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 ثسُ اهلل اٌسمحٓ اٌسحُْ

 َغَْْسِ فِْيَب أَْٔيَبزُ  ََّ َِّبءٍ اٌُّْزَّمٌَُْ  َِّثًَُ اٌْجَن َخِ اٌَّزِِ ًُعِد  

 َِّْٓ خَّْسٍ آسٍِٓ ًَأَْٔيَبزُ َِّٓ ٌَّجٍَٓ ٌَُّْ َّزَغََّْسْ طَعُّْوُ ًَأَْٔيَبزُ

  ًٌََِِٓيُُْ فِْيَب   عَسًٍَ  ُّصفًَّ ٌَّرَّحٍ ٌٍَّشَّبزِثِنيَ ًَأَْٔيَبزُ َِّْٓ 

 فِِ  خَبٌِدُ ىٌَُ   وََّْٓ زَّثَّيُِ  َِّٓ ًََِغْفِسَحُ   اٌثََّّسَادِ  وًَُّ

 ًَسُمٌُا ِبَء  حَِّّْبً فَمَطَّعَ أَِْعَبءَىُُْ زِ اٌنَّب

 صدق اهلل اٌعٍِ اٌعظُْ

  زلّدسٌزح  51آّخ 
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 المشرف  إقرار

 شط لمياه الهيدروبيئي التقييم( ـ  ب  الموسومة الرسالة هذه إعداد إن اشهد

 )القادسية  لمحافظة الحضرية المراكز في المياه استخدامات واقع وأثره على الديوانية

 يف إشراف تحت جرت قد   )حسين كاظم سلمان حسنه( الطالبة   قبل من المقدمة 

 شهادة لي ن متطلبات من جزء يوهية  الجغراف قسم  –كلية اآلداب    –ية  القادس جامعة

 ير في الجغرافية  .  الماجست 

 

 يع  التوق

 المنصوري  نيحس  محمد د.م.ا : االسم

 ۲۰۲۲/ /   يخ : التار 

 

 : للمناقشة الرسالة هذه أرشحيات التوص على بناء

 

 يع : التوق

 العامري  موسى رافد د.م.ا : االسم

 ۲۰۲۲ / /  يخ :  التار 

 رئيس قسم الجغرافية 
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 اللغوي  المقوم إقرار

 شط لمياه الهيدروبيئي  التقييم)    الموسومةير  الماجست  رسالة على اطلعت قد أن اشهد

  القادسية  لمحافظة الحضرية المراكز في المياه استخدامات واقع وأثره على  الديوانية

 جامعة – اآلداب ية  كل إلى   )حسين كاظم سلمان حسنه(   الطالبة من المقدمة(  

 . للمناقشة صالحة أنها واجديًا لغو  وقومتهاية الجغراف قسم –ية القادس

 

 

 

 

 

 يع :  التوق

 : االسم

 ۲۰۲۲/ /  يخ :  التار 
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  يالعلم  المقوم إقرار

 الهيدروبيئي التقييم  ( الموسومة تيرالماجس رسالة على  اطلعت قد  أن اشهد

 لمحافظة الحضرية المراكز في المياه استخدامات واقع وأثره على الديوانية شط لمياه

 – اآلدابية  كل إلى )حسين كاظم سلمان  حسنه( الطالبة من  المقدمة  )  القادسية

 . للمناقشة صالحة أنها واجديًا علم وقومتهاية الجغراف قسم –ية القادس جامعة

 

 

 

 يع :  التوق

 : االسم

 ۲۰۲۲/ /   يخ : التار 
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 االىداء
اٌنيبز إال ثطبعزه ًال رطْت إذلِ ال ّطْت اًٌٍْ إال ثشىسن ًال ّطْت 

 اٌٍحظبد إال ثروسن ... ًال رطْت االخسح إال ثعفٌن ... اهلل جً جالٌو

اٌسسبٌخ ًأدٍ االِبٔخ ... ًٔصح االِخ ... إىل ٔيب اٌسمحخ ًٌٔز  إىل ِٓ ثٍغِ

 اٌعبدلني سْدٔب زلّد صٍَ اهلل عٍْو ًسٍُ

زض اٌٌطٓ شيداء إىل ِٓ سبٌذ دِبئيُ ِٓ أجٍنب ًٔبٌٌا شسف اٌشيبدح عٍَ ا

 اٌعساق

 زمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ اهلل

 إىل ِٓ زثبِٔ عٍَ حت اٌعٍُ صغرياً ًحمك اهلل حٍّو ًأٔب وجري ًاٌـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ

 زمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اهلل

ًظعذ اجلنخ حتذ الدِيب إىل ِٓ ّسعد لٍيب ثٍمْبىب إىل زًظخ احلت اٌيت  إىل ِٓ

 رنجذ أشوَ االشىبز  ... ًاٌدرِ زمحيب اهلل

ًّسجك احلْبء يف اٌسجبّب شًجِ اٌعصّــــــــــــــــــــــــــــــــص, إىل ِٓ ّنبفس اٌغْث يف اٌعطبّب   

ـــــــــــــو اهللحفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إىل زحْك لٍيب ًلسح عْين اثنيت اٌعصّصح )شّنــــت( 

 إىل ِٓ هتدأ ٔفسِ ثٍمبئيُ   اًالدُ )حفعيُ اهلل(
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 شىس ًرمدّس

 احلّد ًاٌثنبء هلل زة اٌعٍّني ... ًاٌصالح ًاٌسالَ عٍَ سْد اخلٍك ًخبمت اٌسسً سْدٔب زلّد

 ًاٌو اٌطْجني اٌطبىسّٓ ادلنزجني 

سسًزُ ًاعزصاشُ ًعسفبٔبً ثبجلًّْ ثعد اجنبش ىره اٌدزاسخ اْ ارمدَ جبصًّ شىسُ ًأِزنبِٔ اىل اْ ِٓ دًاعِ 

)زلّد حسني ادلنصٌزُ( عٍَ ِب وسسو يل ِٓ ًلزو   اٌدوزٌز ادلسبعد  اسزبذُ اٌفبظً ادلشسف عٍَ اٌسسبٌخ االسزبذ

رثس اٌٌاظح يف اجنبش ىرا اٌعًّ فجصاه اهلل خري اٌمُْ اال عٍِّاٌثّني ًعٍَ ِب احبطين ثو ِٓ عٍُ ًِعسفخ فىبْ ألدائو اٌ

 اجلصاء ًادِو ذخساً ٌسبٌىِ دزة اٌعٍُ

ِع جصًّ شىسُ ًرمدّسُ اىل اسبرررِ يف لسُ اجلغسافْخ اٌرُ ٍّصَ ِين ًاجت اٌٌفبء ثبٌفعً سؤاي اٌجبزُ عص ًجً اْ 

 ٍيُ مجْعبً وً اٌزمدّس ًاالعزصاشٌّفك ِٓ هنٍذ ِٓ فْط عٍّيُ ًال أسَ اْ اشىس شِالئِ يف ِسحٍخ ادلبجسزري ف

 ًِٓ ثبة اٌٌفبء ًاالحرتاَ الدَ شىسُ اىل وً ِٓ االسزبذ اٌدوزٌز ِمداد زلّد امحد اجلجٌزُ

ًاالسزبذ اٌدوزٌز عدٔبْ عٌدح ِسبعدهتُ اٌىجريح ًأسزبذ عالًُ عجد احلسني ٌزٌجْيبهتُ اٌعٍّْخ االرثس اٌىجري يف امتبَ 

 ىرا اٌعًّ 

اخِ اثب حْدز  ًاىل  ٌافس اِزنبِٔ ٌصٍِْيت اٌعصّصح سذ فبطّخ ِبجد . وّب ارمدَ  ثشىسُ اىل ًّسعدِٔ اْ ارمدَ ث

 االسزبذ

 حْدز ِصىس دلسبعدرو اٌعٍّْخ  

وّب ارمدَ ثبٌشىس ًاالِزنبْ جلّْع اٌدًائس اٌيت متذ ِساجعزيب ال سّْب ِدّسّخ ادلٌازد ادلبئْخ ًِدّسّخ ادلبء  ًِدّسّخ 

خ ًِسوص االحصبء اٌسىبِٔ يف زلبفظخ اٌمبدسْخ ًِىزجخ لسُ اجلغسافْخ يف وٍْخ آداة ًاٌشىس اٌصزاعخ ًدائسح اٌجْئ

اىل وً ِٓ اسيُ يف لساءح ىره اٌسسبٌخ ًإظيبزىب هبرا اٌشىً ًرمٌمييب ٌغٌّبً ًعٍّْبً ًارمدَ ثشىس اجلصًّ اىل اجلنخ 

 ثبٌصٌزح االِثً  ادلنبلشخ عٍَ ِب ّطسحٌٔو ِٓ افىبز ًرعدّالد ذلرا اجليد حزَ خيسج

ًيف اخلزبَ جصًّ اٌشىس اىل اخٌرِ ًاخٌارِ ًاىل عبئٍيت اٌىسميخ عٍَ حتٍّيُ اعجبء اجنبش ىرا اٌعًّ ِعِ ًفميُ اهلل 

 ًإىل وً ِٓ ِد ّد اٌعٌْ يل إلجنبش ىرا اٌعًّ ًسدد خطبىُ أو لسّت رلْت 
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  :المستخلص
الييوانهيييييردهاليييييع د  ييييي دها ييييي دالتقييييييهيدالبييييييياه يط دلسهييييي  د ييييي دتعدددددر الرراحددددد) ال  ل ددددد)       

( مددددؽ الرراحدددد   الم مدددد) اسييييتخياا تدالسهيييي  دكيييي دالسعايييييفدالحزييييعيردكيييي داح ك ييييردالييوانهيييير
ألغدددددددماب  ال دددددددم    فددددددد  الؾضدددددددا ال   دددددددم لهؾو ددددددد  تدددددددررس   لددددددد) الم ددددددد    مدددددددر   ددددددد   ت 

( 32°0'0 تقددددددد  م ظقددددددد) الرراحددددددد)  ددددددد ؽ دا متددددددد  عدددددددمب  الزراعددددددد)  اار اا  ال ددددددد  ع)( 

( 44°30'0( شددددددددددمض     45°0'0ج ؾبدددددددددد    بدددددددددد ؽ  ظدددددددددد  طددددددددددؾ    (31°30'0شدددددددددم ا    
 الب دددددم )  الظب عددددد)اعتمدددددر  الرراحددددد) علدددددي المددددد  ص ال غددددد م  فددددد    ددددد  الخ ددددد  ص  ،غمبددددد 

التدددددد  تت دددددد    دددددد ،  المدددددد  ص الت ل لدددددد  فدددددد  ت ل دددددد  الب  ودددددد    المعلؾمدددددد   الخ  دددددد)   لرراحدددددد) 
 احددددددددددتخرا  المعدددددددددد دا  المختل دددددددددد)،  اه وؾل دددددددددد) الم دددددددددد    التدددددددددد  ت ددددددددددم   ؾا دددددددددد   ال  ز    دددددددددد) 
 اله م   دددددددد) مددددددددؽ السؾاوددددددددي الم مدددددددد)  ااح حدددددددد ) فدددددددد  ت ر ددددددددر  دددددددد   ) الم دددددددد   ل حددددددددتخرام   

ه م غمددددددد) ال ددددددد ) الع لم ددددددد)  م غمددددددد) ال ددددددد اا  الزراعددددددد) الع لم ددددددد) ضدددددددر المختل ددددددد) ،  احددددددد م   
اعتمددددددر  علددددددي تما ددددددز اا ؾودددددد   الم  سدددددد) اح حدددددد  لت ددددددر  مددددددر  م  مدددددد) الم دددددد   ل حددددددتعم ا  
الب ددددددم )،  الزرال ددددددد)  ال ددددددد  ل )  الم زل ددددددد)   تجدددددددم ا الرراحدددددد) عدددددددردا مدددددددؽ ال تددددددد  ص م  ددددددد   ه 

 ؾاو ددددد) تمت ددددد  تماى زذددددد    عدددددز  ذددددد ا اارت ددددد   الخ ددددد  ص ال  ز    ددددد)  اله م    ددددد) لم ددددد   شددددد  الر
إلدددددي اوخ ددددد ب مسدددددتؾ  الت دددددم ع المددددد    لل  دددددم، فجددددد  عدددددؽ مددددد   ظدددددمح إلدددددي ال  دددددم مسدددددم  
ال  ددددم مددددؽ ال جدددد   الب ددددم )  م  دددد  م دددد   ال ددددمأ ال دددد     ادددد لػ    ددددا الرراحدددد)  ه م دددد   
شددددددددد  الر ؾاو ددددددددد)  ب سدددددددددي الع   دددددددددم الب ؾلؾج ددددددددد)  فددددددددد  م  ددددددددد ر م غمددددددددد) ال ددددددددد ) الع لم ددددددددد) 
 المؾا ددددددد    الا  حددددددد ) العماا ددددددد) تهدددددددؾه غ دددددددم  ددددددد ل ) لل دددددددم   فددددددد  جم ددددددد  مؾاضددددددد  الع  ددددددد   
المرر حددددد)  فددددد  المؾحدددددم ؽ ال ددددد     ال دددددتؾ ،  ذلدددددػ  سدددددبي ت  مذمددددد    لم ددددد خ  ع   دددددم   مدددددؽ 
 ذم ددددد  درجددددد   ال دددددمار    ددددد   سددددد عر ارت  ع ددددد  علدددددي و ددددد   الب تم ددددد    فجددددد  عدددددؽ مم رحددددد   

ل ددددددددمأ ال دددددددد   إلددددددددي مسددددددددم  ال  ددددددددم  ادددددددد لػ ال  دددددددد   الب ددددددددم  مددددددددؽ  دددددددد   طددددددددمح م دددددددد   ا
ااحددددددددددت  ال المدددددددددد    ل حددددددددددتعم ا  الب ددددددددددم ) المختل دددددددددد)   تجددددددددددم ا الرراحدددددددددد) عددددددددددردا مددددددددددؽ 

  حددددد ؾ    ف دددددل  ( مدددددؽ  ع الم   ددددد) المدددددز د   ددددد  شددددد  الر ؾاو ددددد)المقتم ددددد   م  ددددد  ز ددددد د  الت ددددد ر 
  دددددم  ب لتددددد ل  ز ددددد د  الت ددددد ر ع الم   ددددد) التددددد  تعمددددد  علدددددي تقل ددددد  تمادددددز الع  دددددرر الدددددرغ ر  

ال  ز    ددددد)  اله م    ددددد)  م ددددد   ال  دددددم    لهدددددؾه م ظقددددد) الرراحددددد) ذا  طددددد     جدددددم  اى دددددم مدددددؽ 
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الظددددددد    الزراعددددددد  لددددددد ا   ب ددددددد  مع لسددددددد) م ددددددد ل) م ددددددد   ال دددددددمأ ال ددددددد   إلدددددددي مسدددددددم  ال  دددددددم 
 اعتب رذدددد  م دددد ل) فدددد  غ  دددد) ااذم دددد)  ا سدددد د  ظدددد  عمل دددد) ل دددد  تلددددػ الم دددد ل)  ادددد لػ تؾ دددد  

عددددددؽ مسددددددم  ال  ددددددم  الم دددددد ط  السدددددد   )  لقدددددد ا ال    دددددد   الرراحدددددد)  تخ دددددد ص م دددددد ط   ع ددددددر  
 ال لب)  عر  رم    ف  م م  ال  م  
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 كامئة احملتوايت

 رضؼ ال   )   المؾ ؾ   
آهية  1 ة املرآ   الًآ

 آ   الاهداء 2

 ب امشكر وامتلدير  3

 ث- ت  املس تخلص 4

 حج _  كامئة احملتوايت 5

 خ _ د كامئة اخلرائط 6

 ذ_ د كامئة اجلداول  7

 ر_ ز كامئة الاشاكل 8

 ز كامئة امطور 9

 12 - 1 الاطار امنظري  – الاول امفطل  
 2-1 امللدمة  : اوال

 4 -2 موكع منطلة ادلراسة وحمطات املياس اتهيا:
 5 راسة مشلكة ادل اتمثا

 6 - 5 فرضية ادلراسة رابؼا:
 6 اهداف ادلراسة  خامسا:
 6 مربرات ادلراسة  :سادسا

 8 -6 خطوات امؼمل  :سابؼا
 9 هيلكية ادلراسة :اثمنا

 11- 10 مفاهمي ػامة :اتسؼا
 12- 11 ادلراسات املشاهبة :ػارشا

املؤثرة يف امنظام امهيدرو بييئ ملياه اجلغرافية امطبيؼية وامبرشًة  طائصاخلامفطل امثاين:  

 شط ادلًواهية

13 - 57 

امنظام  امهيدرو بييئ ملياه شط اجلغرافية امطبيؼية املؤثرة يف اخلطائص  –املبحث الاول  

 ادلًواهية 

13- 46 

 17 -13 امبنية اجليوموجية وامتكتوهية  ا ا:
 22 -17 خطائص امسطح   و  :

 39 -22 املناخ    :  ل
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 42 -39 امرتبة  را ع :
 46 -43 امنبات امطبيؼي   مس :

امنظام امهيدرو بييئ ملياه شط  امبرشًة  املؤثرة يفاخلطائص اجلغرافية  –املبحث امثاين  

 ادلًواهية 

47- 57 

 53- 47 امنشاط املدين  ا ا:
 55 -54 ط امزراغيامنشا   و  :
 57 - 55 امنشاط امطناغي   ل  :

 75- 58 (2022 -2013حتليل هظام امترصًف املايئ مشط ادلًواين نلمدة )امفطل امثامث :   
 58 هيدروموجية شط ادلًواهية  ا ا:

 60- 58 الامتداد اجلغرايف مشط ادلًواهية    و  :
 63- 60 خطائص امترصًف املايئ امس نوي   ل  

 67- 63 ( مضن منطلة ادلراسة2022-2013اجلافة( نلمدة ) -املتوسطة –حتدًد امس نوات) امرطبة  را ع :
ة امؼامية مشط ادلًواهية نلمدة )   مس : ف امشهًر  68 -67 (2022-2013خطائص امتطاًر
ة امواطئة مشط ادلًواهية نلمدة ) ح دح : ف امشهًر  70 - 68 (2022-2013خطائص امتطاًر
 71- 70 خطائص امترصًف املايئ امفطيل ح  ع :
 76- 72 امناجت امرسويب   م  :

وموجية( ملياه شط ادلًواهية امفطل امرابع:    اخلطائص امنوغية) امفزيايئية وامكمييائية وامبكرًت

 2022مؼام 

76 -151 

 105- 77 2022ملياه شط ادلًواهية مؼام  وامكمييائية حتليل اخلطائص امفزيايئية - -املبحث الاول 
 94- 77 2022حتليل اخلطائص امفزيايئية ملياه شط ادلًواهية مؼام  ا ا:

 105- 95 2022حتليل اخلطائص امكمييائية ملياه شط ادلًواهية مؼام    و  :
 131 - 106 2022امسامبة ملياه شط ادلًواهية مؼام الاًوانت املوجبة و –املبحث امثاين  

 120- 106 2022ملياه شط ادلًواهية مؼام الاًوانت املوجبة  ا ا:
 131 -121 2022ملياه شط ادلًواهية مؼام  امسامبةالاًوانت    و  :

وموجية  امؼنارص—املبحث امثامث   152- 131 امثليةل واخلطائص امبكرًت
 148- 131 امؼنارص امثليةل  ا ا:

وموجية   و  :  152 - 148 اخلطائص امبكرًت
 175 - 152 2022امتليمي امبييئ نلخطائص امنوغية ملياه شط ادلًواهية مؼام  

 156 - 153 امرشب  مل غراضثليمي هوغية املياه  ا ا:
 158 - 157 روائية مل غراض الاثليمي هوغية املياه    و  :
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  161 – 159 مل غراض مالس هتالك احليواين ثليمي هوغية املياه    ل  :
 163 - 161 مطناػة ثليمي هوغية املياه مل غراض ا را ع :

 173 - 163 ثليمي هوغية املياه مل غراض امبناء والاوشاءات    مس :
 173 - 170 الاس تنتاجات و امتوضيات 
 185 - 174 كامئة املطادر  

 كامئة اخلرائط

 رمق امطفحة امؼنوان ت

 4 موكع منطلة ادلراسة  1
 16 امتوزًع اجلغرايف نلرتس بات اجليوموجية يف منطلة ادلراسة  2
 19 خطوط امكنتور يف منطلة ادلراسة  3
 20 امتوزًع اجلغرايف ملظاهر سطح منطلة ادلراسة  4
 42 راسة امتوزًع اجلغرايف ل هواع امرتب يف منطلة ادل 5
 45 امتوزًع اجلغرايف نلنبات امطبؼي يف منطلة ادلراسة  6
ف( نلمدة  7 ة )حرض ًر  49 2017 -1987امتوزًع امساكين حملافظة املادس ية حبسب اموحدات الاداًر
 59 2022مشط ادلًواهية واجلداول الاروائية املتفرػة مؼام  امتوزًع اجلغرايف 8
 78 2022امتوزًع اجلغرايف مؼينات مياه شط ادلًواهية مؼام  9

 84 2022امتوزًع اجلغرايف ملمي غينات )درجة حرارة املاء ْم( ملياه شط ادلًواهية مؼام  10
 87 2022امتوزًع اجلغرايف ملمي غينات امؼكورة ملياه شط ادلًواهية مؼام  11
 90 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام ECامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات )امتوضيةل امكهرابئية  12
 93  2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام BODامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات) املتطلب احليوي مل وكسجني  13
 98 2022ادلًواهية مؼام  ( ملياه شط THامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات) امؼرسة املكية  14
 101 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام PHامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات )الاس امهيدروجيين  15
 105 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام COD مل وكسجنيامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ) املتطلب امكمييايئ  16
 108 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Caامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي اًون )اماكمس يوم  17
 112 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Mgملمي غينات) املغنيس يوم  امتوزًع اجلغرايف ملمي غينات 18
 116 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Naامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)امطودًوم  19
 120 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Kامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)امبواتس يوم  20
تات 21  123 2022ملياه شط ادلًواهية مؼام   SO4) امتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)امكرًب
 127 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام CLامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)املكور  22

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 

 

 130 2022ملياه شط ادلًواهية مؼام NO3 )امتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)امنرتات  23
 135 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Pbامرضاص  وزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)امت 24
 138 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام COامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)امكوبلت  25
 141 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Cdامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)اماكدميوم  26
 144 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Feامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)احلدًد  27
 151 2022ملياه شط ادلًواهية مؼام  (Cuامتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)امنحاس  28
 153 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Tc امتوزًع اجلغرايف ملمي غينات ملمي غينات)بكرتاي املامون  29

 

 كامئة اجلداول

رمق  امؼنوان ت

امطفح

 ة

 3 مضن منطلة ادلراسة والاحداجيات اجلغرافية حمطات امؼينات 1
ة سلوط الاشؼاع امشميس وملدار الاشؼاع امشميس )ميل واط/مس 2 مؼدل زاًو

2 
ة وامفؼلية  ( وساػات امسطوع امنظًر

 2019 -2000يف حمطة ادلًواهية نلمدة وم( )ساػة/ً

24 

 27 2019-2000مؼدل درجات احلرارة امؼظمى وامطغرى واملدى احلراري واملؼدل امشهري يف منطلة ادلراسة نلمدة  3
 30 2019-2000مؼدالت امتساكط املطري)ممل( يف حمطة ادلًواهية نلمدة  4
 32 2019-2000مؼدالت امرطوبة )%( يف حمطة ادلًواهية نلمدة  5
 34 2019-2000مؼدل رسػة امرايح )م/اث( يف حمطة ادلًواهية نلمدة  6
 35 2019-2000اجتاه امرايح ووس بة تكرارها )%( يف حمطة ادلًواهية نلمدة  7
 37 2019-2000مؼدالت امتبخر وامؼجز املايئ )ممل( يف حمطة ادلًواهية نلمدة  8
 38 2019-2000امؼالكة بني ملدار امتبخر ومكية الامطار امساكطة يف حمطة ادلًواهية نلمدة  9

ة وفق ثؼداد  10  48 2017وثلديرات ػام  1987امتؼداد امساكين حملافظة املادس ية حبسب اموحدات الاداًر
ف(  –احتياجات امساكن نلمياه يف منطلة ادلراسة حسب امبيئية ) احلرض  11  51 2022مؼام امًر
 60 2022مرئيسة املتفرػة من شط ادلًواهية مؼام اجلداول الاروائية ا 12
 61 2022 -2013مؼدالت امترصًف امشهري وامس نوي ممكية مياه شط ادلًواهية نلمدة  13
 62 2022و ػام  2013ومنوذج امترصًف ومتوسط الايراد املايئ امس نوي وارثفاع املاء ابحلوض مؼام متوسط امترصًف امس نوي  14
 65 2022 -2013امتتابع امزمين ومنوذج مؼامل متوسط امترصًف مشط ادلًواهية نلمدة  15
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ة امؼامية )م 16  67 2022 -2013/اث( مشط ادلًواهية نلمدة 3امتطاًرف امشهًر
ة امواطئة  )م 17  69 2022 -2013/اث( مشط ادلًواهية نلمدة 3امتطاًرف امشهًر
 70 خطائص امترصًف املايئ امفطيل مس نوات متباًنة ) رطبة متوسطة جافة(  18
 73 2022 -2013امحلوةل امؼاملة مشط ادلًواهية مضن منطلة ادلراسة نلمدة  19
 75 2022 -2013امحلوةل املاغية مشط ادلًواهية مضن منطلة ادلراسة نلمدة  20
 79 2022اخلطائص امفزيايئية ملياه شط ادلًواهية مؼام  21
 82 2022كمي مس توايت  )درجة حرارة املاء ْم( ملياه شط ادلًواهية مؼام  22
 85 2022كمي مس توايت )امؼكورة( ملياه شط ادلًواهية مؼام  23
 88 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام ECكمي مس توايت امتوضيةل امكهرابئية )  24
 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام BODاملتطلب احليوي مل وكسجني ) كمي مس توايت 25

 

92 

 95 2022اخلطائص امكمييائية ملياه شط ادلًواهية مؼام  26
 96 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام THمس توايت  امؼرسة املكية)   27
 100 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام PHمس توايت الاس امهيدروجيين ) 28
وكسجني كامييئاممس توايت املتطلب  29  104 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام COD) مل 
 107 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Caمس توايت اًون اماكمس يوم ) 30
 111 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Mgمس توايت اًون  املغنيس يوم ) 31
 115 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Naمس توايت اًون امطودًوم )  32
 118 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام (Kمس توايت اًون  امبواتس يوم   33
تاتاًون مس توايت  34  122 2022ملياه شط ادلًواهية مؼام   SO4) )امكرًب
 125 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام (CLاملكور مس توايت اًون  35
 129 2022ملياه شط ادلًواهية مؼام NO3 ))امنرتات مس توايت اًون   36
 133 2022ة مؼام ( ملياه شط ادلًواهيPb )امرضاص مس توايت اًون  37
 136 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام CO)امكوبلت مس توايت اًون  38
 139 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Cd )اماكدميوممس توايت اًون  39
 142 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Fe)احلدًد مس توايت اًون  40
 146 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Cu)امنحاس مس توايت اًون   41
 149 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام Tc  )بكرتاي املامونمس توايت  42
 153 2019احملددات امفزيايئية وامكاميئية ملياه امرشب يف حمافظة املادس ية مؼام  43
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 154 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية ) ECمؼنرص امتوضيةل امكهرابئية  ضالحية املياه نلرشب 44
 154 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )PHمؼنرص  الاس امهيدروجيين  ضالحية املياه نلرشب 45
 155 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )Na مؼنرص امطودًوم  ضالحية املياه نلرشب 46
 155 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية ) Mgاملغنيس يوم    مؼنرص ضالحية املياه نلرشب 47
 156 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )Ca مؼنرص اماكمس يوم  ضالحية املياه نلرشب 48
 157 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )K مؼنرص امبواتس يوم   ضالحية املياه نلرشب 49
 157 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )T.Hمؼنرص امؼرسة املكية  ضالحية املياه نلرشب 50
 158 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )  No3مؼنرص امنرتات  ضالحية املياه نلرشب 51
 158 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )  Cl مؼنرص املكورًد  ضالحية املياه نلرشب 52
( واملواضفات W.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية ) B.ODالاوكسجني  املتطلب احليوي مؼنرص الحية املياه نلرشبض 53

 امؼراكية

159 

 160 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية ) Cd مؼنرص اماكدميوم ضالحية املياه نلرشب 54
 160 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية ) pbامرضاص  مؼنرص ة املياه نلرشبضالحي 55
 161 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )Coمؼنرص امكوبلت  ضالحية املياه نلرشب 56
 162 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )Fe  احلدًد  مؼنرص  ضالحية املياه نلرشب 57
 162 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )Cuمؼنرص امنحاس  ضالحية املياه نلرشب 58
 163 ( واملواضفات امؼراكيةW.H.Oوفلا ملؼيار منظمة امطحة امؼاملية )مؼنرص  بكرتاي املامون  ضالحية املياه نلرشب 59
 PH 164ضالحية املياه مل غراض الاروائية وفلا ملؼيار املنظمة الاسالمية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم مؼنرص الاس امهيدروجيين  60
 CI 164املكورًد  اض الاروائية وفلا ملؼيار املنظمة الاسالمية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم مؼنرصضالحية املياه مل غر  61
 NO3 165امنرتات   نظمة الاسالمية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم مؼنرصضالحية املياه مل غراض الاروائية وفلا ملؼيار امل  62
 Ca   166اماكمس يوم  ضالحية املياه مل غراض الاروائية وفلا ملؼيار املنظمة الاسالمية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم مؼنرص 63
 Mg   166املغنيس يوم  ضالحية املياه مل غراض الاروائية وفلا ملؼيار املنظمة الاسالمية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم مؼنرص 64
 k 167امبواتس يوم    الاروائية وفلا ملؼيار املنظمة الاسالمية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم مؼنرص ضالحية املياه مل غراض 65
 EC   167امتوضيلية امكهرابئية  ضالحية املياه مل غراض الاروائية وفلا ملؼيار املنظمة الاسالمية نلرتبية وامثلافة وامؼلوم مؼنرص 66
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ة سلوط الاشؼاع امشميس وملدار الاشؼاع امشميس )ميل واط/مس 1 مؼدل زاًو
2 

ة  ( وساػات امسطوع امنظًر

 2019 -2000وامفؼلية )ساػة/ًوم( يف حمطة ادلًواهية نلمدة 
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ف امشهًرة امؼامية )م 9  68 2022 -2013/اث( مشط ادلًواهية نلمدة 3امتطاًر

ف امشهًرة امواطئة  )م 10  69 2022 -2013/اث( مشط ادلًواهية نلمدة 3امتطاًر
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 107 2022( ملياه شط ادلًواهية مؼام 

Mgمس توايت اًون  املغنيس يوم ) 20
+2
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 Tntredostion:دالسقيار:داهالدددددددد

َهَجَعْ َش دِاَنداْلَس ِءدفقر ج ا ف  ضؾله تع لي: ﴿  ،د رًا  ح ح ً  ف  احتممار      ا وس ه تؤد  الم    
دۖدَأَكََلد  إذ  ر   ف  م ؾو   ع   م الب ئ)  (1 ُيْؤِاُشوَن﴾ُيلَّدَ ْ ٍءدَح ٍّ

م   ر  ح ح   ذ    ،عر دراح) األو  ر مؽ الرراح   الم م) ف  علؼ ال  رر لؾج  ت    
ف  شتي مؽ و   ) تؾف م الم    ال زم) للتخظ   ف  الم  ط  الت  تمم     ذ   األو  ر 

علي اح م   عر ازد  د الظلي إه ا وا   م )    زرال )    لتؾل ر الظ ض) اله مب   )  عم ا ااحت
ال     الب م  الم    إزاا ال مؾ ال     ف   سؼ الس  ه، إذ  ه ز  د  الظلي علي الم      ع  

  تم ه إع د  ال غم ف  غ م المتس وس علي الهم  األر  ) فجً  عؽ تؾز ع    ،المتعرد السؾاوي
ا فقر ا ه  عتقر  ه الم ا ف  الظب ع)   م  ته ال   ل)  تؾز ع         م     ى   ، احت  ل   

مؽ  و س المؾارد الظب   )  ت عر الم  در الم   ) ذا    جي ، له ه ف  الؾضا ال   م   بح 
 ال ر ح رعا د   الع لؼ المتظؾر  لم   ل) الس ظم   ال   ظ عل    ل لػ  ، ذم )    )  اضت  د )

    مق   س مع  ) للم    مؽ       م   جمؽ عر  ت   م المست لػ ع ر ااحتخرا  ،مؽ تلؾ    
  ص الم    مؽ  ج  معمف) مر  ا ر مؽ معمف)    علي ذ ا األح س  لتعا م    ت      

 مظ  قت   للمع   م  المؾا     الخ  )   لم     إذ تعر وؾل ) ل حتخرام   المختل ) مت   م ا
مؽ السؾاوي األح ح ) ف  ت ر ر  ،الم     الت  ت م   ؾا    ال  ز    )  اله م    )  الب ؾلؾج )

   الم        )

 الزراع)  ز  د   عراد الس  ه إلي تمد  م  در الم    إذ  د  التظؾر ف  مس ا  ال   ع)   
فجً  عؽ   ،الب م   ا تزا  فمص تؾف م م    مظ  ق) للمؾا     الا  ح ) ال  ل ) ل حت  ال

الت       ص ال غ   الب ئ   الظما  ف ؼ التما   الم ؼ   ؽ ذلػ  تظلي إدار  الب ئ   الم   ) 
    ال  ز    ) ه ت  م مؽ الت  ع    ؽ العمل    ال   ت )  اله م    )  م ؽ ألو ظ) ا وس ه 

 

                                                           

 ( 30حؾر  ااوب  ا ، اآل )  -  1
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  ،الم     تي و   ته مؽ ا ت أ ف      ص ،شم   الس  )    مر لهم ش  الر ؾاو )   ع و     
وغمًا لتزا ر ال  ج) للم     سبي ز  د  عرد  ،ف  الس ؾا  األ  م  فجً  عؽ ز  د  الملؾ     اح م 

 ، ال   ل ) م   مافق   مؽ تظؾر ف  العمل    الزرال ) ح  ه الم  ط  الؾاضع) م  امتراد ال  م 
فجً  عؽ التؾح  ال جم  ال   اجت ح مس      احع) مؽ تلػ الم  ط  ، ذ   العؾام  مستمع) 

   م  غ مذ   د  إلي ز  د  طمح ال        ز  د  تلؾث الب ئ)  مؽ  م    الم  در الم   ) 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددStrdy Area and Sampling Staticnsددعيش تالداوا   داشطقرداليااسردهداو :دل نه 

تمتر م ظق) الرراح)  مؽ ال ر د الم  و ) لمسم  ش  الر ؾاو ) الممتر  مؽ ددد
 ر  إلي  ه غاؼ(  ال    بر   مؽ م غؾم)  رر الر 121م  فغ) الق دح )  ظؾ   

( شم ا  0 0 320الرراح)   ؽ دا مت  عمب  ت شي ع ر م  فغ) الم  ي  تق  م ظق) 

( غمب     متر ال  م 0 30 440( شمض     0 0 450ج ؾب    ب ؽ  ظ  طؾ    (0 30 310  
 اعتمر  الرراح)  ،عبم الؾ را  اادار )  ذ    الس  ) ،  مماز الم  فغ)  السر م،  ال مز (

  المختبم   ت ل   الب  و    ت م   للا  س  اجماا العم )ر  س ؾاض ( م8  ل ) علي ا ت  ر  ال
الر ؾاو )   تؼ ا ت  رذ    لرراح) ال  ل ) افتق رذ  إلي  ش  ر ل    ؾض م ظ) الس  )(  ذ  ا   م

شب    ال مأ ال     إذ  تؼ رم  المخل    ف  ال  م   ؾر  مب شم   بر ه عمل ) مع لس)  
 ؾض عؽ تملح التمب)   ت ت   عرذ   م فج  ،تعر ذ   المخل    مؽ اذؼ م  در التلؾث الب ئ   

الر ؾاو )   تؼ ا ت  رذ  لهؾو   تم   اىبم تسم  ح  و   ش  ر   ف     ؾض   و  م رالر ؾاو )(  تع
م ظ) الظ ض) اله مب   )، إذ تعر    مؽ م ظق) الرراح)  فج  عؽ  جؾد م    ال س ص  المظ   

السر م( الت  تق   ؾض   متل   ده ال ق ل)   م رر التلؾث الب ئ    التلؾث   لمع   ذ   الم   
مم   ،ج ؾ  م  فغ) الر ؾاو )   الت   ظ ي عل    الظ    الزراع   حؾا عمل    ال مأ ال   

