ونػعية السػاد السحسمة واكثخىا تمظ التي تشتقل مغ السخاوح 

(ـ بالشدبة 2-1سسظ التخسبات الخيحية ما بيغ )الغخيشية والتي تخسبت قبل الدمغ الخابع ويتبايغ 
.تشتذخ التخسبات الخيحية في مشصقة (2)(ـ او اكثخ بالشدبة لحقػؿ الكثباف الخممية5لمسدصحات الخممية الى )

(ـ وكثباف شػلية يرل ارتفاعيا 7,5-5الجراسة عمى شكل كثباف رممية ىللية يتخاوح ارتفاعيا ما بيغ )
تػاججاىا  عغفزلا جغخافياا في الجية الغخبية مع اتجاه الخياح الدائجة في السشصقة وتتػزع  (3)(ـ5-3الى )

 في اجداء معيشة في الجية الجشػبية مغ قزاء الحسدة الذخقي.

 -:Depression Fill Deposits )هىنىسني(ادلىخفضاخ ادلطمىرجترسثاخ  -3

تتػزع تخسبات السشخفزات السصسػرة في اماكغ متفخقة مغ مشصقة الجراسة وتحجيجاا في الجية الغخبية 
والخكغ الجشػب الغخبي مغ قزاء الذشافية والى الجية الذخقية مغ قزاء الحسدة الذخقي وتتػاجج ىحه 

تتجسع  تذكل اماكغاء الفتخات السصيخة اذ التخسبات عمى شكل مشخفزات جافة معطع اياـ الدشة باستثش
فييا مياه االمصار وتتجسع فييا الخواسب الشاتجة عغ التعخية السائية بػاسصة االنيار وتتذكل تخسبات 

 .(4)السشخفزات السصسػرة برػرة عامة مغ شبقات رقيقة مغ الخمل والصيغ والغخيغ

                                                           
حيجر عبج الحسدة أركاف الجميحاوي  ,أشكاؿ سصح االرض في قزاء عفظ في محافطة القادسية )دراسة في (1)

 .23ص,  2617جامعة  السدتشرخية , -األساسية   التخبية الجيػمػرفػلػجيا التصبيكية( ,رسالة ماجدتيخ )غ .ـ( , كمية
خصاب عصا نعيع الصائي مطاىخ أشكاؿ سصح األرض لشيخ دجمة بيغ شيخ سعج وعمي الغخبي )دراسة في الجغخافية (2)

 .8-7,ص 2667جامعة بغجاد ,-الصبيعية(, رسالة ماجدتيخ )غ .ـ(, كمية التخبية لمبشات 
, االشكاؿ االرضية في مجاري أنيار قزاء الحسدة الذخقي , مجمة  حديغ حاتع عمي الذبمي , عايج جاسع حديغ الداممي(3)

 .315, ص 2618, 13,السجمج 45الكمية االسلمية الجامعة , العجد 
 .25حيجر عبج الحسدة أركاف الجميحاوي , السرجر الدابق , ص(4)
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 -:Sebeka deposits )هىنىسني( ترسثاخ انسثاخ انذاخهيح -4

تذكمت ىحه التخسبات خلؿ عرخ اليػلػسيغ والشاتجة عغ ضخوؼ تخسيبة معقجة مائية وىػائية بالتدامغ 
 مع سصح شجيج التبخخ ,وتتألف مغ اجداء رممية وبمػرات جبدية متذتتة وتترف بكػف سصحيا مغصى 

ارتفاع  عغلا فزبقذخة ممحية مدصحة شجيجة التكدخ نتيجة لمتبخخ العالي مغ البخؾ السائية السػسسية 
وتتػاجج ىحه التخسبات مع امتجاد مجاري االنيار في السشصقة وتحجيجاا في  (1)مدتػى السحتػى الجػفي

 االجداء الػسصى مغ قزاء الحسدة الذخقي وباالمتجاد الى الجية الغخبية مغ قزاء الذشافية.

 -:Slope Deposit هىنىسني( -ترسثاخ ادلىحذراخ)تاليستىسني  -5

تتػاجج تخسبات السشحجرات في اماكغ قميمة مغ مشصقة الجراسة ويقترخ وجػدىا عمى الخكغ الذسالي 
قصع  عغفزلا الغخبي مغ قزاء الذشافية ,وتتكػف ىحه التخسبات مغ مديج مغ الغخيغ والخمل والصيغ 

 (2)سشحجر(ـ ويقل حجسيا كمسا ابتعجنا عغ ال2-6,5صخخية يتخاوح سسظ تخسبات السشحجرات ما بيغ )
ويعػد الدبب في تكػيشيا الى انجخاؼ الفتات الرخخي مع الديػؿ اثشاء الجخياف الدصحي الدخيع ال سيسا 

 .(3)في السشاشق ذات االنحجار الذجيج والتي تتشاقز مع قمة االنحجار
 

   Crevasse splays:- )اذلىنىسني(ترسثاخ انثثىق -6

خلؿ القشػات السارة  لسجاري السائية نتيجة لمفيزانات التي تشفحتتذكل تخسبات البثػؽ مغ انييار اكتاؼ ا
عبخ االكتاؼ الصبيعية الى حػض صغيخ ندبياا وتتكػف ىحه التخسبات مغ الغخيغ والخمل والقميل مغ 

عػد في نذاتيا الى عرخ اليػلػسيغ وتتدع ىحه التخسبات بكػف حبيباتيا كبيخة ندبةا الى تخسبات الصيغ وت
 وتتػزع جغخافياا في اماكغ متفخقة ضسغ مشصقة الجارسة وتحجيجاا الى الذساؿ مغ قزاء (4)شيخيةاالكتاؼ ال

                                                           
 .25سخحاف نعيع شذصػش الخفاجي , السرجر الدابق , ص(1)
ىاشع عبج الحديغ الدمصاني  ,جيػمػرفػلػجية وىيجرولػجية مشصقة الذبجة جشػب غخب العخاؽ ,اشخوحة دكتػراه  أحسج(2)

 .36, ص 2666الجامعة السدتشرخية ,  –)غ .ـ( , كمية التخبية 
 .21الدابق , ص , السرجر دمحم حديغ محديغ السشرػري (3)

جامعة بابل  –, كمية التخبية )غ .ـ( , رسالة ماجدتيخ الرميباتعمي محدغ كامل, جيسػرفػلػجية وىيجرولػجية حػض (4)
 .21, ص2614,
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 الحسدة الذخقي. 
 

 -: Anthro-porgen Depositsانرتسثاخ انعائذج نفعانياخ اإلوسان -7

 سثل مدتػششات الدكاف القجيسة التيت تخسبات الى الشذاط البذخي إذيعػد الدبب في نذأة ىحه ال 
اختمصت مع التخسبات الصبيعية السحيصة بيا ومع مخور الػقت اصبحت تسثل ضاىخة شبيعية مغ الديل 

وغالباا ما تكػف مسدوجة مع  (1)الخسػبي ,وىي تسثل بقايا قشػات الخي القجيسة والتلؿ االثخية الرغيخة
رتفاع اصبح يذكل عائقاا (ـ وىحا اال3-2القصع القجيسة والرخارية  ال يديج ارتفاع ىحه التخسبات عغ )

لحلظ فأنيا تكػف تخسبات عمى شكل الػاح رممية وكثباف رممية شػبػغخافياا ضج الخياح التي تحسل الخماؿ 
. ويلحظ تػاججىا في السشصقة عمى االجداء (2)تتػاجج مثل ىحه التخسبات عمى جانبي نيخ الفخات القجيع

 الػسصى مغ قزاء الحسدة الذخقي.

 Surface manifestations:- انسطـــــــــــح  مظاهــــــر -2

تعج شػبػغخافية السشصقة مغ العػامل الجغخافية التي تؤثخ بذكل او بأخخ في كسية ونػعية السياه الجارية 
 عغ فزلا لمطخوؼ السؤثخة تبايشاا زمانياا ومكانياا  وفقاا خلؿ الشيخ مغ السشبع وحتى السرب والتي تتبايغ 

قمت  في تحجيج السحتػى الجػفي فكمسا كانت السشصقة ذات انحجار قميل اا دور  تؤدياف تزاريذ السشصقة 
السياه وبالتالي يختفع مدتػى السياه الفخصة لتدخب اكبخ قجر مسكغ مغ سخعة الجخياف الدصحي واتاحت 

الدصح في الخرائز  تأثيخ عغ فزلا ,تؤثخ بذكل مباشخ في نػعية السياه الدصحية  الجػفي والحي
الشػعية لمسياه  مغ خلؿ أثخه في مقجار كسية  السياه التي يتع التخمز مشيا عغ شخيق السبازؿ الى 
السجخى السائي والتي تعتسج عمى شبيعة الدصح وذلظ بحدب مداحة االراضي السغسػرة بالسياه سػاء 

ل الخسػبي الحي يتدع باالنبداط واالنحجار تقع مشصقة الجراسة ضسغ نصاؽ الدي .(3)كانت فرمياا او دائسياا 
شحت الخواسب السػجػدة في مشحشياتو الخارجية النيار اذ يقػـ التيار السائي بنتيجة الرسابات االبديط 

                                                           
حديغ عحاب خميف السػسػي ,آيات جاسع دمحم شامخ الفخشػسي , االشكاؿ االرضية في مشصقة الدبيجات شخؽ محافطة (1)

 . 623, ص 2616,  22لمفمدفة والمدانيات والعمػؾ االجتساعية , العجد  ميداف/العخاؽ , مجمة الرؾ
 .26سخحاف نعيع شذصػش الخفاجي , السرجر الدابق , ص(2)

رنا فاروؽ الذيخمي , الحاجات السائية لسذخوع الجلسج االروائي في محافطة واسط ) دراسة في جغخافية السػارد السائية ( (3)
 .19, ص 2665جامعة بغجاد ,  –لتخبية , رسالة ماجدتيخ  , كمية ا
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 السعقخة مغ مجخاه ىحه العسمية االرسابية عسمت عمى تكػيغ شخيط رسػبي عمى شػؿ وارسابيا في الجيات
 .فالخواسب التي(1)الذخيط بػاسصة الخواسب التي يمكيو الشيخ برػرة متكخرةىحه  امتجاد السجخى ويتدع

تسمئ السشاشق السحيصة بيا اكثخ مغ السشاشق البعيجة عشيا واف ضفاؼ االنيار مجارييا االنيار و  تمقييا
 تستج مختفعة عمى شكل تلؿ شػلية شجيجة االنحجار نحػ السجخى وتججر االشارة الى اف ىحه االنيار مع

عالية واخخى واشئة لع  لحلظ فيي كػنت مشاشقمخور الػقت تغيخ مجخاىا في السشاشق التي تسخ بيا 
لمفيزانات  نتيجة مع مخور الػقت مشاشق مشخفزة ترل الييا السياهفأصبحت رواسب االنيار  تسمئيا 

شبكة مغ الديػؿ وبحلظ فاف االنيار وتفخعاتيا كػنت .(2)مشاشق االىػار والسدتشقعاتفيسا بعج  تذكمت
سخة وبكسيات متفاوتة تدداد خلؿ وتبجيل مجخاىا وىحه االرسابات التداؿ مدت االخسػبية نتيجة لفيزانيي

 .(3)التخسبات التي تشقميا الخياح عغ فزلا ػسع الفزياف وتقل خلؿ مػسع الرييػد  م
 

باالنحجار التجريجي والبديط مغ الذساؿ الغخبي نحػ  ترف سصح قزاء الحسدة الذخقي والذشافيةي
(ـ فػؽ مدتػى 66)اكثخاف اعمى مدتػى لخط الكشتػر البالغ  (4اذ يلحظ مغ الخخيصة ) الجشػب الذخقي

سصح البحخ يسخ في غخب مشصقة الجراسة عشج قزاء الذشافية بعجىا يأخح باالنخفاض التجريجي مغ 
(ـ فػؽ مدتػى سصح البحخ في جشػب 26-16) ليتخاوح بيغ شػب الذخقيالجالذساؿ الغخبي باالتجاه نحػ 

ومع اف السشصقة تترف  (ـ16قزاء الحسدة الذخقي وبفتخة كشتػرية والتي تسثل الفخؽ بيغ خصيغ كشتػريغ )
اال انيا ال تخمػ مغ السطاىخ الصػبػغخافية التي تطيخ في  باالنبداط وقمة االنحجار والتشػع التزاريدي

 -وكاالتي :( 5الخخيصة )مشصقة الجراسة 

 -وطاق احىاض الوهار: -أ

(كع مغ 2161.9تذغل مشصقة احػاض االنيار اغمب السداحة مغ مشصقة الجراسة لتذغل ما مداحتو )
نيخ الفخات وتفخعاتو الخئيدية والثانػية ومع تكخار  السداحة الكمية لمسشصقة اذ تكػنت نتيجة الرسابات

 عسمية الفزياف وبرػرة مدتسخة امتألت السشصقة بيحه التخسبات باستثشاء بعس السشاشق وتتذكل ىحه
                                                           

, وزارة التعميع  2حديغ الخذاب , احسج سعيج حجيج , عبج العديد حسيج الحجيثي , الجيػمػرفػلػجيا التصبيكية , ج فيقو (1)
 .86, ص 1986جامعة بغجاد , –العالي والبحث العمسي 

 .26, ص 1979بغجاد, ,  -العاني , نػري خميل البخازي, جغخافية العخاؽ, مصبعة جامعة بغجاد خصاب صكار(2)
 .27السرجر نفدو , ص خصاب صكار العاني , نػري خميل البخازي,(3)
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 (4خخيصة )

 مدتػيات الدصح في مشصقة الجراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( ,  ـ36)  بجقػة الجراسػة بسشصقة الخاص(  DEM)  الخقسي االرتفاعات نسػذجمغ عسل الباحث باالعتساد عمى :السرجر: 
 . Arc Gis 10.5 بخنامج استعساؿب,  2617
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 (5خخيصة )

 اقداـ الدصح في مشصقة الجراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

, وزارة البمجيات  566666:1خخيصة محافطة القادسية الجيػلػجية بسكياس مغ عسل الباحث باالعتساد عمى : السرجر:
 . 2617مجيخية التخصيط العسخاني ,  –واالشغاؿ العامة 
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التخسبات مغ مػاد شيشية رممية ناعسة ذات نفاذية جيجة وشكمت احػاض االنيار مشاشق مشخفزة مقارنة 
بسشاشق كتػؼ االنيار كػنيا تدتمع ندبة قميمة مغ الخواسب لبعجىا عغ السجخى الشيخي اذ تشخفس بسعجؿ 

 .(1)(ـ عغ مشصقة اكتاؼ االنيار1-3)

 -وطاق اكتاف الوهار: -ب

قزاء الحسدة  الستسثمة بذط الجيػانية في ج عمى جانبي نيخ الفخات وتفخعاتوتتسثل بذخيط مختفع  يست
تتخسب السػاد الثقيمة  الػزف والكبيخة الحجع بالقخب مغ اذ قزاء الذشافية  الذخقي ومجخى الشيخ ضسغ

تتخسب  في حيغقجرتو عمى حسميا لتذكل مشاشق مختفعة تتسثل بسشصقة كتػؼ االنيار  ـمجخى الشيخ لعج
(ـ عغ االراضي السحيصة بالسجخى وتذغل 3-1الخفيقة الػزف بعيجاا عغ السجخى ويختفع بسعجؿ )السػاد 

 .2(كع37.2مشصقة كتػؼ االنيار مداحة تبمغ )
 

 -الهـــــــــىار وادلستىقعاخ: -ج

تترف االىػار والسدتشقعات بكػنيا مشاشق مشخفزة عغ االراضي السجاورة يختفع فييا مدتػى السحتػى  
الجػفي وقج بجأت ىحه السشاشق تشحرخ بعج انذاء سجة اليشجية والديصخة عمى مياه الخي والفيزانات 

د كسيات كبيخة تالي حجفزلا عغ  مذاريع الديصخة والخدف التي اقامتيا تخكيا عمى مجخة نيخ الفخات وبال
 مدتػى ترخيفيا السائي فأصبحت تشاقزمدتػى السرجر السغحي ليحه السشاشق و  مغ السياه وانخفاض

تعتسج عمى مياه االمصار والسياه الدائجة التي تبدؿ مغ االراضي الدراعية السحيصة بيا ,وتتدع مداحة 
 في حيغخيف السائي مكػنة بحيخة الذشافية االىػار والسدتشقعات عشج مػسع الفيزاف نتيجة الرتفاع التر

تتقمز عشج مػسع الرييػد اما في جشػب الذشافية فتتسثل مشصقة االىػار والسدتشقعات بيػر هللا وىػر 
ويقترخ وجػدىا في مشصقة الجراسة عمى قزاء الذشافية  (2)لفتة القخيب مغ مشصقة الخزخ وىػر كصيعة

 .2(كع8.7وتشحرخ مداحتيا ب)فقط 

                                                           
شحى عبج الكخيع جاسع ,جيػمػرفػلػجية شط الحمة مغ سجة اليشجية حتى مخكد مجيشة الحمة, رسالة ماجدتيخ )غ .ـ( , (1)

 .19, ص 2613جامعة الكػفة , –اآلداب  كمية
أبتدػػاـ عػػجناف رحػػسغ الحسيػػجاوي ,الخرائز الصبيعية في محافطة القادسية وعلقتيا السكانية في استغلؿ السػارد (2)

 .46,ص  2669الكػفة , جامعة -السائية الستاحة , رسالة ماجدتيخ )غ.ـ( , كمية التخبية لمبشات
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 -انىديان انسفهى نههضثح انغرتيح: -د

تعج مشصقة الػدياف الدفمى لميزبة الغخبية احج مطاىخ الدصح في السشصقة تحتل االجداء الغخبية مغ  
قزاء الذشافية ومع امتجاد احج تفخعات مجخى الفخات في الجدء الجشػبي الغخبي مغ السشصقة اذ انيا تعج 

يزبة الغخبية حيث كانت لمعػامل الباششية أثخاا في تذكيميا اذ كاف مشصقة انتقالية بيغ الديل الخسػبي وال
مشصقة ضحمة يترف ىحا السطيخ بكػنو  (1)ليا دور في رفع حافات اليزبة الغخبية السجاورة لشيخ الفخات

 . (2)ومدامية عالية اذ تغػر فييا كسياه كبيخة مغ السياه

 -مىطقح انكثثان انرمهيح: -ه

في اماكغ متفخقة مغ السشصقة تحجيجاا في الجدء الغخبي والجشػب الغخبي مغ قزاء الذشافية والى تتػاجج 
مغ السداحة الكمية وتتذكل ىحه السشاشق  2(كع36.9الجشػب مغ قزاء الحسدة الذخقي وبسداحة تبمغ )

نتيجة لعسل الخياح الدائجة في السشصقة والستسثمة بالخياح الذسالية الغخبية اذ انيا تقػـ بحسل ونقل 
-1االرسابات الخممية مغ مشاشق تػاججىا عمى ىيثة كثباف مبعثخة غيخ ثابتة يتخاوح ارتفاع ما بيغ )

 .(3)(ـ3

 -Climatic characteristics:اخلصائص ادلىاخيح  -3

تأثيخ سشاخ دور و لمة في اي مشصقة واي اقميع اذ اف لمسشاخ تأثيخ مباشخ في شبيعية السػارد السائية الدصحي
مائية  رشب تتستع بسػارديتبايغ بحدب االقاليع ذات السشاخات السختمفة فالسشاشق التي تترف بسشاخ 

وعمى العكذ مغ ذلظ في السشاشق التي تترف بسشاخ متشػعة ومدتقخة فتكػف انيارىا دائسة الجخياف 
.اذ يؤثخ شبيعة مشاخ مشصقة معيشة في الخرائز (4)صحخاوي حيث يدػد فيو شحة في السػارد السائية

الكسية والشػعية سػاء كاف ذلظ برػرة مباشخة او غيخ مباشخة ال سيسا تمظ السشاشق التي تترف بالسشاخ 
السشاخية الستسثمة ب)االشعاع الذسدي ودرجة الحخارة والخياح والخشػبة  الرحخاوي الحار الجاؼ فالعشاصخ

                                                           
 .26, السرجر الدابق , ص عمي محدغ كامل(1)
جيسػرفية حػض وادي الفخج جشػب غخب محافطة الشجف , رسالة ماجدتيخ )غ .ـ( , , روى حػػدػػيغ عبج الخفاجي (2)

 .26, ص 2615كمية التخبية لمعمـػ االندانية , -بابلجامعة 
 .29السرجر الدابق , ص أبتدػػاـ عػػجناف رحػػسغ الحسيػػجاوي ,(3)
 .43السرجر الدابق , ص محديغ السشرػري,دمحم حديغ (4)
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  الشدبية والتبخخ( بعزيا يؤثخ بذكل سمبي والبعس االخخ يكػف تأثيخه ايجابي في الخرائز الفيديائية 
يترف مشاخ مشصقة الجراسة بانو يقع ي في تمظ السشصقة .ئوالكيسيائية وشبيعة الجخياف وكسية الػارد السا

 :(1) ي تشز عمىديسارتػف لتشريف االقاليع السشاخية  والتمعادلة ضسغ االقميع السشاخ الجاؼ  بحدب 
 

         
 I= 

 
I   معامل الجفاؼ =N      ) ممع( السجسػع الدشػي لإلمصار =T ) ْـ  = الستػسط الدشػي لجرجة الحخارة )
 :العالع الى خسدة أقداـ وفق معادلتوقدع دي مارتػف قج و 

 
 
 

 
وبحلظ صشف مشاخ مشصقة الجراسة  (3.4اذ اتزح بعج تصبيق السعادلة اف معامل الجاؼ لمسشصقة بمغ )

ولحلظ سيتع عخض خرائز عشاصخ السشاخ لبياف مجى تأثيخ في خرائز السياه بانو مشاخ جاؼ ,
 -الدصحية في قزاء الحسدة الذخقي والذشافية وكاالتي :

 

 -:Solar radiation الشعاع انشمسي -أ

لمسػقع الفمكي بحدب دوائخ العخض اذ تدداد قيسة االشعاع الذسدي كمسا  وفقاا يتبايغ االشعاع الذسدي 
لحخكة الذسذ الطاىخية بيغ السجاريغ  وفقاا االبتعاد عشو نحػ القصبيغ وذلظ باقتخبشا مغ خط االستػاء وتقل 

ويتػقف شجة االشعاع الذسدي عمى (2)مغ فرل ألخخكسية االشعاع الذسدي تبايغ  يتختب عميو التيو 
كمسا كانت زاوية الدقػط ازدادت شجة االشعاع الذسدي والعكذ صحيح  اي كمسا كانت فزاوية الدقػط 

( تبايغ مقجار زاوية سقػط االشعاع 1( والذكل )1الداوية مائمة قمت شجة االشعاع يتزح مغ الججوؿ )
 لداوية سقػط  معجؿ(درجة وسجل اعمى 59.36ت السعجؿ )الذسدي في مشصقة الجراسة تبايشاا زمانياا اذ بمغ

                                                           
 لمصباعة ,الشجف الزياء دار,  1طتصبيقي, عمي صاحب شالب السػسػي , عبجالحدغ مجفػف ابػ رحيل,عمع السشاخ ال(1)
 .113,ص 2611,
جامعة  عمي عبج الدىخة كاضع الػائمي , أسذ ومبادئ في عمع الصقذ والسشاخ , وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ,(2)

 .26, ص 2665بغجاد , 

 فأكثخ36 29.9-26 19.9-16 9.9-5 5اقل مغ 
 رشب ججاا  رشب شبو رشب شبو جاؼ جاؼ

    I =  2 .3

   25.4
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(2مقجار االشعاع الذسدي)ميكاجػؿ/ـمعجؿ زاوية سقػط االشعاع الذسدي   (1ججوؿ ) ساعات  و /يـػ
 (2618-1981لمسجة ) في محصة الجيػانية الدصػع الشطخي والفعمي )ساعة/يػـ(

زاوية سقهط  االشهر
 االشعاع

مقدار االشعاع 
 /يهم(2ميكاجهل/مالذسدي)

ساعات الدظهع 
 الشظري)ساعة/يهم(

ساعة الدظهع الفعمي 
 )ساعة/يهم(

 6:22 16:7 11.22 37.38 كانهن الثاني
 7:21 16:94 14.46 46.38 شباط
 8:62 11:69 17.7 57.38 اذار

 8:4 12:79 26.65 68.38 نيدان
 9:3 13:55 22.57 77.38 مايس
 11:53 14:63 24.69 82.38 حزيران
 11:53 13:8 25.9 86.38 تسهز
 11:26 13:16 24.36 73.38 اب

 16:22 12:5 21.9 62.38 ايمهل
 8:45 11:38 16.81 51.38 تذرين االول
 7:56 16:34 12.59 39.38 تذرين الثاني
 6:63 16:5 16.2 35.38 كانهن االول

 8:86 12:12 18.59 59.36 السعدل
الهيئة العبمة لألنىاء الجىية العراقية والرصد السلسالي , قسم المنبخ , جمهىرية العراق , وزارة النقل ,  -2 -1 المصدر:

 .2112بيبنبت غير منشىرة ,

(2مقجار االشعاع الذسدي)ميكاجػؿ/ـمعجؿ زاوية سقػط االشعاع الذسدي  (1الذكل ) في محصة  /يـػ
 الجيػانية
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لحخكة الذسذ الطاىخية نحػ الذساؿ  وفقاا (درجة وذلظ 82.38االشعاع الذسدي في شيخ حديخاف اذ بمغ )
الدخشاف فتكػف زاوية الدقػط شبو عسػدية عمى مشصقة الجراسة (حديخاف عمى مجار 21وتعامجىا يـػ )

(كانػف االوؿ عمى 21الدخشاف لتتعامج يػـ ) بعجىا تبجأ الذسذ بحخكتيا الطاىخية باالبتعاد عغ مجار
(درجة بسعشى اف زاوية سقػط 35.38الدقػط اذ بمغت ) ةلداوي معجؿمجار الججي ليدجل ىحا الذيخ ادنى 

لحلظ ونتيجة لمتبايغ في  وفقاا االشعاع الذسدي في شيخ كانػف االوؿ تكػف شبو مائمة عمى السشصقة ,و 
عة مغ العػامل االخخى والستسثمة بصبيعة برفاء الجػ والتغييع وشػؿ تأثيخ مجسػ  عغ فزلا زاوية الدقػط 

تتبايغ قيع االشعاع الذسدي   (1)الميل والشيار واختلؼ التزاريذ والبعج بيغ االرض والذسذ وااللبيجو
اذ سجل شيخ تسػز اعمى قيع /يػـ 2(ميكا جػؿ /ـ18.59الػاصل الى سصح السشصقة اذ بمغ السعجؿ )

 عغ فزلا /يػـ يعدى ىحا الى زاوية الدقػط شبو العسػدية 2( ميكا جػؿ /ـ25.9لإلشعاع الذسذ بمغ )
قمة الغصاء الشباتي  عغ فزلا خلؿ ىحا الذيخ وخمػه مغ الغيػـ وشبيعة الدصح السشبدصة  جػصفاء ال

( ميكا 16.2ادنى قيع لإلشعاع الذسدي بمغ )  التجريجي ليدجل شيخ كانػف االوؿ تشاقزبعجىا تأخح بال
ويعػد ذلظ الى كبخ زاوية الدقػط اذ تكػف شبو السائمة والتي تتػزع عمى اكبخ مداحة مسا  /يػـ2جػؿ /ـ

 يقمل مغ قيع االشعاع الذسدي.

تشقدع الى ساعات الدصػع الشطخي ويقرج بيا معجؿ ساعات الشيار بغس  الدصػع الذسدي اما ساعات 
وتعتسج عمى دوراف االرض حػؿ  الشطخ عغ العػامل السؤثخة فييا والتي تتأثخ بحخكة الذسذ الطاىخية

يقرج بيا الفتخة التي يسكغ فييا قياس االشعاع باجيدة خاصة كجياز آبمي  فمكيا وساعات الدصػع الفعمي
تػكذ وتتأثخ بعجة عػامل مشيا العػاصف التخابية والغبار والغيػـ ,وتؤثخ ساعات الدصػع س–وكامبل 

الذسدي في كسية االشعاع السدتمع مغ سصح االرض وبالتالي أثخه في تبايغ قيع الحخارة ما بيغ الريف 
في محصة ( تبايغ معجؿ ساعات الدصػع الشطخي والفعمية  2( والذكل )1. يتزح مغ الججوؿ )(2)والذتاء

وسجل شيخ حديخاف (يػـ /ساعة عمى التػالي 8:86,  12:12الجيػانية تبايشاا زمانياا اذ بمغ السعجؿ العاـ )
يعػد و (ساعة/يػـ عمى التػالي 11:54,  14:63اعمى معجؿ لداعات الدصػع الشطخي والفعمي بمغت )

 حديخاف حيث االنقلب الريفي ليدجل21تعامج الذسذ عمى مجار الدخشاف يػـ  الىالدبب في ذلظ 

                                                           
 .21عمي عبج الدىخة كاضع الػائمي , السرجر الدابق , ص(1)
سلـ ىاتف أحسج الجبػري , السػازنة السائية السشاخية لسحصات السػصل, بغجاد والبرخة , اشخوحة دكتػراه, كمية التخبية (2)

 .71-76, ص 2665جامعة بغجاد , –) ابغ الخشج( 
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 (2الذكل )

 (2618-1981معجؿ ساعات الدصػع الذسدي الشطخي والفعمي )يػـ/ساعة( في محصة الجيػانية لمسجة )

 

 

 

 

 

 

 (1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )

معجؿ ادنى الشرف الذسدي مغ الكخة االرضية اشػؿ ساعات الشيار في حيغ سجل شيخ كانػف االوؿ 
(يػـ/ساعة عمى التػالي حيث االنقلب الذتػي 6:22,  16:5لداعات الدصػع الشطخي والفعمي بمغت )

 كانػف االوؿ نتيجة البتعاد الذسذ في حخكتيا الطاىخية عغ مجار الدخشاف نحػ الشرف 22يػـ 
اشخ في تبايغ معجؿ درجة الحخارة وبالتالي الجشػبي وتعامجىا عمى مجار الججي ىحا التبايغ اثخ بذكل مب

 تبايغ خرائز السياه الدصحية كساا ونػعاا. أثخ في

 -:Temperatureدرجح احلرارج  -ب

تعج درجة الحخارة بسثابة اداة لتحخيظ العشاصخ السشاخية االخخى سػاء كانت برػرة مباشخة او غيخ مباشخة  
و ووجػد السشخفزات والسختفعات الجػية وحخكة الزغط الجػي وسخعة الخياح واتجاىاذ انيا تؤثخ في قيع 

مغ خلؿ تأثيخىا في ضاىخة  الكتل اليػائية وخرائريا كسا تؤثخ في اشكاؿ التداقط والتبخخ والجفاؼ
. مغ ىشا يطيخ تأثيخ درجة الحخارة في معطع السػارد الصبيعية وتأتي في مقجمتيا (1)التكاثف والغيػـ

في معجؿ درجة الحخارة يؤدي الى زيادة في الدصحية الجػفية اذ اف التدايج  السػارد السائية سػاء كانت

                                                           
 .78السرجر الدابق , ص الجبػري ,سلـ ىاتف أحسج (1)
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وبالتالي زيادة الخاصية الذعخية مسا يؤثخ سمباا التخبة معجالت التبخخ مغ السدصحات السائية ومغ سصح 
في الخرائز الشػعية لمسياه  مغ خلؿ زيادة الزائعات السائية و زيادة تخاكيد االملح في مياه 

ونطخاا لمتبايغ في كسية االشعاع الذسدي الػاصل الى سصح االرض وساعات الدصػع الذسدي  (1)االنيار
اذ  (2618-1981الشطخي والفعمي ادى الى تبايغ في قيع الحخارة في محصة الجيػانية تبايشاا زمانياا لمسجة )

(ـْ 14.2حخاري )وبسجى (ـْ 25.4) بمغ السعجؿ العاـ لجرجة الحخارة (3( والذكل )2يتزح مغ الججوؿ )
,  38.2,  36.6سجل اعمى معجؿ لجرجة الحخارة خلؿ فرل الريف )حديخاف , تسػز ,اب( اذ بمغ )

ـْ عمى التػالي وسجل اكبخ مجى حخاري بمغ )36.9 ـْ عمى التػالي بعجىا يأخح 26.6,  18.1,  19( )
,  32.5غ الثاني ( اذ بمغ )التجريجي خلؿ فرل الخخيف )ايمػؿ , تذخيغ االوؿ , تذخي لتشاقزالسعجؿ با

ـْ عمى التػالي وبسجى حخاري بمغ )19.8,  27.2 ـْ عمى التػالي وتدتسخ درجة 12.6,  13.2,  17.1( )
ليدجل فرل الذتاء )كانػف االوؿ , كانػف الثاني , شباط( ادنى معجؿ لجرجة الحخارة  لتشاقزالحخارة با

وعمى (11.2,  16.7,  9.7مجى حخاري بمغ )عمى التػالي وسجل اقل (ـْ 13.9,  12.4,  14بمغ )
,  18.4مغ )( اذ بنيداف , مايذالتجريجي مخة أخخى خلؿ فرل الخبيع )اذار ,  تدايجالتػالي لتعػد بال

ـْ عمى التػالي بسجى حخاري بمغ )36.7,  23.2 ـْ عمى التػالي ,14.4,  12.4,  12.5( يدتشج مسا (
اا مغ فرل ألخخ ىحا التبايغ يشعكذ بذكل مباشخ عمى شبيعة السػارد سبق تبايغ درجة الحخارة تبايشاا زماني

في معجالت التبخخ مسا يؤدي الى تدايج السائية في السشصقة ففي فرل الحار تدداد ضاىخة الجفاؼ ويتبعو 
تشخفس درجة الحخارة خلؿ  في حيغالزائعات السائية وبالتالي يدداد تخكد االملح في السياه  تدايج

معجالت الخشػبة الشدبية و ندبة االمصار تقل الزائعات  تدايجالفرل البارد وتقل معجالت التبخخ ومع 
 السائية.

 -:Windانرياح )اجتاهاي وسرعتها(  -ج

تعج الخياح بسثابة مشطع اساسي لمغلؼ الجػي بسعشى اف الخياح ىي السدببة لكثيخ مغ ضػاىخ الصقذ  
كالغيػـ واالمصار والثمػج والتبايغ في درجة الحخارة لمفتخات القريخة اذ اف ىحه الطػاىخ تعتسج عمى الخياح 

 التي تقـػ بشقل الحخارة والخشػبة مغ مكاف ألخخ وبالتالي تدبب تمظ الطػاىخ ,اف تبايغ خرائز الخياح

                                                           
أسعج جػاد كاضع الدػادني , ىيجرولػجية نيخ الذافي في محافطة البرخة , رسالة ماجدتيخ )غ .ـ( , كمية التخبية لمعمـػ (1)

 .19, ص 2618جامعة البرخة ,  –االندانية 
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 (2ججوؿ )
 (2618-1981والسعجؿ الذيخي لمسجة )معجؿ درجة الحخارة العطسى والرغخى والسجى الحخاري 

درجة الحرارة      األشهر
 العظسى)ْم(

درجة الحرارة    
 الرغرى)ْم(

 السدى    
 الحراري)ْم(

 السعدل     
 الذهري)ْم(

 12.4 16.7 7.1 17.8 كانهن الثاني
 13.9 11.2 8.3 19.5 شباط
 18.4 12.5 12.2 24.7 اذار

 24.2 12.4 18 36.4 نيدان
 36.7 14.4 23.5 37.9 مايس
 36.6 19 27.1 46.1 حزيران
 38.2 18.1 29.2 47.3 تسهز
 36.9 26.6 26.6 47.2 اب

 32.5 17.1 24 41.1 أيمهل
 27.2 13.2 26.6 33.8 تذرين األول
 19.8 12.6 13.5 26.1 تذرين الثاني
 14 9.7 9.2 18.9 كانهن األول

 25.4 14.2 18.2 32.5 السعدل
وزارة الشقل والسػاصلت, الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي العخاقية, قدع السشاخ, السرجر: جسيػرية العخاؽ , 

 .2618, بيانات غيخ مشذػرة

 (3الذكل )
( في محصة الجيػانية لمسجة ) ـْ ( والسجى الحخاري ) ـْ  (2618-1981معجؿ درجة الحخارة الذيخي)
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مغ اتجاه وسخعة يكػف نتيجة الختلؼ في مشاشق الزغط الجػي حيث تكػف حخكة الخياح مغ مشاشق 
وتدسى الخياح بالجية اليابة مشيا وتكتدب خرائريا  (1)الزغط العالي نحػ مشاشق الزغط الػاشئ

ي تسخ بيا وتؤثخ في حخكة الخياح مجسػعة مغ العػامل السشاخية مغ تمظ السشصقة وتشقميا الى السشاشق الت
كعػائق لتقميل سخعة  ذ تعسل التزاريذتتسثل في تبايغ الزغط الجػي وقػة كػريػليذ والتزاريذ ا

يطيخ تأثيخ الخياح في تبايغ خرائز السياه مغ خلؿ تبايغ خرائز الخياح اذ اف جفاؼ  .(2)الخياح
الخياح وزيادة سخعتيا تعسل عمى زيادة معجالت التبخخ حيث انيا تعسل عمى نقل الصاقة الحخارية وبخار 

 .(3)%(3-1%( تعسل عمى زيادة سخعة التبخخ بشدبة تتخاوح بيغ )16الساء فديادة سخعة الخياح بشدبة )

( تبايغ سخعة الخياح تبايشاا زمانياا في محصة 4( والذكل )3يتزح مغ خلؿ تبايغ معصيات الججوؿ )
,  3.3(ـ/ثا سجل فرل الريف اعمى معجؿ لدخعة الخياح بمغت )2.6اذ بمغ السعجؿ العاـ )الجيػانية 

(ـ/ثا 2,  2,  2.2سجل فرل الخخيف ادنى معجؿ لدخعة الخياح بمغت ) في حيغ(ـ/ثا 2.6,  3.3
(ـ/ثا وتدتسخ 2.7,  2.5,  2.2التجريجي خلؿ فرل الذتاء اذ بمغت ) لتدايجبعجىا تأخح سخعة الخياح با

وتبايشت الخياح في ندبة (ـ/ثا 2.9,  3.2,  2.9خلؿ فرل الخبيع اذ بمغت سخعة الخياح )بالتدايج 
اف الخياح الذسالية الغخبية احتمت السختبة االولى بشدبة  (4( والذكل )4يتزح مغ الججوؿ ) تكخارىا اذ

%(مغ 3سجمت الذسالية الذخقية اقل ندبة لتكخارىا عمى مشصقة الجراسة بمغت ) في حيغ(% 31.5بمغت )
كانت ندبة الخياح الغخبية والذسالية والجشػبية الذخقية  في حيغمجسػع الخياح اليابة عمى السشصقة 

( عمى التػالي اما ندبة الخياح الذخقية والجشػبية والجشػبية الغخبية فقج بمغت %9.1% , %11 , 22.4)
ايغ في سخعة %( ,يعدى ىحا التب8.6%( عمى التػالي وبشدبة سكػف بمغت )%3.7 , %3.5 , 7.2)

ي ووقػعيا تحت تأثيخ الى العخوض شبو السجارية وبالتالالخياح واتجاىاه الى كػف مشصقة الجراسة تقع 
يتخكد السشخفس الجػي فػؽ  في حيغفس اليشجي السػسسي في اواسط اسيا خلؿ فرل الريف السشخ

يقابميا مختفع جػي فػؽ ىزبة االناضػؿ خلؿ فرل الذتاء وتترف الخياح  بجفافيا الخميج العخبي 
 يػاءدرجة الحخارة اذ تعسل عمى ازاحة شبقة اليػاء القخيب مغ السدصحات السائية ليحل محميا التدايج و 

                                                           
 1987الي والبحث العمسي , جامعة البرخة , عبجهللا رزوقي كخبل وماجج الديج ولي , الصقذ والسشاخ , وزارة التعميع الع(1)

 .47, ص
 .277, ص 2664جػدة حديغ جػدة , اسذ الجغخافيا العامة , مشذأة السعارؼ لمصباعة والشذخ , االسكشجرية , (2)
 .336, ص 1982باقخأحسج كاشف الغصاء , عمع السياه وتصبيقاتو , دار الكتب لمصباعة والشذخ , جامعة السػصل , (3)
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 (2618-1981معجؿ سخعة الخياح )ـ/ثا( في محصة الجيػانية لمسجة ) (3) ججوؿ

 معدل سرعة الرياح) م/ثا( األشهر
 2.5 كانهن الثاني

 2.7 شباط
 2.9 أذار

 3.2 نيدان
 2.9 مايس
 3.3 حزيران
 3.3 تسهز
 2.6 آب

 2.2 أيمهل
 2 تذرين االول
 2 تذرين الثاني
 2.2 كانهن االول

 2.6 السعدل
 2618,بيانات غيخ مشذػرةقدع السشاخ,الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي العخاقية,الشقل والسػاصلت, وزارةالسرجر:

 (2618 – 1981(اتجاه الخياح وندبة تكخارىا )%(في محصة الجيػانية )4ججوؿ )
 ندبة التكرار )%( اتجاه الرياح

 31.5 شسالية غربية
 22.4 غربية
 11 شسالية

 9.1 جشهبية شرقية
 7.2 شرقية
 3.5 جشهبية

 3 شسالية شرقية
 3.7 جشهبية غربية

 8.6 الدكهن 
%166 السجسهع   

 2618,بيانات غيخ مشذػرةقدع السشاخ,الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي العخاقية,الشقل والسػاصلت, وزارةالسرجر:
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 (4الذكل )

 (2618-1981الخياح لسحصة الجيػانية لمسجة ) وردة

 

 

 

 

 

 

 

 (4السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )    

ندبة االملح  التالي زيادة الزائعات السائية وتدايجمعجؿ السياه الستبخخة وب تدايجيؤدي الى الجاؼ مسا 
ندبة الخشػبة الشدبية وتذبع اليػاء  تدايجخلؿ الريف الحار اما في الفرل البارد فاف قمة سخعة الخياح و 

 .ببخار الساء يقمل مغ الزائعات السائية في السشصقة 
 

 -:Rainfall and relative humidity انرطىتح انىسثيح والمطار -د

السئػية  بيغ كسية بخار الساء السػجػدة فعمياا في اليػاء وما يسكغ  اف يقرج بالخشػبة الشدبية الشدبة  
. تتدع السشاشق التي تقع ضسغ السشاخ الرحخاوي (1)يحسمو اليػاء مغ بخار الساء في درجة حخارة معيشة

الخشػبة الشدبية اذ انيا تختبط بعلقة عكدية مع درجة الحخارة اذ تشخفس كمسا  تشاقزالحار الجاؼ ب
تدايج وبالتالي  ارتفعت درجة الحخارة ازداد قجرة اليػاء عمى حسل بخار الساء وانخفزت الخشػبة الشدبية 

 اوالعكذ صحيح كمسمعجالت التبخخ وزيادة الزائعات السائية وتبايغ خرائز السياه نػعاا وكساا 

                                                           
 .111عبجهللا رزوقي كخبل وماجج الديج ولي , السرجر الدابق , ص(1)
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انخفزت درجة الحخارة ارتفعت الخشػبة الشدبية وليحا الدبب تشخفس الخشػبة الشدبية في الفرل الحار 
الخشػبة الشدبية ( تبايشت 5( والذكل )5ت الججوؿ )وتختفع في الفرل البارد يتزح مغ خلؿ تحميمي بيانا

%( وتبايشت خلؿ فرػؿ 45.6ية)تبايشاا زمانياا في محصة الجيػانية اذ بمغ السعجؿ العاـ لمخشػبة الشدب
%( عمى التػالي 31% , 26.2% , 27.1الدشة اذ فرل الريف )حديخاف وتسػز واب( اذ بمغت )

% , 33.9التجريجي خلؿ فرل الخخيف )ايمػؿ تذخيغ االوؿ والثاني( اذ بمغت ) لتدايجبعجىا اخحت با
)كانػف االوؿ معجؿ ليا خلؿ  لترل الى اعمى تدايج%( عمى التػالي  واستسخت بال%56.1 , 43.6

مخة اخخى  التشاقزلتعػد الى %( عمى التػالي 66.2%, 69.6% , 68.7بمغت ) اذوالثاني وشباط( 
عمى %( عمى التػالي 32.8% , 44.1% , 51.9خلؿ فرل الخبيع )اذار ونيداف ومايذ( اذ بمغت )

ء يعج رشباا اذ بمغت ندبة الى اف اليػاىحا االساس ووفق السكياس الحي يحجد رشػبة اليػاء والحي يذيخ 
يكػف اليػاء جافاا اذ كانت ندبة الخشػبة اقل مغ  في حيغ%( 76الخشػبة الشدبية في اليػاء اكثخ مغ)

بحلظ فاف ىحا يذيخ الى  (1)%(76-%5يعج اليػاء متػسط الخشػبة اذ تخاوحت بيغ ) في حيغ%( 56)
الخشػبة خلؿ فرل الذتاء وىحا انعكذ عمى شبيعة ىػاء السشصقة كسعجؿ عاـ يكػف جافاا ومتػسط 

 السشاخ الحي اترف بالجفاؼ وبالتالي ارتفعت معجالت التبخخ وأزادت الزائعات السائية في السشصقة.

