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 -:الملخص 

تناول البحث دراسة بعض الخصائص النوعية لمياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه خالل 

أهمية للمياه إذ إن للخصائص النوعية , (2221 – 2222)للمدة ( الصيفي والشتوي)الموسمين 

في تحديد مدى صالحيتها لالستعماالت البشرية والزراعية والصناعية وبحسب كبيرة 

فقد تم اخذ نماذج للمياه من مواقع منتخبة وموزعة بشكل مناسب , المواصفات العالمية والعراقية

وتحليلها وبيان تباينها مكانياً ( عينات4)على الشبكة النهرية في منطقة الدراسة والبالغ عددها 

 .ي منطقة الدراسةوزمانياً ف

, التباين المكاني, الخصائص الكيميائية للمياه, الخصائص الفيزيائية للمياه: الكلمات المفتاحية 

 . منطقة الدراسة

Abstract 

The research examined certain specific characteristics of the Shatt-al- 

Shamiya water and their diverging streams during the two seasons 

(summer and winter) of 2020-202. The characteristics of the drainage of 

the waters are of great importance in determining their suitability for 

humam ,agricultural and industrial use. According to the international 

and Iraqi specifications, hydroponds were sampled from sties that were 

selected and appropriately distributed on the hydroelectric grid in the 

study area of 4 samples.      

Key words : Physiological properties of water, chemical properties of 

water, spatial variability, study area. 

 

 -:المقدمة 

تعد المياه من الموارد االقتصادية الحيوية المهمة وذلك ألهميتها في المجاالت البشرية     

إذ تعد المياه من الحاجات األساسية لإلنسان ومادة أولية ال يمكن , والزراعية والصناعية والبيئية

كما وتعد , اهتمام دول العالم في الوقت الحاضر نتيجة لذلك تحتل اولويات ,استبدالها بأخرى

للمياه من الجوانب المهمة في تحديد صالحيتها ( الفيزيائية والكيميائية)الخصائص النوعية 

ومقارنتها مع الحدود المسموح بها لألغراض , (البشرية والزراعية والصناعية)لالستعماالت 

 .غرض بيان صالحيتها لالستخدامات المختلفةل, المختلفة وفق المواصفات العالمية والعراقية
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 -:مشكلة البحث  -1

 :تتلخص مشكلة البحث بعدة تساؤالت تدور حول المحاور اآلتية     

هل تتباين الخصائص النوعية لمياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه؟ وما مدى مالئمتها 

 .لالستعماالت المختلفة؟

 -:فرضية البحث  -2

 :ضية البحث بالجواب عن التساؤالت السابقة تتمثل فر   

الخصائص النوعية  لمياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه متباينة مكانياً في منطقة  إن

 .درجة صالحيتها لالستعماالت المختلفةوتتباين , الدراسة

 -:هدف البحث  -3

, يهدف البحث إلى الكشف عن الخصائص النوعية لمياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه  

 .ومعرفة مدى صالحيتها للشرب وفي االستعمال الزراعي والصناعي

 -:حدود منطقة الدراسة  -4

( 2كم6.829)يقع قضاء الشامية في الجزء الشمالي الغربي من محافظة القادسية تبلغ مساحته   

فلكياً يقع بين دائرتي (.  2كم9113)من مساحة المحافظة الكلية البالغة %( 6.11) وبنسبة

يحده من الشمال , شرقاً ( 41.443 -32.443)وبين خطي طول , شماالً ( 1.423 -32.313)عرض 

بينما يحده , أما من جهة الشمال والشمال الغربي والغرب محافظة النجف, الشرقي محافظة بابل

, ومن جهة الشرق والجنوب الشرقي قضائي الحمزة والشنافية, من جهة الشرققضاء الديوانية 

فقد ( الفيزيائية والكيميائية)أما الحدود الزمانية لدراسة الخصائص النوعية للمياه , (1)خريطة 

 (.2221-2222)كانت لعامي 

 -:منهج البحث  -5

ص النوعية لمياه شط الشامية اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة الخصائ   

والجداول المتفرعة منه مستعيناً باألسلوب الكمي وتحليل نتائجه باالعتماد على العديد من عينات 

 .مياه شط الشامية موزعة على عموم منطقة الدراسة

 -:هيكلية البحث  -6

بعد المسح الميداني لمنطقة ( مواقع4)تم اخذ العينات من المواقع المدروسة والبالغ عددها   

الدراسة واالطالع على شبكة المياه السطحية المتمثلة بشط الشامية والجداول المتفرعة منه 

فضالً عن ذلك تضمن البحث مقدمة , (2)خريطة , ضمن الحدود اإلدارية لقضاء الشامية

 ,للمياه( الفيزيائية والكيميائية) النوعية دراسة الخصائص من المبحث األولمبحثين تضو

وانتهى البحث  ,وتضمن المبحث الثاني تقييم نوعية مياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه

 .بالنتائج وقائمة المصادر
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 (1)خريطة  

 موقع الجغرافي والفلكي لمنطقة الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الباحثة اعتمادا على : المصدر 

 (.7:0000:1)، بمقياس 7002خريطة التقسيمات اإلدارية لمحافظة القادسية ، الهيأة العامة للمساحة ،  -

 (.0000:1:)، بمقياس  1722الخريطة الطبوغرافية للشامية ، الهيأة العامة للمساحة ، بغداد ،  -

 (.1:1000000)، بمقياس  7002بغداد ، خريطة العراق اإلدارية ، الهيأة العامة للمساحة ،  -
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 (7)خريطة 

 مواقع العينات المختارة للمواقع المدروسة لمياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباحثة اعتمادا على الدراسة الميدانية باالعتماد على نتائج تحليل عينات المياه في مختبر كلية الزراعة في : المصدر 
 (.Arc GIS)محافظة القادسية ، واستخدام برنامج 
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 المبحث األول 