 ؾ ذ ؾض جع  م    مسم  ال  م ت ا ت   م الملؾ      لمب را  الزرال )   تؼ ا ت  ر ا م م
سبي الج ا  ضر د ؾله إلي م  فغ) الم  ي   ب  ال مز (  الت  تم   و   ) المسم  ال  م  ضؾض م

 ضؾع   ت ا ت   ما   و  ط    احتعم ا  اارب  ذؾ الب   )ذ ا المؾض  مؽ ضب  ا ت  ر ف  
 ال جم ) ف  مر  ) ال مز ،   ضؾع   ت ا ت   م ااو ظ) الزرال ) 
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 (د1جيهلد)                                دددد

دضسنداشطقرداليااسردهاالحياله تدالجغعافهردعيش تالدوا  ا             

داالحياله تدالجغعافهر دعيش تالدوا  ا د
 ت  خطوطدالطولد دهائعدالععض

 1  را ) الس  ) جمأ شمض  4404631 شم ا 3200316
 2  ح  الس  ) شمض  4404631 شم ا 3200316
 3 و   ) الس  ) شمض  4406159 شم ا 3200889
 4  را ) الر ؾاو )  شمض  4405653 شم ا 3105739
 5  ح  الر ؾاو ) شمض  4409255 شم ا 3109865
 6 و   ) الر ؾاو ) شمض  4409685 شم ا 3109695
 7 السر م شمض  4409355 شم ا 3108277
 8 ال مز  شمض  4405910 شم ا 3104233

 2022/ 2/ 7 ت ر خ  ف  ت ر ر مؾاض  الع      (GPS علي ج  ز اعتم د رر: الرراح) الم راو ) الم     
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د(داو  داشطقرداليااسر1خعيطر)                           

 
 
 

 ( اعتم دا علي :G.I.S  )10:5الم رر : اعتم دا علي   مو مص           
 -2( 250000:1   ما  س، ال     الع م) للمس  )،   راد م  فغ) الق دح )التقس م   اادار ) ل  م ظ)-1

 ( 1000000:1اادار ) ، ال     الع م) للمس  )،   راد ،  ما  س    م ظ) العماق
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داذك رداليااسر:دل لث :

 :    ات تست ر الرراح) علي م  ل) ر  س ) م    تم لا   لتس ؤا

 الر ؾاو )؟    ص الهم )  ال ؾل ) لم    شترذؾر الخ  الت  اد  إلي العؾام  الس ماف )  م 

دالفععهردكتتسثلدب لتد ؤالتداآلتهر:أا دالسذكَلتد       

 الظب   )  الب م ) المؤ م  ف  تلؾث الم    ف  م ظق) الرراح) ؟ عؾام م  ذ  ال  1
ج ماف   شب ) المؾارد الم   ) ف  م ظق) الرراح)؟  م  ذ  الخ   ص الهم ) ى ع تتؾز    2

  ال  م ( ف  و م الر ؾاو )؟ الس ؾ   ال  ل  للت م ع الم    
م  طب ع) الخ   ص ال ؾل ) للم    الملؾ ) ف  م ظق) الرراح)  ذ  تتب  ؽ م  و ً   زم و ً   م    3

  حب   ذلػ؟
    ) م    ش  الر ؾاو ) ل حتعم ا  الب م )  الزرال )  ال   ل )  المرو )(  فقً    م  4

 للت  و ع الع لم )  الؾط  )؟

داسر::دكعضهردالياداابع 

 و   احت ت ج مؽ الب    ،  له ه ل س  إذ ،حؤا  الرراح)م   فم  ) ا ج  ) الم تمل) عؽ ت     
وغم )     بم  علم ) م رد  ف ل م  ) ذؾ احت ت ج مب   علي معلؾم          ،احت ت جً  ع ؾا   ً 

   م   علي ذ ا األح س     الب    ال م  ) الم  س) اآلت )  ،تقر   ً  معقؾًا  مم  ً  للم  ل)
ف  ت   م الخ   ص ال  رر لؾج ) لم    ش  الظب   )  الب م ) لم ظق) الرراح)  خ   صال

 الر ؾاو )  تب      زم و ً   م  و ً ( 

دالفععهردكب دتتسثلدب آلت :دأا دالفعضه تددددددد

 الم  خ الر ؾاو )  دد  التهؾ ؽ الس ؾلؾج   السظح ،  ش تتم   الم  در الظب   ) الملؾ ) لم      1
  المؾارد الم   )(  ال ب   الظب ع  ،       ص التمب) ،   ،  ع   م 

 الزراع   ال   ع   المرو (   م  الم  در الب م ) فتتم     ل     
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المؾارد الم   ) ف  م ظق) الرراح)  ضر لعبا الخ   ص طب ع) اامتراد الس ماف  ل ب )  تختل   2
الس ماف ) الظب   )  الب م ) د رًا ف  تب  ؽ     ص الت م ع الم    الهم   ال ؾع  ف  

 الم ظق) 
تتب  ؽ الخ   ص ال  رر لؾج )  ال ؾل )  الهم )( لم    ش  الر ؾاو ) م  و ً   زم و ً  تبعً  لتب  ؽ   3

 م  درذ  
تتب  ؽ م    و م الر ؾاو ) ف  درج)     ت   لمختل  ااحتعم ا  الب م )  المرو ) ، ال   ل )   4

  الزرال )( وت س) لتب  ؽ الخ   ص الظب   )  م  در التلؾث ف  م ظق) الرراح) ، 

د::دأهيافداليااسرخ اد 

علي  اض  وؾل ) الم     هلر ؾاو ) مؽ     وؾ  الت م ع  اوع  ح تتق  ؼ ذ رر لؾج  لم    ش  ا  1
 ف  م ظق) الرراح)   

 تق  ؼ   ئ  لم    ش  الر ؾاو )  ا م  ف  مر  احتخرا  م    المماىز ال جم ) ف  م ظق) الرراح)   2
 ت ر ر الم  در الم  س ) لتلؾث م    ش  الر ؾاو ) ف  م ظق) الرراح)   3
 ؾاو ) ف  م ظق) الرراح) التؾ   إلي اذؼ المع لس   ال زم) لل ر مؽ تلؾث م    ش  الر   4

 ::دابعااتداليااسرس دس      

ضل) ااذتم    مؽ م ظق) الرراح) ف  معمف)     ص الم     مر  م  مت   ل حتعم ا   -1
 المختل ) 

   د   ف  ت  م     ص الم    ل   الر ؾاو )  وغما له م  المخل    الت  تممي ف  مسم  ال  م  -2
ل   الر ؾاو ) مؽ ذ ا الم غؾر ج ا  ذ   الرراح) ال  ل ) لتماز علي  عر   جؾد دراح) ت  ل ) -3

 ل   الر ؾاو )  )دراح)  تق  ؼ الخ   ص ال  رر لؾج )  الب ئ 

د:دخطواتدالعسل:س بع 

أ الرراح) اذرا مما   لت ق    د مؽعر الرراح) علي ألج  ت ق    ذراأ الرراح) فقر اعتمر 
 :اات   ذ 

  ، تجم ا   م ظق) الرراح) المعلؾم   الخ  )    تم     ل  ؾ  علي الب  و   العسلدالسكتب :  1
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م    زار  التخظ   ال  در  عؽ  عض الر ا م ال  ؾم )  التق ر م  الرراح    الب ؾث ا      ) -  
، الس  ز المماز  لإل   ا   ا    ا ال   ع  ،  ا    ا الس  و (( ،  ه    المسح 

ال  ؾم ) ف  م ظق)  ،  زار  المؾارد الم   )  ت   ت  ،  عرد مؽ الر ا مالعماا ) الس ؾلؾج  
 الرراح) م   مر م     الزراع) ،  اا   ا ،  المؾارد الم   )( 

الس م  )  الب ؾث   ااط ر ح المح    احتعم   الم  در الم تب ) الت  تب   ا   ؽ الهتي  -  
الت  ل    ل)  الرراح    الر ر    العلم ) العمب )  األج ب ) الس ماف )  غ م الس ماف ) ، 

  مؾ ؾ  الرراح) ،  الت  تؼ تؾع     ف  مختل  ف ؾ  المح ل) 
دالسييانهر  2 الت  تم لا   لمسح الم راو  لم ظق) الرراح)   رأ الؾضؾأ علي م  در  :اليااسر

 ت ر ر علي العم  الم راو   المتم    عمل  لرراح)   اعتمر  ذ   الرراح) ف  ظق) االتلؾث ف  م 
ت ر رذ   ؾاحظ) تؼ   مؽ مؾاض  ج ماف ) متب   ) مؽ م ظق) الرراح) ( م ظ   ذ رر لؾج ) 8 

    الع      إجماا ال  ؾ    عل     ذ   لت ر ر مؾاض   (GPSج  ز ت ر ر المؾض  الم  و   
التلؾث ال      سؼ  الرراح) لت ر رمسم   ش  الر ؾاو ) ف  م ظق) مؾزع) علي طؾ  الم ظ   

 ال  ز    ) ضر تجم ا الت  ل   المختبم ) علي ال  ؾ     ،ف  الم    ف  م ظق) الرراح)
   الب ؾلؾج ) اله م    ) 

إذ تؼ جم   ت ل   مؽ م     اعح ردأخذدالعيش تدخَللد بعيدك نوندالث ن دهتسوزدلدشرداليااسر:  3
ع  مًا  (20ف ص  تؼ ت ل         مؾاض  مؾزع) علي م ظق) الرراح)  8 ذلػ مؽ م ظق) الرراح) 

األس  ،ه مب   )ا    ل ) ال ،درج   ال مار  ،  العسم  الهل ) ممابً  ا م    ً  ف  الم    المتم ل)  دد  
ال ؾد ؾ ،  ،الم   س ؾ  ،الع ؾر  ،المتظلي ال  ؾ  لأل اسس ؽ ،، األ اسس ؽ الم ا ال  رر ج   

 دد  اله دم ؾ  ،  المتم ل)ف  الم    (  الع   م ال ق ل) الهلؾر ر ، ال تما   ،اله لس ؾ   ،البؾت ح ؾ 
م    إذ تؼ ف ص    ت الب ؾلؾج  ت ل  الإلي  فج  عؽ  ال   س(  ،ال ر ر ،الم  ص ،الهؾبلا
  القؾلؾه(

م         مؾضع :  سبي الت  ما  السم ع) الالمت  ما  الت  ت    علي  عرد مؽتؼ ف ص     4
 ، ع ؾر  الم   ((الت  ت    عؽ وقل   إلي المختبم  ذ   الع   م   درج)  مار  الم    

 دال ؾر ال ؾتؾغماف ) لمما   الرراح) الم راو ) عردا     5
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د(د1صواةد)                                         

دالسدتخيارددد دالكبع  ئ ،داالجبفة دالتوصيل داقه س دالح ازهر، داليالر داقه س دالذاي، داالاتر ص (
دك دتح يلد يش تدالسه  ددالطهفدالزوئ ،دقه سدالعك اة،دالطهفدال بب ،داقه سداالهكدجيندالسذاب(د
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دههك هرداليااسر::دل اش 

  مس) ف ؾ   ذ  ا آلت : تجم ا الرراح)

 فم  ت  ، : إذ  ؼ ذ ا ال     المقرم)  م  ل) الرراح) : ا ط ر ال غم  الفرلداألهلت      
 فجً  عؽ الم  ه ؼ الع م) للرراح) ، الرراح)   ظؾا  العم   ه  ل ت   ،  م  ذص  ذراف     ر دذ 

تب  ؽ الملؾ    ف  م ظق) الرراح) الخ   ص الس ماف ) المؤ م  ف   :الفرلدالث ن  ظمق ف    ؽ ت
العؾام  الظب   ) المتم ل)  دد  الب  ) الس ؾلؾج ) ، السظح ، الم  خ ، التمب) ، علي دراح)  ، إذ راز

 الخ   ص الب م ) المتم ل)  م  در التلؾث الزرال )  المرو )  ا ف ) ت   مذ   الظب ع ( ال ب  
 علي تلؾث م    م ظق) الرراح) 

ف  و م ش  الر ؾاو ) ، إذ تما دراح) الخ   ص الهم ) للت م ع الم     :الفرلدالث لثو ضش  
الت م ع الم    ف  م ظق) الرراح)   ذؼ     ص المؾارد الم   )  اض  اامتراد الس ماف  ل ب ) 

 و م ش  الر ؾاو )  الس ؾ   ال  ل   ال  م ( ف  

دالعاب  م      ال  ز    )  اله م    )( الت ل   الم  و  للخ   ص ال ؾل )  راز عليفقر  :الفرل
 اله م    ) إذ راز علي دراح) ف ل ) للخ   ص ال  ز    ) و م ش  الر ؾاو ) الب  لؾج ) لم    

الت م  عؽ ه دم ؾ  ، الم  ص ، ال ر ر ، الهؾبلا(  فجً  عؽ  الع   م ال ق ل) ال زر   ال
 التلؾث الب  لؾج  ف  م    م ظق) الرراح) مؽ     اله   عؽ   ت م   القؾلؾه 

ب ئ  للخ   ص ال ؾل ) لم    م ظق) الرراح) مؽ التق  ؼ ال ا ه  ؾ  فقر  :الفرلدالخ اس م   
 مق رو) الرراح) ال  م ) للع   م   لمع   م الع لم )  العماا )(     

مع لس   م  ل) التلؾث ف  م ظق) ل ااحت ت ج    التؾ      اوت ا الرراح)  مسمؾع) مؽ
     الرراح) ، فجً  عؽ ض  م) الم  در 
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داف ههيد  اردت سع :

د:(Pollution of water.دت وثدالسه  د)اهال

و       ) ع م)  للم       )    )  ذلػ  سبي ز  د  للب ئ)    عر ا وس ه الملؾث األ    
لم  در الم    ،  د  ذلػ إلي  المس  ر اح م  ف  الم  ط  مختل ) المس ا  الا وس ه ف  

 ال  ؾ ) للم    وت س) لز  د  تما ز العر ر  ر ث ت  م  ا ح ف  الخؾاص ال  ز    )  اله م    ) 
م  ه ؼ تلؾث الم       عز  ذ ا الهؼ ال     مؽ التع ر ع مؽ الملؾ    ف  ذ   الم     ذ  ال عر  

عمفا م غم) ال  ) الع لم )   ضر ؛(1 ف  الس ؾا  األ  م  إلي ا م  الم تم ؽ  تلؾث الم   
 WHO)  الرا ل) ف  تما به  ظم ق) مب شم     غ م تلؾث الم      وه ت  م  ظم  علي الع   م

    ) ل حتعم ا  الظب   ) اآل م ال    سع  ذ   الم     ض  و    ا وس ه  سبي مب شم  
ف      ص الم ا الظب   )      ب ر    م  ذ  الت  ما  الت  ت رث  ،المخ  )    

د  (2 للم ا  الب ؾلؾج )  اله م    ) 

  م ؽ ت   ع التلؾث الم    إلي عر   وؾا  م   :

دالطبهع :-1 التلؾث ال      م     ص الم ا الظب   )   سعله غ م مستس غ   ذؾ الت وث
ازد  د المؾاد الع لق)  ه    ل حتعم   الب م  لت  م لؾوه  ملؾ ته  م اضه  اىتس  ه الما  ) الهم  ) 

حؾاا ا وا مؽ     عجؾ     غ م عجؾ    تهؾه مؽ امتزاج المؾاد الملؾ )   سبي عر  
  (3 اارت  ح

الرا ق) المسبب) لألمماب م   الب ت م      تص عؽ ازد  د اله      ال  )  الت وثدالبيولوج :-2
 الت  ت عر مؽ  ذؼ األوؾا  المؤ م  ف  ال  )  السما  ؼ  ال ظم     الر راه  الظ  ل    ف  الم    

 لع م) ا

                                                           

 عل  دمحم إ ماه ؼ العز ودمحم الس ر عل  ور ؼ ، جؾد  م    الم   طمق  ،عبر ر  رحؾ   ؽ مؾحي العمماه -1
  95، ص2016، دار ج مع) الملػ حعؾد لل  م ، الم  ب ، 2ت ل ل   ،  

  ئ  لخ   ص م     ؾب و م العغ ؼ ،  طم  ) داتؾرا   ، ال ) - م  ام ؼ تؾل  اله  و  ، تق  ؼ ذ رر  -2
   19ص، 2021  ،اآلدا  ، ج مع) الهؾف)

راشر عبر ال ت ح زغلؾ  ، التلؾث الب ئ  ، م       لؾ  ، مظبع) مماز ال ر  ، ال ) الزراع) ، ج مع)  -3
  143، ص 2019     ، 
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ح مً  وت س) لم    ظمح ف ه مؽ مؾاد   بح ف ه الم ا  ذؾ التلؾث ال    الت وثدالكهسه ئ :-3
،    عر التلؾث ال  م ) م   مماب   الز ب   الم  ص  األحمر   المب را  ى م    )  ظم  
       (1 مؽ   ظم   ذؼ الم  ى  الت  تؾاجه ا وس ه المع  م اله م     للم   

   Similar studies: اليااس تدالسذ ببرد   عا:

دك دنبعد  ا وا  ؾ     (2  دراح)  او    حع ر دا د( -1 دالجغعاك دل س ول تدالسؤلعة التوزي 
تؼ مؽ     ذ   الرراح) ف ص وم ذج مؽ الم    ا ر ع م مؾضع   إذ( دج ردبيندب يدهالسيائن

مؾزع)  مؽ م ظق) الرراح)  ضر اشتم  ال  ص علي  اام ح ال ا ب)  الهبم ت    العسم  الهل ) 
 م  الرراح) ال  ل )   الهرر (  ضر تؾ لا الرراح)  ه للب  ) الس ؾلؾج ) ا م ف  تلؾث مب   ال  م 

 ه للع م    تؾ لا الرراح) ال  ل )وم ذج مؽ الم    لع م ؽ ع  م   فقر اشتملا علي ف ص
 الب م  الر ر ااح س ف  تلؾث الم    اى م مؽ الب  ) الس ؾلؾج )  

الخر ئصدالشوعهردلسه  دحوضدهاديدالسعد  راز     (3  دراح)  معؽ ذ شؼ م مؾد ج حؼ( -2
مؽ م ظق) ال    ع ر الق    الم  س)  (  امتر  م ظق) الرراح)هالعه دك دنوعهرداه  دنبعددج ر

( 8لم م   ر  السز م  ال م ل   تي ضم ) اح   مؾ   الؾاضع) علي و م دجل)   تؼ ا ت  ر 
م ظ   ل مب جم  الع      ضر تؾ لا الرراح) إلي  ه الهم ) الهب م  مؽ اام ح المظم  ) 

إم  الرراح) ال  ل )  .م    ال  م م  م     اد  المم إلي مسم  ال  م  ذ  الت  تؤ م علي وؾل )
فقر تؾ لا إلي  ه ال ج   المظم  ) مؽ المماىز ال جم ) ذ  الت    م  علي وؾل ) م    

 ش  الر ؾاو ) 

دالفعاتدبيند  ا ت ا (4  دراح) ج حؼ دمحم حلم ه( -3 دل ت وثدالسحتسلدك دنبع دبيطهر دااسر
( مؾاض  مؽ م ظق) 7(  تؼ ف  الرراح) ف ص وم ذج مؽ م    ال  م   البشييردهاشطقردالكوكر

                                                           

، م تب) المستم  1  رث جب ر ف ر  ع د  م ع ه رب   ، التلؾث الم    م  در  مخ طم  مع لسته ،   -1
 .61، ص2011العمب  لل  م  التؾز   ، عم ه ، 

او    حع ر دا د ، التؾز   الس ماف  للملؾ    المؤ م  ف  و م دجل)   ؽ  لر  المرا ؽ ، رح ل) م جست م ال )  - 2
   2000اآلدا  ، ج مع)   راد، 

معؽ ذ شؼ م مؾد ج حؼ، الخ   ص ال ؾل ) لم     ؾب  اد  المم    مذ  ف  وؾل ) م    و م دجل) ،  - 3
  2005، ج مع) المؾ  ، رح ل) م جست م ال ) العلؾ  

ج حؼ دمحم حلم ه، دراح)   ئ ) للتلؾث الم تم  ف  و م ال ما    ؽ ال  ر )  م ظق) الهؾف)، اطم  ) داتؾرا ، - 4
  2006ىل ) العلؾ  ، ج مع)     ، 
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الرراح)   تؾ لا الرراح) إلي  ه ارت    تماى ز الع   م ال ق ل) ف  ال ب ت   الم   ) ال  م ) ف  
 م  الرراح) ال  ل )  ال  م تؤد  إلي تما ز الع   م ف  م    مسم  ال  م  مؽ م ظق) الرراح) 

الع   م ف   ا ف)  تماز الرراح) ال  ل )  ت   لا  مؽ م    ش  الر ؾاو )   مؾاض ( 8تؼ ف ص 
 ال  م  للؾ   ال  رر لؾج   حب  مع لست     للتق  ؼ فج  عؽ، ت   ل  م    ال

العَل  تدالسك نهردلت وثداه  دنبعددي ل د   اع م  ( 1 دراح)  لؤ  عرو ه  سؾه السم ل ( -4
(  ضر تؾ لا الرراح) إلي  ه المؾاض  القم ب) مؽ ال   ط   الب م ) تم ز  ب لشذ ط تدالبذعير

  رت    التلؾث ف    ؽ اوخ جا ف  مؾاض  ال  م البع ر  عؽ ت   م ال   ط   الب م )   م  
  ل سب) للعؾام  الظب   ) فقر ا ه اوخ  ب اا مادا  الم   ) ل  م د  لي ف  الس ؾا  اا  م  

اع م  الرراح) ال  ل )  ه له ف) ال   ط     م اى ز الملؾ    المظم  )   ل  م  د ر ف  ز  د  تم 
ف  تلؾث م    ش  الر ؾاو ) القم ب)  البع ر  عؽ ال  م  فج  عؽ، اوخ  ب ااط ض   الم   ) 

     ) ف  المؾحؼ ال تؾ  اد  إلي ز  د  تماز الملؾ    المظم  )   ل  م  

التح يلدالسك ن دلت وثداه  د  دت   لا الرراح)    )2  ل  ب و (دراح)   ح م دمحم عبر ا -5
ت   لا الرراح) تما ز المع ده ال ق ل) ف  م    و م الر ؾاو )     رذ  الب ئ )  الييوانهردهأل ا دالبيطهر(

 م  الرراح) ال  ل ) اعتمر  علي دراح) الع   م مؽ ال ؾا    ال  ز    )    مؽ م ظق) الرراح)
  اله م    )  الب ؾلؾج )(  تا م    

دايىدالت وثدب لسع دندت   لا الرراح)   (3  دراح)    رر مزذم عبر عؾه اله  ر ( -6 تقيهي
   م ال ق ل) ف  م    ( ت   لا الرراح) تماى ز العالثقي ردك داه  داهاسبدنبعدالييوانهردالععاق

 ر احي و م الر ؾاو )   اعتمر  علي ا  س المع ده ال ق ل)  تماى زذ   ب ا الرراح)   م تلػ 
ت   لا الرراح) ال  ل ) دراح) ا ف) الع   م  م  ف    تماى ز   المع ده ف  تلؾث م    ش  الر ؾاو )

   له ف) ااحتعم ا   الع   م ال ق ل) ف  م    ر احي ش  الر ؾاو )   مر      ت 

                                                           

رح ل)  لؤي عدنان حسون الجمٌلً، العالقات المكانٌة لتلوث مٌاه نهر دٌالى بالنشطات البشرٌة ،- 1
   2009م جست م غ م م  ؾر  ( ال ) التمب ) ا ؽ رشر، ج مع)   راد، 

ح م دمحم عبر ال  ب و ، الت ل   الم  و  لتلؾث و م الر ؾاو )     ر  الب ئ )،  رح ل) م جست م ،ىل ) اآلدا ،  -  2
    2011ج مع) الق دح )،

 ل) ف  م     ر احي و م الر ؾاو ) العماق،   رر مزذم عبر عؾه اله  ر ، تق  ؼ مر  التلؾث   لمع ده ال ق - 3
 2021رح ل) م جست م ال ) التمب ) للعلؾ  ااوس و ) ، ج مع) الب م ، 
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 السبحث االول

 سياه شط الديهانيةل السؤثرة في الشظام الييدرو بيئي الخرائص الجغرافية الطبيعية

، شق والطخوؼ الجغخاؼية العامة لياعالقة وثيقة بيغ السػارد السائية في اي مشصقة مغ السشاتػجج     
ولػجية السيسا في دراسة السػارد السائية ذات الجخياف الدصحي اىسية كبيخة في الجراسات الييجر  سثلوت

تحتػي عمى عجد مغ وحجة ىيجرولػجية شبيعية متكاممة وتعج دراستشا ىحه  وشبو الجافة، السشاشق الجافة
ياف الدصحي التحميل والتقييع ىحا السػرد السائي والجخ  يتصمب إذ، والطػاىخ التي تثيخ االىتساـ السطاىخ

عشجما تكػف السياه ىجفا مغ و ، غ اليصػؿ السصخي والجخياف الدصحيالييجرولػجي وتحميل العالقة بي
 ، إذ أفالساس وكل ما لو عالقة كسا ونػعاتكػف ىي الالجراسة الييجرولػجية  مغاىجاؼ الجراسة ال بج 

سية السائية وفقا لخرائريا التخكيبية الستسثمة فالبشية الرخخية ليا دور كبيخ في تقخيخ مريخ الك
ىحه و الرجوع والفػالق واالذابة التي تحجد جخيانيا مغ بيشيسا ما بالسدامية والشفاذية مغ خالؿ نديجيا و 

كبيخة ألف الطػاىخ الجغخاؼية ال يسكغ فيسيا ما لع تقخر جغخاؼية  لسشصقة الجراسة ذات أىسية  الخرائز
والدصح والخرائز السشاخية والشبات   ،السعالع الصبيعية التي تتسثل بػ )البشية الجيػلػجية والتكتػنية

 الصبيعي والتخبة( .

 ( :Natural geographis Characteristicsالطبيعية ) الجغرافية لعهاملا       

   Geological and Tectonic Structurالبشية الجيهلهجية والتكتهنيةاوال:  

تعج البشية الجيػلػجية العامل الجيػلػجي الخئيذ والسدؤوؿ عغ تحجيج ورسع سسات وخرائز سصح     
وليا تأثيخ مباشخ في الترخيف السائي مغ خالؿ عسمية التدخب الى باشغ االرض ففي  ،)1(اي مشصقة

حالة وجػد شبقة مغ الصيغ مكذػفة عمى سصح االرض فأنيا تسشع مغ تدخب الساء الى باشغ القذخة 
االرضية، اما في حالة وجػد مكاشف مغ الرخػر الخممية الشفاذة فتكػف ندبة التدخب كبيخة مسا يؤثخ في 

تؤدي الى زيادة الزائعات السائية  لتيامغ جانب اخخ يعج التدخب مغ العػامل الدمبية و  .(2)الترخيف
لتدويج االنيار بالسياه في الجيات التي يكػف فييا الساء الجػفي  اثانػي رأتذكل مرج نفدو وفي الػقت

                                                           

 .123، ص 2000، دار السيدخة لمشذخ والتػزيع ، عساف ،  1ميذيل كامل عصا هللا ، اساسيات الجيػلػجيا ، ط - 1
 899، ص9191عدنان باقر النقاش ومهدي دمحم على الصحاف ، الجٌمورفولوجً، مطبعة التعلٌم العالً ، بغداد،  - 2
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لحوباف التي ليا القابمية عمى ا نػاع . كسا أف وجػد بعس ا)1(مداويا لسدتػى قاع الشيخ أو اعمى مشو
يؤثخ سمبا عمى نػعية السياه مغ خالؿ التبادؿ االيػني بيغ تمظ الرخػر والسياه السارة عمييا  مسابالساء 

أما في مشصقة الجراسة فقج تبيغ مغ خالؿ الخخيصة  .)2(مسا يجعميا في الشياية تكتدب تخاكيد ممحية عالية
 وكافػيشات الديل الؽيزي العائجة إلى تخسبات الدمغ الخباعي الحجيث تقع ضسغ تكأنيا ( 2الجيػلػجية )

في تذكيل الحسػلة الحائبة  ثخذيػع الرخػر اليذة )الرخػر الخسػبية( التي يختخقيا شط الجيػانية ال
واالمالح  السحاليل الشاتجة مغ اذابة الكاربػنات فزال عغ، في عكػره السياهىي السدبب االكبخ والعالقة، 

ضسغ تكػيشات الديل  (2في خخيصة ) تقع مشصقة الجراسة .)3(والجبذ التي تشتقل كخواسب نيخية ذائبة
رواسب نيخي دجمة . ويعػد تكػنو إلى الؽيزي الحي يعج مغ احجث اقداـ سصح العخاؽ تكػيشا جيػلػجيا 

 : لى عجة اقداـ مشيا ما يميإوالفخات. اذ يشقدع تخسبات ىحا العرخ 

: تستج رواسب  (Flood Plain Deposts) (Holoceunترسبات الديل الفيزي )اليهلهسين  .1
الديل الؽيزي في كل انحاء السحافطة وتسثل الجدء االكبخ مغ مشصقة الجراسة وىي تخسبات ناتجة عغ 

جيج ؼيزانات نيخ الفخات وشػيانيا عمى االراضي السحيصة بيا ، ومغ العػامل التي ليا دور رئيذ في تح
تخسبات الديل الؽيزي سعة انحجاره وشاقة الشيخ الحخكية وشبيعة ضفافو لحلظ فتتجرج السػاد الستخسبة 

  .(4)مغ الحرى والغخيغ والصيغ ثع السػاد الخسػبية الخؾيقة

تطيخ ىحه الخواسب في االجداء الغخبية مغ قزاء  ( :Sabkha Depositionترسبات الدباخ ) -2
رواسب غخيشية  ياخب مجخى شط الجيػانية وتستاز بأنالحسدة واالجداء الجشػبية الغخبية مغ ناحية الدجيخ غ

عشج تبخخىا بفعل شيشية مشقػلة بػاسصة الشيخ ويشتج عغ تجسع السياه فػؽ سصح االرض وتكػيغ االمالح 
 ،ذا اختمصت بالتخبة الصيشيةأو اسسخ ىحا أعج ذلظ شبقة ممحية ذات لػف ابيس الخاصية الذعخية مكػف ب

                                                           

وامكانية تصػره )دراسة في جغخاؼية السػارد السائية( ، رسالة ماجدتيخ ، كمية  دعاء ىيثع كاضع ، مذخوع الكفل االروائي1- 
 .23، ص 2018اآلداب ، جامعة القادسية ، 

سػالؼ شو داوود سمساف الفيجاوي ، التقييع الييجرولػجي في مذخوع الرقالوية وابعاده التشسػية ، رسالة ماجدتيخ. ،  -2
 .11، ص 2021كمية اآلداب ، جامعة االنبار ، 

 .45صمرجر سابق ، سحخ دمحم عبج الذيباني ، 3- 

كلٌة  ،والهندٌة، رسالة ماجستٌر –اقبال جابر الحسٌنً، هٌدرو جٌمورفولوجٌة حوض نهر الفرات بٌن سدة الرمادي  - 4

  92، ص 8002العلوم ، جامعة بغداد ، 
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يؤدي بالتالي الى زيادة تخكد السمػحة في مياه  الحيوتغصى ىحه التخسبات تخبة تستاز بخداءة ترخيفيا 
 .( 1)الشيخ 

تطيخ ىحه الخواسب في ( :  (Sedimeut Full Of Depressionsرواسب ممئ السشخفزات -3
االجداء الذخؾية لقزاء الجيػانية وناحية الدشية مع مداحة صغيخة في شساؿ الجيػانية وتعج مغ التخسبات 

و تكػف جافة ، وتتألف أفتخات السصيخة الحجيثة وتطيخ عمى شكل مشخفزات تكػف مسمؤة بالسياه خالؿ ال
ضسغ السشخفس واحيانا بذكل رئيذ مغ الخمل والغخيغ والصيغ بالتجريج وتختمف مغ مشخفس الى اخخ 

كسا انيا تتسيد بأنيا ذات لػف ونديج وتخكيب  ،الػاحج تبعا الختالؼ شبيعة الرخػر التي انذقت مشيا
 .( 2)مختمف 

تتػاجج ىحه التخسبات في االجداء الذخؾية ( : The Wind Sedimentsالرواسب الريحية ) -4
الحجودي مع محافطة السثشى وتطيخ عمى اشكاؿ والجشػبية الذخؾية مغ قزاء الحسدة والسيسا مع الذخيط 

االخخ عمى شكل شبقة رؾيقة عسمت الخياح  بعزيامتبايشة بعزيا يكػف عمى شكل مداحات رممية و 
عمى تخسيبيا ويجؿ انتطاـ تخسيبيا عمى ضػء اتجاه الخياح الدائجة وىي الخياح الذسالية الغخبية ويتبايغ 

و اكثخ بالشدبة لحقػؿ الكثباف أـ(  5 لمسدصحات الخممية والى )ـ( وىحا بالشدبة  2-1سسكيا ما بيغ )
 .  (3) الخممية

 

 

 

 
 

                                                           

 1خمف حديغ الجليسي وسحخ حداـ الجسيمي ، تغيخ مجاري االنيار واثارىا عمى الشذاط البذخي )دراسة تصبيؿية( ، ط -1
 .51، ص 2021، مكتبة دليخ لمصباعة والشذخ ، بغجاد ، 

ة ، جامعة يحيى ىادي دمحم السيالي ، محافطة القادسية )دراسة في الخخائط االقميسية( ، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبي -2
 .72، ص 2009البرخة ، 

التقييع الجغخافي الستخجامات السػارد السائية الدصحية في قزائي الحسدة الذخقي والذشاؼية  ،حيجر سامي الياللي -3
 .18، ص 2020واىسيتيا التشسػية ، رسالة ماجدتيخ ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ، 
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 (2خريطة )

 التهزيع الجغرافي لمترسبات الجيهلهجية في مشطقة الدراسة
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
الجيػلػجية بسؿياس خخيصة محافطة القادسية -1 :اعتساد عمىو ( G.I.S( )10:5بخنامج )  السرجر : اعتساد عمى 
خخيصة العخاؽ لتخسبات  -2. 2017( ، وزارة البمجيات واالشغاؿ العامة ، مجيخية التخصيط العسخاني ، 5000000:1)

( 1000000:1الدمغ الخباعي ، وزارة الرشاعة والسعادف ، الذخكة العامة لمسدح الجيػلػجي والتعجيغ ، بغجاد ، بسؿياس )
 ،2002. 
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اء ويقرج بو تخسبات فعاليات االنداف وتشتذخ في االجد ( : Human Activityالنشاط البشري ) -5
جانب تخسبات  لىإقزاء الجيػانية وناحية الدجيخ يػجج جدء مشيا  ال سيساالذخؾية مغ مشصقة الجراسة و 

مغ فعاليات االنداف ونذاشاتو في احػاض االنيار ومشاشق ترخيفيا وقج تتحكع  تتسخكدممئ السشخفس و 
كبيخة  ة في كثيخ مغ تمظ الفعاليات والشذاشات ولكغ االنداف بجوره يسكغ مغ تأثيخه عمييا بجرجةالبيئ

تدسى محميا بػ )العخاكيب( نتيجة   و مختفعاتأوقج تكػف بذكل تالؿ  .(1)وتحػيخىا وتصػرىا لسشفعتو
  .(2)االنيارامتجادات مشصقة شخقي الحسدة عمى خرة والسيسا في لعمسيات الكخي الستك

 : خصائص السطح :  ثانيا

ميسا في التأثيخ عمى حخكة السياه وسخعتيا واتجاىيا وكسيتيا وذلظ مغ خالؿ  وراالدصح د ؤديي     
ولو دور في تحجيج خرائز الشطاـ الييجرولػجي لسجاري االنيار . (3)امل الجاذبية االرضية )االنحجار(ع

السائي بذكل عاـ وىػ يتخاوح ما بيغ الذجة وقمة االنحجار وبالتالي تحجيج سخعة الجخياف وكسية الترخيف 
لى خفس عسمية الترخيف الصبيعية فتبقى إو انخفاضو يؤدياف أانبداط الدصح  إذ أف  .(4)لسجخى الشيخ
وتسثل مشصقة الجراسة جدء مغ الديل . (5)لسجة شػيمة فتتعخض خالليا لمتبخخسجخى الشيخي السياه في ال

 فيذلظ  تجمىيو  .ذ تشخفس سخعة الجخياف السائيإ، ي يترف بذكل عاـ بانحجاره البديطالح ؽيزيال
وبحلظ فأف فخضية تدخب السياه إلى داخل القذخة االرضية تكػف اكبخ مع بقاء  .بصئ عسمية الرخؼ

السياه عمى سصح االرض لسجة شػيمة يجعميا تتعخض لعسميات التبخخ فيدداد الزياع السائي عغ شخيق 
 عسميتي التبخخ والتدخب وبحلظ فأف عسمية التدخب تدداد في السشاشق الديمية قميمة  االنحجار يخافقو بصئ

 .  (6)في الجخياف السائي

                                                           