حيث اما التداقط السصخي فتقع السشصقة ضسغ نطاـ البحخ الستػسط اي اف تداقط االمصار يكػف فرمي 
البحخ الستػسط ىي الدبب الخئيدي لحجوث التداقط السصخي فسشصقة اف السشخفزات الجػية القادمة مغ 

الزغط السشخفس فػؽ البحخ الستػسط والسختبصة بسشصقة الزغط السشخفس فػؽ الخميج العخبي تديخ 
مخور مشخفزات البحخ الستػسط مغ الذخؽ نحػ الغخب ويتججد نذاشيا بالقخب مغ جديخة قبخص وبيخوت 

الذخؽ لتسخ بالعخاؽ ويتكخر مخور ىحه السشخفزات ثلث مخات في تذخيغ وخميج العكبة متجية نحػ 
يؤثخ عشرخ  .(2)يشعجـ وصػليا خلؿ فرل الريف في حيغالثاني واذار ويقل في فرل الخبيع والخخيف 

درجة الحخارة مع  تشاقزاالمصار في تبايغ الخرائز الشػعية بذكل مباشخ فارتفاع مدتػى السياه و 
 ارتفاع الخشػبة الشدبية مع التداقط السصخي وقمة معجالت التبخخ تشعكذ عمى تبايغ الخرائز الفيديائية 

                                                           
أحسج جداـ مخمف الجليسي , السشاخ وأثخه في تبايغ االستيلؾ السائي لسحاصيل الحبػب االستخاتيجية )القسح والخز( ,في (1)

 . 87, ص 2611جامعة بغجاد ,  –العخاؽ , رسالة ماجدتيخ )غ .ـ( , كمية اآلداب 
وزارة التعميع جامعة بغجاد , جانبيا البذخي ,  –نذاشيا االقترادي –عباس فاضل الدعجي , جغخافية العخاؽ اشارىا (2)

 .75-74, ص 2669العالي والبحث العمسي, 
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 ( 5الججوؿ )

 (2618-1981معجؿ الخشػبة الشدبية )%( والتداقط السصخي )ممع( في محصة الجيػانية لمسجة )

 )%(الشدبة  االمظار )ممم( الرطهبة الشدبية)%( االشهر
 18.3 22.2 69.6 كانهن الثاني

 12.9 15.6 66.2 شباط
 16.9 13.2 51.9 اذار

 13.3 16.1 44.1 نيدان
 4.8 5.8 32.8 مايس
 6 6 27.1 حزيران
 6 6 26.2 تسهز
 6 6 31 اب

 6.7 6.9 33.9 ايمهل
 5.3 6.6 43.6 تذرين االول
 19.5 23.6 59.1 تذرين الثاني
 14.3 17.3 68.7 كانهن االول

 %166 121.3 45.6 /السجسهعالسعدل
 2618,بيانات غيخ مشذػرةقدع السشاخ,الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي العخاقية,الشقل والسػاصلت, وزارةالسرجر:

 

 (2618-1981)%( والتداقط السصخي )ممع( في محصة الجيػانية لمسجة )معجؿ الخشػبة الشدبية(5الذكل )
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( تبايغ معجؿ التداقط السصخي تبايشاا زمانياا 5( والذكل )5والكيسيائية لمسياه الدصحية .يتزح مغ الججوؿ )
مغ فرل الخخيف وحتى فرل يبجأ التداقط السصخي  (ممع 121.3في محصة الجيػانية اذ بمغ السجسػع )

التجريجي الى اف  لتدايج(ممع  ويدتسخ با31.1مجسػع التداقط السصخي خلؿ فرل الخخيف)الخبيع اذ بمغ 
خلؿ فرل  بالتشاقز يأخحوبعجىا (ممع 55.1اعمى مجسػع التداقط السصخي اذ بمغ )يدجل فرل الذتاء 

وقج سجل شيخ تذخيغ الثاني ,شعجـ التداقط السصخي خلؿ فرل الريف (ممع وي35.1الخبيع اذ بمغ )
%( يعدى ىحا الى تكخار مخور 19.5(ممع بشدبة بمغت )23.6عمى معجؿ لمتداقط السصخي بمغ )ا 

(ممع بشدبة 6.9سجل شيخ ايمػؿ ادنى معجؿ بمغ ) في حيغالسشخفزات الجػية خلؿ ىحا الذيخ 
مدتػى االيخاد السائي يؤدي الى  تدايجو معجالت التداقط السصخي  تدايجيتزح مسا سبق اف مع  %(6.7)
درجة  تدايجعشاصخ السياه الفيديائية والكيسيائية اما خلؿ فرل الريف ف تغيختقميل مغ تخاكيد االملح و ال

معجالت التبخخ وانعجاـ التداقط السصخي في مشصقة الجراسة يؤدي الى زيادة تخاكيد تدايج الحخارة مع 
 االملح لمسياه الدصحية.

 -:Evaporation properties انتثخرخصائص  -ه

يعج التبخخ الدسة االساسية لتفاعل مجسػعة مغ العشاصخ السشاخية والتي يختبط بيا بعلقات متبايشة اذ  
يختبط مع درجة الحخارة والخياح بعلقة شخدية كمسا ارتفعت درجة الحخارة وازدادت سخعة الخياح ارتفع معجؿ 

السياه الستبخخة مغ السدصحات  وبالتالي حجوث عجد مائي في السشصقة كػف كسية والعكذ صحيح التبخخ
يختبط مع الخشػبة الشدبية والتداقط السصخي  في حيغ السائية اكبخ مغ كسية مياه االمصار الػاردة لمسشصقة

 بعلقة عكدية كمسا ارتفعت ندبة الخشػبة الشدبية وكسية االمصار انخفس معجؿ التبخخ وليحا الدبب
( 6.يتزح مغ خلؿ تحميل الججوؿ )سشاخ الحار الجاؼ يسثل التبخخ سسة تترف بيا السشاشق ذات ال

-1981مجسػع التبخخ لمسجة )( تبايغ معجؿ التبخخ في محصة الجيػانية تبايشاا زمانياا اذ بمغ 6والذكل )
(ممع وتبايغ معجؿ التبخخ مغ شيخ ألخخ اذ سجل اعمى معجؿ لمتبخخ خلؿ فرل 3415.8( )2618

(ممع 449-,  527.1-,  492-مع عمى التػالي وبعجد مائي )(م449,  527.1,  492الريف فبمغ )
(ممع وبعجد 117.1,  84,  89.1سجل فرل الذتاء ادنى معجؿ لمتبخخ بمغت ) في حيغعمى التػالي  

بمغ معجؿ التبخخ خلؿ فرل الخبيع  في حيغ(ممع عمى التػالي 161.5-,  61.8-,  71.8-مائي )
 .(ممع عمى التػالي 463.2,  281,  194.2اء )والتي ارتفعت عسا كانت عميو في الذت
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 (2618-1981( معجالت التبخخ والعجد والفائس السائي في محصة الجيػانية لمسجة )6ججوؿ )
 الفائض السائي)ممم( العجز السائي)ممم( التبخر )ممم( األشهر

61.8- 84 كانهن الثاني  - 
 - -166.5 117.1 شباط
181- 194.2 أذار  - 

264.9- 281 نيدان  - 
397.4- 463.2 مايس  - 
492- 492 حزيران  - 
527.1- 527.1 تسهز  - 
449- 449 آب  - 

372.1- 373 أيمهل  - 
257.1- 263.7 تذرين االول  - 
118.8- 142.4 تذرين الثاني  - 
71.8- 89.1 كانهن االول  - 

3294.5- 3415.8 السجسهع  - 
 .2618, الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي العخاقية, قدع السشاخ, بيانات غيخ مشذػرةوزارة الشقل والسػاصلت,  السرجر:       

 

 (2618-1981في محصة الجيػانية لمسجة )والعجد السائي )ممع ()ممع(  معجؿ التبخخ(6الذكل )    
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 (6السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )
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(ممع عمى التػالي اما قيع التبخخ خلؿ فرل الخخيف فقج 397.4-,  264.9-,  181-)وبعجد مائي
-,  257.1-,  372.1-(ممع عمى التػالي وبعجد مائي )142.4,  263.7,  373بمغت )
درجة تدايج الريف بالتدامغ مع تدايج قيع التبخخ خلؿ فز التػالي يتزح مسا سبق (ممع عمى 118.8

الخشػبة الشدبية وانعجاـ التداقط السصخي وبالتالي زيادة الزائعات  تشاقزو  الخياحالحخارة وازدياد سخعة 
انخفس قيع التبخخ خلؿ فرل الذتاء وبالتالي قمة الزائعات السائية وىحا التبايغ يشتج  في حيغالسائية و 

 عشو تبايغ في الخرائز الشػعية لمسياه الدصحية في قزائي الحسدة الذخقي والذشافية.

 -:Soil characteristics انرتتحخصائص  -4

ىي الغصاء الخارجي الخقيق مغ السفتتات الرخخية التي تغصي سصح االرض )اليابذ( بدسظ يتخاوح بيغ 
الى عجد قميل مغ االمتار اذ تتكػف مغ مػاد صخخية معجنية وعزػية متحممة مغ  تبزع سشتستخا

 .(1)مخمفات بقايا الشبات والحيػاف والكائشات السجيخية التي تخسب عمى سصح التخبة مشح االلف الدشيغ

تتذكل نتيجة  لمتبايغ في مادة االـ والسشاخ والغصاء الشباتي وفقاا وتتبايغ التخبة في مكػناتيا مغ مكاف ألخخ 
لعسميات التجػية الفيديائية والكيسيائية تترف تخبة السشصقة بكػنيا جدء مغ تخبة الديل الخسػبي والتي 

حيث تترف بارتفاع ندبة االملح كػنيا قخيبة تكػنت مغ جخاء الخواسب الحجيثة لشيخي دجمة والفخات 
ع الذسالي مغ الديل الخسػبي رممية اكثخ ,تججر االشارة الى اف التخبة في القد (2)مغ السحتػى الجػفي

مغ القدع الجشػبي حيث اف الخياح رسبت الحرات ذات الحجع الكبيخ قبل الحرات ذات الحجع الرغيخ 
وذلظ لقجرتيا عمى حسميا الى ابعج مدافة مسكشة ,وىي برفة عامة تخبة ىذة قميمة التساسظ لحلظ نفاذيشيا 

عج عمى صخؼ السياه الى داخل التخبة شبيعياا مغ الحقػؿ الدراعية ومداميتيا لمسياه تكػف عالية اذ تدا
 .(3)وىحا يؤثخ بذكل في تغيخ الخرائز الشػعية لمسياهبعج عسمية الخي وبدؿ االملح الى االنيار 

تختبط التخبة بالسػارد السائية بعلقة وثيقة متبادلة فالتخبة السدامية ذات الشفاذية العالية تعسل عمى تغحية 
السحتػى الباششي مغ خلؿ ارتفاع معجؿ التدخب وزيادة الزائعات لمسياه الدصحية وعمى العكذ مغ ذلظ 

ة كبيخة مغ السياه وبالتالي التقميل مغ بالشدبة لمتخبة ذات الشفاذية السشخفزة فأنيا ال تدسح بشفاذ كسي
                                                           

 .2-1, ص 1966مؤسدة الثقافة الجامعية لمصباعة والشذخ , يا وصيانتيا ,ابخاليع شخيف , التخبة تكػيشيا وتػزيع انػاع(1)
(2)          P77 , P. BURINGH , SOILS AND SOIL CONDITIONS IN IRAQ , Baghdad , 1960 
 .88, ص  عباس فاضل الدعجي , السرجر الدابق (3)
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الزائعات السائية ,لحلظ فاف تبايغ خرائز التخبة ومكػناتيا تؤثخ بذكل مباشخ او غيخ مباشخ في تبايغ 
فارتفاع ممػحة التخبة تعسل عمى زيادة ممػحة السياه الباششية وىحه الكسية مغ االملح يتع  السياه كساا ونػعاا 

. لحلظ سيتع التصخؽ الى (1)السائية مغ خلؿ تغحية السياه الجػفية لمسياه الدصحيةايراليا الى السجاري 
 ( ومعخفة خرائريا الفيديائية والكيسيائية وبياف مجى تأثيخىا وكاالتي :6انػاع التخبة الخخيصة )

 -:River Banks Soilترتح كتىف الوهار  -أ

عغ االراضي  ارتفعتوتفخعاتيسا شط الجيػانية وشط الذشافية  تخبة كتػؼ االنيار كذخيط مع امتجاد تستج 
تذكمت التخبة نتيجة ارسابات (كع عمى جانبي الشيخ 2-1.8بعخض ) ( ـ وتستج3-1السحيصة بيا بسعجؿ )

اذ اترفت بخذػنة الخواسب نتيجة لعجـ قجرة الشيخ عمى حسميا بعيجاا فتخسبت عمى ضفاؼ  نيخ الفخات
لحلظ فقج تبايشت في  وفقاا و  (2)االنيار مكػنة نصاقاا شػلياا يستج مع االمتجاد الجغخافي لمسجاري السائية

كتػؼ االنيار ( اف ندجة تخبة 7( والذكل )7خرائريا الفيديائية والكيسيائية اذ يتزح مغ الججوؿ )
%( وارتفعت ندبة 29.5بمغت ندبة الغخيغ ) في حيغ%( 33.7تبايغ في مفرػالتيا اذ بمغ ندبة الخمل )

السقتخح مغ قبل وزارة الدراعة  التخبة وفق مثمثسشصقة الجراسة %( وبحلظ فاف ال36.7الصيغ الى )
ما تبايشيا السكاني معتجلة الجقة ا وبحلظ فيي متػسصة الشدجة تخبة شيشية مديجيةي ى( 8) شكلاالمخيكية 

% , 29الخمل )ندبة فييا بمغت  شيشية مديجية ( ىيS2( و)S1فقج اتزح اف ندجة التخبة لمعيشة )
%( عمى التػالي اما ندبة الصيغ فقج 27% , 32بمغت ندبة الغخيغ ) في حيغ%( عمى التػالي 38.5
 %( عمى التػالي .34.5% , 39بمغت )

 (12.6النيار فاتزح اف معجؿ التػصيمة الكيخبائية بمغت )خبة كتػؼ التالكيسيائية   اما تبايغ الخرائز
وبحلظ ترشف تخبة السشصقة بانيا تخبة متػسصة السمػحة وفق الشطاـ األمخيكي لترشيف  ديدي سسيشد/سع

( اتزح اف العيشة 7اما تبايشيا السكاني مغ خلؿ تحميل معصيات الججوؿ ) (8ممػحة التخبة ججوؿ )
(S2( سجمت اعمى قيع لمتػصيمة الكيخبائية )Ec) ( 16.6بمغت) وبحلظ فيي تخبة  ديدي سسيشد/سع

( بسعشى انيا تخبة S2بالشدبة لمعيشة ) ديدي سسيشد/سع (8.6انخفزت الى ) في حيغعالية السمػحة 
 متػسصة 

                                                           
 .29ص, 1976دمحم ميجي الرحاؼ , السػارد السائية في العخاؽ وصيانتيا مغ التمػث ,مشذػرات وزارة اإلعلـ ,العخاؽ,(1)
 .56-49السرجر الدابق , ص عػػجناف رحػػسغ الحسيػػجاوي , أبتدػػاـ(2)
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 (6خخيصة )

 اصشاؼ التخبة في مشصقة الجراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الجراسػػة السيجانيػػة باالعتسػػاد عمػػى الخخيصػػة الصػبػغخافيػػة لسشصقػػة الجراسػػة  -1 مػػغ عسػػل الباحػػث باالعتسػػاد عمػػى : السرػػجر:
 . 2617ػػػػ السخئية الفزائية لسشصقة الجراسة , 2.  2617, لدشة  166666:1بسكياس 
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 (7الججوؿ )

 2619الخرائز الفيديائية والكيسيائية لتخبة كتػؼ االنيار واحػاض االنيار ضسغ مشصقة الجراسة لعاـ 

 رقم 
 العيشة

 التحاليل الكيسيائية التحاليل الفيزيائية
 السادة العزػية EC(ms.mc-1) PH الشدجة الصيغ% الغخيغ% الخمل%

 تربة كتهف االنهار
S1 29 32 39 4 7.9 8.6 شيشية مديجية 
S2 38.5 27 34.5 5 7.8 16.6 ششيشية مديجية 

 4.5 7.8 12.6 شيشية مديجية 36.7 29.5 33.7 السعدل
 تربة احهاض االنهار

p1 19.5 39.5 41 5.4 7.8 8.7 شيشية 
p2 31 39 36 3.6 7.4 11.4 شيشية مديجية 

 4.5 7.6 16.65 شيشية مديجية 35.5 39.2 25.2 السعدل
الدراعة دائخة تحميل عيشات تخبة مشصقة الجراسة في  مختبخات تحميل التخبة والسياه ,  مغ عسل الباحث اعتساداا عمى السرجر:

 .2619,  محافطة القادسية,

 سع36ندبة السفرػالت لتخبة كتػؼ األنيار في مشصقة الجراسة عمى عسق ( 7الذكل)

 

 

 

 

 

 

 

 (7الججوؿ )السرجر :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى    
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  (8شكل )

 التخبة السقتخح مغ وزارة الدراعة االمخيكيةمثمث ندجة 

 
عبد هللا نجم العاني، مبادئ علم التربة، مطابع التعليم العالي،  السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى :

 (7) جدولال -2. 46، بغداد، ص1191جامعة بغداد، كلية الزراعة، 

 

 )الشطاـ االمخيكي( حدب السمػحة بةمعيار ترشيف التخ (8ججوؿ )

–السرجر :احسج حيجر الدبيجي ممػحة التخبة )االسذ الشطخية والتصبيكية( ,وزارة التعميع العالي والبحث العالسي 
 .148جامعة بغجاد ,بجوف تاريخ ,ص 

 ديدسيشز/سم التهصيمة الكهربائيةمقدار  ةأنهاع الترب

 4-6  يةمحغيخ م ةتخب
 8-4 السمػحة واشئة ةتخب
 15-8 متػسصة السمػحة ةتخب

 15مغ أكثخ عالية السمػحة ةتخب
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 ( لتخبة كتػؼpH( اتزح اف معجؿ االس الييجروجيشي )7, ومغ خلؿ تحميل بيانات الججوؿ )السمػحة 
( وبحلظ ترشف تخبة كتػؼ االنيار ضسغ مشصقة الجراسة بانيا معتجلة السمػحة بحدب 7.8االنيار بمغ )

( اما تبايشيا السكاني فاتزح اف قيع االس الييجروجيشي لمعيشة 9( لترشيف التخبة الججوؿ )pHمكياس )
(S1( بمغت )( ضسغ العيشة )7.8( وانخفزت الى )7.9S2)  تخبة معتجلة وبحلظ فقج صشفت بانيا

 السمػحة.

 )الشطاـ االمخيكي( حدب السمػحة بةمعيار ترشيف التخ  (9ججوؿ )

جامعة بغجاد ,بجوف –احسج حيجر الدبيجي ممػحة التخبة )االسذ الشطخية والتصبيكية( ,وزارة التعميع العالي والبحث العالسي 
 .148تاريخ ,ص 

تكػف نتيجة انحلؿ الشباتات والحيػانات التي تعير عمى سصح التخبة بعسميات اما السادة العزػية فت
 (Thompson)%( مغ مكػنات التخبة وقج اشارت دراسة 12والتي تذكل ) (1)حياتية فيديائية وكيسيائية

ا تعج تخبة عزػية اما اذ كانت %(26لسادة العزػية اكثخ مغ )الى اف التخبة التي تذكل فييا ندبة ا 
 , ومغ خلؿ تحميل نتائج السختبخ  (2)%( فأنيا تعج تخبة معجنية 26ندبة السػاد العزػية اقل مغ )

                                                           
جامعة بغجاد , –ابخاليع ابخاليع شخيف و عمي حديغ الذمر ,جغخافية التخبة ,وزارة التعميع العالي والبحث العمسي (1)

 .39,ص1985
السكانيػة بالُسشاخ والسػارد السائيػة,  السكاني لخرائز التخبػة في ناحيتػي بيػخز وبشػي سعػج وعلقاتيا اسماعيل داود سليمان،(2)

 .45,ص 2665جامعة بغجاد ,  -رسالة ماجدتيخ )غ .ـ( , كمية التخبية )ابغ رشج(

 مقدار(PH) نهع  التربة
 الحامزية

 4.5اقل مغ تخبو شجيجة الحسػضة
 5-4.6مغ تخبو عالية الحسػضة ججا

 5.5-5.1مغ تخبو عالية الحسػضة
 6-5.6مغ تخبو متػسصة الحسػضة
 6.5-6.1مغ تخبو قميمو الحسػضة

 القاعدية
 8-7.4مغ تخبو معتجلة السمػحة
 9-8.1مغ تخبو كثيخة السمػحة
 16-9.1مغ  تخبو شجيجة السمػحة
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بحلظ صشفت تخبة مشصقة الجراسة %( و 4.5كتػؼ االنيار اتزح اف معجؿ السادة العزػية بمغ ) لتخبة
%( عمى 5% , 4ت )( فقج بمغS1 ,S2 قع العيشات )بانيا تخبة معجنية اما ندبة السادة العزػية في مػا

 صشفت ايزاا بانيا تخبة معجنية. التػالي
 

 River Basins Soil: ترتح احىاض األوهار -ب
(ـ 3-1االنيار والتي تشخفس عشيا بحػالي ) ىحا الشػع مغ التخبة في السشاشق البعيجة عغ كتػؼيشتذخ 

(كع وتذغل مداحة واسعة مغ مشصقة الجراسة اذ تكػنت 2وتبعج عغ مشصقة الزفاؼ بسدافة تقجر ب )
نتيجة السػاد التي رسبيا نيخ الفخات بعيجاا عغ السجخى السائي وذلظ لشعػمة ذراتيا ودقتيا وتترف بكػنيا 

يتزح مغ   (1)تػى الجػفي مشيا لحلظ تختفع فييا ندبة االملح ذات ترخيف رديء فزلا عغ قخب السح
( تبايغ ندب مفرػالت تخبة احػاض االنيار اذ بمغ السعجؿ العاـ لمخمل 9)( والذكل 7الججوؿ )

%( وبحلظ فاف ندجة 35.5%( وبمغت ندبة الصيغ )39.2بمغت ندبة الغخيغ ) في حيغ%( 25.2)
( p1مديجية اما التبايغ السكاني فقج بمغت ندبة الخمل في العيشة )التخبة بحدب مثمث التخبة ىي شيشية 

%( وبحلظ 39.5%( اما الغخيغ فقج بمغت ندبتو )41سجل الصيغ اعمى ندبة بمغت ) في حيغ%( 19.5)
%( وسجل 39( اذ بمغت )p2نلحظ ارتفاع ندبة الغخيغ في العيشة ) في حيغشيشية فيي تخبة ذات ندجة 
%( وبحلظ فقج اترفت بانيا تخبة ذات 31%( اما الخمل فقج بمغت ندبتو )36ت )الصيغ اقل ندبة بمغ

ندجة مديجية شيشية ,اما تبايغ خرائريا الكيسيائية فقج بمغ السعجؿ العاـ لمتػصيمة الكيخبائية في تخبة 
 وبحلظ فيي تخبة متػسصة السمػحة وقج ارتفعت قيع التػصيمة ديدي سسيشد/سع (16.65احػاض االنيار )

 (p1( )8.7بمغت في العيشة ) في حيغ ديدي سسيشد/سع (11.4( اذ بمغت )p2الكيخبائية في العيشة )
وبحلظ صشفت كمتا العيشتاف بانيا تخبة ذات ممػحة متػسصة اما قيع االس الييجروجيشي  ديدي سسيشد/سع

وىي بحلظ تخبة قاعجية معتجلة السمػحة اما تبايشيا السكاني فقج بمغت قيع  (7.6فقج بمغ السعجؿ العاـ )
 وفقاا ( وصشفت p2( في العيشة )7.4انخفس الى ) في حيغ( p1( )7.8االس الييجروجيشي في العيشة )

بانيا تخبة معتجلة السمػحة , اما ندب السادة  )الشطاـ االمخيكي( حدب السمػحة بةمعيار ترشيف التخ 
( p2%(وانخفزت في العيشة )5.4( اذ بمغت)p1%(وسجمت ارتفاعاا في العيشة)4.5العزػية فقج بمغت )

 %( وبحلظ فقج صشفت تخبة احػاض  االنيار بانيا تخبة معجنية كػف ندبة السادة العزػية اقل3.6الى)
                                                           

 .56السرجر الدابق , ص أبتدػػاـ عػػجناف رحػػسغ الحسيػػجاوي ,(1)
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 %(.26مغ) 

 سع36لتخبة احػاض األنيار في مشصقة الجراسة عمى عسق  ندبة السفرػالت( 9الذكل)

 

 

 

 

 

 

 

 (7السرجر :مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )   

 

 -:Gypsum desert soilانرتتح انصحراويح اجلثسيح -ج

تػاججىا مع امتجاد الزفة  عغ فزلا يحتل ىحا الشػع مغ التخبة االجداء الغخبية مغ قزاء الذشافية  
ة الجبذ مع حجخ الكمذ الغخبية لسجخى العصذاف الى الجشػب مغ القزاء ,تعج السادة االساس ليحه التخب

يعدى ذلظ الى تجػية الرخػر الجبدية وانجخافيا مع الديػؿ ومغ ثع تخسبيا ضسغ التكػيشات و  والخمل
(سع 25%( يرل سسكيا الى )66الى ), ترل ندبة الجبذ  (1)الحجيثة وتكػف عمى شكل شبقات
( 24ممع/ساعة( اي ما يعادؿ )16اذ يرل الى حػالي ) (2)وتترف بخذػنة ندجتيا ونفاذيتيا سع/سـػ

وال تتجاوز ندبة االملح فييا  %(6.2-%6.1اذ تتخاوح بيغ ) وتتدع بفقخىا لمسػاد العزػية
 ة متػسصة مديجية رممية ورممية مديجيةمميسػز/سع( ويكػف ىحا الشػع مغ التخبة في الغالب ذات ندج4)

                                                           
 .51السرجر الدابق , ص روى حػػدػػيغ عبج الخفاجي ,(1)
,اثخ العسميات الجيػمػرفية في تذكيل السطيخ االرضي لشاحية الذشافية , رسالة  ػذري ػػيغ الجػػدػػج الحػػدة عبػػعػػمػي حس(2)

 .58 -57,ص 2614,  جامعة بابلػػػػػػػػػ  لمعمـػ االندانية كمية التخبيةماجدتيخ )غ .ـ( , 
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ورممية ويغصي سصحيا ذرات متبايشة االحجاـ مغ الحرى والخماؿ التي رسبتيا الخياح بعج نقميا مغ  
 .(1)اماكغ تػاججىا

 -:Sand dunes Soilترتح انكثثان انرمهيح  -د

تشتذخ في اماكغ متفخقة ومحجدة تحجيجاا في الجية الغخبية والجشػبية الغخبية واجداء مغ الجية الجشػبية مغ 
مشصقة الجراسة تكػنت نتيجة ارسابات التعخية الخيحية اذ اشتقت مغ الخواسب الصسػية وتتألف مغ ندب 

%( وبحلظ فيي فقيخة 86غت )%( والشدبة االكبخ لمخماؿ بم11.5%( والغخيغ )8.5متبايشة مغ الصيغ )
بالسػاد العزػية وذات ذرات خذشة ذات نفاذية وتدخب عالي اذ عسمت ضخوؼ السشاخ الجافة مغ ارتفاع 
درجة الحخارة وقمة التداقط السصخي وارتفاع معجالت التبخخ وقمة الغصاء الشباتي كعػامل مداعجة في 

 .(2)(ـ3-1تكػيشيا يتخاوح سسكيا ما بيغ )

 -:Soil Depression Fill ادلىخفضاخترتح  -ه

تتػزع في اجداء صغيخة ومتفخقة في الجية الذسالية الغخبية والخكغ الجشػبي الغخبي مغ قزاء الذشافية  
وتترف بكػنيا ذات ندجة ناعسة شيشية او شيشية غخيشية تختفع فييا ندبة االملح اذ تتخاوح بيغ 

%( 19السػاد السعجنية اىسيا الكمذ التي ترل الى ) عغفزلا (مايكخومػز/سع 4666-14666)
,وتتدع تخبة  (3)غـخ /تخبة166(مميسكافئ/6.45(جدء/بالسميػف والبػتاسيػـ الستبادؿ )12-4.5والفدفػر )

,ومع الطخوؼ السشاخية الجافة السشخفزات بقخبيا مغ السحتػى الباششي وبحلظ فيي ذات ترخيف رديء 
بة االملح العالية فاف ىحه التخبة تتحػؿ الى سبخات ممحية خلؿ فرل وارتفاع معجالت التبخخ وند

 .(4)الريف الحار

 -:Natural vegetation انىثاخ انطثيعي -5
 يعج الشبات الصبيعي في ألي مشصقة او اي اقميع نتاج لتفاعل مجسػعة مغ العػامل الصبيعية والتي تأتي 

                                                           
السياه في مشصقة الفخات واالستغلؿ األمثل لسرادر   االروائي–عمياء حديغ سمساف البػ راضي ,تقػيع الػضع السائي(1)

 .48,ص 2666جامعة الكػفة ,  –ية لمبشات األوسط , رسالة ماجدتيخ )غ .ـ( , كمية التخب
 .58, السرجر الدابق , ص عػػمػي حسػػدة عبػػج الحػػدػػيغ الجػػػذري (2)
 .47السرجر الدابق , ص عمياء حديغ سمساف البػ راضي(3)
 .218,صالسرجر الدابق الذمر ,ابخاليع ابخاليع شخيف و عمي حديغ (4)
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في مقجمتيا الطخوؼ السشاخية الدائجة في تمظ السشصقة اذ اف االمصار ودرجة الحخارة والزػء مغ أىع  
دور التخبة  عغفزلا العشاصخ السشاخية التي تؤثخ برػرة مباشخة او غيخ مباشخة في نسػ الشبات الصبيعي 

وتأثيخىا في الغصاء الشباتي كػنيا الػعاء الحامل لشسػ الشبات وىي بجروىا تدتسج معطع خرائريا مغ 
يمعب .(1)االحػاؿ السشاخية لحلظ يعج الشبات الصبيعي انعكاساا لمطخوؼ السشاخية في اي مشصقة مغ العالع

نػعاا مغ خلؿ دورىا في تثبيت وتساسظ الشبات الصبيعي دور في تبايغ خرائز السػارد السائية كساا و 
التخبة ومشعيا مغ االنجخاؼ وبالتالي تقل السػاد العالقة التي تحسميا االنيار وتخسبيا عمى جانبي السجخى 
السائي والججاوؿ االروائية الستفخعة مشيا كحلظ فاف وجػد ىحه الشباتات تعيق حخكة الجخياف الدصحي 

ة لتدخب السياه الى باشغ االرض ورفع مدتػى السحتػى الجػفي  الحي وبالتالي اتاحة اكبخ فخصة مسكش
يعج مرجر ثانػي لتدويج السياه الدصحية خلؿ مػاسع الذحة والتي تؤثخ في تبايغ الخرائز الشػعية 

اف كثافة الشبات الصبيعي داخل السجخى يؤدي الى زيادة عكػرة السياه ىحا ولمشبات  عغفزلا لمسياه 
    .(2)في تقميل كسية السياه الستبخخة وبالتالي قمة الزائعات السائية الصبيعي تأثيخ

تترف مشصقة الجراسة بفقخىا بالغصاء الشباتي كػنيا تقع ضسغ السشاح الحار الجاؼ ومع ذلظ فاف الشبات 
التي تشسػ ضسغ السشصقة قج كيف نفديا لتحسل ضخوؼ الجفاؼ مغ خلؿ تحػر االرواؽ االبخية والسغصاة 

مج  عغفزلا تقػـ بخدف الساء في اجداءىا   اتقة شسعية تقمل مغ عسمية التبخخ وبعس ىحه الشباتبصب
 ,وبالخغع مغ الطخوؼ السشاخية الي اف السشصقة الجحور الى اعساؽ التخبة لمحرػؿ عمى احتياجاتيا

( 7السشصقة الخخيصة )اتدست بتػفخ انػاع معيشة مغ الشبات الصبيعي تكيفت لمطخوؼ الصبيعية الدائجة في 
 -وكاالتي :

 -:River Basin plants )انىثاتاخ انصحراويح( وثاتاخ الحىاض -أ

 ىحه الشباتات ضسغ االراضي السحيصة بسجخى نيخ الفخات وتفخعاتو والستسثمة بذط الجيػانية والذشافيةتشسػ 
صحخاوية كيفت نفديا لطخوؼ ضسغ مشصقة الجراسة وتفخعاتيع الخئيدية والثانػية وتترف بكػنيا نباتات 

 الجفاؼ مغ التدايج في درجات الحخارة وتشاقز الخشػبة الشدبية وقمة التداقط السصخي وارتفاع معجالت

                                                           
عبج العديد شخيح شخؼ , الجغخافيا السشاخية والشباتية مع التصبيق عمى مشاخ افخيكيا ومشاخ العالع العخبي , دار السعخفة (1)

 .491, ص 2666الجامعية لمصباعة والشذخ , 
 .43-33, صالسرجر الدابق دمحم ميجي الرحاؼ , (2)



 انفصم انثاوي ........................................اخلصائص اجلغرافيح دلىطقح انذراسح 

 

 

49 

 (7خخيصة )

 انػاع الشبات الصبيعي في مشصقة الجراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخخيصػػة الصػبػغخافيػػة لسشصقػػة الجراسػػة الجراسػػة السيجانيػػة باالعتسػػاد عمػػى  -1 مػػغ عسػػل الباحػػث باالعتسػػاد عمػػى : السرػػجر:
 . 2617ػػػػ السخئية الفزائية لسشصقة الجراسة , 2.  2617, لدشة  166666:1بسكياس 
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 Cortaderia( والحمفا)Famarixl( واالثل )Salix sppبالرفراؼ) التبخخ وتسثمت نباتات االحػاض
selloana( ونبات الدعج )Cyperus rotundus و )( العاقػؿAlhagi- greacorum Boiss )

 .(3الرػرة ) (1)(Typha angustataوالقرب  والبخدي ) (Eucalyptusواليػكالبتػس )
 

 ( نباتات االحػاض ضسغ مشصقة الجراسة3صػرة )

 

 

 

 

 

 

 

 .2/9/2619الجراسة السيجانية بتاريخ السرجر :    

 

 Swamps and Marshes plants:-  وثاتاخ الهىار وادلستىقعاخ-ب

تشسػ نباتات االىػار والسدتشقعات ضسغ مشاشق السشخفزات التي يغصي سصحيا الساء وتكػف ىحه  
مع مخور الػقت في تذكيل الجدر وااللدشة الشيخية وتتسثل اا لمخواسب الستخاكسة وتعسل الشباتات مرجر 

شخفزات وتشسػ ىحه الشباتات ضسغ الس (2)(Typha angustataبشباتات القرب والبخدي السعسخة )
 الستػاججة في قزاء الذشافية وتحجيجاا في االجداء الذسالية و الخكغ الجشػب الغخبي مغ القزاء.

