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                2022لعام  الديهانية شطلمياه  (والبكتريهلهجية ةالخرائص النهعية )الفيزيائية والكيميائي
   

 بحث مدتل من اعداد طالبة الماجدتير                             إشراف   

 د  دمحم حدين المنرهري  -م -سلمان كاظم حدين                           أ حدنة       

 جامعة القادسية / كلية اآلداب / قدم الجغرافية              جامعة القادسية / كلية اآلداب   

 المدتخلص

لسياه شط الجيؾانية لعاـ  الخرائص الشؾعية الفيديائية والكيسيائية والبكتخيؾلؾجيةالجراسة الحالية)تعج 
( جشؾبًا، وبيؽ خظي طؾؿ 31°30'.0( شسااًل و)32°0'.0( والتي تقع بيؽ دائختي عخض)2022

إذ يتفخع مؽ ذنائب نيخ  ،شط الجيؾانية أحج فخوع نيخ الفخات أف  ( غخبًا.44°30'.0(شخقًا و )0°45'.0)
مائي يسخ بسحافغة الجيؾانية ويبمغ طؾلة أطؾؿ مجخى  ىؾالحمة ويجخي في السجخى القجيؼ لشيخ الفخات. و 

أف  .( داخل حجود محافغة الجيؾانية مؽ بجاية ناعؼ صجر الجغارة إلى حجود محافغة السثشىكؼ121)
االنذظة البذخية ليا االثخ االكبخ في تبايؽ نؾعية السياه والتي غالبا ما تبدؿ مخمفاتيا إلى مياه االنيار، 

يأتي السشاخ في مقجمة تمػ العؾامل، وكحلػ أف مشظقة الجراسة تقع  فزال عؽ الخرائص الظبيعية، إذ
شاطق ( عيشات مؽ م8اخحت ) وفي الجراسة الحاليةضسؽ السشاخ الحار الجاؼ وتؤثخ بذكل مباشخ في 

 الجيؾانية  واجخاء الفحؾصات السختبخية لعيشات السياه . وىحه السشاطق ىي مؽ مجخى شط متبايشة جغخافية 
نياية  –وسط الجيؾانية  -بجاية الجيؾانية –نياية الدشية  –وسط الشيخ بجاية الدشية  -) بجاية الدشية جخؼ

وتبيؽ بأف ىشاؾ عشاصخ تقع ضسؽ الحجود السدسؾح بيا ووفق السؾاصفات  الحسدة( –الدجيخ  –الجيؾانية 
   لسؾاصفات العالسية والعخاقية .العالسية والعخاقية  وىشاؾ عشاصخ تقع خارج الحجود السدؾح بو ووفق ا
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ABSTRACT 

The current study (physical, chemical and bacteriological qualitative characteristics of the water of the 
Diwaniya Shatt for 2022) which is located between two latitudes (0.' 0°32) N and (0.' 30°31) south, and 
between longitudes (0.' 0°45)East and (0.' 30°44) W.  The Shatt al-Diwaniyah is one of the branches of 
the Euphrates River, as it branches off from the tails of the Hilla River and runs in the old course of the 
Euphrates River. It is the longest waterway that passes through Diwaniya Governorate and has a length of 
(121 km) within the boundaries of Diwaniya Governorate from the beginning of Nazim Sadr al-Daghara to 
the borders of Muthanna Governorate. Human activities have the greatest impact on the variability of water 
quality, which often puncture its residues to river water, as well as natural characteristics, as the climate 
comes at the forefront of those factors, as well as that the study area falls within the hot, dry climate and 
directly affects and in the current study took (8) samples from different geographical areas of the Shatt 
Diwaniya stream and conducted laboratory tests of water samples.  These areas are (the beginning of the 
Sunni cliff - the middle of the river the beginning of the Sunni - the end of the Sunni - the beginning of 
the diwaniya - the center of Diwaniya - the end of the diwaniya - Sudair - Hamza) and it turns out that 
there are elements that fall within the permissible limits and according to international and Iraqi 
specifications and there are elements located outside the borders surveyed and according to international 
and Iraqi specifications. 

 المقدمة:

عية التخبة مؽ مشظقة إلى كيسائي واحج ال يختِمف في كل انحاء العالؼ ولكؽ نؾ  تخكيبتعج السياه ذات    
أخخى يجعل السياه تختمط بسحتؾياتيا بسقاديخ ونؾعيات سؾاء كانت ىحه السؾاد عزؾية أو غيخ عزؾية ذائبة 

أو صمبة، فزال عؽ اضافة االنداف الكثيخ مؽ السؾاد حتى اصبحت تذكل الخظخ االكبخ عمى حياه 
جيؾانية برؾرة خاصة. إلى عسميات تمؾث وتغيخ ال شط االنداف. وتتعخض مياه االنيار برؾرة عامة ومياه

مسا يؤدي إلى تمؾث السياه وعجـ صالحيتيا  ،برفاتيا وخرائريا مؽ خالؿ االنذظة السختمفة لإلنداف
غيخ مؾثات التي تؤثخ لالستخجاـ البذخي والدراعي والحيؾاني. وقج يرعب في كثيخ مؽ االحياف تفادي ىحه الس

لمسياه ذات أىسية  والبكتخيؾلؾجية( الفيديائية والكيسائية)مباشخة في حياة االنداف. لحا تعج دراسة الخرائص 
فزال عؽ اعظاء فكخة عؽ  ،بالغة في الجراسات الييجرولؾجية وعامل ميؼ في تحجيج نؾعيو وصالحية الساء