 1980،  2، وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ، ج 1لػجيا التصبيؿية ، طوفيق حديغ الخذاب واخخوف ، الجيػمػرفػ  -1
 .13، ص

دمحم حديغ محيدغ السشرػري ، الشطاـ الييجرولػجي واثخه في تكػيغ االشكاؿ االرضية لشيخ الفخات بيغ مجيشتي الكفل  -2
 .22، ص 2014،والذشاؼية واستثساراتو ، اشخوحة دكتػراه ، كمية اآلداب ، جامعة الكػفة 

 .223، ص 1976صيانتيا( ، -اصشافيا-تعخيفيا-وفيق حديغ الخذاب واخخوف ، السػارد الصبيعية )ماىيتيا -3
،  2016االسجي ، ىيجرولػجية شط الجغارة ، رسالة ماجدتيخ ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ، دعاء مػسى نعيع  -4

 .17ص
شط الغخاؼ واستثساراتو ، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية ، جامعة البرخة ،  حدغ سػادي نجيباف الغدي ، ىيجرولػجية -5

 .22، ص 2005
 .27، صمرجر سابق  مذخوع الكفل وامكانية تصػره )دراسة في جغخاؼية السػارد السائية( كاضع، دعاء ىيثع -6
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ف انحجارىا العاـ لسشصقة الجراسة يساثل أ( لسشصقة الجراسة يالحظ 3وعشج استقخاء الخخيصة الكشتػرية )   
تبجء بخط الكشتػر  إذ ،الجشػب والجشػب الذخقي إلىذ يستج مغ الذساؿ الغخبي إ ،انحجار الديل الخسػبي

لى خط إـ( فػؽ مدتػى سصح البحخ الحي يسخ بأقرى شساؿ ناحية الدشية ويشخفس حتى يرل 22)
ناحية  إلىـ( فػؽ مدتػى سصح البحخ الحي يسخ بأقرى جشػب قزاء الجيػانية ويستج 18الكشتػر )

ـ( فػؽ مدتػى سصح 19بخط كشتػري ) قزاء الحسدة فيبجأ إما ،الكشتػري الدجيخ التي تشتيي بشفذ الخط 
يتزح ( 4فػؽ مدتػى سصح البحخ ومغ خالؿ تحميل الخخيصة )ـ( 14البحخ ويشتيي بالخط الكشتػري )

  وجػد كاالتي:
تكػف نتيجة لمتخسبات التي جمبتيا مياه  وقج غمب مشصقة الجراسةأ : يذغل  مشطقة الديل الفيزي -1  

ذ تدداد الخواسب الشيخية خالؿ فتخة الؽيزاف وكحلظ ارتفاع ندبة إ، ( 1)االنيار وممئت بيا االلتػاء السقعخ
ويكاد  .( 2)الترخيف الشيخي في السجخى بيشسا تشخفس خالؿ فتخة الرييػد النخفاض ندبة الترخيف

يخمػ مغ تبايغ اشكاؿ سصح االرض ، إذ تختب عمى انبداط سصحو وانحجاره التجريجي ساعج عمى 
يغ السدتشقعات التي اصبحت مرجرا لمعجيج مغ االمخاض، كسا ساعج عمى ؾياـ حجوث الؽيزانات وتكػ 

 .(3)اسمػب الخي الديحي بدبب ارتفاع مجخى الشيخ
تبخز بذكل واضح عمى شكل   ( :The Shoulders Of The Riversمشطقة اكتاف االنيار )-2

السشاشق البعيجة عشو ويتخاوح شخيط مختفع عمى شػؿ امتجاد شط الجيػانية ومجخاه وتشحجر تجريجيا نحػ 
ويخجع الدبب في ارتفاعيا الكبيخ قخب مجاري  ،عغ االراضي السحيصة بيا متخا. (3-1ارتفاعيا احيانا )

االنيار إلى حالة التخسيب الفجائي لمسػاد التي تحسميا، إذ تتخسب السػاد الثقيمة الػزف الكبيخة الحجع 
بالقخب مغ مجخى الشيخ، وذلظ لعجـ قجرتو عمى حسميا لتكػف مشاشق مختفعة في حيغ تتخسب السػاد 

، وتحجث ىحه الطاىخة مع االنيار التي تحجث فييا االلتػاءات الشيخية الخؽيفة الػزف بعيجا عغ السجخى 
وتكػف حسػلتيا مغ الصيغ والغخيغ والخمل، ولحا نججىا غيخ معخوفة في االنيار السصسػرة والتي تكػف 
حسػلتيا مغ الحرى والخمل الخذغ،  وليحه االكتاؼ الصبيعية اىسية في االنتاج الدراعي بدبب ارتفاعيا 

 .( 4)ي، ويكػف الرخؼ الرحي سيال فييا بعج اف كانت تػاجو مذاكل في السشاشق السشخفزة الشدب
 
 
 

                                                           

خصاب صكار العاني ونػري خميل البخازي ، جغخاؼية العخاؽ الصبيعية والبذخية ، مصبعة جامعة بغجاد ، بغجاد ،  -1
 .24، ص 1979

 .216، ص1986جامعة السػصل ميجي الرحاؼ ، جغخاؼية السػارد السائية في العخاؽ وصيانتيا مغ التمػث ،  -2
 .48، ص2016، جامعة البرخة،  اآلداب، كمية  1سالع السالكي، جغخاؼية العخاؽ ، ط عبج هللا - 3
عبج االلو رزوقي كخبل الخفاجي ، التبايغ السكاني لكفاية انطسة الرخؼ والبدؿ واسترالح االراضي في محافطة بابل  -4

 .58، ص 2001)دراسة تحميمية( ، اشخوحة دكتػراه ، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد ، 
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  (3ريطة )خ
 خطهط الكشتهر في مشطقة الدراسة

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2022، لعاـ  ـ(3( ، بجقة )DEMنسػذج االرتفاع )و  ,) GIS 10.5)اعتسادا عمى بخنامج )السرجر :        
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 (4)خريطة 
 التهزيع الجغرافي لسظاىر الدطح في مشطقة الدراسة

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خخيصة العخاؽ الصبػغخاؼية ، وزارة الرشاعة والسعادف ، الذخكة العامة (. و GIS) ( )10:5بخنامج السرجر : اعتساد عمى 
 . 2017( ، Land Satالسخئية الفزائية ) -2.   1997( ، لعاـ 1000000:1لسدح الجيػلػجيا والتعجيغ ، بسؿياس )
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 ( : Marshes Area Druمشطقة االىهار الجافة ) -3

تطيخ في الجدء الجشػبي الغخبي مغ مشصقة الجراسة ، تتسيد بكػنيا مشاشق مشخفزة عغ االراضي      
بجأت ىحه السشاشق تتشاقز تجريجيا بعج انذاء سجة  ،لحا يختفع فييا مدتػى السحتػى الجػفي ،السجاورة
امتيا تخكيا عمى مذاريع الديصخة والخدف التي اق كسا اىتست، عمى مياه الخي والؽيزاناتالديصخة و اليشجية 

، نخفاض السرجر السغحي ليحا السجخى حجد كسيات كبيخة مغ السياه واثخ في افي ، مجخى نيخ الفخات
فزال عغ انخفاض مدتػى ترخيفيا السائي ، فأصبحت تعتسج عمى مياه االمصار ومياه السبازؿ الدائجة 

وعشج ارتفاع الترخيف السائي يكػف بحيخة تؤدي الى ارتفاع السياه  .(1) مغ االراضي الدراعية السحيصة بيا
العالية وقميمة الشفاذية االمخ الجػؼية واغسار سصح التخبة بفعل الخاصية الذعخية ، فزال عغ مداميتيا 

 .( 2)الحي جعل السياه تبقى عمى الدصح وتكػيغ االمالح 

 ( : Area Filled With Depressronsمشطقة ممئ السشخفزات ) -4

معطع  إذ إف ،تػجج في الخكغ الجشػبي الغخبي مغ مشصقة الجراسة ، وجدء صغيخ غخب ناحية الدشية   
وتقل صيفا  وتكػف مرجر ىحه السياه ىي   ،اثشاء تداقط االمصار  ،أشتاءىحه السشخفزات تدداد مياىيا 

وتترف بانخفاض اراضييا عسا يجاورىا ، لحلظ تشداب الييا  فزال عغ مياه االمصار  ،السياه الباششية
 .( 3) السياه ، واصبحت ترخؼ الييا السياه الدائجة مغ االراضي الدراعية السجاورة ليا

ذ تتخسب الجقائق الشاعسة لتدتقخ في اخفس نقصة فييا ، إ ،وىحه السشصقة تعج مغ االشكاؿ التخسيبية 
  .(4)فزال انيا تتسيد بارتفاع السمػحة ندبيا في الصبقة الدصحية

 

 

                                                           
التقييع الجغخافي لالستخجامات السػارد السائية الدصحية في قزائي الحسدة الذخؾية والذشاؼية  حيجر سامي الياللي، - 1

 .24مرجر سابق، ص واىسيتيا التشسػية ،

دعاء جبار عباس الساججي ، التبايغ السكاني لسمػحة التخبة في قزاء قمعة صالح واثخىا في االنتاج الدراعي ، رسالة  -2
 .20، ص 2021ماجدتيخ ، كمية التخبية ، جامعة ميداف ، 

 .30، صمرجر سابق ، مذخوع الكفل وامكانية تصػره )دراسة في جغخاؼية السػارد السائيةدعاء ىيثع كاضع ،  -3
للنشاطات البشرٌة واثرها فً تلوث مٌاه شط الدغارة، رسالة   ٌاسمٌن نعٌم جاسور الحمزاوي، التحلٌل المكانً - 4

 .82، ص8092ماجستٌر ، كلٌة اآلداب ، جامعة القادسٌة، 
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  ،تقع في الجية الذخؾية مغ مشصقة الجراسة  ( :Sand Dunes Areaمشطقة الكثبان الرممية ) -5
وتشحجر باتجاه الذخؽ ، وقج عسمت الخياح الذسالية الغخبية عمى تكػيشيا  وتكػف عمى اشكاؿ رممية مبعثخة  

، وبعزيا مغ الشػع الياللي ، وليا القابمية عمى الحوباف في الساء مغ خالؿ  متخا (3ويبمغ ارتفاعيا )
عمى خرائز مرادر السياه والسيسا  فزال عغ تأثيخ ىحه الكثباف. (1)حبيباتيا وحجع الفخاغات والفتحات

ذ تؤثخ كسيات الػبار إ ،الدصحية مشيا وخاصة الستحخكة تسثل مرجر تيجيج مذاريع الخي والرخؼ
السشقػلة الداحفة بػاسصة الخياح في قشػات الخي والرخؼ وزيادة كسيات السػاد الستخسبة فييا مسا يؤثخ في 

 .(2) الشيخزيادة ندبة ممػحة 
 
  ( :Climatic)السشاخ   ثالثا: 
( بعشاصخه السختمفة مغ أىع العػامل الستحكسة في وجػد االنيار وأىع الزػابط Climaticيعج السشاخ )   

ذات االثخ السباشخ عمى الترخيف الشيخي، إذ إف دراسة ىيجرولػجية مشصقة ما البج مغ دراسة الطخوؼ 
ار السشاخية ليحه السشصقة. فكسية التداقط ودرجة الحخارة عامالف يحجداف كسية السياه الجارية في االني

ونطاـ جخيانيا الدشػي، وبسا أف مشصقة الجراسة تقع ضسغ السشاخ الجاؼ وىػ مشاخ صحخاوي يؤدي إلى 
قمة االمصار الستداقصة وارتفاع درجات الحخارة، وىحا يديج مغ ضائعات السياه بالتبخخ ، فالعشاصخ 

بية وضاىخة التبخخ( بعزيا السشاخية الستسثمة بػ )االشعاع الذسدي ودرجة الحخارة والخياح والخشػبة الشد
يؤثخ بذكل ايجابي والبعس االخخ يكػف تأثيخ سمبي في الخرائز الكيسيائية والفيديائية ، وشبيعة 
الجخياف وكسية الػارد السائي في تمظ السشصقة.  ويترف مشاخ مشصقة الجراسة بأنو يقع ضسغ اقميع السشاخ 

 . (3)االتي شاخية والتي تشز عمىالجاؼ بحدب معادلة ديسارتػف لترشيف االقاليع الس
I = N   10 + T 

I معامل الجفاؼ =  
N ) السجسػع الدشػي لألمصار )ممع = 
T ) ـْ  = الستػسط الدشػي لجرجة الجخارة )
 

                                                           

، االستغالؿ االمثل لسرادر مياه في مشصقة الفخات االوسط ، رسالة ماجدتيخ ، كمية  عمياء حدغ سمساف البػراضي -1
 14، ص 2006التخبية لمبشات ، جامعة الكػفة ، 

 
، الجار الجامعي  6حدغ سيج ابػ العيشيغ ، اصػؿ الجيسػرفػلػجيا )دراسة االشكاؿ التزاريدية لدصح االرض( ، ط -2

 .628، ص 1981لمصباعة والشذخ ، بيخوت ، 
، دار الزياء لمصباعة ،  1عمي صاحب شالب السػسػي وعبج الحديغ مجفػف ابػ رحيل ، عمع السشاخ التصبيقي ، ط -3

 .113، ص 2011الشجف ، 
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 =69.101  /10 +5.25 =

2.8  
 
 
 
( ، وبحلظ صشفت 5( الشاتج اقل مغ )2.8اتزح بعج تصبيق السعادلة اف معامل الجفاؼ لمسشصقة )إذ   

بانيا ذات مشاخ جاؼ يترف باالرتفاع الذجيج في  (سارتػف )ديمشصقة الجراسة مشاخيا بحدب ترشيف 
درجات الحخارة واتداع السجى الحخاري الذيخي والدشػي نتيجة لمتصخؼ في درجات الحخارة ، فزال عغ 
ازدياد سخعة الخياح وانخفاض الخشػبة الشدبية وانعجاـ التداقط السصخي وارتفاع معجالت التبخخ صيفا 

وشػؿ فرل الريف الجاؼ الحار وقرخ الفرػؿ   أاالمصار ندبيا شتاء واعتجاؿ درجات الحخارة وتداقط
سياه وتغيخ شبيعتيا ، وليحا سيتع التصخؽ الى عشاصخ السشاخ لبياف مجى االنتقالية مسا يؤثخ عمى نػعية ال

 تأثيخىا في خرائز السياه الدصحية في شط الجيػانية : 
 ( :(Solar Radiationاإلشعاع الذسدي  -1

ذ تدداد ؾيسة االشعاع الذسدي إيتبايغ االشعاع الذسدي وفقا لمسػقع الفمكي بحدب دوائخ العخض ،      
كمسا اقتخبشا مغ خط االستػاء وتقل باالبتعاد عشو نحػ القصبيغ وذلظ وفقا لحخكة الذسذ الطاىخية بيغ 

ويتػقف شجة االشعاع  .(1) كسية االشعاع الذسدي مغ فرل ألخخ السجاريغ والتي يتختب عميو تبايغ
داحة التي يغصييا الذسدي عمى زاوية الدقػط عسػدية او شبة عسػدية عمى قرخ السدافة وصغخ الس

 ي كمسا كانت زاوية الدقػط مائمة أدرجة الحخارة والعكذ صحيح  ددادونتيجة لحلظ ت االشعاع الذسدي.
االشعة وكاف اكثخ عخضة لمتذتت عغ كمسا ازدادت السدافة التي تقصعيا واتدعت السداحة التي تغصييا 

لحلظ تشخفس درجة الحخارة وبالتالي تأثيخ زاوية الدقػط وتبعا  شخيق االنتذار واالنعكاس واالمتراص
الشتح والتي تؤثخ بجورىا عمى الزائعات السائية سمبا وايجابا . ويطيخ مغ الججوؿ  -عمى عسمية التبخخ

ػع الشطخية في مشصقة الجراسة في فرل الريف وذلظ ( ، زيادة معجؿ ساعات الدص1( والذكل )2)
أذار( وفقا لبيانات محصة الجيػانية   21بدبب انتقاؿ الذسذ ضاىخيا الى نرف الكخة الذسالي ابتجاء مغ )

                                                           

كمية  عمي عبج الدىخة كاضع الػائمي ، اسذ ومبادئ في عمع الصقذ والسشاخ ، وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ، -1
 . 13، ص 2005بغجاد، جامعة  التخبية،

 فأكثخ 30 9.29 – 20 9.19 – 10 9.9 – 5 5اقل مغ 

 رشب ججا   رشب شبو رشب شبو جاؼ جاؼ
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بيشسا ترل عجد ساعات الدصػع الشطخية  ،درجة( 57,38فقج بمغت زاوية سقػط االشعاع الذسدي )
(11،69  ، )  ساعة / يـػ

( لشفذ الذيخ 8،08الداعات الفعمية بمغت )ما أ     وتأخح ساعات الدصػع الشطخية  ،ساعة / يـػ
ذ ترل ساعات الدصػع الى ذروتيا خالؿ شيخ إ ،والفعمية بالديادة في شيخي )نيداف ومايذ(

درجة( ، ويخجع ذلظ بدبب تعامج  82و  38فقج كانت زاوية سقػط االشعاع الذسدي ) .حديخاف(21)
ساعة  14,03ذ بمغت ساعات الدصػع الشطخية )إحديخاف( ،  21اشعة الذسذ عمى مجار الدخشاف في )

) ( لشفذ الذيخ ، وتبقى ىحه الداعات  11,12ما ساعات الدصػع الفعمية فبمغت )أ   ./ يـػ ساعة / يـػ
ذ بمغ معجؿ زاوية سقػط االشعاع الذسدي لكل مشيسا إ  ، ة معجالتيا في شيخي )تسػز ، آب(مختفع

 13،16 و  13,8في حيغ بمغت ساعات الدصػع الشطخية ) ،درجة( عمى التػالي 73,38و  80,38)
( عمى التػالي ( عمى ساعة /  11,8و  11,08ػع الفعمية فقج بمغت )ما ساعات الدصإ  ،ساعة / يـػ يـػ

ثع تبجأ تمظ الؿيع بالتشاقز تجريجيا في فرل الذتاء، إذ تدجل اصغخ زاوية سقػط  التػالي لكل مشيسا.
درجة( ويخجع ذلظ بدبب تعامج اشعة  35و  38االشعاع الذسدي في شيخ )كانػف االوؿ( بمغت )

غ ساعات كانػف االوؿ( عمى الشرف الجشػبي لمكخة االرضية ، إذ تبم 21الذسذ عمى مجار الججي في )
 ساعة / يػـ( لشفذ الذيخ.  6,04ساعة / يػـ( والفعمية ) 10,5الدصػع الشطخية )

وندتشتج مسا سبق أف االشعاع الذسدي يأثخ عمى الشطاـ الييجرولػجي تأثيخا واضحا ما بيغ الدمبي   
عسػدية أو شبة  والحي يتسثل بارتفاع معجالت التبخخ وبالتالي زيادة الزائعات السائية عشجما تكػف الداوية

 مغ ثععسػدية وساعات والداعات الشطخية والفعمية مختفعة والجانب االيجابي عشجما يحرل العكذ و 
معجالت التبخخ يؤدي الى تغيخ  تدايجانخفاض معجالت التبخخ وفقا لحلظ تقل الزائعات السائية ، إذ أف 

االستعساالت السيسا ألغخاض الذخب  االمخ الحي يجعميا قميمة الرالحية لمكثيخ مغ ،في نػعية السياه
 واالستخجامات البذخية السيسة.
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 ( 2جدول )                                         
لدطهع ا( وساعات 2معدل زاوية سقهط اإلشعاع الذسدي ومقدار اإلشعاع الذسدي )ممي واط /سم 

 (2019-2000محطة الديهانية لمسدة )الشظري والفعمي )ساعة / يهم( في 

عمى جسيػرية العخاؽ ، وزارة الشقل ، الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي ، قدع السشاخ  ااعتساد الباحثة السرجر :
 .2020، بيانات غيخ مشذػرة ،

 
 
 
 

 
 

 األشيخ
مقجار االشعاع  زاوية سقػط االشعاع

 الذسدي 
 (2)ممي واط / سع

ساعات الدصػع 
الشطخي )ساعة / 

)  اليـػ

ساعات الدصػع الفعمي 
)  )ساعة / اليـػ

 6.19 10.7 11.22 37.38 كانػف الثاني

 7.16 10.94 14.46 46.38 شباط
 8.08 11.69 17.7 57.38 آذار

 7.92 12.79 20.65 68.38 نيداف
 9.28 13.55 22.57 77.38 مايذ

 11.12 14.03 24.69 82.38 حديخاف
 11.08 13.8 25.9 80.38 تسػز

 11.08 13.16 24.36 73.38 آب
 10.06 12.5 21.9 62.38 أيمػؿ

 7.82 11.38 16.81 51.38 تذخيغ األوؿ
 7.02 10.34 12.59 38.39 تذخيغ الثاني
 6.04 10.5 10.2 35.38 كانػف األوؿ

 8.57 12.12 18.58 59.21 السعجؿ
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  (1الذكل )                                    

/ يهم( وساعات  2سممعدل زاوية سقهط اإلشعاع الذسدي ومقدار اإلشعاع الذسدي )ممي واط / 
 (2019-2000الدطهع الشظري والفعمي )ساعة / يهم( في محطة الديهانية لمسدة )

 
 (.2السرجر : اعتساد عمى ججوؿ )      

 ( :  Temperatureدرجة الحرارة )-2
تعج درجة الحخارة مغ أىع العشاصخ السشاخية تأثيخا في الطخوؼ الييجرولػجية كػنيا تسثل العامل     

الخئيذ في تحجيج حخكة الخياح وكسية التبخخ، فزال عغ تأثيخىا في الشطاـ االروائي وعالقتيا بكسية 
لدراعية لمسياه يقابميا درجة الحخارة يؤدي إلى زيادة في ندبة استيالؾ السحاصيل ا ددادتاالمصار، إذ أف 

االمخ الحي  ،في عسميات التبخخ الحي يعسل عمى زيادة الزائعات السائية لمسحاصيل الدراعية زيادة
إذ أف  تبخخ   يتصمب زيادة في كسية مياه الخي وانذاء شبكة البدؿ ىحا مغ جانب وتأثيخىا عمى نػعيتو،

كسيات كبيخة مغ السياه يعسل عمى زيادة تخكد االمالح بالتخبة مغ جانب اخخ. وبالتالي فأف السياه التي 
تشرخؼ إلى السبازؿ تتعخض لمتبخخ بذكل كبيخ وىحا يديج مغ تخكد العشاصخ السمحية داخل السبازؿ 

شياية تأثيخىا عمى الخرائز الشػعية السكذػفة التي تترل بذكل مباشخ مع السذاريع االروائية، وفي ال
تدداد ( 1( والذكل )2ويطيخ مغ البيانات السشاخية في الججوؿ ) .(1)لمسياه ما بيغ االنخفاض واالرتفاع 

معجالت التبخخ يعسل عمى زيادة  تدداددرجات الحخارة يؤثخ بذكل مباشخ في الشطاـ االروائي، إذ أف 
االمخ الحي يتصمب زيادة في كسية مياه الخي وانذاء شبكات لمبدؿ الزائعات السائية لمسداحات الدراعية 

                                                           

 ،ؼيرل كخيع ىادي الداممي ، تقػيع جغخافي في شبكة البدؿ في محافطة الشجف ، رسالة ماجدتيخ ، كمية اآلداب -1
 .38، ص 2009جامعة الكػفة ، 
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عمى زيادة تخكد االمالح  مغ جية وتأثيخىا عمى نػعية السياه، إذ أف تبخخ كسيات كبيخة مغ السياه يعسل
وتحمل   بالتخبة مغ جية اخخى، أف زيادة درجة الحخارة تؤثخ عمى التفاعالت والتغيخات الفيديائية والكيسائية

( تديج مغ التفاعالت  10السػاد العزػية في السياه، إذ أف كل زيادة في درجة الحخارة مقجارىا ) ـْ
( مخة وتديج مغ تأيغ االمالح . وتعج درجة الحخارة مغ العػامل السؤثخة في كثافة 3-2الكيسيائية بسعجؿ )

ػية ومغ ثع يشعكذ في زيادة استيالؾ التػاجج السيكخوبي السائي والحي يديج مغ عسمية تحمل السػاد العز
درجات الحخارة تديج مغ عسمية التبخخ وبالتالي زيادة  تدداد.  وتبيغ الباحثة أف (1)االوكدجيغ في الساء

 حجع الزائعات السائية واستشداؼ السػارد السائية ضسغ مشصقة الجراسة.    

ري والسعدل الذيري في محطة معدل درجات الحرارة العظسى والرغرى والسدى الحرا  (3جدول )
 (2019-2000) الديهانية لمسدة

 

 

عمى جسيػرية العخاؽ ، وزارة الشقل ، الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي ، قدع  ااعتساد الباحثةالسرجر :    
 .2020السشاخ ، بيانات غيخ مشذػرة ،

 ا
                                                           

 .14عمياء حدغ سمساف البػراضي ، االستغالؿ االمثل لسرادر مياه في مشصقة الفخات االوسط ، مرجر سابق ،ص - 1
  

 م(°درجة الحرارة العظسى ) األشير
درجة الحرارة 

 م(°الرغرى )
 م(°السعدل الذيري ) م(°السدى الحراري )

 12.2 11.72 6.40 18.12 كانػف الثاني
 15.2 12.72 8.87 21.59 شباط
 20 14.12 12.94 27.06 آذار

 25.3 14.17 18.27 32.44 نيداف
 31.2 14.69 23.91 38.60 مايذ

 34.8 16.22 26.77 42.99 حديخاف
 37.3 17 28.84 45.84 تسػز

 36.8 16.73 28.48 45.21 آب
 33.6 16.32 25.49 41.81 أيمػؿ

 28.1 11.6 20.81 35.41 تذخيغ األوؿ
 18.6 12.7 12.32 25.02 تذخيغ الثاني
 13.7 11.23 8.16 19.39 كانػف األوؿ

 25.5 14.1 18.43 32.79 السعجؿ
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  (2شكل )
والسعدل الذيري في محطة الديهانية لمسدة معدل درجات الحرارة العظسى والرغرى والسدى الحراري 

(2000-2019) 

 
 (.3السرجر : اعتساد عمى ججوؿ )       

ذ بمغ السعجؿ العاـ إ، تبايغ معجالت درجات الحخارة لسشصقة الجراسة في محصة الجيػانية مغ شيخ ألخخو  
ذ سجمت اقرى معجؿ ليا في فرل الريف إـ( ، ◦14.1ـ( وبسجى حخاري )◦ 25.5لجرجة الحخارة )

( وبسجى حخاري بمغ ـْ  36.8و  37.3و  34.8ذ بمغت )إ ،ب(أخالؿ اشيخ )حديخاف ، تسػز ، 
 21( ويخجع ذلظ بدبب زاوية الذسذ العسػدية عمى مجار الدخشاف في )ـْ  16.73و  17و  16.22)

ة الجراسة ثع يبجأ التشاقز التجريجي حديخاف( وزيادة االشعاع السكتدب ، فزال عغ صفاء الجػ في مشصق
لى نرف الكخة الجشػبي ، إلى انتقاؿ الذسذ إويخجع ذلظ  ،ايمػؿ( 23لسعجالت درجات الحخارة بعج )

ذ بمغت ىحه إ ،ليرل ادنى معجؿ ليا في فرل الذتاء خالؿ اشيخ )كانػف االوؿ ، كانػف الثاني ، شباط(
سجل اقل مجى حخاري بسعجالت بمغت  غفي حي  ،التػاليـ عمى ◦(15,2و  12.2و  13.7السعجالت )

ف التبايغ في معجالت درجات الحخارة أيدتشتج مسا تقجـ  ـ عمى التػالي .◦ (12.72و  11.7و  11.7)
يشعكذ بذكل مباشخ عمى شبيعة التقييع الييجرولػجي في مشصقة الجراسة ، ففي فرل مغ فرل ألخخ 

لى زيادة الزائعات السائية إمسا يؤدي  ،لى زيادة معجالت التبخخإالريف تدداد ضاىخة الجفاؼ وتؤدي 
 مى انخفاض مشدػب الشيخ وترخيفو.والتي تؤثخ ع

درجات الحخارة وتقل معجالت التبخخ ، وتدداد معجالت الخشػبة الشدبية  تشاقزالفرل البارد ت حيغ في   
وندبة االمصار وفي الشياية تقل الزائعات السائية ، لحا فأف تقييع الػضع السائي اصبح ضخوريا لغخض 

كسا واف عسمية التقييع تداعج عمى وضع خصط  ،لكافة االنذصةتمبية احتياجات سكاف مشصقة الجراسة 
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ف تأثيخ درجة الحخارة عمى مشصقة الجراسة السيسا أمسا تقجـ يالحظ ريانة ىحه السػارد السائية . ة لتشسػي
لى زيادة تخكيد االمالح بكافة انػاعيا إلى ارتفاع ندبة التبخخ والحي يؤدي إمغ حيث االرتفاع يؤدي ذلظ 

نية ؼيو مغ حيث التأثيخ عمى ػافي مياه مجخى شط الجيػانية وكحلظ تؤثخ عمى حياة الكائشات الشباتية والحي
وفي السقابل زيادة استخجاـ السياه مغ الجانب البذخي مسا يشعكذ سمبا ، فعاليتيا الحيػية التقميز مغ

عمى استشداؼ كسيات كبيخة مغ ىحه السياه مغ حيث االستيالؾ وكحلظ زيادة كسيات كبيخة مغ السياه 
خيج كثيخ مغ السكائغ والسعجات السيسا السػلجات العادمة الشاتجة مغ استخجاـ السياه عغ شخيق تب

السدتخجمة في تػليج الصاقة الكيخبائية )الدحب( وارجاع ىحه السياه الى مجخى الشيخ مسا يديج مغ 
 عسميات التمػث ليحه السياه.

 ( : Rainfallاالمطار ) -3
،  (1)باسع )قصخات التكاثف(( مايكخومتخ وتعخؼ 10وىي قصخات مائية صغيخة ال تديج اقصارىا عغ )     

ذ تعج مرجرا رئيدا إوتعج مغ العشاصخ السيسة في تحجيج حجع الجخياف وخرائز الترخيف الشيخي، 
ذ تخزع مشصقة الجراسة لتأثيخ السشخفزات إوالعامل السحجد لييجرولػجية السشصقة،  الشيخية. لمتغحية

ذ يشحرخ التداقط إالجػية السارة بالبحخ الستػسط وىي السدؤولة عغ تداقط االمصار في العخاؽ، 
( والذكل 4ويذيخ الججوؿ ) السصخي في الذتاء دوف غيخه مغ الفرػؿ ويشعجـ في الريف بذكل كامل.

 ( ممع.101.69ذ بمغ السجسػع )إنيا في محصة الجيػانية، لى تبايغ معجؿ التداقط السصخي تبايشا زماإ( 3)
يبجأ التداقط السصخي مغ شيخ و  ،ف بانخفاضيا وفرميتيا وتحبحبيااالمصار في مشصقة الجراسة تترإذ أف 

تذخيغ الثاني وكانػف االوؿ و كانػف لى شباط ، وقج سجمت اكثخ كسيات السصخ في اشيخ إتذخيغ االوؿ 
  ( ممع عمى التػالي. 10.34و  21.35و  15.46و  21.61معجليا )الثاني وشباط اذ بمغ 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .160، ص 1986عمع الصقذ والسشاخ ، كمية اآلداب ، جامعة البرخة ،  ،عبجهللا رزوقي كخبل وماجج الديج ولي دمحم -1
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  (4جدول )
 (2019-2000دل التداقط السطري ) ممم ( في محطة الديهانية لمسدة )مع          

 

 جسيػرية العخاؽ ، وزارة الشقل ، الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي ، قدع ، عمى ااعتسادالباحثة سرجر : ال
 . 2020السشاخ ، بيانات غيخ مشذػرة ،

 (3كل )ش
 (2019-2000محطة الديهانية لمسدة ) فيمعدل التداقط السطري ) ممم (          

 
 

 (.4الججوؿ )اعتساد عمى  السرجر    
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 15.46 كانػف األوؿ

 101.69 السجسػع الدشػي 
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ف مشصقة الجراسة ذات امصار قميمة ، وىحا يؤثخ سمبيا عمى أ( يطيخ 4ومغ تحميل بيانات ججوؿ )   
ففي فرل الريف عشج تدايج درجة الحخارة مع تدايج معجالت التبخخ وانعجاـ التداقط السصخي  ،تغحية الشيخ

لى زيادة تخاكيد االمالح لمسياه الدصحية ، وعشجما يحجث العكذ عشج تدايج إفي مشصقة الجراسة يؤدي 
مالح وتغيخ لى التقميل مغ تخاكيد االإمعجالت التداقط السصخي وتدايج مدتػى االيخاد السائي يؤدي 

عشاصخ السياه الفيديائية والكيسيائية مسا يؤثخ عمى نػعية السياه وتحجيج مجى صالحيتيا لسختمف 
 االستخجامات .