                                                           
 .2/9/2619 الجراسة السيجانية بتاريخ(1)
 .44السرجر الدابق , ص شحى عبج الكخيع جاسع ,(2)
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 -:River banks plants وثاتاخ ضفاف الوهار-د

تشسػ نباتات ضفاؼ االنيار عمى جانبي شط الجيػانية وتفخعاتو ضسغ قزاء الحسدة الذخقي وعمى جانبي  
واالنيخ الستفخعة مشو والستسثمة بالدبيل والعصذاف ضسغ قزاء الذشافية تترف ىحه الشباتات  شط الذشافية

بكثافة نسػىا نطخاا لقخبيا مغ السجخى السائي تػفخ الطخوؼ البيئية السلئسة لشسػىا وتعسل ىحه الشباتات 
جار السعسخة عمى اعاقة عسمية الجخياف السائي الدصحي وتذتسل نباتات ضفاؼ االنيار عمى االش

( واليػكالبتػس Populus euphratica( والغخب الفخاتي )Salix sppوالستسثمة بالرفراؼ)
(Eucalyptus) ( والشباتات واالعذاب السعسخة والستسثمة عخؽ الدػؽGlycyrrhiza glabral والحمفا )
(Cortaderia selloana( والعاقػؿ )Alhagi- greacorum Boiss( والثيل )Cyndon dactylon )

 (.4الرػرة ) (1)(Melilotus albus( والحشجقػؽ )Typha angustataوالقرب  والبخدي )
 

 (  نباتات ضفاؼ االنيار ضسغ مشصقة الجراسة4الرػرة )

 

 

 

 

 

 

 

 .2/9/2619الجراسة السيجانية بتاريخ  السرجر :     
 

                                                           
 .2/9/2619الجراسة السيجانية بتاريخ (1)
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 -:Aquatic plantsانىثاتاخ ادلائيح  -ه

-26فػؽ الساء وذات جحور غاشدة تذبو الصحالب يتخاوح شػليا بيغ )تترف بكػنيا نباتات شافية 
واىع ىحه الشباتات نبات الذسبلف  (1)تتدع بكػنيا نباتات معسخة كيفت نفديا لمبيئية السائية(سع و 166

(Cevatophyllum Demersum وتعسل ىحه الشباتات عمى اعاقة الجخياف السائي الدصحي ) عغفزلا 
 (.5درجة العكػرة لمسياه كسا انيا تدتيمظ كسيات كبيخة مغ السياه الرػرة )تأثيخىا في زيادة 

 شباتات السائية ضسغ مشصقة الجراسةال (5الرػرة)

 

 

 

 

 

 

 

 .2/9/2619الجراسة السيجانية بتاريخ  السرجر:    

 

 

 

 

                                                           
 .68حيجر عبج الحسدة أركاف الجميحاوي  , السرجر الدابق , ص(1)
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 -:Human characteristicsاخلصائص انثشريح  -ثاوياا 

 -:Agricultural activityانىشاط انزراعي  -1

تعج الدراعة مغ اكثخ االنذصة االقترادية اىسية عمى السدتػى العالسي اذ انيا الخكيدة االساسية لكياـ بكية 
الخغع مغ مداىسة السرادر االخخى في تػفيخ احتياجات االنداف اال اف عمى الشذاشات االقترادية ف

االساس الحي تعتسج عميو الدراعة ىي السػارد واف اعتساده بالجرجة االساس يكػف عمى السسمكة الشباتية. 
السائية حيث تتحكع في تحجيج السداحات السدروعة مغ خلؿ تشطيع االستفادة مغ السياه بإقامة السذاريع 

فالشذاط الدراعي يعج مغ اكثخ االنذصة اعتساداا عمى السياه  (1)االروائية والقشػات السائية والخدانات والدجود
 (2)%( في البمجاف الشامية96%( مغ استعساالت السياه الكمية وترل الى )76ندبتو )وتدتحػذ عمى ما 

وتججر االشارة الى انو كمسا اتدعت السداحات السدروعة كمسا ازدادت االحتياجات السائية وىحا يؤثخ 
جة بذكل مباشخ في تغيخ الخرائز الشػعية لمسياه مغ خلؿ االساليب االروائية الستعبة وكسية االسس

والسبيجات السدتخجمة في مشصقة الجراسة لحلظ سيتع التصخؽ الى تأثيخ الشذاط الدراعي في تبايغ نػعية 
 -السياه مغ الجػانب االتية:

 -:Agricultural areasادلساحاخ انزراعيح  -أ

بانيا ذات شابع ريفي بسعشى اف الدراعة ىي الشذاط الدائج في السشصقة لحلظ فاف  تترف مشصقة الجراسة 
ػانية ضسغ الستػزعة عمى جانبي شط الجيأغمب استعساالت السياه يكػف مػجو إلرواء السحاصيل الدراعية 

شيسا اذ الذشافية ضسغ قزاء الذشافية والججاوؿ الخئيدية والثانػية الستفخعة م قزاء الحسدة الذخقي وشط
( تبايغ السداحات السدروعة بالسحاصيل الدراعية بحدب الػحجات 16( والذكل )16يتزح مغ الججوؿ )

بسداحة   اإلدارية اذ استأثخ محرػؿ الحشصة عمى السختبة االولى في قزائي الحسدة الذخقي والذشافية
%( مغ السداحة الكمية عمى التػالي 52% , 51(دونع عمى التػالي بشدبة )39956,  35666بمغت )

(دونع عمى التػالي 27666,  22396جاء محرػؿ الذعيخ بالسختبة الثانية بسداحة بمغت ) في حيغ

                                                           
 .163, ص 2666,  1عمي أحسج ىاروف , جغخافية الدراعة , دار الفكخ العخبي لمصبع والشذخ , القاىخة , ط(1)
, رسالة ماجدتيخ  كفاءة السياه الدصحية لدراعة السحاصيل الحقمية في محافطة بابلمشار عباس بخىي خميل الذسخي ,(2)

 .89, ص2616جامعة الكػفة ,  –)غ .ـ( , كمية التخبية لمبشات 
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ة بسداحة يميو محرػؿ الخزخوات والجت بالسختبة الثالث%( عمى التػالي 36% , 32وبشدبة بمغت )
%( مغ السداحة الكمية السدروعة عمى 5,  %16(دونع عمى التػالي وبشدبة بمغت )3566, 16966)

(دونع وبشدبة 565احتل الجت السختبة االخيخة في قزاء الحسدة الذخقي بسداحة بمغت ) في حيغالتػالي 
خزخوات الريفية %( وبمغت مداحة محرػؿ الخزخوات الذتػية والحرة البيزاء والدسدع وال1بمغت )

% , 1% , 2(دونع عمى التػالي وبشدبة بمغت )2365,  666,  1156,  1794الذشافية )في قزاء 
لمتبايغ في السداحات الدراعية فقج تبايشت االحتياجات السائية بحدب  وفقاا %( عمى التػالي ,و %3 , 1

لسائية الدراعية في قزاء احتياج السحرػؿ السائي واستيلكو اذ سجل السجسػع الكمي للحتياجات ا
 /سشة /دونع3مميػف/ـ (319268ارتفع الى ) في حيغ /سشة /دونع3مميػف/ـ(25415.8الحسدة الذخقي )

في قزاء الذشافية وذلظ لتشػع السحاصيل الدراعية مقارنة بقزاء الحسدة الذخقي اما تبايشيا بحدب نػع 
 السحرػؿ, 

( التػزيع الجغخافي لمسداحات السدروعة بحدب نػع السحرػؿ واحتياجاتيا السائية الشطخية  16الججوؿ )
 (2619-2618لمسػسع الدراعي )في قزائي الحسدة الذخقي والذشافية 

 السحاصيل
 الزراعية  

االحتياج السائية 
الشظرية 

 /سشة /دونم3م

 قزاء الذشافية قزاء الحسزة 
السداحة 
السزروعة 

 /دونم

الشدبة 
% 

االحتياج السائية 
الشظرية 

 /سشة /دونم3مميهن/م

السداحة 
السزروعة 

 /دونم

الشدبة 
% 

االحتياج السائية 
الشظرية 

 /سشة /دونم3مميهن/م
 148538.1 52 39956 136134 51 35666 3718.1 حشظة ال

 162619.6 36 27666 83248.2 32 22396 3718.1 الذعير
 5136.3 2 1794 - - - - الخضروات الشتوية 

 6284.9 1 1156 - - - - الذرة البيزاء
 4622.8 1 666 - - - - الدسدم

 19899 3 2365 94699.7 16 16966 8633 الخزروات الريفية
 32713.1 5 3566 4726 1 565 9346.6 الجت

 319268 %166 76959 312262 %166 68795 25415.8 السجسهع
جسيػرية العخاؽ , وزارة الدراعة , مجيخية الدراعة في محافطة القادسية , قدع االنتاج الشباتي , بيانات غيخ  السرجر:
 .2626مشذػرة , 
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( التػزيع الجغخافي لمسداحات السدروعة بحدب نػع السحرػؿ في قزائي الحسدة الذخقي 16الذكل )
 (2619-2618لمسػسع الدراعي )والذشافية 

 

 

 

 

 

 

 

 (16السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ ) 

سجل محرػؿ الجت والدسدع ادنى احتياج  في حيغعمى التػالي  /سشة /دونع3مميػف/ـ (148538.1
عمى التػالي وقج بمغ محرػؿ الذعيخ والخزخوات  /سشة /دونع3مميػف/ـ (4622.8,  4726مائي بمغ )
في قزاء الحسدة الذخقي اما االحتياج السائي  /سشة /دونع3مميػف/ـ (94699.7,  83248.2الريفي )

لسحرػؿ الذعيخ والخزخوات الذتػية والحرة البيزاء والخزخوات الريفية والجت في قزاء الذشافية 
فقج عمى  /سشة /دونع3مميػف/ـ (32713.1,  19899,  6284.9,  5136.3,  162619.6بمغت )

 136134مائي في قزائي الحسدة الذخقي والذشافية اذ بمغت ) سجل محرػؿ الحشصة اعمى احتياج
تشعكذ ىحه االحتياجات السائية الدراعية في تأثيخىا في نػعية السياه مغ خلؿ كسية السياه التي التػالي .

تبدؿ مغ ىحه االراضي الدراعية الى السجاري السائية السػجػدة في مشصقة الجارسة الجراسة والتي تحتػي 
ثيخ مغ السخمفات الدراعية فزلا عغ االملح الشاتجة عغ عسمية غدل التخبة والتي تؤدي في عمى الك

 نياية االمخ الى تغيخ في الخرائز الشػعية لمسياه الدصحية في السشصقة.

 

 قضاء الحمزة الشرقي

 الحنطة 

 الشعير

 الخضروات الصيفية

 الجت

 قضاء الشنافية

 الحنطة 

 الشعير

 الخضروات الشتوية 

 الذرة البيضاء

 السمسم

 الخضروات الصيفية

 الجت
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 -:Irrigation methodsالسانية الروائيح  -ب

اذ عادةا ما تدتخجـ عجة اللزمة لشسػ الشبات الصخيقة التي يتع مغ خلليا ايراؿ الساء لمتخبة يقرج بالخي 
ت السياه الى مذاكل عجيجة وغالباا ما يعتبخ الساء الدائج عغ استعساالشخؽ لحلظ ويدبب سػء ادارة الخي و 

اذ انيا تؤدي الى غدل العشاصخ الغحائية وسػء تيػية التخبة وارتفاع الحاجة مكمفاا وضاراا او كميسيا 
مدتػى الساء االرضي خاصة عشج عجـ وجػد نطاـ بدؿ مشاسب مسا يؤدي الى تسمح التخب وتخدي 
خػاصيا السختمفة ,ىشالظ عجة شخؽ لمخي واف يتع االعتساد عمييا بحدب الخرائز الصبيعية التي 

في نػع السحرػؿ بالعػامل االقترادية واجتساعية عػامل اخخى تتسثل  عغفزلا تترف بيا السشصقة 
وتججر االشارة الى اف ىشاؾ نػعاف مغ شخؽ  (1)وكمفة العسل والسداحات السدروعة وكسية ونػعية السياه

الخي الستبعة في مشصقة الجراسة يتسثل الشػع االوؿ بالخي الديحي وىي مغ شخؽ الخي التقميجية والتي عادة 
يتع االعتساد عمييا في السشاشق التي تكػف اراضييا مشخفزة عغ مجاري االنيار ويتزح مغ الججوؿ  ما
(دونع واف ىحا الصخيقة لع 5434السداحة السخوية سيحاا في مخكد قزاء الحسدة الذخقي اذ بمغت ) (11)

والدجيخ وذلظ نتيجة الرتفاع االراضي عسا مجاري االنيار وبالتالي عجـ  يتع االعتساد عمييا في الذشافية
امكانية ايراؿ السياه الى تمظ االراضي سيحاا اما في ما يخز السداحات السخوية بالػاسصة فقج حطي 

%( 92(دونع اما ندبتو )267539قزاء الذشافية بالسختبة االولى لمسداحات السخوية بالػاسصة اذ بمغت )
السختبة الثانية  عمى مخكد قزاء الحسدة الذخقي ستحػذا في حيغسداحة الكمية السخوية بالػاسصة مغ ال

احتمت ناحية الدجيخ السختبة االخيخة بسداحة  في حيغ%( 7اي ما ندبتو ) (دونع19566بسداحة بمغت )
غت عجد %( مغ السداحة الكمية السخوية بالػاسصة ,وقج بم1(دونع وشكمت ما ندبتو )2366بمغت )

(حراناا تػزعت 19245(مزخة وبقػة حرانية بمغت )421السزخات الكيخبائية في مشصقة الجراسة )
(مزخة وبقػة حرانية 337جغخافياا بيغ الػحجات االدارية بمغ عجدىا في قزاء الذشافية )

(مزخة وبقػة حرانية بمغت 72بمغ عجدىا في ناحية الدجيخ ) في حيغ(حراناا 17686)
(حراناا اما 156(مزخة وبقػة حرانية )12اما عجد في مخكد قزاء الحسدة الذخقي ) (حراناا 2615)

(حراناا 7696(مزخة وبقة حرانية )241مجسػع السزخات التي تعسل بالجيدؿ في مشصقة الجراسة )
 بمغ عجدىا في في حيغ(حراناا 2985(مزخة وبقػة حرانية )157بمغ عجدىا في قزاء الذشافية )

                                                           
والبحث العمسي , جامعة نبيل ابخاليع الصيف , عراـ خزيخ الحجيثي , الخي واساسياتو وتصبيقاتو , وزارة التعميع العالي (1)

 .274-273, 23, ص1988بغجاد , 
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 (11الججوؿ )

 (2619-2618التػزيع الجغخافي لمسداحات السخوية سيحاا وبالػاسصة في مشصقة الجارسة لمسػسع الدراعي )

قدع التخصيط والستابعة , السرجر : وزارة السػارد السائية , مجيخية السػارد السائية في محافطة القادسية , 
 .2619بيانات غيخ مشذػرة , 

حراناا اما عجدىا في ناحية الدجيخ فقج بمغت (3456(مزخة وبقػة حرانية )72الذخقي )مخكد قزاء 
(حراناا ,اف اتباع مثل ىحه الصخؽ التقميجية يتختب عميو عجة امػر 655(مزخة وبقػة حرانية )12)

حجيج كسية واوقات الخي الخيات السشاسبة مسا يتختب عميو ارتفاع ندبة تتسثل في اليجر في السياه وعجـ ت
االملح وبالتالي فاف صخؼ السياه الدائجة والسياه الشاتجة عغ غدل التخبة يتع صخفيا الى مجاري االنيار 

 وىحا يؤثخ برػرة مباشخة في نػعية السياه الدصحية في السشصقة.

 

 -:Drainage systemوظاو انثزل  -ج

تتسثل أىسية نطاـ البدؿ في التخمز مغ السياه الدائجة عغ حاجة التخبة والشبات والتي تتخاكع في الصبقة  
انيا تعخقل العسميات الحيػية التي تقػـ بيا الكائشات الحية السحممة لمعشاصخ  عغفزلا الدفمى مغ التخبة ف

رفع السياه الجػفية بخاصية التخشيح  الغحائية لتجعميا قابمة للمتراص مغ قبل الشبات فأنيا تعسل عمى
الى سصح التخبة نتيجة االشباع مسا يتختب عميو ضيػر مدتشقعات مائية تختفع فييا ندبة االملح وعشج 
تعخضيا لمتبخخ ال سيسا في السشاشق ذات السشاخ الجاؼ فاف االملح تتخاكع فػؽ سصح التخبة وىشا يأتي 

الدائجة ذات السمػحة العالية والتي يتع صخفيا الى مجاري االنيار دور البدؿ في التخمز مغ تمظ السياه 

هحدات ال
 االدارية

السداحات 
السروية 

 )دونم(سيحا  

السداحات 
السروية  

 )دونم( بالهاسظة

 السزخات بالديزل السزخات الكهربائية الشدبة %
القهة  العدد  

 الحرانية
القهة  العدد  

 الحرانية
 3456 72 156 12 7 19566 5434 م.ق الحسزة
 655 12 2615 72 1 2366 - ن.الددير

 2985 157 17686 337 92 267539 - الذشافيةقزاء 
 7696 241 19245 421 166 289339 5434 السجسهع
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حيث اف مياه الخي تترف بارتفاع ندبة السمػحة فييا والتي (1)وىحا بالتأكيج يؤثخ في نػعية السياه الدصحية
(ممغع /لتخ فزلا عغ احتػائيا عمى ندبة مغ االسسجة السدتخجمة لمتخبة 36666-6666قج تتخاوح بيغ )

( االمتجاد الجغخافي لذبكة السبازؿ في مشصقة 8( والخخيصة )12يتزح مغ الججوؿ ) (2)بيجات الدامةوالس
/ثا ضست السشصقة عمى مبدالف رئيداف 3(ـ76(كع وترخيف بمغ )155)الجراسة اذ بمغ مجسػع اشػاليا 

كانت السبازؿ االخخى ثانػية  في حيغمبدؿ نكارة ابػ حجارة واؿ سبيتي ومبدؿ فخعي تسثل بسبدؿ البكية 
ونتيجة لقمة كسية السياه الػارد الى السشصقة فقج تع االعتساد عمى بعس السبازؿ في ارواء السحاصيل اذ 

بمغت السداحة السخوية مغ مبدؿ نكارة ابػ  في حيغ(دونع 1666بمغت السداحة السخوية مغ مبدؿ الرخة )
(دونع عمى  التػالي وىحا يؤثخ سمباا في ارتفاع ندبة 5666,  2666,  9666حجارة والرافي الييصل )

يخ الفخات وىحا االملح في التخبة وتججر االشارة الى ىحه السبازؿ ترب جسيعيا في السجخى الخئيدي لش
ذ اقترخت ىحه يؤثخ بذكل مباشخ في تبايغ الخرائز الكيسيائية الفيديائية لسياه مشصقة الجراسة وال

 .افية اي اف قزاء الحسدة الذخقي يخمػ مغ وجػد شبكة لمسبازؿالسبازؿ عمى قزاء الذش
 

 -:Fertilizers and pesticidesالمسذج وادلثيذاخ  -د

يقرج بالتدسيج اضافة عشاصخ غحائية اساسية الى التخبة اما اف تكػف ىحه االسسجة عزػية او كيسياوية 
. ولكػف (3)وقجرتيا االنتاجية ومشع تجىػرىاوذلظ لغخض تعػيس التخبة عسا فقجتو ورفع مدتػى خرػبتيا 

السشصقة ذا شابع زراعي فقج اتدعت السداحات السدروعة وتأتي السحاصيل االستخاتيجية بالجرجة االولى 
والستسثمة بالحشصة والذعيخ لحلظ فقج كانت ىشاؾ استعسلا واسعاا لألسسجة ال سيسا االسسجة الكيسياوية مشيا 

تبايغ كسيات االسسجة السدتخجمة تبايشاا مكانياا بحدب الػحجات االدارية لمسشصقة ( 13ويتزح مغ الججوؿ )
( اذ بمغ كسية سساد الجاب السدتخجـ في مخكد قزاء الحسدة الذخقي 2619-2618لمسػسع الدراعي )

(دونع 44355(شغ ولسداحة زراعية بمغت )3,687,896بمغ سساد اليػريا ) في حيغ(شغ 826,735)
 (شغ وارتفعت كسية سساد اليػريا الى 255,585بمغت كسية سساد الجاب ضسغ ناحية الدجيخ ) في حيغ

                                                           
 .153, ص 2668,  1صاحب الخبيعي التخبة والسياه )استرلح التخبة والخي والرخؼ( , ط(1)
ازىار سامي خميل العبيجي , تحميل مكاني لخرائز مياه شط العباسية في محافطة الشجف األشخؼ , رسالة ماجدتيخ (2)

 .47, ص 2613جامعة الكػفة , –)غ .ـ( , كمية اآلداب 
 .266ابخاليع ابخاليع شخيف و عمي حديغ الذمر , السرجر الدابق , ص (3)
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 (8خخيصة )

 االمتجاد الجغخافي لمسبازؿ في مشصقة الجراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  2617,  166666:1الخخيصة الصػبػغخافية لسشصقة الجراسة بسكياس  -1 مغ عسل الباحث باالعتساد عمى : السرجر:
 . Arc Gis 10.5بخنامج  استعساؿ, ب 2619مجيخية السػارد السائية في محافطة القادسية , الذعبة الفشية ,  -2
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 مشصقة الجراسة )اشػاليا وترخيفيا( التػزيع الجغخافي لذبكة السبازؿ (12الججوؿ )

 السداحة )دونم( مكان الترريف نهع السبزل /ثا(3الترريف )م الظهل )كم( اسم السبزل
 1666 الفخات ثانػي  26 25 الررة 

 9666 الفخات رئيدي 36 36 نكارة ابه حجارة
 2666 الفخات ثانػي  14 4 الرافي
 - الفخات فخعي - 2 السريو
 - الفخات ثانػي  - 7 وابل

 - الفخات ثانػي  3 7 1الهاشسيات
 5666 الفخات ثانػي  3 5 الهيظل

 - الفخات رئيدي  - 38 ال سبتي
 - - - - 7 العركروكية

 - - - - 1 الدبيتي
 - - - - 13 الفرطهس

 - - - - 2 بشي عارض
 - - - - 3 2الهاشسيات 

 - - - - 2 البدعة
 - - - - 2 البارد

 - - - - 1 ابه حياة
 17666 - - 76 155 السجسهع

  2619بعة , بيانات غيخ مشذػرة , والستاالسرجر : وزارة السػارد السائية , مجيخية السائية في القادسية , قدع التخصيط     

(دونع اما في قزاء الذشافية فقج بمغت كسية سساد الجاب 24446(شغ ولسداحة بمغت)519,385)
(شغ ولسداحة مدروعة بمغت 2,373,635بمغت كسية سساد اليػريا ) في حيغ(شغ 816,862)
بسخكد  لألسسجة مقارنة استعساالا ارية (دونع يتزح مسا سبق اف قزاء الذشافية اكثخ الػحجات اإلد67959)

 قزاء الحسدة الذخقي وناحية الدجيخ يعدى ذلظ الى اتداع السداحات السدروعة في قزاء الذشافية.
فزلا عغ ذلظ تتبايغ كسية االسسجة السدتخجمة بحدب نػع السحرػؿ فقج بمغت كسية سساد الجاب 

عمى (شغ 214,425,  663,795الدجيخ ) لسحرػؿ الحشصة في مخكد قزاء الحسدة الذخقي وناحية
  ( شغ عمى التػالي في حيغ بمغت434,135,  1636,496التػالي في حيغ بمغت كسية سساد اليػريا )

 (شغ عمى التػالي في حيغ بمغت كسية41,166,  156,946كسية سساد الجاب لسحرػؿ الذعيخ )
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حجات االدارية لمسػسع الدراعي        ( كسية االسسجة السدتخجمة بحدب نػع السحرػؿ والػ 13الججوؿ )
(268-2619) 

 نهع 
 السحرهل

 قزاء الذشافية قزاء الحسزة
 ناحية الددير م.ق الحسزة

 سساد اليهريا سساد الداب سساد اليهريا سساد الداب سساد اليهريا سساد الداب
 2165,935 781,197 434,135 214,425 1636,496 663,795 الحشظة

 267,166 35,665 85,256 41,166 2651,466 156,946 الذعير

 2,373,635 816,862 519,385 255,585 3,687,896 826,735 السجسهع

 2619تابعة,بيانات غيخ مشذػرة ,,قدع التخصيط والسجيخة الدراعة في محافطة القادسيةمجسيػرية العخاؽ,وزارة الدراعة,السرجر:

 

بمغت كسية سساد الجاب في قزاء  في حيغ(شغ عمى التػالي , 85,256 , 2651,466سساد اليػريا )
(شغ وقج اما 2165,935(شغ لسحرػؿ الحشصة  وارتفعت كسية سساد اليػريا الى )781,197الذشافية )

 بمغت كسية في حيغ(شغ 35,665سساد الجاب السدتخجـ لسحرػؿ الذعيخ في قزاء الذشافية بمغ ) كسية
السػاد الكيسيائية ذات تخاكيب خاصة تحتػي والتي يقرج بيا السبيجات  اما.(شغ267,166اليػريا )سسا 

وتدتخجـ لمتخمز مغ اآلفات التي  لإلندافعمى ندب مختمفة مغ السػاد الفعالة ذات الدسية السشخفزة 
السبيجات في مشصقة الجراسة بحدب السػسع الدراعي  استعساؿ. يتبايغ (1)تتعخض ليا السحاصيل الدراعية

( اف كسية مبيج االكديل 14والسداحات السدروعة ونػع السحرػؿ اذ يتزح مغ خلؿ معصيات الججوؿ )
(كغع اما 166بمغت ) في حيغ(كغع 266)تعفيخ بحور الحشصة( بمغت في مخكد قزاء الحسدة الذخقي )

,  15,  86اء الحسدة الذخقي وناحية الدجيخ وقزاء الذشافية )كسية مبيج باالس فقج بمغت في مخكد قز
لتػالي اما مبيج كػنيكيػر فقج جيد قزاء الذشافية بأكثخ كسية مقارنة ببكية الػحجات (لتخ عمى ا64

 11تقمرت الكسية السجيدة لسخكد قزاء الحسدة الذخقي وناحية الدجيخ ) في حيغ(لتخ 37االدارية بمغت )
 كسية مبيج كػلجمغ في مخكد قزاء الحسدة الذخقي وناحية الدجيخ وقزاء في حيغ(لتخ عمى التػالي 9, 

 .الذشافية 

                                                           
 .6لجليل االرشادي لسبيجات الرحة العامة , السسمكة العخبية الدعػدية , االدارة العامة لمرحة العامة , ص (1)
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 ( 14الججوؿ )

 (2619-2618لمسػسع الدراعي ) مشصقة الجراسةكسية السبيجات السدتخجمة في 

 قزاء الذشافية قزاء الحسزة الذرقي السبيداتنهع 
 ناحية الددير م .ق الحسزة الذرقي

 - كغع166 كغع266 االكديل )تعفير بذور الحشظة(
 لتخ 64 لتخ 15  لتخ 86  باالس )الحشظة(

 لتخ 37 لتخ 9 لتخ 11 كهنيكيهر )الحشظة(
 لتخ 128 لتخ 31 لتخ 146 كهلدمن )الحشظة(

 - - لتخ 25 السن(كهلين )حذرة 
 لتخ 265 لتخ  26 - الفارين )حذرة السن(

 2619تابعة,بيانات غيخ مشذػرة ,,قدع التخصيط والسجيخة الدراعة في محافطة القادسيةمجسيػرية العخاؽ,وزارة الدراعة,السرجر:

(لتخ مغ مبيج كػليغ 25(لتخ عمى التػالي وجيد مخكد قزاء الحسدة الذخقي ما كسيتو )128,  31,  146)
(لتخ 265(لتخ وارتفعت الى )26)حذخة السغ( بيشع بمغت كسية مبيج الفاريغ )حذخة السغ( في ناحية الدجيخ )

االسسجة والسبيجات بكسيات متبايشة في مشصقة الجراسة يؤثخ بذكل  استعساؿفي قزاء الحسدة الذخقي. اف 
مباشخ في تبايغ نػعية السياه كػنيا ترل الى شط الجيػانية وشط الذشافية عغ شخيق بدليا ترخيفيا مغ 

 االراضي الدراعية وبالتالي تغيخ الخرائز الشػعية لمسياه الدصحية.
 

 -:Civil Activityانىشاط ادلذوي  -2

 -:Population growthتزايذ انسكاوي ان -أ

يؤثخ التدايج الدكاني بذكل عاـ في الكثيخ مغ الستغيخات والقزايا البيئية والسػارد السػارد الصبيعية وغيخىا 
مغ الستغيخات والتي تؤثخ بجورىا في كسياف السياه الػاجب تػفخىا لدج احتياجات الدكاف مغ السياه الستدايجة 

الدكاف وزيادة متصمباتيع وارتفاع مدتػاىع معاشيع وزيادة درجة التحزخ مع تقجـ  بذكل شخدي مع تدايج
والتي  (1)الدشػات ,اذ اف ارتفاع الشسػ الدكاني يتختب عميو زيادة الصمب عمى االستيلؾ السائي البذخي 

ـ (لتخ/يػ 286تعتسج عمى نػع البيئة فقج حجدت الحرة السخررة لمفخد الػاحج في العخاؽ بحػالي )
                                                           

 1, ص 2615,  1, ط تقخيخ المجشة الجائسة لمدكاف , الدكاف والسياه في دولة قصخ(1)
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(لتخ/يـػ لدكاف الخيف وىحه الحرز تتدايج مع الديادة الستختبة عمى الشسػ الدكاني 46لدكاف الحزخ و)
 .(1)مع التصػر الحزاري 

اف مجسػع سكاف مشصقة الجراسة بمغ  (11) ( والذكل15يتزح مغ خلؿ تحميل معصيات الججوؿ )
بمغ سكاف  في حيغ(ندسة 56813(ندسة بمغ سكاف الحزخ مشيا )132929) 1997بحدب تعجاد 

(ندسة اما تبايغ اعجاد الدكاف بحدب الػحجات االدارية فيلحظ اف عجد سكاف مخكد 76116الخيف )
انخفس عجد سكاف الخيف  في حيغ( 46668( بدكاف حزخ بمغ )64426قزاء الحسدة الذخقي بمغ )

(ندسة وارتفاع سكاف 4811بمغ عجد سكاف الحزخ في ناحية الدجيخ ) في حيغندسة (23812الى )
(ندسة اما سكاف قزاء 27531(ندسة وبحلظ فقج بمغ مجسػع سكاف الشاحية )22726الخيف الى )

ارتفع عجد سكاف  في حيغ(ندسة 11394(ندسة بمغ سكاف الحزخ مشيع )46978الذشافية فقج بمغ )
قة الى يلحظ ارتفاع اعجاد سكاف السشص 2618اما خلؿ تقجيخات (ندسة.29584الخيف الى )

(ندسة 116565بمغ سكاف الخيف ) في حيغ(ندسة 112357(ندسة بمغ سكاف الحزخ مشيع )228862)
اما تبايشيع بحدب الػحجات االدارية والبيئة فيلحظ اف عجد سكاف مخكد قزاء الحسدة الذخقي بمغ 

 (ندسة بدكاف 136181)

 (15الججوؿ )

 (2618-1997)لمسجة  التػزيع الجغخافي لدكاف مشصقة الجراسة بحدب الػحجات االدارية 

الدػكاني, نتػائج التعػجاد العػاـ  اإلحرػاء, مجيخيػة لإلحراءالتخصيط, الجياز السخكدي  ىيئة الجسيػرية العخاقية, -1السرجر:
 .2618 , تقجيخاتية ,دائخة اإلحراء الدكاني , محافطة القادسوزارة التخصيط  -2. 1997لدشة  محافطة القادسية كافدل
 

                                                           
 .63السرجر الدابق , ص ازىار سامي خميل العبيجي ,(1)

 2112تقدير  1331تعداد  الهحدات االدارية
 السجسهع ريف حزر السجسهع ريف حزر

 136181 45686 84561 64426 23812 46668 م.ق الحسزة
 42692 34666 7432 27531 22726 4811 الدديرن.

 56589 36165 26424 46978 29584 11394 الذشافيةقزاء 
 228862 116565 112357 132929 76116 56813 السجسهع
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 (12) الذكل

 (2618-1997)لمسجة  التػزيع الجغخافي لدكاف مشصقة الجراسة بحدب الػحجات االدارية 

 

 

 

 

 

 

 

 (15السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ ) 

بمغ عجد سكاف  في حيغ(ندسة 45686بمغ عجد سكاف الخيف ) في حيغ(ندسة 84561حزخ بمغ )
 2618اما بالشدبة لدكاف قزاء الذشافية فقج بمغ عجدىع خلؿ تقجيخات (ندسة 42692الدجيخ )

ارتفع عجد سكاف الخيف الى   في حيغ(ندسة 26424(ندسة حيث بمغ عجد سكاف الحزخ )56589)
الدكاني فقج تختبت عميو زيادة في االحتياجات السائية لدج  ليحا التدايج في الشسػ وفقاا (ندسة  و 36165)

اف  (16يتزح مغ الججوؿ ) متصمبات الدكاف السشدلية والتي تبايشت بحدب الػحجات االدارية والبيئة اذ
(لتخ/يػـ وبشدبة بمغت 25487486اعمى مقجار للحتياج السائي بمغ )سجل مخكد قزاء الحسدة الذخقي 

الكمي وقج بمغت احتياج الدكاف في السشاشق الحزخية مغ مخكد قزاء الحسد مغ االحتياج %(71)
 في حيغ (لتخ/يـػ1827266انخفس احتياج سكاف الخيف الى ) في حيغ(لتخ/يػـ 23666286الذخقي )

(لتخ/يـػ أي ما يذكل ندبتو 7165326احتل قزاء الذشافية السختبة الثانية اذ بمغ احتياجيع السائي )
(لتخ/يػـ اما سكاف الخيف 5718726حتياج السائي لمدكاف الحزخ في قزاء الذشافية )وبمغ اال %(26)

 ( 1446666)فقج بمغ احتياجيع السائي
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 (16الججوؿ )

 2618االحتياجات السائية السشدلية في مشصقة الجراسة لعاـ 

 (15السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )

%(مغ 9(لتخ/يـػ أي ماندبتو )3467366احتمت ناحية الدجيخ السختبة االخيخة اذ بمغ ) في حيغ, لتخ/يػـ
بمغ االحتياج السائي  في حيغ(لتخ/يػـ 2686966االحتياج الكمي حيث بمغ احتياج الدكاف الحزخ )

يخ مباشخة (لتخ/يػـ.ىحا التدايج في االحتياجات السائية يؤثخ برػرة مباشخة وغ1386466لدكاف الخيف )
 في تبايغ السياه الدصحية في السشصقة كساا ونػعاا.

 

 -:Sewage and rain water systems مياي انصرف وشثكاخ مياي المطار -ب

البذخية مشدلية كانت او صشاعية  تعخؼ مياه الرخؼ الرحي عمى انيا خميط معقج مغ مػاد السخمفات
والسغحيات مثل االصل وتتكػف مغ اغمبيا مػاد عزػية صمبة و زيػت مدتحمبة ودىػف وفتات الصعاـ 

ومخمفات السشطفات ومياه الغدل .تتعخض معطع السػارد السائية الدصحية في العخاؽ الشتخات والفػسفات 
دي مدتكبلا الى فقجاف اىع مرادر الثخوة في البمج جة وبرػرة متدايجة والتي تؤ تمػث عجيعسميات الى 

محصات السجاري في  (17يتزح مغ الججوؿ ) .(1)كػنيا تعسل عمى تمػث وتغيخ نػعية السياه الدصحية
 /ساعة حيث بمغ 3(ـ3666-266(محصات تخاوحت شاقتيا الترسيسة بيغ )8السشصقة اذ بمغ عجدىا )

                                                           
كخيع حديغ خػيجـ , تأثيخ مياه الرخؼ الرحي عمى نػعية مياه نيخ ديالى ضسغ مجيشة بعقػبة , السجمة العخاقية لمعمـػ (1)

 .116-114, ص 2612, 1, العجد  53, السجمج 

االحتياج السائي لدكان  االداريةالهحدات 
 الحزر

االحتياج السائي لدكان 
 الريف

السجسهع الكمي 
 لالحتياج السائي

 الشدبة )%(

 71 25487486 1827266 23666286 م.ق الحسزة

 9 3467366 1386466 2686966 الدديرن.

 26 7165326 1446666 5718726 الذشافيةقزاء 

 %166 36126166 4666266 31459966 السجسهع
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 ( 17الججوؿ )

 /ساعة( لسحصات الزخ والخفع في مشصقة الجراسة3والتذغيمية )ـالصاقة الترسيسية 

الظاقة الترسيسية  اسم السحظة
 /ساعة3م

 الظاقة التذغيمية
 /ساعة3م

 السزخات
 الحالة /ساعة3طاقتها م

 صالحة 166 266 366 1محظة حي الهائمي
 صالحة 156 266 366 2محظة حي الهائمي
 صالحة 156 156 266 محظة الذباب

 صالحة 266 266 366 1محظة حي الحدين
 صالحة 266 156 266 2محظة حي الحدين

 صالحة 156 266 366 محظة الذرطة
 صالحة - 3666 3666 محظة الرفع الشهائية

 صالحة 156 256 366 محظة العدكري 
 - 1166 4356 5566 السجسهع

  .2618الجيػانية , محافطة القادسية , بيانات غيخ مشذػرة , سجاري الساء وال مجيخيةوزارة السػارد السائية السرجر: 

-156/ساعة اما شاقتيا التذغيمية فقج تخاوحت بيغ )3(ـ5566السجسػع الكمي لمصاقة الترسيسة )
/ساعة وتججر االشارة الى اف 3(ـ4356/ساعة وبمغت الصاقة التذغيمية الكمية لمسحصات )3(ـ3666

اذ انيا ترخؼ السياه عغ شخيق السزخات التي  ستعساؿصالحة للالسزخات في السحصات جسيعيا 
( 18والذشافية. كسا يتزح مغ الججوؿ ) /ساعة الى شط الجيػانية3(ـ266-166تخاوحت شاقتيا بيغ )

تبايغ عجد الػحجات السخجومة واشػاؿ شبكة السجاري وعجد محصات الخفع الخاصة بسياه السجاري الى 
يلحظ اف ناحية الدجيخ وقزاء الذشافية تعاني مغ انعجاـ وجػد شبكة لمسجاري ترخؼ الى مياه االنيار ف

السائية اذ يتع االعتساد عمى الصخؽ التقميجية في ترخيف مخمفات البذخية اما في مخكد قزاء الحسدة 
(وحجة 818الذخقي فقج بمغت عجد وحجات الدكغ السخجومة والتي ترخؼ مياه الى شط الجيػانية ب)

(محصة ,اما شبكة مياه 3(ـ وبعجد محصات بمغت )15653مغت شػؿ شبكة السجاري السائية )سكشية وب
(ـ/ط وبعجد محصات 9265االمصار فقج بمغت شػؿ الذبكة ضسغ مخكد قزاء الحسدة الذخقي )

يشعجـ وجػدىا في ناحية الدجيخ اما في  في حيغ%( 16.4(محصة وبمغت ندبة تغصيتيا في السخكد )3)
كسية  تججر االشارة الى اف%( . و 16(ـ/ط وبشدبة تغصية بمغت )2598ة فقج بمغ شػليا )قزاء الذشافي
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تي ترخؼ الى مياه االنيار برػرة مباشخة وبجوف معالجة تعسل عمى مياه السجاري ومياه االمصار ال
 ارتفاع ندبة التمػث وبالتالي تغيخ نػعية السياه الدصحية ضسغ مشصقة الجراسة.