النذظة البذخية ليا االثخ االكبخ في تبايؽ محتؾى السياه مؽ العشاصخ والسخكبات العزؾية ولالعزؾية، أف ا
 نؾعية السياه والتي غالبا ما تبدؿ مخمفاتيا إلى مياه االنيار، فزال عؽ الخرائص الظبيعية، 
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ة : مهقع منطقة الدراس1-1             

تستج مشظقة الجراسة ضسؽ الحجود السكانية لسجخى شط الجيؾانية السستج ضسؽ محافغة القادسية بظؾؿ   
كؼ( والحي يبجأ ضسؽ مشغؾمة صجر الجغارة إلى أف يتالشى عشج محافغة السثشى وتقع مشظقة الجراسة  121)

( شخقا. 45°0.'0( جشؾبا. وبيؽ خظي طؾؿ )31°30.'0( شساال. و)32°0.'0بيؽ دائختي عخض)
 دجيخ، والحسدة( عبخ الؾحجات االدارية وىي ) الدشية ، ومخكد السحافغة وال ذط( غخبا. ويستج ال44°30.'0و)

 ( مهقع منطقة الدراسة 1خريطة )                                      

 

 

 

 

 

 

 

 ( اعتسادا عمى :G.I.S( )10:5السرجر : الباحثة اعتسادا عمى. بخنامج )      
خخيظة العخاؽ  -2 (250000:1خخيظة  التقديسات االدارية لسحافغة القادسية، الييأة العامة لمسداحة، بغجاد بسكياس )-1

                                  1000000:1االدارية ، الييأة العامة لمسداحة، بغجاد ، بسكياس )

                                                                          مذكلة الدراسة 1-2     

 ؟ أثخ في تمؾث مياه شط الجيؾانية ضسؽ مشظقة الجراسة  سرادر الظبيعية والبذخيةلم ىل أف .1
 ؟ما طبيعة الخرائص الشؾعية لمسياه السمؾثة في مشظقة الجراسة وىل تتبايؽ مكانيًا وزمانيًا  .2
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مجى صالحية مياه شط الجيؾانية لالستعساالت البذخية )الدراعية والرشاعية والسجنية( وفقًا  .3
 لمترانيف العالسية والؾطشية؟

3-1      فرضية الدراسة:                                                         

الجيؾانية بػػ )التكؾيؽ الجيؾلؾجي والدظح ، والسشاخ  شطتتسثل السرادر الظبيعية السمؾثة لسياه  .1
 وعشاصخه، وخرائص التخبة ، والشبات الظبيعي ، والسؾارد السائية(.

                         الدراعي والرشاعي والسجني(.)أما السرادر البذخية فتتسثل بالشذاط 
تتبايؽ الخرائص الييجرولؾجية )الشؾعية والكسية( لسياه شط الجيؾانية مكانيًا وزمانيًا تبعًا لتبايؽ  .2

 مرادرىا.
خية )السجنية ، الرشاعية ، الجيؾانية في درجة صالحيتيا لسختمف االستعساالت البذ شطتتبايؽ مياه  .3

 والدراعية( نتيجة لتبايؽ الخرائص الظبيعية ومرادر التمؾث في مشظقة الجراسة.

 اهداف الدراسة: 1-4

 تحجيج السرادر الخئيدية لتمؾث مياه شط الجيؾانية في مشظقة الجراسة. .1
 .مشظقة الجراسة ضسؽىؼ السعالجات الالزمة لمحج مؽ تمؾث مياه شط الجيؾانية أ التؾصل إلى  .2
 اجخاء الفحؾصات السختبخية لسياه شط الجيؾانية ومقارنتيا مع السؾاصفات العالسية والعخاقية. .3

مل:                                                                            خطهات الع  5-1       

التي تسثمت بالسدح السيجاني لسشظقة الجراسة بيجؼ الؾقؾؼ عمى مرادر التمؾث  الدراسة الميدانية: .1
( 8عمى العسل السيجاني والستسثل بتحجيج ) عسميافي مشظقة الجراسة. واعتسجت ىحه الجراسة في 

جياز تحجيج تحجيجىا بؾاسظة تؼ مؽ مؾاقع جغخافية متبايشة مؽ مشظقة الجراسة و محظات ىيجرولؾجية 
 ( GPSسكاني )السؾقع ال

 عيشات مؽتؼ جسع وتحميل  مرحلة أخذ العينات خالل شهري كانهن الثاني وتمهز لدنة الدراسة: .2
تؼ تحميل وفحص )( عشرخًا و  .مؾاقع مؾزعة عمى مشظقة الجراسة  (8) شط الجيؾانية بؾاقع مياه
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الكيخبائية، األس  التؾصيميةومخكبًا كيسيائيًا في السياه الستسثمة بػػ )درجات الحخارة ، والعدخة الكمية، 
 التحميل البيؾلؾجي إذ تؼ فحص )بكتيخيا القؾلؾف(. فزال عؽ ( الكبخيتات   ،الييجروجيشي،  الكالديؾـ

تؼ فحص بعض الستغيخات التي تحرل عمى مياه بذكل مؾقعي: بدبب التغيخات الدخيعة التي و  .3
  (السياه)درجة حخارة مثل تحرل عؽ نقميا إلى السختبخ وىحه العشاصخ 

 . اخح بعض الرؾر الفؾتؾغخافية لسخاحل الجراسة السيجانية .4

 2022الديهانية لعام  لعينات مياه شط جغرافي( التهزيع ال2خريطة )                