 ( : Relative Humidityالرطهبة الشدبية ) -4

ىي الشدبة السئػية بيغ بخار الساء السػجػد فعال في حجع معيغ مغ اليػاء وكسية بخار الساء      
ذ انيا تختبط بعالقة عكدية مع إ .( 1)حتى يكػف اليػاء مذبعا في نفذ درجة الحخارة والزغطالالزمة 

ذ تشخفس الخشػبة الشدبية كمسا ارتفعت درجة الحخارة وازدادت قجرة اليػاء عمى حسل بخار إ ،درجة الحخارة
السياه كسا ونػعا الساء وبالتالي ازدادت معجالت التبخخ وزيادة الزائعات السائية واختالؼ خرائز 

( 5ومغ خالؿ تحميل ججوؿ ) ..والعكذ صحيح كمسا انخفزت درجة الحخارة ارتفعت الخشػبة الشدبية
ذ بمغ السعجؿ العاـ لمخشػبة إ، مانيا ومكانيا في محصة الجيػانيةتبايشت الخشػبة الشدبية تبايشا ز ( 4والذكل )
ت الخشػبة خالؿ فرل الريف في )حديخاف ذ بمغإ%( وتبايشت خالؿ فرػؿ الدشة ،  44.99الشدبية )

بعجىا اخحت بالتدايج التجريجي خالؿ فرل و عمى التػالي  ( %36و  26.2و  23.6وتسػز واب( )
واستسخت  (  عمى التػالي%60.3و  42.7و  33.29بمغت ) إ)ايمػؿ وتذخيغ االوؿ والثاني(الخخيف 

( 57.2و  70.3و  66.8ذ بمغت )إعمى معجؿ ليا خالؿ )كانػف االوؿ والثاني وشباط( أ بالتدايج لترل 
عمى التػالي ، لتعػد الى التشاقز مخة اخخى خالؿ فرل الخبيع )اذار و ميداف و مايذ( اذ بمغت 

( % عمى التػالي . وعمى ىحا االساس ووفق السؿياس الحي يحجد رشػبة 29.4و  44.5و  49.6)
ف اليػاء أ%( في حيغ 50ذا كانت ندبة الخشػبة اقل مغ )إاليػاء يعج جافا  إلى أفيذيخ  حياليػاء وال

%( في حيغ يعج اليػاء متػسط 70ذا بمغت ندبة الخشػبة الشدبية في اليػاء اكثخ مغ )إيكػف رشبا ، 
  .(2) %(70-%5الخشػبة اذا بمغت بيغ )

                                                           

 .188، ص 1985فيسي ىالؿ ابػ العصا ، الصقذ والسشاخ ، دار السعخفة الجامعية ، االسكشجرية ،  -1
سائي لسحاصيل الحبػب االستخاتيجية )القسح والخز( احسج جداـ مخمف الجليسي ، السشاخ واثخه في تبايغ االستيالؾ ال -2

 .87، ص 2011في العخاؽ ، رسالة ماجدتيخ ، كمية اآلداب ، بغجاد ، 
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 (5جدول )                                          
 (2019-2000محطة الديهانية لمسدة )معدل الرطهبة الشدبية ) % ( في             

 

قدع ، جسيػرية العخاؽ ، وزارة الشقل ، الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي ،عمى ااعتساد الباحثة لسرجر :ا   
 .2020السشاخ ، بيانات غيخ مشذػرة ،

  (4شكل )                                       
 (2019-2000الشدبية ) % ( في محطة الديهانية لمسدة )معدل الرطهبة         

 
 (.4السرجر : اعتسادا عمى ججوؿ )       
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 70.3 كانػف الثاني
 57.2 شباط
 49.6 آذار

 44.5 نيداف
 29.4 مايذ

 23.6 حديخاف
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 66.8 كانػف األوؿ

 44.99 السعجؿ
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 (Windsالرياح ) -5
لى السشاشق ذات الزغط السشخفس إىي حخكة الخياح افؿيا مغ السشاشق ذات الزغط السختفع      

ذ تدسى الخياح بالجية التي تيب مشيا وتكتدب صفاتيا السشاخية مغ تمظ السشصقة إ, ( 1)السجاورة ليا
 ،لى السشاشق التي تسخ بيا وىشالظ عػامل تؤثخ في حخكة الخياح مشيا التزاريذ وقػة كػريػليذإوتشقميا 

( تبايغ معجالت 5( والذكل )6يتزح مغ خالؿ بيانات ججوؿ ) .(2)فزال عغ تبايغ الزغط الجػي 
ذ إـ/ثا( ، كسا انيا تتبايغ بيغ اشيخ الدشة  2.27ذ بمغ السعجؿ )إسخعة الخياح في محصة الجيػانية ، 

و  2.43و  2.73تدداد سخعتيا في فرل الريف خالؿ اشيخ )حديخاف و تسػز و اب( فقج بمغت )
لى ارتفاع درجات الحخارة التي تعسل إياح ـ/ثا( عمى التػالي ، ويدبب ذلظ زيادة معجالت سخعة الخ 1.89

عمى تدخيع تيارات الحسل ، ثع تشخفس سخعة الخياح السيسا في االشيخ )تذخيغ االوؿ وتذخيغ الثاني 
       ـ/ثا( عمى التػالي .1.58و  1.49و  1.64وكانػف االوؿ( والتي تسثل ادنى معجالت ليا والتي بمغت )

ف الخياح الذسالية الغخبية احتمت السختبة االولى وبشدبة بمغت أإذ  ،تبايغ الخياح في ندبة تكخارىاو 
ذ إ،  %( في حيغ سجمت الخياح الذسالية الذخؾية اقل ندبة في تكخارىا عمى مشصقة الجراسة29.27)

 ف إ( ، ويتزح مسا تقجـ 6( والذكل )6%( مغ مجسػع الخياح اليابة عمى السشصقة ججوؿ )3.08بمغت )
لى رياح مشخفزة الدخعة وتكػف محسمة بشدبة مغ إمشصقة الجراسة تتعخض خالؿ االشيخ الباردة  

تيب مغ مشاشق باردة تقع فػؽ ىزبة االناضػؿ . بيشسا في فرل الريف تكػف الخشػبة الجػية كػنيا 
بخخ وىحا يؤدي الخياح سخيعة وجافة فتؤدي الى رفع درجة حخارة مياه االنيار والتخبة لحلظ تختفع ندبة الت

الى زيادة الزائعات السائية لمسدصحات السائية والتخبة و اوراؽ الشباتات ، وىحا يقػد في الشياية الى زيادة 
، وكسا تست االشارة سابقا اف الخياح الذسالية الغخبية ىي رياح جافة تخكد السمػثات في مياه االنيار 

   .(3) تعسل عمى زيادة ندبة التبخخ
 
 
 

                                                           

1- Bernhard Haurwitz and James M.Austin.Climatology .McGraw Hill Book Company 
Inc.New York and London . 1944 , p44.                                             

 .230ص ،1985 جػدة حديغ جػدة ، اسذ الجغخاؼية العامة ، مشذأة السعارؼ لمصباعة والشذخ ، جامعة السػصل ، -2
 .378، ص 2009، الشجف االشخؼ ،  1عمي صاحب شالب السػسػي ، جغخاؼية الصقذ والسشاخ ، ط -3
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 (6دول )ج
 (2019-2000معدل سرعة الرياح )م / ثا( في محطة الديهانية لمسدة ) 

 

جسيػرية العخاؽ ، وزارة الشقل ، الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي ، قدع السشاخ  ،عمىا اعتساد : الباحثة لسرجر ا
 . 2020، بيانات غيخ مشذػرة ، 

   (5) شكل                                         
 (2019-2000في محطة الديهانية لمسدة ) معدل سرعة الرياح )م / ثا(            

 
 ( .6عمى ججوؿ ) دالسرجر : اعتسا            

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

 (ثا/ م)معدل سرعة الرٌاح 

 معدل سرعة الرياح )م/ ثا( األشير

 1.92 كانػف الثاني
 2.29 شباط
 2.32 آذار

 2.57 نيداف
 2.33 مايذ
 2.73 حديخاف
 2.43 تسػز
 1.89 آب

 1.86 أيمػؿ
 1.64 تذخيغ األوؿ
 1.49 تذخيغ الثاني
 1.58 كانػف األوؿ

 2.27 السعجؿ
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 ( 7جدول )                                    

 (2019-2000اتجاه الرياح وندبة تكرارىا )%( في محطة الديهانية لمسدة )         

جسيػرية العخاؽ ، وزارة الشقل ، الييأة العامة لألنػاء الجػية والخصج الدلدالي ، قدع السشاخ  ،عمى ااعتساد الباحثة لسرجر :ا
  2020، بيانات غيخ مشذػرة ، 

 (6شكل )                                             

 (2019-2000اتجاه الرياح وندبة تكرارىا )%( في محطة الديهانية لمسدة )          

 
  (7الججوؿ )السرجر : اعتساد عمى         

%14.44 
%3.08 

%6.48 

%7.28 

%4.4 

%2.54 
%15.36 

%29.27 

%17.1 

 شمالٌة

 شمالٌة شرقٌة

 شرقٌة

 جنوبٌة شرقٌة

 جنوبٌة

 جنوبٌة غربٌة

 غربٌة

 شمالٌة غربٌة

 السكون

 السعدل االتجاه

 14.44 شسالية
 3.08 شسالية شخؾية

 6.48 شخؾية
 7.28 جشػبية شخؾية

 4.4 جشػبية
 2.54 جشػبية غخبية

 15.36 غخبية
 29.27 شسالية غخبية

 17.1 الدكػف 
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و أىي العسمية التي يتع بيا انتقاؿ جديئات الساء مغ التخبة الخشبة    :( Evaporationالتبخر ) -6  
السدصح السائي لتجخل عالقة في اليػاء عمى شكل جديئات مغ بخار الساء ، وتشتذخ ىحه الجديئات 

وتتبايغ كسية التبخخ الذيخية تبعا لتفاوت الستغيخات  .(1)لى االعمى وبعيجا عغ مرجر التبخخ إبدخعة 
االشعاع الذسدي ودرجة  زاوية سقػط السؤثخة ؼيو ، والتي تتسثل بعجة عػامل ميسة مشيا كسيةالسشاخية 

الحخارة وممػحة الساء والخياح ، وكحلظ الغصاء الشباتي ونػع التخبة ، اذ تكػف العالقة بيغ تمظ الستغيخات 
ويتزح مغ  .(2)حيح والتبخخ عالقة شخدية ، اي كمسا ازدادت تمظ الستغيخات ازداد التبخخ والعكذ ص

( ارتفاع مجسػع في مشصقة الجراسة ارتفاعا كبيخا في فرل الريف ، ليرل اعمى 7( والذكل )8الججوؿ )
،  400,46،  378,02مجسػع خالؿ االشيخ )حديخاف ، تسػز ، اب( بسعجالت بمغت عمى التػالي )

( عمى التػالي ، وىحا االرتفاع 378,76-،  400,46-،  378,00-( وبعجد مائي بمغ )378,76
لى ارتفاع درجات الحخارة ، وانعجاـ التداقط السصخي ، اما اقل معجالت إؾيع التبخخ يعدى الكبيخ في 

،  85,15)،اذ بمغت  ،لمتبخخ سجمت في فرل الذتاء في االشيخ )كانػف االوؿ ، كانػف الثاني ، شباط(
( عمى التػالي ، 93,41-،  59,82-،  69,78-( عمى التػالي وبعجد مائي )103,76،  81,18

لى انخفاض درجات الحخارة وزيادة الخشػبة الشدبية في اليػاء فتقل قجرة اليػاء إخجع الدبب في ذلظ وي
تديج ؾيسة التبخخ مع تدايج درجات الحخارة ف االشيخ الحارة أعمى حسل بخار الساء ، يدتشتج مغ ذلظ 

حا يؤدي الى زيادة وى ،وازدياد سخعة الخياح وتشاقز الخشػبة الشدبية ، وانعجاـ التداقط السصخي 
مسا يؤثخ عمى انخفاض السػارد السائية ويطيخ تأثيخ التبخخ مغ خالؿ عالقتو  ،الزائعات السائية

حجىسا مكسل أوفي الػقت ذاتو  ،بالتداقط السصخي والخرائز الحخارية ، وىحه العالقة تكػف عكدية
لزائعات ا لى قمة إسا ادى كمسا انخفزت معجالت التبخخ ازدادت معجالت التداقط م إذ أف ،لألخخ

السائية ووجػد فائس مائي وىحا لو تأثيخ ايجابي عمى التقييع الييجروبيئي والعكذ صحيح في حاؿ ارتفاع 
ف مشاخ مشصقة ألى إاالمخ الحي يعػد يؤدي الى تكػف عجد مائي  معجالت التبخخ عغ التداقط السصخي .

االشعاع الذسدي درجات الحخارة وشجة  بتدايجالجراسة تقع ضسغ السشاخ الرحخاوي الجاؼ ، الحي يتسيد 
. العجز المائً ٌستخرج من التبخر .الزائعات السائية تدايجلى إوقمة التداقط السصخي ، وىحا يؤدي 

    ناقص االمطار.

 

                                                           

1- Arthur.N.Strahler and Alan – Strahler , Elements Of phy Sical Geography . John Wiley 
and Sons , Inc . Uunibed Staties Of America , 1979 , p144. 

،  2008قري عبج السجيج الدامخائي ، مبادئ الصقذ والسشاخ ، دار اليازوردي العمسية لمشذخ والتػزيع ، عساف ،  -2
 .119ص
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 (0202-0222التبخر )ملم( والعجز المائي )ملم( في محطة الديوانية للمدة ) جموعم( 8جدول )

 

  عػاء الجػية والخصج الدلدالي ، قدجسيػرية العخاؽ ، وزارة الشقل ، الييأة العامة لألن، عمى ااعتسادالباحثة لسرجر : ا    
 . 2020السشاخ ، بيانات غيخ مشذػرة ، 

 ( 7شكل )                                            
 (2019-2000التبخر )ممم( والعجز السائي )ممم( في محطة الديهانية لمسدة ) جسهعم     

 
 (.7السرجر : اعتساد عمى ججوؿ )   

 

-450
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100

-50
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450

 (ملم)معدل التبخر

 (ملم)معدل العجز المائً 

 معدل العجز السائي )ممم( معدل التبخر)ممم( األشير
 -59.82 81.18 كانػف الثاني

 93.41- 103.76 شباط
 -161.44 169.46 آذار

 185.12 - 200.95 نيداف
 -310.62 314.15 مايذ
 -378.00 378.02 حديخاف
 -400.46 400.46 تسػز
 -378.76 378.76 آب

 -312.22 312.22 أيمػؿ
 -205.65 211.22 تذخيغ األوؿ
 -98.10 119.71 تذخيغ الثاني
 -69.68 85.15 كانػف األوؿ
 2653.28- 2755.04 السجسػع 
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 في محطة الديهانية :  تداقطةسمطار المقدار التبخر وكسيات االالعالقة بين  - 7
( مع كسية االمصار الدشػية في 8مقارنة لؿيع التبخخ الدشػية في الججوؿ ) اجخاء تع في الجراسة الحالية  

يالحظ بأف كسية التبخخ الدشػية في محصة الجيػانية والتي تبمغ  ،( في مشصقة الجراسة4الججوؿ )
ممع( ،  101,69ممع( ، تفػؽ كسية االمصار الدشػية الستداقصة في نفذ السحصة والبالغة ) 2755,07)

فزال عغ زيادة كسية  ،معجالت التبخخ ال سيسا في فرل الريف تددادلى إويخجع الدبب في ذلظ 
 ،االشعة تخكدلى إو قخيبة مغ العسػدية وىحا يؤدي أاالشعة برػرة عسػدية فتدقط  ،االشعاع الذسدي

ات الحخارة العطسى وانعجاـ يشتج عشو ارتفاع درجار ال سيسا شػؿ الشي ،وزيادة شػؿ ساعات التذسيذ
كحلظ ىبػب الخياح الحارة الجافة وسيصخة الكتمة اليػاية   ،وصفاء الجػ مع قمة الخشػبة الشدبية الغيػـ

معجالت التبخخ في محصة  تشاقزالباردة في فرل الذتاء سػؼ يالحظ  سجةما عشج دخػؿ الأسجارية ، ال
درجات الحخارة مع زيادة  تشاقزلى إالجيػانية في االشيخ )كانػف االوؿ وكانػف الثاني وشباط( وىحا يخجع 

 .الخشػبة الشدبية تدايج فزال عغ  ندبة الغيػـ وزيادة التداقط السصخي ،
 ( 9جدول )                                      

 العالقة بين مقدار التبخر وكسية االمطار الداقطة في محطة الديهانية
 معجؿ التبخخ )ممع( االمصار )ممع( االشيخ

 81.18 21.35 كانػف الثاني
 103.76 10.34 شباط
 169.46 8.01 آذار

 200.95 15.82 نيداف
 314.15 3.52 مايذ

 378.02 0.02 حديخاف
 400.46 0.00 تسػز

 378.76 0.00 آب
 312.22 0.00 أيمػؿ

 211.22 5.56 تذخيغ األوؿ
 119.71 21.61 تذخيغ الثاني
 85.15 15.46 كانػف األوؿ

 2755.07 101.69 السجسػع الدشػي 

  الجػية والخصج الدلدالي ، قدع جسيػرية العخاؽ ، وزارة الشقل ، الييأة العامة لألنػاء  ،عمى ااعتساد الباحثةلسرجر :ا  
 . 2020السشاخ ، بيانات غيخ مشذػرة ، 
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 (8شكل )

 العالقة بين مقدار التبخر وكسية االمطار الداقطة في محطة الديهانية 

 

  ( .9عمى ججوؿ ) اعتسادالسرجر:  

 ( : Soilالتربة ) رابعا:

ىي الصبقة اليذة السفتتة التي تغصي صخػر القذخة االرضية عمى ارتفاع يتخاوح ما بيغ بزعة    
ذ تؤثخ إ  .(1) وىي مديج او خميط مغ السػاد العزػية والسعجنية والساء واليػاء ،لى امتارإسشتستخات 

ىحه السكػنات والتخاكيب عمى خرائز التخبة الكيسيائية والفيديائية والتي تؤثخ بجورىا في حخكة السياه 
واضح في التقييع  تأثيخولشػعية التخبة  .(2)عغ شخيق عسمية التدخب ونفاذية السياه داخل التخبة 

وىحا يؤثخ في  ،الييجرولػجي لألنيار ويطيخ ذلظ في عسميات التدخب الى باشغ القذخة االرضية
( وىي جدء مغ تخبة Soil Saltyوتعج تخبة مشصقة الجراسة مغ التخب الصسػية ) .(3)عسميات التبخخ

                                                           

 .13، ص 1985جامعة البرخة ، ، كمية اآلداب ،  2عمي حديغ الذمر ، جغخاؼية التخبة ، ط -1
2- Ann Me Cavleye Clain Jones , Jeff Jacobsen , Basle , Soll , Propertles , 2005 , p2. 

الشطاـ الييجرولػجي واثخه في تكػيغ االشكاؿ االرضية لشيخ الفخات بيغ مجيشتي الكفل دمحم حديغ محيدغ السشرػري ،  -3
 .37مرجر سابق، ص والذشاؼية واستثساراتو،
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ة مغ الؽيزانات الستكخرة الديل الؽيزي مكػنة مغ الصيغ والغخيغ والتي تكػنت مغ التخسبات الشاتج
  :االتيلى إوبشاء عمى ذلظ ترشف التخب في مشصقة الجراسة . (1)لشيخ الفخات وفخوعو 

تشتذخ ىحه التخبة بسحاذاة شط الجيػانية والججاوؿ  ( :River Leveesتربة اكتاف االنيار ) -1
كع( عمى 2-1,8بعخض )ـ( وتستج 3-1ذ ارتفعت عغ االراضي السحيصة بيا بسعجؿ )إ ،الستفخعة مشو
اذ اترفت بخذػنة  ،ف الدبب الخئيذ لشذػء ىحا الشػع مغ التخب ىي تخسبات نيخ الفخاتإ ،جانبي الذط

وىي تخبة مديجية غخيشية تتسيد بترخيف سصحي . (2)الخواسب نتيجة لعجـ قجرة الشيخ عمى حسميا بعيجا
وارتفاعيا الشدبي مقارنة باألراضي السجاورة ليا لى ترخيفيا إفزال عغ قمة ممػحتيا وىحا يعػد   ،جيج

ويبمغ محتػاىا مغ  ،فيي تحتػي عمى الغخيغ والخمل والصيغ .( 3)مسا يجعميا مالئسة لإلنتاج الدراعي
 . (4)%( 22,3%( ، والصيغ )17,5%( ، والخمل )60,20الغخيغ )

 ( :The Marshes Soil and the buried Spaces is Siltsتربة السدتشقعات واالىهار السطسهرة ) -2

تعج ىحه التخبة مغ احجث تخب مشصقة الجراسة وتػجج شساؿ غخب مشصقة الجراسة غخب ناحية الدشية    
لحا فأف الغخيغ مغ اىع مسيداتيا وتطيخ عمييا  ،وىي تخبة شيشية غخيشية تتخمميا بعس السشاشق الخممية 

مة وغيخ متساسكة متغايخة الصبقات والترخيف رديء فزال عغ ندجتيا ثقي ،لدصحاالذقػؽ الكبيخة عشج 
 (5)لحا تكػف شجيجة السمػحة اذ يختفع مدتػى الساء الباششي فييا  ،وتكػف ندبة االمالح مختفعة  ،ججا فييا

 ( : River Basias Soilتربة احهاض االنيار ) -3.

ذ تذغل مداحة واسعة مغ مشصقة الجراسة إتتخكد ىحه التخب في السشاشق البعيجة عغ مجاري االنيار   
التخسبات  بدبب غ ىحا الشػع مغ التخبيما سبب تكػ أ ،( وتعج مغ التخب الستػسصة الشدجة5خخيصة )

                                                           

حاـز جػاد كاضع ، التحميل الجغخافي لسبازؿ محافطة الجيػانية في العخاؽ ، مجمة الجغخافي العخبي ، كمية التخبية ،  -1
 .193، ص 2019( ، 40الجامعة السدتشرخية ، العجد )

ائي الحسدة الذخؾية والذشاؼية التقييع الجغخافي لالستخجامات السػارد السائية الدصحية في قزحيجر سامي الياللي ،  -2
 .18، صمرجر سابق واىسيتيا التشسػية،

 
( ، 1997-1987احسج حسػد محيدغ الدعجي ، التحميل السكاني لتبايغ تخكيب الدكاف في محافطة القادسية لمسجة ) -3

 .42، ص 2005اشخوحة دكتػراه ، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد ، 
لعخاؽ الدراعية ، السشصقة العخبية لمتخبة والثقافة والعمـػ ، السصبعة الفشية الحجيثة ، خصاب صكار العاني ، جغخاؼية ا -4

 .37، ص 1972القاىخة ، 
 .46مرجر سابق، ص ، وىيجرولػجية شط الغخاؼ واستثساراتحدغ سػادي نجيباف الغدي ،  -5
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%( والصيغ 44,15ذ يبمغ محتػاىا مغ الغخيغ )إ .(1)لى السشاشق السشخفزة إالتي جمبتيا الؽيزانات 
%( ، لحا فيي تخبة مديجية غخيشية رديئة 16,38%( ، في حيغ بمغ محتػاىا مغ الخمل )39,3)

 . (2)لى زيادة تجسع االمالح إالترخيف والشفاذية تتعخض باستسخار 

 تربة الكثبان الرممية : -4

 ( 5يػجج ىحا الشػع مغ التخب في الجية الذخؾية مغ مشصقة الجراسة شخؽ ناحية الدجيخ خخيصة )   
 ،فقيخة بالسػاد العزػيةوىي تخبة وتكػف تحت ضخوؼ جافة تسيدت بفمة االمصار وزيادة ندبة التبخخ، 

رخ عمى ذرات ليحا فأنيا ال تقت ،ف ىحا الشػع مغ التخب اشتقت مكػناتو مغ الخواسب الصبيعيةأوبسا 
%( مغ الخمل ، فزال عغ 80%( و اكثخ مغ )9%( والصيغ )10,5تزع ندبة مغ الغخيغ ) إذالخمل 

وتكػف اشخافيا حادة وتفتقخ إلى . (3)انيا ذات تخبة ندجة خذشة بدبب كبخ حجع الحرات السكػنة ليا
 .(4)العشاصخ الغحائية السيسة مسا يجعميا جيجة لرخؼ السياه وعجـ وتجسعيا

 ةمغ حيث الشدج تتبايغتحتػي عمى انػاع متعجدة مغ التخب  مغ خالؿ ما تقجـ أف مشصقة الجراسة يتزح 
فيي تحتػي عمى الغخيغ  احدغ انػاع تخب مشصقة الجراسة ىي تخبة كتػؼ االنيارويطيخ أف والسدامية 

  %(22,3)%( ، والصيغ 17,5%( ، والخمل )60,20والخمل والصيغ، ويبمغ محتػاىا مغ الغخيغ )
لكػف  التخب الخديئة  ىي مغو تخبة االىػار والسدتشقعات السصسػرة  أماوتكػف مالئسة االنتاج الدراعي. 

ندبة االمالح  كسا أفججا فييا،   رديئة الترخيفمتغايخة الصبقات  كسا أنيا ندجتيا ثقيمة وغيخ متساسكة
  .الباششي فييايختفع مدتػى الساء و لحا تكػف شجيجة السمػحة  ججا  مختفعة

 
                                                           

ت الصبيعي في محافطة القادسية عمي حسدة الجػذري وىشج حدغ مصذخ، التػزيع الجغخافي لخرائز التخب والشبا -1
( ، مجمة التخبية االساسية لمعمـػ التخبػية واالندانية ، كمية التخبية ، جامعة بابل GISباستخجاـ نطع السعمػمات الجغخاؼية )

 .317، ص 2015( ، 20، العجد )
اميخ ىادي ججوع الحدشاوي ، دور العسميات الجيػمػرفػلػجية في تذكيل السطيخ االرضي لسحافطة بابل باستعساؿ  -2

 .64، ص 2016( ، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية ، جامعة السدتشرخية ، GISنطع السعمػمات الجغخاؼية )
تخب والشبات الصبيعي في محافطة القادسية التػزيع الجغخافي لخائز ال عمي حسدة الجػذري وىشج حدغ مصذخ ، -3

 .389مرجر سابق ، ص باستخجاـ نطع السعمػمات الجغخاؼية،
، دار امجج لمشذخ والتػزيع، عساف، 1صبحي احسج الجليسي، وعبج الدالـ عارؼ عبج الخزاؽ، جغخاؼية الدراعة ، ط - 4

 .53، ص2020
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 (5خريطة )

 التهزيع الجغرافي ألنهاع الترب في مشطقة الدراسة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بغجاد ،  خخيصة العخاؽ االستكذاؼية ، وزارة الدراعة ، قدع التخبة والكيسياء الدراعية ،  -1  : عمى اعتسادالسرجر :     
 الجراسة السيجانية. -2.   (G.I.S( )10:5بخنامج )و  (1000000:1بسؿياس )
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 ( : Natural Vegetationالشبات الطبيعي ) خامدا:

ف يكػف لإلنداف دور في أالشبات الصبيعي ىػ اي نػع مغ الشباتات التي تشسػ بذكل شبيعي دوف     
مغ عجد ويعج الشبات الصبيعي في اي اقميع مغ االقاليع نتيجة لتفاعل . (1)ايجاده ونسػه وتػزيعو الجغخافي

االمصار ودرجة  إذ أف ،تأتي في مقجمتيا االحػاؿ السشاخية الدائجة في تمظ السشصقةو  ،العػامل الصبيعية
و غيخ مباشخة في نسػ الشبات أالحخارة والزػء اىع العشاصخ السشاخية التي تؤثخ بصخؽ مباشخة 

مغ خالؿ فػاقج التبخخ  هذ يطيخ دور إ ،فيػ صػرة او انعكاسا لألحػاؿ السشاخيةوليحا  .(2)الصبيعي
ت تأثيخ عمى التقييع ولمشبا. (3)والتخسيب وتحجيجا سخعة الجخياف والسيسا في الترخيف الشيخي 

السياه جخياف مغ سخعة لى عخقمة السياه وتقميل إاذ يؤدي نسػ الشبات في مجاري االنيار  ،الييجرولػجي
تترف  السشصقة  فأمغ خالؿ السدامات بسا  ،لى داخل القذخة االرضيةإوزيادة حجع السياه الستخسبة 

والشباتات التي تشسػ فييا قج  .تقع ضسغ السشاخ الرحخاوي الحار الجاؼ ، لكػنيابفقخىا بالغصاء الشباتي
بقة شسعية تقمل كيفت نفديا عمى تحسل الطخوؼ السشاخية الجافة ، مغ خالؿ االوراؽ االبخية السغصاة بص

ف السشصقة اتدست بػجػد انػاع معيشة مغ الشباتات أال أىحه الطخوؼ وبالخغع مغ  مغ عسمية التبخخ
 لى ما يمي :إوتشقدع 

تستج ىحه الشباتات بذكل مػازي لزفاؼ شط  ( :Rivers Bank Plantsنباتات اكتاف االنيار )-1 
متبايشة الكثافة ، واىع ىحه الشباتات واوسعيا انتذارا ىػ نبات القرب  ،الجيػانية والججاوؿ الستفخعة مشو

(Phragmies Comanis وىػ سخيع )ـ( 3-2وكحلظ نباتات الغخب التي يتخاوح ارتفاعيا بيغ ) االنتذار
وىػ مغ الشباتات السعسخة ويستاز بقجرتو عمى تحسل السمػحة العالية ، فزال عغ انػاع اخخى مغ الشباتات 

 Cyndon( وكحلظ حذائر الثيل )Typha( والبخدي )Tamarix Paantandraالرفراؼ )مثل 
Dactyloon( .2( وصػرة )6خخيصة ) .( 4) ا( والحمف 

                                                           

، دار الؽيحاء لمصباعة والشذخ  1صفاء عبج االميخ رشع االسجي ، جغخاؼية السػارد الصبيعية )مبادئ عامة( ، ط -1
 .133، ص 2014،  بيخوتوالتػزيع ، 

عبج العديد شخيح شخؼ ، الجغخاؼيا السشاخية والشباتية مع التصبيق عمى مشاخ افخيؿيا ومشاخ العمع العخبي ، دار السعخفة  -2
 .491، ص 2000ة لمصباعة والشذخ ، الجامعي

 .163، ص 1998، دار الرفاء ، عساف ،  1حدغ ابػ سسػر وعمي الغانع ، السجخل الى الجغخاؼية الصبيعية ، ط -3
حيجر ميخي غزية البجيخي ، الخرائز الشػعية لسياه شط الذامية وصالحيتيا لالستخجامات السختمفة في محافطة  -4

 .37، ص 2018يخ ، كمية التخبية ، جامعة البرخة ، القادسية ، رسالة ماجدت
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 ( : Desert Plantsالشباتات الرحراوية ) -2

ذ تستج مغ االجداء الذسالية إ  ،تذغل الشباتات الرحخاوية مداحة واسعة مغ مشصقة الجراسة     
( تكيفت ىحه الشباتات مع ضخوؼ 6الذخؾية خخيصة )لى االجداء الجشػبية والجشػبية إوالذسالية الذخؾية 

السشاخ الرحخاوي الدائجة في تمظ السشصقة ، التي تتسيد بارتفاع درجات الحخارة وقمة التداقط السصخي 
بعجىا عغ مرادر السياه الدصحية ، ومغ ابخز صفاتيا االوراؽ االبخية السغصاة  ،وارتفاع ؾيع التبخخ

  ،وكحلظ تتسيد بأنيا متباعجة وقريخة ومشيا الذػؾ والعجخش والصخشيع ،بصبقة شسعية لتقميل الفاقج السائي
مثل المصار ة( وتشسػ في اوقات سقػط اوتتسيد يتحسميا لمسمػحة العالية ، كسا تػجج نباتات مػسسية )حػلي

 ( 1) نباتات )الخويصة واـ الحميب( ، وىشالظ انػاع اخخى مغ الشباتات مثل الذػفاف والدميػ والصخفة وغيخىا

 ( :River Side Plansنباتات ضفاف االنيار ) -3

( عمى شكل 6تػجج ىحه الشباتات في الجدء الغخبي مغ مشصقة الجراسة غخب قزاء الحسدة خخيصة )    
تشسػ عمى شكل تجسعات كثيفة تعسل  إذ، ، وىحه الشباتات تكػف مرجر لخواسب الستخاكسةمداحة صغيخة 

وتعسل ىحه الشباتات عمى اعاقة الجخياف في الججاوؿ  ،عمى تساسظ التخبة وكحلظ تقمل التعخية الشيخية
وتشتذخ بالقخب .  (2) والقشػات تدبب كثخة الزائعات السائية مثل الدميػ والجػالف والخشاد البخي والصخفة

مغ مجخى الشيخ ولكغ في السشاشق التي تشغسخ بالسياه عشج ارتفاع التراريف السائية لمشيخ عشج حجوث 
إلى مجخاه الصبيعي تاركا خمفة ويكػف نسػ وانتذار تمظ الشباتات بعج رجػع الشيخ الؽيزانات االستثشائية. 

قجـ تبيغ الباحثة أف لمشبات الصبيعي ضسغ مشصقة . ومغ خالؿ ما ت)2(بيئية مالئسة لشسػ وانتذار الشباتات
الجراسة دورا في حساية التخبة مغ التعخية السائية والخيحية، فزال عغ حسايتيا مغ عسميات االنجخاؼ، إذ 
تعسل جحور تمظ الشباتات مغ تقميل سخعة جخياف السياه وبحلظ تعسل عمى تساسظ التخبة ومشعيا مغ 

 التفكظ.

 

 

 
                                                           

ابتداـ عجناف رحسغ الحسيجاوي ، الخرائز الصبيعية في محافطة القادسية وعالقتيا السكانية في استغالؿ السػارد  -1
 .51، ص 2009السائية الستاحة ، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية ، جامعة الكػفة ، 

 .2/8/2022بتاريخ   الجراسة السيجانية - 2
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   (6خريطة )
 التهزيع الجغرافي لمشبات الطبيعي في مشطقة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     السرجر : اعتساد عمى :   
 
( LanSatالسخئية الفزائية ) -3(. 1000000:1خخائط الشبات الصبيعي لمعخاؽ بسؿياس ) -2الجراسة السيجانية.  -1 

 .(G.I.S( )10:5بخنامج )و  (.2017لعاـ )
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 ( 2صهرة )                                     
 الدراسةالشبات الطبيعي في مشطقة                           

 
     

 يـػ الخسيذ. (.7/7/2022و ) الداعة العاشخة صباحا يـػ االثشيغ (2/7/2022بتاريخ ) الجراسة السيجانية السرجر :   
 الداعة التاسعة والشرف صباحا.

 

 شمال السنية 

 السدير 

 الحمزة 

  شمال السنية 

 شمال السنية 
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 السبحث الثاني

 نيةاسياه شط الديهل الشظام الييدرو بيئي العهامل البذرية السؤثرة في
تذتخؾ العػامل البذخية مع العػامل الصبيعية في تعاضع مذكمة التمػث السائي بدبب نذاط االنداف    

االنداف  البمص إذ أفوسمػكو تجاه البيئة يكػف اكثخ تأثيخا في عسمية التمػث مغ العػامل الصبيعية، 
عميو في الساضي، والسيسا مع  لى السياه والسيسا )العحبة( قج ازدادت كثيخا عسا كافإ اتوالحجيثة وحاج

و السفخط أمسا زاد الزغط عمى مػارد البيئة الستاحة وتعاممو الديء  ،تدايج اعجاد الدكاف وتشػع نذاشاتو
ف التمػث ىػ تغيخ غيخ مخغػب في أليا ويشتج عغ ذلظ تمػث الساء واليػاء والتخبة، وىحا يعشي 

ساء والتي تؤثخ عمى الحياة االندانية والشباتية والحيػانية الخرائز الفيديائية والكيسيائية والبيػلػجية لم
وتكتدب دراسة االنذصة البذخية في  .)1(وعمى التقجـ الرشاعي وضخوؼ السعيذة وغيخىا مغ االثار

مشصقة الجراسة اىسية كبيخة في الجراسات الييجرولػجية، وذلظ لعالقتيا الػثيقة في كيؽية استخجاميا في 
 والرشاعية والسشدلية ، وتتسثل االنذصة البذخية في الجػانب االتية :  الجػانب الدراعية

 العهامل الجغرافية البذرية:         
 ( :Civic Activity: الشذاط السدني ) اوال:

 في مشصقة الدشيةيعج شط الجيػانية الذخياف الحيػي لسجيشة الجيػانية، وكحلظ لمتجسعات الدكانية    
وتعتسج ىحه التجسعات برػرة رئيدة عمى الشيخ في سج احتياجاتيا السائية ، وذلظ لعجـ والدجيخ والحسدة 

وجػد مػرد مائي اخخ يسخ بيحه التجسعات الدكانية، ويعاني ىحا الذط في مشصقة الجراسة الكثيخ مغ 
ذ اعتسج الدكاف عمى رمي السخمفات وممػثات الرخؼ الرحي مباشخة في الشيخ، وعشج إالسمػثات ، 

راسة الدكاف واعجادىع ونسط تخكدىع الدكاني يسكغ اف يعصي نتائج واضحة عغ التمػث السائي في د
  مشصقة الجراسة ، وذلظ لكػف البحث يحجد دراسة التقييع الييجروبيئي لسياه الذط وعالقتو بالدكاف .

الػحجات عجاد الدكاف بحدب أ ( يتزح تبايغ 8( والخارشة )10ومغ خالؿ تحميل معصيات الججوؿ ) 
( ندسة حدب تعجاد 196519ذ بمغ مجسػع سكاف قزاء الجيػانية مغ حزخ وريف )إاالدارية، 

في حيغ %( 2,5( بشدبة )2017( ندسة خالؿ تقجيخات الدكاف لعاـ )426765لى )إ تدايج( ، و 1987)
قجيخات لعاـ ( حدب الت45421( مغ حزخ وريف، ارتفع الى )17277بمغ مجسػع سكاف الدشية )

 لى إ( ارتفع 50352ما مجسػع الحسدة فقج بمغ مغ حزخ وريف )أ %(3,1( بشدبة )2017)
                                                           

-Mr Sra SG Soil Pollution APH New Delhi 2009. P7 .9  
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( 18314كاف الحزخ والخيف )ما ناحية الدجيخ فقج بمغ مجسػع سأ%( ، 3,1( بشدبة )130181)
%( ، وقج ادت ىحه الديادة الدكانية وحاجة الدكاف 2,7( حدب التقجيخات بشدبة )42092الى ) وارتفع
 مع تدايج عجد الدكاف وتشػع نذاشاتو السختمفة وشمباتو السمحة عمى إلى حجوث تشاسب شخدي لمسياه 
يزاؼ الى ذلظ غياب استخاتيجية حساية متكاممة لمسياه ، مسا ادى الى تجىػر حاد في البيئة  ،السياه

( في السجف  280ويبمغ معجؿ استيالؾ الفخد مغ السياه في العخاؽ ) .(1)السائية  40الكبخى و )لتخ/ يـػ
 (2)لتخ/ يػـ( في السجف الرغخى واالرياؼ.

     
 (10جدول )                                          

 (2017( وتقديرات )1987التعداد الدكاني لسحافظة القادسية بحدب الهحدات االدارية وفق تعداد )   

السرجر : الباحثة اعتساد عمى ، جسيػرية العخاؽ ، وزارة التخصيط ، الجياز السخكدي لإلحراء ، نتائج التعجاد العاـ 
 (.  * تع استخخاج معجؿ الشسػ الدكاني وفق السعادلة االتية :2017( . وتقجيخات الدكاف لعاـ )1987لمدكاف )

  ( √
  

  
  )       

r . معجؿ الشسػ الدشػي = 

P1  . عجد الدكاف في التعجاد االخيخ = 

P0   . عجد الدكاف في التعجاد االوؿ =t عجد الدشيغ بيغ التعجادييغ = . 

، وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ، جامعة السػصل ،  3شو حسادي الحجيثي ، جغخاؼية الدكاف ، ط -يشطخ الى : *
 .308، ص 2011

                                                           

1- Jain.AK.River Polution . AP.H Publishing Corporation.NEW DEIHL. Sra SG.Soil 
Pollution APH. New Delhl.2009.p7. 
 