 الخصائص النوعية لمياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه

 : (Physical Characteristics)الخصائص الفيزيائية  :أوال 

 : Water Temperature)) درجة حرارة الماء -1

إذ إن المناخ ، تعد من الصفات المهمة الواجب قياسها وذلك لتأثيرها على الصفات األخرى      
فضاًل عن ، فهناك عالقة بين درجة حرارة الماء ودرجة حرارة الهواء، يؤثر بمياه منطقة الدراسة

تعمل درجة حرارة الماء على ، ساعات السطوع الشمسي وطول النهار وعمق وسرعة الجريان
يتضح من خالل . (1)ض معادن الصخور وتحللها وتساعد على إذابة الغازات في المياهإذابة بع
إن هناك تباين لدرجة حرارة الماء في منطقة الدراسة من حيث االرتفاع واالنخفاض ، (1)الجدول 

فقد سجل اقل معدل درجة حرارة خالل الموسم الشتوي ، زمانيًا ومكانيًا للموسمين الشتوي والصيفي
وذلك نتيجة النخفاض درجات الحرارة وانخفاض معدالت التبخر وزيادة ، (م  11.:)سنة من ال

إذ سجل أعلى درجة حرارة للمياه ضمن الموقع ، التساقط المطري وارتفاع نسبة الرطوبة النسبية
(1(S  بينما تنخفض إلى أدنى حد لها في نفس الموسم ضمن الموقع ، (م  1.11)فقد بلغت(1S )

 .(م  11)بلغت 

على التوالي ( م  11.:و 1.11)فقد بلغت قيم درجة حرارة الماء ( 1Sو 7S)أما الموقع      
في حين سجل أعلى معدل رجة حرارة للمياه خالل الموسم الصيفي من السنة فقد ، لنفس الموسم

مما يؤدي إلى ، والسبب في ذلك ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع معدالت التبخر، (م  1.10)بلغت 
فضاًل عن انعدام التساقط المطري وانخفاض معدالت ، تركيز األمالح الذائبة في المياه زيادة

( م  8.10)إذ سجل أعلى قيمة لدرجة حرارة المياه خالل الموسم الصيفي بلغت ، الرطوبة النسبية
أما ، (م  10)ادنى حد لدرجة الحرارة والتي بلغت ( 1S)بينما سجل الموقع ، S)7)ضمن الموقع 

، الشكل  على التوالي( م  1.10و10.:)ماء فقد بلغت قيم درجة حرارة ال( 1Sو 1S)ع المواق
(1.)      
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 (1)جدول 

 (2221 – 2222)الخصائص الفيزيائية لشط الشامية لعام 

 (NTU)العكورة  درجة حرارة الماء م3  العناصر
المواد الذائبة في الماء 

((T.D.S 
 EC))التوصيلة الكهربائية 

 رقم الموقع
الموسم 

 الشتوي

الموسم 

 الصيفي

الموسم 

 الشتوي

الموسم 

 الصيفي

الموسم 

 الشتوي

الموسم 

 الصيفي

الموسم 

 الشتوي

الموسم 

 الصيفي

1S 1443 3241 49 16 728 1332 1382 1494 

2S 1344 3249 34 6149 733 1226 1327 1397 

3S 1341 32 1942 11 738 1241 1329 1261 

4S 13 3241 6241 6343 798 1213 1224 1468 

 142143 131249 123941 74741 62 1241 3243 1341 المعدل

 

لمياه شط الشامية  نتائج التحاليل المختبريةو  (2221-1-7)و ( 2222-7-11)الدراسة الميدانية بتاريخ  :المصدر 

  .(2221 – 2222), مختبرات كلية الزراعة جامعة القادسية , والجداول المتفرعة منه

 (1)شكل 

 (2221 – 2222)لشط الشامية لعام  (◦م)درجة حرارة الماء 

 

 ( .1)الباحثة اعتمادا على جدول : المصدر              
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 : Turbidity (NTU)العكورة  -2

 وتمثل دلياًل على نسبة، الكدرة وهي من الصفات الضوئية المهمة في المياهوتسمى أيضا    
وترتبط بعالقة عكسية مع ، أو غرين وهائمات نباتية أو حيوانية ىالمواد العالقة في المياه من طم

إذ إن زيادة ، هي التي تحدد مدى صالحية المياه للشرب فضاًل عن إن نسبة العكورة (7).الشفافية
المواد العالقة في المياه تؤدي إلى صعوبة استخدام المياه لألغراض البشرية وبخاصة أغراض 

 (1).الشرب

قيم ومعدالت تركيز العكورة في مياه شط الشامية والجداول ، ( 7)والشكل ( 1)يبين الجدول      
فقد بلغ معدل العكورة ، تتباين قيم العكورة تباينًا زمانيًا ومكانياً ، لدراسةالمتفرعة منه في منطقة ا

وذلك بسبب انخفاض معدالت التصريف في شط الشامية وزيادة ، (0NTU:.1)للموسم الشتوي 
ي نتيجة النخفاض درجات الحرارة وقلة النمو الميكروب، التساقط المطري وقلة عملية التبخر

أما تباينها المكاني فيلحظ إن الموقع ، نتيجة قصر المدة الضوئية لحيوانيةوالهائمات النباتية وا
(1S ) سجل أعلى قيم العكورة خالل الموسم الشتوي بلغت(1.00NTU) ، في حين سجل الموقع
(7S ) أدنى قيم العكورة بلغت(11NTU) ، في حين بلغت قيم العكورة للموقعين(1S  1وS )
في حين سجل أعلى معدل لقيم العكورة خالل الموسم . التوالي على( 8NTU:.7و  18)

ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدالت التصريف المائي وارتفاع ، (00NTU)الصيفي من السنة بلغ 
درجات الحرارة التي تزيد من نسبة التبخر والزيادة في نمو الميكروبي والهائمات النباتية والحيوانية 

أعلى قيم العكورة للموسم ( 7S)ا تباينها المكاني فقد سجل الموقع أم. بسبب طول المدة الضوئية
أدنى قيم العكورة والتي بلغت ( 1S)في حين سجل الموقع ، (NTU:8.0)الصيفي بلغت 

(::NTU) ، أما الموقعين(1S  1وS ) فقد بلغت قيمهم(:1.01و  0NTU )على التوالي. 
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 (7)شكل 

 (7071-7070)الشامية للمدة لمياه شط ( N.T.U)العكورة 

 

 ( .1)الباحثة اعتمادا على جدول : المصدر              

 : (T.D.S) (Total Dissolved Salts)المواد الذائبة في الماء  -3

وهي ( لتر/ ملغم )وتقاس ب، تعد من أهم وابسط المقاييس التي تحدد صالحية المياه     
األمالح الذائبة غير العضوية ومقادير صغيرة من المواد العضوية ناتجة عن ذوبان أمالح 

 (1).الموجودة في محاليل عينة المياه( الكبريتات، الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم)
وال ، (T.D.S)والمواد الذائبة في الماء ( Ec)د عالقة طردية بين قيم التوصيل الكهربائي توج

ترتفع قيم التوصيل الكهربائي بارتفاع قيم المواد الذائبة في الماء التي  حيث، يمكن الفصل بينهما 
  (:).تعتمد على سلوك االيونات في المياه

تباين قيم المواد الذائبة في الماء تباينًا زمانيًا ومكانيًا ، (1)والشكل ( 1)يتضح من الجدول      
فقد سجل أدنى معدل لها في ، للموسمين الشتوي والصيفي لشط الشامية والجداول المتفرعة منه

انخفاض درجات الحرارة وقلة التبخر  إلىوذلك نتيجة ، (لتر/ملغم212.:)الموسم الشتوي إذ بلغ 
عن ارتفاع منسوب وتصريف المياه مما ساعد على مزج المياه  فضالً ، وزيادة التساقط المطري

سجل ( 1S)الموقع  إناتضح ، (1)ومن خالل تحليل الجدول، (T.D.S)ومن ثم يقل تركيز 
 إلىفي حين انخفضت ، (لتر/ملغم287)تركيز للمواد الذائبة في الماء فقد بلغ  أعلى

و  7S)د الذائبة في الماء ضمن المواقع قيم تركز الموا أما، (1S)في الموقع ( لتر/ملغم277)
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1S ) في حين سجلت المواد الذائبة في الماء ، على التوالي( لتر/ملغم217و  211)فقد بلغت
بسبب انخفاض تركيز ، (لتر/ملغم1718.:)ارتفاع لها في الموسم الصيفي بلغت  أعلى

(T.D.S )فضاًل ، نتيجة الرتفاع درجات الحرارة وزيادة معدالت التبخر وانعدام التساقط المطري
التباين  أما. زيادة تركز األمالح في المياه إلىعن ارتفاع منسوب وتصريف المياه مما يؤدي 

بلغ  إذ( 1S)معدل لها في الموقع  أعلىفقد سجل ( T.D.s)المكاني لتركيز أل
والتي بلغت ( 7S)معدل لها فقد سجل في الموقع  دنىأأما ، (لتر/ملغم:111)
على ( لتر/ملغم17:1و  1S( )1110و  1S)في حين سجل الموقعين ، (لتر/ملغم1770)

 .ي التوال

 (1)شكل 

 (7071-7070)لمياه شط الشامية للمدة ( T.D.S)المواد الذائبة في الماء 

 

 ( .1)الباحثة اعتمادا على جدول : المصدر             

 : Electrical Conductivity))التوصيلة الكهربائية  -4

 أي، (◦م:7)من الماء على توصيل الكهرباء عند درجة حرارة مقدارها( 1سم1)وهي قابلة      
ويعبر ارتفاع قيمتها عن وجود نسبة كبيرة من . تزداد بزيادة درجة حرارة الماء والمواد الذائبة فيه

، الكالسيوم، الصوديوم، الكلوريدات) ومن أهم األمالح ، األمالح القاعدية والحامضية
توصيلة إذ تزداد درجة ال، وتعتمد التوصيلة الكهربائية على درجة حرارة الماء أيضا، (المغنيسيوم
تباين تراكيز ، (1)يظهر من تحليل الجدول  (0).عند زيادتها درجة مئوية واحدة%( 7)الكهربائية 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

 المعدل 

 الموسم الشتوي 

 الموسم الصيفي 



11 

فقد سجل انخفاض معدلها للموسم الشتوي ، التوصيلة الكهربائية زمانيًا ومكانياً 
انخفاض درجات الحرارة وقلة التبخر  إلىفيعزى سبب انخفاضها ، (سم/مايكروسيمنز8.1117)

 . وزيادة التساقط المطري وارتفاع تصريف المياه مقارنة مع الموسم الصيفي

قيم التوصيلة  أعلىسجل  (1S)الموقع  إن إلىتباينها المكاني فتشير المعطيات  أما     
قيم التوصيلة  أدنى( 1S)في حين سجل الموقع ، (سم/مايكروسيمنز1177)الكهربائية بلغت 

و  7S)قيم الموقعين  أما، (سم/مايكروسيمنز1171)الكهربائية خالل الموسم الشتوي فبلغت 
1S ) في حين سجل أعلى معدل ، على التوالي( سم/مايكروسيمنو1108و  1172)فقد بلغت