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 (Arc-Gisعمى نتائج التحاليل السختبخية، واستخجاـ بخنامج ) اعتسادالسرجر: الباحثة              

 2022الديهانية لعام  شطتحليل الخرائص الفيزيائية لمياه   1-6     

   Temperature Turbidity ْم:درجة الحرارة  -1

إذ تؤثخ عمى ذوباف الغازات مثل ثشائي أوكديج  ،تمعب درجة الحخارة دورا ميسا في التفاعالت الكيسائية    
الكاربؾف واالوكدجيؽ وتكؾف العالقة عكدية مؽ حيث تأثيخىا عمى التحمل الحياتي لمسؾاد العزؾية في الساء 
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كحلػ تؤثخ درجة الحخارة عمى نسؾ البكتخيا، إذ تدداد نذاطيا بارتفاع درجة الحخارة ويشعجـ نذاطيا  .والخواسب
( وتعج درجة الحخارة  5ة اقل مؽ )في درجة حخار  حج الخرائص الفيديائية التي تتدؼ بيا السياه والتي تتبايؽ أـْ

تبعا لمعؾامل الظبيعية واىسيا العؾامل السشاخية ومشيا االشعاع الذسدي ودرجة الحخارة والخياح وخرائريا 
 اسة.والخطؾبة الشديبة واالمظار وىحا بحدب نؾع السشاخ الدائج في مشظقة الجر 

    2022(  قياس درجة حرارة مياه شط الديهانية لعام 1صهرة )                 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

        
 

               
 

 الداعة العاشخة صباحا. 2022/ 7/3بتاريخ  لمباحثة الجراسة السيجانية               
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  2022الديهانية لعام  شطلمياه  )درجة حرارة الماء ْم( مدتهياتقيم  (1جدول)              

 السعجؿ السؾسؼ الذتؾي  السؾسؼ الريفي مؾقعيا رمد العيشة
S1 24.25 15 33.5 بجاية الدشية جخؼ 

S2 21.5 13 30 بجاية الدشية وسط 

S3 24 14 34 نياية الدشية 

S4 24.9 15 34.8 بجاية الجيؾانية 
S5 25.15 15.3 35 وسط الجيؾانية 
S6 25.45 15.5 35.4 نياية الجيؾانية 
S7  24.1 14 34.2 الدجيخ 
S8 25.1 15.7 34.5 الحسدة 

 24.30625 14.6875 33.925  فرميالسعجؿ ال
 2022العمسي ، لعاـ  ذمختبخ يؾساي التحاليل السختبخية.ونتائج السرجر: الباحثة اعتساد عمى الجراسة السيجانية ، 

 .       2022الديهانية لعام  شط لمياه )درجة حرارة الماء ْم( مدتهياتقيم  (1شكل )            

 
 (1السرجر: الباحثة اعتساد عمى الججوؿ )           
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 (3خريطة )                                                    

 2022التهزيع الجغرافي لقيم عينات )درجة حرارة الماء ْم( لمياه شط الديهانية لعام               

 

 

 

 

 

           

 

 (Arc-Gisنتائج التحاليل السختبخية، واستخجاـ بخنامج ) اعتساد عمىالسرجر: الباحثة                 

مؽ حيث االرتفاع  واالنخفاض زمانيا ومكانيا.  .نالحع أف ىشاؾ تبايؽ لجرجة حخارة الساء في مشظقة الجراسةو 
( خالؿ السؾسؼ الريفي. 33.925لمسؾسسيؽ الريفي والذتؾي  إذ بمغ معجؿ درجة الحخارة )  وجاء ىحا  ـْ

درجة حخارة الساء خالؿ السؾسؼ الريفي بدبب ارتفاع درجات حخارة ضسؽ مشظقة الجراسة في  االرتفاع في
مشظقة الجراسة. أما في  عمىذكل عسؾدي بفزال عؽ سقؾط اشعة الذسذ  ،ىحا السؾسؼ .وطؾؿ الشيار

(. ونالحع أف ىشاؾ انخفاض في معجؿ درجة 14.6875السؾسؼ الذتؾي فقج بمغ  معجؿ درجة حخارة الساء) ـْ
حخارة الساء في السؾسؼ الذتؾي ضسؽ مشظقة الجراسة عمى العكذ مؽ السؾسؼ الريفي. وجاء ىحا االنخفاض 

الجيؾانية تقع ضسؽ الحجود  شط درجة حخارة مياه ومؽ حالؿ ما تقجـ تبيؽ بأف ،بدبب قرخ ساعات الشيار
 .)ـْ  35-15السدؾح بيا ووفق السحجدات العالسية والعخاقية والبالغة )
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 :Electrical conductivity( EC)التهصيلية الكهربائية  .2

( في السياه 3سؼ 1التؾصيمية الكيخبائية وىي قجرة السياه عمى ايراؿ التيار الكيخبائي أي قجرتو عمى تؾصيل )
(. وتقاس التؾصيمية الكيخبائية عادة بؾحجة مايكخو سيسشد/ سؼ، إذ تدداد القجرة عمى التؾصيمية 25ْعشج )

 %( عشج ارتفاع درجة حخارة الساء درجة مئؾية واحجة السياه. 2الكيخبائية بشدبة )

 . 2022الديهانية لعام  شطلمياه  (EC)التهصيلية الكهربائية مدتهيات( قيم 2جدول )      