 ( 18الججوؿ )

 /ساعة( لسحصات الزخ والخفع في مشصقة الجراسة3الصاقة الترسيسية والتذغيمية )ـ

 الهحدات 
 االدارية

 شبكة الررف الرحي
عدد وحدات الدكن 

 السخدومة
 عدد محظات الرفع طهل الذبكة )م(

 3 15653 818 م.ق الحسزة الذرقي
 - - - ناحية الددير

 - - - قزاء الذشافية
 3 15653 818 السجسهع
 الهحدات

 االدارية 
 شبكة مياه االمظار

 ندبة التغظية % عدد محظات الرفع طهل الذبكة م/ط
 %16.4 3 9265 م.ق الحسزة الذرقي

 - - - ناحية الددير
 %16 - 2598 قزاء الذشافية

 - 3 11863 السجسهع
 .2618محافطة القادسية , بيانات غيخ مشذػرة , سجاري الجيػانية , الساء وال مجيخيةوزارة السػارد السائية السرجر: 

 

 



الفصل الثالث 
 اهليدرولوجية اخلصائص 

  للمياه السطحية يف املنطقة 
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 حـــــح يف املنطقـــــح للمياه السطحيــــــح والنىعيـــــص الكميــــاخلصائ

سيتظخؽ ىحا الفرل الى دراسة االمتجاد الجغخافي لمسؾارد السائية الدظحية وخرائريا الكسية والشؾعية 
ضسؽ مشظقة الجراسة والتي تبايشت تبايشًا زمانيًا ومكانيًا تبعًا لمتبايؽ في العؾامل الجغخافية التي تؼ ذكخىا 

جغخافية الظبيعية والتي شسمت التكؾيؽ سابقًا والتي تترف بيا مشظقة الجراسة والستسثمة بالعؾامل ال
 عؽفزلً الجيؾلؾجي والؾضع الظؾبؾغخافي وخرائص السشاخ والتخبة وخرائريا وطبيعة الغظاء الشباتي 

العؾامل الجغخافية البذخية والستسثمة بالسداحات السدروعة واحتياجاتيا السائية واالساليب االروائية واالسسجة 
مياه الرخؼ واالمظار والتي أثخت بذكل مباشخ في غيخ الدكاني وشبكات والسبيجات ونغاـ البدؿ والت

تبايؽ خرائص الترخيف السائي والحي اثخ بجروه في تبايؽ الخرائص الشؾعية الفيديائية والكيسيائية لسياه 
 ت الستعجدة في السشظقة ستعساالالجيؾانية والذشافية  والتي تحجد مجى صلحية لمسياه لل لذط

 -:Hydrological description يــــــــالىصف اهليدرولىج -اولا 

يجخل نيخ الفخات االراضي العخاقية عشج مجيشة القائؼ الؾاقعة غخب عانو ليتجو بعج ذلػ شخقًا الى اف يرل 
بعجىا يرل الى مجيشة الخمادي متجيًا نحؾ الجشؾب الذخقي حتى  قربة الخمادي )بيؽ ىيت والخمادي(

بعجىا يشذظخ السجخى الخئيدي لشيخ الفخات عشج السديب الى شظخيؽ ويأخح كل مشيسا يرل الى السديب 
والحي يدتسخ  (1)ى الخئيدي لشيخ الفخات(خ باالتجاه نحؾ الجشؾب يتسثل الذظخ االوؿ بذط اليشجية )السج

ىا (كؼ عؽ سجة اليشجية بعج18بالجخياف جشؾبًا حتى يرل الى جشؾب مجيشة الكفل لبتي تبعج بسقجار )
يتفخع الى شط الذامية وشط الكؾفة يدتسخ فخع الكؾفة بالجخياف ليسخ بسجيشة ابؾ صخيخ )فخع السذخاب( 

ليذكل السجخى الخئيدي ( 7عشج الكيمؾ متخ ) شساؿ الذشافية في قخية الشغذية بعجىا يمتقي بذط الذامية
ويدتسخ بالجخياف ضسؽ  (9ة )الخخيظ(2)لشيخ الفخات يجخل قزاء الذشافية )السجخى ضسؽ مشظقة الجراسة(

(كؼ الى اف 158/ثا وبظؾؿ )3(ـ131(دونؼ وبظاقة تذغيمية )121111القزاء ليخوي مداحة تقجر ب )
  يتفخع الى فخعيؽ الدبيل والعظذاف ليجخل بعجىا الى حجود محافغة السثشى

والحي يأخح بالجخياف  اما الذظخ االخخ فيتسثل بذط الحمة احج تفخعات نيخ الفخات مؽ مقجـ سجة اليشجية 
 نحؾ الجشؾب الذخقي ما بيؽ مجيشة الحمة والياشسية وعشج يرل شط الحمة الى الجشؾب مؽ السجيشة ذاتيا

 
                                                           

  18, ص 1924, بغجاد , , مظبعة دار الدلـ  1ىاشؼ الدعجي , جغخافية العخاؽ الحجيثة , ط(1)
  81أبتدػػاـ عػػجناف رحػػسؽ الحسيػػجاوي , السرجر الدابق , ص(2)
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 (9الخخيظة )

 الجيؾانية والذشافية لذطاالمتجاد الجغخافي لمججاوؿ االروائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجيخية السؾارد السائية في  -2   2117,  111111:1لسشظقة الجراسة بسكياس  الخخيظة الظؾبؾغخافية -1:  السرجر:
   Arc Gis 10.5بخنامج  استعساؿ, ب 2119محافغة القادسية , الذعبة الفشية , 
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(كؼ ويشقدؼ الى قدسيؽ الحخية الذسالي والحخية 6يتفخع مشو ججوؿ الحخية الحي يديخ بسدافة تقجر ب)
الجشؾبي والى جشؾب ججوؿ الحخية الخئيدي يتفخع شط الحمة الى فخعيؽ احجىسا يسثل شط الجغارة الحي 
يتجو نحؾ الجشؾب الذخقي مؾازيًا بالجخياف مع ججوؿ الحخية الجشؾبي اما الفخع االخخ فيتسثل بذط 

بسخكد الدشية ومؽ ثؼ  بشاحيةالجيؾانية والحي يسثل الفخع الغخبي لذط الحمة الحي يتجو بالجخياف مارًا 
بظؾؿ  الجيؾانية ويدتسخ نحؾ ناحية الدجيخ ومخكد قزاء الحسدة )مشظقة الجراسة( ليجخل الى مجيشة الخميثة

بسعشى اف شط الجيؾانية ال يمتقي بعجىا  ويتفخع الى ثلث فخوع تتلشى في االراضي الدراعية (كؼ93)
/ثا( 3ـ96/ثا( في حيؽ اف ترخيفو الترسيسي يبمغ )3ـ61)ويبمغ ترخيف شط الجيؾانية  (1)بشيخ الفخات

وىحا يعكذ قمة الؾارد السائي الحي يدتمسو شط الجيؾانية اما ترخيفو ضسؽ مشظقة الجراسة فيبمغ 
  (2)ـ/ثا(25)
 

 -:Quantitative discharge properties خصائص التصزيف الكمي -ثانياا 

تعتسج السياه الدظحية في تغحيتيا عمى ثلث مرادر ىي االمظار والثمؾج الحائبة والسياه الجؾفية  
وتتجاخل ىحه السرادر في طبيعتيا واف كسية الؾارد وطبيعة الشغاـ الشيخي يعتسج بالجرجة االساس عمى 

السائي الؾارد الى السشظقة وتبعًا لحلػ يتبايؽ الترخيف  (3)ىحه السرادر وبشدب متفاوتة في تسؾيؽ االنيار
تبعًا لتبايؽ خرائص الجغخافية لحلػ سيتؼ التظخؽ الى طبيعة الترخيف السائي الدشؾي والفرمي وتحجيج 

بياف الترخيف السائي الذيخي لتدميط الزؾء عمى  عؽفزلً او رطبة ميدة الدشة السائية سؾاء كانت جافة 
 ئص السياه الشؾعية في السشظقة مجى تأثيخ خرائص الترخيف السائي في تبايؽ خرا

 -التصزيف املائي السنىي والفصلي: -1

ا يسخره الشيخ مؽ السياه وتقاس بالستخ السكعب خلؿ الثانية الؾاحجة وتججر يقرج بالترخؼ السائي كسية م
االشارة الى اف دراسة الترخيف الدشؾي يحغى بأىسية كبيخة تتجمى بكؾنيا تتابع الدشؾات الخطبة 

وبالتالي تؾضح حجؼ السياه الي يسكؽ خدنيا خلؿ الدشؾات الخطبة واالستفادة مشيا والستؾسظة والجافة 
                                                           

  59السرجر الدابق , ص  ميجي الرحاؼ ,دمحم(1)

  82-82أبتدػػاـ عػػجناف رحػػسؽ الحسيػػجاوي , السرجر الدابق , ص(2)
-1991دمحم حديؽ الجبؾري ,تبايؽ التراريف الؾاطئة لشيخ الفخات وأثخىا عمى اإلنتاج الدراعي في العخاؽ لمسجة ) جاسؼ(3)

  133, ص 2112جامعة بغجاد ,  –( , رسالة ماجدتيخ)غ ,ـ( , كمية اآلداب 2111
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لألنيار مؽ التراريف اإليجابية نتيجة لمتغحية السائية تتبايؽ التراريف الدشؾية   (1)ؿ الدشؾات الجافةخل
االضافية مثل التغحية الجؾفية او الثمجية الى التراريف الدمبية والتي تشخفض فييا التغحية السائية نتيجة 

دائجة كؾنيا ذات نفاذية عالية واعتساد لتدخب السياه الى باطؽ االرض بدبب طبيعة التكؾيشات الرخخية ال
الشيخ في تغحيتو عمى مياه االمظار ال سيسا في السشاطق ذات السشاخ الجاؼ والتي تتدؼ بقمة التداقط 

  (2)السظخي وانعجامو في فرؾؿ معيشة مؽ الدشة

ًا ( تبايؽ الترخيف السائي الدشؾي مكاني13( والذكل )19يتزح مؽ خلؿ تحميل معظيات الججوؿ )
وزمانيًا نتيجة لمتبايؽ في الغخوؼ الظبيعية والبذخية التي تترف بيا مشظقة الجراسة فيلحع اف متؾسط 

( 2119 – 2116لمسجة) 3(مميار/ـ34 1/ ثا وبايخاد مائي )3(ـ4 42الترخيف العاـ لذط الجيؾانية بمغ )
رطبة  سشة مائية /ثا 3(ـ7 51اعمى ترخيف مائي خلؿ مجة الجراسة بمغت ) 2119وقج سجمت سشة 

 /ثا3(ـ61 27ادنى ترخيف مائي بمغ ) 2118سجمت سشة  في حيؽ 3(مميار/ـ63 1وبإيخاد مائي )
الترخيف بمغ معجؿ  في حيؽ 3(مميار/ـ87 1وقج بمغ االيخاد السائي ) وتترف بكؾنيا سشة مائية جافة

,  46 1مائي ) وبإيخاد /ثا عمى التؾالي3(ـ11 46,  34 46( )2117,  2116لمدشؾات السائية )
اما تبايؽ التراريف الدشؾية بالشدبة   وتترف بكؾنيا سشة مائية متؾسظة عمى التؾالي 3(مميار/ـ45 1

لمترخيف السائي بمغ  ( اف السعجؿ العاـ14( والذكل )21لذط الذشافية فيتزح مؽ خلؿ تحميل الججوؿ )
اعمى ترخيف مائي اذ  2116سجمت الدشة السائية  3(مميار/ـ63 2/ثا وبإيخاد مائي بمغ )3(ـ41 83)

 2118سجمت سشة  في حيؽوىي سشة مائية رطبة  3(مميار/ـ15 3/ثا وبإيخاد مائي )3(ـ1 111بمغ )
في  3(مميار/ـ11 2مائي بمغ ) /ثا وبإيخاد3(ـ75 63ادنى ترخيف مائي وىي سشة مائية جافة اذ بمغت )

/ثا عمى التؾالي وبإيخاد 3(ـ64 85,  23 84( )2119,  2117بمغ متؾسط الترخيف لمدشؾات ) حيؽ
 (مميار/ـ عمى التؾالي  يعدى ىحا التبايؽ الدماني والسكاني في كسية الؾارد السائي71 2,  66 2)مائي بمغ

                                                           
ـ( ,كمية التخبية , جامعة  حدؽ سؾادي نجيباف الغدي , ىيجرولؾجية شط الغخاؼ واستثساراتو , رسالة ماجدتيخ )غ ,(1)

  51,ص 2115البرخة , 
,  1عساف ,  ط–سعجية عاكؾؿ الرالحي وعبج العباس فزيخ الغخيخي ,البيئة والسياه ,دار الرفاء لمشذخ والتؾزيع (2)

  84, ص 2118
 : وفيو يتؼ قياس كسية  ىي السجة التي تبجأ مؽ األوؿ مؽ تذخيؽ األوؿ وتشتيي نياية شيخ أيمؾؿ مؽ كل سشة الدشة السائية

 السياه السارة في الشيخ في محظة قياس معيشة 
  133السرجر الدابق , ص جاسؼ دمحم حديؽ الجبؾري ,يشغخ الى 
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 (19الججوؿ )

 (2119-2116الجيؾانية لمسجة ) /ثا( لذط3الترخيف الدشؾي والذيخي)ـ

 المعدل 6102 6102 6102 6102 االشهر/الدنهات
 37 41 2 58 41 21 48 38 41 47 تذرين االول
 63 46 2 63 12 28 86 39 44 55 تذرين الثاني
 58 49 14 64 87 28 37 46 17 59 كانهن االول
 66 37 33 38 17 22 17 53 19 37 كانهن الثاني

 67 43 59 45 49 37 29 49 31 42 شباط
 97 48 35 51 79 44 91 53 86 45 اذار

 11 41 21 33 43 38 28 49 54 43 نيدان
 42 36 31 38 81 25 92 41 66 39 مايس
 63 39 29 51 14 21 55 43 54 43 حزيران
 26 42 79 58 92 21 55 44 77 44 تمهز

 82 43 14 61 67 21 91 44 66 49 اب
 21 44 15 59 79 21 23 48 72 47 ايمهل

 94 42 7 51 61 27 11 46 34 46 المعدل
  1 46 1 45 1 87 1 63 1 35االيراد المائي

 k 1 18 1 17 1 64 1 21 - 
السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى: جسيؾرية العخاؽ , وزارة السؾارد السائية , مجيخية السؾارد السائية في محافغة 

  2119قدؼ السجلؾالت السائية , بيانات غيخ مشذؾرة , القادسية , 

 

                                                           

الترخيف         = (3)مميار /ـ االيخاد السائي
   

      
جامعة بغجاد  –العالي والبحث العمسي يشغخ الى : وفيق حديؽ الخذاب واخخوف , السؾارد السائية في العخاؽ , وزارة التعميؼ 

  149,ص1983, مظبعة جامعة بغجاد ,
 K =Q / Q- : حيث أفK  نسؾذج معامل متؾسط الترخيف =Q   معجؿ الترخيف لدشة معيشة   =Q- معجؿ  =

الترخيف العاـ خلؿ مجة الجراسة  يشغخ الى : حدؽ سؾادي نجيباف الغدي ىيجرولؾجيػػة شػػط الغػخاؼ واستثساراتػو, رسالة 
   54, ص 2115جامعة البرخة ,–ماجدتيخ )غ  ـ( , كمية التخبية 
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 (13الذكل )

 (2119-2116/ثا( لذط الجيؾانية لمسجة )3متؾسط الترخيف السائي )ـسيخ خط 

 

 

 

 

 

 

 

 (19السرجر :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )

 

مشظقة الجراسة الى تأثيخ العؾامل الظبيعية التي تترف بيا مشظقة الجراسة متسثمة بالتكؾيؽ الجيؾلؾجي الى 
طبيعة الغظاء الشباتي ومجى تأثيخىا الى  عؽ فزلً وطبيعة الدظح ونؾع السشاخ الدائج وخرائص التخبة 

الجخياف الدظحي اال اف العامل االكثخ تأثيخًا يتسثل في االطلقات السائية مؽ دوؿ السشبع والستأثخة 
 اما في ما يخص الترخيف الفرمي فيتجمى بالعؾامل الخارجية والدياسات السائية الستبعة بيؽ الجولتيؽ 

ت البذخية والتي تأتي في ستعساالابق االحتياجات السائية كسًا ونؾعًا للاىسية دراستو في تحجيج مجى تظ
كسية الؾارد السائي في كل فرل واف اي  مقجمتيا الدراعية ضسؽ السشظقة لسختمف فرؾؿ الدشة مع

(1)تخظيط الستثسار السؾارد السائية يجي اف تؤخح بالحدباف خرائص الترخيف الفرمي لسجاري االنيار
 

 عمى ندبة الجخياف لكل فرل مؽ فرؾؿ خرائص الترخيف الفرمي مؽ خلؿ التعخؼ اف معخفة 

                                                           
يؽ في العخاؽ دراسة في الجغخافية مج هللا عبج هللا محدؽ الجبؾري , التذكيل السائي لشيخ دجمة ما بيؽ مرب الداب(1)

  117, ص 1998جامعة السؾصل ,  –الظبيعية , اطخوحة دكتؾراه )غ   ـ( , كمية التخبية 

2016 2017 2018 2019

(ثا/3م)التصريف المائي   46.34 46.11 27.61 51.7
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 (2119-2116لمسجة ) ذشافية )مجخى الفخات(/ثا( لذط ال3الترخيف الدشؾي والذيخي)ـ( 21الججوؿ )

 المعدل 6102 6102 6102 6102 االشهر/الدنهات
 49 81 12 85 64 61 11 83 17 96 تذرين االول
 91 88 11 93 48 64 61 91 45 117 تذرين الثاني
 16 94 12 89 52 62 79 112 22 122 كانهن االول
 39 75 52 62 68 59 96 73 41 115 كانهن الثاني

 67 81 11 71 81 88 29 72 56 91 شباط
 17 85 96 81 11 83 58 81 63 94 اذار

 49 77 33 79 81 75 68 81 86 نيدان
 92 61 38 67 45 44 42 61 41 71 مايس
 59 89 11 112 14 52 42 113 81 111 حزيران
 44 92 78 117 15 58 14 89 81 114 تمهز

 52 89 24 99 19 63 58 93 16 112 اب
 25 85 15 91 18 51 15 92 71 117 ايمهل

 41 83 64 85 75 63 23 84 11 111 المعدل
 63 2 71 2 11 2 66 2 15 3 االيراد المائي

K 1 21 1 11 1 76 1 13 - 
السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى: جسيؾرية العخاؽ , وزارة السؾارد السائية , مجيخية السؾارد السائية في محافغة 

  2119القادسية , قدؼ السجلؾالت السائية , بيانات غيخ مشذؾرة , 

 (2119-2116)/ثا( لذط الذشافية لمسجة 3(خط سيخ متؾسط الترخيف السائي )ـ14الذكل )

 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 2019

(ثا/3م)التصريف المائي   100.01 84.23 63.75 85.64
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 (21السرجر :مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )
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او التغحية الجؾفية والتي عمى اساس ىحه عمى كسية التداقط السظخي وذوباف الثمؾج الدشة والحي يعتسج 
  (1)السرادر تتبايؽ ندبة الجخياف خلؿ فرؾؿ الدشة

-2116( تبايؽ ندبة الجخياف الفرمي لمسجة )15) ( والذكل21يتزح مؽ خلؿ تحميل بيانات الججوؿ )
تبايشًا زمانيًا ومكانيًا اذ تزح اف اعمى ندبة جخياف  لذط الجيؾانية ( في محظتي الجيؾانية والذشافية 2119

سجمت ادنى  في حيؽ/ثا 3(ـ17 44%( وبترخيف بمغ )7 25سجمت خلؿ فرل الخخيف اذ بمغت )
/ثا اما ندبة الجخياف 3(ـ91 41%( وبترخيف بمغ )4 24ت )ندبة جخياف خلؿ فرل الريف اذ بمغ

,  64ز43%( عمى التؾالي وبترخيف بمغ )5 24% , 4 25لفرل الذتاء والخبيع فقج بمغت )
فقج سجمت فرل الخخيف كحلػ اعمى ندبة جخياف  2116/ثا عمى التؾالي اما خلؿ سشة 3(ـ17 42
سجل فرل الخبيع ادنى ندبة لمجخياف  في حيؽ/ثا 3(ـ19 51%( وبترخيف مائي بمغ )1 27بمغت )
يلحع اف فرل الذتاء سجل اعمى ندبة  في حيؽ/ثا 3(ـ12 43وبترخيف مائي بمغ )%( 2 23بمغت )

سجل فرل  في حيؽ/ثا 3(ـ58 49%( وبترخيف مائي بمغ )9 26اذ بمغت) 2117جخياف في سشة 
/ثا وفي خلؿ الدشة 3(ـ19 42ي بمغ )%( وبترخيف مائ9 22الخخيف اقل ندبة لمجخياف السائي بمغ )

%( وبترخيف مائي بمغ 9 32سجل فرل الخبيع اعمى ندبة جخياف بمغت ) 2118السائية 
%( وبترخيف 9 18/ثا وسجمت ادنى ندبة لمجخياف السائي خلؿ فرل الريف اذ بمغت )3(ـ34 36)

بمغت  2119خلؿ  /ثا وقج سجل فرل الخخيف اعمى ندبة لمجخياف السائي3(ـ91 21مائي بمغ )
سجمت ادنى ندبة خلؿ فرل الخبيع اذ بمغت  في حيؽ/ثا 3(ـ15 61%( بترخيف مائي بمغ )1 29)
لمسجة  بالشدبة لذط الذشافيةلمتراريف الفرمية /ثا ,اما 3(ـ96 41%( وبترخيف مائي بمغ )8 19)
%( 13 27الريف سجل اعمى ندبة لمجخياف السائي بمغت )( فيتزح اف فرل 2119- 2116)

/ثا اما ادنى ندبة جخياف فدجمت في فرل الخبيع بشدبة بمغت 3(ـ52 91وبترخيف مائي بمغ )
/ثا اما ندبة الجخياف خلؿ فرل الذتاء والخخيف فقج 3(ـ48 74%( وبترخيف مائي بمغ )33 22)

/ثا عمى التؾالي 3(ـ22 85,  41 83مائي بمغ ) %( عمى التؾالي وبترخيف54 25% , 25بمغت )
%( 51 26فقج سجمت خلؿ فرل الذتاء اذ بمغت ) 2116اعمى ندبة جخياف مائي سجمت خلؿ  ,اما

 %( 17 21سجل فرل الخبيع ادنى ندبة جخياف بمغت ) في حيؽ/ثا 3(ـ16 116وبترخيف مائي بمغ )

                                                           
  89سعجية عاكؾؿ الرالحي وعبج العباس فزيخ الغخيخي , السرجر الدابق , ص(1)
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 (21الججوؿ )

 (2119 - 2116الجيؾانية والذشافية لمسجة ) لذطندبة الجخياف السائي الفرمي )%( 

 فرل الخريف فرل الريف فرل الربيع فرل الذتاء الدنهات المائية المحطة 
 الترريف

 /ثا3م
ندبة 

 الجريان %
 الترريف

 /ثا3م
ندبة 

 الجريان %
 الترريف

 /ثا3م
ندبة الجريان 

% 
 الترريف

 /ثا3م
ندبة 

 الجريان %
 

شط 
 الديهانية

2116-2119 43 64 25 4 42 17 24 5 41 91 24 4 44 17 25 7 
2116 46 19 24 9 43 12 23 2 45 99 24 8 51 19 27 1 
2117 49 58 26 9 48 37 26 2 44 34 24 42 19 22 9 
2118 29 48 26 7 36 34 32 9 21 91 18 9 23 74 21 5 
2119 49 32 23 8 41 96 19 8 56 37 27 3 61 15 29 1 

 
شط 

 الذنافية

2116-2119 83 41 25 74 49 22 33 91 52 27 13 85 22 25 54 
2116 116 16 26 51 84 28 21 17 115 92 26 48 113 77 25 94 
2117 83 11 24 64 71 21 78 95 35 28 31 88 56 26 28 
2118 71 33 27 58 67 79 26 58 57 79 22 66 59 11 23 17 
2119 74 22 21 67 75 89 22 16 113 11 31 17 89 43 26 11 

 (21و) (19الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )السرجر : مؽ عسل 

 (2119-2116)الجيؾانية والذشافية لمسجة لذطندبة الجخياف السائي الفرمي)%((15)الذكل
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 (21السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )
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 2117ف اعمى ندبة جخياف مائي خلؿ يالر/ثا في حيؽ سجل فرل 3(ـ28 84وبترخيف مائي بمغ )
سجل فرل الخبيع ادنى ندبة جخياف بشدبة /ثا في حيؽ 3(ـ35 95%( وبترخيف مائي )31 28بمغ )

فدجل فرل الذتاء اعمى  2118/ثا اما خلؿ سشة 3(ـ71%( وبترخيف مائي بمغ )78 21بمغت )
جخياف مائي بمغت %( ليدجل فرل الريف ادنى ندبة 58 27ندبة لمجخياف السائي بمغت )

/ثا لكل مؽ فرل الذتاء والريف عمى التؾالي 3(ـ79 57,  33 71وبترخيف مائي بمغ ) (66% 22)
فيتزح اف اعمى ندبة جخياف سجمت خلؿ فرل الريف اذ بمغت  2119اما خلؿ الدشة السائية 

ياف السائي سجل فرل الذتاء ادنى ندبة لمجخ  في حيؽ/ثا 3(ـ11 113%( بترخيف مائي بمغ )17 31)
/ثا  يعدى ىحا التبايؽ في التراريف السائية خلؿ 3(ـ22 74%(وبترخيف مائي )67 21بمغت )

فرؾؿ الدشة الى االطلقات السائية بالجرجة االولى بحدب االحتياجات السختمفة التي تتظمبيا السشظقة 
جد السائي ليحا ال يسكؽ لكؾنيا تقع ضسؽ السشاخ الحار الجاؼ وبالتالي التدبب بالذحة السائية والع

 االعتساد عمى التداقط السظخي برؾرة مباشخة انسا عمى الحرص السائية التي تظمقيا دوؿ السشبع 

 -:الشهزيالتصزيف املائي  -1

طئة وتبايشيا الدماني والسكاني في معخفة طبيعة الجخياف دراسة التراريف الذيخية العالية والؾا تكسؽ اىسية
الشيخية ويختبط ىحا التبايؽ بسؾاسؼ التداقط السظخي وفتخات ذوباف الثمؾج في الذيخي في االحؾاض 

مؽ تحجيج التراريف الذيخية ىؾ عسل السشاطق التي تعتسج في تغحية االنيار عمى الثمؾج واف الغخض 
مؾازنة مائية عؽ طخيق االستفادة مؽ السياه الدائجة في مؾاسؼ الفيزاف لدج االحتياجات في مؾاسؼ 

( اف اعمى 2119- 2116تبايؽ التراريف الذيخية لمسجة ) (21( و)19 يتزح مؽ الججوؿ ) (1)الرييؾد
سجل شيخ  في حيؽ/ثا لذط الجيؾانية 3(ـ58 49كانؾف االوؿ اذ بمغ )ترخيف شيخي سجل في شيخ 

كانؾف  /ثا اما بالشدبة لمتبايؽ الذيخي لذط الذشافية فقج سجل شيخ3(ـ42 36مايذ بترخيف مائي بمغ )
سجل شيخ مايذ بترخيف شيخي بمغ  في حيؽ/ثا 3(ـ16 94االوؿ اعمى ترخيف مائي بمغ )

 /ثا 3(ـ92 61)

لذط  الذيخية العالية والؾاطئة( التبايؽ الدماني لمترخيف 22ويتزح مؽ خلؿ تحميل معظيات الججوؿ )
بمغ السعجؿ العاـ  في حيؽ /ثا3(ـ45 55اذ بمغ السعجؿ العاـ لمتراريف الذيخية العالية بمغ )الجيؾانية 

خلؿ شيخ كانؾف  2116وسجل اعمى ترخيف مائي لدشة/ثا  3(ـ38 32لمتراريف الذيخية الؾاطئة )

                                                           
(1)

  91-91خ الغخيخي , السرجر الدابق , صسعجية عاكؾؿ الرالحي وعبج العباس فزي 
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سجل شيخ كانؾف الثاني ادنى ترخيف ليحا العاـ اذ بمغ  في حيؽ/ثا 3(ـ17 59االوؿ اذ بمغ )
/ثا 3(ـ91 53اذ بمغ ) 2117سجل شيخ اذار اعمى ترخيف شيخي خلؿ سشة  في حيؽ/ثا 3(ـ19 37)

فقج  2118/ثا اما خلؿ الدشة السائية 3(ـ48 38وسجل شيخ تذخيؽ االوؿ ادنى ترخيف شيخي بمغ )
/ثا ليدجل شيخ اب ادنى ترخيف مائي شيخي بمغ 3(ـ79 44سجل شيخ اذار اعمى ترخيف مائي بمغ )

بمغ  2119حع اف شيخ اب سجل اعمى ترخيف مائي خلؿ سشة يل في حيؽ/ثا 3(ـ61 21)
اما تبايؽ  /ثا 3(ـ21 33/ثا في حيؽ سجل شيخ نيداف ادنى ترخيف مائي اذ بمغ )3(ـ14 64)

( اف السعجؿ العاـ لمتراريف 22التراريف الذيخية العالية والؾاطئة لذط الذشافية فيتزح مؽ الججوؿ )
/ثا 3(ـ7 59بمغ السعجؿ العاـ لمتراريف الؾاطئة ) في حيؽ/ثا 3(ـ55 115الذيخية العالية بمغت )

 في حيؽ/ثا 3(ـ22 122ليبمغ) 2116ويلحع اف شيخ كانؾف االوؿ سجل اعمى ترخيف شيخي خلؿ 
 سجل شيخ 

 (22الججوؿ )

 (2119-2116لمسجة )ذشافية للجيؾانية و ا/ثا( لذط 3الترخيف الدشؾي والذيخي)ـ

 الدنهات
 المائية 

 التراريف الذهرية لذط الديهانية
 التراريف الذهرية الهاطئة التراريف الذهرية العالية

 /ثا3الترريف م الذهر /ثا3الترريف م الذهر
 19 37 كانؾف الثاني  17 59 كانؾف االوؿ  6102
 48 38 تذخيؽ االوؿ 91 53 اذار 6102
 67 21 اب 79 44 اذار 6102
 21 33 نيداف 14 64 اب 6102
 38 32 - 45 55 - المعدل

 التراريف الذهرية لذط الذنافية
 41 71 مايذ 22 122 كانؾف االوؿ  6102
 42 61 مايذ 42 113 حديخاف 6102
 45 44 مايذ 8 88 شباط 6102
 52 62 كانؾف الثاني 78 117 تسؾز 6102
 7 59 - 55 115 - المعدل

 (21( و)19الججوؿ )السرجر: مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى 
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سجل شيخ حديخاف اعمى ترخيف مائي لعاـ  في حيؽ/ثا 3(ـ41 71ادنى ترخيف اذ بمغ )مايذ  
( في حيؽ سجل 42 61/ثا ليدجل شيخ مايذ ادنى ترخيف شيخي بمغ )3(ـ42 113اذ بمغ ) 2117

مى /ثا ع3(ـ78 117,  8 88اذ بمغ ) 2119و 2118شيخي شباط وتسؾز اعمى ترخيف مائي لعامي 
/ثا 3(ـ52 62,  45 44سجل شيخي مايذ وكانؾف الثاني ادنى ترخيف شيخي بمغ ) في حيؽالتؾالي  

 عمى التؾالي 

 خصائص التصزيف الصلة -ثالثاا 

والستكؾنة مؽ الغخيؽ والظيؽ والخمل والحرى يقرج بالحسؾلة الشيخية كسية السؾاد التي تحسميا االنيار 
طبيعة البشية  عؽفزلً والتي تتبايؽ بحدب انؾاع الحسؾالت وارتباطيا بالخرائص الشؾعية والكسية 

والسغاىخ الظؾبؾغخافية وتختبط الحسؾلة الشيخية بظبيعة الجخياف السائي اذ تقؾـ االنيار بحسل الجيؾلؾجية 
اد لتحسميا الى السحيظات والبحار والتي تعج السحظة االخيخة لحخكة وانتقاؿ كسيات كبيخة ومتشؾعة مؽ السؾ 

السؾاد اذ تشذط عسمية التخسيب وتججر االشارة الى اف مجسؾع مؽ تحسمو االنيار مؽ السؾاد تقجر ب 
(مميار طؽ/سشة وتذسل الحسؾلة الشيخية عمى السؾاد الحائبة والرمبة وغالبًا ما تكؾف مؾاد عزؾية 5 22)

وفي بعض االحياف تكؾف مذتقة مؽ نؾاتج االنذظة الحيؾية لمكائشات او مكؾنات اجداـ تمػ الكائشات 
  (1)مؾاد معجنية التي تشتج مؽ عسميات التعخية

الرخخي وتشقدؼ الحسؾلة الشيخية الى انؾاع يتسثل الشؾع االوؿ بالحسؾلة العالقة والتي يقرج بيا الفتات 
الشيخ والتي تذسل عمى الحبيبات السجيخية التي تداوي الحجؼ الظيشي والغخيشي السحسؾؿ بالساء فؾؽ قاع 

وعادة ما تتخسب ىحه السؾاد عمى ضفاؼ االنيار او ضسؽ الجالت التخسيبية وايزًا ضسؽ 
وتتبايؽ كسية الخواسب العالقة بحدب قؾة الجخياف السائي ضسؽ السقظع الشيخي بسعشى انيا ال  (2)البحار

جؼ ونؾع الحسؾلة العالقة انسا تعتسج بالجرجة االساس عمى مقجار االنحجار فكمسا ازداد انحجار ح تعتسج عمى
الدظح كمسا ازدادت قجرة الشيخ اكبخ كسية مسكشة مؽ الحسؾلة العالقة والتي تعتسج عمى طبيعة الخرائص 

                                                           
–عبج االميخ رشؼ االسجي ,الحسؾلة الشيخية في شط العخب واثارىا البيئية ,اطخوحة دكتؾراه )غ  ـ( ,كمية التخبية  صفاء(1)

  17-16, ص 2112جامعة البرخة , 
كمية الياـ المشقاوي , الجيؾلؾجيا االقترادية , محكخة جيؾلؾجيا اقترادية , الييئة العامة لمتعميؼ التظبيقي والتجريب , (2)

  13الجيؾلؾجيا , ص –قدؼ العمـؾ -التخبية االساسية  
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 الشباتي وكثافتوالتي تترف بيا السشظقة مؽ بيشة جيؾلؾجية وطبيعة الدظح ونؾع الغظاء  الجغخافية
 والخرائص السشاخية ال سيسا كسدة التداقط السظخي وسخعة الخياح واتجاىاه  

الجيؾانية والذشافية تبايشًا  لذط( تبايؽ كسية الخواسب العالقة ضسؽ 16( والذكل )23يتزح مؽ الججوؿ )
( الف/طؽ لذط الجيؾانية 7اذ بمغ السعجؿ العاـ لمحسؾلة العالقة ) (2119 - 2116زمانيًا ومكانيًا لمسجة )

( الف/طؽ في شط الذشافية بالتدامؽ مع ارتفاع معجؿ الترخيف 61 13ارتفاع السعجؿ الى ) في حيؽ
السائي ىحا يذيخ الى اف الحسمة العالقة تختبط بعلقة طخدية مع الترخيف السائي بسعشى انو كمسا ازدادت 

د السائي لمسشظقة تختفع قجرة الشيخ عمى حسمة اكبخ كسية مسكشة مؽ الحسؾلة العالقة والعكذ كسية الؾار 
صحيح اما التبايؽ الدماني فيتزح مؽ الججوؿ ذاتو اف شيخ اذار سجل اعمى كسية لمحسؾلة العالقة بمغت 

كسية ( الف/طؽ يلحع اف 94 5سجل شيخ اب ادنى كسية لمحسؾلة بمغت ) في حيؽ( الف/طؽ 18 8)
 61 7,   74 6,  21 7 كانؾف االوؿ وشباط ونيداف ومايذ  )كانؾف الثاني الحسؾلة بمغت خلؿ شيخ 

( الف/طؽ عمى التؾالي 12 7,  14 6نيداف مايذ ) بمغت خلؿ االشيخ في حيؽالف/طؽ عمى التالي (
في عمى التؾالي  ( الف/طؽ71 6,  98 7حديخاف تسؾز فقج بمغت كسية الحسؾلة العالقة ) اما خلؿ شيخ

( الف/طؽ ,كحلػ الحاؿ بالشدبة 14 7,  89 6,  46 6بمغت خلؿ ايمؾؿ وتذخيؽ االوؿ والثاني ) حيؽ
( الف/طؽ كؾنو سجل 35 15لذط الذشافية فقج سجل شيخ اذار اعمى مجسؾع لمحسؾلة العالقة بمغت )

( 93 9ؾلة بمغت )سجل شيخ اب ادنى مجسؾع لمحس في حيؽاعمى ترخيف مائي خلؿ اشيخ الدشة 
 91 13الف/طؽ يلحع اف شيخ كانؾف الثاني واالوؿ وشباط بمغت فيو كسية الحسؾلة العالقة لكل مشيسا )

,  29 12بمغت الحسؾلة خلؿ شيخ نيداف مايذ ) في حيؽ( الف/طؽ عمى التؾالي 49 14,  28 13, 
( الف/طؽ عمى التؾالي اما 63 12,  87 13( الف/طؽ عمى التؾالي وبمغت في حديخاف وتسؾز )15 13

 (59 14,  17 15,  61 14خلؿ ايمؾؿ تذخيؽ االوؿ وتذخيؽ الثاني فقج بمغت الحسؾلة العالقة )
 الف/طؽ عمى التؾالي 

بالحسؾلة القاعية فيقرج بيا حسؾلة الشيخ مؽ السؾاد الخذشة  اما الشؾع الثاني مؽ الحسؾلة الشيخية فيتسثل
فاف نؾع الحسؾلة القاعية حجسيا مؽ رمل وحرى وذرات الغخيؽ والتي تتذكل نتيجة لمتعخية الشيخية لحلػ 

يعتسج بالجرجة االساس عمى طبيعة التكؾيؽ الجيؾلؾجي والؾضع الظؾبؾغخافي وعمى قؾة الجخياف السائي 
 ؼ السؾاد وتججر االشارة الى اف الحسؾلة القاعية تكؾف اقل حخكة مؽ الحسؾلة العالقة كؾف وقجرتو عمى جخ 
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 (23الججوؿ )