( EC)يعزى سبب ارتفاع أل ، (سم/مايكروسيمنز1.1101)لتركيزها في الوسم الصيفي فقد بلغ 
فضاًل عن ، زيادة نسبة التبخر وانعدام التساقط المطري إلىإلى ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي 

سجل ( 1S)الموقع  إنتباينها مكانيًا فتشير التحاليل  أما. انخفاض تصريف مياه شط الشامية
ضت في حين انخف، (سم/مايكروسيمنز1181)ارتفاع في قيم التوصيلة الكهربائية فقد بلغت  أعلى

فقد بلغت فيهما قيم إل ( 1Sو 7S)المواقع  أما، (1S)في الموقع ( سم/مايكروسيمنز:170) إلى
(EC( )1182  سم/سيمنزمايكرو 1107و )(.1)الشكل ، على التوالي       

 (1)شكل 

 (7071-7070)لمياه شط الشامية للمدة ( EC)التوصيلة الكهربائية 

 

 (.1)الباحثة اعتمادا على جدول : المصدر             
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 : Chemical Characteristics))الخصائص الكيميائية : ثانيا 

 ( :PH)األس الهيدروجيني  -1

ويستعمل كمقياس لتعين حامضية أو قاعدية ، هو اللوغاريتم السالب لتركيز ايون الهيدروجين    
فان المياه ( 2)اقل من ( PH)وعندما تصبح قيمة أل ، (11 – 0)وتتراوح قيمته بين ، المياه

أما الحدود المسموح . أن المياه قاعدية( 2)أكثر من ( PH)بينما عندما تكون قيمة أل ، حامضية
، ومكانياً  يتباين مقدار األس الهيدروجيني في منطقة الدراسة زمانياً  (2)(.8.:–0.:)بها هي 

خالل ( PH)فقد سجل أعلى معدل لقيم ، ( :)والشكل ( 7)يظهر هذا التباين من خالل الجدول 
نتيجة النخفاض درجات الحرارة وزيادة التساقط المطري والزيادة في عملية ، (8)الموسم الشتوي 

تهالك ثاني البناء الضوئي الذي تقوم به النباتات والهائمات المائية الذي يؤدي إلى زيادة اس
أعلى ( 1S)أما تباينها المكاني فقد سجل الموقع . اوكسيد الكاربون ورفع قيمة األس الهيدروجيني

ضمن الموقع ( 2.:)في حين انخفضت إلى أدنى حد لها ، (1.8)والتي بلغت ( PH)قيم أل 
(7S) ، بينما بلغت قيم األس الهيدروجيني(PH ) ضمن المواقع(1S  1وS( )7.8 8و ) على
ويرجع سبب ، (2.:)خالل الموسم الصيفي إذ بلغ  فقد سجل( PH)أما أدنى معدل لقيم . لتواليا

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى قلة ذوبان غاز ثاني اوكسيد ( PH)انخفاض 
وانعدام التساقط المطري الذي يقلل من عملية غسل التربة والتي تؤدي إلى قلة ذوبان ، الكاربون

في ( PH)مما يؤدي إلى انخفاض ملوحة المياه وبالتالي التقليل من قيم ، كاربونات الكالسيوم 
في ، (1.8)إذ بلغت ( PH)سجل أعلى قيم ( 1S)أما تباينها فيتضح أن الموقع . مياه المنطقة

( 1Sو  7S)بينما سجل الموقعين ،  (2)والتي بلغت ( 1S)حين سجل أدنى قيم ضمن الموقع 
 .يعلى التوال( 2.:و7.2)
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  (7)جدول  

 (7071 – 7070)الخصائص الكيميائية لشط الشامية والجداول المتفرعة منه لعام 

 (Ca)الكالسيوم  (T.H)العسرة الكلية  (+K)البوتاسيوم  (PH)األس الهيدروجيني  العناصر

 رقم الموقع
الموسم 
 الشتوي

الموسم 
 الصيفي

الموسم 
 الشتوي

الموسم 
 الصيفي

الموسم 
 الشتوي

الموسم 
 الصيفي

الموسم 
 الشتوي

الموسم 
 الصيفي

1S 1.8 2 0.1 7.11 178 :1: 7.171 1:0 

7S :.2 7.2 1.8 11 081 827 172 12: 

1S 7.8 1.8 7 8.10 208 020 177 111 

1S 1.8 :.2 0.8 :.10 :18 717 171 182 

 8.101 :1.17 2:1 81:.: :1.1 2.2 2.: 8 المعدل

نتائج التحاليل المختبرية و .  (7071-1-2)و ( 7070-2-:1)الدراسة الميدانية بتاريخ الباحثة اعتمادا على : المصدر 
 (.7071-7070)، مختبرات كلية الزراعة جامعة القادسية ، لمياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه 
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 (:)شكل 

 (7071-7070)األس الهيدروجيني لشط الشامية والجداول المتفرعة منه لعام 

 

 (.7)الباحثة اعتمادا على جدول :  المصدر                 

 : (+K) (Potassium)البوتاسيوم  -2

ويتواجد على شكل ايون موجب ، يعد البوتاسيوم من العناصر التي تتوفر بوفرة في الطبيعة      
بدرجة كبيرة  وتتأثر تراكيز البوتاسيوم، فهو عنصر مهم في غذاء اإلنسان والنبات، (+K)الشحنة 

 (8)(.لتر/ملغم 10)والحدود المسموح بها هي ، في المياه باألسمدة الزراعية وتحلل البقايا العضوية
، ( 0)والشكل ( 7)وكما يالحظ في الجدول ، تتباين تراكيز البوتاسيوم تباينًا زمانيًا ومكانيًا 

خالل الموسم الشتوي  (+K)حيث بلغ معدل تراكيز البوتاسيوم ، للموسمين الشتوي والصيفي
مما يؤدي إلى ، بسبب ارتفاع منسوب وتصريف المياه وانخفاض درجة الحرارة، (لتر/ملغم2.2)