 .76، ص 1986جامعة السػصل ، دمحم ميجي الرحاؼ ، السػارد السائية في العخاؽ وصيانتيا مغ التمػث ،  -2

 الػحجة  االدارية
 

الشسػ معجؿ  2017تعجاد سكاف  1987تعجاد سكاف 

 السجسػع الخيف الحزخ  السجسػع الخيف الحزخ  )*(الدشػي%

 2,5 426765 33402 393363 196519 11510 185009 ـ.ؽ.الجيػانية
 3,1 45421 34763 10658 17277 13934 3343 الدشية 
 2,7 42092 34660 7432 18314 15135 3179 الدجيخ
 3,1 130181 45680 84501 50352 15977 34375 الحسدة
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 (7طة )يخر 

 (2017-1987ب الهحدات االدارية )حزر والريف( لمسدة )التهزيع الدكاني لسحافظة القادسية بحد
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أف مشصقة الجراسة زادت فييا اعجاد الدكاف وخاصة في الدشػات االخيخة مسا ادى ذلظ إلى حرػؿ زيادة 
ومغ اىسيا ذلظ العجيج مغ االستعساالت  الجيػانية ضسغ مشصقة الجراسة ورافقفي الصمب عمى مياه شط 

 :يما يأت

 :اعداد الدكانزيادة  -1

ذ تدداد حاجة الدكاف إ ،لمثخوة الصبيعية برػرة مدتسخةيدداد الصمب عمى السياه كػنو يسثل مػردا      
ذ يبمغ إ .(1) والرشاعي والدراعي يؾ السشدلالسيسا في االستيال ،لمسياه تدايجا شخديا مع تدايج اعجاده

( 41-35( مميار متخ مكعب اغمبيا مياه سصحية )56-42السػارد السائية السدتغمة في العخاؽ ) ياجسال
وكحلظ قج  .(2) ومع ىحا التدايج سيشعكذ العجد عغ تمبية االحتياجات السدتقبمية ،مميار متخ مكعب

استخجاماتيع ما بيغ ازدادت االستيالكات السائية في اآلونة االخيخة بدبب زيادة متصمبات الدكاف وتعجد 
عيذي الغدل واالستحساـ والبشاء وغيخ ذلظ مغ االستخجامات الستعجدة، فزال عغ ارتفاع السدتػى الس

 .(3) لمدكاف والتصػر الحزاري 

( ندسة مغ مجسػع سكاف السحافطة البالغ 696,701ويبمغ عجد السدتفيجيغ مغ نيخ الجيػانية حػالي )   
ذ يعج مخكد إ%( مغ مجسػع سكاف السحافطة ، 51,24( ندسة وتسثل ندبة ؾيستيا )1,359,642)

( 461,362القزاء البالغ عجدىع )سكاف مخكد  إذ أف  ،قزاء الجيػانية ىػ السدتفيج االكبخ مغ الشيخ
ندسة يعتسج عمى الشيخ برػرة كاممة في جسيع استخجاماتيع اليػمية لعجـ وجػد مجخى مائي اخخ في 
مشصقة الجراسة . يتبايغ معجؿ استخجاـ السياه بيغ الدكاف الحزخ والخيف في مشصقة الجراسة فحرة الفخد 

( لدكاف الحزخ وىحه الشدبة تختفع مقارنة مع سكاف الخيف التي لتخ/ ي 450مغ السياه تتبايغ بيغ ) ـػ
 .( 4)لتخ / يػـ(  350تكػف حرتيع اقل مغ )

( ندسة وىحا العجد يتصمب كسية 53,159ف اعجاد سكاف الحزخ بمغ )أ( 11مغ خالؿ الججوؿ )يتبيغ  
مخكد قزاء الجيػانية ىػ صاحب الحرة االكبخ بعجد سكاف بمغ  إذ أف ،/ سشػيا3مميػف( ـ 88,05مياه )

 / سشػيا . 3مميػف( ـ 69,85( ندسة وىحا العجد يتصمب )425,252)

                                                           

 .68مرجر سابق ، ص االستغالؿ االمثل لسرادر مياه في مشصقة الفخات االوسط، عمياء حديغ سمساف البػراضي ، -1
 .66، ص 1978سامخ مخيسخ وخالج حجازي ، ازمة السياه في السشصقة العخبية )عمع السعخفة( ،  -2
 .76مرجر سابق ، ص جغخاؼية السػارد في العخاؽ وصيانتيا مغ التمػث،  دمحم ميجي الرحاؼ ، -3
 .2022مجيخية ماء القادسية ، قدع التخصيط والستابعة ، بيانات غيخ مشذػرة ،  -4
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( ندسة فيي تحتاج الى 20,34ما ناحية الدجيخ بدبب صغخ حجسيا وعجد سكانيا الحزخ فييا )أ  
ىي اقل مغ حرة الفخد مغ سكاف  / سشػيا فقط ، اما سكاف الخيف فأف حرة الفخد3مميػف( ـ 1,31)

( ندسة ، اما 60,542( لتخ/ يػـ ، واف عجد سكاف الخيف في مشصقة الجراسة )350تبمغ ) إذ  ،الحزخ
سشػيا وىشا يتبايغ الفخؽ الكبيخ ما بيغ االحتياجات السائية  3مميػف( ـ 20,52احتياجاتيع السائية الدشػية )

ية الكبيخة مقارنة مع سكاف ، بدبب االعجاد الدكانالحزخ زخ وسكاف الخيف لرالح سكافبيغ سكاف الح
 .الخيف

  (11جدول )                                    

 2022الريف( لعام  -احتياجات الدكان لمسياه في مشطقة الدراسة حدب البيئة )الحزر 

 الدكاف الحزخ الػحجة االدارية
كسية السياه مميػف 

 *سشة/ 3ـ
الدكاف 

 الخيف
كسية السياه 

 سشة/ 3مميػف ـ
االحتياجات  مجسػع

 / ثا 3السائية مميػف ـ

 669 461 36115 6985 425252 الجيػانية  مخكد قزاء
 669 480 47580 189 11522 الدشية 

 2130 630 49382 15 91351 قزاء الحسدة 
 609 478 37470 131 8034 ناحية الدجيخ 

 10854 2052 160542 8805 536159 السجسػع

 عمى : اعتسادالسرجر : 
 .2022وتكشػلػجيا السعمػمات ، مجيخية احراء الجيػانية ،  لإلحراءالجياز السخكدي  -1
رسالة ماجدتيخ  ، العخاؽ عبج عػف الكفاري، تقييع مجى التمػث بالسعادف في مياه ورواسب نيخ الجيػانيةحيجر مدىخ  -2

 .37ص   2020كمية التخبية لمعمـػ االندانية  ، جامعة البرخة، 
 تع استخخاج االحتياجات السائية لمدكاف مغ خالؿ السعادلة االتية : -*

 .ˣ 365  /1000000000 (1)عجد الدكاف  ˣحرة الدكاف )لتخ( 
 :السخمفات أو الشفايات الدائمة السشزلية -2

زػية وىي ما السػاد العأ  ،وىي مػاد صمبة عزػية وال عزػية وتحسل مػاد سامة كالييجروكاربػنات  
وىي مخمفات االنذصة  .(2) السجيخية وىي مياه فييا معادف مثل الخصاصقابمة لمتحمل بفعل الستعؿبات 

                                                           

 .2020مجيخية ماء القادسية ، قدع التخصيط  والستابعة ، بيانات غيخ مشذػرة ،  -1
، مجمة القادسية لمعمـػ االدارية واالقترادية ، السجمج تمػث السياه في العخاؽ واثاره البيئية  مشتطخ فاضل البصاط ، -2
 .227، ص 2009( ، جامعة البرخة ، كمية االدارة واالقتراد ، 4( ، العجد )11)
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وىحه السخمفات  ،التي يدتعسميا الدكاف الشاتجة عغ مياه السصابخ واحػاض الغديل والسخافق الرحية
تحتػي عمى االمالح والجىػف واالتخبة والتي يتع التخمز مشيا عغ شخيق مياه الرخؼ الرحي وتكػف 

 .(1) مرجر خصيخ لتمػث السياه والسيسا مػاد االصباغ وسػائل التشطيف والديػت واالدوية والسصيخات
 ( : Munici Pal) الشفايات أو السخمفات البمدية -3
في الدابق والسيسا في الدشػات االخيخة بدبب الديادة الدكانية  كانتنطخا لتػسع مجيشة الجيػانية عسا   

لى زيادة حاجة السجيشة الى ترخيف فزالتيا الشاجسة عغ الخجمات البادية إدى أمسا  ،والتػسع العسخاني
  ،والسدالخ والفشادؽ والسدتذؽياتالستشػعة مشيا مجاري مياه االمصار والسياه الستخمفة عغ السصاعع 

 .(1)فزال عغ السياه السشرخفة عغ غدل الديارات وغيخىا وىحا ما تدببو في تمػيث البيئة لمسجيشة 
 بقايا الشفايات التي تطرح مباشرة مع السجرى السائي: -4
ضاىخة القاء الشفايات والقسامة في مجخى شط الجيػانية او عمى ضفتي الذط ،  مشحو القجـلقج شاعت   

لى تشامي قشاعة الشاس بعجـ ججوى الذط اال لترخيف فزالتيع ، إويسكغ تفديخ استفحاؿ ىحه الطاىخة 
فزال عغ عػامل اخخى مثل زيادة القجرة االستيالكية لجى الشاس وعجد الجيج البمجي عغ رفع ىحه 

ومعطع الشفايات السمقاة في مجخى شط الجيػانية ىي مغ بقايا االشعسة وقشاني بالستيكية فارغة .(2)الشفايات
  .وقصع ورؽ مقػى وفميغ واقسذة وغيخىا

بدبب انعجاـ رقابة مؤسدات الجولة عمى مجخى الشيخ وايزا قمة وعي السػاششيغ اصبح شط الجيػانية  
مكبا ألي انػاع السمػثات الرشاعية والسشدلية دوف اي وازع وال ضسيخ ، ونطخا لعجـ وجػد محصات وحجة 

مياه الرخؼ الرحي لسياه مجاري االحياء والسشاشق الدكشية التي ترب في الشيخ ، فأنيا سػؼ معالجة 
فزال عغ تغيخات واضحة في السػاصفات الكيسيائية والفيديائية  ،ؤثخ تأثيخ مباشخ في نػعية مياه الشيخت

في تخاكيد بعس العشاصخ والسخكبات الكيسيائية ومشيا الشتخات  تدايجلى إوالبايػلػجية لسياه الذط وتؤدي 
 ( .2صػرة ) (3)جخى الشيخ .والفػسفات بدبب رمي السخمفات السشدلية واالوساخ ومداحيق الغديل في م

 
 
 

                                                           

يع الحدغ ، التمػث البيئي في مجيشة البرخة ، اشخوحة دكتػراه ، كمية اآلداب ، جامعة  -1 ،  2011البرخة ، شكخي ابخـا
 .17ص

 .66السرجر نفدة ، ص -2
 .2010عمي جعفخ كامل ، رمي الشفايات وعجـ وجػد الخقابة بدبب تمػث االنيار  ، جخيجة السجى ، بغجاد ،  -3
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 فزالت السياه :  الديارات الحهضية التي تشقل -5

مغ االحػاض السشدلية لتجسيع الدكشية التي يتع تجسيعيا مغ التجسعات الفزالت ىحه الديارات  تشقل  
 لى الذط إو ألى السبازؿ إ شخحياو شبكة االمصار و أشبكة السجاري السياه الثقيمة ) الدبتتشظ( عغ شخيق 

مباشخة ، ومغ اىع اثارىا اف ىحه السياه الستجسعة تستاز بديادة السحتػى مغ السػاد القابمة لمتحمل الحيػي 
فزال عغ زيادة العػالق الرمبة  ،في السياه والحي يدبب ارتفاع ؾيسة االحتياج البايػكيسياوي لألوكدجيغ

 ( .3صػرة ).( 1)والشتخات والبكتخيا والشتخوجيغ 

  بشفايات السديشة.( التمهث 3صهرة )                                 
 

       

 

 

 

 

 

 

     
 

 يـػ الثالثاء، الداعة العاشخة والشرف صباحا. .23/3/2022بتاريخ  السرجر : الجراسة السيجانية   

 

 ) السذاتل والستشزىات(الشذاط الزراعي  ثانيا:

كبيخة في تمػث السياه وذلظ الحتياج السدروعات لمسبيجات واالسسجة سيست الدراعة الحجيثة مداىسة أ    
لى مجخى الذط ، مسا يدبب إو مع مياه االمصار أالتي تترخؼ ىحه السخكبات مع مياه الخي  ،الكيسياوية

                                                           

 .171، ص 2010 دار وائل لمشذخ، عساف، ،  2التمػث البيئي ، ط ،مثشى عبج الخزاؽ العسخ -1
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( ، وايزا No3( ، والشتخيت )No2خصػرتيا كيسيائيا الحتػائيا عمى السخكبات الشتخوجيشية مثل الشتخات )
وتشذأ السمػثات الدراعية في  .(1)امالح الفدفػر ولعل اخصخ انػاع السبيجات ىي مخكبات الكمػر العزػية 

 مياه شط الجيػانية مغ مرجريغ تتسثل باالتي :

 مخمفات االسسدة :  -1

مثل ايػف  التخبة مكػناتو ىحه االسسجة  بيغ تفاعلحجوث لى إيؤدي اضافة االسسجة الفػسفاتية    
وعشج اضافة ىحه .(2) لى مخكبات ججيجة ومتخسبة وغيخ ذائبةإالكالديػـ والسغشديػـ وتحػيمو مع الػقت 

لى الشبات يجب عمى السدارعيغ مالحطة ممػحة التخبة والسيسا ما يقػـ بو السدارعػف إاالسسجة الكيسيائية 
لى إث زيادة في كسية االسسجة السزافة لى حجو إمغ نثخ االسسجة الكيسياوية لمشبات وىحا يؤدي بجوره 

لى إتؤدي  مسالى مياه الشيخ إمياه السبازؿ ومغ ثع  نحػالسحاصيل وفي الشياية تدخب الفائس مشيا 
  اماكغ مشصقة الجراسة . عجد مغحجوث تغيخات في خرائز السياه ويذكل تمػثا في 

 السبيدات : -2

لى تمػث السياه العحبة إالػاسع لمسبيجات في مكافحة الحذخات واالعذاب الزارة يؤدي  ستعساؿف اأ    
وذلظ بدبب اختالط ىحه السػاد الدامة مع مياه االنيار عغ   ،ويقمل مغ اىسيتيا لالستخجامات الحياتية

حه اضافة ى فزال عغو الخش بالصائخات أشخيق بدؿ مياه االراضي الدراعية السعالجة بالسبيجات 
وعشج   ،مشيا الكمػرديغ ،و االعذاب الزارةألى السدصحات السائية لسقاومة الحذخات إالسبيجات مباشخة 

لى ثبات كيسيائي عالي تبقى لسجة شػيمة في البيئة وتدبب التمػث البيئي لسياه إاضافتيا سػؼ يؤدي 
الخصخة عمى الكائشات وتحتػي ىحه السبيجات عمى عشرخ الكمػر وتترف بانيا مغ السبيجات  .السجخى 

السحـخ  (*)(DDTمبيج )الحية ومغ نتائجيا بأف نذاشيا يبقى لفتخة شػيمة مغ الدمغ واىع انػاع مبيجاتيا 
                                                           

، دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع ، عساف ، االردف ،  3سامح غخايبة ويحيى الفخحاف ، السجخل الى العمـػ البيئية ، ط -1
 .29، ص 1991

 .43، ص 2004( ، 4حسج دمحم صالح ، االسسجة واثخىا في تمػث البيئة ، مجمة كمية الدراعة العخاؾية ، العجد ) -2

( ىػ مخكب صمب ابيس شجيج الدسية ال يحوب في DDT( )Dichloro Diphenyl Trichloro Ethcene( مبيج )*)
 (. 1940الساء يتع تحزيخه بأشكاؿ مختمفة ، ثع اكتذافو عاـ )
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السػاد لطخوؼ البيئة فال يحوب بالساء ويحوب بدخعة مع  تومقاوم عغ فزال ،بيئيا في الػقت الحاضخ
 .(1)الجىشية ويتفاعل معيا مسا يبقى مفعػلو لفتخة شػيمة 

 الشذاط الرشاعي :  ثالثا:

عمى السخمفات وذلظ الحتػاء قدع مشيا  ،تعج السخمفات الرشاعية مغ اخصخ انػاع الشؽيات الرمبة   
مشيا السرانع التي تقػـ بالتخمز مغ نفاياتيا عغ شخيق القاءىا في السياه محتػية . (2)الكيسياوية الدامة

رانع التي تقـػ وىشالظ العجيج مغ الس. (3)وغاز الكمػر ومػاد قاعجية وغيخىا عمى االصباغ والكبخيتات
عغ شخيق القائيا في الشيخ مثل مرشع الشديج والسصاط المحاف يقعاف في الجشػب  ياتيابالتخمز مغ نفا

مرشع ذ يفتقخ إ ،الذخقي مغ مجيشة الجيػانية عمى الجانب االيدخ مغ شط الجيػانية مجاور احجىسا لألخخ
لى وحجة السعالجة الخاصة بسرشع الشديج إفأنو يخفع السياه السمػثة  ،السصاط الى وحجة معالجة خاصة بو

لى دفع السياه السمػثة إوىحا ما يؤدي  ،وىحه الػحجة ال تتحسل الكسيات الكبيخة مغ مرشع السصاط
 لسدسػح بو .فزال عغ تجاوز ىحه السمػثات الحج ا ،وترخيفيا الى شط الجيػانية مباشخة

 مياه السبازل : -1

ذ تعاني مجيشة إالسبازؿ تحتػي عمى مػاد ومياه زراعية ناتجة عغ غدل التخبة وما تحسمو مغ امالح ،    
االمخ الحي يدبب غخقيا مغ ابدط   ،الجيػانية مغ انعجاـ شبكات ترخيف مياه االمصار الرخؼ الرحي

وتعتسج الجوائخ البمجية الى ترخيف تمظ السياه الى االنيار دوف معالجة لتديع  زخات السصخ شتاءا
واف مجيخية مجاري الجيػانية تمقي مياه االمصار مغ خالؿ السحبات  ،بارتفاع ندبة التمػث في مجخى الشيخ

ة في الشيخ )السربات( في نيخ السجيشة ، كحلظ اف محافطة الجيػانية ليدت لجييا نقاط لخمي السياه الثقيم
انسا ىي مياه سصحية ومياه االمصار ثع التجاوز عمييا مغ قبل السػاششيغ بدبب اضصخارىع  بذكل مباشخ

 .( 4)لعجـ انجاز اي مذخوع 

                                                           

،  2007احسج ميذ سجخاف ، تمػث مياه نيخ الفخات في العخاؽ ، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية ، جامعة البرخة ،  -1
 .114ص

عبج الجميل ضاري عصا هللا ، دراسة عغ التمػث البيئي في محافطة واسط ، مجمة آداب الفخاىيجي ، كمية التخبية ،  -2
 .158، ص 2013( ، حديخاف ، 5جامعة واسط ، العجد )

 .130ص ،2009 ، تمػث السياه في العخاؽ واثاره البيئيةمشتطخ فاضل البصاط ،  -3
4- https//almada paernet/view ph p2 cat.232123. 
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 مياه الررف الرحي :  -2

مشيا االستخجاـ  ،مياه الرخؼ الرحي ىي السياه السدتيمكة لتمبية االحتياجات اليػمية مغ قبل االنداف  
داىع ىصػؿ يكسا  ،فزال عغ السخمفات العيشية الدائمة مغ السدتذؽيات ،السشدلي والدراعي والرشاعية

االمصار عمى االراضي التي تجخؼ معيا ندبة كبيخة مغ العػالق العزػية وغيخ العزػية والذػائب 
وىحه الستغيخات والسمػثات  ،لكيسيائيةىع خرائرو الفيديائية واأ والسمػثات والتي تؤدي الى فقجاف السياه 

وعشج . (1)%( مغ مكػنات الرخؼ الرحي في الساء والباقي عبارة عغ مكػنات 99تحتػي عمى ندبة )
يشبغي معخفة عشاصخ ىحه  ،دراسة وتحميل اثخ مخمفات الرخؼ الرحي في تمػث السياه الدصحية

السخمفات واثخىا في تمػث السياه التي تعج مرجرا ميسا لالستخجاـ السجني والدراعي في مشصقة الجراسة  
 . (2)ومغ ثع تقييع ىحه السياه لسعخفة مجى صالحيتيا لسختمف االستخجامات الحياتية 

 السمهثات : السدتذفيات الحكهمية واالىمية وما تقهم بو من طرح الكثير من -3

، إذ أف ازدياد التأثيخ الخئيذ عمى صحة االندافتعج الشؽيات الصبية أىع مرادر تمػث البيئة ذات   
مدتػى العشاية الرحية في السجتسع مغ خالؿ انتذار اعجاد كبيخة مغ السدتذؽيات وعيادات ومخاكد 

إلى ىحه السخاكد الرحية أدى  شبية في كل االحياء، فزال عغ االعجاد الكبيخة مغ السخضى والسخاجعيغ
إلى انتاج كسيات كبيخة مغ الشفايات الصبية الخصخة مثل الشفايات الدائمة التي تؤدي الى تمػث البيئة ليحه 

  .(3)السمػثات

 
الخعاية الرحية  مغ أخصخ انػاع الشفايات الشاتجة عغ مخمفات مؤسدات تعج الشفايات الطبية: -4

، والسدتذؽيات والعيادات والسختبخات الصبية ومخاكد االبحاث الصبية ومرانع االدوية ومدتػدعاتيا
الصبية، مسا يديج مغ خصػرة تمػث السياه في مشصقة الجراسة ىػ ارتفاع ندبة مداىسة مدتذؽيات 

ومدتذفى الحسدة غ)ع( لمحخوؽ السحافطة الستسثمة بسدتذفى الجيػانية العاـ التعميسي ومدتذفى الحدي
                                                           

، مجمة التخبية االساسية ،   2016نجمة عجيل دمحم ، محجدات تمػث مياه الرخؼ الرحي في محافطة كخبالء لدشة  -1
 .905، ص 2019،  (25( ، السجمج )102العجد )

كفاح صالح االسجي ، تأثيخ مخمفات الرخؼ الرحي عمى تمػث السياه الدصحية في محافطة الشجف ، مجمة  -2
 .239، ص 2008( ، 11( ، السجمج )3العجد )القادسية لمعمـػ االندانية ، كمية اآلداب ، جامعة الكػفة ، 

ب ، الجائخة الفشية ، قدع السخاؾبة ، تقييع حيج ثامخ واخخوف ، دراسة عغ الػاقع البيئي لسجسع مدتذؽيات مجيشة الص -3
 .5، ص 2009االنذصة الرشاعية ، 
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الذخفي ، فزال عغ العيادات الصبية والسخاكد الرحية الستػاججة في عسػـ السحافطة. ومعطسيا تصخح 
ويعدى ذلظ إلى قمة مذاريع ترؽية مياىيا غيخ السعالجة إلى شبكة الرخؼ الرحي ومشيا إلى االنيار 

رخؼ الرحي عمى كسيات كبيخة مغ السػاد السياه العادمة لمتخمز مغ السمػثات. وتحتػي مياه ال
العزػية والسخكبات الدامة التي تذكل أكبخ خصخ بيئي وصحي، والسيسا السياه العادمة الرشاعية 

ما يصخح مغ مخمفات صحية وغيخىا في وتتسثل ممػثاتيا في مشصقة الجراسة بسرب الشديج والسصاط. أف 
السخترة أل غمب السذاريع السخصط ليا دوف تشفيح فأف  شط الجيػانية دوف معالجتيا بدبب اىساؿ الجيات

 .(1)ىحا يؤدي إلى حجوث تمػث بيئي خصيخ تشعكذ اثاره عمى صحة االنداف ضسغ مشصقة الجراسة

والسػاد  السشطفاتفي غدل الديارات وتتسثل ب عسلتدت تعج السػاد التي  :محطات غدل الديارات-5
ذ تحتػي مياه الغديل العادمة إ ،الكيسياوية واخخى تدتخجـ ألزالو االوساخ والجىػف العالقة بالديارات

 ،متسثمة بالبشديغ والخصاص والدنظ وغيخىا ،الشاتجة مغ غدل الديارات عمى ممػثات الذحػـ والديػت
مشاسب وال تستمظ محصة  غمب محصات غدل الديارات ال ترخؼ السياه العادمة بذكلأ  أف فزال عغ

عسمية الغدل تتع عمى اسصح صمبة وغيخ نفاذة مثل  كسا أف ،يتع فييا فرل الذحػـ والديػتو ترؽية 
اسصح الخخسانة السدمحة التي تؤدي الى تجفق مياه الغديل العادمة الى مرخؼ مياه االمصار بدبب 
السمػثات التي قج تكػف مػجػدة في مياه الغديل، وكحلظ يجب اتباع عسمية فرل الديػت عمى تجسيع 

الديػت عمى اسصح السياه السجسعة حتى يتع كذفيا د الرمبة وتعػـ السياه في خداف اذ يكػف تخسيب السػا
وبيحا ما يؤيج صحة الفخضية االولى) يتبايغ تأثيخ الخرائز  .(2) وتجسيعيا لغخض التخمز مشيا الحقا

 الجغخاؼية في مشصقة الجراسة في تمػث مياه شط الجيػانية الختالؼ مرادر التمػث(

                                                           
9
عدي فاضل عبد ، التأثٌرات البٌئٌة لصناعة االعالف الحٌوانٌة فً محافظة القادسٌة، مجلة البحوث الجغرافٌة ،  - 

 12-12، ص 8092( كلٌة التربٌة ، جامعة كربالء ، 8العدد)

 .16، ص 2015،  السػصلعمي حديغ وعج ، ممػثات مجخى االنيار ، بحث مشذػر ، كمية التخبية ، جامعة  --2
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 الفرل الثالث

  ( 2022 – 2013تحميل نظام الترريف المائي لذط الديهانية لممدة من)     

 تمهيد

الجيؾانية مؽ أىؼ مرادر السياه الدظحية في محافغة القادسية، لكؾنو اطؾل انيار  شطيعج    
ناحية بسشاطق ذات كثافة سكانية عالية ومشيا )  خوراإذ يختخق السحافغة مؽ الذسال م ،السحافغة
 عساالتعميو سكان السحافغة باالست ( ويعتسجوقزاء الحسدة  جيخمخكد السحافغة وناحية الدو الدشية 

 صشاعية كسعسل الشديج والسظاط. مشذأةالدراعية والسشدلية واالستخجامات الرشاعية واقيؼ عميو 

 الديهانية: شطهيدرولهجية اوال: 

جل التعخف عمى أالجيؾانية وذلػ مؽ  ذطالفرل دراسة االمتجاد الجغخافي الظبيعي ل ىحا في  يتؼ  
الشغام الييجرولؾجي لمشيخ وذلػ مؽ خالل تحميل ودراسة التراريف السائية العالية والؾاطئة فزال 
عؽ التراريف السائية الدشؾية والذيخية والفرمية والتي يسكؽ مؽ خالليا التعخف عمى الدشؾات 

  الجيؾانية. ذطلطبة والستؾسظة والجافة( )الخ 

 الديهانية : لذط االمتداد الجغرافي  ثانيا:

إذ يتفخع مؽ ذنائب نيخ الحمة ويجخي في السجخى  ،الجيؾانية أحج فخوع نيخ الفخات شط جيع     
حجود ( داخل كؼ121أطؾل مجخى مائي يسخ بسحافغة الجيؾانية ويبمغ طؾلة ) ىؾالقجيؼ لشيخ الفخات. و 

مؽ بجاية ناعؼ صجر الجغارة إلى حجود محافغة السثشى. ويبمغ ترخيفو السائي  محافغة الجيؾانية
الجراسة. ويتخاوح  مشظقة ضسؽ حجود (2كؼ  2059بحجود )وتبمغ مداحتو االروائية  (1) /ثا(3م61)

ح م(  ويتخاو 70م( ويتدع في بعض مشاطق مشظقة الجراسة حتى يرل الى )50 -45عخض الشيخ)
م( ويتفخع مؽ نيخ الجيؾانية مجسؾعة مؽ الججاول 1.5-3م( ويرل عسق الساء فيو)4-2عسق الشيخ)

 .(12الججول )( 8الخخيظة )  .(6االروائية الخئيدة ويبمغ عجدىا )

 

                                                           
 .2222الموارد المائية، مديرية الموارد في الديوانية، بيانات لعام  جمهورية العراق، وزارة  - 1
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 (8خريطة )                                      

 2022لعام  راسةضمن منطقة الد المتفرعة والجداول االروائية لذط الديهانيةالتهزيع الجغرافي   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خخيظة ،GISشعبة  مجيخية السؾارد السائية في محافغة الجيؾانية، ،وزارة السؾارد السائية جسيؾرية العخاق، السرجر:
 .10.5( GISواستعسال بخنامج ) .2022 لعام .1000000:1بسكياس  السذاريع االروائية،
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 (12جدول )                                   

 .2022الديهانية لعام  شطالجداول االروائية الرئيدة المتفرعة من              

 /ثا(3)م الترريف )كم(الطهل  اسم الجدول  الهحدة االدارية  ت 
 2.86 15.86 الذخيفية ناحية الجغارة 1
 1.48 3.5 الغانؼ ناحية الديشية 2

 0.2 7.8 القجيؼ الذافغية
 1.8 6 أم عباسيات ناحية الذافعية 3
ججاول مذتخكة بيؽ  4

 الديشية والذافعية
 7.07 32.2 الذافعية الججيج

 45.5 27 تحؾيمة نيخ الجيؾانية
 2022، وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة( لعام الباحثة اعتسادا السرجر: 

 الترريف المائي الدنهي: خرائصثالثا:    

زمشية معيشة كسية السياه الجارية في مقظع معيؽ مؽ مجخى الشيخ وفي وحجة  ىؾ الترخيف السائي
مؽ خالليا يسكؽ و . إذ أن  دراسة التراريف السائية الدشؾية ذات اىسية (1)ثا./3تقاس عادة بؾحجة 

.فزال  وتحجيج الدشؾات) الخطبة والستؾسظة والجافة( لمشيخالتعخف عمى التراريف السائية العالية 
التراريف السائية العالية واالفادة عؽ عمى حجؼ السياه التي يسكؽ خدنيا وال سيسا  في  الدشؾات ذات 

. وتأخح عادة معجالت التراريف السائية الدشؾية كأساس لعسمية التشسية مشيا  في شتى االستعساالت
وتتبايؽ معجالت   .(2).بالشدبة لشغام الترخيف السائيالسدتجامة والتخظيط لسعخفة حجؼ الخديؽ السائي 

التراريف السائية الدشؾية لشيخ الجيؾانية ضسؽ مشظقة الجراسة. بيؽ سشة واخخى وبيؽ ارتفاع 
 . (13( الججول )2022 -2013نخفاضيا لمفتخة مؽ ) التراريف وا

                                                           

تقييؼ مجى التمؾث بالسعادن الثقيمية في مياه رواسب نيخ الجيؾانية، رسالة ماجدتيخ جر مدىخ عبج عؾن الكفاري، حي - 1
 .14، ص2021)غ. م( كمية االداب، جامعة البرخة، 

كمية   ،دكتؾراه  حةو عبجهللا محدؽ الجبؾري، التذكل السائي لشيخ دجمة ما بيؽ مرب الدابيؽ في العخاق ، اطخ  مجهللا -2
 .87، ص1988التخبية، جامعة السؾصل ، 
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 (13) ججول

 )2022-2013الديهانية لممدة ) ذطل 3الترريف الذهري والدنهي وكمية المياه مميار م معدل 

 2022وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات )غيخ مشذؾرة( لعام عمى،  اعتسادا الباحثة لسرجر: ا

 

 

المعدل  ايمهل اب تمهز حزيران ايار  نيدان اذار شباط 2ك 1ك 2ت 1ت الدنة
 الدنهي 

 3الكمية مميار م

2013 64.8 61.02 55.8 39.14 47.83 57.27 33.97 37.3 52.01 55.57 56.5 50.48 61.1 0.0192 
2014 53.75 68.01 53.62 53.62 58.09 57.06 36.84 40.1 62.45 61.37 59.13 52.11 65.6 0.206 
2015 26.4 32.58 44.43 50.61 51.6 47.9 38.33 35.63 33.01 35.16 38.68 29.82 46.4 0.0146 
2016 47.41 55.44 59.07 46.11 42.3 45.6 43.48 37.12 35.92 54.41 53.47 47.42 61.5 090193 
2017 43.16 42.71 46.37 53.07 49.63 53.91 49.3 41.92 43.69 44.55 43.47 48.42 56.0 0.0176 
2018 22.1 28.1 29.98 21.89 37.49 44.65 38.43 25.81 21.16 20.92 20.93 21.84 36.1 0.0113 
2019 63.57 53.71 65.45 38.33 45.59 51.35 33.21 38.31 50.29 58.78 60.93 62.48 67.3 0.0212 
2020 69.12 61.85 59.54 64.54 51.89 58.95 47.6 38.31 61.81 57.21 56.64 53.53 84.8 0.267 
2021 56.14 54.5 57.75 50.50 45.07 48.4 40.3 30.8 56.56 49.8 50.6 42.93 58.3 090183 
2022 51.74 49.78 51.3 46.9 42.45 43.89 39.56 29.7 49.9 41.4 45.54 39.71 53.1 0.0167 
 0.1855 590.2 44.. 48.5 47.9 46.8 35.5 40.1 50.8 47.1 46.4 52.3 50.7 49.8 السعجل

 0.201 59.02 448.74 485.89 479.17 466.8 355 401.02 508.98 471.94 464.71 523.31 507.7 498.19 السجسؾع
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تبيؽ أن أعمى معجل سشؾي لمتراريف السائية لمسجة مؽ  (13)مالحغة  الججول  خالل ؽوم   
 . عمسا أن تمػ الدشة سجمت ايخاد مائي2020/ثا( لدشة عام 3م 84.8( بمغ )2022 -2013)

مائي  وبإيخاد/ثا( 3م67.3( وبسعجل سشؾي وبمغ )2019( وجاءت بعجىا سشة )3مميار م0.267وبمغ)
ثؼ جاءت سشة  (2018/ثا( لدشة )3م36.1فبمغ )أما أقل معجل سشؾي  .(3مميار م 0.212وبمغ)

/ثا(  وتعج تمػ الدشؾات مؽ أقل سشؾات الجراسة لمتراريف 3م46.4( وبسعجل سشؾي وبمغ)2015)
السائية بدبب قمة االيخادات السائية السدود بيا نيخ الجيؾانية . بدبب قمة اليظؾل السظخي في عسؾم 

متؾسط الترخيف السائي الدشؾي لشيخ الجيؾانية  لمسجة البالد عامة ومشظقة الجراسة خاصة. أما 
( 2/لتخ/ ثا/ كؼ28.66/ثا( في حيؽ بمغ نسؾذج الترخيف لمسجة نفديا)3م59.02السحكؾرة فبمغ )

 (.14.الججول )(1) ويدتخخج االيخاد السائي الدشؾي وفق السعادلة االتية

 x x86400 365متؾسط الترخيف الدشؾي                              

   ----------------------(=  3االيخاد السائي الدشؾي )مميار م

                                               10 9                                    

 (14)دول ج                                      

 2022لدنة الترريف ومتهسط االيراد المائي الدنهي متهسط الترريف الدنهي ونمهذج  

الترريف  متهسط مدة الرصد
 /ثا3الدنهي م

متهسط االيراد المائي مميار 
  /ثا3م

نمهذج الترريف لتر/ ثا 
 2/كم

2013-2022 59.02 1.86 28.66 
 .2022السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات )غيخ مشذؾرة( لعام جسيؾرية العخاق، وزارة السؾارد السائية، مجرية اعتساد عمى  ةالباحث السرجر:    

 ضمن منطقة الدراسة 2022 -2013تحديد الدنهات )الرطبة والمتهسطة والجافة( لممدة  :رابعا 

والحي تتغيخ بيؽ سشة واخخى،  يختبط نيخ الجيؾانية ارتباطا وثيقا بكسيات التراريف السائية السدود بيا.  
لمتغيخات التي تحجث في نغام الترخيف السائي ضسؽ وادي الشيخ. ومؽ اجل تحميل التراريف   تبعا

السائية لشيخ الجيؾانية خالل السجة السحكؾرة. بغية تحجيج التتابع الدمشي لمدشؾات السائية )الخطبة والستؾسظة 

                                                           

كاعؼ ششتو سعج، الخرائص الظبيعية لؾادي نيخ دجمة بيؽ مجيشتي العسارة والقخنة، مجمة االستاذ ، جامعة بغجاد، - 1
 .593، 2006( 60العجد)
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معامل متؾسط الترخيف( والجافة( ضسؽ مشظقة الجراسة. إذ تؼ تحجيج تمػ الدشؾات باستخجام ) نسؾذج 
 .(1)وفق السعادلة االتية

                                                                                      

Q  

                         k=-------                                                              
   Q-                                                                                            

= معجل -Q= معجل الترخيف لدشة معيشة Q= نسؾذج معامل متؾسط الترخيف Kحيث أن:      
نتيجة معامل ووفقا ليحا الشسؾذج تكؾن الدشة السائية )رطبة( إذ كانت  .الترخيف العام لسجة الجراسة

وفي حالة اقتخاب الكيسة  متؾسط الترخيف اكثخ مؽ واحج، وتكؾن )جافة( إذ كانت الشتيجة اقل مؽ واحج،
   )2( مؽ الؾاحج فأن الدشة تكؾن )متؾسظة(

اشارة  ( 2022 -2013/ثا( لمسجة مؽ )3م59.02يحا الشسؾذج فقج بمغ معجل الترخيف العام )ل اووفق 
الجيؾانية ضسؽ مشظقة الجراسة.  ذطفي الجراسة الحالية تحجيج التراريف السائية ل( وتؼ 14الدابق) لمججول

الجيؾانية  ذط( سشؾات. تعج ىحه السجة ميسة ججا لسعخفة تأثيخ التراريف السائية ل10ولسجة زمشية بمغت)
فزال  ،والتي تعظي مؤشخات في غاية االىسية لسعخفة مجى تتابع الدشؾات) الخطبة والستؾسظة والجافة(

الجيؾانية وىل يعاني  ذطعؽ تحجيج السجد الفاصمة بيشيا ليتدشى لشا مؽ معخفة أثخ تمػ التراريف السائية ل
و العكذ مؽ ألى تجىخ الشغام البيئي ضسؽ مشظقة الجراسة إدت أسكان مشظقة الجراسة مؽ سشؾات جافة 

 (.15الججول ) ذلػ 

 

 

 

                                                           

، اطخوحة دكتؾراه )غ .م ( كمية اآلداب  وىيجرو جيسؾ فؾرلؾجية ، نيخ السجخ الكبيخ واستثساراتفالح حدؽ ششؾن ،  - 1
 .127، ص2015، جامعة الكؾفة ، 

 .149صمرجر سابق ، وفيق الخذاب واخخون ، السؾارد السائية في العخاق،  2
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 (15جدول )

  (2022 -2013الديهانية لممدة من ) ذطل معامل متهسط الترريفزمني ونمهذج التتابع ال     

 مميزاتها نمهذج المعامل لمتهسط الترريف الدنة
 متؾسظة 1.03 2013
 رطبة 1.11 2014
 جافة 0.7 2015
 متؾسظة 1.0 2016
 جافة 0.9 2017
 جافة 0.6 2018
 رطبة 1.14 2019
 رطبة 1.43 2020
 جافة 0.98 2021
 جافة 0.8 2022

وتظبيق  .2022عمى وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات )غيخ مشذؾرة( لعام  اعتساد ةالباحث السرجر: 
 .معادلة نسؾذج الترخيف

( 3تبيؽ بأن مشظقة الجراسة  بمغت فييا الدشؾات الخطبة ) (15)ومؽ خالل مالحغة الججول    
( سشؾات. 5حيؽ بمغت الدشؾات الجافة ) في ( سشؾات10الجراسة والبالغة )مجسؾع سشؾات مؽ  سشؾات

بالتراريف السائية لسجة الجراسة بيؽ  تحبحباونالحظ بأن ىشاك ( سشة. 2وبمغت الدشؾات الستؾسظة)
في سجل أدنى  وىي سشة رطبة. 2020/ثا( لعام 3م 84.8سشة وأخخى، إذ بمغ اعمى معجل سشؾي )

( وىحا 2.34وأن مجى الجخيان بمغ بيشيسا ) وىي سشة جافة. 2018ثا( لعام /3م 36.1معجل سشؾي )
 ( مخة بقجر الدشة الجافة.2.34يعشي أن الدشة الخطبة تعظي ترخيفا قجره)

   )1(االتية توفق السعادال ومعامل التغيخ ويدتخخج مجى الجخيان    

 متؾسط الترخيف العالي لدشة معيشة                             

 -------------------------مجى الجخيان=           

 متؾسط الترخيف الؾاطئ لدشة معيشة                          

                                                           
ي العخاق، اطخوحة دكتؾراه، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد، فسعيج حديؽ الحكيؼ، ىيجرولؾجيا حؾض نيخ دجمة  - 1

 85، ص1980
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وىي ندبة عالية تعكذ التحبحب بالتراريف السائية ما بيؽ %( 82.5)إما معامل التغيخ فبمغ بيشيسا 
 الدشؾات الخطبة والجافة.  