 (2119 - 2116الجيؾانية والذشافية لمسجة ) لذطكسية الحسؾلة العالقة )الف طؽ( 

 شط الذنافية شط الديهانية االشهر
الحمهلة العالقة  /ثا3الترريف المائي م

 الف/طن
المائي الترريف 

 /ثا3م
الحمهلة العالقة /الف 

 طن
 28 13 49 81 74 6 37 41 كانهن الثاني

 49 14 91 88 61 7 63 46 شباط

 35 15 16 94 18 8 58 49 اذار

 29 12 39 75 14 6 66 37 نيدان

 15 13 67 81 12 7 67 43 مايس

 87 13 17 85 98 7 97 48 حزيران 

 63 12 49 77 71 6 11 41 تمهز

 93 9 92 61 94 5 42 36 اب 

 61 14 59 89 46 6 63 39 ايمهل 

 17 15 44 92 89 6 26 42 تذرين االول

 59 14 52 89 14 7 82 43 تذرين الثاني

 91 13 25 85 21 7 21 44 كانهن االول

 61 13 41 83 7 94 42 المعدل

 (21( و)19والججوؿ )السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمة معادلة الحسؾلة العالقة 

                                                           
 تؼ قياس الحسؾلة العالقة وفق السعادلة االتية 

                                                                                              A  ×Q S =   

 S      ,  )الحسؾلة العالقة )باألطشاف =A( 163 1=معامل ثابت ومقجاره    )Qثا3= متؾسط الترخيف ـ/ 
يشغخ الى : مج هللا عبج هللا محدؽ الجبؾري , التذكل السائي لشيخ دجمة مابيؽ مرب الدابيؽ في العخاؽ)دراسة في 

  134الجغخافية الظبيعية(,مرجر سابق , ص
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 (16الذكل )

 (2119 - 2116الجيؾانية والذشافية لمسجة ) لذطكسية الحسؾلة العالقة )الف طؽ( 

 

 

 

 

 

 

 

 (23السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )
 

مؾادىا اكبخ حجسًا واثقل ووزنًا لحلػ فاف قجرة الشيخ عمى حسل تمػ السؾاد تكؾف قميمة وتقترخ عمى 
( تبايؽ كسية الحسؾلة الشيخية القاعية تبايشًا 17( والذكل )24 يتزح مؽ الججوؿ ) (1)الجحخجة واالندالؽ

اذ بمغ مجسؾع الحسؾلة القاعية لذط  (2119 - 2116الجيؾانية والذشافية لمسجة ) لذطزمانيًا مكانيًا 
ا السكاني فيتزح مؽ ( الف/طؽ اما تبايشي35 1ارتفع الى ) في حيؽ( الف/طؽ 699 1الجيؾانية )

انخفزت  في حيؽ( الف /طؽ 818 1اذ بمغت )في شيخ اذار الججوؿ اف اعمى كسية لمحسؾلة القاعية 
بمغت خلؿ كانؾف االوؿ والثاني  في حيؽ( الف/طؽ 594 1الى ادنى كسية خلؿ شيخ اب بمغت )

بمغت كسية الحسؾلة القاعية خلؿ  في حيؽ( الف/طؽ عمى التؾالي 76 1,  674 1,  72 1وشباط )
( الف/طؽ عمى التؾالي اما خلؿ شيخ حديخاف وتسؾز فقج بمغت 712 1,  614 1شيخ نيداف مايذ )

 بمغت خلؿ شيخ ايمؾؿ وتذخيؽ االوؿ والثاني  في حيؽ( الف/طؽ عمى التؾالي 67 1,  798 1الحسؾلة )

                                                           
الجغخافية الظبيعية , رسالة ماجدتيخ )غ  ـ( , كمية دعاء مؾسى نعيؼ االسجي , ىايجرولؾجية شط الجغارة دراسة في (1)

  115, ص 2116جامعة القادسية ,  – اآلداب
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 (24الججوؿ )

 (2119 - 2116لجيؾانية والذشافية لمسجة )ا لذططؽ(  /)الف قاعيةكسية الحسؾلة ال

 شط الذنافية شط الديهانية االشهر
قاعية الحمهلة ال /ثا3الترريف المائي م

 /الف طن
الترريف الماي 

 /ثا3م
 قاعية الحمهلة ال

 /الف طن
 328 1 49 81 674 1 37 41 كانهن الثاني

 449 1 91 88 76 1 63 46 شباط
 535 1 16 94 818 1 58 49 اذار

 229 1 39 75 614 1 66 37 نيدان
 315 1 67 81 712 1 67 43 مايس

 387 1 17 85 798 1 97 48 حزيران 
 263 1 49 77 67 1 11 41 تمهز
 993 1 92 61 594 1 42 36 اب 

 46 1 59 89 646 1 63 39 ايمهل 
 517 1 44 92 689 1 26 42 تذرين االول
 459 1 52 89 714 1 82 43 تذرين الثاني
 39 1 25 85 72 1 21 44 كانهن االول

 35 1 41 83 699 1 94 42 المعدل

 ( 23السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمة معادلة الحسؾلة القاعية والججوؿ )

 

                                                           

 الحسؾلة القاعية = 
 الخواسب العالقة   

   
   

وفيق حديؽ الخذاب , أحسج سعيج حجيج ,ماجج الديج ولي دمحم ,السؾارد السائية في العخاؽ , وزارة التعميؼ  يشغخ الى :,
  211ص  1983جامعة بغجاد , مظبعة جامعة بغجاد , –العالي والبحث العمسي 
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 (17الذكل )

 (2119 - 2116الجيؾانية والذشافية لمسجة ) لذططؽ(  /)الف قاعيةكسية الحسؾلة ال

 

 

 

 

 

 

 

 (24مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ ) السرجر :

اما التبايؽ الدماني لمحسؾلة القاعية لذط الذشافية عمى التؾالي ( الف/طؽ 741 1,  689 1,  646 1)
 في حيؽ( الف/طؽ 535 1فيذيخ الججوؿ الى اف شيخ اذار سجل اعمى كسية لمحسؾلة القاعية بمغت )

وىحا يؾضح اف كسية الحسؾلة القاعية تختبط بعلقة  ( الف/طؽ خلؿ شيخ اب993 1انخفزت الى )
,  39 1طخدية مع الحسؾلة العالقة وقج بمغت كسية الحسؾلة القاعية خلؿ كانؾف االوؿ والثاني وشباط )

( 315 1,  229 1شيخ نيداف مايذ )بمغت خلؿ  في حيؽعمى التؾالي  ( الف/طؽ449 1,  328 1
( 263 1,  387 1الحسؾلة القاعية  شيخ حديخاف وتسؾز ) الف/طؽ عمى التؾالي وقج بمغت كسية

( الف/طؽ 459 1,  517 1,  46 1الف/طؽ عمى التؾالي خلؿ شيخ ايمؾؿ وتذخيؽ االوؿ والثاني )
عمى التؾالي ,ومسا سبب يتزح التبايؽ الحاصل في كسية الحسؾلة الشيخية العالقة الكسية والحي يعتسج 

الؾضع الظبيعي لمسشظقة مؽ خرائص جغخافية  عؽفزلً رخيف السائي بالجرجة االساس عمى كسية الت
متسثمة بالبشية الجيؾلؾجية وطبيعة التزاريذ والتخبة ىحا التبايؽ في كسية نؾعية الحسؾلة الشيخية يشعكذ 
برؾرة مباشخة عمى الخرائص الشؾعية لمسياه الفيديائية والكيسائية وبالتالي تؤثخ في مجى صلحيتيا 
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 خصائص النىعيح للمياه -راتعاا 

تعج دراسة نؾعية مياه االنيار عمى مؽ االىسية كؾنيا تسذ بذكل مباشخ حياة االنداف ومتظمباتو ,اذ نجج 
اف الكثيخ مؽ الباحثيؽ ركدت دراستيؼ عمى نؾعية كسية السياه التشبؤ بيا مدتكبًل وذلػ نتيجة الرتباطيا 

لحلػ فقج ركدت ىحه البحؾث عمى تؾزيع مرادر السياه ونؾعيتيا واستجامتيا مؽ اجل ت السياه استعساالب
فجراسة الخرائص الشؾعية لمسياه ىي التي تحجد مجى صلحيتيا  (1)الحفاظ عمى االنغسة البيئية

ا ت الدراعية والرشاعية والسشدلية والبيئية وغيخىستعساالت البذخية مؽ عجميا والستسثمة باالستعسااللل
والتي تعتسج عمى نؾعية السياه وخرائريا الفيديائية والكيسيائية والتي تتبايؽ بحدب الخرائص التي 
تترف بيا السشظقة الظبيعية والبذخية وتججر االشارة الى اف الشذاطات البذخية ليا االثخ االكبخ في تبايؽ 

الخرائص الظبيعية اذ يأتي السشاخ  عؽفزلً نؾعية السياه والتي غالبًا ما تبدؿ مخمفاتيا الى مياه االنيار 
في مقجمة تمػ العؾامل ال سيسا اف السشظقة تقع ضسؽ السشاخ الحار الجاؼ والتي تؤثخ بذكل مباشخ في 

لسجخى الخئيدي ( عيشات مؽ مشاطق متبايشة مؽ ا4وعمى ىحا األساس فقج تؼ اخح )تبايؽ عشاصخ السياه 
(عيشات لذط الذشافية لمسؾسسيؽ الذتؾي والريفي السخئية 4و)لذط الجيؾانية ضسؽ قزاء الحسدة الذخقي 

 -سيتؼ دراستيا بذكل مفرل وكاالتي :والتي ( لجراسة الخرائص الشؾعية الفيديائية والكيسائية 2)

 -Water temperature: درجح حزارج املاء -1

الشؾعية التي تجعميا تكتدب الحخارة ببطء وتفقجىا ببطء كؾف درجة الحخارة احج تترف السياه بالخاصية 
الخرائص الفيديائية التي تتدؼ بيا السياه والتي تتبايؽ تبعًا لمتبايؽ في العؾامل الظبيعية وتحجيجًا العؾامل 

وىحا يتحجد السشاخية مؽ اشعاع شسدي درجة الحخارة الخياح وخرائريا والخطؾبة الشدبية واالمظار  
سا ىي بحدب نؾع السشاخ الدائج في مشظقة الجراسة عمى ىحا االساس تتبايؽ حخارة السياه زمانيًا اكثخ م

لمسؾسسيؽ  الجيؾانية تبايؽ درجة الحخارة لذط  (11)والخخيظة(18)(والذكل26)مكانيًا اذ يتزح مؽ الججوؿ
ـْ وان7 28الذتؾي والريفي اذ بمغ معجليا لمسؾسؼ الريفي ) (ـْ خلؿ السؾسؼ الذتؾي 7 13خفزت الى )(

( اعمى قيسة لجرجة حخارة السياه خلؿ السؾسؼ الريفي)تسؾز( S4اما تبايشيا مكانيًا فقج سجل مؾقع العيشة )
ـْ اما السؾقع2 28ت )( ادنى قيسة بمغS1سجل السؾقع ) في حيؽ(ـْ 1 29بمغت ) )(S2,S3) فق بمغت 

                                                           
مؾحة في وسط شط العخب حدؽ خميل حدؽ السحسؾد , التبايؽ الذيخي لمترخيف وتأثيخه عمى الحسؾلة الشيخية الحائبة والس(1)

  356, ص 2119,  3, العجد  51)جشؾب العخاؽ( , السجمة العخاقية لمعمـؾ , السجمج 
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 (11الخخيظة )

 الجيؾانية والذشافية لذطمؾاقع العيشات السختارة لمسؾاقع السجروسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 –الجراسة السيجانية باالعتساد عمى نتائج تحميل عيشػات التخبػة  والسيػاه فػي مختبػخ مجيخيػة زراعػة محافغػة القادسػية  السرجر:
   Arc Gis 3 11بخنامج  استعساؿقدؼ التخبة , ب
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 (26ججوؿ )
 2121-2119لعاـ  الجيؾانيةالخرائص الفيديائية والكيسيائية لسياه مجخى شط 

 12/1/2121 و 8/7/2119دراسة ميجانية بتاريخ  السرجر:

 المعدل S1 S2 S3 S4 المهاسم العنااصر
 درجة الحرارة

 م  
 7 28 1 29 29 6 28 2 28 الريفي
 7 13 14 9 13 6 13 6 13 الذتؾي 

 العكهرة
NTU  

 5 49 2 52 3 55 9 45 6 44 الريفي
 3 41 8 38 8 71 5 26 1 28 الذتؾي 

 االس الهيدروجيني
ph  

 36 7 57 7 51 7 27 7 1 7 الريفي
 23 8 13 8 18 8 17 8 45 8 الذتؾي 

 التهصيمة الكهربائية
ممايكروسيمنز/س  

 5 941 954 933 944 935 الريفي
 75 919 898 897 892 952 الذتؾي 

االمالح الكمية 
 الذائبة ممغم/لتر

 511 536 494 514 511 الريفي
 5 718 716 712 692 754 الذتؾي 

 الكالديهم
 ممغم/لتر

 3 116 8 118 114 2 117 3 115 الريفي
 74 4 71 72 72 6 81 الذتؾي 

TSS 
 ممغم/لتر

 12 69 48 81 76 61 61 الريفي
 85 58 8 46 125 8 28 8 34 الذتؾي 

 الفهسفات
 ممغم/لتر

 68 1 467 1 432 1 942 1 911 1 الريفي
 195 1 18 1 19 1 11 1 11 1 الذتؾي 

 الرهديهم
 ممغم/لتر 

 1 79 5 88 8 74 7 76 4 76 الريفي
 9 96 4 111 3 111 5 92 4 94 الذتؾي 

 البهتاسيهم
 ممغم/لتر

 2 4 9 3 7 3 6 4 6 4 الريفي
 8 4 7 4 9 4 6 4 5 الذتؾي 

 العدرة الكمية 
 ممغم/لتر

 411 381 392 416 412 الريفي
 341 352 316 321 376 الذتؾي 

DO 64 5 46 6 87 5 13 5 12 5 الريفي 
 9 7 89 7 58 7 14 8 11 8 الذتؾي 

 النترات
 ممغم/لتر

 6 6 56 6 46 6 74 6 65 6 الريفي
 42 4 37 4 39 4 84 3 19 5 الذتؾي 
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 (18الذكل )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي والذشافية  الجيؾانية لذطلسياه درجة حخارة قيؼ 
 

 

 

 

 

 

 

 (27و) (26السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )

 

ـْ عمى التؾالي اما خلؿ السؾسؼ الذتؾي )كانؾف الثاني( فقج سجل السؾقع )29,  6 28الحخارة )قيؼ  )S4) 
( ادنى قيؼ الحخارة S2 , S1سجل السؾقع ) في حيؽ(ـْ 14اعمى قيؼ الحخارة خلؿ السؾسؼ الذتؾي بمغت )

ـْ لكل مشيسا 6 13بمغت ) ـْ  اما تبايؽ قيؼ S3( )13 9بمغت قيؼ حخارة السياه في السؾقع ) في حيؽ( )
( اف معجؿ درجة 11والخخيظة ) (18( والذكل )27درجة الحخارة لسياه شط الذشافية فيتزح مؽ الججوؿ )

(ـْ خلؿ السؾسؼ 2 13انخفزت الى ) في حيؽ(ـْ 7 29حخارة السياه بمغت خلؿ السؾسؼ الريفي )
( سجل اعمى قيؼ الحخارة خلؿ السؾسؼ الريفي لتبمغ S4الذتؾي اما التبايؽ السكاني فيلحع اف السؾقع )

( فقج S2 ,S3اما السؾقع )(ـْ 1 29اذ بمغت ) ( ادنى قيؼ الحخارةS1سجل السؾقع ) في حيؽ(ـْ 1 31)
ـْ عمى التؾالي اما تبايشيا خلؿ السؾسؼ الذتؾي فيتزح اف السؾقع 31,  7 29بمغت فييسا قيؼ الحخارة ) )

(S4( سجل اعمى قيؼ الحخارة اذ بمغت )ـْ 5 13)ـْ في السؾقع )13انخفزت الى ) في حيؽ )S1 اما قيؼ )
ـْ عمى التؾالي 4 13,  1 13( فقج بمغت )S2 ,S3عيؽ )درجة حخارة السياه ضسؽ السؾق ) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 الموسم الشتوي الموسم الصيفي

 شط الديوانية

 شط الشنافية



 الفصل الثالث ................اخلصائص الكميح والنىعيح للمياه السطحيح يف املنطقح 

 

 

90 

 (27ججوؿ )
 2121-2119الخرائص الفيديائية والكيسيائية لسياه مجخى شط الذشافية لعاـ 

 12/1/2121 و 8/7/2119دراسة ميجانية بتاريخ  السرجر:

 المعدل S1 S2 S3 S4 المهاسم العنااصر
 درجة الحرارة

 م  
 7 29 1 31 31 7 29 1 29 الريفي
 2 13 5 13 4 13 1 13 13 الذتؾي 

 العكهرة
NTU  

 4 61 8 65 3 63 3 58 2 58 الريفي
  6 67 6 29 7 33 1 61 147 الذتؾي 

 االس الهيدروجيني
ph  

 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 الريفي
 8 7 87 7 86 7 84 7 83 7 الذتؾي 

 التهصيمة الكهربائية
ممايكروسيمنز/س  

 2965 2975 2971 2961 2955 الريفي
 5 2612 2581 2561 2671 2611 الذتؾي 

االمالح الكمية 
 الذائبة ممغم/لتر

 1951 1988 1981 1924 1912 الريفي
 7 2111 2117 1954 2144 2138 الذتؾي 

 الكالديهم
 ممغم/لتر

 5 181 187 184 181 175 الريفي
 2 125 2 123 2 131 8 124 6 121 الذتؾي 

TSS 
 ممغم/لتر

 133 138 5 137 3 124 3 132 الريفي
 4 61 55 57 77 43 2 94 4 51 الذتؾي 

 الفهسفات
 ممغم/لتر

 157 1 91 1 91 1 24 2 23 2 الريفي
 1575 1 23 1 21 1 19 1 11 1 الذتؾي 

 الرهديهم
 ممغم/لتر 

 667 685 685 651 648 الريفي
 468 472 462 481 458 الذتؾي 

 البهتاسيهم
 ممغم/لتر

 5 12 4 8 6 8 8 16 5 16 الريفي
 6 8 6 8 4 8 9 4 8 الذتؾي 

 العدرة الكمية 
 ممغم/لتر

 2 895 912 911 881 879 الريفي
 692 684 676 718 711 الذتؾي 

 االوكدجين المذاب
 DO 

 9 5 52 5 65 5 33 6 32 6 الريفي
 8 7 71 7 84 7 1 8 74 7 الذتؾي 

 النترات
 ممغم/لتر

 3 5 11 5 1 5 52 5 51 5 الريفي
 8 5 3 5 4 5 3 7 4 5 الذتؾي 
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  (11خخيظة )
 (2121-2119خلؿ الفرل الذتؾي والريفي لعاـ)الجيؾانية والذشافية  لذطيؼ درجة حخارة لسياه ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .62( و)62من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول ) السرجر:
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 Turbidity:- ىرج ـــــالعك-2
تعج العكؾرة مؽ العشاصخ الفيديائية التي تشجؼ عؽ وجؾد العؾالق والسؾاد الرمبة مؽ دقائق التخبة والخمل 

انو مؽ السسكؽ اف تكؾف عكؾرة السياه ناتجة وجؾد  عؽفزلً والظيؽ والسؾاد العزؾية واللعزؾية العالقة 
البكتخيا وكائشات حية كحلػ فاف عكؾرة السياه تعكذ مجى شفافية السياه وبالتالي انتذار الزؾء وامتراصو 

( 19( والذكل )26اذ يتزح مؽ الججوؿ ) (1)مؽ قبل السؾاد العالقة بجؿ مؽ انتقالو بذكل مدتكيؼ
لعكؾرة تبايشًا زمانيًا ومكانيًا اذ بمغ معجؿ العكؾرة لمسؾسؼ الريفي قيؼ ا ( تبايؽ12والخخيظة )

(41 3)NTU (5 49الى ) ارتفعت في حيؽNTU  الدبب يعدى  الجيؾانيةخلؿ السؾسؼ الذتؾي لسياه شط
في ذلػ الى ارتفاع معجؿ الترخيف السائي خلؿ الفرل الحار لسؾاجية الذحة السائية واتداع السداحات 

والتي السدروعة خلؿ السؾسؼ الذتؾي وما يشتج عشيا مؽ مخمفات مؽ االسسجة العزؾية واللعزؾية 
ا يؤدي الى ارتفاع ندبة اليائسات الشباتية ومياه الرخؼ الرحي ىح عؽفزلً ترخؼ الى مجاري االنيار 

يعسل ارتفاع كسية الترخيف السائي  وانعجاـ التداقط السظخي االمظار عمى  في حيؽالعؾالق في السياه 
( سجل اعمى قيؼ S3تقميل تخاكيد قيؼ العكؾرة خلؿ السؾسؼ الريفي  اما تبايشيا السكاني فيلحع اف )

( ادنى قيؼ العكؾرة بمغت S2سجل السؾقع ) ؽفي حي NTU(8 71العكؾرة خلؿ السؾسؼ الريفي بمغت )
(26 5)NTU في حيؽ ( بمغت قيؼ العكؾرة في السؾقعيؽS4 ,S1)  (28 1  ,38 8)NTU  عمى التؾالي
  

(اف 12( والخخيظة )19والذكل ) (27فيتزح مؽ الججوؿ ) اما تبايؽ قيؼ العكؾرة بالشدبة لذط الذشافية
خلؿ السؾسؼ الذتؾي اما NTU (6 67وارتفعت الى ) NTU(4 61) معجليا خلؿ السؾسؼ الريفي

 (8 65( سجل اعمى قيؼ العكؾرة خلؿ السؾسؼ الحار ليبمغ )S4تبايشيا السكاني فيلحع اف السؾقع )
NTUفي حيؽ ( سجل السؾقعS1) ( 2 58ادنى قيؼ العكؾرة بمغت) NTU وقج بمغت قيؼ العكؾرة ضسؽ

 اما خلؿ السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع عمى التؾالي NTU (58 2  ,63 3) (S3 ,S2السؾاقع )
(S1( ارتفاعًا في قيؼ العكؾرة بمغت )147) NTU في حيؽ ( سجل السؾقعS4 ادنى قيؼ العكؾرة خلؿ )

( فقج بمغت S4 ,S2اما قيؼ العكؾرة في مؾاقع )NTU (6 29السؾسؼ الذتؾي لسياه شط الذشافية اذ بمغت )
(61 1 ,33 7) NTU تؾالي عمى ال 

                                                           
  8السرجر الدابق , ص ازىار سامي خميل العبيجي ,(1)
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 (19الذكل )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي والذشافية  الجيؾانية لذطلسياه  العكؾرةقيؼ 
 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ 

 -:(PH)الس اهليدروجيني -2

س الييجروجيشي معيارًا لكياس قاعجية او حامزية السياه او تعادليا وىؾ يسثل المؾغاريتؼ الدالب يسثل اال
( تعادؿ السياه اما 7اذ يسثل الخقؼ ) (14-1بيؽ ) دالة االس الييجروجيشيتتخاوح و لتخكد ايؾف الييجروجيؽ 

( فيي 7اذ كانت الكيسة اقل مؽ ) في حيؽالسياه  ( فيحا يجؿ عمى قاعجية7ة اكبخ مؽ)اذا كانت  قيؼ الجال
( 21( والذكل )26بسعشى اف السياه ذات صفة قاعجية  يتزح مؽ الججوؿ ) حامزية السياهتجؿ عمى 
( خلؿ السؾسؼ الريفي PHتبايشًا زمانيًا ومكانيًا فبمغ معجؿ )تبايؽ االس الييجروجيشي  (13)والخخيظة

خلؿ السؾسؼ الذتؾي اما تبايشيا السكاني فقج  (23 8ارتفع الى ) في حيؽ( لسياه شط الجيؾانية 36 7)
ضسؽ  (1 7( وانخفزت الى )57 7( اعمى قيؼ لجالة االس الييجروجيشي اذ بمغت )S4)سجل السؾقع 

( عمى S3 ,S2( )7 23  ,7 51بمغت قيؼ االس الييجروجيشي ضسؽ السؾاقع ) في حيؽ( S1السؾقع )
( خلؿ السؾسؼ الذتؾي وسجل 45 8( بمغت )PHؼ ؿ)( اعمى قيS1سجل السؾقع ) في حيؽالتؾالي 
 ( قيؼ للس الييجروجيشي S3 ,S2( وقج سجل السؾقع )13 8اذ بمغت ) (PH(ادنى قيؼ )S4السؾقع )
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 (12الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  قيؼ العكؾرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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مؽ  عمى التؾالي  اما تبايؽ قيؼ االس الييجروجيشي ضسؽ شط الذشافية فيلحع (18 8, 17 8بمغت )
السؾسؼ الذتؾي سجل ارتفاعًا عسا ىؾ عميو في السؾسؼ ( 13( والخخيظة )21( والذكل )27الججوؿ )

( سجل اعمى قيؼ S2) اف السؾقع( عمى التؾالي اما تبايشيا السكاني فيتزح 8 7,  6 7الريفي اذ بمغت )
( 6 7( بمغت)PH( قيؼ لجالة )S4 ,S3 ,S2سجمت السؾاقع ) في حيؽ( 7 7االس الييجروجيشي بمغت )

( سجل ارتفاعًا في قيؼ S4اما خلؿ السؾسؼ الذتؾي فيتزح اف السؾقع ) لكل مشيسا خلؿ السؾسؼ الريفي
بمغت في  في حيؽ( S1( في السؾقع )83 7انخفزت الى ) في حيؽ( 87 7االس الييجروجيشي بمغت )

(S3 ,S2( )7 84  ,7 86 عمى التؾالي  مسا سبق يتزح اف مياه مشظقة الجراسة برؾرة عامة تقع )
نتيجة الحتؾائيا عمى البيكخبؾنات ويعدى الدبب في تبايشيا ما بيؽ االرتفاع  ضسؽ صفة القاعجية وذلػ

 ؿواالنخفاض الى عجة عؾامل مشيا طبيعية واخخى بذخية خلؿ السؾسسيؽ الذتؾي والريفي فارتفاعيا خل
ديج زيادة استيلؾ ثشائي اوك عؽفزلً االسسجة  ستعساؿالى تحمل السؾاد العزؾية نتيجة ال السؾسؼ الذتؾي 

يعدى الدبب في  في حيؽالكاربؾف نتيجة لشسؾ االحياء وتشفديا ونسؾ اليائسات الشباتية برؾرة خاصة 
انخفاض قيؼ االس الييجروجيشي خلؿ السؾسؼ الريفي الى الديادة في كسية السياه الؾاردة الى السشظقة 

مؽ عسمية غدل التخبة والتي  وبالتالي ارتفعت عسمية الخمط  وكحلػ انعجاـ التداقط السظخي والحي يقمل
 تعسل عمى خفض ممؾحة السياه وبالتالي التقميل مؽ قيؼ االس الييجروجيشي في مياه مشظقة 

خلؿ الفرل الذتؾي والريفي والذشافية  الجيؾانية لذطلسياه  ييشقيؼ االس الييجروج(21الذكل )
 (2121-2119لعاـ)
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 (27و) (26الججوؿ ) السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى
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 (13الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  قيؼ االس الييجروجيشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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الييجروجيشي تكؾف متقاربة ومختفعة عؽ الجراسة خلؿ السؾسؼ الحار وبرؾرة عامة فاف ندب دالة االس 
 درجة التعادؿ بسعشى انيا قاعجية وىي سسة تترف بيا مياه االنيار في العخاؽ برؾرة عامة  

 

 Electrical conductivity:- (EC)ح التىصيلح الكهزتائي -3

تعج خاصية التؾصيمة الكيخبائية بسثابة معيار لكياس كسية االملح الحائبة في السياه كؾنيا تكؾف اكثخ 
والتي تتشاسب قابمية عمى تؾصيل التيار الكيخبائي كمسا ارتفعت ندبة االملح بسعشى اف العلقة طخدية 

,ارتفاع ندبة االملح لبذخية عؾامل االخخى الظبيعية واتأثيخ ال عؽفزلً عكديًا مع معجالت الترخيف 
تأثيخات  عؽفزلً يؤثخ بذكل مباشخ في فدمجة االحياء السائية واالنداف بذكل ضار  في السياه

االقترادية في الحياة اليؾمية برؾرة عامة والرشاعة الشاجسة عؽ تآكل السعادف ال سيسا في حالة احتؾاء 
االملح في نؾعية السياه والتي يتؼ تحجيجىا مؽ   اذ تؤثخ  (1)السياه عمى املح الكبخيتات والكمؾريجات

والتي عادًة ما يدتخجـ لمجاللة عمى حجوث تغيخات في حائبة خلؿ مؤشخ التؾصيمة الكيخبائية واالملح ال
نؾعية السياه فارتفاع التؾصيمة الكيخبائية يجؿ عمى وجؾد مرجر أليؾنات ذائبة في السياه تعسل عمى رفع 

ملح والتي تعتسج يذكل اساسي عمى تحميل االملح الكمية الحائبة الى ايؾناتيا والتي تقؾـ بجورىا ندبة اال
بشقل التيار الكيخبائي فكمسا ازدادت كسية االملح ازداد التؾصيل الكيخبائي وىحا يذيخ الى اف كمسا 

جداف مجى صلحية السياه ازدادت االملح الحائبة ارتفعت قيؼ التؾصيمة الكيخبائية وكل العشرخيؽ يح
( تبايؽ قيؼ 14( والخخيظة )21( والذكل )26  يتزح مؽ الججوؿ )(2)ت البذخية السختمفةستعسااللل

 (5 941التؾصيمة الكيخبائية تبايشًا زمانيًا ومكانيًا لذط الجيؾانية اذ بمغ معجليا لمسؾسؼ الريفي )
اما التبايؽ السكاني ؼ خلؿ السؾسؼ الذتؾي مايكخوسيسشد/س (75 919ؼ وانخفض الى )مايكخوسيسشد/س

 (954( سجل اعمى قيؼ لمتؾصيمة الكيخبائية بمغت )S4فتذيخ السعظيات الى اف السؾقع )
( سجل ادنى قيؼ التؾصيمة خلؿ السؾسؼ الريفي فبمغت S3سجل السؾقع ) في حيؽؼ مايكخوسيسشد/س

 ؼمايكخوسيسشد/س (944,  935فقج بمغت )( S2 , S1ؼ اما قيسيا في السؾاقع )مايكخوسيسشد/س (933)
                                                           

عبج الؾاحج أكظامي الخميفة ,دراسة ىيجروكيسيائية لسياه شط العخب ما بيؽ القخنة والديبة لمسجة مؽ سبعيشيات  حديؽ(1)
  59, ص 2112جامعة البرخة ,  –, رسالة ماجدتيخ )غ  ـ( , كمية التخبية  2112الساضي لغاية القخف 

وآثاره البيئية في محافغة ذي قار , رسالة ماجدتيخ )غ عمياء عبجهللا عبج حدؽ الحديشاوي , ىيجرولؾجية السرب العاـ (2)
  92-91, ص 2115جامعة ذي قار ,  – ـ( , كمية اآلداب 



 الفصل الثالث ................اخلصائص الكميح والنىعيح للمياه السطحيح يف املنطقح 

 

 

98 

خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه التؾصيمة الكيخبائية قيؼ  (21الذكل )
 (2121-2119لعاـ)

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26) السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ

( سجل ارتفاعًا في قيؼ التؾصيمة S1التحاليل الى السؾقع )الذتؾي فتذيخ عمى التؾالي , اما خلؿ السؾسؼ 
ؼ في السؾقع مايكخوسيسشد/س (892انخفزت الى ) في حيؽؼ مايكخوسيسشد/س (952الكيخبائية بمغت )

(S2( اما السؾقع )S4 ,S3( فقج بمغت فييسا قيؼ التؾصيمة الكيخبائية )898,  897) ؼ مايكخوسيسشد/س
لتبايؽ قيؼ التؾصيمة الكيخبائية لسياه شط الذشافية خلؿ السؾسسيؽ الريفي اما بالشدبة عمى التؾالي 

معجؿ اذ بمغ ( تبايشيا زمانيًا ومكانيًا 14( والخخيظة )21( والذكل )27والذتؾي فيتزح مؽ الججوؿ )
ؼ وانخفض خلؿ السؾسؼ الذتؾي الى مايكخوسيسشد/س(2965التؾصيمة الكيخبائية خلؿ السؾسؼ الريفي )

( سجل ارتفاعًا S4ؼ ,ويتزح مؽ خلؿ تحميل السعظيات اف السؾقع )مايكخوسيسشد/س (5 2612)
( S1سجل السؾقع ) في حيؽؼ مايكخوسيسشد/س(2975لمتؾصيمة الكيخبائية خلؿ السؾسؼ الريفي بمغت )

 S3ؼ وبمغت قيؼ التؾصيمة في السؾقع )مايكخوسيسشد/س(2955ادنى قيؼ التؾصيمة الكيخبائية اذ بمغت )
,S2( )2961  ,2971)في حيؽؼ عمى التؾالي ,مايكخوسيسشد/س ( يلحع اف السؾقعS2 سجل اعمى قيؼ )

 ؼمايكخوسيسشد/س(2561)ؼ وانخفزت الى مايكخوسيسشد/س(2671)تؾصيمة خلؿ السؾسؼ الذتؾي فبمغتال
 قيؼ التؾصيمة( ليدجل ادنى قيؼ التؾصيمة الكيخبائية خلؿ السؾسؼ الذتؾي وقج بمغت S3ضسؽ السؾقع )
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 (14الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  قيؼ التؾصيمة الكيخبائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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ؼ عمى التؾالي ,يعدى الدبب في ىحا التبايؽ مايكخوسيسشد/س(S4 , S1( )2611  ,2581)ضسؽ السؾقع 
الدماني والسكاني الى تغافخ مجسؾعة مؽ العؾامل الظبيعية والبذخية فكؾف السشظقة واقعة ضسؽ السشاخ 

 عؽفزلً الحار الجاؼ عسل ىحا عمى زيادة معجالت التبخخ وبالتالي تخكد االملح خلؿ السؾسؼ الحار 
تأثيخ االنذظة البذخية والتي تأتي الدراعة في مقجمتيا اذ اف عسمية بدؿ السخمفات الدراعية الى االنيار 
يعسل عمى ارتفاع ندبة االملح كؾف السشظقة تعاني مؽ قمة وجؾد السبازؿ وضعف ادائيا وىحا يؤثخ 

انخفاضيا فيعدى الى انخفاض بذكل سمبي في ارتفاع ندبة االملح في التخبة والسياه عمى حجًا سؾاء اما 
التداقط السظخي والتي تعسل عمى خمط السياه وبالتالي  عؽفزلً درجة الحخارة وبالتالي قمة معجالت التبخخ 

 تداىؼ في قمة تخكد ندبة االملح في السياه 
 

 -:Total dissolved salts( T.D.S)المالح الكليح الذائثح  -4

تسثل السؾاد الرمبة الحائبة الكمية اذ انيا  االملح الحائبة في السياه  يقرج باألملح الكمية الحائبة مجسؾع 
السحابة في الساء وتعج السياه الشكية رديئة التؾصيل لمكيخبائية  لمسادة العزؾية والسعجنية اً تعج مكياس

ة التؾصيل الكيخبائي ويسكؽ ايجاد االملح والعكذ صحيح بسعشى اف زيادة تخكد االملح يعسل عمى زياد
 مؽبذكل مظمق مؽ خلؿ اخح كسية مؽ السياه السخشح وتعخضييا لمتبخخ ووزف الستبقي او الستدخب 

( والذكل 26 يتزح مؽ الججوؿ ) (1)يعبخ عشيا كجدء مؽ الحجؼ الكمي لمعيشة وتقاس ب ممغؼ/لتخفالكسية 
الكمية الحائبة تبايشًا زمانيًا ومكانيًا لمسؾسؼ الريفي والذتؾي لذط  تبايؽ قيؼ االملح (15والخخيظة ) (22)

ممغؼ/لتخ (5 718اذ سجمت االملح الكمية الحائبة ارتفاعًا خلؿ السؾسؼ الريفي اذ بمغ ) الجيؾانية
ومؽ خلؿ تحميل بيانات الججوؿ اتزح اف السؾقع ,(ممغؼ/لتخ خلؿ السؾسؼ الذتؾي 511انخفزت الى )

(S1 سجل اعمى قيؼ )(ممغؼ/لتخ 754) اذ بمغت ة لذط الجيؾانية خلؿ الفرل الباردالكمية الحائب لألملح
 S4( اما قيؼ االملح الكمية ضسؽ السؾاقع )S2(ممغؼ/لتخ في السؾقع )692انخفزت الى ) في حيؽ

,S3( فقج بمغت )فيتزح اف ا ى التؾالي اما خلؿ السؾسؼ الحار(ممغؼ/لتخ عم716,  712( لسؾقعS4 )
 ( ادنى قيؼ االملح الكميةS3(ممغؼ/لتخ في حيؽ سجل السؾقع )536ارتفاعًا في قيؼ االملح بمغت )سجل 

                                                           
خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني ,الخرائص الييجرولؾجية لشيخ دجمة في محافغتي ميداف والبرخة , رسالة ماجدتيخ ) غ (1)

  112-111, ص 2114,  جامعة البرخة –كمية التخبية لمعمـؾ االندانية ,ـ( ,
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خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه االملح الكمية الحائبة قيؼ ( 22الذكل )
 (2121-2119لعاـ)

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26) عمى الججوؿالسرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد 

ضسؽ السؾاقع بمغت قيؼ االملح الكمية الحائبة  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 494الحائبة خلؿ السؾسؼ الذتؾي لتبمغ )
(S2 ,S1( )511  ,514ممغؼ/لتخ عمى التؾالي  اما تبايؽ قيؼ االملح الكمية الحائبة لسياه شط الذشافية) 

( ارتفاع قيسيا خلؿ السؾسؼ الذتؾي الى 15)( والخخيظة22( والذكل)27فيتزح مؽ الججوؿ)
(ممغؼ/لتخ خلؿ السؾسؼ الريفي ,اما تبايشيا السكاني 1951انخفض الى ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 7 2111)

خلؿ السؾسؼ (ممغؼ/لتخ 1912االملح الكمية الحائبة اذ بمغت ) ( سجل ادنى قيؼS1فيلحع اف السؾقع )
( فقج بمغت S3 ,S2اما مؾاقع العيشة )( S4في السؾقع ) غؼ/لتخ (مم1988ارتفعت الى ) في حيؽالريفي 

يلحع اف السؾقع اما خلؿ السؾسؼ الذتؾي ف(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,1981, 1924فييسا قيؼ االملح )
(S1 سجل اعمى قيؼ االملح الكمية الحائبة )اذ ( (ممغؼ/لتخ اما السؾقع )2138بمغتS3 فقج سجل ادنى )

 S4بمغت قيسيا خلؿ السؾاقع السجروسة ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 1954قيؼ لألملح الكمية الحائبة اذ بمغت )
,S2( )2144  ,2117يعدى الدبب في ارتفاع قيؼ االملح الكمية الحائبة  الى  (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي 

الى ائي وعسمية غدل التخبة وبدؿ مياىو انخفض الترخيف الس يؾنات السؾجؾدة في السياه حيثتخكد اال
 مجاري االنيار يعسل عمى رفع ندبة االملح فزًل عؽ السخمفات البذخية الى تمقى الى مجخى الشيخ
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 (15الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه قيؼ االملح الكمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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اما انخفاضيا خلؿ السؾسؼ الحار فيعدى الى ارتفاع كسية الؾارد السائي الحي يخفج الى السشظقة لدج 
االحتياجات السائية نتيجة لؾقؾع السشظقة ضسؽ السشاخ الحار الجاؼ يلحع ارتفاع ندبة االملح الكمية 
في مجخى شط الذشافية بالشدبة لذط الجيؾانية يخجع الدبب في ذلػ الى كؾف شط الذشافية ضسؽ السشظقة 

وىي مة بالحشظة والذعيخ زراعة محاصيل الحبؾب والستسث عؽفزلً يتسثل بالسجخى الخئيدي لشيخ الفخات 
مؽ السحاصيل الذتؾية التي تحتاج الى كسيات مؽ السياه لدج احتياجات وبالتالي فاف ما يبدؿ مؽ ىحه 