 السعجؿ السؾسؼ الذتؾي  السؾسؼ الريفي مؾقعيا رمد العيشة

S1 1142.5 1072 1213 بجاية الدشية جخؼ 

S2 1114 1066 1162 بجاية الدشية وسط 

S3 1174 1126 1222 نياية الدشية 

S4 1198.5 1156 1241 بجاية الجيؾانية 

S5 1186.5 1136 1237 وسط الجيؾانية 

S6 1205 1133 1277 نياية الجيؾانية 

S7  1309.5 1207 1412 الدجيخ 

S8 608.54 1202 1508 الحسدة 

 1117.318 1137.25 1284 السعجؿ الفرمي 

 .2022العمسي، لعاـ  ذلتحاليل السختبخية ، مختبخ يؾسايالسرجر: الباحثة اعتساد عمى الجراسة السيجانية، ونتائج ا

 .2022الديهانية لعام  شط( لمياه EC)التهصيلية الكهربائية مدتهيات (2شكل )       

    
 .(2الباحثة اعتساد عمى الججوؿ )السرجر:        
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 ( 4خريطة )                                     

 2022( لمياه شط الديهانية لعام ECالتهزيع الجغرافي لقيم عينات التهصيلية الكهربائية )        

         

       

 

 

 

 

 

                    

 (Arc-Gisعمى نتائج التحاليل السختبخية، واستخجاـ بخنامج ) اعتسادالسرجر: الباحثة           

تتبايؽ في مشظقة الجراسة زمانيا ومكانيا. إذ سجل السؾسؼ الريفي ارتفاع  تبيؽ أف قيؼ التؾصيمية الكيخبائيةو 
( مايكخو سسيشد/سؼ، ضسؽ مشظقة 1284وبمغ السعجؿ الفرمي ) .الكيخبائيةظ في قيؼ لمتؾصيمية ممحؾ 

فزال عؽ ارتفاع معجالت التبخخ.  ،السظخي في ىحا الفرل داقطتالانعجاـ الجراسة. ويعدي ىحا االرتفاع إلى 
نخفاض قيؼ مسا يؤدي ذلػ إلى ارتفاع تخكيد االمالح ضسؽ مشظقة الجراسة في ىحا الفرل. ونالحع  ا

في السؾسؼ الذتؾي عمى العكذ مؽ السؾسؼ الريفي. وبمغ السعجؿ الفرمي  صيمية الكيخبائيةالتؾ 
فزال عؽ قمة ، ( مايكخو سسيشد/سؼ. وجاء ىحا االنخفاض بدبب انخفاض درجات الحخارة 1137.25)

ؿ ما وتبيؽ الباحثة مؽ خال مسا يؤدي بالتالي إلى تشاقص تخكد االمالح في ذلػ السؾسؼ. ،معجالت التبخخ
الجيؾانية تقع ضسؽ الحجود السدؾح بيا ووفق السحجدات العالسية شط أف قيؼ  التؾصيمية الكيخبائية لسياه تقجـ 

  (يشد/سؼمايكخو سس 2250 -750والعخاقية والبالغة )
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 :2022: تحليل الخرائص الكيمائية لمياه شط الديهانية لعام 1-7    

ذات أىسية في تحجيج نؾعية وصالحية السياه لالستعساالت السختمفة . إذ   ةتعج دراسة الخرائص الكيسيائي   
أف تغيخ تمػ العشاصخ يحج مؽ تمػ االستخجامات وبالتالي يشتج عشو العجيج مؽ االضخار وحجوث خمل في 

الجيؾانية ومشيا) اآلس  شطواجخيت في ىحه الجراسة الفحؾصات لمعشاصخ الكيسائية لسياه  الشغاـ البيئي.
 (. THو العدخة الكمية  PHلييجروجيشي ا

تعخؼ العدخة الكمية عمى أنيا مجسؾع االيؾنات السعجنية    .Total Hardness( THالعدرة الكلية )-1

السؾجبة الثشائية التكافؤ السؾجؾدة في السياه مثل الكالديؾـ و السغشيديؾـ بالجرجة االساس والحجيج والسشغشيد 

  ..ىا في السياهبجرجة أقل وحدب درجة تخكيد 

 . 2022الديهانية لعام  لمياه شط ملغم/ لتر( (TH)العدرة الكلية  ) مدتهيات( 3جدول )        

 السعجؿ السؾسؼ الذتؾي  السؾسؼ الريفي مؾقعيا رمد العيشة

S1 556 512 600 بجاية الدشية جخؼ 

S2 530 516 544 بجاية الدشية وسط 

S3 540 500 580 نياية الدشية 

S4 562 552 572 بجاية الجيؾانية 

S5 552 520 584 وسط الجيؾانية 

S6 574 556 592 نياية الجيؾانية 

S7  590 552 628 الدجيخ 

S8 588 544 632 الحسدة 

 561.5 531.5 591.5 السعجؿ الفرمي 

 .2022العمسي، لعاـ  ذيؾسايالسرجر: الباحثة اعتساد عمى الجراسة السيجانية، ونتائج التحاليل السختبخية ، مختبخ 
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 2022الديهانية لعام  شطلمياه  ملغم/ لتر TH)) العدرة الكلية  مدتهيات (3شكل)      

 
 (3السرجر: الباحثة اعتساد عمى الججوؿ )  

وبمغ معجؿ  (ممغؼ/ لتخ 561.5العاـ ) سعجؿالبمغ  إذزمانيا ومكانيا.  تبايشا( T.H)تتبايؽ قيؼ العدخة الكمية  
ونالحع ارتفاع في قيؼ العدخة الكمية خالؿ ىحا السؾسؼ يعدى ىحا . (ممغؼ/لتخ 591.5السؾسؼ الريفي)

فزال عؽ استخجاـ  انعجاـ التداقط السظخي.و ارتفاع درجات الحخارة وارتفاع معجالت التبخخ االرتفاع إلى 
خالؿ السؾسؼ الذتؾي  ياالعدخة الكمية فشالحع انخفاض معجؿ أما قيؼ االسسجة الكيسائية عشج بجاية ذلػ السؾسؼ.