أما التباين المكاني لتركيز . فضاًل عن زيادة التساقط المطري، انخفاض معدالت التبخر
بينما  ،(لتر/ملغم7)والتي بلغت ( 1S)فقد سجل أعلى مقدار ضمن الموقع ، (+K)البوتاسيوم 

في حين بلغت ، (1S)ضمن الموقع ( لتر/ملغم0.1)ينخفض تركيز البوتاسيوم إلى أدنى قيمة 
في حين سجل . على التوالي( لتر/ملغم0.8و  1S( )1.8و  7S)قيم البوتاسيوم ضمن المواقع 

وذلك نتيجة ارتفاع ، (لتر/ملغم:1.1)والتي بلغت ( +K)الموسم الصيفي أعلى لتراكيز البوتاسيوم 
درجات الحرارة وزيادة عملية التبخر وانخفاض معدالت تصريف ومنسوب المياه وزيادة األنشطة 

أعلى ( 1S)أما التباينات المكانية فقد سجل الموقع . فضاًل عن انعدام التساقط المطري، الزراعية
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أدنى مقدار ( 7S)في حين سجل الموقع ، (لتر/ملغم8.0)مقدار لتركيز البوتاسيوم إذ بلغت 
 7.11)فقد بلغت قيمهم ( 1Sو  1S)اما المواقع ، (لتر/ملغم11)تركيز البوتاسيوم والتي بلغت ل

 . على التوالي( لتر/ملغم10.:و 

 : (Total Hardness) (T.H)العسرة الكلية  -3

هي مجموعة من االيونات المعدنية الموجبة الثنائية التكافؤ الموجودة في المياه مثل      
يتضح من خالل تحليل  (7).بنسب اقل والمنغنيزوالمغنسيوم بنسب أعلى والحديد الكالسيوم 
إذ سجلت أدنى  ،الكلية تباينًا زمانيًا ومكانياً تباين قيم العسرة ، ( 2)والشكل  (7)دول بيانات الج

نتيجة زيادة التساقط المطري واإليراد ، (لتر/ملغم81:.:)حد لها خالل الموسم الشتوي فقد بلغت 
أما تباينها المكاني فقد ، في المياه بسبب امتزاج المياه( T.H)المائي ساعد على قلة تركز أل 

في حين انخفضت لتسجل أدنى حد ، (لتر/ملغم8.2)أعلى القيم والتي بلغت ( 1S)سجل الموقع 
فقد بلغت قيمهم ( 1Sو  7S)أما المواقع ، (لتر/ملغم178)والتي بلغت ( 1S)لها في الموقع 

أما خالل الموسم الصيفي فقد سجلت ارتفاعًا في قيم . على التوالي( لتر/ملغم18:و  081)
ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة ، (لتر/ملغم2:1)العسرة الكلية إذ بلغت 

أما مكانيًا فقد . فضاًل عن العز المائي، مما يؤدي إلى تركز األمالح في المياه، معدالت التبخر 
ضمن الموقع ( لتر/ملغم717)والتي بلغت  T.H))على مقدار لتركيز العسرة الكلية سجل أ

(1S) ، في حين ينخفض تركز أل(T.H ) ضمن الموقع(1S) ، 7)أما قيمهما في المواقعS  و
1S ) على التوالي( لتر/ملغم020و  827)فقد بلغت . 
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 (0)شكل 

 (7071-7070)لشط الشامية والجداول المتفرعة منه لعام  البوتاسيوم

 

 ( .7)الباحثة اعتمادا على جدول :  المصدر   

 

 (2)شكل 

 (7071-7070)العسرة الكلية لشط الشامية والجداول المتفرعة منه لعام 

 

 (.7)الباحثة اعتمادا على جدول : المصدر          
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 : (Ca) (Calcium) : الكالسيوم -4

يعد الكالسيوم احد العناصر القلوية ومصدره ناتج عن عمليات التجوية الكيميائية للصخور    
الكلسية والمعادن التي لها القدرة على الذوبان في الماء بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة 

زمانيًا  تباين قيم الكالسيوم تبايناً  ، (8)والشكل ( 7)يبين الجدول  (10).الكالسيوم في المياه
والسبب يعود ، (لتر/ملغم:1.17)فقد سجل الموسم الشتوي أدنى تركيز للكالسيوم إذ بلغ ، ومكانياً 

باإلضافة إلى استهالك ، إلى انخفاض درجات الحرارة مما يؤدي إلى انخفاض معدالت التبخر
(Ca) كانيًا فقد أما م، فضاًل عن ارتفاع تصاريف المياه، من قبل الهائمات والنباتات المائية

بينما سجلت ، (لتر/ملغم177)والبالغة ( 1S)سجلت أعلى نسبة لتركيز الكالسيوم في الموقع 
أما نسبة تركيز (. لتر/ملغم7.171)والتي بلغت ( 1S)أدنى نسبة لتركيز الكالسيوم ضمن الموقع 

خالل  أما. على التوالي( لتر/ملغم171و  172)فقد بلغت ( 1Sو  7S)الكالسيوم ضمن المواقع 
فيعزى ، (لتر/ملغم8.101)الموسم الصيفي فقد سجل ارتفاعًا في تركيز الكالسيوم والتي بلغت 

ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع معدالت التبخر والذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة األمالح في 
سبة لتركيز أعلى ن( 1S)سجل الموقع  أما مكانيًا فقد. فضاًل عن انعدام التساقط المطري، المياه

في حين سجلت أدنى نسبة لتركيز الكالسيوم ضمن الموقع ، (لتر/ملغم182)الكالسيوم والبالغة 
(1S ) أما نسبة تركز الكالسيوم ضمن المواقع (. لتر/ملغم111)والتي بلغت(1S  7وS ) فقد