 السداحات السدروعة يظخح الى السجخى السائي مسا يعسل عمى ارتفاع ندبة االملح الكمية الحائبة 

 :Calcium (Ca)++ الكالسيىم -5

ؾجج عادًة مع ايؾف الكاربؾنات اذ ييعج عشرخ الكالديؾـ مؽ االيؾنات السؾجبة االكثخ انتذارًا في الظبيعة 
%( مؽ السياه العدخة 48) وعسل لمتفخيق بيؽ السعدخة والسياه اليدخة اذ اف الكالديؾـ يذكل ما ندبتويدت

وترشف السياه عمى ثلثة اصشاؼ بحدب احتؾائيا عمى الكالديؾـ السجسؾعة االولى تتسثل بالسياه الفقيخة 
-11السجسؾعة الثانية متؾسظة في محتؾاىا عمى الكالديؾـ بيؽ )ممغؽ/لتخ( اما 11بالكالديؾـ )اقل مؽ 

يا مياه غشية وعالية السحتؾى بالكالديؾـ )اكثخ مؽ تتسثل السجسؾعة االخيخة بان في حيؽممغؼ/لتخ( 25
تبايؽ قيؼ  (15والخخيظة)(23( والذكل )26  يتزح مؽ خلؿ تحميل معظيات الججوؿ )(1)ممغؼ/لتخ(25

انخفزت الى  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 3 116الكالديؾـ تبايشًا زمانيًا ومكانيًا اذ بمغت خلؿ السؾسؼ الريفي )
( اعمى قيؼ الكالديؾـ اذ S4الذتؾي اما تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع ) (ممغؼ/لتخ خلؿ السؾسؼ74)

(ممغؼ/لتخ اما 114( ادنى قيؼ الكالديؾـ اذ بمغت )S3سجل السؾقع ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 8 118بمغت )
خلؿ (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي 2 117,  3 115( فقج بمغت )S2 , S1قيؼ الكالديؾـ ضسؽ السؾاقع )

( اعمى قيؼ الكالديؾـ خلؿ السؾسؼ الذتؾي بمغت S1سجل السؾقع ) في حيؽ,السؾسؼ الريفي 
( S3 , S2( اما قيسيا في السؾقع )S4(ممغؼ/لتخ ضسؽ السؾقع )4 71وانخفزت الى ) (ممغؼ/لتخ6 81)

   (ممغؼ/لتخ لكل مشيسا72فقج بمغت )

(سجل 15( والخخيظة)23(والذكل )27جوؿ )ح مؽ الجاما تبايؽ قيؼ الكالديؾـ في مياه شط الذشافية فيتز
انخفزت الى  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 5 181السؾسؼ الريفي ارتفاعًا في قيؼ الكالديؾـ بمغت )

 ( اعمى قيؼ الكالديـؾS4خلؿ السؾسؼ الذتؾي اما تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع ) (ممغؼ/لتخ2 125)
                                                           

  92السرجر الدابق , ص خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني ,(1)
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 لعاـ خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه الكالديـؾ  قيؼ ( 23الذكل )

  (2119-2121) 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26) السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ

( خلؿ السؾسؼ الريفي ,اما S1(ممغؼ/لتخ ضسؽ السؾقع )175)انخفزت الى في حيؽ(ممغؼ/لتخ 187)
 في حيؽ(ممغؼ/لتخ 2 131( ارتفاعًا في قيؼ الكالديؾـ بمغت )S3خلؿ السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع )

( فقج S4 , S2(ممغؼ/لتخ اما قيسيا في السؾاقع )6 121( ادنى قيؼ الكالديؾـ بمغت )S1سجل السؾقع )
ارتفاع معجؿ  الكالديؾـ الى(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي  يعدى الدبب في ارتفاع قيؼ 2 123,  8 124بمغت )

تأثيخ  عؽ فزلً لتالي زيادة معجالت التبخخ وما يتختب عميو مؽ زيادة تخكد الكالديؾـ درجة الحخارة وبا
ما يظخح او يبدؿ الى السجاري الشيخية مؽ ىحه  الرحي واالسسجة الكيسياوية اي افمياه الرخؼ 

ارة درجات الحخ  الى انخفاضفيعدى السخمفات يعسل عمى ارتفاع قيؼ الكالديؾـ في السياه ,اما انخفاضيا 
انخفاض تأثيخ مياه الرخؼ الرحي ومياه الخي السبدولة ال سيسا في  عؽ فزلً التبخخ  وانخفاض معجؿ

السخاكد الحزخية البعيجة عؽ السداحات السدروعة ,واعتسادًا عمى الترشيف الدابق الحكخ فاف مياه مشظقة 
(ممغؼ/لتخ اي 25اكثخ مؽ )الجراسة ترشف ضسؽ السجسؾعة االخيخة والتي يكؾف محتؾاىا مؽ الكالديؾـ 

 انيا مياه غشية وعالية بالكالديؾـ 
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 (16الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  قيؼ الكالديؾـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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          Total  Suspended  Solids: -(T.S.S) املىاد الصلثح العالقح -6

وتذسل الخمل والظيؽ والغخيؽ والسؾاد الشباتية ,التي ال تحوب بالسياه تمػ يقرج بالسؾاد الرمبة العالقة 
وفي حاؿ عجـ ازالتيا ,والحيؾانية والتي تؤثخ بذكل مباشخ في عكؾرة السياه وتعسل عمى تغيخ طعؼ السياه 

نذاطات الكائشات الحية الجقيقة تخسبات في البيئة السائية ونذؾء بيئة ال ىؾائية تؤدي الى زيادة  تعسل عمى
مؽ خلؿ تحميل  يتزح  (1)اقل مؽ كثافة السياه تياتمؾث السياه وعادة ما تكؾف كثاف تعسل عمى وبالتالي
لسياه شط  تبايؽ قيؼ السؾاد الرمبة العالقة تبايشًا زمانيًا ومكانياً  (17)والخخيظة(24)( والذكل26الججوؿ)

(ممغؼ/لتخ خلؿ 85 58)انخفض الى في حيؽ(ممغؼ/لتخ 12 69انية اذ بمغت خلؿ السؾسؼ الريفي)الجيؾ 
ارتفاعًا في قيؼ السؾاد الرمبة العالقة لتبمغ (S4)تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع السؾسؼ الذتؾي اما

ادنى قيؼ لمسؾاد الرمبة (S2 , S1)سجل السؾقعيؽ في حيؽلسؾسؼ الريفي (ممغؼ/لتخ خلؿ ا48 81)
  في حيؽ(ممغؼ/لتخ ,76)(فقج بمغتS3)لكل مشيسا اما قيسيا ضسؽ السؾقع (ممغؼ/لتخ61اذ بمغت )العالقة 

لعاـ   خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه السؾاد الرمبة العالقة قيؼ ( 24الذكل )
(2119-2121) 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26) السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ

                                                           
(1)

  7السرجر الدابق , ص ازىار سامي خميل العبيجي , 
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 (17الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  السؾاد الرمبةقيؼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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(ممغؼ/لتخ في 8 28(ممغؼ/لتخ وانخفزت الى )125( اذ بمغت )T.S.S( اعمى قيؼ ؿ)S3)سجل السؾقع  
 S4 , S1( )34 8بمغ قيؼ السؾاد الرمبة العالقة في السؾاقع ) في حيؽ(خلؿ السؾسؼ الذتؾي S2السؾقع )

عالقة لسياه شط كيؼ السؾاد الرمبة الالدماني لتبايؽ ال وفي ما يخصالتؾالي  (ممغؼ/لتخ عمى 8 46, 
ارتفاعًا بمغ  سجل السؾسؼ الريفي اف (17والخخيظة ) (24( والذكل)27الذشافية فيلحع مؽ الججوؿ )

,اما تبايشيا السكاني  (ممغؼ/لتخ4 61انخفزت الكيؼ خلؿ السؾسؼ الذتؾي الى ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 133)
( S2سجل السؾقع ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 138( اعمى قيؼ لمسؾاد الرمبة العالقة لتبمغ )S4قج سجل الؾقع )ف

 , S3بمغ قيسيا ضسؽ السؾاقع ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ خلؿ السؾسؼ الريفي 3 124ادنى قيسيا اذ بمغت )
S1( )132 3  ,137 5)في حيؽ,  ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ( السؾقعS2 اعمى قيؼ ) لمسؾاد الرمبة العالقة

(ممغؼ/لتخ لتدجل ادنى قيؼ 77 43انخفزت ) في حيؽ (ممغؼ/لتخ2 94ضسؽ السؾسؼ الذتؾي اذ بمغت )
,  S4 ,S1( )51 4( ضسؽ السؾاقع )T.S.Sبمغت قيؼ ) في حيؽ( S3لمسؾاد الرمبة العالقة في السؾقع )

 (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي 55 57

 -:Phosphate( PO4) الفىسفاخ -7

اتزح اف ىشاؾ تبايشًا زمانيًا  (18والخخيظة ) (25( والذكل )26مؽ خلؿ تحميل معظيات الججوؿ )
( اذ سجل 2121-2119ومكانيًا لعشرخ الفؾسفات لسياه شط الجيؾانية ضسؽ قزاء الحسدة الذخقي لعاـ )

انخفزت الى  في حيؽممغؼ/لتخ (68 1فرل الريف ارتفاعًا في قيؼ الفؾسفات بمغت )
( سجل S2(ممغؼ/لتخ خلؿ فرل الذتاء اما تبايؽ قيؼ الفؾسفات مكانيًا فيلحع اف السؾقع )195 1)

( ادنى S3سجل السؾقع ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 942 1اعمى قيؼ الفؾسفات خلؿ السؾسؼ الريفي بمغت )
فقج  (S4 , S1(ممغؼ/لتخ ,اما قيؼ الفؾسفات ضسؽ السؾاقع )432 1) قيؼ الفؾسفات لمسؾسؼ ذاتو بمغت 

( S1(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,اما خلؿ السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع )467 1,  911 1بمغت )
,  11 1( اذ بمغت قيؼ الفؾسفات في كل مشيسا )S1ارتفاعًا بديظًا في قيؼ الفؾسفات عؽ السؾقع )

/لتخ عمى (ممغؼ18 1,  9 1( قيؼ بمغت )S4 ,S3سجل السؾقع ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي 11 1
فيتزح مؽ الججوؿ التؾالي , اما تبايؽ عشرخ الفؾسفات لسياه شط الذشافية السجخى الخئيدي لشيخ الفخات 

اف  السؾسؼ الذتؾي سجل ارتفاعًا طفيفًا عسا ىؾ عميو في السؾسؼ  (18والخخيظة)(25)( والذكل27)
 الريفي اذ 
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 لعاـ خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه الفؾسفات قيؼ ( 25الذكل )

  (2119-2121) 

 

 

 
 

 

 

 

 

( ارتفاعًا في قيؼ الفؾسفات بمغت S2(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي وسجل السؾقع )1575 1, 157 1بمغت )
(ممغؼ/لتخ لتدجل ادنى قيؼ الفؾسفات خلؿ S4( )1 91)بمغت في السؾقع  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 24 2)

(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي اما خلؿ S3 ,S1( )2 23  ,1 91بمغت في السؾقع ) في حيؽالسؾسؼ الريفي 
انخفزت الى  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 23 1( اعمى قيؼ الفؾسفات لتبمغ )S4السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع )

,  11 1( فقج بمغت )S3 , S1( اما قيؼ الفؾسفات في السؾاقع )S2تخ في السؾقع )(ممغؼ/ل19 1)
(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي   يعدى الدبب في ارتفاع قيؼ الفؾسفات الى زيادة في السظخوحات الدراعية 21 1

 زيادة اعجاد الدكاف وزيادة الزغط عمى كسية مؽ جية وزيادة عؽفزلً والرشاعية الى مياه االنيار 
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 

    Sodium:- (+Na) الصىديىم-8

( والذكل 26ومكانيًا اذ يتزح مؽ خلؿ الججوؿ )تتبايؽ قيؼ الرؾديؾـ لسياه شط الجيؾانية تبايشًا زمانيًا 
 في(ممغؼ/لتخ 9 96( اف السؾسؼ الذتؾي سجل ارتفاعًا  في قيؼ الرؾديؾـ بمغت )19( والخخيظة )26)
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 (27)( و26) السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ
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 (18الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  الفؾسفاتقيؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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( اعمى قيؼ S4( خلؿ السؾسؼ الريفي اما تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع )1 79انخفزت الى )
(ممغؼ/لتخ ضسؽ 8 74(ممغؼ/لتخ خلؿ السؾسؼ الريفي وانخفزت الى )5 88الرؾديؾـ اذ بمغت )

ممغؼ/لتخ عمى  (S2 ,S1( )76 4  ,76 7بمغت قيؼ الرؾديؾـ ضسؽ السؾاقع ) في حيؽ( S3السؾقع )
 ممغؼ/لتخ (4 111بمغت ) ( اعمى قيؼ الرؾديؾـS4ع )التؾالي  اما خلؿ السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾق

 لمرؾديـؾ( قيؼ S3 ,S1( وقج سجل السؾقع )5 92اذ بمغت ) (ادنى قيؼ الرؾديؾـS2وسجل السؾقع )
 ضسؽ شط الذشافية فيلحع عشرخ الرؾديؾـعمى التؾالي  اما تبايؽ  ممغؼ/لتخ (3 111, 4 94بمغت )

السؾسؼ الريفي سجل ارتفاعًا في قيسو بمغت اف  (19( والخخيظة )26والذكل ) (27مؽ الججوؿ )
( S4 ,S2) يؽالسؾقع (ممغؼ/لتخ اما تبايشيا السكاني فيلحع اف468(ممغؼ/لتخ وانخفزت الى )667)

ادنى الكيؼ  ( S1قع )سجمت السؾ  في حيؽممغؼ/لتخ لكل مشيسا (685بمغت ) الرؾديـؾ عمى قيؼا  تسجم
اما خلؿ (ممغؼ/لتخ S2( )651بمغت في السؾقع ) في حيؽ خلؿ السؾسؼ الريفي  ممغؼ/لتخ(648بمغت)

انخفزت  في حيؽ( 481)بمغت الرؾديؾـ ( سجل ارتفاعًا في قيؼS2السؾسؼ الذتؾي فيتزح اف السؾقع )
عمى  ممغؼ/لتخ(S4 ,S3( )462  ,472)السؾاقع بمغت في في حيؽ(S1)في السؾقع ممغؼ/لتخ (458الى )
يعدى الدبب في ىحا التبايؽ الى تأثيخ عجة عؾامل مشيا طبيعية واخخى بذخية فارتفاع قيؼ  التؾالي

غدل التخبة وعسمية اذابة  عؽفزلً تأثيخ االسسجة اللعزؾية السدتخجمة في الدراعة الرؾديؾـ يخجع الى 
كحلػ ما يظخح مؽ الفزلت ومياه الرخؼ الرحي تعسل عمى ارتفاع ندبة الرؾديـؾ في االملح 

 السياه 

 لعاـ خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه الرؾديؾـ قيؼ ( 26الذكل )

  (2119-2121) 
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 (27)( و26) عمى الججوؿ السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد
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 (19الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  الرؾديؾـقيؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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 -:Potassium  (+K)الثىتاسيىم  -9

( اتزح تبايؽ قيؼ البؾتاسيؾـ لسياه 21( والخخيظة )27( الذكل )26)مؽ خلؿ تحميل معظيات الججوؿ 
الجيؾانية اذ سجمت قيؼ ارتفاعًا خلؿ السؾسؼ الذتؾي اذ بمغ شط الجيؾانية تبايشًا زمانيًا ومكانيًا 

(ممغؼ/لتخ خلؿ السؾسؼ الريفي ,ومؽ خلؿ تحميل بيانات الججوؿ 2 4(ممغؼ/لتخ انخفزت الى )8 4)
 اذ بمغتلذط الجيؾانية خلؿ الفرل الحار  لمبؾتاسيؾـ( سجمت اعمى قيؼ S1 ,S2السؾقع )اتزح اف 

 ( اما قيؼ الرؾديـؾS3(ممغؼ/لتخ في السؾقع )7 3انخفزت الى ) في حيؽلكل مشيسا (ممغؼ/لتخ 6 4)
ل ( سجS1فيتزح اف السؾقع ) (ممغؼ/لتخ, اما خلؿ السؾسؼ البارد 9 3( فقج بمغت )S4ضسؽ السؾاقع )

خلؿ  ادنى قيؼ لمرؾديؾـ (S2سجل السؾقع ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 5بمغت )ارتفاعًا في قيؼ الرؾديؾـ 
,  S4 ,S3( )4 9ضسؽ السؾاقع ) الرؾديـؾبمغت  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 6 4السؾسؼ الذتؾي لتبمغ )

( 27لسياه شط الذشافية فيتزح مؽ الججوؿ ) تبايؽ قيؼ الرؾديـؾ (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي  اما 7 4
انخفض  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 5 12( ارتفاع قيسيا خلؿ السؾسؼ الذتؾي الى )21( والخخيظة )27والذكل )

  (ممغؼ/لتخ خلؿ السؾسؼ الريفي 6 8الى )

 لعاـ خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه البؾتاسيؾـ قيؼ ( 27الذكل )

  (2119-2121) 

 

 

 
 

 

 

 

 (27)( و26) السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ
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 (21الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  البؾتاسيؾـقيؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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(ممغؼ/لتخ خلؿ 8 16( سجل اعمى قيؼ الرؾديؾـ اذ بمغت )S2تبايشيا السكاني فيلحع اف السؾقع )اما 
( S3 ,S1( اما مؾاقع العيشة )S4(ممغؼ/لتخ  في السؾقع )4 8انخفزت الى ) في حيؽالسؾسؼ الريفي 

الذتؾي فيلحع اف (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,اما خلؿ السؾسؼ 6 8, 5 16فقج بمغت فييسا قيؼ الرؾديؾـ )
( فقج اذ بمغت S4(ممغؼ/لتخ اما السؾقع )9( سجل اعمى قيؼ لمرؾديؾـ اذ بمغت )S2السؾقع )

(ممغؼ/لتخ  يعدى الدبب في ارتفاع قيؼ الرؾديـؾ الى تخكد االيؾنات السؾجبة في السياه نتيجة لتأثيخ 6 8)
التبخخ  زيادة معجالت عؽفزلً يار تجفق مياه البدؿ وعسمية غدل التخبة وبدؿ مياىو الى مجاري االن

عمى زيادة تخكد الرؾديؾـ في السياه اما انخفاضيا فيعدى الى قمة أثخ  كل ىحا  يعسلخلؿ الفرل الحار 
 السمؾثات وبالتالي انخفاض تخاكيد الرؾديـؾ في السياه 

 

 -:Total Hardness (T.H) العسزج الكليح -10

واف مؽ اىؼ مرادرىا وجؾد  كست يعج عشرخ العدخة الكمية مؽ اىؼ العشاصخ التي تحجد نؾعية السياه  
اذ يتزح مؽ خلؿ تحميل  (1)واالنييجرايت في رسؾبيات الشيخصخؾر الليسدتؾف والجولؾمايت والجبدؾـ 

تبايؽ قيؼ العدخة الكمية تبايشًا زمانيًا ومكانيًا اذ بمغت  (21والخخيظة ) (28( والذكل )26بيانات الججوؿ )
(ممغؼ/لتخ خلؿ السؾسؼ الذتؾي اما 341انخفزت الى ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 411خلؿ السؾسؼ الريفي )

سجل السؾقع  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 416( اعمى قيؼ لمعدخة  اذ بمغت )S2تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع )
(S4ادنى لمعدخة ا )( (ممغؼ/لتخ اما قيسيا ضسؽ السؾاقع )381لكمية اذ بمغتS3 , S1( فقج بمغت )412 
( اعمى قيؼ لمعدخة الكمية S1سجل السؾقع ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي خلؿ السؾسؼ الريفي ,392, 

( اما S3(ممغؼ/لتخ ضسؽ السؾقع )316وانخفزت الى ) (ممغؼ/لتخ376خلؿ السؾسؼ الذتؾي بمغت )
  (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي 352,  321( فقج بمغت )S4 , S2) في السؾقع قيسيا

       ( والخخيظة28( والذكل )27في مياه شط الذشافية فيتزح مؽ الججوؿ ) اما تبايؽ قيؼ العدخة الكمية
انخفزت الى  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 2 895بمغت ) الريفي ارتفاعًا في قيؼ العدخة سجل السؾسؼ  (21)
 ( اعمى قيؼ لمعدخةS4اما تبايشيا السكاني فقج سجل السؾقع ),خلؿ السؾسؼ الذتؾي  (ممغؼ/لتخ692)

                                                           
رعج محسؾد نريف واخخوف ,دراسة نؾعية مياه نيخ ديالى في بعض مشاطق الحؾض واالوسط والحؾض االسفل ,مجمة (1)

  229, ص 2112, 2,العجد 11جامعة كخبلء العمسية , السجمج
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لعاـ   خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه العدخة الكمية قيؼ ( 29الذكل )
(2119-2121) 

 

 

 
 

 

 

 

 (27)( و26) السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ

 

( خلؿ السؾسؼ الريفي ,اما S1(ممغؼ/لتخ ضسؽ السؾقع )879انخفزت الى) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 912)
سجل  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 718بمغت )( ارتفاعًا في قيؼ العدخة S2) خلؿ السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع

,  711ت )( فقج بمغS4 , S1(ممغؼ/لتخ اما قيسيا في السؾاقع )676بمغت )( ادنى قيسيا S3السؾقع )
ارتفاع درجة الحخارة وبالتالي زيادة , يعدى الدبب في ارتفاع قيؼ العدخة الى  (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي684

سخعة الجخياف السائي وبالتالي تعسل التعخية  عؽفزلً معجالت التبخخ مسا يعسل عمى زيادة تخكد العدخة 
الشيخية عمى جخؼ الرخؾر داخل السجخى السائي يزاؼ الى ذلػ زيادة السظخوحات مؽ مياه الرخؼ 

 الرحي ومياه البدؿ كل ىحا يؤدي في نياية االمخ الى ارتفاع قيؼ العدخة الكمية  
 

 -:Dissolved Oxygen( DO) الوكسجني املذاب -11
وكدجيؽ مؽ العشاصخ الكيسيائية التي تترف بيا السياه وتحتاجيا االحياء السائية في عسمية التشفذ يعج اال

إلنتاج الظاقة وتؤثخ درجة الحخارة بذكل مباشخ في تحجيج كسية االوكدجيؽ السحاب في الساء ويختبظاف 
 سحاب نتيجة لقمة ذوبافبعلقة عكدية بسعشى اف في حالة ارتفاع درجة الحخارة تقل كسية االوكدجيؽ ال
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 (21الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  العدخة الكميةقيؼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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 (22( والخخيظة )31( والذكل )26 يتزح مؽ خلؿ تحميل بيانات الججوؿ ) (1)الغازات والعكذ صحيح
اذ سجل فرل الريف انخفاضًا في قيؼ االوكدجيؽ تبايؽ قيؼ االوكدجيؽ السحاب تبايشًا زمانيًا ومكانيًا 

 رل الذتاء اما تبايؽ قيؼ االوكدجيؽ(ممغؼ/لتخ خلؿ ف9 7ارتفعت الى ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 64 5بمغت )
( سجل اعمى قيؼ لألوكدجيؽ خلؿ السؾسؼ الريفي بمغت S4مكانيًا فيلحع اف السؾقع )

(ممغؼ/لتخ 12 5لمسؾسؼ ذاتو بمغت  ) ( ادنى قيؼ لمعشرخS1سجل السؾقع ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 46 6)
(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,اما 87 5,  13 5( فقج بمغت )S3 , S2ضسؽ السؾاقع ) ,اما قيؼ االوكدجيؽ

ممغؼ/لتخ عمى (14 8)اذ بمغت  ( ارتفاعًا في قيؼ االوكدجيؽS2ؿ السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع )خل
 ( قيؼS4 ,S1)لسؾقعسجل ا في حيؽ(S3)(ممغؼ/لتخ في السؾقع58 7فض الى )انخ في حيؽالتؾالي 

 لسياه شط , اما تبايؽ عشرخ االوكدجيؽ لتؾالي(ممغؼ/لتخ عمى ا89 7, 11 8بمغت ) لألوكدجيؽ
( اف  السؾسؼ 22(والخخيظة)31والذكل)(27شيخ الفخات فيتزح مؽ الججوؿ)الذشافية السجخى الخئيدي ل

(ممغؼ/لتخ لمسؾسؼ الريفي 9 5انخفزت الى) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 8 7الذتؾي سجل ارتفاعًا اذ بمغت )
 بمغت في  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 33 6)خلؿ السؾسؼ الريفي بمغت االوكدجيؽقيؼ (اعمى S2وسجل السؾقع )

لعاـ   خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه االوكدجيؽ السحاب قيؼ ( 31الذكل )
(2119-2121) 

 

 

 
 

 

 

 

 (27)( و26) السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ
                                                           

  43, ص 2115االردف ,  –حديؽ عمي الدعجي , البيئة السائية , دار اليازوردي لمظباعة والشذخ والتؾزيع , عساف (1)
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 (22الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  االوكدجيؽ السحابقيؼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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( S3 ,S1بمغت في السؾقع ) في حيؽلتدجل ادنى قيؼ لألوكدجيؽ السحاب (ممغؼ/لتخ S4( )5 52السؾقع)
( اعمى قيؼ S2الذتؾي فقج سجل السؾقع )(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي اما خلؿ السؾسؼ 65 5,  32 6)

 في حيؽ (S1(ممغؼ/لتخ في السؾقع )74 7انخفزت الى ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 1 8االوكدجيؽ لتبمغ )
 (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي 71 7,  84 7( فقج بمغت )S4 , S3) بمغت الكيؼ في السؾاقع

 

 -:Nitrate (-NO3) النرتاخ -12

( تبايؽ قيؼ الشتخات تبايشًا 23( والخخيظة )31( والذكل )26الججوؿ )يتزح مؽ خلؿ تحميل معظيات 
(ممغؼ/لتخ وانخفزت الى 6 6زمانيًا ومكانيًا اذ سجل السؾسؼ الريفي ارتفاعًا في الشتخات بمغت )

( سجل اعمى قيؼ S2السكاني فيلحع اف السؾقع )(ممغؼ/لتخ خلؿ السؾسؼ الذتؾي ,اما تبايؽ 42 4)
(ممغؼ/لتتخ 46 6( ادنى قيؼ الشتخات اذ بمغت )S3سجل السؾقع ) في حيؽ(ممغؼ/لتخ 74 6لمشتخات بمغت )

(ممغؼ/لتخ ,اما خلؿ S4 ,S1( )6 65  ,6 56بمغت الكيؼ في السؾاقع ) في حيؽخلؿ السؾسؼ الريفي 
ت انخفز في حيؽ(ممغؼ/لتخ 19 5( ارتفاعًا في قيؼ الشتخات بمغت )S1السؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع )

,  S4 , S3( )4 39بمغت قيؼ الشتخات في السؾاقع ) في حيؽ( S2ممغؼ/لتخ في السؾقع )(84 3الى )
  (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي 37 4

 لعاـ   خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذط(قيؼ الشتخات لسياه 31الذكل)

     (2119-2121) 
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 (27)( و26) باالعتساد عمى الججوؿالسرجر : مؽ عسل الباحث 
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 (23الخخيظة )

 (2121-2119لعاـ)خلؿ الفرل الذتؾي والريفي الجيؾانية والذشافية  لذطلسياه  الشتخاتقيؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27)( و26)مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ السرجر: 
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( اف 23( والخخيظة )31( والذكل )27الججوؿ )اما تبايؽ عشرخ الشتخات لسياه شط الذشافية فيتزح مؽ 
(ممغؼ/لتخ 3 5,  8 5ارتفاعًا بديظًا عسا ىؾ عميو في السؾسؼ الريفي اذ بمغت ) شيج السؾسؼ الذتؾي 

قيؼ لمشتخات خلؿ السؾسؼ ( سجل اعمى S2فيلحع اف السؾقع )عمى التؾالي ,اما تبايؽ قيؼ الشتخات مكانيًا 
سجل السؾقع  في حيؽ(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي 3 7,  52 5اء اذ بمغت )الريفي والذتؾي عمى حجًا سؾ 

(S3( انخفاضًا في قيؼ الشتخات بمغت )ممغؼ/لتخ 1 5)بمغت الكيؼ لمسؾاقع ) في حيؽS4 ,S1( )5 51  ,
( ادنى قيؼ لمشتخات S4(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي لمسؾسؼ الريفي اما لمسؾسؼ الذتؾي فقج سجل السؾقع )11 5
 (ممغؼ/لتخ لكل مشيسا S3 ,S4( )5 4(ممغؼ/لتخ وبمغت قيسيا لمسؾاقع)3 5بمغت )

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع
تقييم مدى صالحية املياه  

 ت الشررةة تسعمااالال
   وتنايعها
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 بـــخ تتموَعاــــخ املَبه لالتسعموباد الجررٍـــن هدى صالحَــتقََ

عمييا في تمبية مختمف االحتياجات السائية البذخية الدراعية  يعتسج يحلسؾارد السائية االساس التعج ا
الرشاعية السشدلية وغيخىا وتتبايؽ ىحه االحتياجات في معاييخىا لمسياه والتي تتحجد بحدب نؾعية السياه 

تكؾن  في حيؽ,االروائية  وخرائريا الفيديائية والكيسيائية فبعض الخرائص تكؾن مالئسة لألغخاض
وبحدب السقاييذ العالسية والعخبية ,لمتبايؽ في تمػ الخرائص  وفقا  غيخ مالئسة ألغخاض الذخب 

عمى مجى صالحية السياه لألغخاض البذخية لحا جاء ىحا الفرل ,والعخاقية السحجدة لتمػ االغخاض 
التظخق الى  فزال  عؽالسياه  الستعجدة وكيف يسكؽ ان نزع الحمؾل السشاسبة لسعالجة عجم صالحية

 االساليب التي يسكؽ مؽ خالل تشسية السؾارد السائية في مشظقة الجراسة.

 -د الجررٍخ تسعموباتقََن صالحَخ املَبه لال -اتاا 
 -صالحَخ املَبه لألغراض الجَئَخ تقََن  -1
لتكيؼ مجى صالحية السياه ألغخاض البيئية مؽ عجميا فقج تؼ االعتساد عمى السعاييخ العالسية والعخاقية  

اذ يالحع  (82( و)82( ومقارنتيا مع نتائج التحاليل لمعشاصخ الفيديائية والكيسيائية ججول )82الججول )
الحجود ضسؽ انيا تقع  روجيشي مع السعاييخ العخاقيةواالس الييجمؽ خالل مقارنة عشرخ درجة الحخارة 

( لالس 2.6-2.6(ْم بالشدبة لجرجة الحخارة و)33.3-2.22السدسؾح بيا ألغخاض البيئة والبالغة )
-01نجج ان العكؾرة والتؾصيمة الكيخبائية لؼ تكؽ ضسؽ تمػ الحجود والبالغة ) في حيؽالييجروجيشي 

02)NTU (مايكخوسيسشد/سؼ بسعشى انيا غيخ صالحة لألغخاض البيئية ,اما األمالح 011لمعكؾرة و)
صالحة لألغخاض البيئية بالشدبة نيا أ الكمية الحائبة فعشج مقارنة نتائج التحاليل مع السعاييخ العخاقية اتزح

اي انيا  (ممغؼ/لتخ بالشدبة لذط الذشافية0611لذط الجيؾانية اال انيا خارج الحجود السدسؾح بيا والبالغة )
 يؽمظابق االديؾم والبؾتاسيؾم والشتخات كاننجج ان عشرخ الك في حيؽغيخ صالحة لألغخاض البيئية 

 ض(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي اي انيا مياه صالحة ألغخا61,  81-06,  811لمسعاييخ العخاقية والبالغة )
فؾسفات واالوكدجيؽ السحاب قج البيئة وقج اتزح مؽ خالل نتائج السقارنة ان السؾاد الرمبة العالقة وال

(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي 6,  3,  31تجاوزت تمػ السعاييخ السدسؾح بيا لذظي الجيؾانية والذشافية والبالغة )
اما بالشدبة الرؾديؾم والعدخة الكمية فيالحع انيا كانت ضسؽ تمػ الحجود بالشدبة لذط الجيؾانية والبالغة 

 بالشدبة لذط الذشافية اي ان شط الجيؾانية صالح لألغخاضوزتيا تجا في حيؽ(ممغؼ/لتخ 611,  811)
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 ( 82)ججول

 بحدب السعاييخ العخاقيةلشؾعيو السياه الرالحة لمبيئة السائية  االحجود السدسؾح بي

وزارة الرحة , التذخيعات البيئية , نغام -8( . 82( و)82الججول )-0 مؽ عسل الباحث باالعتساد عمىالسرجر :
 .80, ص0662حساية وتحديؽ البيئة,  دائخة, 0622( لدشة 86العسؾمية مؽ التمؾث, رقؼ )صيانو االنيار والسياه 

 البيئية عمى العكذ مؽ شط الذشافية .

 - ألغراض الررةصالحَخ املَبه تقََن  -2
ض بيان مجى صالحية السياه خ ( لغW.H.Oتؼ االعتساد عمى السعايبخ العالسية لسشغسة الرحة العالسية )

ومقارنتيا مع نتائج التحاليل السختبخية لشؾعية السياه ومؽ خالل  ألغخاض الذخب لذط الجيؾانية والذشافية
-6العكؾرة لؼ تكؽ ضسؽ الحجود السدسؾح بيا والتي تتخاوح بيؽ ) نأ( فقج تؼ بيان 86مالحغة ججول )

86)NTU  رة لذظي الجيؾانية والذشافية خالل وبحلػ فالسياه غيخ صالحة ألغخاض الذخب مؽ ناحية العكؾ
ما عشرخ التؾصيمة الكيخبائية واالمالح الكمية الحائبة فاتزح عشج مقارنتيا مع أ,والذتؾي  مؾسسي الريفي

 نتائج التحاليل السختبخية انيا كانت ضسؽ السعاييخ السحجدة مؽ قبل مشغسة الرحة العالسية ألغخاض

 المعايير العراقية  شط الشنافية شط الديهانية النهعية العناصر
 شتهي المهسم ال صيفيالمهسم ال شتهي المهسم ال صيفيالمهسم ال

 مْ 33.3-2.22 03.8 86.2 03.2 82.2 درجة الحرارة )ْم(
 06.6 00.3 20.0 22.2  01-02NTU (NTUالكعهرة )

 PH 2.32 2.83 2.2 2.2 2.6-2.6 االس الهايدروجيني
 مايكخوسيسشد/سؼ600.6 616.26 8626 8218.6 011 (E.Cالتهصيلة الكهربائية )
 T.D.S 600 202.6 0660 8101.2 0611االمالح الكلية الذائبة 

 Ca 012.3 20 020.6 086.8 811الكالسيهم 
 TSS 26.08 62.26 033 20.0 31المهاد الصلبة العالقة 

 po4  1.22 1.166 1.062 1.0626 3الفهسفات
 Na 26.0 62.6 222 022 811الصهديهم 

 K 0.8 0.2 08.6 2.2 06-81البهتاسيهم 
 T.H 011 300 266.8 268 611العسرة الكلية 

 DO 6.20 2.6 6.6 2.2 6االوكسجين المذاب 
 61 6.2 6.3 0.08 2.2 النترات 
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 ( 86)ججول

 (W.H.O-2001)بحدب مشغسة الرحة العالسية لمذخب لشؾعيو السياه الرالحة  الحجود السدسؾح بيا

 (82و) (82الججول ) -0مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى السرجر: 

 2- W.H.O. International Standard for Drinking Water- Geneva, Switzerland, edition2001. 
 

(ممغؼ/لتخ لألمالح الكمية 0111( مايكخوسيسشد/سؽ لمتؾصيمة الكيخبائية و)0611)الذخب والبالغة  
فقج  كانت خارج الحجود السدسؾح بيا لمسؾسؼ الذتؾي اما عشرخ الكالديؾم في حيؽالحائبة لمسؾسؼ الريفي 

كانت  (ممغؼ/لتخ, بشسا يالحع ان  السؾاد الرمبة العالقة61تجاوز محجدات السشغسة العالسية البالغة )
تجاوز لمسؾسؼ الريفي لذظي الجيؾانية  في حيؽ(ممغؼ/لتخ لمسؾسؼ الذتؾي 22ضسؽ الحجود البالغة )

( ممغؼ/لتخ اي 6.0مؼ تتجاوز السعايبخ السحجدة الغخاض الذخب والبالغة )فالفؾسفات ية .اما قيؼ والذشاف
يالحع ان عشرخ  في حيؽ, انيا صالحة لمذخب لذط الجيؾانية والذشافية لمسؾسؼ الريفي والذتؾي 

صالحة بسعشى انيا غيخ لذط الذشافية (ممغؼ/لتخ 811الرؾديؾم لؼ يكؽ ضسؽ تمػ الحجود والبالغة )
ع ان عشرخ البؾتاسيؾم يالحو  كانت ضسؽ تمػ الحجود بالشدبة لذط الجيؾانية في حيؽ  ألغخاض الذخب

 المعايير العالمية شط الشنافية شط الديهانية النهعية العناصر
 شتهي المهسم ال صيفيالمهسم ال شتهي المهسم ال صيفيالمهسم ال

 06.6 00.3 20.0 22.2  6-86NTU (NTUالكعهرة )
 PH 2.32 2.83 2.2 2.2 2.6-2.6 االس الهايدروجيني
 مايكخوسيسشد/سؼ600.6 616.26 8626 8218.6 0611 (E.Cالتهصيلة الكهربائية )
 T.D.S 600 202.6 0660 8101.2 0111االمالح الكلية الذائبة 

 Ca 012.3 20 020.6 086.8 61الكالسيهم 
 TSS 26.08 62.26 033 20.0 22المهاد الصلبة العالقة 

 po4  1.22 1.166 1.062 1.0626 6.0الفهسفات
 Na 26.0 62.6 222 022 811الصهديهم 

 K 0.8 0.2 08.6 2.2 26البهتاسيهم 
 T.H 011 300 266.8 268 611العسرة الكلية 

 DO 6.20 2.6 6.6 2.2 3-0االوكسجين المذاب 
 01 6.2 6.3 0.08 2.2 النترات 



 د الجررٍخ تتموَعابتسعموباالفصل الراثع .........تقََن هدى صالحَخ املَبه لال 

 

 

127 

السؾسؼ الذتؾي لذط الذشافية فقج كان غيخ  ء(ممغؼ/لتخ باستثشا26لؼ يتحاوز الحجود السدسؾح بيا والبالغة )
ة  اما العدخة الكمية فقج كانت صالح ألغخاض الذخب بحدب السعاييخ السحجدة مؽ قبل السشغسة العالسي

اتزح ان خرائص  في حيؽ(ممغؼ/لتخ بالشدبة لذط الجيؾانية 611ضسؽ الحجود السدسؾح والبالغة )
نؾعية السياه لذط الذشافية قج تجاوز تمػ الحجود اي انيا غيخ صالح لمذخب لمسؾسؼ الذتؾي والريفي 

اتزح لؼ ( W.H.Oؽ السحاب مع معاييخ مشغسة ),ومؽ خالل مقارنة نتائج التحاليل السختبخية لألوكدجي
يالحع الشتخات كانت ضسؽ الحجود  في حيؽ(ممغؼ/لتخ 0-3تكؽ ضسؽ الحجود السدسؾح بيا والبالغة )

(ممغؼ/لتخ انا ان صالحة ألغخاض الذخب لذظي الجيؾانية والذشافية لمسؾسسيؽ 01السدسؾح بيا والبالغة )
 الريفي والذتؾي .