 ادني كسية ترخيفية –أعمى كسية ترخيفية                         

 x 100------------------------------معامل التغيخ=    

 (1)/ ثا 3متؾسط الترخيف م                             

وندتشتج بأن مشظقة الجراسة بمغت فييا الدشؾات الجافة السختبة االولى خالل مجة الجراسة . وىحا   
يجل عمى أن مشظقة الجراسة تعاني الجفاف وىحا مؤشخ خظيخ يخمق حالة مؽ التجىؾر البئي ضسؽ 

عامة  السشظقة. وجاء ذلػ بدبب التحبحب والتبايؽ في الغخوف السشاخية التي يذيجىا البمج برؾرة
والتي قج تذيج السديج مؽ الجفاف بدب قمة اليظؾل السظخي في ومشظقة الجراسة برؾرة خاصة. 

الدشؾات االخيخة. فزال قمة التراريف السائية السدود بيا نيخ الجيؾانية بدب اقامة الدجود والشؾاعؼ 
حلػ زيادة . وكعمى شط الجغارة وكحلػ التحكؼ البذخي باإلطالقات السائية مؽ الحؾض السغحي

وتبيؽ الجراسة الحالية أن الدبب االىؼ في قمة  وسؾء ادارة السؾارد السائية.االستعساالت البذخية 
التراريف السائية بالشدبة لحؾض نيخ الفخات برؾرة عامة ومشظقة الجراسة برؾرة خاصة فيي اقامة 

فخات مسا ادى ذلػ وبذكل )تخكيا( العجيج مؽ الدجود ومذاريع الديظخة والتخديؽ عمى مشابع نيخ ال
واضح الى تجني مدتؾى التراريف السائية لشيخ الفخات الحي يعج السغحي االساسي لشيخ الجيؾانية 
وخاصة في الدشؾات االخيخة. إذ بمغ معجل الؾارد الدشؾي لشيخ الفخات عشج مجيشة )حريبة( قبل اكسال 

( في حيؽ بمغ معجل الؾارد الدشؾي لشيخ الفخات عشج مجيشة حريبة 3مميار م 27.4)تخكيا سجودىا 
ونالحظ بأن ىشاك فارق في التراريف السائية السدود بيا نيخ الفخات وبمغت  .(2)(3مميار م 7.68)
راسة. ىي الجيؾانية ضسؽ مشظقة الج لذط . وتبيؽ الجراسة بأن التراريف السائية3مميار م 19.72)

والتراريف السائية السظمقة فزال عؽ انعكاسات العشاصخ السشاخية  ذغيميةس لمدياسة التانعكا
 .الشيخ وخاصة في الدشؾات االخيخة وخرؾصا التداقط السظخي في اعالي حؾض

                                                           

رضا عبج الجبار الذسخي، وعساد احسج عبج الراحب ، مذكالت السياه في العخاق الؾاقع والحمؾل السذتخكة، مجمة  - 1
 .  12، ص2009الثاني، العجد االول ،  القادسية، لمقانؾن والعمؾم الدياسية، السجمج

مقجاد دمحم احسج حدؽ الجبؾري، الفيزانات االستثشائية لسقظع نيخ دجمة ما بيؽ مرب الداب االسفل وسجة سامخاء  - 2
 .38، ص2021كمية التخبية لمعمؾم االندانية ، جامعة تكخيت،  واثارىا البيئية ، اطخوحة دكتؾراه ،
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 (2022 -2013الديهانية لممدة ) ذطخرائص التراريف الذهرية العالية لخامدا: 

مؽ السؾاضيع ذات االىسية يعج تحجيج االشيخ التي تترف بتراريف شيخية عالية ومعخفتيا   
جل اتخاذ القخارات الرائبة أبالدشبة لمسذخفيؽ عمى وضع الخظط لمدياسة السائية ألي بمج، مؽ 

في لتخديؽ السياه الدائجة لمدشؾات الجافة. فزال عؽ تحجيج االطالقات السائية مؽ الدجود والخدانات 
ومؽ خالل االطالع عمى واقع اوقات معيشة مؽ اجل اإلفادة مشيا في اوقات انخفاض السشاسب. 

فييا التراريف  ددادالجيؾانية لمسجة السحكؾرة تبيؽ بأن ىشاك اشيخ ت ذطالتراريف السائية العالية ل
                          (.9( والذكل )16السائية الججول )

 (16دول )ج                                                  

   (2022 -2013الديهانية لممدة) /ثا( لذط3العالية )مالتراريف الذهرية                

 االشهر /ثا(3الذهرية العالية)مالتراريف      الدنة
 1ت 64.02 2013
 2ت 68.01 2014
 شباط  51.6 2015
 1ك 59.07 2016
 اذار 53.91 2017
 اذار 44.65 2018
 1ك 65.45 2019
 1ت 69.12 2020
 1ك 57.57 2021
 1ت 51.74 2022

  58.1 متؾسط الترخيف الذيخي العالي
 2022عمى، وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة( لعام  ااعتساد الباحثة  السرجر:
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 (9شكل )                                    

 (2022-2013لممدة)الديهانية  ذط/ثا( ل3التراريف الذهرية العالية )م       

 
 (16) عمى الججول اعتسادالسرجر: 

بمغ تبيؽ بأن اعمى ترخيف مائي ( 9( والذكل )16ومؽ خالل مالحغة الججول )    
/ثا( اخفض ترخيف 3م51.6في شيخ تذخيؽ االول. في حيؽ بمغ) 2020/ثا( لعام 3م69.12)

/ثا( 3م 58.1وبمغ متؾسط الترخيف الذيخي العالي) شباط. شيخ . وحجث في2015مائي لعام 
ونالحظ ارتفاع التراريف السائية في شيخ )تذخيؽ االول( لشيخ الجيؾانية خالل  خالل مجة الجراسة. 

. فزال السحكؾر جراسة. وجاء ىحا االرتفاع بدبب بجاية التداقط السظخي في بجاية ىحا الذيخمجة ال
 قبل االندان.  حلػ عامل التحكؼ بسياه الشيخ مؽفي شتى االستعساالت وك الذطعؽ قمة استخجام مياه 
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 (2022 -2013الديهانية لممدة ) ذطخرائص التراريف الذهرية  الهاطئة ل سادسا:

إذ تعتسج  ،الجيؾانية مؽ شيخ ألخخ تبعا لمعؾامل السشاخية ذطالتراريف الذيخية الؾاطئة لتتبايؽ   
مشاطق التغحية التي تخفج مشظقة الجراسة بالسياه عمى كسيات االمظار والثمؾج الداقظة عمى حؾض 

 (.10( والذكل )17.الججول )(1)كانت خارج العخاق أو داخمونيخ الفخات سؾاء 

 

 (17جدول )

 (  2022 -2013الديهانية لممدة) ذط/ثا( ل3التراريف الذهرية الهاطئة )م    

 االشيخ /ثا(3)مالؾاطئةالتراريف الذيخية      الدشة

 نيدان 33.97 2013
 نيدان 36.84 2014
 1ت 26.4 2015
 حديخان 35.92 2016
 ايار 41.92 2017
 ايار 20.81 2018
 نبدان 22.21 2019
 ايار 38.31 2020
 ايار 30.8 2021
 ايار 29.7 2022

  29.7 متؾسط الترخيف الذيخي العالي
 2022عمى، وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة( لعام  ااعتسادالباحثة السرجر: 

 

 

                                                           
الشغام الييجرولؾجي واثخه في تكؾيؽ االشكال االرضية لشيخ الفخات بيؽ مجيشتي الكفل  السشرؾري،دمحم حديؽ محيدؽ  - 1

 .114،صمرجر سابق،   والذشافية واستثساراتو،
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 (10شكل )

 (2022-2013لممدة ) الديهانية ذط/ثا( ل3التراريف الذهرية الهاطئة )م

 
 (17عمى الججول رقؼ) اعتسادالسرجر:      

 41.92تبيؽ بأن اعمى ترخيف مائي بمغ ) اعالهوالذكل  اعاله ومؽ خالل مالحغة الججول     
. 2018/ثا( اخفض ترخيف مائي لعام 3م20.81في شيخ ايار. في حيؽ بمغ) 2017/ثا( لعام 3م

/ثا( خالل مجة الجراسة. 3م 58.1)الؾاطئوحجث في شيخ ايار. وبمغ متؾسط الترخيف الذيخي 
بدبب بجاية ارتفاع انخفاض اغمب التراريف السائية لسجة الجراسة كانت في شيخ ايار  ونالحظ

ت وخاصة عؽ زيادة الظمب عمى مياه الشيخ في شتى االستعساال ،درجات في ىحا الذيخ فزال
 الدراعية والسشدلية.  

 خرائص الترريف المائي الفرمي:سابعا : 

تعج دراسة خرائص الترخيف السائي الفرمي  ذات اىسية في الجراسات الييجرولؾجية، لكؾنو     
ؾزيع معجالت الترخيف السائي ألي سشة وبحدب فرؾل الدشة، إذ يسكؽ مؽ خالليا  تحجيج ييتؼ بت

مائية عالية، فزال عؽ معخفة االحتياجات السائية لالستخجامات  أي الفرؾل الدشؾية ذات تراريف
الترخيف الفرمي  السختمفة وما لحلػ مؽ اىسية في عسمية التخظيط  الستثسار ىحه السؾارد. ويختمف

الجيؾانية مؽ سشة الى اخخى، وفقا لخرائص الدشة السائية إذ كانت رطبة أو جافة أو متؾسظة.  ذطل
 .(10( والذكل )18الججول )
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 ( 18جدول )                                   

 خرائص الترريف المائي الفرمي لدنهات متباينة) رطبة متهسطة جافة(     

االيراد  ميزاتها الدنة
المائي 

الدنهي 
 /ثا3مميار م

  الخريف  الريف  الربيع  الذتاء

متهسط 
الترري

ف 
 /ثا3م

ندبة 
 الجريان

متهسط 
الترري

ف 
 /ثا3م

ندبة 
 الجريان

متهسط 
الترري

ف 
 /ثا3م

ندبة 
 الجريان

متهسط 
الترري

ف 
 /ثا3م

ندبة 
 الجريان

 30.39 62.91 25.91 53.64 20.69 42.84 22.9 47.59 0.0192 رطبة 2013
 27.14 51.42 24.71 46.82 22.19 42.06 25.94 49.16 0.0193 متؾسظة 2016
 22.66 25.1 19.25 21.21 31.27 34.63 26.89 29.78 0.0113 جافة 2018

عمى وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة ( لعام  ااعتساد الباحثة السرجر: 
2022. 

                                              

 ( 11شكل )                                                  

 متهسطة جافة(خرائص الترريف المائي الفرمي لدنهات متباينة ) رطبة       

 

 (.  18السرجر ا اعتساد عمى الججول )

 ذطندتشتج بأن كسيات التراريف السائية ل اعالهوالذكل  (18)ومؽ خالل مالحغة الججول   
أو ( ضسؽ مشظقة الجراسة متبايشة سؾاء كانت الدشة )رطبة 2022 -2013الجيؾانية خالل السجة )
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لعام %( 31.27وبمغت)جافة( وسجمت اعمى ندبة جخيان لمساء في فرل الخخيف أو متؾسظة 
في فرل الخخيف  لمدشة الستؾسظة حيؽ سجمت اعمى ندبة جخيان لمساء وىي سشة رطبة. في 2013

سجمت اعمى ندبة جخيان لمساء في فرل الخبيع . و 2016%( وكانت في عام 27.66وبمغت ) زااي
ندبة الجخيان السائي وفق السعادلة  خجختوتد كانت سشة جافة.و  2018%( لعام 31.27وبمغت )

 .(1)االتية

      متؾسط الترخيف لمفرل                             

 x100----------------------الجخيان= ندبة        

 مجسؾع الترخيف ) لمفرؾل االربعة(                       

احمت السختبة االولى بشدبة الجخيان لمدشؾات )الخطبة ومؽ خالل ما تقجم تبيؽ بأن فرل الخخيف  
. وتبيؽ الجراسة أن ارتفاع ندبة جخيان الساء في فرل الخخيف جاء والستؾسظة( ضسؽ مجة الجراسة

لسائية االمظار الذتؾية في اعالي حؾض نيخ الفخات مسا يؤدي الى زيادة التراريف اتداقط  بدبب 
   قمة االستخجامات البذخية والدراعة لسياه نيخ الجيؾانية في ىحا الفرل.لمشيخ. فزال عؽ 

 الرسهبي: الناتجثامنا: 

تعج مياه االنيار العامل الخئيذ لشقل الخواسب وجخفيا مؽ قاع الشيخ وجؾانبو ونقميا وتخسيبيا في    
ومؽ الخرائص السيسة ىي دراسة الخسؾبيات العالقة مؽ   ،أخخى قخيبة أو بعيجة مؽ مرجرىا أماكؽ

سؾبيات التي قج تتشقل بؾاسظة الشيخ وتحجيج السشاطق التي يحجث حيث تخكيدىا في الشيخ وكسية الخ 
فييا أكبخ كسية مؽ الخسؾبيات . ويؤثخ الترخيف السائي في كسية الخواسب السشقؾلة فعشجما يكؾن 

ت الخواسب. وعمى العكذ عشجما يكؾن الشيخ ذو تراريف مائية الترخيف السائي واطئ تقل كسيا
 . (2)عالية. وتتألف الحسؾلة الشيخية مؽ الحسؾلة العالقة والحسؾلة القاعية.

 
                                                           

الشغام الييجرولؾجي واثخه في تكؾيؽ االشكال االرضية لشيخ الفخات بيؽ مجيشتي الكفل  ،ي دمحم حديؽ محدؽ السشرؾر - 1
 .86مرجر سابق ، ص اتو،والذشافية واستثسار 

طاىخ محسؾد طو، معجنية وتمؾث رسؾبيات نيخ دجمة بيؽ حسام العميل وسامخاء شسال العخاق، رسالة ماجدتيخ)غيخ  - 2
 .8، ص2012مشذؾرة( كمية العؾم ، جامعة السؾصل، 
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 العالقة:الحمهلة  -1

إذ تدتظيع السياه الجارية  ،مكؾنة مؽ )الغخيؽ والظيؽ والخمل الشاعؼ( ججاوىي حبيبات ناعسة   
. وتتبايؽ (1)جخفيا بديؾلة وتخكيا محسؾلة بذكل حسل عالق لسدافات بعيجة دون أن تسذ فعخ الشيخ

تؾزيع الحسؾلة العالقة مع تبايؽ حجؼ الترخيف لشيخ الجيؾانية مؽ فرل إلى أخخ ومؽ سشة إلى 
مجة الرييؾد، ولتقجيخ كسية أخخى، إذ تدداد كسية الحسؾلة خالل مجة الفيزان وتشخفض خالل 

 .(2)السعادلة االتية فقج تؼ تظبيق الحسؾلة العالقة في مجخى نيخ الجيؾانية لمسجة السحكؾرة

s:   )الحسؾلة العالقة )الف طؽ يؾمياQ:   ثا(3الترخيف السائي )م/  

        4.927          

S= --------Q .1.236 

        10      

العالقة لسجخى نيخ الجيؾانية ضسؽ مشظقة الجراسة وزعت الجراسة الحالية سشؾات ولبيان اثخ الحسؾلة 
( سشؾات عمى ثالث مجد زمشية مؽ أجل السقارنة بيشيا وبيان كسية 10الجراسة والبالغ عجدىا إلى)

 (.19الخواسب ضسؽ مجخى الشيخ ولدشؾات) عامة و رطبة وجافة( الججول )

 

 

 

 

 

 

                                                           

 السشذأة، ىيجرولؾجية ورسؾبية مقاطع مشتخبة عمى نيخ دجمة عشج مأخح  اكتفاء عبج القادر عبج الخحسؽ الحؾيد - 1
 .48، ص2013كمية العمؾم ، جامعة تكخيت، ، الرشاعية مجيشة بيجي، رسالة ماجدتيخ

 .187مرجر سابق، ص ىيجرولؾجية حؾض نيخ دجمة في العخاق، سعيج حديؽ الحكيؼ ، - 2
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 (19جدول )                                   

 (2022 -2013الديهانية ضمن منطقة الدراسة لممدة ) ذطالحمهلة العالقة ل        

 العام                 االشيخ
 الف طؽ 2022-2013الحسؾلة العالقة 

 2022الدشة الجافة  2013الدشة الخطبة 

 31.4  39.6 30.3 1ت
 30.2 37.1 30.8 2ت
 15.3 33.9 31.8 1ك
 28.5 23.8 28.2 2ك

 25.8 29.1 28.6 شباط
 26.7 34.8 30.9 اذار

 24.2 20.6 24.4 نيدان
 18.07 22.6 21.6 ايار

 30.3 31.6 28.4 حديخان
 25.1 33.8 29.1 تسؾز
 27.7 34.3 29.5 اب

 24.1 30.7 27.2 ايمؾل
 307.37 371.9 340.8 السجسؾع

عمى وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة ( لعام  اعتسادا الباحثة السرجر: 
2022. 

 شطومؽ خالل مالحغة الججول الدابق تبيؽ بأن مجسؾع كسية الحسؾلة العالقة في مجخى    
وارتفع مجسؾع الحسؾلة العالقة لعام  (2022 -2013لمسجة مؽ ) الف طؽ (340.8الجيؾانية بمغ )

( 2022( الف طؽ. وانخفض في الدشة الجافة وىي سشة )371.9وىي سشة رطبة وبمع ) 3013
إذ  كانؾن االول( الف طؽ. ونالحظ ارتفاع الحسؾلة العالقة لمسجة العامة في شيخ 307.37فبمغت )
يف السائية في ىحا الذيخ إذ يمغ ( الف طؽ. وجاء ىحا االرتفاع بدبب ارتفاع الترار 31.8بمغت) 

في ذلػ الذيخ. أما في الدشة الخطبة  تداقط االمظار/ثا( بدبب 3م 46.4معجل الترخيف الذيخي )
( الف طؽ. أما في 39.6وبمغت ) االول ارتفعت الحسؾلة العالقة وبمغت ذروتيا في شيخ تذخيؽ

( الف طؽ. وجاء ىحا 31.4وبمغت)الدشة الجافة فارتفعت الحسؾلة العالقة في شيخ تذخيؽ االول 
االرتفاع لمحسؾلة العالقة في ىحا الذيخ بدبب زيادة التراريف السائية مع قمة الظمب عمى 
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السائية لسختمف االستعساالت في ىحا الذيخ ضسؽ مشظقة الجراسة. وتحغى مشظقة االحتياجات 
التراريف السائية السدود بيا الشيخ الجراسة بتخاكؼ كسيات كبيخة مؽ الخواسب العالقة عشج ارتفاع معجل 

أو بعج انتياء فتخة الفيزان. إذ أن تجسع تمػ الخواسب بكسيات كبيخة ضسؽ مجخى الشيخ تؤدي إلى 
 ،حجوث مخاطخ ىيجرولؾجية أضخار بيئية ومشيا ارتفاع قاع الشيخ وحجوث تزيق في مجخى الشيخ

 جل رفعيا مؽ داخل مجخى الشيخ.فزال عؽ أنيا تحتاج إلى جيؾد كبيخة ومبالغ عالية مؽ ا

 الحمهلة القاعية: -2

وىي رواسب صخخية متبايشة الحجؼ تتألف مؽ الجالميج والحرى كبيخة الحجؼ والتي ال تدتظيع     
السياه الجارية حسميا، وتشقل بؾاسظة القفد والجحخجة التي تتحكؼ بيا عؾامل ، ومشيا حجؼ الترخيف 

. وأن العالقة بيؽ كسية السياه وسخعة جخيان السياه في الشيخ مؽ (1)وشجة االنحجار والسدافة الشيخية
جية والحسؾلة القاعية مؽ جية أخخى عالقة طخدية، إذ كمسا زاد الترخيف السائي زادت قجرة الشيخ 

الجيؾانية مؽ الخواسب القاعية تؼ  شط. ولحداب معخفة حسؾلة (2)وكفاءتو وطاقتو عمى نقل الخواسب
 ذط%( مؽ حسؾلة ال15اعتبار أن الحسؾلة القاعية تذكل )لحسؾلة القاعية عمى معادلة ا استخجام
 (.20والججول )السعادلة  .)3(ويسكؽ التعبيخ عشيا وفق السعادلة االتية العالقة

 

  x15الحسؾلة العالقة                           

 -------------------  الحسؾلة القاعية =   

                        100                                       

                                        

                                                           

، 2010كمية التخبية، جامعة السؾصل، ، سيل الدشجي ، اطخوحة دكتؾراه  رقية احسج اميؽ العاني، جيسؾرفؾلؾجية - 1
 .98ص
كمية  ،فخات عمى حسيج صكخ الخفاجي، التغيخ الجيسؾرفؾلؾجي لؾادي نيخ دجمة في ناحية الكيارة، رسالة ماجدتيخ - 2

 .12. ص2019التخبية لمعمؾم االندانية، جامعة السؾصل، 
كمية التخبية، جامعة  ،حسؾلة الشيخية في شط العخب وأثارىا البيئية ، اطخوحة دكتؾراه صفاء عبج االميخ االسجي، ال - 3

 .23، ص2012البرخة، 
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 ( 20جدول )                                    

 (2022 -2013الديهانية ضمن منطقة الدراسة لممدة ) ذطالحمهلة القاعية ل        

-2013العام الحمهلة القاعية  االشهر
 الف طن 2022

 2022الدنة الجافة  2013الدنة الرطبة 

 4.7 5.9 4.5 1ت
 4.5 5.5 4.6 2ت
 2.2 5 4.7 1ك
 4.2 1.1 4.2 2ك

 3.8 4.3 4.2 شباط
 4 5.2 4.6 اذار

 3.6 3.1 3.6 نيدان
 2.7 3.4 3.2 ايار

 4.5 4.7 4.2 حديخان
 3.7 5 4.3 تسؾز
 4.1 5.1 4.4 اب

 3.6 4.6 4.0 ايمؾل
 45.6 52.9 50.5  السجسؾع
 .2022الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة ( لعام  في وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية عمى ااعتساد الباحثة السرجر:

الجيؾانية  شطفي مجخى  قاعيةتبيؽ بأن مجسؾع كسية الحسؾلة ال اعالهومؽ خالل مالحغة الججول    
وىي  2013مجسؾع الحسؾلة القاعية لعام  يدداد( و 2022 -2013( الف طؽ لمسجة مؽ )50.5بمغ )

( 45.6( فبمغت )2022وانخفض في الدشة الجافة وىي سشة ) ،(الف طؽ 52.1سشة رطبة وبمع )
( الف 8.5إذ بمغت)  ،كانؾن االوللمسجة العامة في شيخ  قاعيةارتفاع الحسؾلة ال يمحظالف طؽ. و 

في ىحا الذيخ إذ يمغ معجل الترخيف طؽ. وجاء ىحا االرتفاع بدبب ارتفاع التراريف السائية 
أما في الدشة  ،/ثا( بدبب زيادة الظمب عمى مياه ذلػ الشيخ في ذلػ الذيخ3. م52.3الذيخي )

. أما (الف طؽ 5.9وبمغت ) االولالخطبة ارتفعت الحسؾلة القاعية وبمغت ذروتيا في شيخ تذخيؽ 
. وجاء ىحا (الف طؽ 4.7االول وبمغت)في شيخ تذخيؽ  القاعيةفي الدشة الجافة فارتفعت الحسؾلة 

في ىحا الذيخ بدبب زيادة التراريف السائية مع قمة الظمب عمى الحاجات القاعية االرتفاع لمحسؾلة 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 تحليل نظام التصريف المائي لشط الديوانية                                                  الفصل الثالث       
 

 
76 

وتبيؽ مؽ خالل ما تقجم أن السائية لسختمف االستعساالت في ىحا الذيخ ضسؽ مشظقة الجراسة. 
مشظقة الجراسة وال سيساء عشج ارتفاع التراريف لمخواسب العالقة والقاعية في مجخى الشيخ ضسؽ 

فزال عؽ اعاقة حخكة جخيان السياه  إذ تؤدي إلى تغيخ مجخى الشيخ، ،السائية مخاطخ ىيجرولؾجية
و السخاطخ الييجرولؾجية التي تدببيا الخسؾبيات  ةالبيئيالشيخ وعمى الخغؼ مؽ االثار وتزيق مجخى 

)الرشاعة  لألغخاضأل أنيا اثار ايجابية ويسكؽ اإلفادة مشيا بسختمف انؾاعيا ضسؽ مشظقة الجراسة ا
الجيؾانية  ذطالل تحميل نغام الترخيف السائي لوتبيؽ الجراسة مؽ خوالدراعة( ضسؽ مشظقة الجراسة. 

السعتسجة عمى مقجمة  غيمية( ىي انعكاس لمدياسة التذ2022 -2013ضسؽ مشظقة الجراسة لمسجة )
والتراريف السائية السظمقة مؽ نيخ الفخات. فزال عؽ انعكاسات العشاصخ  ناعؼ صجر)الجغارة(

السشاخية وخرؾصا الداقط السظخي في اعالي حؾض نيخ الفخات وندتشج بأن معجالت التراريف 
السائية )الدشؾية والذيخية والفرمية ( ضسؽ مشظقة الجراسة متبايشة مؽ سشة إلى أخخى ومؽ شيخ إلى 

بأن معجالت التراريف السائية الدشؾية  تقجم تبيؽ الجراسة مؽ خالل ماو  خخ.اخخ ومؽ فرل إلى ا
والذيخية والفرمية في الدشؾات الساضية كانت اكثخ مسا ىؾ عميو االن ويعدى ىحا التبايؽ في 

ونيخ الجيؾانية برؾرة خاصة ضسؽ مشظقة الجراسة إلى  عامةالتراريف السائية لشيخ الفخات برؾرة 
 وىي: باالسبا جد مؽع

أن العخاق كان يستمػ سياسة مائية قؾية و)كفؾءة( وال سيسا مع دول السشبع أما االن فانو يسمػ  -1
 سياسة مائية )ضعيفة وغيخ كفؾءة( 

أنذاء تخكيا العجيج مؽ الدجود والخدنات السائية الكبيخة ذات الظاقة التخديشية الكبيخة ومؽ  -2
ي دجمة والفخات جشؾب شخق االناضؾل ويذسل انذاء اىسيا مذخوعي ) الكاب واليدؾ( عمى نيخ 

 ( سجا مسا اثخ سمبا عمى التراريف السائية داخل العخاق.22)

 درجات الحخارة في مشظقة الجراسة. تدداداالمظار  تشاقص-3

االستغالل غيخ االمثل لسياه الشيخ مؽ قبل الجيات السدؤولة وعجم خدنيا بظخيقة عمسية -4
 في اوقات الجفاف. صحيحة واإلفادة مشيا

عجم التخظيط لتشغيؼ السقششات السائية وفق حاجة كل محرؾل زراعي بسا يالئؼ مخاحل نسؾىا -5
 وزراعتيا
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 الفرل الرابع

لعام  الجيهانية شطلمياه  (والبكتريهلهجية ةالخرائص النهعية )الفيزيائية والكيميائي  

2022 

 تسييج

لمسياه ذات أىسية بالغة في الجراسات  والبكتخيػلػجية( الفيديائية والكيسائية)تعج دراسة الخرائز   
فزال عغ اعصاء فكخة عغ محتػى السياه مغ  ،الييجرولػجية وعامل ميع في تحجيج نػعيو وصالحية الساء

العشاصخ والسخكبات العزػية ولالعزػية، أن االنذصة البذخية ليا االثخ االكبخ في تبايغ نػعية السياه والتي 
مياه االنيار، فزال عغ الخرائز الصبيعية، إذ يأتي السشاخ في مقجمة تمظ غالبا ما تبدل مخمفاتيا إلى 

العػامل، وكحلظ أن مشصقة الجراسة تقع ضسغ السشاخ الحار الجاف وتؤثخ بذكل مباشخ في تبايغ عشاصخ 
الجيػانية وىي )  شطمغ مجخى  متبايشة شاشق جغخافية ( عيشات مغ م8اخحت ) وفي الجراسة الحالية السياه .

نياية  –وسط الجيػانية  -بجاية الجيػانية –نياية الدشية  –الدشية بجاية  الشيخ وسط -جخف بجاية الدشية
 .(9( والخخيصة )21الججول ) الحسدة(  –الدجيخ  –الجيػانية 
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 (9خريطة )                                       

 2022الجيهانية لعام  لعينات مياه شط جغرافيالتهزيع ال                        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (GIS– 10.5)عمى نتائج التحاليل السختبخية، واستخجام بخنامج  اعتسادالسرجر:     
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 ( 21جول )ج

 2022الجيهانية لعام  لذطالخرائص الفيزيائية لمياه 

الستصمب الحيػي  الجغخافيةاالحجاثيات 
 األوكدجيغ

 العشاصخ م   درجة حخارة الساء العكخة التػصيمية الكيخبائية

السػسع  
 الذتػي 

السػسع 
 الريفي

السػسع 
 الذتػي 

السػسع 
 الريفي

السػسع 
 الذتػي 

السػسع 
 الريفي

السػسع 
 الذتػي 

السػسع 
 الريفي

رقع 
 السػقع

E.44.615984 
N.32.224675 

2.1 1.3 1072 1213 10.2 18.4 15 33.5 S1 

E.44.615984 
N.32.088979 

2.2 1.2 1066 1162 8.5 14.8 13 30 S2 

E.44.711430 
N.32.039530 

2.2 0.9 1126 1222 8.1 8.03 14 34 S3 

E.44.721779 
N.32.006182 

2.8 0.7 1156 1241 9.3 19.1 15 34.8 S4 

E.44.767778 
N.31.909585 

1.9 0.5 1136 1237 10.5 19.6 15.3 35 S5 

E.44.735579 
N.31.779639 

1.6 0.8 1133 1277 9.9 12.2 15.5 35.4 S6 

E.44.774678 
N.31.545046 

3.1 1.1 1207 1412 11 25.1 14 34.2 S7 

E.44774678 
N.31.545046 

3.4 0.9 1202 1508 8.9 12.8 15.7 34.5 S8 

السعجل  33.925 14.6875 16.25375 9.55 1097.385 1137.25 0.925 2.4125 
 الفرمي

 تسػز 7/7كانػن الثاني و 7/2بتاريخ  العمسي،  مختبخ يػسايذ نتائج التحاليل السختبخية.و  بيانات ، السرجر: الجراسة السيجانية
  2022لعام 
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 :2022لعام  الجيهانية شطلمياه  ةوالكيميائي الخرائص الفيزيائيةتحليل      

 االولالمبحث 

 2022الجيهانية لعام  شطتحليل الخرائص الفيزيائية لمياه   – اوال: 

   Temperature Turbidity ْم: حرارة المياهدرجة  -1

إذ تؤثخ عمى ذوبان الغازات مثل ثشائي أوكديج  ،درجة الحخارة دورا ميسا في التفاعالت الكيسائية ؤديت     
الكاربػن واالوكدجيغ وتكػن العالقة عكدية مغ حيث تأثيخىا عمى التحمل الحياتي لمسػاد العزػية في الساء 

. كحلظ تؤثخ عمى نسػ البكتخيا، إذ تدداد نذاشيا بارتفاع درجة الحخارة ويشعجم نذاشيا في درجة (1)والخواسب
( وتعج درجة الحخارة  5حخارة اقل مغ ) حج الخرائز الفيديائية التي تتدع بيا السياه والتي تتبايغ تبعا أم 

الحخارة والخياح وخرائريا  لمعػامل الصبيعية واىسيا العػامل السشاخية ومشيا االشعاع الذسدي ودرجة
أحج الخػاص السيسة  ىي .(2)نػع السشاخ الدائج في مشصقة الجراسة وفقوالخشػبة الشديبة واالمصار وىحا 

مغ الرفات وىي لمسياه برػرة مباشخة وغيخ مباشخة  ػلػجيةيوالبوالسؤثخة في الرفات الفيديائية والكيسائية 
إذ أن .)3(الرفات االخخى، إذ أن السشاخ يؤثخ بسياه مشصقة الجراسةالػاجب قياسيا وسبب تأثيخىا عمى 

التغيخات التي تحجث في عشاصخ السشاخ ليا عالقة مباشخة بسقجار درجة الحخارة فيي تتحكع بذكل أو أخخ 
باختالف مشطػمات الزغط الجػي الحي يستج تأثيخه عمى خرائز الخياح مغ حيث الدخعة واالتجاه 

ية والكتل اليػائية وما يخافق ذلظ مغ خرائز لمتداقط والجفاف، إذ أن التبايغ في والسشخفزات الجػ 
 عشيا تبايغ في كسية السياه الستبخخة والستػفخة في االنيار والججاول.الخرائز الحخارية يشتج 

                                 
 

                                                           

1-Weiner , ER, APPIication of   Envrvon mental chemistrg , Boca Raton , London, U,K, 
2000.P22    

 ، دار الفكخ القاىخة ، 1دمحم صادق العجوي، ىشجسة حساية البيئة وادارة السخمفات ، ط- 2
 .115صمرجر سابق ،  بيئي لخرائز مياه حػض نيخ العطيع،  تكيع الييجرو امل كخيع تػلي الكشاني ، - 3
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 ( 5صهرة )                                        
 بجهاز المحرار الزئبقي 2022الجيهانية لعام  شط مياهقياس درجة حرارة           

 
 
 
 
 
 
 
 

      
   
 

     
 

 الداعة العاشخة صباحا. 2022/ 7/2بتاريخ  الجراسة السيجانية           

الجخيان وتػجج ىشاك عالقة بيغ درجة حخارة الساء ودرجة اليػاء، فزال عغ شػل الشيار وعسق وسخعة   
تحمميا وتداعج كحلظ عمى إذابة الغازات في السياه. و فزال  ،وبحلظ تعسل عمى إذابة بعس معادن الرخػر

وتأثخ عمى معجل التفاعالت الكيسائية  جػدة في السياه مى البيئية السائية فيي تؤثخ عمى الكائشات الحية السػ ع
فزال عغ واجج السعادن الثقيمة والسمػثات في  ،الحيةالكائشات وتطيخ اىسيتيا  ومعجالت التسثيل الغحائي في 

( 12( والذكل )22الججول ). وتتبايغ درجة حخارة السياه زمانيا ومكانيا ضسغ مشصقة الجراسة .(1)البيئة السائية
 (.10والخخيصة )

                                                           
كمية  ،دراسة في جغخافية السػارد السائية، رسالة ماجدتيخ –تسارة عباس جبار الذيباني، التقييع الييجرولػجي لذط الذامية  - 1

 80، ص2021، جامعة القادسية،  اآلداب
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 ( 22ججول )                                    

  2022الجيهانية لعام  شطلمياه  )درجة حرارة الماء ْم( مدتهياتقيم                       

 السعجل السػسع الذتػي  السػسع الريفي مػقعيا رمد العيشة
S1 24.25 15 33.5 بجاية الدشية جخف 

S2 21.5 13 30 بجاية الدشية وسط 

S3 24 14 34 نياية الدشية 

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

 24.30625 14.6875 33.925  فرميالسعجل ال
تسػز  7/7كانػن الثاني و 7/2بتاريخ  العمسي،  مختبخ يػسايذ ونتائج التحاليل السختبخية. بيانات ، السرجر: الجراسة السيجانية

  2022لعام 

 ( 12شكل )                                          

 .       2022الجيهانية لعام  شط لمياه )درجة حرارة الماء ْم( مدتهياتقيم                      

  
 (22الججول ) بيانات السرجر: اعتساد عمى           
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( ادناه. نالحع أن ىشاك 10( والذكل اعاله والخخيصة رقع )22مالحطة الججول الدابق )ومغ خالل      
مغ حيث االرتفاع  واالنخفاض زمانيا ومكانيا. لمسػسسيغ  .تبايغ لجرجة حخارة الساء في مشصقة الجراسة

( خالل السػسع الريفي.  33.925الريفي والذتػي  إذ بمغ معجل درجة الحخارة )   م 

درجات حخارة اليػاء ضسغ  تدايجوجاء ىحا االرتفاع في درجة حخارة الساء خالل السػسع الريفي بدبب   
مشصقة  عمىذكل عسػدي بفزال عغ سقػط اشعة الذسذ  ،مشصقة الجراسة في ىحا السػسع .وشػل الشيار

 لى ارتفاع درجة حخارة الساء في ذلظ السػسع.إالجراسة ويعدى ىحا 

(. و 14.6875الذتػي فقج بمغ  معجل درجة حخارة الساء)أما في السػسع     في معجل  تشاقزأن ىشاك  نمحعم 
درجة حخارة الساء في السػسع الذتػي ضسغ مشصقة الجراسة عمى العكذ مغ السػسع الريفي. وجاء ىحا 

  ،االنخفاض بدبب قرخ ساعات الشيار

ض ضسغ مشصقة الجراسة في ذلظ كسية االشعاع الذسدي الػاصمة الى سصح االر  تشاقزفزال عغ   
التداقط السصخي. وسجل اعمى درجة حخارة لمساء ضسغ وقمة السػسع. وكحلظ انخفاض معجالت التبخخ 

( لمسػسع الريفي. في حيغ سجمت 35.4نياية الجيػانية وبمغ) )  S6السػقع) درجة حخارة لمساء ضسغ  قلام 
( 13وبمغت ) بجاية الدشية( مشصقة S2السػقع)  لمسػسع الذتػي.م 

أما العيشات مغ  بػاسصة )عمبة بالستية( تع اخح عيشات السياه مغ جػانب شط الجيػانية وفي الجراسة الحالية 
ن ىشاك تدايج في قيع العيشات بالدشبة لمجػانب اعمى مغ وسط وسط الذط تع اخحىا بػاسصة )زورق(  وتبيغ بأ

غال والحذائر والتي تؤدي بجورىا إلى تدايج درجة حخارة الذط وذلظ الن الجػانب تحتػي عمى كثيخ مغ االد
 الساء اكثخ مغ وسط الذط.