. ويعدى ىحا االنخفاض إلى انخفاض درجات الحخارة مع انخفاض معجالت (ممغؼ/لتخ 531.5أذ بمغت)
لمعدخة الكمية في السؾسؼ الريفي عشج  ةوبمغت اعمى قيسفزال عؽ قمة التداقط السظخي.  ،التخبخ
ويعدى ىحا االرتفاع بدبب زيادة السمؾثات التي . (ممغؼ/ لتخ 632غت)( ضسؽ مشظقة الحسدة إذ بمS8السؾقع)

لمعدخة الكمية في السؾسؼ قيسة  قلتظخح داخل مجخى الشيخ ومشيا ممؾثات الرخؼ الرحي في حيؽ بمغت ا
أف قيؼ العدخة الكمية  ممغؼ/ لتخ(. 512( ضسؽ مشظقة بجاية الدشية وبمغت قيسيا)S1الذتؾي عشج السؾقع)

ممغؼ / لتخ( حدب السحجدات العالسية  500الجيؾانية تقع خارج الحجود السدسؾح بيا والبالغة) شطلسياه 
 والعخاقية.
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 2022الديهانية لعام  شط( لمياه TH)العدرة الكلية لقيم عينات  جغرافيالتهزيع ال (5خريطة )

       

 

 

 

 

 

 

   

 

 (Arc-Gisعمى نتائج التحاليل السختبخية، واستخجاـ بخنامج ) اعتسادالسرجر: الباحثة      

 PHاآلس الهيدروجيني:    2-  

كمسا قل الخقؼ  سالبة، وىحا يعشي أنو كمسا زاد تخكيد أيؾف  بإشارةىؾ لؾغارتؼ أيؾف الييجروجيؽ مدبؾؽ     
عمى حامزية الؾسط، ومؽ ( 7-1. وتجؿ قيسة اآلس الييجروجيشي مؽ ))الييجروجيشي لؾجؾد االشارة الدالبة

ويعج االس الييجروجيشي الحي تقع قيستو ضسؽ . ( تجؿ عمى تعادؿ الؾسط7( عمى قاعجية الؾسط. )7-14)
الحجود السدؾح بيا مالئسة لالستعساالت السختمفة وبحلػ تعج تمػ السياه ضسؽ ىحه الكيسة صالحة 

ؾامل التي تحجد صالحية ونؾعية السياه ويعج اآلس الييجروجيشي مؽ أبخز الع لالستعساالت السختمفة.
 .( يكؾف بدبب وجؾد كائشات معيشة في السياه7ذخية أما زيادة قيؼ االس الييجروجيشي عؽ )لالستعساالت الب
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 . 2022الديهانية لعام  شط لمياه( PHاآلس الهيدروجيني  ) مدتهيات (4جدول)           

 المعدل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1 7.6 8.08 7.12 بجاية الدشية جخؼ 

S2 7.815 8.26 7.37 بجاية الدشية وسط 

S3 7.59 8.14 7.04 نياية الدشية 

S4 7.79 8.19 7.39 بجاية الجيؾانية 

S5 7.84 8.2 7.48 وسط الجيؾانية 

S6 7.91 8.22 7.6 نياية الجيؾانية 

S7 7.535 7.62 7.45 الدجيخ 

S8 7.81 8.05 7.57 الحسدة 

 7.7 8.09 7.37 السعجؿ الفرمي 

 .2022العمسي، لعاـ  يذالسرجر: الباحثة اعتساد عمى الجراسة السيجانية، ونتائج التحاليل السختبخية ، مختبخ يؾسا     

                                                           

 2022الديهانية لعام  شطلمياه  (PHاآلس الهيدروجيني  ) مدتهيات( 4شكل )             

 

 (4السرجر: الباحثة اعتساد عمى الججوؿ )       
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 2022الديهانية لعام  شط( لمياه PH) االس الهيدروجينيلقيم عينات  جغرافيالتهزيع ال (6خريطة ) 

 

  

 

 

 

 

 

 (Arc-Gisعمى نتائج التحاليل السختبخية، واستخجاـ بخنامج ) اعتسادالسرجر: الباحثة                  

( العاـ في مياه PHبمغ معجؿ اآلس الييجروجيشي)و   (7.04-8.26تخاوحت قيؼ اآلس الييجروجيشي مؽ )  
 شطفي مياه  أف قيؼ اآلس الييجروجيشي  دتشتجون 2022لعاـ  (7.7) .الجيؾانية ضسؽ مشظقة الجراسة شط

بمغ معجؿ قيسة اآلس و  الجيؾانية تسيل إلى القاعجية بدب وجؾد أيؾنات الكاربؾف والبيكاربؾف فييا.
( لمسؾسؼ الريفي. نالحع أف ىشاؾ انخفاض في قيسة معجؿ اآلس الييجروجيشي. وتبيؽ 7.37)الييجروجيشي

فا والحي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحخاة ضسؽ مشظقة الجراسة صيالباحثة بأف ىح االنخفاض جاء بدبب 
انخفاض قيؼ االوكدجيؽ السحاب بدبب نذاط األحياء السجيخية السائية والتي تدتيمػ كسيات مؽ االوكدجيؽ 