 .  على التوالي( رلت/ملغم:12و  1:0)بلغت 
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 (8)شكل 

 (7071-7070)جداول المتفرعة منه لعام الكالسيوم لشط الشامية وال

 
 (.7)الباحثة اعتمادا على جدول : المصدر    

 المبحث الثاني
 تقييم نوعية مياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه

 :استخدام المياه ألغراض الشرب  -1

لغرض توضيح وتقييم مدى صالحية مياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه ألغراض      
ومقارنتها مع ( W.H.O)تم االعتماد على المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية ، الشرب

( EC)فقد تبين إن معدل تركز أل ، (1)نتائج التحليل المختبرية لنوعية المياه من خالل الجدول 
خالل الموسمين التوي ، (سم/مايكروسيمنز 1.1101و  8.1117)في مياه شط الشامية يبلغ 

 -2:0)وعند مقارنتها مع المواصفات العالمية التي تتراوح بين ، والصيفي حسب الترتيب
وبذلك نجد ، (سم/مايكروسيمنز 7000)والمواصفات العراقية البالغة ، (سم/مايكروسيمنز 7:0.7

كانت ضمن الحدود المسموح بها ألغراض الشرب ولكال ( EC)إن تركز التوصيلة الكهربائية 
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في مياه شط ( PH)نالحظ إن معدل تركز أل ( PH)عنصر األس الهيدروجيني  أما. الموسمين
، خالل الموسمين الشتوي والصيفي على التوالي، (2.:و  8)الشامية والجداول المتفرعة منه بلغ 

والمواصفات العراقية ، (7.7 – 0.:)ومن خالل قياس تلك المعدالت بالمواصفات العالمية 
نوعية مياه شط الشامية كانت ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها وبذلك فأن ، (8.: – 0.:)

و  :1.17)في مياه شط الشامية بلغ ( Ca)في حين إن معدل تركز الكالسيوم . ألغراض الشرب
 .سمين الشتوي والصيفي على التواليالمو ، (لتر/ملغم 8.101

 (1)جدول 
 والمواصفات العراقية( W.H.O)  صالحية المياه للشرب وفقًا لمعيار منظمة الصحة العالمية

 المواصفات العراقية (W.H.O) الموسم الصيفي الموسم الشتوي العناصر

التوصيلة الكهربائية 
(EC) 

8.1117 1.1101 
2:0 – 7:0.7 

 سم/مايكروسيمنز
 سم/مايكروسيمنز 7000

األس 
 (PH)الهيدروجيني

8 :.2 :.0 – 7.7 :.0 – :.8 

 لتر/ملغم 1:0 لتر/ملغم 1.17: 8.101 2: – 700 (Ca)الكالسيوم 

 لتر/ملغم 10 لتر/ملغم 2.2 1.1: 17 (K)البوتاسيوم 

 لتر/ملغم 00: لتر/ملغم 81 2:1 :00:.: (T.H)العسرة الكلية 

األمالح الذائبة في 
 (T.D.S)الماء 

 لتر/ملغم 1:00 لتر/ملغم 1000 1718.: 212.:

 : :1.:0 00 : – 7 (NTU)العكورة 

  : الباحثة اعتمادا على  :المصدر  
 .71ص، 7010، القاهرة، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، مالحق الهندسة والبيئة والصحة، محمد احمد خليل -1
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 . 7000لسنة  7720/11لقياسية رقم المواصفات العراقية ا، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية -7

والمواصفات ، (لتر/ملغم 700 – :2)المواصفات العالمية البالغة ومن خالل مقارنتها مع      
كانت ضمن الحدود المسموح بها ( Ca)نجد إن قيم الكالسيوم ، (لتر/ملغم 1:0)العراقية البالغة 

بينما كانت قيم الكالسيوم في الموسم الصيفي في مياه ، ألغراض الشرب وفق المواصفات العالمية
ن الحدود المسموح بها في المواصفات العراقية وعليه فأن المياه غير شط الشامية أعلى بقليل م

من خالل نتائج التحاليل ( K)في يالحظ إن عنصر البوتاسيوم . صالحة ألغراض الشرب
، (لتر/ملغم :1.1و  2.2)في مياه شط الشامية تبلغ ( K)المختبرية تبين إن معدل تركز أل 

وعند مقارنتها مع المواصفات العالمية البالغة . تواليخالل الموسمين الشتوي والصيفي على ال
نجد إن معدل تركز البوتاسيوم ، (لتر/ملغم 10)والمواصفات العراقية البالغة ، (لتر/ملغم 17)
(K ) كان ضمن الحدود المسموح بها ألغراض الشرب خالل الموسم الشتوي وفق المواصفات

البوتاسيوم خالل الموسم الصيفي تجاوز الحدود  بينما نجد إن معدل تركز. العالمية والعراقية
فقد بلغ معدلها ( T.H)أما العسرة الكلية . المسموح بها ألغراض الشرب وفق المواصفات العراقية

وعند مقارنتها مع ، خالل الفصلين الشتوي والصيفي على التوالي، (لتر/ملغم 2:1و  81:.:)
، (لتر/ملغم 00:)والمواصفات العراقية البالغة  ،(لتر/ملغم 00:)المواصفات العالمية البالغة 

ومن ثم تعد مياه غير . وبذلك نجد إنها تجاوزت الحدود الطبيعية المسموح بها  ولكال الفصلين
( T.D.S)في حين يالحظ إن معدل تركز األمالح الذائبة في الماء ، صالحة ألغراض الشرب

وعند ، خالل الموسمين الشتوي والصيفي وعلى التوالي، (لتر/ملغم 1718.:و  212.:)يبلغ 
 1:00)والمواصفات العراقية البالغة ، (لتر/ملغم 1000)مقارنتها مع المواصفات العالمية البالغة 