الجيػانية تقع ضسغ الحجود السدػح بيا ووفق السحجدات  شطومغ حالل ما تقجم تبيغ بأن درجة حخارة مياه  
  .)م   35-15العالسية والعخاقية والبالغة )
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 (10خريطة )                                           

 2022الجيهانية لعام شط  قيم عينات )درجة حرارة الماء ْم( لمياهل جغرافيالتهزيع ال         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.GIS– 10.5)واستخجام بخنامج نتائج التحاليل السختبخية،  اعتساد عمىالسرجر:           
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 :Turbidity هالعكهر  -2
وىي مغ الرفات الزػئية السيسة في السياه، وتسثل دليال عمى ندبة السػاد العالقة في السياه مغ     

. وبحلظ يتبيغ (1)فزال عغ اليائسات الشباتية والحيػانية. وتختبط بعالقة عكدية مع الذفافية ،)شسى وغخيغ(
ىي التي تحجد مجى صالحية السياه لألغخاض الذخب، ضسغ مشصقة الجراسة. الججول  لشا بأن ندبة العكػرة

                          . (11) خيصة( والخ13( والذكل )23)

 (23ججول )                                           

  2022الجيهانية لعام  شطلمياه  ) العكهرة(مدتهياتقيم                       

 رمز العينة المهقع الجغرافي للعينات المهسم الريفي المهسم الذتهي  المعجل

 
3.41 

 

 
3.41 

 

 
3.4. 

 

 S1 بداية السنية جرف

 
33411 

 

 
.41 

 

 
3.4. 

 

 S2 بداية السنية وسط النهر

 
.4.11 

 

 
.43 

 

.4.1 
 
 

 S3 نهاية السنية

 
3.41 

 

 
341 

 

3343 
 
 

 S4 بداية الديوانية

 
314.1 

 
3.41 

3341 
 

 S5 وسط الديوانية

 
334.1 

 
343 

 
1341 

 S6 نهاية الديوانية

3.4.1 
 

 
33 

1143 
 

 S7 السدير

3.4.1 
 

.43 
 

 
314. 

 S8 الحمزة

 المعدل الفصلي 37.17 3411 3143.33

تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2العمسي،  بتاريخ  مختبخ يػسايذ ونتائج التحاليل السختبخية. بيانات، السرجر: الجراسة السيجانية   
2022  

                                                           
 

. ص 2002( 61في محافطة الشجف، مجمة كمية اآلداب ، العجد)كفاح صالح االسجي ، مرادر تمػث السياه الدصحية  - 1
429. 
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 ( 13شكل )                                          

 2022الجيهانية لعام  شط لمياه )العكهرة( مدتهياتقيم                        

 
 (23الججول ) بيانات السرجر: اعتساد عمى

( ادناه تبيغ أن اعمى تخكيد 11( والذكل اعاله والخخيصة )23ومغ خالل مالحطة الججول الدابق )   
( لمسػسع الريفي. في حيغ سجل اقل 25.1ضسغ مشصقة الدجيخ وبمغت ) (S7سجل في السػقع)لمعكػرة  

خالل ما تقجم . وندتشتج مغ لمسػسع الذتػي   ( في نياية مشصقة الدشية8.1( وبمغ)S3تخكيد في مػقع العيشة)
( وارتفع 9.55تبايغ زمانيا ومكانيا. أذ بمغ معجل العكػرة لمسػسع الذتػي )تالجيػانية  شط فيبأن قيع العكػرة 

ندبة العكػرة في السػسع الريفي ضسغ مشصقة الجراسة  تدايج(.  وجاء 17.37في السػسع الريفي وبمغ )
غ ارتفاع درجات معجل التراريف السائية في ىحا السػسع مغ اجل تفادي شحة السياه. فزال ع تدايجبدبب 

الحخارة وما يخافقيا مغ زيادة في معجالت التبخخ . كحلظ نتيجة لعسميات التعخية والتي بجورىا تديج نذاط الخياح 
الجيػانية. وكحلظ التػسع في السداحات الدراعية وما يشتج عشيا  شطالعالية وبالتالي تداد السػاد العالقة في مياه 

لى مجاري االنيار وىحا يؤدي الى ارتفاع إلالعزػية والتي ترخف او مغ مخمفات مغ االسسجة العزػية 
مسا يؤدي ذلظ الى زيادة السمػثات سػاء كانت نباتية أو حيػانية . في  ،الجيػانية شطندبة العػالق في مياه 

درجات الحخارة  تشاقزحيغ يعػد سبب تشاقز العكػرة ضسغ مشصقة الجراسة خالل السػسع الذتػي بدبب 
فزال عغ انعجام  ،درجات الحخارة تدايجالحي يترف  مقارنة بالسػسع الريفي. عجالت التداقط السصخي م وقمة

  التداقط السصخي.

0

5

10

15

20

25

30

بداية السنية 
 جرف

بداية السنية 
 وسط

 الحمزة السدير  نهاية الديوانية  وسط الديوانية  بداية الديوانية  نهاية السنية

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

 الموسم الصيفي

 الموسم  الشتوي

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 الفصل الرابع....................  الخصائص النوعية )الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية(
 

 
86 

  (11خريطة )                                         

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه العكهرةقيم عينات )ل جغرافيالتهزيع ال                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.GIS– 10.5)واستخجام بخنامج عمى نتائج التحاليل السختبخية،  اعتسادالسرجر:           
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 :Electrical conductivity( EC)التهصيلية الكهربائية  .3 

( في 3سع 1التػصيمية الكيخبائية وىي قجرة السياه عمى ايرال التيار الكيخبائي أي قجرتو عمى تػصيل )   
. وتقاس التػصيمية (2). إذ تدداد بديادة درجة حخارة الساء والسػاد الرمبة السحابة فيو(1)( 25)السياه عشج 

الكيخبائية عادة بػحجة مايكخو سيسشد/ سع، وتعتسج قابمية السياه عمى التػصيل الكيخبائي عمى درجة الحخارة 
%( عشج ارتفاع درجة 2يخبائية بشدبة )ونػعية االيػنات السػجػدة بالساء. إذ تدداد القجرة عمى التػصيمية الك

( التبايغ السكاني 11( والخخيصة )14( والذكل )24الججول ) يبيغ. و (3)حخارة الساء درجة مئػية واحجة السياه
 لكيع التػصيمية الكيخبائية. 

 . 2022الجيهانية لعام  شطلمياه  (ز/ مايكرو سيمن EC)التهصيلية الكهربائية مدتهيات( قيم 24ججول ) 

 السعجل السػسع الذتػي  السػسع الريفي مػقعيا رمد العيشة

S1 1142.5 1072 1213 بجاية الدشية جخف 

S2 1114 1066 1162 بجاية الدشية وسط 

S3 1174 1126 1222 نياية الدشية 

S4 1198.5 1156 1241 بجاية الجيػانية 

S5 1186.5 1136 1237 وسط الجيػانية 

S6 1205 1133 1277 نياية الجيػانية 

S7  1309.5 1207 1412 الدجيخ 

S8 608.54 1202 1508 الحسدة 

 1117.318 1137.25 1284 السعجل الفرمي 

                                                           
 .140ص  مرجر سابق، تكيع الييجرو بيئي لخرائز مياه حػض نيخ العطيعامل كخيع تػلي الكشاني ،  1_. 

 
للنشر ، دار غيداء 3نشوان عثمان حسين ، الخصائص النوعية للمياه الجوفية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ط - .2

 313، ص.1.3والتوزيع ، عمان، 

مصدر سابق،  تقييع مجى التمػث بالسعادن الثقيمة في مياه رواسب نيخ الجيػانية . العخاق حيدر مزهر عبد عون الكفاري ،  - 3

 .1ص
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  2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية. بيانات، السرجر: الجراسة السيجانية

 ( 14شكل )                                   

 .2022الجيهانية لعام  شطلمياه  (ز/ مايكرو سيمن EC)التهصيلية الكهربائية مدتهيات           

    
 .(24اعتساد عمى الججول )السرجر:     

التػصيمية ( والذكل اعاله والخخيصة ادناه تبيغ أن قيع 24ومغ خالل مالحطة الججول الدابق )     
تتبايغ في مشصقة الجراسة زمانيا ومكانيا. إذ سجل السػسع الريفي ارتفاع ممحػظ في قيع لمتػصيمية  الكيخبائية

إلى  تدايج، ضسغ مشصقة الجراسة. ويعدي ىحا (مايكخو سسيشد/سع 1284) ريفيالكيخبائية    وبمغ السعجل ال
تخكيد  تدايجمعجالت التبخخ. مسا يؤدي ذلظ إلى تدايج فزال عغ  ،السصخي في ىحا الفرل داقطتالانعجام 

االمالح ضسغ مشصقة الجراسة في ىحا الفرل. ونالحع  انخفاض قيع التػصيمية الكيخبائية  في السػسع 
. وجاء ىحا (مايكخو سسيشد/سع 1137.25) ذتػي الذتػي عمى العكذ مغ السػسع الريفي. وبمغ السعجل ال

مسا يؤدي بالتالي إلى تشاقز تخكد  ،فزال عغ قمة معجالت التبخخ، الحخارة درجات  تشاقزبدبب  التشاقز
الجيػانية شط أن قيع  التػصيمية الكيخبائية لسياه الباحث مغ خالل ما تقجم  يبيغو  االمالح في ذلظ السػسع.

  (يشد/سعسسمايكخو  2250 -750تقع ضسغ الحجود السدػح بيا ووفق السحجدات العالسية والعخاقية والبالغة )
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  (12خريطة )                                             

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه ز/مايكرو سيمن EC)التهصيلية الكهربائية قيم عيناتل جغرافيالتهزيع ال 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 (.GIS– 10.5)واستخجام بخنامج عمى نتائج التحاليل السختبخية،  اعتسادالسرجر:        
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   BIoIogicaI Oxygen Demand (BOD) :المتطلب الحيهي لألوكدجين -4

األحياء الجقيقة في تفكيظ السػاد العزػية . لحا فأن مقجار مخمفات  حتاجوالحي ت األوكدجيغىػ مقجار       
اغمب الكائشات الحية السائية  عتسج. وت(1)الستصمب عمى االوكدجيغالسػاد العزػية تتشاسب عكديا مع ندب 

ويعج الستصمب الحيػي مغ السعايخ السيسة في تقييع نػعية وصالحية  عمى السمػثات العزػية في نسػىا .
ويدتعسل كسكياس لمتمػث العزػي في البيئية السائية، أن السياه، ومجى صالحيتيا لالستخجامات السختمفة. 

ى االنيخ والبحيخات يؤدي إلى حجوث خمل في التػزان البيئي وذلظ مغ شخح السػاد العزػية بكسيات كبيخة عم
خالل نسػ االحياء السجيخية واستيالك األوكدجيغ السحاب والحي ييجد سالمة الشطام البيئي وذلظ مغ خالل 

 . أن الستصمب الحيػي مغ العػامل السيسة التي تحجدتجىػر الطخوف السثالية لشسػ وتكاثخ االحياء السجيخية
جػدة السياه وتعبخ عغ العسميات الفيديائية والحيػية الدائجة في السياه، أن وجػد االوكدجيغ السحاب ميع ججا 

مى الكائشات الحية وخاصة االسساك. لكػن االسساك تحتاج لو بالجرجة االولى ثع تميو البكتخيا ثع لمحفاظ ع
اب السيسة والسحجدة لمتمػث في مياه الشيخ الشباتات، ويعج انخفاض تخكيد االوكدجيغ في الساء مغ االسب

وعشجما يكػن االوكدجيغ السحاب في الساء بشدبة اقل مغ الحج السصمػب لجيسػمة الحياة السائية. وبحلظ يعج 
الجدع السائي ممػث بدبب كػن البكتخيا اليػائية التي تقػم بعسمية تفديخ السػاد العزػية في الساء إلى 

  .(2)عػامميا االولية

 

 

 

                                                           

  . 22، ص  مرجر سابق التحميل السكاني لتمػث مياه شط الجيػانية ، واثارىا البيئية،سحخ دمحم عبج الذيباني ،  -3
حشان نعسان وسيغ القخة لػسي، التحميل السكاني لتمػث نيخ دجمة بسحصات الزخ الخئيدة لمسياه العادمة وأثارىا البيئية -2

كمية التخبية لمعمػم االندانية ابغ رشج ، جامعة بغجاد ، ، اشخوحة دكتػراه 2000 -2012ضسغ مجيشة بغجاد لمسجة 
  .33،ص2014
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 ( 25ججول )                                           

 . 2022الجيهانية لعام  شطلمياه  (BOD)المتطلب الحيهي لألوكدجين مدتهيات            

 المعجل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1 1.7 1.3 2.1 بجاية الدشية جخف 

S2 1.7 1.2 2.2 بجاية الدشية وسط 

S3 1.55 0.9 2.2 نياية الدشية 

S4 1.75 0.7 2.8 بجاية الجيػانية 

S5 1.2 0.5 1.9 وسط الجيػانية 

S6 1.2 0.8 1.6 نياية الجيػانية 

S7 2.1 1.1 3.1 الدجيخ 

S8 2.15 0.9 3.4 الحسدة 

 1.66875 0.925 2.4125 السعجل الفرمي 

  2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  التحاليل السختبخية.ونتائج بيانات ،  السرجر: الجراسة السيجانية

 ( 15) شكل                                          

 2022الجيهانية لعام  شط لمياه ((BODالمتطلب الحيهي لألوكدجين مدتهيات          

 

 (25اعتساد عمى الججول )السرجر:      

0

1

2

3

4

بداية السنية 
 جرف

بداية السنية 
 وسط

 الحمزة السدير  نهاية الديوانية وسط الديوانية بداية الديوانية نهاية السنية

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

 الموسم الصيفي

 الموسم الشتوي

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 الفصل الرابع....................  الخصائص النوعية )الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية(
 

 
92 

 ( 13) خريطة                                        

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه BODلقيم عينات المتطلب الحيهي لألوكدجين ) جغرافيالتهزيع ال    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 (.GIS– 10.5)واستخجام بخنامج عمى نتائج التحاليل السختبخية،  اعتسادالسرجر:         
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.نالحع أن ىشاك تبايشا مكانيا (13( والخخيصة )15( والذكل )25ومغ خالل مالحطة الججول الدابق )     
إذ بمغ السعجل العام لتخاكيد الستصمب الحيػي . لمسعجالت الفرمية لمستصمب الحيػي لألوكدجيغ وزمانيا.

في السػسع الريفي  في حيغ بمغ تخكيد الستصمب الحيػي لألوكدجيغ، (ممغع/لتخ 1.66875لألوكدجيغ )
وفي ، (ممغع / لتخ 0.925، وسجل السعجل الذتػي لمستصمب الحيػي لألوكدجيغ )(ممغع/ لتخ 2.4125)

ومغ مشاشق جغخافية متبايشة ضسغ  لألوكدجيغ( عيشات لتخكيد الستصمب الحيػي 8الجراسة الحالية تع اخح )
يغ في السػسع الريفي عسا ىػ عميو في لجراسة. ونالحع ارتفاع قيع الستصمب الحيػي لألوكدجمشصقة ا

السػسع الذتػي وجاء ىحا االرتفاع بدبب ارتفاع درجات الحخارة في السػسع الريفي ضسغ مشصقة الجراسة. 
فزال عغ مالئسة درجات الحخارة في ذلظ السػسع لمشسػ  ،والتي تؤدي إلى قمة ذوبان االوكدجيغ في الساء

في  لألوكدجيغأما سبب انخفاض الستصمب الحيػي ػاد العزػية. السيكخوبي الحي يداعج في تحميل الس
السػسع الذتػي فيعدى إلى انخفاض درجات الحخارة في السػسع الذتػي عمى العكذ مغ السػسع الريفي 

دتيمظ لألوكدجيغ. أما تخكيد الستصمب والتي تديج مغ ذوبان االوكدجيغ في السياه وقمة الشسػ السيكخوبي الس
 /ممغع/لتخ(3.4وبمغت ) (S8ضسغ السػقع ) عشج مشصقة )الحسدة( لو لألوكدجيغ فقج بمغت اعمى قيسةالحيػي 

في تمظ السشصقة لكػنيا تتأثخ بسياه السمػثة التي تصخح الى مجخى الشيخ  التدايجفيغدى سبب  لمسػسع الريفي.
 عشج مشصقة وسط الجيػانيةلو ة أما تخكيد الستصمب الحيػي لألوكدجيغ فقج بمغت اقل قيسمغ مجيشة الحسدة. 

لعجم تأثخ تمظ السشصقة  التشاقز/ممغع/لتخ( لمسػسع الذتػي. ويعدى ىحا 0.5وبمغت ) (S5عشج السػقع )
ومغ خالل ما تقجم تبيغ أن قيع الستصمب الحيػي لألوكدجيغ ضسغ . بالسمػثات مثل ممػثات الرخف الرحي

 ممغع/ لتخ( بحدب السحجدات العالسية والعخاقية. 3الجيػانية تقع ضسغ الحجود السدسػح بيا والبالغة ) شطمياه 
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 :2022الجيهانية لعام  شطالخرائص الكيمائية لمياه تحليل : ثانيا   

 .ذات أىسية في تحجيج نػعية وصالحية السياه لالستعساالت السختمفة   ةتعج دراسة الخرائز الكيسيائي     
خمل في  االضخار وحجوث العجيج مغ ن تغيخ تمظ العشاصخ يحج مغ تمظ االستخجامات وبالتالي يشتج عشوأإذ 

لمسياه بعػامل بيئية شبيعية ومشيا السشاخ وعشاصخه والتخكيب  ةوتتأثخ الخرائز الكيسيائي .الشطام البيئي
 لسياه نيخ الجيػانية ومشيا) اآلس الجيػلػجي والتخبة، واجخيت في ىحه الجراسة الفحػصات لمعشاصخ الكيسائية

 . والتي سيتع تػضيحيا (CODو الستصمب الكيسائي لألوكدجيغ  THو العدخة الكمية  PH الييجروجيشي

    .2022الجيهانية لعام  شطلمياه  ةالكيميائي( الخرائص 26ججول )             

االحجاثيات 
 الجغخافية

الستصمب الكيسائي لألوكدجيغ 
mg-I COD 

 العشاصخ     TH  mg-Iالعدخة الكمية PHاآلس الييجروجيشي 

السػسع  
 الذتػي 

 رقع السػقع  السػسع الريفي السػسع الذتػي  السػسع الريفي السػسع الذتػي  السػسع الريفي

E.44.615984 
N.32.224675 

1.23 4.5 8.08 7.12 512 600 S1 

E.44.615984 
N.32.088979 

1.28 4.5 8.26 7.37 516 544 S2 

E.44.711430 
N.32.039530 

1.31 3 8.14 7.04 500 580 S3 

E.44.721779 
N.32.006182 

1.41 3.1 8.19 7.39 552 572 S4 

E.44.767778 
N.31.909585 

2.97 2.9 8.2 7.48 520 584 S5 

E.44.735579 
N.31.779639 

2.55 3.1 8.22 7.6 556 592 S6 

E.44.774678 
N.31.545046 

3.9 1.1 7.62 7.45 552 628 S7 

E.44774678 
N.31.545046 

4.7 1.7 8.05 7.57 544 632 S8 

السعجل  591.5 531.5 7.37 8.09 2.98 2.54 
 الفرمي

تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية.بيانات ،  السرجر: الجراسة السيجانية
2022  
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 .Total Hardness( T.Hالعدرة الكلية )-1

في السياه مثل  تعخف العدخة الكمية عمى أنيا مجسػع االيػنات السعجنية السػجبة الثشائية التكافؤ السػجػدة    
. (1)الكالديػم و السغشيديػم بالجرجة االساس والحجيج والسشغشيد بجرجة أقل وحدب درجة تخكيدىا في السياه

وتعخف بأنيا تعبيخ عغ أيػنات الكالديػم والسغشديػم السػجػدة في السياه ويعبخ عغ عدخة السياه بػحجة 
عمى عػامل مشيا التكػيغ الجيػلػجي آلراضي السشصقة التي  ممغخام/ لتخ. ويعتسج تخكد العدخة الكمية في السياه

وتتػاجج السياه العدخة  يجخي فييا الشيخ ومشيا الصبقات الدفمى في قصاع التخبة السؤلفة مغ التجسعات الكمدية.
. ويعج ووجػد امالح العدخة في السياه ةفي االراضي التي تحتػي عمى حجخ الكمذ أو االراضي الصباشيخي

 .)2(لحجود السدسػح بيا ذو فائجة لمكائشات الحيةوضسغ ا

 . 2022الجيهانية لعام  لمياه شط ملغم/ لتر(  T.Hالعدرة الكلية ) مدتهيات( 27ججول )        

 السعجل السػسع الذتػي  السػسع الريفي مػقعيا رمد العيشة

S1 556 512 600 بجاية الدشية جخف 

S2 530 516 544 بجاية الدشية وسط 

S3 540 500 580 نياية الدشية 

S4 562 552 572 بجاية الجيػانية 

S5 552 520 584 وسط الجيػانية 

S6 574 556 592 نياية الجيػانية 

S7  590 552 628 الدجيخ 

S8 588 544 632 الحسدة 

 561.5 531.5 591.5 السعجل الفرمي 

 2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  السختبخية.ونتائج التحاليل بيانات ،  السرجر: الجراسة السيجانية

                                                           

دراسة تحميمية في  أثخ الشذاط البذخي في التبايغ الدماني والسكاني لتمػث مياه شط الحمة،بذار فؤاد عباس معخوف،  -3
                              . 132،ص 2008جغخافية البيئة ، رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة بابل،

2- Jeffrey, R.wirt,the pros and cons of the use of anionic polyary lamides to control 2000.p112 
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 (16) شكل                                  

 2022الجيهانية لعام  شطلمياه  (ملغم/ لتر T.H) العدرة الكلية  مدتهيات                 

 
 (27اعتساد عمى الججول ) السرجر:   

( تتبايغ قيع العدخة الكمية 14( والخخشة )16( والذكل )27الججول ) خالل تحميل بياناتويتزح مغ    
(T.H .تبانيا زمانيا ومكانيا )591.5السػسع الريفي)وبمغ معجل  (ممغع/ لتخ 561.5العام ) سعجلالبمغ  إذ 

 وتدايجدرجات الحخارة  فيإلى  التدايجفي قيع العدخة الكمية خالل ىحا السػسع يعدى ىحا  تدايج فشمحع. (ممغع/لتخ
أما  االسسجة الكيسائية عشج بجاية ذلظ السػسع. عسالفزال عغ است انعجام التداقط السصخي.و معجالت التبخخ 

. ويعدى ىحا (ممغع/لتخ 531.5خالل السػسع الذتػي أذ بمغت) تشاقريا العدخة الكمية فشمحع معجل قيع
وبمغت فزال عغ قمة التداقط السصخي.  ،معجالت التخبخ تشاقزدرجات الحخارة مع  تشاقزإلى  لتشاقزا

ممغع/  632( ضسغ مشصقة الحسدة إذ بمغت)S8لمعدخة الكمية في السػسع الريفي عشج السػقع) ةاعمى قيس
بدبب زيادة السمػثات التي تصخح داخل مجخى الشيخ ومشيا ممػثات الرخف الرحي  لتدايجويعدى ىحا ا. (لتخ

لمعدخة الكمية في السػسع قيسة  قلع تخكيد العدخة الكمية في تمظ السشصقة. في حيغ بمغت اوىحا ادى إلى رف
 تدايجممغع/ لتخ(. يعدى ذلظ إلى  500مشصقة نياية الدشية وبمغت قيسيا)( ضسغ S3الذتػي عشج السػقع)
فزال عغ قمة  وقمة التبخخ.درجات الحخارة  وتشاقزالجيػانية في السػسع الذتػي  ذطالتراريف السائية ل

الجيػانية تقع خارج الحجود  شطأن قيع العدخة الكمية لسياه  االسسجة الكيسائية في ىحا السػسع. عسالاست
 السحجدات العالسية والعخاقية. ووفقممغع / لتخ(  500السدسػح بيا والبالغة)
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 (14خريطة )                                        

 2022الجيهانية لعام  شطلمياه  / ملغم لتر(TH)العدرة الكلية لقيم عينات  جغرافيالتهزيع ال        
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 PHاآلس الهيجروجيني:  -2

كمسا قل الخقع  سالبة، وىحا يعشي أنو كمسا زاد تخكيد أيػن  بإشارةىػ لػغارتع أيػن الييجروجيغ مدبػق      
( عمى حامزية الػسط، ومغ 7-1. وتجل قيسة اآلس الييجروجيشي مغ )(1)الييجروجيشي لػجػد االشارة الدالبة

أن اي تغيخ يحرل في قيسة اآلس  .(2)( تجل عمى تعادل الػسط7( عمى قاعجية الػسط. )7-14)
درجة  ارتفاع( اضعاف. وعشج 10قجار )سواحجة يعشي حرػل تغيخ في درجة الحسػضة ببجرجة الييجروجيشي 

( تربح بحلظ السياه قاعية. وتكػن ذات أثخ ميع في شبيعية عير اغمب 9اآلس الييجروجيشي إلى اكثخ مغ )
يستو ويعج االس الييجروجيشي الحي تقع ق (3) )8.5 -6.5أما الحجود السدسػح فييا ىي ) الكائشات الحية

ضسغ الحجود السدػح بيا مالئسة لالستعساالت السختمفة وبحلظ تعج تمظ السياه ضسغ ىحه الكيسة صالحة 
ويعج اآلس الييجروجيشي مغ أبخز العػامل التي تحجد صالحية ونػعية السياه  لالستعساالت السختمفة.

ه الدصحية ومشيا مياه االنيار ذخية فزال عغ عير الكائشات الحية. وتحتػي بالعادة السيالالستعساالت الب
أما زيادة قيع االس  البيػلػجي الكيسائي( ويعتسج اآلس الييجروجيشي عمى وجػد الشذاط 7عمى درجة أفل مغ )

ويبيغ الباحث بأن اختالف قيع االس  .(4)( يكػن بدبب وجػد كائشات معيشة في السياه7الييجروجيشي عغ )
الييجروجيشي في مياه شط الجيػانية يخجى مغ خالل التبايغ في الطخوف السشاخية مغ حيث التدايج والتشاقز 
في درجات الحخارة ضسغ السشصقة. فزال عغ، تأثيخىا بسا تجخفو مياه االمصار خالل حجوث العػاصف 

 )االسسجة الفػسفاتية( التي تداىع في تدايج قيع االس الييجروجيشي.  السصخية مغ امالح التخبة والسمػثات مثل

 

 

 
                                                           

923مرجر سابق،  ص  2016محجدات تمػث مياه الرخف الرحي في محافطة كخبالء ، جبل دمحم ، عنجمة  -3  
كمية العمػم ،  ،جابخ حسيج عميػي، ىيجروكسيائية، نيخ دجمة وتمػث رسػبياتو بيغ حسام العميل وبغجاد، رسالة ماجدتيخ -2

29.،ص1997جامعة بغجاد،   
عمياء حديغ سمسان البػراضي، الشسحجة الييجرولػجية لشطام الجخيان السائي لشيخ الفخات في العخاق وعالقتو بالخرائز  -3

. 122، 2018كمية التخبية لمبشات، جامعة الكػفة،  ، الشػعية، اشخوحة دكتػراه   
.143رجر سابق، صم  تقييع ىيجرو بيئي لخرائز مياه حػض نيخ العطيع، امل كخيع تػلي الكشاني، -4  
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 ( 28ججول )                                          

 . 2022الجيهانية لعام  شط لمياه( P.Hاآلس الهيجروجيني ) مدتهيات               

 المعجل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1 7.6 8.08 7.12 بجاية الدشية جخف 

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 الجيػانية 

S5 7.84 8.2 7.48 وسط الجيػانية 

S6 7.91 8.22 7.6 نياية الجيػانية 

S7 7.535 7.62 7.45 الدجيخ 

S8 7.81 8.05 7.57 الحسدة 

 7.7 8.09 7.37 السعجل الفرمي 

 2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية.بيانات  ،  السرجر: الجراسة السيجانية

 ( 17) شكل                                          

 2022الجيهانية لعام  شطلمياه  (P.Hاآلس الهيجروجيني) مدتهيات                 

 

 (28الججول ) بيانات  السرجر: اعتساد عمى       
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 ( 15خريطة )                                          

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه P.H) االس الهيجروجينيلقيم عينات  جغرافيالتهزيع ال       
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التي قامت  نتائج التحاليل السختبخيةو (. 15( والخخيصة )17والذكل ) (28ومغ خالل تحميل الججول )    
بمغ معجل اآلس و . الجيػانية شطضسغ مياه   (7.04-8.26تخاوحت قيع اآلس الييجروجيشي مغ ) بيا الباحث

وبحلظ تعج ىحه  2022لعام  (7.7) .الجيػانية ضسغ مشصقة الجراسة شط( العام في مياه PHالييجروجيشي)
أن  الباحث  دتشتجتومغ خالل ذلظ السختمفة  ستعساالتالكيسة ضسغ السحجدات العالسية والعخاقية السالئسة لال

الجيػانية تسيل إلى القاعجية بدب وجػد أيػنات الكاربػن والبيكاربػن فييا  شطفي مياه  قيع اآلس الييجروجيشي
تبايغ قيع اآلس الييجروجيشي  محعون مياه االمصار مغ امالح التخبة  والتي ترب بالشيخ. وفزال عغ ما تجخف

زمانيا ومكانيا ضسغ مشصقة الجراسة. ونالحع ايزا أن ىشاك اختالف شفيف في الكيع بيغ السػسسيغ الريفي 
في قيسة  تشاقزأن ىشاك  ( لمسػسع الريفي. نمحع7.37)إذ بمغ معجل قيسة اآلس الييجروجيشي والذتػي.

 لتشاقزعميو في السػسع الذتػي. وتبيغ الباحث بأن ىح ا معجل اآلس الييجروجيشي لمسػسع الريفي عسا ىػ
قيع االوكدجيغ السحاب  تشاقزدرجات الحخاة ضسغ مشصقة الجراسة صيفا والحي يؤدي إلى  تدايججاء بدبب 

بدبب نذاط األحياء السجيخية السائية والتي تدتيمظ كسيات مغ االوكدجيغ السحاب. لكػن اآلس الييجروجيشي 
أما في السػسع الذتػي فقج بمغ معجل قيع اآلس الحائبة مثل غاز ثشائي اوكديج الكاربػن.  يتأثخ بالغازات

جاء نتيجة  لتدايج( وىي اعمى مغ قيع معجل السػسع الريفي. وتبيغ الباحث أن سبب ا8.09الييجروجيشي)
ادة عسمية البشاء التداقط السصخي والتي تؤدي بجورىا إلى زي قمةدرجات الحخارة في السػسع الذتػي و  تشاقز

الزػئي التي تقػم بو الشباتات والحي يؤدي إلى زيادة استيالك ثاني اوكديج الكاربػن وبالتالي يؤدي إلى رفع 
 قيع اآلس الييجروجيشي خالل السػسع الذتػي.

 ،(بجاية الدشية( ضسغ مشصقة) S2عشج السػقع) ذتػي في السػسع ال ة اآلس الييجروجيشي وبمغت اعمى قيس
بدبب زيادة السمػثات التي تصخح داخل مجخى الشيخ ومشيا ممػثات  التدايج(. ويعدى ىحا 8.26إذ بمغت)

في تمظ السشصقة. في حيغ بمغت اقل قيسة في السػسع  اآلس الييجروجيشيالرخف الرحي وىحا ادى إلى رفع 
الباحث مغ خالل ما تقجم وتبيغ (. 7.04وبمغت قيسيا) نياية الدشية( ضسغ مشصقة 3Sعشج السػقع) ريفيال

الجيػانية تقع جسيعيا ضسغ الحجود  شطلسياه   وعشج مقارنة نتائج التحاليل السختبخية لكيع اآلس الييجروجيشي
 . (8.5-6.5والبالغة)السدسػح بيا وفق السحجدات العالسية والعخاقية. 
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 COD:  لألوكدجين الكيمائيالمتطلب  -3

بل الكائشات الحية الجقيقة خالل نذاشيا الحيػي في درجة قىػ كسية االوكدجيغ السدتيمظ حيػيا مغ 
حخارة ثابتة وخالل مجة زمشية محجدة يصمق عمييا فتخة الحزانة. وتعج مكياس غيخ مباشخ لكسية السػاد 

السدتيمظ كبيخة كمسا  العزػية السػجػدة في مياه الرخف الرحي، وكمسا كانت قيسة االوكدجيغ الكيسيائي
 كانت السياه ممػثة بذكل اكبخ.