بجاية ( ضسؽ مشظقة) S2عشج السؾقع) ذتؾي في السؾسؼ ال ة اآلس الييجروجيشي وبمغت اعمى قيسالسحاب. 
زيادة السمؾثات التي تظخح داخل مجخى الشيخ ومشيا (. ويعدى ىحا االرتفاع بدبب 8.26إذ بمغت) ،(الدشية

نياية ( ضسؽ مشظقة 3Sعشج السؾقع) ريفيممؾثات الرخؼ الرحي. في حيؽ بمغت اقل قيسة في السؾسؼ ال
 شطلسياه   وعشج مقارنة نتائج التحاليل السختبخية لكيؼ اآلس الييجروجيشي(. 7.04وبمغت قيسيا) الدشية

 . (8.5-6.5والبالغة)الحجود السدسؾح بيا وفق السحجدات العالسية والعخاقية. الجيؾانية تقع جسيعيا ضسؽ 
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 2022الديهانية لعام  شطلمياه  المهجبةااليهنات 

 Ca) ):Calciumالكالديهم  8  -1

حج العشاصخ القمؾية ومرجره ناتج عؽ عسميات التجؾية الكيسيائية لمرخؾر الكمدية والسعادف التي ليا أىؾ   
. ويعج الكالديـؾ الحوباف في الساء بدخعة كبيخة مسا يؤدي إلى ارتفاع ندبة الكالديؾـ في الساءالقجرة عمى 

إذ يعج عشرخ اساسي في الدبب الخئيذ لعدخة السياه ومؽ السغحيات الزخورية لمشباتات واالحياء السائية. 
وبالتالي يتحخر معجف  ،غؼ/لتخ(مم 100 -0.1البيئة السائية. ويتؾاجج في السياه الظبيعية بشدبة تتخاوح بيؽ)

فزال عؽ الشذاط البذخي وما يظخحو مؽ مخمفات ساىست بديادة تخكيد  ،الكالديؾـ إلى البيئية السائية
                                                  .%( مؽ السياه العدخة48. ويذكل الكالديـؾ ندبة )الكالديـؾ في السياه

 2022الديهانية لعام  شطلمياه ( (Caالكالديهم  ايهن مدتهيات  (5جدول)               

 المعدل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1 128.55 116.3 140.8 بجاية الدشية جخؼ 

S2 130.4 118.4 142.4 بجاية الدشية وسط 

S3 128 115.2 140.8 نياية الدشية 

S4 143.2 137.6 148.8 بجاية الجيؾانية 

S5 130.4 129.6 131.2 وسط الجيؾانية 

S6 132.8 136 129.6 نياية الجيؾانية 

S7 135.2 134.4 136 الدجيخ 

S8 135.2 132.8 137.6 الحسدة 

 132.9 127.5 138.4 السعجؿ الفرمي 

                                                             .2022العمسي، لعاـ  ذالسرجر: الباحثة اعتساد عمى الجراسة السيجانية، ونتائج التحاليل السختبخية ، مختبخ يؾساي
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 2022الديهانية لعام  لمياه شط (Ca)الكالديهم  ايهن مدتهيات  (5)شكل             

 
                                                                               (5السرجر: الباحثة اعتساد عمى الججوؿ )       

 2022الديهانية لعام  ( لمياه شط(Caلقيم عينات الكالديهم  جغرافيالتهزيع ال (7خريطة)       

   

  

 

 

 

 

 

 

 (Arc-Gisعمى نتائج التحاليل السختبخية، واستخجاـ بخنامج ) اعتسادالسرجر: الباحثة                  
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 وبمغ ممغؼ/ لتخ(( 115.2-148.8الجيؾانية تتخاوح بيؽ  شط( ضسؽ مياه Caالكالديـؾ )تبيؽ أف قيؼ ايؾف و 
نالحع أف ىشاؾ تبايؽ  الجيؾانية. شط. ضسؽ مياه (ممغخاـ /لتخ 123.9العاـ ) ((Caالكالديؾـ  ايؾف معجؿ 

 138.4إذ بمغ )الكالديؾـ  ايؾف ونالحع ارتفاع في قيؼ معجؿ  مكانيا وزمشيا. (Ca)الكالديؾـ  ايؾف في قيؼ 
درجات الحخارة في السؾسؼ الريفي  رتفاعاف سبب االرتفاع جاء بدبب أممغخاـ /لتخ( في السؾسؼ الريفي. 

الغيخ  وكحلػ السسارسات البذخية وانعجاـ التداقط السظخي. معجالت التبخخ. رتفاعوبالتالي يؤدي إلى ا
نحؾ  الكيسائيةمؽ خالؿ بدؿ مياه االراضي الدراعية والتي تحتؾي عمى كسيات كبيخة مؽ السخكبات  صحيحة

ممغخاـ /لتخ( لمسؾسؼ الذتؾي ونالحع انخفاض في  127.5الكالديؾـ فبمغ ) ايؾف معجؿ تخكيد  أما. الشيخ
ىحا االنخفاض جاء لسؾسؼ الذتؾي عسا ىؾ عميو في السؾسؼ الريفي. أف سبب ا ايؾف الكالديؾـ فيمعجؿ 

بمغت اعمى قيسة أليؾف الكالديـؾ و  مسا يؤدي إلى انخفاض معجالت التبخخ.بدبب انخفاض درجات الحخارة 
ممغؼ/لتخ(. ويعدى ىحا  148.8( إذ بمغت)بجاية الجيؾانية( ضسؽ مشظقة) S4في السؾسؼ الريفي عشج السؾقع)