 - لألغراض اارتائَخصالحَخ املَبه تقََن  -3
يا إلرواء السحاصيل الدراعية ضسؽ السشظقة فقج ستعساللغخض بيان مجى صالحية مياه مشظقة الجراسة ال

اذ يالحع مؽ خالل مقارنة  (ISECIالسشغسة اإلسالمية لمتخبية والثقافة والعمؾم )تؼ االعتساد عمى معاييخ 
( انيا 31( الججول )2.6الس الييجروجيشي مع معاييخ السشغسة البالغة )نتائج التحاليل السختبخية لعشرخ ا

كانت ضسؽ الحجود السحجدة مؽ قبل السشغسة اي انيا صالحة  لألغخاض االروائية ,اما عشرخ التؾصيمة 
البالغة  السشغسة اإلسالمية لمتخبية والثقافة والعمؾمالكيخبائية فقج تجاوزت الكيؼ معاييخ 

مايكخوسيسشد/سؼ بالشدبة لذط الذشافية اال انيا كانت ضسؽ الحجود السدسؾح بيا لذط الجيؾانية (8111)
بسعشى ان مياه شط الجيؾانية صالحة لألغخاض االروائية عمى العكذ مؽ مياه شط الذشافية فيي غيخ 

ديؾم انيا ويالحع مؽ خالل تحميل معظيات عشرخ الكالديؾم والرؾ صالحة إلرواء السحاصيل الدراعية ,
(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي اما 01, 81تجاوزت الحجود السدسؾح بيا مؽ قبل السشغسة االسالمية والبالغة )

(ممغؼ/لتخ 01, 8, 8بالشدبة لعشرخ الفؾسفات والبؾتاسيؾم والشتخات فقج كانت ضسؽ تمػ الحجود البالغة )
 سؽ الحجود السدسؾح بيا مؽ قبل السشغسةنيا كانت ضاما االمالح الكمية الحائبة فيالحع اعمى التؾالي ,

(ممغؼ/لتخ باستثشاء السؾسؼ الذتؾي لذط الذشافية فقج كان 8111والبالغة ) اإلسالمية لمتخبية والثقافة والعمؾم
خارج تمػ الحجود ,كحلػ يبيؽ الترشيف االمخيكي لسياه الخي ودرجة خظؾرة السمؾحة ان مياه شط الجيؾانية 

( اي انيا مياه ذات ممؾحة عالية 30(  الججول )C3ي صشف ضسؽ الفئة الثالثة )لمسؾسؼ الذتؾي والريف
 في حيؽوىي بحلػ ال تدتخجم اال بؾجؾد شبكة مؽ السبازل الفعالة ولمسحاصيل عالية التحسل لمسمؾحة 

 مياه( بسعشى انيا مياه ذات ممؾحة عالية ججا  اي انيا C4ترشف مياه شط الذشافية ضسؽ الفئة االخيخة )
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وفقا  لسعيار السشغسة لألغخاض االروائية لشؾعيو السياه الرالحة  االحجود السدسؾح بي( 31)ججول
 (ISECIوالثقافة والعمؾم )اإلسالمية لمتخبية 

 (82( و)82الججول ) -0 عمىمؽ عسل الباحث باالعتساد  السرجر:
2-World Health Resources Management, Islamic Educational, Scientific and Cultural 
Organization, Rebut, Morocco- 1997, P67.   

 المخيكي(ترشيف مياه الخي لسخاطخ السمؾحة حدب مختبخ السمؾحة ا30)ججول

 .830, ص 0626السرجر :احسج حيجر الدبيجي , ممؾحة التخبة االسذ الشغخية والتظبيكية ,مظبعة بغجاد , 

 المعايير العالمية شط الشنافية شط الديهانية النهعية العناصر
 شتهي المهسم ال صيفيالمهسم ال شتهي المهسم ال صيفيالمهسم ال

 PH 2.32 2.83 2.2 2.2 2.6 االس الهايدروجيني
 600.6 616.26 8626 8218.6 8111 (E.Cالتهصيلة الكهربائية )

 Ca 012.3 20 020.6 086.8 81الكالسيهم 
 po4  1.22 1.166 1.062 1.0626 8الفهسفات

 Na 26.0 62.6 222 022 01الصهديهم 
 K 0.8 0.2 08.6 2.2 8البهتاسيهم 
 01 6.2 6.3 0.08 2.2 النترات 

 T.D.S 600 202.6 0660 8101.2 8111االمالح الكلية الذائبة 

 مدى صالحية المياه صنف مياه الري  الرمز قيم االمالح الكلية ملغم/لتر
مياه صالحة لخي كافة السحاصيل في مختمف  مياه ذات ممؾحة واطئة C1 022اقل من 

 التخب
022-022 C2  مياه ذات ممؾحة

 متؾسظة
مياه صالحة لخي معغؼ السحاصيل الستؾسظة 

 التحسل لمسمؾحة
 

022-0022 
C3 اال بؾجؾد شبكة مؽ ال تدتخجم ىحه السياه  مياه ذات ممؾحة عالية

السبازل الفعالة ولمسحاصيل عالية التحسل 
 لمسمؾحة

 
0022-0222 

C4  مياه ذات ممؾحة عالية
 ججا  

مياه غيخ صالحة لمخي في الغخوف 
يا فقط في حالة استعسالاالعتيادية ويسكؽ 

التخب ذات الشفاذية العالية والبدل الجيج 
 ولمسحاصيل عالية التحسل ججا  لمسمؾحة
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 يا فقط في حالة التخب ذات الشفاذية العاليةاستعسالغيخ صالحة لمخي في الغخوف االعتيادية ويسكؽ 
 .عالية التحسل ججا  لمسمؾحة والبدل الجيج ولمسحاصيل 
 - ألغراض الصمبعخصالحَخ املَبه تقََن  -4
مؽ خالل مقارنة نتائج التحاليل السختبخية لشؾعية مياه شط الجيؾانية والذشافية لمسؾسؼ الذتؾي والريفي  

جيشي انيا صالحة لرشاعة الشديج واالسسشت والرشاعات الغحائية والؾرقية فقج اتزح ان االس الييجرو 
-2.6,  2-2والكيسيائية وشبو الكيسيائية والشفظية وفقج السحجدات السقخرة ألغخاض الرشاعة والبالغة )

باستثشاء السؾسؼ الذتؾي لسياه  (38الججول ) (عمى التؾالي2-6,  6.6-6,  2.0-6.0,  2.6,   2.2
يا في صشاعة الشديج فقط ,اما االمالح الكمية الحائبة فيالحع ان ستعسالشط الجيؾانية فأنيا غيخ صالحة ال

(ممغؼ/لتخ اما 061السياه تقع خارج الحجود السحجدة لرشاعة الشديج لمسؾسسيؽ الذتؾي والريفي والبالغة )
اال ان مياه شط الذشافية تقع خارج  ستعساللجيؾانية صالحة لالصشاعة االسسشت فاتزح ان مياه شط ا

(ممغؼ/لتخ , اما بالشدبة 0081الحجود السدسؾح بيا السحجدة ألغخاض صشاعة االسسشت والبالغة )
وفقج السحجدات  ستعساللمرشاعات الغحائية والتعميب فيالحع ان مياه مشظقة الجراسة غيخ صالحة لال

 (ممغؼ/لتخ باستثشاء السؾسؼ661السدتخجمة في الرشاعات الغحائية والبالغة ) الكياسية لشؾعية السياه

 السحجدات الكياسية لشؾعية السياه السدتخجمة في الرشاعات (38) ججول

 العخاقلتمؾث , مشذؾرات وزارة اإلعالم ,السرجر. دمحم ميجي الرحاف , السؾارد السائية في العخاق وصيانتيا مؽ ا السرجر:
 .028-021,ص  0622, 

)ملغم  العسرة الكلية
 /لتر(

 الكالسيهم
 )ملغم/لتر(

 االمالح الكلية 
 )ملغم/لتر(

االس 
 الهايدروجيني

 العناصر
 الصناعات

 صناعة النسيج 2-2 061 081 -

 صناعة االسمنت 2.6-2.2 0081 301 -

 الصناعات الغذائية والتعليب 2.6 661 311 301

 الصناعات الهرقية 0.2-6.0 0121 0121 011

 الصناعات الكيميائية وشبو الكيميائية 6.6-6 8611 811 0111

 الصناعات النفطية 2-6 3611 811 621
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فأنيا تقع ضسؽ تمػ الحجود ,ويالحع مؽ خالل مقارنة نتائج التحاليل الجيؾانية الريفي لسياه شط 
السدتخجمة في الرشاعات الؾرقية ان مياه شط الجيؾانية  السختبخية مع السحجدات الكياسية لشؾعية السياه

(ممغؼ/لتخ اما مياه شط الذشافية فقج 0121كؾنيا تقع ضسؽ تمػ الحجود والبالغة ) ستعسالصالحة لال
لمسؾسؼ الذتؾي والريفي ,اما بالشدبة  ستعسالتجاوزت الحجود السدسؾح بيا اي انيا غيخ صالحة لال

الكيسيائية فيتزح انيا مياه مشظقة الجراسة تقع ضسؽ الحجود السدسؾح بيا لمرشاعات الكيسيائية وشبو 
اما بالشدبة لعشرخ الكالديؾم فاتزح ان مياه شط (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي ,3611,  8611والبالغة )

(ممغؼ/لتخ اما مياه شط الذشافية 081الجيؾانية تقع ضسؽ الحجود السدسؾح بيا لرشاعة الشديج والبالغة )
زت الحجود السدسؾح بيا لرشاعة الشديج اما في صشاعة االسسشت والغحائية والؾرقية والكيسيائية تجاو 

,  0121,  311,  301والشفظية فقج كانت مياه مشظقة الجراسة ضسؽ الحجود السدسؾح بيا والبالغة )
مية فيالحع (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي لمسؾسسيؽ الذتؾي والريفي ,وفي ما يخص العدخة الك3611,  8611

في الرشاعات الغحائية والؾرقية وفقج السحجدات  ستعسالان مياه شظي الجيؾانية والذشافية غيخ صالحة لال
في الرشاعات  ستعسال(ممغؼ/لتخ عمى التؾالي في حيؽ انيا صالحة لال011,  301الكياسية والبالغة )

في الرشاعات  ستعساللال(ممغؼ/لتخ وكحلػ فيي صالحة 0111الكيسيائية وشبو الكيسيائية والبالغة )
السحجدات الكياسية اتزح ان مياه شط الذشافية قج تجاوزت  في حيؽالشفظية بالشدبة لسياه شط الجيؾانية 

 مغؼ/لتخ.(م621الشفظية والبالغة ) لشؾعية السياه السدتخجمة في الرشاعات

 

 - لالتسعاالك احلَوانٌ صالحَخ املَبه تقََن  -5
اذ  ( Altoviski)لغخض تقييؼ مجى صالحية السياه لالستيالك الحيؾاني فقج تؼ االعتساد عمى ترشيف 

( وبعج مقارنتيا مع الشتائج السختبخية لشؾعية السياه اتزح ان مياه مشظقة 33يالحع مؽ خال الججول )
(ممغؼ/لتخ اي انيا جيجة ججا  لالستيالك الحيؾاني 3111الجراسة تقع ضسؽ الفئة االولى لمترشيف البالغة )

بالشدبة لألمالح الكمية الحائبة اما عشرخ الكالديؾم فاتزح ان مياه مشظقة الجراسة لمسؾسسيؽ الذتؾي 
حال بالشدبة لعشرخ الرؾديؾم (ممغؼ/لتخ كحلػ ال361والريفي تقع ضسؽ الفئة االولى ايزا  والبالغة )

والعدخة الكمية فان مياه شظي الجيؾانية والذشافية لمسؾسؼ الذتؾي والريفي تقع ضسؽ الفئة االولى والبالغة 
 (ممغؼ/لتخ عمى التؾالي اي انيا جيجة ججا  لالستيالك الحيؾاني في مشظقة الجراسة.0611,  211)
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 (33) ججول

 ( Altoviski)محجدات السياه لالستيالك الحيؾاني بحدب ترشيف 

 العناصر  جيدة جدا   جيدة هااستعمالمسمهح ب هااستعمال يمكن ستعما الحد االعلى لال

 االمالح الكلية الذائبة 3111 6111 2111 01111 06111

 الكالسيهم 361 211 211 611 0111

 الصهديهم 211 0611 8111 8611 0111

 العسرة الكلية 0611 3811 0111 0211 60111

تيا في محافغة القادسية اطخوحة دكتؾراه استعساالعباس فاضل عبيج القخه غؾلي ,التحميل السكاني لمسياه الجؾفية و  السرجر:
 . 038ص ,8100)غيخ مشذؾرة( ,كمية التخبية, جامعة السدتشرخية, 

 

 - الدراتسختموَخ املَبه السغحَخ يف همغقخ  -ثبنَبا 

تعج الجراسات الخاصة بتشسية السؾارد السائية عمى درجة مؽ االىسية ال سيسا في السشاطق الجافة وشبو 
التدايج الدكاني  فزال  عؽارتفاع ندبة الزائعات السائية الجافة نغخا  لذحة السياه في مثل ىحه السشاطق و 
مسا يتظمب وضع استخاتيجيات اليجف مشيا السحافغة عمى وما يتبعو مؽ زيادة الظمب عمى السؾارد السائية 

,وفي ضؾء ذلػ فقج تظخقت الجراسة الى السؾارد السائية لغخض تمبية االحتياجات حاضخا  وتأميشيا مدتكبال  
 -اىؼ الؾسائل لتشسية السؾارد السائية في السشظقة وكاالتي:

 - ق الرً احلدٍثخائاتجبع عر -1

التقميجية واعتسادىا برؾرة واسعة في أي مشظقة يعسل عمى زيادة اليجر مؽ  الخي طخائق ان البقاء عمى  
%( مؽ مياه الخي عؽ طخيق عسميات التدخب التخشح التبخخ ال سيسا انيا تتؾفخ 61السياه اذ ترل الى )

ة ليا الغخوف السشاسبة متسثمة بؾقؾع مشظقة الجراسة ضسؽ السشاخ الرحخاوي الحار الجاف بالتالي زياد
عجم تبظيؽ الججاول االروائية والتي تؤدي الى ارتفاع كسية السياه الستدخبة الى  فزال  عؽجالت التبخخ مع

التقميجية يعسل عمى زيادة االمالح  طخائق الخي باطؽ االرض ىحا مؽ جانب مؽ جانب اخخ فان اتباع 
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%( 01-31ؾفيخ السياه بشدبة )تالحجيثة يعسل عمى  طخائق الخي تججر االشارة الى ان اعتساد الستخاكسة ,
االكثخ كفاءة واالمثل استغالال   طخائق الخي ,لحا فان االعتساد عمى  (38الذكل ) (0)مقارنة بالخي الديحي

واالقل ىجرا  وتبحيخا  لمسياه تؤثخ بذكل ايجابي عمى نؾعية وكسية السياه لحلػ سيتؼ التظخق الى اىؼ اساليب 
 -الخي الحجيثة التي يسكؽ اتباعيا في مشظقة الجراسة وكاالتي:

 

 -  Drip Irrigationالرً ثبلعمقَظ  -أ
بذكل واسع ال سيسا في السشاطق التي تتدؼ و  مؽ العالؼ في مشاطق عجيجة الستبعة طخائق الخي مؽ احجث 

فييا والتدخب كفاءة كؾن ندبة التبخخ  طخائق الخي وتعج مؽ اكثخ وتختفع فييا ندبة التسمح بذحة السياه 
يعدى ذلػ الى ندب ما  ان السياه السزافة اقل بكثيخ مسا ىي عميو في الظخق االخخى  فزال  عؽ قميمة

يتحجد بشقاط معيشة وتدداد كسية السياه السزافة بحدب مخاحل نسؾ الشبات واستشفاذ التخبة لمخطؾبة  يتخطب
 (8)وىحا يتختب عميو انخفاض ندبة االمالح ويسكؽ االعتساد عمى ىحه الظخيقة إلضافة االسسجة مع السياه

 -:االتيومؽ اىؼ مدايا الخي بالتشكيط 
 والديظخة عمى عسميات الخي وتجييد السياه.االقتراد في استعسال السياه  -0
 انتذار االمخاض الفظخية والحذخية.قمة نسؾ االدغال و  -8
  امكانية زيادة الحاصل وتحديؽ نؾعيتو مؽ خالل الديظخة عمى رطؾبة التخبة في السشظقة الجحرية. -3
لحاجة الى تدؾية يسكؽ االعتساد عمى ىحه الظخيقة في السشاطق غيخ مشتغسة االنحجارات دون ا -0

 االرض وتعجيميا.
يرمح الخي بالتشكيط  في السشاطق التي تتدؼ بتخبة عالية الشفاذية مسا يتختب عميو عجم عيؾر مذاكل  -6

 ارتفاع مشاسيب السياه االرضية يزاف الى ذلػ عجم وجؾد السذاكل الخاصة بالتغجق.
سشذآت مثل قشؾات الخي والبدل مسا يعسل عجم اعاقة العسميات الدراعية في الحقؾل وتقميص حجؼ ال -2

 عمى التقميل مؽ الكمفة االقترادية ويخفع مؽ استغالل االرض. 
 يسكؽ استعسال السياه ذات السمؾحة العالية ندبيا  والحج مؽ عاىخة الترمب الدظحي. -2
 الزائعات السائية بالتخمل العسيق والديح والتبخخ قميمة ججا . -2

                                                           
)دراسة في جغخافية السؾارد السائية( , رسالة ماجدتيخ )غ .م( , كمية  صبيحة حسج عؾدة , تقييؼ مذخوع الخميثة االروائي(0)

 .023-028, ص 8102جامعة السثشى ,  –التخبية لمعمؾم االندانية 
 .386-382نبيل ابخاليؼ الظيف , عرام خزيخ الحجيثي , السرجر الدابق ,  (8)
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 (38الذكل )
 الخي بحدب طخائق الخي الستبعةكفاءة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8108السرجر : مؤمؽ دمحم , الخي السؾضعي , وزارة الفالحة والريج البحخي , السسمكة السغخبية , 
 .2,ص

 الخي بالتشكيط وتتسثل ب: استعسالاال ان ىشاك ما سمبيات تعيب 
 الحاجة تؾفيخ مرادر الظاقة. فزال  عؽاالبتجائية تكؾن عالية نديبا  التكمفة االقترادية   -0
الحاجة الة اعسال استجامة برؾرة مدتسخة تتسثل بأعسال التذغيل والريانة وادامة مسا يتظمب قجرا   -8

 كبيخا  مؽ الخبخة والكفاءة.
فاض معجل الترخيف اندجاد السشقظات بحبيبات الظيؽ والخمل والخواسب والذؾائب يعسل عمى انخ -3

 لحلػ يتظمب وضع مخشحات لتشكية السياه. وفقا  وضعف تؾزيع السياه وىحا يؤثخ سمبا  في نسؾ السحاصيل و 

  كوَخ املَبه العٌ ٍسعفبد هماب المجبدكفبءح الرً = 
 كوَخ املَبه املوزعخ عمد احلقل            

 رًــــبءح الـــــــكف
 

نسجخ املَبه العٌ ٍسعفَد هماب 
 المجبد

نسجخ املَبه الضبئمخ العٌ ا 
 ٍسعفبد هماب المجبد

الرً السغحٌ                            
50   %- 70% 

الرً ثبلرش                             
70   %- 80% 

الرً ثبلعمقَظ                         
85   %- 95% 

الرً السغحٌ                            
30   %- 50% 

الرً ثبلرش                             
30  % - 20% 

الرً ثبلعمقَظ                         
15   %- 5% 
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تسيل االمالح الستخاكسة عمى مدافة قخيبة مؽ السشقظات الى االنتقال الى السشظقة الجحرية بفعل  -0
 االمظار وىحا يتظمب عسمية غدل بيؽ فتخة واخخى.

ما يتحجد نسؾ السجسؾعة الجحرية وتدداد كثافتيا في مشظقة االبتالل مسا يجعميا صغيخة وىحا قج  غالبا  -6
 يؤدي الى ضعف نسؾ الشبات ومذاكل تيؾية بعض السحاصيل.

 

 -: Irrigation Sprinklerالرً ثبلرش  -ة

التي عادة  ما تدتخجم في السشاطق ذات التخبة الخممية التي ال  الخي بالخش احجى اساليب الخي الحجيثة
ى تستمػ القجرة عمى االحتفاظ بالساء لسجة طؾيمة اذ ان اعتساد الخي بالغسخ ف مثل ىحه السشاطق يؤدي ال

رفع السياه ذلػ يتؼ اتباع ىحه االسمؾب في السشاطق التي تعتسج  فزال  عؽىجر كسيات كبيخة مؽ السياه , 
عمى عجل  اليجوي ومشيا ما ىؾ الشقالعمى عجة انؾاع مشيا الخي بالخش  البار االرتؾازية ,وتكؾن مؽ ا

 اذ تحتؾي عمى رشاش واحج يجفع السياه لسدافات بعيجةوالخي بالخش الشقال السجفع السشتقل متجحخج ومشيا  
اذ يتؼ ايرال السياه الى التخبة  .(0)%( بالسقارنة مع الخي الدظحي26وترل كفاءة الخي بالخش الى) 

عمى شكل رذاذ يذبة الى حجا  ما قظخات االمظار فيجخي ضخ السياه في شبكة مؽ االنابيب الى ان ترل 
 .(8)(2لسخشة الزيقة لتشذخ عمى شكل رذاذ الرؾرة )فؾىة ا

 -: (3)وان مؽ اىؼ االيجابيات التي تتسثل بيا طخيقة الخي بالخش ما يمي 
 سيؾلة الكياسات السائية ,ويسكؽ استعسال تراريف قميمة فزال  عؽسيؾلة الديظخة عمى تجييد السياه -0
 ال تعيق انغسة الخي بالخش العسميات الدراعية بالقجر الحي يحرل في الخي الدظحي .-8
 عجم الحاجة الى تدؾية االراضي , ويسكؽ اضافة االسسجة والسبيجات ومرمحات التخبة . -3
 ذات كفاءة عالية إلرواء السحاصيل وتؾزيع مياه الخي والحساية مؽ الركيع. -0
 مكؾنات الخي بالخش قابمة لمشقل مسا يديل استعسال الخي التكسيمي ان تظمب االمخ. -6
 يتؼ االعتساد عمى طخيقة الخي بالخش عشجما تكؾن كمفة العسل عالية في الخي الدظحي. -2

 لخش وكاالتي :وىشاك سمبيات لظخيقة الخي با

                                                           
,  8108,  018, العجد  8السجمج  ية اآلداب , مياه الخي , مجمة كم استعسالرفاه ميشى دمحم , نحؾ رفع كفاءة (0)

 .606ص
 .026السرجر الدابق , ص عمياء حديؽ سمسان البؾ راضي(8)

(3)
 .301-336حجيثي , السرجر الدابق , نبيل ابخاليؼ الظيف , عرام خزيخ ال 
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 (2الرؾرة )
 طخيقة الخي بالخش )الخش السحؾري(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2/2/8106السرجر: صؾرة أخحت بتاريخ 
 

انو يحتاج الى  عؽ فزال  تشخفض كفاءة الخي عشجما تكؾن الخياح شجيجة الدخعة ورطؾبة مشخفزة  -0
 تجييد مالي مشتغؼ.

 التذغيل اعمى مسا ىي عميو في الدظحي.الكمفة االقترادية تكؾن مكمفة ,وكمفة  -8
قج تذجع عمى انتذار مدببات االمخاض الفظخية والبكتيخية وقج يمحق الدقؾط السباشخ لخذاذ الساء  -3

 عمى اوراق الشباتات ضخرا  ال سيسا عشجما تكؾن مياه الخي رديئة.
 

 -:with bubbles Irrigation ثبلفقبعبد الرً -ة
يعج اسمؾب الخي بالفقاعات مؽ اساليب الخي الحجيثة اذ طؾرت حجيثا  مشقظات ذات ترخيف كبيخ لمسياه 

, اذ يتؼ ذلػ مؽ خالل تشجفع عمى ىيئة فقاعات ذات ضغط مشخفض يؤدي الى خفض تكاليف الزخ 
ضغط  دفع السياه في انابيب بالستيكية ذات ججار رقيق يحتؾي عمى ثقؾب بأقظار كبيخة حيث ان اي

خفيف مؽ قشاة يعسل عمى دفع السياه مؽ الثقؾب وان ما اىؼ ما يسيد ىحه الظخيقة ىي تكاليفيا تقارب او 
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تقل عؽ تكاليف الخي بالتشكيط باإلضافية الى وطؾل عسخ شبكتو وترل كفاءة الخي بالفقاعات الى حؾالي 
تساد عمى ىحه الظخيقة مباشخة االخخى ويسكؽ تحؾيل الخي الدظحي الى االع ظخائق الخي %(مقارنة ب61)

دون الحاجة الى تدؾية االرض وقج تؼ تجخبة ىحه الظخيقة في االمارات واثبتت نجاحيا مع تؾفيخ لمسياه 
 .(0)%(21-%21ترل الى )

 -:Improved surface irrigation الرً السغحٌ املغور -ج

السجخى السائي او الججاول االروائية الى يقرج بو الظخيقة التي يتؼ بسؾجبيا نقل السياه والتحكؼ بيا مؽ  
اذ تكؾن عمى نقاط متداوية االرتفاع في الحقل وترل فييا كفاءة  .(8)االراضي السخوية بؾاسظة  االنابيب

وتقمل مؽ الفاقج في مياه الخي مؽ خالل تؾزيع السياه بذكل أمثل ومتداوي  %(86-%81السياه الى )
ب عميو تجاندا  في نسؾ السحاصيل الدراعية ورفع كفاءتيا االنتاجية عمى سظح السداحة السخوية مسا يتخت

 .وان مؽ  (3)االنابيب الشاقمة والبؾابات استعسالومؽ اىؼ طخقيا الخي الستقظع والخي بترخيف متغيخ والخي ب

 -التي يترف بيا الخي الدظحي السظؾر ما يمي : اإليجابياتاىؼ 

 متداوي عمى سظح السداحة السخوية .التؾزيع االمثل لسياه الخي بذكل  -0

 تخفيض الزغط عمى شبكات الرخف.قمة الزائعات مؽ مياه الخي وبالتالي  -8

 رفع كفاءة االرض الدراعية .وانخفاض كمفة التأسيذ مقارنة بالخي بالتشكيط وبالخش. -3

السكششة في العسميات  استعسالامكانية  عؽ فزال  %(. 86-% 81السياه بحجود ) استعسالرفع كفاءة  -0
 الدراعية.

 -:Closed Irrigation اععوبد الرً املغلق -2
 مؽ اساليب الخي الحجيثة التي يتؼ انذائيا في السشاطق التي تتدؼ بذحة السياه وقمة الؾارد السائي وعخوف 

                                                           
لبشان ,  -, بيخوت 0العخبية , طاالشخم , اقتراديات السياه في الؾطؽ العخبي والعالؼ , مخكد دراسات الؾحجة  حسؾدم(0)

 .066, ص 8110
 .2, ص 2002دليل المزارع لنظام الري السطحي المطور ,مشروع ترشيد انظمة الري في راس العين , (2)
, رسالة ماجدتيخ )غ .م(  خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني ,الخرائص الييجرولؾجية لشيخ دجمة في محافغتي ميدان والبرخة(3)

 .066, ص 8100جامعة البرخة ,  –لمعمؾم االندانيةكمية التخبية , 
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معالجة مذكمة  عؽ فزال  مشاخية حارة جافة لتعسل عمى التقميل مؽ اليجر السائي وتخشيج االستيالك 
,لحلػ فان الزائعات مؽ القشؾات االروائية نتيجة لعسمية التبخخ والتدخب الحاصل بدبب عجم االمالح 

تبظيؽ الججاول لحلػ غان االعتساد عمى ىحه الظخيقة لتخمص مؽ ىحه السذاكل اذ يتؼ ايرال السياه 
,ويعسل الخي ( 2الرؾرة ) (0)ي الدراعيةبزخيا الى الفخوع الثانؾية عؽ طخيق االنابيب الشاقمة الى االراض

%( والعجالة في تؾزيع السياه عؽ طخيق ججولة ري متكاممة مسا يعسل 66السغمق بخفع كفاءة الشقل الى )
انو ال يحتاج الى جدؾر لمسذاة والديارات والشؾاعؼ القاطعية  عؽ فزال  عمى التقميل مؽ االسخاف بالسياه 

ى نؾعية مياه الخي والتخمص مؽ مذكمة الشباتات السائية وسيؾلة كحلػ فان الخي السغمق يحافع عم
لحلػ فان اعتساد طخيقة الخي السغمق كأحج االدبل  (8)تذخيص التجاوز الحاصل عمى الججاول االروائية

لتحؾيل الخي الدظحي التقميجي الى الخي السغمق مؽ اجل السحافغة لتشسية السؾارد السائية في السشظقة  
 وكسية السياه.الى نؾعية 

 نغام الخي السغمق في السذخوع الخيادي السشفح في قزاء عفػ (2الرؾرة)
 
 
 
 
 
 
 
  
   

)دراسة في الجغخافية الظبيعية( , رسالة ماجدتيخ )غ   دعاء مؾسى نعيؼ االسجي ,ىايجرولؾجية شط الجغارة السرجر:
 .026, ص 8102جامعة القادسية ,  -اآلداب.م( , كمية 

   
                                                           

صبيحة حسج عؾدة , تقييؼ مذخوع الخميثة االروائي )دراسة في جغخافية السؾارد السائية( , رسالة ماجدتيخ )غ ,م( , كمية (0)
 .023, ص 8102جامعة السثشى ,  –التخبية لمعمؾم االندانية 

(2)
القادسية , جامعة  –الثريمة االروائي )دراسة في جغرافية المىارد المائية( , كلية االدب زهراء مهدي صالح القره غىلي , مشروع 

 .016, ص 2102
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 - Irrigation Distributionجدتلخ الرً  -3

مجة وكسية مياه الخي لالزمة لعسمية ارواء السحاصيل وىي تحجيج العسمية التي يتؼ بيا يقرج بججولة الخي 
ضخورية لتخشيج االستيالك السائي وتعتسج بالجرجة االساس عمى نؾع السحرؾل وانغسة التخبة والغالف 

التذغيمية والتي تعسل عمى رفع كفاءة استيالك السياه وتحديؽ انتاجية الجؾي ونغام الخي والعؾامل 
.تعج عسمية ججولة الخي ذات اىسية كبيخة في السشاطق ذات السشاخ  (0)السحرؾل وخفض تكاليف االنتاج

امثل اذ اثبتت الجراسات الحجيثة انيا الؾسيمة االكثخ فعالية في ارواء السحاصيل بذكل ,الحار الجاف 
قل كؾنيا تتحكؼ في كسية السياه التي تخوي التخبة ومجتيا مؽ خالل تحجيج عجد الخيات وبحدب وبيجر ا

قابمية استيعاب التخبة لمساء وحاجة الشبات خالل مخاحل نسؾه لمؾصؾل الى اعمى انتاجية لمسحرؾل 
عسل عمى خفض السياه او التقميل مشيا يؤثخ سمبا  عمى السخود االقترادي كؾنيا ت استعسالفاإلسخاف في 

 -:(3)بوىشاك عجة طخائق يسكؽ مؽ خالليا الديظخة عمى عجد الخيات ومؾعجىا والتي تتسثل  (8)االنتاجية
حاجة السحرؾل لمسياه والتي يسكؽ تحجيجىا مؽ خالل معخفة او مخاقبة رطؾبة التخبة والتؾزان السائي -0

الجالئل والسؤشخات نباتية التي تحجد مجى حاجة الشبات لمسياه وتتسثل بغؾاىخ مؾرفؾلؾجية  عؽ فزال  
الظخق التي تظؾرت في الفتخة االخيخة والتي تعتسج عمى درجة حخارة الغظاء الشباتي  عؽ فزال  وفديؾلؾجية 

الحسخاء يزاف  الخزخي بالشدبة الى درجة حخارة اليؾاء مؽ خالل االعتساد عمى مقاييذ االشعة فؾق 
 الى ذلػ استعسال التحدذ الشائي لسخاقبة التغيخات الحاصمة في دليل السداحة الؾرقية والسادة

 الجافة والذج السائي لشباتات الحقل. 
الظخق السعتسجة عمى قياس رطؾبة التخبة مؽ السعخوف ان التخبة ىي الؾسط البيئي الحامل لمشبات  -8

رطؾبة التخبة بذكل اساسي مؽ خالل تحجيج السحتؾى الخطؾبي لمتخبة ى بسعشى ان ججولة الخي تعتسج عم
 وفقا  لسداميتيا الحقمية ومقارنتو بأدنى حج لمخطؾبة السحجدة لمتخبة والسحرؾل السعيؽ , فاحتفاظ التخبة 

                                                           
كيط في سيف الجيؽ عبج الخزاق سالؼ ,عرام خزيخ حسدة ,ليث فخحان جار , دور ججولة الخي وتكخار الخي بالتش(0)

,  8102,  8, العجد  00االنبار لمعمؾم الدراعية , مجمج اصل المؾبيا وسط العخاق , مجمة  االحتياجات السائية ونسؾ
 .02ص

 .063-68زىخاء ميجي صالح القخه غؾلي , السرجر الدابق , ص(8)
قشاة شط العخب االروائية )دراسة في جغخافية السؾارد السائية(, رسالة  دمحم عامخ نعسة السظخ,مذخوع-0يشغخ الى : (3)

 . 060, ص 8106جامعة البرخة ,  –ماجدتيخ )غ .م( ,كمية التخبية لمعمؾم االندانية 
 .022صبيحة حسج عؾدة , السرجر الدابق , ض -8
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بالخطؾبة يعتسج عمى خرائريا الفيديائية مؽ مدامية ونفاذية ومكؾناتيا الشدجية وعمى ىحا االساس تتؼ 
 اجيدة حداسة لمخطؾبة. استعسالعسمية الججولة يجويا  او اليا  ب

ئية في السشظقة مؽ خالل يسكؽ ان تداىؼ في تشسية السؾارد السايتزح مسا سبق ان عسمية ججولة الخي 
السياه وكحلػ نؾعية السياه  استعسالسيظختيا عمى كسية السياه ووضع حج لسذكمة اليجر واالفخاط في 

الى مجاري االنيار يزاف الى ذلػ فان ججولة الخي تتيح  تخاكؼ االمالح والتي يتؼ بدلياومعالجة مذكمة 
والتشاوب بيؽ الحقؾل كسا يسكؽ مؽ خالل ىحه العسمية التقميل مؽ لمسدارعيؽ تؾزيع السياه بذكل متداوي 

 صيل الدراعية ضسؽ مشظقة الجراسة.تكمفة ايرال السياه مؽ اجل ارواء السحا
 

 -ب اتسعموبهلتاهكبنَخ  همبجلخ املَبه المبدهخ  -4

يقرج بالسياه العادمة السياه تمػ السياه السدتخجمة في االنذظة البذخية سؾاء كانت زراعية او صشاعية او 
وتعتبخ السياه العادمة مرجر متججد يسكؽ االعتساد عميو بعج معالجتيا ومياه الرخف الرحي ,في الدكؽ 

وبعض الجول الشامية ومشيا دول الخميج ففي عل  طبقت مثل ىحه الخظؾةالستقجمة ىشاك العجيج مؽ الجول 
والظمب الستدايج عمى السؾرد السائي فكان البج مؽ ان تكؾن ىشاك حمؾل ومعالجات الديادة العجدية لمدكان 

مشيا معالجة السياه العادمة لدج االحتياجات ومؾاجية الذحة السائية ال سيسا في السشاطق الحارة مؽ جية و 
 ومؽ جية اخخى عجم ترخيفيا الى االنيار بجون معالجة لحلػ فقج اعتسجت عمى تقشيات حجيثة في ري 

ىي يا استعسالة واعادة . ان معالجة السياه العادم (0)الرشاعة بعج معالجتيا االراضي الدراعية وفي 
لجعميا صالحة لالستيالك البذخي كؾنيا تؾفيخ كسية كبيخة مؽ السياه الرالحة ىحا مؽ الدبيل الؾحيج 

جانب مؽ جانب اخخ فأن طخحيا دون معالجة بسحتؾاىا مؽ السعادن الثقيمة الى االنيار والبحيخات تدبب 
الشبات وتتشؾع مرادر السياه العادمة باختالف اضخار بيئية لمكائشات الحية االندان والحيؾان وحتى 

االنذظة البذخية مشيا ما تكؾن ناتجة مؽ االستعساالت السشدلية ومياه االمظار ومشيا تكؾن ناتجة عؽ 
ومشيا ما تكؾن ناتجة عؽ السخمفات  الرشاعات والسياه العادمة الشاتجة عؽ السؤسدات الرحية

يا اذ كانت ممؾحتيا اقل مؽ استعساله الرخف الدراعي يسكؽ اعادة تججر االشارة الى ان ميا .(8)الدراعية
                                                           

البرخة , مجمة الغخي لمعمؾم االقترادية واالدارية اليام خدعل ناشؾر , نحؾ استخاتيجية لتشسية السؾارد السائية في محافغة (0)
 .02ص, 8100, 31, العجد  2السجمج 

يا في مجيشتي الشجف والكؾفة , رسالة استعسالىشاء مظخ ميجي الدمظاني , مغاىخ التمؾث البيئي لمسياه العادمة وامكانية (8)
 .26ص,  8103جامعة الكؾفة ,  –ماجدتيخ )غ .م( ,كمية التخبية لمبشات 
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يا  بعج استعسال(جدء في السميؾن  يزاف الى ذلػ الى ان مياه الرخف الرحي يسكؽ 0611-0211)
فرميا ميكانيكيا  لفرل السؾاد العالقة ومعالجتيا بايؾلؾجيا  لغخض اكدجة السؾاد الحائبة وغيخ القابمة 

يا بعج التخمص مؽ السؾاد العزؾية استعسالياه الشاتجة مؽ الرشاعات فيسكؽ اعادة لمتخسيب اما الس
والالعزؾية والعشاصخ الثقيمة والسمؾثات وىحه اساليب تقميجية  ال تتساشى وتتشاسب مع السجسعات الدكانية 

ه الرخف لحلػ السشعدلة و والبعيجة عؽ االنيار والبحيخات التي يسكؽ االعتساد عمييا في التخفيف مؽ ميا
السياه العادمة عؽ طخيق تقشيات الظاقة  استعساليتؼ المجؾء الى ازالة االمالح الستخاكسة مؽ اجل اعادة 

لتخفيف التخاكيد السمحية لمسياه السعالجة واستثسارىا في تؾليج الظاقة الذسدية لتؾليج الظاقة الحخارية 
لغخض التخفيف مؽ جؾع الييا لسعالجة السياه العادمة ىشالػ مجسؾعة مؽ العسميات يسكؽ الخ  .(0)الكيخبائية

يا في مجاالت معيشة وتتبايؽ ىحه العسميات بحدب درجة استعسالتخاكيد السمؾثات في السياه  لغخض اعادة 
بعج معالجاتيا  استعسالوتججر االشارة الى ان ىشاك عجة امؾر يجب مخاعاتيا عشج اعادة  (8)تخكد العشاصخ

 -:(3)والتي تتسثل بسا يمي
 اصيل الدراعية السالئسة التي يسكؽ ربيا بؾاسظة السياه العادمة.انتخاب السح -0
 تحجيج اسمؾب الخي السشاسب. -8
 .ستعسالمعالجة السياه العادمة بذكل جيج مع تحجيج الشؾعية والجرجة ونؾع اال -3
 الالزمة لعجم تعخض االندان مباشخة لمسياه العادمة.االلتدام بتظبيق السعاييخ والزؾابط  -0

 

 - تغري الرتكَت احملصويل -5
يقرج بالتخكيب السحرؾلي تؾزيع السحاصيل الدراعية السختمفة عمى مداحة معيشة مؽ االرض التي يسكؽ 

, وتتجمى اىسية معخفة التخكيب السحرؾلي ألي مشظقة زراعتيا في فتخة زمشية معيشة وتقجر بدشة واحجة 
في كؾنو يكيؼ الؾاقع الدراعي لمؾصؾل الى التخاكيب السحرؾلية السالئسة التي تتالئؼ مع الخرائص 

غالبا  ما يتؼ زراعة السحاصيل ذات االىسية االستخاتيجية لسخدودتيا .(0)الجغخافية التي تتدؼ بيا تمػ السشظقة
                                                           

ىجى عبج الكاعؼ كخيؼ الدرفي , السياه الدظحية وعالقتيا باالستعساالت البذخية في محافغة كخبالء وامكانية تشسيتيا , (0)
 .030, ص 8102جامعة الكؾفة ,  –رسالة ماجدتيخ )غ .م( , كمية التخبية لمبشات 

 .018السرجر الدابق , ص ىشاء مظخ ميجي الدمظاني ,(8)
 .026-020السرجر الدابق , ص خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني ,(3)
,  3, العجد  2 رمزان دمحم ,سعاد عبجضف ه فزيح , التخكيب السحرؾلي في محافغة السثشى , مجمة اوروك , السجمج دمحم(0)

 .383, 386, ص 8106
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ولتحقيق االكتفاء الحاتي ثانيا  وسج االحتياجات الغحائية الستدايجة لمدكان بغض الشغخ عؽ  االقترادية اوال  
مجى مالئسة ىحه السحاصيل مع عخوف السشظقة الظبيعية والبذخية لحا فان سج ىحه االحتياجات يكؾن 

السشاخ  بسجى ما يتؾفخ مؽ السياه لتغظية االحتياجات السائية لمسحاصيل ال سيسا في السشاطق ذا
الرحخاوي الحار الجاف والتي تقع مشظقة الجراسة مؽ ضسشيا لحا يتؾجب تخشيج االستيالك السائي 

كالحرة البيزاء والرفخاء والبشجخ فعمى سبيل السثال الدراعي وزراعة السحاصيل القميل االحتياج السائي 
لكسية مؽ القرب يزاف الى انتاج طؽ مؽ البشجخ يدتيمػ ثمث كسية مياه الخي الالزمة إلنتاج نفذ ا

ذلػ فان زراعة محاصيل الحبؾب واستشباط اصشاف ججيجة قريخة العسخ وعالية السحرؾل والتي تؾفخ 
%( وتحسميا لغخوف التسمح والجفاف ىحا يحقق ىجف تخشيج 81-% 06كسية مؽ السياه تتخاوح بيؽ)

 .(0)االستيالك السائي
في زراعة السحاصيل السحدشة التي يكؾن فرل نسؾىا وبشاء  عمى كسية السؾارد السائية الستاحة يسكؽ 

قريخ او ذات احتياج مائي قميل وذات السخدود االقترادي العالي اال ان زراعتيا يتظمب تؾفخ عجة امؾر 
 -:(8)تتسثل بسا يمي

 لحجيثة لتذجيع الفالحيؽ.السداىسة بتؾفيخ السكششة الدراعية والحراد بالظخق ا -0
 تؾفيخ البحور ذات االصشاف الجيجة والسحدشة لمسدارعيؽ ودعؼ اسعار التكمفة فعجم نقاؤه البحور يؤدي -8
 الى تجىؾرىا. 