وبذلك نجد إنها تجاوزت الحدود المسموح بها ألغراض الشرب خالل الموسم الصيفي ، (لتر/ملغم
بينما كانت ضمن الحدود المسموح ، لذا فهي تعد غير صالحة للشرب، لميةوفق المواصفات العا

يبلغ  NTU))اما عنصر العكورة . بها ألغراض الشرب وفق المواصفات العراقية ولكال الموسمين
خالل الموسمين الشتوي والصيفي على ، (لتر/ملغم 00و  0:.1)معدلها في مياه شط الشامية 

والمواصفات العراقية ، (لتر/ملغم :7 – :)المواصفات العالمية البالغة وعند مقارنتها مع ، التوالي
لحدود المسموح بها ألغراض نجد إن معدل العكورة لهذه المياه يتجاوز ا، (لتر/ملغم :)البالغة 
 .الشرب



21 

 

 : استخدام المياه ألغراض الري  -2

المتفرعة منه الستعمالها  اعتمدت الدراسة في بيان مدى صالحية مياه شط الشامية والجداول    
اعتمدت الدراسة في تقييم نوعية مياه شط الشامية على نتائج التحاليل المختبرية ، ألغراض الري

لعام ( F.A.O)ومقارنتها مع مواصفات منظمة صحة األغذية والزراعة ، في الفصل الثالث
الل الموسمين خ، (PH)إذ يالحظ إن تركز األس الهيدروجيني ، (1)كما في الجدول  :178

وعند مقارنتها مع مواصفات ، على التوالي( 2.:و  8)الشتوي والصيفي لمياه شط الشامية يبلغ 
وبذلك فأن نوعية مياه شط ، (8.: – 0)البالغة ( F.A.O)منظمة صحة األغذية والزراعة 

أي ، الشامية والجداول المتفرعة منه تقع ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها ألغراض الزراعة
يبلغ معدلها خالل ( EC)أما عنصر التوصيلة الكهربائية . إنها صالحة لألغراض األروائية

وعند ، على التوالي( سم/مايكروسيمنز 1.1101و  8.1117)الموسمين الشتوي والصيفي 
، (سم/مايكروسيمنز 1000)البالغة ( F.A.O)مقارنتها مع مواصفات منظمة األغذية والزراعة 

في حين يالحظ  إن . نجد إن مياه شط الشامية كانت ضمن الحدود المسموح بها ألغراض الري
و  212.:)خالل الموسمين الشتوي والصيفي يبلغ ( T.D.S)معدل األمالح الذائبة في الماء 

والزراعة  وعند مقارنتها مع مواصفات منظمة األغذية، على التوالي( لتر/ملغم 1718.:
(F.A.O )فأنها تقع ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها ألغراض ، (لتر/ملغم 7000)بالغة ال

خالل ، (لتر/ملغم 8.101و  :1.17)فأن معدله يبلغ (  Ca)أما عنصر الكالسيوم . الري
، (لتر/ملغم 100)وعند مقارنتها مع مواصفات أل ، الموسمين الشتوي والصيفي على التوالي

ية والجداول المتفرعة منه تقع ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها وبذلك نجد إن مياه شط الشام
خالل ، (لتر/ملغم :1.1و  2.2)يبلغ ( K)في حين يالحظ إن معدل البوتاسيوم ، ألغراض الري

وعند قياسها مع الحدود الطبيعية المسموح بها ألغراض ، الموسمين الشتوي والصيفي على التوالي
نجد إن نوعية ، (لتر/ملغم 82)والبالغة ( F.A.O)غذية والزراعة الري وفق مواصفات منظمة األ

بينما نجد إن ، مياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه صالحة ألغراض الري ولكال الموسمين
 81:.:)في مياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه بلغت ( T.H)معدل العسرة الكلية 

إذ يتضح إن نوعية مياه ، لصيفي من السنة على التواليخالل الموسمين الشتوي وا، (لتر/ملغم
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 100)الن عسرتها بلغت أكثر من ، شط الشامية والجداول المتفرعة منه تعد عسرة جداً 
 (.:)جدول ( T.H)للعسرة الكلية ( Mays, and Todd 2005)بحسب تصنيف ، (لتر/ملغم

 (1)جدول 

لعام ( F.A.O)المواصفات القياسية لمنظمة صحة األغذية والزراعة حدود صالحية نوعية المياه ألغراض الري حسب 
178: 

 العناصر

 
 (F.A.O)مواصفات أل  الموسم الصيفي الموسم الشتوي

 8 :.2 0 – :.8 (PH)األس الهيدروجيني 

 سم/مايكروسيمنز 8.1117 1.1101 1000 (EC)التوصيلة الكهربائية 

 لتر/ملغم 212 :.1718 7000.: (T.D.S)األمالح الذائبة في الماء 

 لتر/ملغم 1.17: 8.101 100 (Ca)الكالسيوم 

 لتر/ملغم 2.2 1.1: 28 (K)البوتاسيوم 

الشامية الغربي  تقييم صالحية مياه مبزل، أفراح عبد الوهاب جابر، صالح ضفافالباحثة اعتمادا على  :المصدر 
 .12ص، :701، (1)العدد ، (71)المجلد ، مجلة جامعة بابل للعلوم الهندسية، ألغراض الري
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 (:)جدول 

 (Mays, and Todd 2005)للمياه بحسب تصنيف  T.H))تصنيف العسرة الكلية 

 لتر/العسرة الكلية بداللة كاربونات الكالسيوم ملغم صنف المياه

 :2اقل من  يسر

 1:0 – :2 نسبياً عسر 

 100 – 1:0 عسر

 100أكثر من  عسر جداً 

 :الباحثة اعتمادا على : المصدر   

شمال  –هيدروجيموكيميائية أبار مختارة على ضفتي نهر دجلة في منطقة الموصل ، عدي مهدي صالح الباججي -
 .7ص، 7011، (1)العدد ،  (11)المجلد ، المجلة العراقية الوطنية لعلوم األرض، العراق