االرتفاع بدبب زيادة السمؾثات التي تظخح داخل مجخى الشيخ ومشيا ممؾثات الرخؼ الرحي في حيؽ بمغت 
 115.2وبمغت )  لدشية(نياية ا( ضسؽ مشظقة )3Sعشج السؾقع)ريفي ايزا قيسة في السؾسؼ ال ادنى

أف جسيع  وتبيؽ. التي تظخح بالشيخ عشج تمػ السشظقة ؾثاتالسم قمةبدبب االنخفاض  ممغؼ/لتخ(. وجاء ىح
 200وفق السحجدات العالسية والعالسية والبالغة ) مؾاقع عيشات مشظقة الجراسة تقع ضسؽ الحجود السدسؾح بيا.

 ممغؼ/ لتخ(. 

 االيهنات الدالبة  1-9.

واالنيايجرايت مرجر ميؼ . تعج الرخؾر الخسؾبية مثل الجبذ :Sulphur( So4الكبريتات ) -1
واف زيادة تخكيد الكبخيتات في مياه الذخب يؤدي  فزال عؽ االنذظة الدراعية والرشاعية، لمكبخيتات

                 إلى حجوث طعؼ في السياه واالضخار برحة االنداف.
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 2022الديهانية لعام  شط( لمياه So4مدتهيات ايهن الكبريتات ) (7جدول) 
 السعجؿ السؾسؼ الذتؾي  السؾسؼ الريفي مؾقعيا العيشةرمد 

S1 261.69 260.37 263.01 بجاية الدشية جخؼ 

S2 258.06 256.08 260.04 بجاية الدشية وسط 

S3 256.74 256.41 257.07 نياية الدشية 

S4 271.41 266.3 276.52 بجاية الجيؾانية 

S5 271.58 263.67 279.49 وسط الجيؾانية 

S6 301.95 262.3 341.6 نياية الجيؾانية 

S7  304.375 266.21 342.54 الدجيخ 

S8 302.565 269.93 335.2 الحسدة 

 278.54  262.93 294.43  السعجؿ الفرمي

 2022العمسي، لعاـ  ذالسرجر: الباحثة اعتساد عمى الجراسة السيجانية، ونتائج التحاليل السختبخية ، مختبخ يؾساي

 2022الديهانية لعام  شط( لمياه So4( مدتهيات ايهن الكبريتات )7شكل )           

 

                                                                               (7السرجر: الباحثة اعتساد عمى الججوؿ ) 
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 2022الديهانية لعام  شط( لمياه SO4)كبريتات لقيم عينات ال جغرافيالتهزيع ال( 8خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Arc-Gisعمى نتائج التحاليل السختبخية، واستخجاـ بخنامج ) اعتسادالباحثة  السرجر:               

 ممغؼ/ لتخ( 342.54-256.08( الجيؾانية تتخاوح بيؽ شط( ضسؽ مياه SO4أف قيؼ ايؾف الكبخيتات  )
ممغؼ/لتخ(  294.43وبمغ معجؿ السؾسؼ الريفي ) ممغؼ/لتخ( 278.54الكبخيتات العاـ ) معجؿ ايؾف  وبمغ

أف ىشاؾ تغيخات فرمية لتخكد الكبخيتات ممغؼ /لتخ( ونالحع 262.93في حيؽ بمغ معجؿ السؾسؼ الذتؾي )
في  يؼ تخكد الكبخيات في السؾسؼ الريفي. عسا ىؾ عميوالجيؾانية. إذ نالحع ارتفاع  ق شطضسؽ مياه 

وتبيؽ الباحثة أف الدبب ىؾ ارتفاع درجات الحخارة في السؾسؼ الريفي ضسؽ مشظقة  السؾسؼ الذتؾي.
أما انخفاض تخكده في السؾسؼ الذتؾي فيعؾد إلى انخفاض فزال عؽ ارتفاع معجالت التبخخ.  الجراسة.

مسا يؤدي إلى  ،يؾانيةالج شطفزال عؽ ارتفاع مشاسيب  ،درجات الحخارة وبالتالي انخفاض معجالت التبخخ
( مشظقة S7في السؾسؼ الريفي عشج السؾقع) الكبخيتاتتخفيف تخكد السمؾثات. وبمغت اعمى قيسة أليؾف 

تدخب السياه الجؾفية التي تكؾف  ممغؼ/لتخ(. ويعدى ىحا االرتفاع بدبب 342.54إذ بمغت) ،(الدجيخ)
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في حيؽ بمغت  فزال عؽ أف تخبة تمػ السشظقة تستاز بارتفاع ندبة الجبذ فييا. .الجيؾانية شطحخكتيا نحؾ 
( ضسؽ مشظقة )بجاية الدشية( 2Sعشج السؾقع) ممغؼ/لتخ( 256.08وبمغت) ادنى قيسة في السؾسؼ الذتؾي 

ج ومؽ خالؿ ما تقجـ وعشج مقارنة نتائلعجـ تأثخ تمػ السشظقة بالسمؾثات   كبخيتاتفيعدى انخفاض ايؾف ال
الجيؾانية تبيؽ بأنيا تقع خارج السحجدات العخاقية والعالسية والبالغة  شطتحاليل ايؾف الكبخيت ضسؽ مياه 

 اي غيخ مدسؾح بيا. ممغؼ/لتخ( 250 -200)