دعؼ حكؾمي واعتساد سياسة تدؾيكية واستحجاث مخازن ضسؽ حجود السحافغة االدارية تكفل لمفالح -3
الخاىؽ مؽ شحة السياه حاصيل االقترادية التي تؾافق الؾضع تدؾيق السحرؾل وتذجعو عمى زراعة الس

 وعخوف السشاخ الجافة.
تذجع االستثسار في السذاريع الزخسة واالنتقال مؽ الحيازات الزيقة الى السذاريع الستخررة سؾاء -0

 كان االنتاج نباتي او حيؾاني.
سياسة زراعية مدتقبمية والتذجيع دعؼ البحؾث التظبيكية الالزمة الستشباط اصشاف محدشة ووضع -6

 عمى زراعة محاصيل بجيمة اقل استيالكا  لمسياه ومقاومة عخوف التسمح والجفاف.
 

 
 

                                                           
 .022-022السرجر الدابق , ص خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني ,(0)
 .028-020السرجر الدابق , ص صبيحة احسج عؾدة , (8)
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 - املبئٌ همبجلخ هركلخ العلوث-6
انيا تيجد  عؽ فزال  كؾنيا تعخض صحة االندان لمخظخ تعج مذكمة تمؾث السياه مذكمة عالسية معاصخة 

حياة الكائشات السائية وتعيق االنذظة الرشاعية وتظؾر السجن لحلػ فان تمؾث السياه اصبح محط االىتسام 
عالسيا  وتذتخك فيع كافة الجول ,اذ يعتسج االندان عمى السياه الدظحية كؾنيا السرجر الخئيدي 

وتتعخض ىحه السياه برؾرة مدتسخة الى لالستعساالت البذخية مشيا السشدلية والرشاعية والدراعية وغيخىا 
التمؾث وتكؾن مرادر ىحا التمؾث اما فزالت السجاري السشدلية او الفزالت التي تظخحيا السرانع 

تججر االشارة الى ان اي تغيخ يظخأ عمى الخرائص الشؾعية .(0)والسياه الشاتجة مؽ العسميات الدراعية
ت الدظحية او الجؾفية و يؤثخ برؾرة مباشخة او غيخ مباشخة سمبا  لمسياه )الفيديائية والكيسيائية( سؾاء كان

ت البذخية ,اذ تتعخض السؾارد السائية ستعساالفي الحياة يعج تمؾثا  لمبيئة السائية فيجعميا اقل صالحية لال
فاض انخ عؽ فزال  لمتمؾث واليجر نتيجة لمغخوف السشاخية الجافة والتدايج الدكاني واالستثسارات السختمفة 

السياه مؽ دول السشبع وتجىؾر خرائص الشؾعية لمسياه بفعل ما يظخح الى مجاري االنيار مؽ  تراريف
مياه ممؾثة دون معالجتيا ناتجة عؽ الرخف الرحي والدراعي والرشاعي والسياه الثقيمة السمؾثة بالسؾاد 

تأتي السمؾثات  وتأثيخاتيا. ( مجى العالقة بيؽ االندان ومرادر التمؾث33اذ يؾضح الذكل ) (8)العزؾية
ر التي تؤدي الى حجوث خمل في نؾعية السياه ال سيسا االنذظة الدراعية وما البذخية في مقجمة السراد

السبيجات واالسسجة الكيسياوية ومياه البدل والتي تؤثخ بذكل مباشخ في مشظقة  استعساليشتج عشيا مؽ 
ما يظخح مياه صخف الرحي التي عادة ما يتؼ تفخيغيا في  عؽ فزال  الجراسة كؾنيا مشظقة زراعية 

مجاري االنيار كحلػ الفزالت الشاتجة مؽ الرشاعات الرغيخة التي تشتذخ عمى جانبي الشيخ الفزالت 
( والتي ترخف مباشخة   الى شظي الجيؾانية والذشافية دون معالجة وعجم ازالة الشفايات 2الرمبة الرؾرة )

خة يعسل عمى ارتفاع ندبة السمؾثات بالسياه وىحا يشعكذ عمى مجى صالحيتيا والكخي برؾرة مدتس
ت البذخية لحلػ يشبغي سؽ قؾانيؽ وتذخيعات بيئية لمحج مؽ مذكمة التمؾث واالخح بشغخ ستعسااللال

 -االعتبار ما يمي:
 ة تمؾث السياه اجخاء السؤتسخات والشجوات تثكيفية  وزيادة الؾعي البيئي لجى السؾاطشيؽ بسجى خظؾر  -0

                                                           
 .881, 800حديؽ عمي الدعجي , السرجر الدابق , ص (0)
صفية شاكخ معتؾق السظؾري , شط العخب الخرائص الييجرولؾجية واالستثسارات السائية , رسالة ماجدتيخ )غ ,م( , (8)

 .22, ص 8112جامعة البرخة ,  –كمية التخبية 
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 (33الذكل )
 العالقة بيؽ االندان والبيئة السائية

 

 

 

 

 

 

 
 

 

, تمؾث مياه نيخ الفخات في محافغة ذي قار دراسة جغخافية بيئية  السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى : احسج ميذ سجخان  
 .011, ص 8112جامعة البرخة ,  –, رسالة ماجدتيخ )غ .م( , كمية التخبية 

 وضخورة السحافغة عمى السؾارد السائية ال سيسا في عل عخوف الذحة السائية.
عجم طخح مياه الفزالت الدراعية والرشاعية والرحية الى مجاري االنيار برؾرة مباشخة دون  -8

يا مخة ثانية وبالتالي التخفيف مؽ الزغط عمى السؾارد السائية نتيجة استعسالاو اعادة تجويخىا و معالجة 
 لمديادة الحاصمة في االحتياجات السائية السختمفة 

بسشع القاء الشفايات برؾرة مباشخة الى مجاري االنيار مؽ قبل السؾاطشيؽ لحا  سؽ القؾانيؽ والتذخيعات -3
 يشبغي ان تكؾن تحت اشخاف وادارة الدمظة والسؤسدات السعشية بحلػ.

االسسجة الكيسياوية والسبيجات لمسحاصيل الدراعية والتخبة واالعتساد عمى الدساد  استعسالالتقميل مؽ  -0
 العزؾي.

 
 

 اانسبى

المربط السراعٌ تالصمبعٌ 
تاملمسيل تغريهب  امللوثبد الغبزٍخ امللوثبد الصلجخ

 امللوثبد السبئلخ

 امللوثبد يف املبء

 نوعَخ املَبه المبجتخ

 غري قبثلخ قبثل للعكسري الجَولوجٌ قبثل للعكسري الجَولوجٌ

 العأثري ااقعصبدً السلجٌ 
 انعبج اامسبك -1
 نجبتبد زراعَخ -2
 قَوخ اارض -4الجحبر   -3
 العموَخ السَبحَخ  -5
 افسبد هصبدر املَبه -6
 زٍبدح تكبلَف املمبجلخ -7

 

هدى العأثري علي الصحخ نعَجخ هدح العمرض , 
 كوَخ امللوثبد

 زٍبدح امللوثبد يف الغمبم

 املغوورحالمجبتبد 

 الكبئمبد احلَوانَخ
 الدقَقخ

تراكن يف الغحبلت تالمجبتبد 
 املغوورح تالكبئمبد احلَوٍخ
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 ادر التمؾث في السجخى السائي ضسؽ مشظقة الجراسةمر (2الرؾرة )
 

 

 

 7/9/2019المصدر: التقطت بتاريخ 



 االستنتاجـــــــات 
 و

 املقرتحـــــــــات
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  -االستنتاجـــــــــات: -اوالا 
 -تهصمت الجراسة الى جسمة من االستشتاجات جاءت بسا يمي :

من خالل الجراسة اتزح ان مشظقة الجراسة اترفت بجسمة من العهامل الظبيعية الستسثمة بالتكهين  -1
الجيهلهجي والدظح والسشاخ والتخبة والشبات الظبيعية والعهامل البذخية الستسثمة بالشذاط الدراعي والشذاط 

رائص الشهعية لذظي الجيهانية السجني قج اثخت برهرة مباشخة وغيخ مباشخة سمبًا وإيجابًا في تباين الخ
 والذشافية.

 

السكاشف وبحلك فقج تبايشت  جيهلهجياً  مشظقة الجراسة بانيا تقع ضسن الخصيف غيخ السدتقخ اترفت -2
الرخخية التي تعهد عمى عرهر متبايشة ما بين العرخ ما قبل الخباعي والعرخ الخباعي اذ تذكمت 

والتي اثخت برهرة مباشخة في نهعية وكسية السياه من خالل  السشظقة جيهلهجية من رواسب نيخية وبحخية
 عسميات التدخب التخشح بحدب نفاذية ومدامية الرخهر.

 

اتزح من خالل الجراسة ان السشظقة تقع ضسن مشظقة الديل الخسهبي ومع انيا ذات انحجارات  -3
خ الدظح التب تبايشت ما بين بديظة من الذسال الغخبي نحه الجشهب الذخقي  اال انيا ال تخمه من مظاى

احهاض االنيار ونظاق كتهف االنيار وبين مشظقة االىهار والسدتشقعات ومشظقة الكثبان الخممية وقج اثخ 
ىحا االنحجار البديط عمى بطء عسمية الجخيان والتي اثخت بديادة الزائعات السائية  عن طخيق التدخب 

 لتبخخ السياه.وعسمية التبخخ كهنيا تتيح اكثخ فخصة مسكشة 
 

وىحا انعكذ عمى  اتزح ان مشظقة الجراسة تقع ضسن السشاخ الحار الجاف وفق ترشيف دي مارتهن -4
طبيعة السشاخ حيث االرتفاع في درجات الحخارة وسخعة الخياح وانخفاض الخطهبة الشدبية وانعجام التداقط 

تعتجل درجة الحخارة وتشخفض سخعة الخياح وتختفع الخطهبة والتداقط السظخي  في حينالسظخي صيفًا 
السعتجل ندبيًا شتاًء ىحا اثخ في ارتفاع معجالت التبخخ في السشظقة وبالتالي زيادة الزائعات السائية التي 

 نهعية وكسية السياه.اثخت في 

 

التخبة ما بين تخبة كتهف واالنيار التي اترفت تخبة السشظقة بتباين مكهناتيا وبالتالي في اصشاف  -5
% , 29.5% ,33.7اتدست بكهنيا ذات نديج طيشي مديجي بمغت فييا ندبة الخمل والغخين والظين )

%(عمى التهالي واترفت بكهنيا تخبة ذات ممهحة متهسظة وفقًا لتحاليل التهصيمة الكيخبائية والبالغة 36.7
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ض االنيار التي اترفت بكهنيا تخبة طيشية مديجية بشدبة (ديدي سسيشد/سم وما ين تخبة احها12.6)
 %(طين يزاف الى كهنيا تخبة ذات ممهحة 35.5%(غخين و)39.2%(رمل و)25.2مفرهالت بمغت )

,اما الرشف الثالث والخابع من  ديدي سسيشد/سم (10.05متهسظة بمغت فييا التهصيمة الكيخبائية ) 
والتخبة الخممية ذات السدامية والشفاذية العالية يزاف الييا تخبة التخبة فقج تسثمت بالتخبة الرحخاوية 

 السشخفزات التي تتدم بكهنيا ذات ترخيف رديء .
 

اتزح من خالل الجراسة ولكهن السشظقة تقع ضسن السشاخ الحار الجاف فقج اترفت بفقخىا بالغظاء  -6
هفخ السياه والستسثمة بشباتات اكتاف االنيار الشباتي باستثشاء بعض الشباتات التي تشسه عمى جانبي الشيخ لت

 توالتي التي كيف نفديا لظخوف السشاخ والتي تسثمت بشباتات احهاض االنيار ونباتات االىهار والسدتشقعا
 والشباتات السائية والتي اثخت سمبًا عمى كسية ونهعية السياه الدظحية من خالل زيادة الزائعات السائية.

 

تبين الجراسة التباين في السداحات السدروعة وانهاع السحاصيل الدراعية ما بين مشظقة شط الجيهانية  -7
(دونم 76959(دونم واتدعت الى )68795اذ  بمغت السداحة في قزاء الحسدة الذخقي )وشط الجيهانية 

/سشة/دونم 3مميهن/م(319208 , 312202لحلك تبايشت االحتياجات السائية ) وفقاً في قزاء الذشافية و 
السسجة الكيسياوية والسبيجات لمسداحات السدروعة والتي ترخف مباشخًة الى مجاري استعساالعمى التهالي وب

 فقج اثخت بذكل مباشخ في نهعية السياه.
 

 

اتزح اعتساد السشظقة في ايرال السياه الى السحاصيل الدراعية من اجل اروائيا عمى الظخق  -8
بمغت السداحة  في حين(دونم 289339وبالهاسظة وبمغت السداحات السخوية بالهاسظة )التقميجية سيحًا 
(دونم والتالي ىحه الظخق ادت الى ىجر كسيات كبيخة من السياه والتي انعكدت سمبًا 5434السخوية سيحًا )

 عمى نهعية وكسية السياه.
 

 

(ندسة بحدب 132929مجسهع الدكان )تبين من خالل بيانات الجراسة التدايج الدكاني فبعج ان كان  -9
ليحا التدايج فقج تختبت عميو  وفقاً و  2018(ندسة  بحدب تقجيخات 228862ارتفعت الى ) 1997تعجاد 

زيادة االحتياجات السائية السختمفة والحي اثخ برهرة مباشخة او غيخ مباشخة عمى السياه الدظحية نهعًا 
 وكسًا.
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/ساعة عمسا رفع 3(م4350التذغيمية بمغت مجسهع طاقتيا ) وجهد العجيج من محظات السجاري  -10
مياه االمظار والتي اثخت في ارتفاع ندبة  عنفزالً وضخ مياه السجاري الى االنيار دون معالجة 

 وبالتالي اثخ سمبًا في الخراص الشهعية لمسياه.السمهثات 
 

تسثل االمتجاد الجغخافي لمذبكة السائية بذط الجيهانية ضسن قزاء الحسدة الذخقي والسجخى الخئيدي  -11
لشيخ الفخات ضسن قزاء الذشافية واتزح انيا تعاني من قمة الججاول الستفخعة لحلك عادة ما يتم االعتساد 

 عمى السزخات لغخض رفع السياه إلرواء السحاصيل الدراعية.
 

 

لمتباين في العهامل الجغخافية التي تترف بيا مشظقة الجراسة وكسية الهارد السائي السحجد من  وفقاً  -12
ما بين دول السشبع فقج تبايشت التراريف السائية الدشهية والفرمية والذيخية بحدب السجة الدمشية السحجدة 

لجيهانية اذ بمغت ( اذ اتزح ارتفاع التراريف الدشهية لذط الذشافية مقارنة بذط ا2016-2019)
اعمى ترخيف مائي بالشدبة لذط الجيهانية  2019/ثا عمى التهالي. وسجمت سشة 3(م42.94,  83.46)

سجمت ادنى ترخيف سشهي في سشة  في حين 3(مميار/م1.63ثا وبايخاد مائي بمغ )3(م51.7اذ بمغت )
,اما بالشدبة لذط الذشافية  3(مميار/م0.87/ثا وبإيخاد مائي بمغ )3(م27.61بترخيف مائي بمغ ) 2018

اذ بمغت التراريف  2018اعمى ترخيف وانخفزت الى ادنى ترخيف في سشة  2016فقج سجمت سشة 
 .3(مميار/م2.01,  3.15/ثا عمى التهالي وبإيخاد مائي بمغ )3(م63.75,  100.1)

 
 

اذ فرل الخخيف اعمى ترخيف  تبايشت التراريف الذيخية والفرمية لذظي الجيهانية والذشافية -13
%( بالشدبة لذط الجيهانية وانخفزت الى 25.7/ثا وبشدبة جخيان مائي بمغت )3(م44.07بمغ)

سجل فرل الريف اعمى ترخيف مائي   في حين%(, 24.4/ثا وبشدبة جخيان مائي بمغ )3(م41.90)
فرل الخبيع ادنى  سجل في حين%( 27.13/ثا وبشدبة جخيان بمغت )3(م90.52لذط الذشافية بمغ )

%(. اما بالشدبة لمتراريف الذيخية فقج 22.33/ثا وبشدبة جخيان مائي بمغ )3(م74.49ترخيف بمغ )
سجل شيخ كانهن  في حين/ثا 3(م49.58سجل شيخ كانهن االول اعمى ترخيف لذط الجيهانية بمغ )

ترخيف شيخي بمغ /ثا , وسجل شيخ كانهن االول اعمى 3(م37.66الثاني ادنى ترخيف شيخي بمغ )
 /ثا في شيخ مايذ.3(م60.92انخفض الى ) في حينلذط الذشافية /ثا 3(م94.16)
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تبين من خالل الجراسة ان التباين في الترخيف السائي قج اثخ في تباين خرائص الترخيف  -14
في (الف/طن 13.60اكبخ كسية لمحسهلة العالقة بمغت ) زمانيًا ومكانيًا اذ سجمت شط الذشافية الرمب

(الف/طن كحلك الحال بالشدبة لمحسهلة القاعية اذ سجل 7سجمت شط الجيهانية انخفاضًا بمغ ) حين
 (الف/طن.0.699(الف/طن وانخفض في شط الجيهانية الى )1.35ارتفاعًا بمغ )الذشافية 

 

بيعية والبذخية السؤثخة في مشظقة الجراسة قفج اثخ ذلك برهرة لمتباين في العهامل الجغخافية الظ وفقاً  -15
مباشخة في تباين الخرائص الفيديائية والكيسيائية لمسياه سهاء كان سمبًا او ايجابيًا تبايشًا زمانيًا ومكانيًا 

كمية خالل السهسم الذتهي والريفي لعشاصخ الحخارة والتهصيمة الكيخبائية واالس الييجروجيشي واالمالح ال
 والكالديهم والسهاد الرمبة العالقة والرهديهم والبهتاسيهم والعدخة الكمية واالوكدجين السحاب والشتخات.

 

 

اتزح من خالل تحميل البيانات السختبخية لمعشاصخ الشهعية لمسياه الدظحية لذظي الجيهانية   -16
فبعض يكهن صالح  اثخ ذلك في مجى صالحية السياه لالستخجامات البذخية من عجميا والذشافية

لالستخجامات البيئية والذخب ولالغخاض االروائية والرشاعية واالستيالك الحيهاني وبعزيا يكهن غيخ 
 صالح.

 
 

استجامتيا وضحت الجراسة اىم سب التشسية التي يسكن من خالليا السحافظة عمى السهارد السائية و  -17
لغخض لتمبية االحتياجات السائية في الحاضخ والسدتقبل فكان من تمك الظخق ىي اتباع طخق الخي 
الحجيثة واعتساد الخي السغمق وججولة الخي ومعالجة السياه العادمة واعادة استخجاميا وتغيخ التخكيب 

 وضع حل لسذكمة تمهث السياه. عنفزالً السحرهلي بسا يتالءم مع امكانية السشظقة من السهارد السائية 
 

 -:قرتحــــــــــــــــاتامل -ثانياا 
وبيان  ونهعاً تؤثخ في طبيعة السياه كسًا بعج الظخق عمى السشظقة ودراسة جهانبيا الظبيعية والبذخية التي 

مجى تأثيخىا فقج تهصمت الجراسة الى جسمة من السقتخحات لغخض السحافظة عمى ىحه الثخوة الظبيعية 
 :االتيالغيخة متججدة والتي تسثمت ب

 لكهن مشظقة الجراسة مشظقة زراعية فان السياه الشاتجة عن العسميات الدراعية ىي من اىم السرادر  -1
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حلك يشبغي معالجة مذكمة صخف السياه الى مجاري االنيار فكان السدؤولة عن تغيخ نهعية السياه ل
االقتخاح بان يتم تحهيل السبازل الخئيدية وحتى الثانهية الى السرب العام )الشيخ الثالث( لمتقميل من كسية 

 السالح الى تبدل الى شظي الجيهانية والذشافية.
 

تقخ لمججاول االروائية السبظشة وبالتالي التقميل انذاء شبكة اروائية ذات كفاءة عالية كهن السشظقة تف -2
العسل عمى انذاء شبكة لمسبازل يتسكن من خالليا الى التخمص  عنفزالً من كسية اليجر السفخط لمسياه 

 من السياه الدائجة ذات السمهحة السختفعة.
 

تهجيو الجوائخ السعشية والدمظات السدؤولة الى ضخورة  مخاقبة ومحاسبة ترخيف فزالت السياه  -3
لسياه واالفخاط فييا دون استعساالمشع التجاوزات الحاصمة في  عنفزالً والقاء الشفايات الى مجاري االنيار 

ي السدتسخ لسجاري التهصية بزخورة التشظيف والكخ  عنفزالً يكهن ىشاك تحجيج لكسيات ومهاعيج الخي 
 االنيار.

 

التذجيع عمى زراعة السحاصيل الدراعية ذات االستيالك السائي القميل لمتخفيف من الزائعات  -4
السائية وتهجيو الفالحين الى ري خالل ساعات الميل ال سيسا في فرل الريف لمتقميل من معجالت 

 التبخخ في السشظقة.
 

والشجوات والسخاكد التخرري ألجخاء البحث ووضع االستخاتيجيات التي االىتسام بإقامة السؤتسخات  -5
والتعخف عمى  من شأنيا التظخق الى كيفية السحافظة عمى السهارد السائية وكيفية استثسارىا بذكل امثل

 . بجائل تكشهلهجيا الغخض مشيا ادارة السهارد السائية بذكل اندب واكثخ تظهراً 
 

خارجية سياسية مائية جيجة مع دول السشبع الغخض مشيا زيادة االطالقات السائية ضخورة بشاء عالقات  -6
 ال سيسا في مهسم الذحة السائية ورفع مشاسيب السياه .

 

وتخريص اماكن بعيجًا عن السجن والسجاري السائية من اجل التخمص من الفزالت الرمبة ووضع  -7
 جاميا في اغخاض تتالءم مع طبيعة خرائريا الشهعيةالسحظات لسعالجة السياه العادمة وامكانية استخ

وانذاء شبكات خاصة لترخيف مياه االمظار والسياه الثقيمة ما يتهافق مع الديادة في حجم الدكان وحجم 
 .السجن
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اقترادية عالية وذات قجرة عمى تحسل السمهحة في  تزراعة السحاصيل االقترادية التي ليا مخدودا -8
 تمك السحاصيل وبالتالي التقميل  إلرواءسياه السبازل مخة ثانية استعسالمن السبازل ليتيح السشاطق القخيبة 

 من اليجر السائي وعجم ترخيف مياه السبازل الى مجاري االنيار .
 

التهجيو بعجم االعتساد عمى السياه الدظحية بذكل كمي واعتساد السياه الجهفية الستاحة في السشظقة  -9
 لبذخي .ستعسااللخاصة بسعالجة السياه وتحميتاىا وجعميا صالحة لالووضع السذاريع ا

 

العسل عمى انذاء السذاريع الخدنية وذلك لغخض خدن السياه في مهاسم الفيزان واستخجاميا في   -10
مهاسم الرييهد لدج االحتياجات السائية والتهسع في السذاريع االروائية ذات الكفاءة الجيجة وباالعتساد 

 خبخات الفشية والسيارات العالية.عمى ال
 

وضع التذخيعات والقهانين التي تشص عمى تدعيخ السياه حتى يتم التعامل معيا كدمعة اقترادية  -11
 وثخوة غيخ متججدة يتهجب السحافظة عمييا وتخشيج استيالكيا واعتساد نظام الحرص السائية.

 



  املصـــــــادر
 و

 عـــــــــراجامل
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 القران الكريم  -اولا 
 -الكتب العربية: -ثانيا  

–,جغرافية التربة ,وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  ابراليؼ ابراليؼ شريف و عمي حديؽ الذمش-1
 .1985جامعة بغداد , 

ابراليؼ شريف , التربة تكؾيشيا وتؾزيع انؾاعيا وصيانتيا , مؤسدة الثقافة الجامعية لمظباعة والشذر , -2
1961. 

,  1, ط راليؼ صقر , السدخل الى جيؾلؾجيا السياه االرضية في دوؿ مجمس التعاوف الخميجياب-3
 1987مؤسدة العيؽ لالعالف والشذر والتؾزيع , 

 .1989احسد حيدر الزبيدي , ممؾحة التربة االسس الشغرية والتظبيكية ,مظبعة بغداد , -4

–احسد حيدر الزبيدي ممؾحة التربة )االسس الشغرية والتظبيكية( ,وزارة التعميؼ العالي والبحث العالسي -5
 .جامعة بغداد ,بدوف تاريخ

باقر أحسد كاشف الغظاء , عمؼ السياه وتظبيقاتو , دار الكتب لمظباعة والشذر , جامعة السؾصل , -6
1982. 

 . 2111 بغداد , ,دار الكتب لمظباعة والشذر , ,جيؾلؾجيا العرر الرباعي ثامر خزعل العامري -7

 . 2114االسكشدرية ,  جؾدة حديؽ جؾدة , اسس الجغرافيا العامة , مشذأة السعارؼ لمظباعة والشذر ,-8

االردف ,  –حديؽ عمي الدعدي , البيئة السائية , دار اليازوردي لمظباعة والشذر والتؾزيع , عساف -9
2115. 

بغداد, ,  -خظاب صكار العاني , نؾري خميل البرازي, جغرافية العراؽ, مظبعة جامعة بغداد-11
1979. 

–الغريري ,البيئة والسياه ,دار الرفاء لمشذر والتؾزيع سعدية عاكؾؿ الرالحي وعبد العباس فزيخ -11
 .2118,  1عساف ,  ط

 . 2118,  1صاحب الربيعي التربة والسياه )استرالح التربة والري والررؼ( , ط-12

جانبيا البذري , وزارة  –نذاطيا االقترادي –عباس فاضل الدعدي , جغرافية العراؽ اطارىا -13
 .2119عمسي , جامعة بغداد , التعميؼ العالي والبحث ال
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عبد العزيز طريح شرؼ , الجغرافيا السشاخية والشباتية مع التظبيق عمى مشاخ افريكيا ومشاخ العالؼ 14
 . 2111العربي , دار السعرفة الجامعية لمظباعة والشذر , 

حث العمسي , عبدهللا رزوقي كربل وماجد الديد ولي , الظقس والسشاخ , وزارة التعميؼ العالي والب-15
 . 1987جامعة البررة , 

 .2111,  القاىرة ,العربي لمظبع والشذر  دار الفكر,  1طعمي أحسد ىاروف , جغرافية الزراعة , -16

عمي صاحب طالب السؾسؾي , عبدالحدؽ مدفؾف ابؾ رحيل ,عمؼ السشاخ التظبيقي, دار الزياء -17
 .2111, 1لمظباعة ,الشجف,ط

الؾائمي , أسس ومبادئ في عمؼ الظقس والسشاخ , وزارة التعميؼ العالي والبحث  عمي عبد الزىرة كاعؼ-18
 . 2115العمسي , جامعة بغداد , 

 .1989هللا نجؼ العاني, مبادئ عمؼ التربة, مظابع التعميؼ العالي, جامعة بغداد, كمية الزراعة, -19

التمؾث ,مشذؾرات وزارة اإلعالـ دمحم ميدي الرحاؼ , السؾارد السائية في العراؽ وصيانتيا مؽ -21
 1976,العراؽ,

,  1محسؾد االشـر , اقتراديات السياه في الؾطؽ العربي والعالؼ , مركز دراسات الؾحدة العربية , ط-21
 .2111,  بيروت

 .2112مؤمؽ دمحم , الري السؾضعي , وزارة الفالحة والريد البحري , السسمكة السغربية , -22

الظيف , عراـ خزير الحديثي , الري واساسياتو وتظبيقاتو , وزارة التعميؼ العالي نبيل ابراليؼ -23
 .1988والبحث العمسي , جامعة بغداد , 

 .1924, مظبعة دار الدالـ , بغداد ,  1ىاشؼ الدعدي , جغرافية العراؽ الحديثة , ط-24

الجيؾمؾرفؾلؾجيا التظبيكية ,  وفيق حديؽ الخذاب , احسد سعيد حديد , عبد العزيز حسيد الحديثي ,-25
 . 1981, ة التعميؼ العالي والبحث العمسيوزار  - جامعة بغداد , 2ج

جامعة  , السؾارد السائية في العراؽ ,أحسد سعيد حديد ,ماجد الديد ولي دمحموفيق حديؽ الخذاب ,-26
 .1983, مظبعة جامعة بغداد , وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي - بغداد
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 -رسائل املاجستري واطاريح الدكتوراه: -ثالثا  

أبتدػػاـ عػػدناف رحػػسؽ الحسيػػداوي ,الخرائص الظبيعية في محافغة القادسية وعالقتيا السكانية في -1
 .2119جامعة الكؾفة , -استغالؿ السؾارد السائية الستاحة , رسالة ماجدتير )غ.ـ( , كمية التربية لمبشات

الدليسي , السشاخ وأثره في تبايؽ االستيالؾ السائي لسحاصيل الحبؾب االستراتيجية أحسد جداـ مخمف -2
 .2111جامعة بغداد ,  –)القسح والرز( ,في العراؽ , رسالة ماجدتير )غ .ـ( , كمية اآلداب 

احسد سعيد ياسيؽ الغريري, الخرائص الجيؾمؾرفؾلؾجية لشير الفرات وفرعيو الرئيديؽ العظذاف -3
يؽ الذشافية والدساوة )دراسة في الجغرافية الظبيعية( رسالة ماجدتير )غير مشذؾرة( كمية اآلداب, والدبل ب

 .2111جامعة بغداد,

احسد ميس سدخاف , تمؾث مياه نير الفرات في محافغة ذي قار دراسة جغرافية بيئية , رسالة -4
 2117جامعة البررة ,  –ماجدتير )غ .ـ( , كمية التربية 

ؼ عبد الحديؽ الدمظاني  ,جيؾمؾرفؾلؾجية وىيدرولؾجية مشظقة الذبجة جشؾب غرب العراؽ ىاش أحسد-5
 .2116الجامعة السدتشررية ,  –,اطروحة دكتؾراه )غ .ـ( , كمية التربية 

ازىار سامي خميل العبيدي , تحميل مكاني لخرائص مياه شط العباسية في محافغة الشجف األشرؼ -6
 .2113جامعة الكؾفة , –, كمية اآلداب , رسالة ماجدتير )غ .ـ( 

السكاني لخرائص التربػة في ناحيتػي بيػرز وبشػي سعػد وعالقاتيا السكانيػة  اسساعيل داود سميساف,-7
 .2115جامعة بغداد ,  -بالُسشاخ والسؾارد السائيػة, رسالة ماجدتير )غ .ـ( , كمية التربية )ابؽ رشد(

غروؼ الييدروجيؾلؾجية و الجيؾمؾرفؾلؾجية العامة لألجزاء الذرقية انترار قاسؼ حديؽ السؾزاني ,ال-8
 . 2118جامعة بغداد ,  -مؽ محافغة ميدػاف , رسالة ماجدتير )غ .ـ( , كمية التربية )ابؽ رشد ( 

أياد عبد عمي سمساف الذسري ,جيؾمؾرفؾلؾجية الجزر الشيرية في نير دجمة بيؽ الدبؾني وسدة الكؾت , -9
 .2118جامعة بغداد ,  -ير )غ .ـ( , كمية التربية ) ابؽ رشد( رسالة ماجدت

دمحم حديؽ الجبؾري ,تبايؽ التراريف الؾاطئة لشير الفرات وأثرىا عمى اإلنتاج الزراعي في  جاسؼ-11
 .2112جامعة بغداد ,  –( , رسالة ماجدتير)غ ,ـ( , كمية اآلداب 2111-1991العراؽ لمسدة )

الغزي , ىيدرولؾجية شط الغراؼ واستثساراتو , رسالة ماجدتير )غ , ـ( ,كمية حدؽ سؾادي نجيباف -11
 .2115التربية , جامعة البررة , 
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حديؽ عبد الؾاحد أكظامي الخميفة ,دراسة ىيدروكيسيائية لسياه شط العرب ما بيؽ القرنة والديبة -12
جامعة  –ـ( , كمية التربية , رسالة ماجدتير )غ . 2112لمسدة مؽ سبعيشيات القرف الساضي لغاية 

 . 2112البررة , 

حيدر عبد الحسزة أركاف الجميحاوي  ,أشكاؿ سظح االرض في قزاء عفػ في محافغة القادسية -13
جامعة   -األساسية   التربية )دراسة في الجيؾمؾرفؾلؾجيا التظبيكية( ,رسالة ماجدتير )غ .ـ( , كمية

 .2117السدتشررية ,

ظائي مغاىر أشكاؿ سظح األرض لشير دجمة بيؽ شيخ سعد وعمي الغربي خظاب عظا نعيؼ ال-14
 .2117جامعة بغداد ,-)دراسة في الجغرافية الظبيعية(, رسالة ماجدتير )غ .ـ(, كمية التربية لمبشات 

خمؾد كاعؼ خمف الجؾراني ,الخرائص الييدرولؾجية لشير دجمة في محافغتي ميداف والبررة , -15
 .2114جامعة البررة ,  –.ـ( , كمية التربية لمعمـؾ االندانيةرسالة ماجدتير )غ 

دعاء مؾسى نعيؼ االسدي , ىايدرولؾجية شط الدغارة دراسة في الجغرافية الظبيعية , رسالة -16
 .2116جامعة القادسية ,  – اآلدابماجدتير )غ .ـ( , كمية 

ائي في محافغة واسط ) دراسة في رنا فاروؽ الذيخمي , الحاجات السائية لسذروع الدلسج االرو -17
 .2115جامعة بغداد ,  –جغرافية السؾارد السائية ( , رسالة ماجدتير  , كمية التربية 

جيسؾرفية حؾض وادي الفرج جشؾب غرب محافغة الشجف , رسالة , روى حػػدػػيؽ عبد الخفاجي -18
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Abstract 
         The research consisted of a study of the geographical assessment of 
surface water for the uses of surface water resources in the eastern and 
eastern Hamzah Judicial Courts and their developmental importance. It 
governs the upstream countries with the amount of water supply. This prompts 
us to study resources in several aspects to rationalize their consumption, 
preserve and develop them to meet present and future water needs. 
The researcher relied in her study in order to achieve the goal of the study on 
field and laboratory surveys and office sources including Arabic and foreign 
books and master's theses and doctoral thesis as well as relied on 
topographical maps and space visualizations as the study pointed to the 
natural geographical factors represented by the geological structure as it turned 
out that it is located within the unstable pier within The scope of the 
sedimentary plain, which is covered by different rock formations, some dating 
back to the pre-quaternary era and others to the quaternary era. Accordingly, 
the topographical situation varied, the region falls within the area of the plain 
Sobe, which is characterized by a simple slope with this, there were 
geomorphological forms in the region represented by the river shoulders that 
extend on both sides of streams, rivers, marshes, swamps, and lower valleys 
of the western plateau and sand dunes, the region is located climatically within 
the hot dry climate according to the Dimarton classification and this indicates a 
rise in temperatures Wind speed, low humidity and lack of rain in the hot 
season, while the winters are mild, the relative humidity and relatively rainy fall. 
This indicates that the region has high rates of evaporation, and therefore an 
increase in wastes. Aquatic effect of this variation in the natural elements in 
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the variability of the soil, its components and its physical and chemical 
properties. The soil has varied between kutuf soils, river basins, gypsum desert 
soils, sand dunes soils and depressions as a result of climatic conditions. On 
both sides of the watercourse for the availability of water, the study also 
touched on the human characteristics represented by the cultivated areas with 
several varied crops, spatially varied in addition to irrigation methods and the 
dependence of honey Layer on traditional irrigation methods that lead to an 
increase in water waste as well 
 The study indicated the population increase, which affects the increase in the 
demand for the water resource and the consequent increase in the wastewater 
offered. The effect of this variation in geographical factors on the discrepancy 
of water drainage in the region in terms of time and space variation in both 
quantitative and qualitative aspects, and this has an impact on the extent of 
water suitability for multiple human environmental and agricultural uses. And 
irrigation, industrial, drinking and animal consumption, some of them were valid 
for use according to international and Arab standards, while others were not 
valid, so it was necessary to address the most important methods through 
which the development of surface water resources. In the region, investing and 
optimizing it, such as following modern irrigation methods, the irrigation 
schedule, adopting closed irrigation, wastewater treatment, changing crop 
composition, and addressing the problem of water pollution. The study was 
concluded with a set of conclusions and recommendations that can be relied 
upon to advance the water reality of the study area. 
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