 :اه ألغراض الصناعة ياستخدام الم -3

في مياه شط الشامية والجداول المتفرعة ( PH)يالحظ عند مقارنة تركز األس الهيدروجيني      
نجد إن تركز أل ، خالل الموسمين الشتوي والصيفي على التوالي، (2.:و  8)منه والتي بلغت 

(PH ) منه صالحة لألغراض الصناعية المختلفة التي في مياه شط الشامية والجداول المتفرعة
النسيج والصناعة الكيميائية شبه الكيميائية والنفطية والغذائية والتعليب والورقية )تتمثل بصناعة 

( 8.8 -7.0، 1.7 -0.1، 8.:، 7 -0، 7 -:.:، 8 -0)والتي بلغت قيمهم ( واالسمنت
فقد بلغ معدلها ( T.D.S)الذائبة في الماء أما األمالح ، (0)على التوالي كما في الجدول 

وبذلك نجد أن مياه شط ، خالل الموسمين الشتوي والصيفي على التوالي( 1718.:و  212.:)
وفق الحدود ( الكيميائية وشبه الكيميائية والنفطية والورقية واالسمنت)الشامية صالحة لصناعة 

، على التوالي( لتر/ملغم 1170، 1080، 1:00، 7:00)المقررة ألغراض الصناعة والبالغة 
أما صناعة . باستثناء الموسم الصيفي لمياه شط الشامية فأنها غير صالحة لصناعة االسمنت
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إذ يالحظ أن ، على التوالي( لتر/ملغم 0::، 1:0)فقد بلغت قيمهم ( النسيج والغذائية والتعليب)
خالل الموسمين الشتوي مياه شط الشامية تقع خارج الحدود المحددة ألغراض الصناعة 

 . والصيفي

  (0)جدول  

 مياه المستعملة لألغراض الصناعيةالحدود المقترحة لل

 العناصر الصناعية
األس الهيدروجيني 

(PH) 
األمالح الذائبة في الماء 

(T.D.S) 
( Ca)الكالسيوم 

 لتر/ملغم

العسرة الكلية 
(T.H )لتر/ملغم 

 1000 170 لتر/ملغم 1:0 8 – 0 النسيج

الكيمائية وشبه 
 الكيميائية

 1000 1000 لتر/ملغم 7:00 7 – :.:

 1000 700 لتر/ملغم 1:00 7 – 0 النفطية

 110 100 لتر/ملغم 0:: 8.: الغذائية والتعليب

 100 1080 لتر/ملغم 1080 1.7 – 0.1 الورقية

 7000 710 لتر/ملغم 1170 8.8 – 7.0 االسمنت

  : الباحثة اعتمادا على  :المصدر 

، 1720، العراق، منشورات وزارة اإلعالم، الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث، محمد مهدي الصحاف -
 .127-120ص

خالل ( لتر/ملغم 8.101و :1.17) أما بالنسبة لنعصر الكالسيوم فان معدله بلغ      
فيتضح أن مياه شط الشامية تقع ضمن الحدود ، الموسمين الشتوي والصيفي على التوالي

النسيج والكيميائية وشبه الكيميائية والنفطية والغذائية والتعليب والورقية ) المسموح بها لصناعة 
ماعدا ، تواليعلى ال( لتر/م ملغم710، 1080، 100، 700، 1000، 170)البالغة ( واالسمنت

في . صناعة النسيج فإنها تقع خارج الحدود المسموح بها للصناعة خالل الموسم الصيفي فقط
خالل الموسمين الشتوي ( 2:1و  81:.:)بلغ معدلها ( T.H)حين يالحظ أن العسرة الكلية 
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 إذ يالحظ إن مياه شط الشامية صالحة لالستعمال الصناعي ق المحدود، والصيفي على التوالي
والتي بلغت قيمهم ( النسيج والكيميائية وشبه الكيميائية والنفطية واالسمنت)المقررة لصناعة 

في حين نجد إن مياه شط الشامية ، على التوالي( لتر/ملغم 7000، 1000، 1000، 1000)
 100و  110)والبالغة ( الغذائية والتعليب والورقية)غير صالحة لالستعمال في الصناعات 

 .   على التوالي( لتر/ملغم

 -:نتائج البحث 

 :توصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي   

في مياه شط الشامية تجاوزت الحدود المسموح بها ( NTU)إن معدل تركز عنصر العكورة  -1

 .لذا فهي غير صالحة لالستخدام, ألغراض الشرب وفق المواصفات العالمية والعراقية

في مياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه تجاوزت ( T.H)رة الكلية إن معدل تركز العس -2

 .الحدود المسموح بها ألغراض الشرب وفق المواصفات العالمية والعراقية

االس الهيدروجيني إذ إن , مياه شط الشامية والجداول المتفرعة منه تتصف بالقاعدية إن -3

(PH ) وهي , على التوالي( 1.7, 9( )الشتوي والصيفي)سجل أعلى قيم بلغت خالل الموسمين

 .بذلك تتطابق مع المواصفات العالمية والعراقية

فهي , لعسرة المياه ( Mays, and Todd 2005)إن مياه منطقة الدراسة وتبعاً لتصنيف  -4

 .تعد مياه عسرة جداً وبالتالي فهي تعد غير صالحة لالستخدام ألغراض الري

كانت صالحة لالستخدام ولم ( Ca)دراسة تبعاً لمحتواها من الكالسيوم إن مياه منطقة ال -1

 .تتجاوز الحدود المسموح بها
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