  Bacteriologica Characteristies:  الديهانية شطلمياه  الخرائص البكتريهلهجية 1-10 

واالمخاض خاصة عشج تمؾثيا بسياه السجاري والتي تشتقل إلى االنيار.  األوبئة النتقاؿوتعج السياه وسط جيج  
أف وجؾد البكتخيا دليل عمى التمؾث ويعشي احتسالية وجؾد السدببات السخضية، ومؽ االدلة عمى ذلػ وجؾد 

أف طخح مخمفات السجاري الثقيمة يعج السرجر الحي تجخل عؽ  (،TCتمؾث البكتيخي وىي بكتخيا القالؾف)
 .و االحياء ومشيا البكتخيا إلى الساء وكحلػ فزالت الحيؾاناتطخيق

 2022الديهانية لعام  شط(  لمياه TCبكتريا القالهن ) مدتهيات (8جدول)                  

 السعجؿ السؾسؼ الذتؾي  السؾسؼ الريفي مؾقعيا رمد العيشة

S1 29 28 30 بجاية الدشية جخؼ 

S2 29.5 25 34 بجاية الدشية وسط 

S3 42.5 34 51 نياية الدشية 

S4 100 92 108 بجاية الجيؾانية 

S5 1149 1126 1172 وسط الجيؾانية 

S6 83.5 96 71 نياية الجيؾانية 

S7  58.5 49 68 الدجيخ 

S8 95.5 88 103 الحسدة 

 198.438 192.25 204.625 السعجؿ الفرمي 

              2022العمسي، لعاـ  ذمرجر: الباحثة اعتساد عمى الجراسة السيجانية، ونتائج التحاليل السختبخية ، مختبخ يؾساي
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 2022الديهانية لعام  شط(  لمياه TCبكتريا القالهن ) مدتهيات  (8شكل )         

 
 .(8السرجر : الباحثة اعتسادا عمى الججوؿ )    

 2022الديهانية لعام  شط( لمياه TC)لقيم عينات بكتريا القالهن  جغرافيالتهزيع ال (9خريطة)         

                 

           

 

 

 

 

 

 (Arc-Gisعمى نتائج التحاليل السختبخية، واستخجاـ بخنامج )السرجر: الباحثة اعتساد               
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خمية/  204.625اثشاء السؾسؼ الريفي، إذ بمغ معجؿ عجد بكتخيا القؾلؾف )أف بكتخيا القؾلؾف يختفع اعجادىا 
مل(، وجاء ىحا االرتفاع بدبب انخفاض مشاسيب مياه شط الجيؾانية وانتذار اليائسات الشباتية 100

والسغحيات، فزال عؽ زيادة متظمبات الدكاف لمسياه ومؽ ثؼ زيادة صخؼ السياه وارتفاع درجات الحخارة. بيشسا 
مل( وجاء ىحا االنخفاض 100خمية /  192.25تشخفض اعجاد بكتخيا القؾلؾف خالؿ فرل الذتاء، إذ بمغ )

بدبب انخفاض درجات الحخارة التي تقمل مؽ تؾفخ مغحيات بكتخيا القؾلؾف ،. ومؽ خالؿ ما تقجـ واعتسادا 
والعخاقية تبيؽ بأف الكيؼ تجاوزت عمى نتائج التحاليل السختبخية ومقارنة تمػ الشتائج مع السحجدات العالسية 

 ( في حالة استخجاـ ىحه السياه لمذخب.>1.1الحج السدسؾح ووفق السعيار العالسي والعخاقي والبالغ )

 االستنتاجاتاوال: 

مؽ خالؿ نتائج التحاليل السختبخية تبيؽ بأف الخرائص الفيديائية والكيسيائية لسياه شط الجيؾانية تختفع  -1
ويعدى ىحا االرتفاع إلى انخفاض مدتؾى الترخيف السائي لمشيخ، فزال عؽ ما يظخح إلى مجخى تخاكيدىا 

 الشيخ مؽ الفزالت البذخية ومشيا مياه الرخؼ الرحي.

العالسية والسؾاصفات ا السؾاصفات بيشت الجراسة أف مياه شط الجيؾانية وبحدب العشاصخ البايمؾجية وفق -2
صالحة لمذخب. في جسيع مؾاقع العيشات السجروسة وفي السؾسسيؽ الريفي الكياسية العخاقية تكؾف غيخ 

والذتؾي، حيث يداعج ارتفاعيا عمى نذاط البكتخيا. فزال عؽ مسارسات الشذاط البذخي مؽ خالؿ طخح مياه 
 الرخؼ الرحي إلى مجخى الشيخ وكحلػ االستيالؾ السائي لالستعساالت البذخية السختمفة .

 ثانيا: التؾصيات

تؾصي الجراسة الحالية بزخورة السحافغة عمى مياه شط الجيؾانية مؽ التمؾث وحسايتو ووضع خظط  -1
مدتقبمية وتذخيع قؾانيؽ صارمة بذأف طخح السخمفات مؽ مختمف القظاعات )الدراعية والرشاعية 

مدتسخة والدراعية والخجمية( إلى مياه الشيخ. فزال عؽ متابعة الخرائص الشؾعية لسياه الشيخ برؾرة 
 لخصج التغيخات التي تظخْى عمى مياه الشيخ بيؽ فتخة زمشية واخخى.

االىتساـ بالؾعي البيئي والثقافة البيئية لدكاف مشظقة الجراسة حؾؿ اىسية السؾارد السائية وصيانتيا مؽ  -2
 التمؾث واثخىا الدمبية عمى صحة االنداف.
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