(، ودرجة الحخارة لمسياه، PH( حيػيا عمى قيسة الجالة الحامزية لمسياه )CODوبحلظ تعتسج كسية ) 
  . (1)فزال عغ نػعية وكسية الكائشات الحية الجقيقة والسػاد العزػية السػجػدة في السياه والسعخضة لمتحمل

( ادناه. تخاوحت قيع الستصمب الكيسائي 16والخخيصة )( 18( والذكل )29الججول ) ومغ خالل مالحطة 
( 2.98( وبمغ معجل السػسع الريفي)2.76(. وبمغ السعجل العام لمكيع )4.7-1.1( بيغ )CODلألوكدجيغ)

 الجيػانية.  بيغ الباحث أن سبب وجػد العشرخ ضسغ مياه شطي( لمسػسع الذتػي. و 2.54بمغ )و 

 .الفزالت التي تصخح إلى مجخى الشيخ مسا يؤدي إلى زيادة محتػى السياه مغ السػاد العزػية يعػد إلى
 فزال عغ استالم الشيخ كسيات كبيخة مغ الفزالت السشدلية واالسسجة العزػية.

 (. ضسغ عيشات مشصقة الجراسة عشجCODوبمغت أعمى قيسة لمستصمب الكيسائي لألوكدجيغ) 
مشصقة )الدجيخ(  (S7السػقع) في حيغ بمغت ادنى قيسة عشج ،(4.7وبمغت ) ة()الحسد مشصقة (8Sالسػقع)

الجيػانية مع السحجدات  ائج التحاليل السختبخية لسياه شطومغ خالل مقارنة نت( لمسػسع الريفي. 1.1وبمغت )
 تقع ضسغ الحجود السدسػح بيا. فأنيا( 100العالسية والعخاقية والبالغة)اقل مغ 

 

 

 

                                                           

.917، ص  مرجر سابق 2016محجدات تمػث مياه الرخف الرحي في محافطة كخبالء ، ،  نجمة عجيل دمحم ،-1  
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 ( 29ججول )                                      

 . 2022الجيهانية لعام  شطلمياه  (CODالمتطلب الكيمائي لألوكدجين  ) مدتهيات            

 السعجل السػسع الذتػي  السػسع الريفي مػقعيا رمد العيشة

S1 2.865 1.23 4.5 بجاية الدشية جخف 

S2 2.89 1.28 4.5 بجاية الدشية وسط 

S3 2.155 1.31 3 نياية الدشية 

S4 2.755 2.41 3.1 بجاية الجيػانية 

S5 2.935 2.97 2.9 وسط الجيػانية 

S6 2.825 2.55 3.1 نياية الجيػانية 

S7  2.5 3.9 1.1 الدجيخ 

S8 3.2 4.7 71. الحسدة 

 2.76 2.54 2.98 السعجل الفرمي 

 2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  التحاليل السختبخية.ونتائج بيانات ،  السرجر: الجراسة السيجانية

 . 2022الجيهانية لعام  شطلمياه  (CODالمتطلب الكيمائي لألوكدجين  ) مدتهيات( 18) شكل    

 
 .(29السرجر: اعتساد عمى الججول )       
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 (16)  خريطة                                             

 2022 الجيهانية لعام شط( لمياه (CODالمتطلب الكيمائي لألوكدجين  لقيم عينات  جغرافيالتهزيع ال    
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 المبحث الثاني

 2022الجيهانية لعام  شطلمياه  والدالبة المهجبةااليهنات 

                 

    االيهنات المهجبة اوال:     

 Ca+2) ):Calciumالكالديهم -1

حج العشاصخ القمػية ومرجره ناتج عغ عسميات التجػية الكيسيائية لمرخػر الكمدية والسعادن التي ليا أىػ    
. ويعج الكالديػم (1)الحوبان في الساء بدخعة كبيخة مسا يؤدي إلى ارتفاع ندبة الكالديػم في الساءالقجرة عمى 

الدبب الخئيذ لعدخة السياه ومغ السغحيات الزخورية لمشباتات واالحياء السائية. ويجخل في نطام التفاعالت 
حالة زيادة تخاكيده عغ الحجود السعقجة لتشطيع حسػضة السياه وخدن ثاني اوكديج الكاربػن ولو اثخ في 

مسا يقمل مغ امتراص وحخكة السغحيات لمشبات  ،فالديادة تؤدي إلى زيادة ايػنات الرػديػم السدسػح بيا
 .(2) وبالتالي يعيق نسػ الشبات

إذ يعج عشرخ اساسي في البيئة السائية.  ،وفخة في قذخة االرضويعج الكالديػم مغ أكثخ السعادن السػجبة    
أما مرادره في السياه فيي ناتجة مغ  ،ممغع/لتخ( 100 -0.1ويتػاجج في السياه الصبيعية بشدبة تتخاوح بيغ)

ذوبان الرخػر الخسػبية والسعادن التي تعخضت إلى عسميات التجػية الكيسيائية في مجخى الشيخ وبالتالي 
فزال عغ الشذاط البذخي وما يصخحو مغ مخمفات ساىست بديادة  ،البيئية السائيةيتحخر معجن الكالديػم إلى 

 .(3)%( مغ السياه العدخة 48. ويذكل الكالديػم ندبة )تخكيد الكالديػم في السياه

                                                           

العامة لألجػاء الذخقية مغ محافطة ميدان، رسالة  انترار قاسع حدغ السػزاني، الطخوف الييجرولػجية والجيػمػرفػلػجية-3
.105، ص2008ابغ رشج ، جامعة بغجاد ،–ماجدتيخ( كمية التخبية   

. 2011كمية اآلداب ، جامعة البرخة،  ه ،الحدغ ، التمػث البيئي في محافطة البرخة ، اشخوحة دكتػرا  ابخاليع شكخي  -2
.33ص  

مرجر سابق،  جى التمػث بالسعادن الثقيمة في مياه رواسب نيخ الجيػانية . العخاق تقييع م  عػن الكفاري، جمدىخ عبحيجر  -3
63.  

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 الفصل الرابع....................  الخصائص النوعية )الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية(
 

 
106 

 (30ججول )                                      

 2022الجيهانية لعام  شطلمياه ( (Ca+2الكالديهم  ايهن مدتهيات               

 المعجل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1 128.55 116.3 140.8 بجاية الدشية جخف 

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 الجيػانية 

S5 130.4 129.6 131.2 وسط الجيػانية 

S6 132.8 136 129.6 نياية الجيػانية 

S7 135.2 134.4 136 الدجيخ 

S8 135.2 132.8 137.6 الحسدة 

 132.9 127.5 138.4 السعجل الفرمي 

 2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2العمسي،  بتاريخ  مختبخ يػسايذ ونتائج التحاليل السختبخية. بيانات  ، السرجر: الجراسة السيجانية

 (19شكل )                                          

 2022الجيهانية لعام  لمياه شط (Ca+2)الكالديهم  ايهن مدتهيات                 

 
 (30الججول ) بيانات السرجر: اعتساد عمى       

0

50

100

150

200

بداية السنية 
 جرف

بداية السنية 
 وسط

 السدير  نهاية الديوانية وسط الديوانية بداية الديوانية نهاية السنية

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

 الموسم الصيفي

 الموسم الشتوي

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 الفصل الرابع....................  الخصائص النوعية )الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية(
 

 
107 

 ( 17خريطة )                                               

 2022الجيهانية لعام  ( لمياه شط(Ca+2لقيم عينات الكالديهم  جغرافيالتهزيع ال          
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باالعتساد عمى نتائج التحاليل ( 17)خيصة والخ (19)( والذكل 30) مغ خالل مالحطة الججولو     
الجيػانية  شط( ضسغ مياه Caالجيػانية التي اجختيا الباحث  تبيغ أن قيع ايػن الكالديػم ) شطالسختبخية لسياه 

. (ممغخام /لتخ 123.9العام ) ((Caالكالديػم  ايػن معجل  وبمغ ممغع/ لتخ(( 115.2-148.8تتخاوح بيغ 
في  تدايج نمحعو  مكانيا وزمشيا. (Ca)الكالديػم  ايػن نالحع أن ىشاك تبايغ في قيع  الجيػانية. شطضسغ مياه 

 ممغخام /لتخ( في السػسع الريفي.  138.4الكالديػم  إذ بمغ ) ايػن قيع معجل 

 تدايجدرجات الحخارة في السػسع الريفي وبالتالي يؤدي إلى  تدايججاء بدبب  التدايجبيغ الباحث ان سبب يو   
مغ خالل بدل مياه  الغيخ صحيحة وكحلظ السسارسات البذخية وانعجام التداقط السصخي. معجالت التبخخ.

 ايػن معجل تخكيد  أما. نحػ الشيخ الكيسائيةاالراضي الدراعية والتي تحتػي عمى كسيات كبيخة مغ السخكبات 
لسػسع ا ايػن الكالديػم فيفي معجل  تشاقز نمحعممغخام /لتخ( لمسػسع الذتػي و  127.5الكالديػم فبمغ )

 الذتػي عسا ىػ عميو في السػسع الريفي. 

معجالت  تشاقزمسا يؤدي إلى درجات الحخارة  تشاقزجاء بدبب  لتشاقزبيغ الباحث أن سبب ىحا ايو  
الجيػانية.  شطتات واليائسات السائية أليػن الكالديػم ضسغ مياه استيالك الشبا فزال عغ زيادة التبخخ.

( إذ بجاية الجيػانية( ضسغ مشصقة) S4في السػسع الريفي عشج السػقع)بمغت اعمى قيسة أليػن الكالديػم و 
 ممغع/لتخ(.  148.8بمغت)

بدبب زيادة السمػثات التي تصخح داخل مجخى الشيخ ومشيا ممػثات الرخف الرحي في  لتدايجويعدى ىحا ا  
وبمغت   لدشية(نياية ا( ضسغ مشصقة )3Sعشج السػقع)ريفي ايزا قيسة في السػسع ال ادنىحيغ بمغت 

بيغ ي. و التي تصخح بالشيخ عشج تمظ السشصقة السمػثات قمةبدبب  لتشاقزا ممغع/لتخ(. وجاء ىح 115.2)
نجج  الجيػانية شطلسياه  الباحث مغ خالل ما تقجم وعشج مقارنة نتائج التحاليل السختبخية لكيع ايػن الكالديػم

وفق السحجدات العالسية والعالسية  أن جسيع مػاقع عيشات مشصقة الجراسة تقع ضسغ الحجود السدسػح بيا.
 ممغع/ لتخ(.  200والبالغة )
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 :Magnesium( Mg+2المغنيديهم ) -2

عمى الحوبان  لسا يسمكو مغ قجرة عالية يعج السغشيديػم مغ العشاصخ القمػية األكثخ انتذارا في السياه     
السغشديػم عشرخ ضخوري لشسػ االسساك.  وىػ (Mg+2)ذكل ايػن مػجب ثشائي الذحشةببالساء ويتػاجج 

الخسػبية والشارية والستحػلة واسع االنتذار في الصبيعة ويجخل في معطع انػاع الرخػر ومشيا الرخػر 
وتكػن تخاكيده في السياه الصبيعية اقل مغ تخكيده في السياه السعجنية ولمسغشديػم اثخ ميع في عدخة 

ممغع  1300 -1000بيغ )ممغع/ لتخ(  4-1. ويتخاوح تخكيد السغشيديػم في السياه الصبيعية )(1)الساء
 /لتخ( في مياه البحار.

وميع لشسػ  يللمكمػروفالشطام البيئي السائي لكػنو احج السكػنات االساسية الجدئية ولمسغشيديػم اىسية في  
وتكاثخ االسساك وعشجما يكػن تخكيده بشدب عالية في السياه يؤثخ عمى صحة االندان مسا يؤدي إلى 

 .(2)اصابتو بسخض االسيال

ويعسل السغشيديػم عمى تحجيج وجػد العشاصخ الثقيمة في السياه بسعشى اخخ أن اي زيادة في تخكده   
السغشيديػم في السياه الصبيعية  ايػن . ويتخكد (3)سيؤدي إلى تمػث السياه وبالتالي يدبب مخض االسيال 

القذخة االرضية الكمدية وتديع ذوبان مكػنات عل تفكظ وتحمل الخسػبيات والتخبة. عمى شكل ايػن ناتج بف
  . (4)رخف الرحي بديادة تخكده مخمفات االنذصة البذخية وبدل االراضي الدراعية واالسسجة ومياه ال

 

 

                                                           

، 1عبج اليادي يحيى الرانع واروى شاذل شاقو، التمػث البيئي ، الجار الشسػذجية لمصباعة والشذخ، صيجا بيخوت، ط -1
. 12ص2011  

وجيسػرفػلػجية مجخى نيخ الفخات والعػامل السؤثخة في تغيخ كسية عبج السحدغ عبجهللا راضي الجابخي ، ىيجرو لػجية   -2
. 184، 2013كمية التخبية ، جامعة البرخة، ، ونػعية مياه  الشيخ وسط وجشػب العخاق، اشخوحة دكتػراه   

.65، مرجر سابق، حيجر مدىخ عبج عػن الكفاري، -3  

كمية التخبية  ،ه نيخ ديالى بالشذصات البذخية ، رسالة ماجدتيخلؤي عجنان حدػن الجسيمي ، العالقات السكانية لتمػث ميا -4
.154، ص2009ابغ رشج، جامعة بغجاد،   
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 ( 31ججول )                                       

 2022الجيهانية لعام  شطملغرام /لتر( لمياه  Mg+2)مدتهيات ايهن المغنيديهم            

 المعجل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1 57.095 60.51 53.68 بجاية الدشية جخف 

S2 49.72 45.87 53.57 بجاية الدشية وسط 

S3 53.675 55.63 51.72 نياية الدشية 

S4 49.775 48.8 50.75 بجاية الجيػانية 

S5 55.14 62.46 47.82 وسط الجيػانية 

S6  59.045 65.39 52.7 الجيػانيةنياية 

S7 61.455 70.27 52.64 الدجيخ 

S8 60.995 70.27 51.72 الحسدة 

 55.8625 59.9 51.8 السعجل الفرمي 

 2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية. بيانات، السرجر: الجراسة السيجانية

 (20شكل )                                             

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه Mg+2)مدتهيات ايهن المغنيديهم                    
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 ( 18) خريطة                                           

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه Mg+2لقيم عينات المغنيديهم) جغرافيالتهزيع ال          
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عمى نتائج التحاليل السختبخية واعتساد ( 18) خيصةوالخ (20)( والذكل31ومغ خالل مالحطة الججول )     
الجيػانية  شط( ضسغ مياه Mg+2) مالسغشيديػ تبيغ أن قيع ايػن   ةالباحث اىاالجيػانية التي اجخ  شطلسياه 
 شطفي مياه (العام Mg+2وبمغ معجل السغشديػم )ممغع/ لتخ( 70.27– 47.82بيغ ) تتخاوح

سػسع الذتػي في حيغ بمغ معجل ال  ممغع/لتخ( 51.8بمغ معجل السػسع الريفي )و   ممغع/لتخ(55.8الجيػانية)
أن الدبب ىػ نسػ الشباتات السائية  تخكيد السغشيديػم في السػسع الذتػي . تدايج ممغع /لتخ( ونمحع 59.9)

والتي تعسل عمى تخكيب مادة الكمػروفيل. كحلظ تدداد قيستو بدبب حجوث االمصار في ذلظ السػسع والتي 
لمسياه وجخفيا لألراضي الدراعية والتي تقع بالقخب مغ السجخى الشيخي وتعج تمظ  تؤدي إلى جخيان سصحي

( S7عشج السػقع) ذتػي وبمغت اعمى قيسة أليػن السغشيديػم في السػسع ال .االراضي مرجرا ميسا لمسغشيديػم
 ممغع/لتخ(. 70.27( إذ بمغت)جيخضسغ مشصقة) الد

تأثخىا  لتدايج إلىويعدى ىحا ا ممغع/لتخ(  70.27وبمغت ايزا )( ضسغ مشصقة )الحسدة( S8وعشج السػقع ) 
أليػن  قيسة دنىفي حيغ بمغت اسجخى الشيخ في تمظ السشاشق. لمبسياه الرخف الرحي التي تصخح 

فيعدى  (الجيػانية وسط( ضسغ مشصقة )5Sعشج السػقع) ريفيفي السػسع ال ممغع/لتخ( 47.82السغشديػم )
سجخى بتصخح إلى  ال سيسا التيتأثخ تمظ السشصقة بالسمػثات برػرة كبيخة ايػن السغشيديػم  لعجم  تشاقز

مع السحجدات العالسية مغ خالل ما تقجم وعشج مقارنة نتائج التحاليل السختبخية لكيع ايػن الكالديػم الشيخ. 
 لحجود السدسػح بيا.تقع ضسغ ا الجيػانية شطمياه أن  ممغع/لتخ(  150والعخاقية والبالغة )

 :Sodium( Na+1)الرهديهم  -3

السػجػدة في السياه بدبب شيػعو في صخػر القذخة االرضية وسيػلة  االيػناتيعج الرػديػم مغ      
ذوبانو في السياه. إذ إنو يتفاعل بذجة مع الساء فيػ يتػاجج في معطع السياه الصبيعية ويعج مغ العشاصخ 
االساسية في تغحية االندان فيػ مغ األيػنات السيسة التي تجخل في عسمية تشطيع الدػائل داخل جدع 

ممغع/ لتخ( يكدب السياه  200تخكد ايػن الرػديػم في مياه الشيخ عغ اكثخ مغ )تدايج أن . (1)ت الحيةالكائشا

                                                           

، 2008، عسان،  3عبج القادر عايج وغازي سفاريشي و عسخ الخيساوي، اساسيات عمع البيئية، دار وائل لمصباعة والشذخ، ط -3
.207ص  
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. أن التخاكيد العالية لمرػديػم في السياه السدتخجمة لألغخاض الدراعية تؤثخ سمبا عمى التخبة الصعع السالح
 .(1)ويقمل مغ نفاذيتيا وبالتالي يمحق ضخرا بالشبات

صخػر القذخة االرضية وان السرجر الخئيذ أليػن الرػديػم ىػ  وىػ مغ العشاصخ واسعة االنتذار في 
في الرخػر الخسػبية وبالتالي يؤدي معجن اليااليت الدخيع الحوبان. والرػديػم ىػ اكثخ وفخة مغ البػتاسيػم 

ممغع/ لتخ( ويعج  0-2إذ يتػاجج في مياه االمصار بشدبة ) ،الصبيعية والبيئية السائية إلى زيادة تخكيده في السياه
%( مغ القذخة االرضية ويحتػي الرػديػم عمى االمالح مثل 2-6مغ العشاصخ القمػية ويذكل ندبة )

 بيكخبػنات الرػديػم الحي تسيد بانيا امالح قميمة الحوبان.

بالرخف الرحي في رفع ندبة تخكيد  وتديع السبازل السػجػدة ضسغ مشصقة الجراسة والسصخوحات الخاصة 
الجيػانية وبذكل عام تدداد تخكيده في السػسع الدراعي وزيادة كسيات ما يصخح مغ  شطالرػديػم في مياه 

  .(2)الشذاشات البذخية السختمفة السبازل في مياه الشيخ . فزال عغ تأثيخ 

يا تدخب السياه الجػفية إذ تكػن حخكة يعدي  سبب تدايج تخكد عشرخ الرػديػم إلى عجة عػامل متبايشة مش
السياه الجػفية باتجاه شط الجيػانية. أضافة إلى تدايج ندبة االمالح القابمة لمحوبان في التخبة. كسا في شسال 

زراعية تكثخ فييا السبازل الدراعية والتي تحتػي  بأراضيمشصقة )الدجيخ(. فزال عغ مخور شط الجيػانية 
 عمى ندبة مغ االسسجة والسبيجات الدراعة. 

اضافة إلى مربات الرخف الرحي التي تصخح في مياه شط الجيػانية مغ دون معالجة. االمخ الحي ادي 
 إلى تدايج ندبة تخكد عشرخ الرػديػم ضسغ مياه شط الجيػانية. 

 

 

                                                           

، الجار العخبية لمشذخ والتػزيع، 1العزػية واىسيتيا في تغحية االندان ، ط احسج عبج هللا ثابت ، العشاصخ السعجنية وغيخ -1
.27. ص2011  

مرجر سابق ، تقييع مجى التمػث بالسعادن الثقيمة في مياه رواسب نيخ الجيػانية . العخاق حيجر مدىخ عبج عػن الكفاري ،   -2
.66ص  
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 ( 32)ججول                                      

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه Na+1مدتهيات ايهن الرهديهم)                 

 المعجل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1 64.28 64.28 148.0 بجاية الدشية جخف 

S2 65 65 148.0 بجاية الدشية وسط 

S3  105.305 73.34 137.27 الدشيةنياية 

S4 71.44 71.44 103.90 بجاية الجيػانية 

S5 92.85 72,27 113.43 وسط الجيػانية 

S6 95.89 72.39 119.39 نياية الجيػانية 

S7 108.67 76.80 108.67 الدجيخ 

S8 112.165 67.92 147.41 الحسدة 

 98.0 70.8 125.2 السعجل الفرمي 

 2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية.بيانات ،  السيجانيةالسرجر: الجراسة 

 ( 21شكل )                                           

 2022الجيهانية لعام  شط ( لمياهNa+1مدتهيات ايهن الرهديهم)               

 
 .(32عمى الججول )السرجر: اعتساد 

0

50

100

150

200

بداية السنية  موقعها
 جرف

بداية السنية 
 وسط

بداية  نهاية السنية
 الديوانية

وسط 
 الديوانية

نهاية 
 الديوانية

 الحمزة السدير 

S1 رمز العينة S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

 1سلسلة

 2سلسلة

 3سلسلة

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 الفصل الرابع....................  الخصائص النوعية )الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية(
 

 
115 

 ( 19خريطة )                                       

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه Na+1)رهديهم لقيم عينات ال جغرافيالتهزيع ال            
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عمى نتائج التحاليل السختبخية  واعتساد( 19)والخخيصة  ( 20)( والذكل32ة الججول )ومغ خالل مالحط     
معجل ايػن  وبمغ ممغع/ لتخ((64.28-148.0( تتخاوح بيغNaالجيػانية تبيغ أن قيع ايػن الرػديػم) شطلسياه 

 125.2معجل السػسع الريفي )وبمغ ممغع/لتخ( 98.0  الجيػانية) شطفي مياه  (Naالعام) رػديػمال
في السػسع  رػديػمتخكيد ال تدايج محعممغع /لتخ( ون70.8ممغع/لتخ(  في حيغ بمغ معجل السػسع الذتػي )

وزيادة معجالت  ضسغ مشصقة الجراسة. درجات الحخارة في السػسع الريفي تدايجىػ  أن الدبب .ريفيال
تخكده في السػسع الذتػي. فيعػد إلى  تشاقزأما  ،والرشاعية(التبخخ وما تزيفو السخمفات )الدراعية والسشدلية 

فزال عغ قمة ما يصخح مغ مخمفات مغ  ،درجات الحخارة ضسغ مشصقة الجراسة في السػسع الذتػي  تشاقز
 (S1عشج السػقع) ريفيفي السػسع ال رػديػموبمغت اعمى قيسة أليػن ال مختمف انػاع في مجخى الشيخ.

وبمغت ايزا  وسط مشصقة)الدشية(( S2ممغع/لتخ(. وعشج السػقع ) 148.0إذ بمغت) بجاية مشصقة )الدشية(
بدبب تأثخىسا بسياه الرخف الرحي التي تصخح إلى مجخى الشيخ في  التدايجممغع/لتخ(  ويعدى ىحا  148.0)

( ضسغ مشصقة )بجاية 1Sتمظ السشاشق. في حيغ بمغت ادنى قيسة في السػسع الذتػي ايزا عشج السػقع)
لعجم تأثخ تمظ السشصقة بالسمػثات برػرة كبيخة التي تصخح إلى مجخى   رػديػمايػن ال تشاقزفيعدى ( دشيةال

في مياه  رػديػممغ خالل ما تقجم وعشج مقارنة نتائج التحاليل السختبخية لكيع ايػن الو  ويبيغ الباحث الشيخ.
جسيع ل ايػن الرػديػم   نجج أن  ممغع/لتخ( 200مع السحجدات العالسية والعخاقية والبالغة ) الجيػانية شط

 مػاقع عيشات مشصقة الجراسة تقع ضسغ الحجود السدسػح بيا.

ىػ عشرخ غحائي اساسي لكل مغ الشباتات والحيػانات ، كػنو  :Potassium( k +1البهتاسيهم ) – 4
السختمفة، ولو دور في تشطيع السياه ويداعج عمى مشع الجفاف واحتباس يذارك في تفاعالت االنديسات 

  )  1(الدػائل

                                                                            

  

                                                           

.127 ،ص2018والسياه، دار الكتب والػثائق العخاقية، بغجاد ، محسػد فاضل الجسيمي، وسمػى ىادي احسج، تمػث التخبة -3  
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 ( 33ججول )                                              

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه k+1مدتهيات ايهن البهتاسيهم)                  

 المعجل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1 4.89 4.83 4.95 بجاية الدشية جخف 

S2 3.95 3.1 4.8 بجاية الدشية وسط 

S3 4.04 3.33 4.75 نياية الدشية 

S4 4.6 3.68 5.55 بجاية الجيػانية 

S5 4.2 3.57 5.0 وسط الجيػانية 

S6 4.54 3.68 5.4 نياية الجيػانية 

S7 4.03 4.03 5.0 الدجيخ 

S8 4.87 4.14 5.6 الحسدة 

 4.39 3.79 5.13 السعجل الفرمي 

تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية.بيانات  ،  السرجر: الجراسة السيجانية    
2022 

 ( 22شكل )                                        

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه k+1مدتهيات ايهن البهتاسيهم )                

 
 .(33الججول ) بيانات السرجر: اعتساد عمى  
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ىػ تعخية الرخػر التي تحتػي عمى السعادن الصيشية أن السرجر الخئيذ لمبػتاسيػم في السياه الصبيعية     
. يعػد سبب وجػد تػاجج ايػن البػتاسيػم إلى تحمل السػاد العزػية وبقايا الشباتات واشالق ايػنات (1)

عمى نتائج التحاليل  االعتساد( 20والخارشة ) (22)( والذكل33ومغ خالل مالحطة الججول )  (2)البػتاسيػم
الجيػانية  شط( ضسغ مياه K)لباحثة  تبيغ أن قيع ايػن البػتاسيػم الجيػانية التي اجختيا ا شطالسختبخية لسياه 

 4.39الجيػانية) شطفي مياه  (K) بػتاسيػم العاممعجل ايػن ال وبمغ ممغع/ لتخ( (3.1-5.55 تتخاوح بيغ
 ممغع/لتخ(   5.13ممغع/لتخ(  وبمغ معجل السػسع الريفي )

  .في السػسع الريفي بػتاسيػمتخكيد ال تدايج محعممغع /لتخ( ون 3.79السػسع الذتػي )في حيغ بمغ معجل   
، درجات الحخارة في السػسع الريفي ضسغ مشصقة الجراسة. وزيادة معجالت التبخخ تدايجالدبب ىػ ويعدى 

تخكده في ز تشاق. أما وبالتالي يؤدي إلى تخكد السمػثات الجيػانية. شط فزال عغ قمة التراريف السائية
يب مشاس تدايجفزال عغ  ،معجالت التبخخ تشاقزدرجات الحخارة وبالتالي  تشاقزالسػسع الذتػي. فيعػد إلى 

السػسع الريفي بػتاسيػم في . وبمغت اعمى قيسة أليػن المسا يؤدي إلى تخفيف تخكد السمػثات ،الجيػانية شط
 ممغع/لتخ(. 55.5( إذ بمغت)الجيػانية( بجاية مشصقة )S4عشج السػقع)

الجيػانية في تمظ السشصقة بأراضي زراعية تكثخ فييا السبازل الدراعية  شطمخور  بدبب التدايجويعدى ىحا   
 ممغع/لتخ( 3.1وبمغت) . في حيغ بمغت ادنى قيسة في السػسع الذتػي والتي تؤدي إلى ارتفاع تخكد البػتاسيػم

لعجم تأثخ تمظ السشصقة  بػتاسيػمايػن ال تشاقز( ضسغ مشصقة )بجاية الدشية( فيعدى 2Sعشج السػقع)
 بالسمػثات برػرة كبيخة التي تصخح إلى مجخى الشيخ. 

الجيػانية وفق السحجدات العخاقية والعالسية انيا لع تتجاوز الحج السدسػح بو  شطأما بالشدبة لرالحية مياه   
  ممغع/لتخ(.12البػتاسيػم والبالغ ) أليػن 

 

                                                           

.151، مرجر سابق، ص تحميل مكاني لشػعية مياه شط الخميثة ، دراسة في جغخافية البيئة اثسار عباس كخيع العبادي، -2  
ه البيئية، رسالة ماجدتيخ ، دجمة وأثار  -مقجاد دمحم احسج حدغ الجبػري، تقييع كفاءة مذخوع ري االسحاقي إلى ذراع الثخثار -3

.129، ص2013كمية التخبية، جامعة تكخيت،   
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 ( 20خريطة )                                         

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه k+1)بهتاسيهم لقيم عينات ال جغرافيالتهزيع ال        
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 االيهنات الدالبة  ثانيا:     

 :Sulphur( SO4-2الكبريتات ) -1

وتذسل االيػنات الدالبة ايػن الكبخيت وايػن الكمػر وايػن الشتخات وتعج تمظ االيػنات ميسة لتكػيغ      
االمالح في السياه وبالحات مع ايػن الرػديػم. وتعج الرخػر الخسػبية مثل الجبذ واالنيايجرايت مرجر 

وان زيادة تخكيد الكبخيتات في مياه الذخب يؤدي   ، فزال عغ االنذصة الدراعية والرشاعية ميع لمكبخيتات
 . (1)إلى حجوث شعع في السياه واالضخار برحة االندان

مثل  يتاتوتتػاجج الكبخيتات برػرة كبيخة ججا في الصبيعية ويعػد الدبب في تحمل الخواسب الحاممة لمكبخي   
ويقتخن تػاججه في  ممغع/ لتخ( 200. إما ندبة تػاججه في السياه الصبيعية فتبمغ ) الجبذ واالنييجريت
ممغع/لتخ( فتربح السياه غيخ  500والتجسعات السمحية . أن زيادة الكبخيتات اكثخ مغ )الرخػر الخسػبية 

 الستخجامات البذخية. صالحة ل

فزال عغ  ،غاز ثاني اوكديج الكبخيت السػجػد في الغالف الجػي والشاتج عغ اختخاق الػقػد الحجخي  عجي   
 .(2)التمػث الشاتج عغ السخكبات فعسمية وصػل الغاز إلى السياه عغ شخيق االمصار الحامزية 

ػفية. ويكػن مرجر ويدداد تخكيدىا في السياه الجوتتػاجج الكبخيتات بتخاكيد قميمة في السياه الدصحية    
الكبخيتات العجيج مغ الرشاعات مثل صشاعة االسسجة والػرق وتكخيخ الشفط. وان زيادة ندب الكبخيتات في 

 .(3)السياه تؤدي إلى حجوث تغيخ في الرفات الصبيعية

 

                                                           

1 - AIi Mohammed , Obeid AL- Duiaiml Evaluation, of surface and groundwatrr. Puality. Master. 

University of Baghdad . College of science Department of geology 2018. P.71. 
، مرجر سابق  تقييع مجى التمػث بالسعادن الثقيمة في مياه رواسب نيخ الجيػانية . العخاق،  حيجر مدىخ عبج عػن الكفاري،-2

. 71، ص  
باسع حديغ خزخ العبيجي ودمحم صادق سمسان، دراسة نػعية ومقجار السياه الجػفية في محافطة االنبار وصالحيتيا  -3

.12، ص 2011( 1( العجد)14مجمة جامعة الشيخيغ، السجمج ) لالستخجامات البذخية والدراعية،  
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 ( 34ججول )                                        

SO4مدتهيات ايهن الكبريتات )                
 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه 2_

 السعجل السػسع الذتػي  السػسع الريفي مػقعيا رمد العيشة

S1 261.69 260.37 263.01 بجاية الدشية جخف 

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 الجيػانية 

S5  271.58 263.67 279.49 الجيػانيةوسط 

S6 301.95 262.3 341.6 نياية الجيػانية 

S7  304.375 266.21 342.54 الدجيخ 

S8 302.565 269.93 335.2 الحسدة 

 278.54 262.93 294.43 السعجل الفرمي 

 2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2العمسي،  بتاريخ  مختبخ يػسايذ ونتائج التحاليل السختبخية.بيانات ،  السرجر: الجراسة السيجانية

SO4( مدتهيات ايهن الكبريتات )23شكل )             
 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه 2_

 

 .(34الججول ) بيانات السرجر: اعتساد عمى  
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 (21خريطة )                                    

SO4)كبريتات لقيم عينات ال جغرافيالتهزيع ال        
 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه 2_
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عمى نتائج التحاليل  اعتساد( 21( والخخيصة )23( والذكل )34ومغ خالل مالحطة الججول )     
 شط( ضسغ مياه SO4الجيػانية. تبيغ أن قيع ايػن الكبخيتات  ) شطالباحث لسياه  اىاجخ السختبخية التي ا

 278.54الكبخيتات العام ) معجل ايػن  وبمغ ممغع/ لتخ( 342.54-256.08( الجيػانية تتخاوح بيغ
ممغع/لتخ(  في حيغ بمغ معجل 294.43) وبمغ معجل السػسع الريفيالجيػانية   شطفي مياه  ممغع/لتخ(

 شطأن ىشاك تغيخات فرمية لتخكد الكبخيتات ضسغ مياه  محعممغع /لتخ( ون262.93السػسع الذتػي )
بيغ يو  يع تخكد الكبخيات في السػسع الريفي. عسا ىػ عميو في السػسع الذتػي.ق تدايج  محعالجيػانية. إذ ن

 تدايجفزال عغ  درجات الحخارة في السػسع الريفي ضسغ مشصقة الجراسة. تدايجأن الدبب ىػ  ةالباحث
ندب السمػثات التي تصخح  تدايجالجيػانية.  شطمعجالت التبخخ. وكحلظ بدبب اندياب السياه الجػفية نحػ 

معجالت  تشاقز مغ ثعدرجات الحخارة و  تشاقزتخكده في السػسع الذتػي فيعػد إلى  تشاقزأما بالشيخ. 
مسا يؤدي إلى تخفيف تخكد السمػثات. وبمغت اعمى قيسة  ،الجيػانية شطمشاسيب  تدايجفزال عغ  ،خالتبخ

ممغع/لتخ(.  342.54إذ بمغت) ،(الدجيخ( مشصقة )S7في السػسع الريفي عشج السػقع) الكبخيتاتأليػن 
فزال عغ أن تخبة تمظ  .الجيػانية شطتدخب السياه الجػفية التي تكػن حخكتيا نحػ  بدبب تدايجويعدى ىحا 

 256.08وبمغت) في حيغ بمغت ادنى قيسة في السػسع الذتػي  السشصقة تستاز بارتفاع ندبة الجبذ فييا.
لعجم تأثخ تمظ   كبخيتاتايػن ال تشاقز( ضسغ مشصقة )بجاية الدشية( فيعدى 2Sعشج السػقع) ممغع/لتخ(

ومغ خالل ما تقجم وعشج مقارنة نتائج تحاليل يخ. السشصقة بالسمػثات برػرة كبيخة التي تصخح إلى مجخى الش
 -200الجيػانية تبيغ بأنيا تقع خارج السحجدات العخاقية والعالسية والبالغة ) شطايػن الكبخيت ضسغ مياه 

 اي غيخ مدسػح بيا. ممغع/لتخ( 250

 :Chloride( Cl_1) الكلهر -2

والتي تترف بقابميتيا العالية عمى ىػ مغ االيػنات الدالبة السيسة السػجػدة في السياه الصبيعية، 
( والحي يكدب NaCl( سيكػن كمػريج الرػديػم )Na-1الحوبان، وعشج ارتباشو مع ايػن الرػديػم )

 .(1)الساء الصعع السالح

                                                           

.311مرجر سابق ،   أثخ السشاخ في الخرائز الشػعية لشيخ الجيػانية، لبة ناضع عبج الحديغ الجشة ، - 1 
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ويػجج ايػن الكمػر في معطع السرادر السائية الصبيعية نتيجة لحوبان الرخػر الخسػبية التي تسخ عمييا  
وىػ مغ .(1) السياه، وتعج مخمفات االنذصة البذخية التي تصخح إلى الشيخ مغ مرادر ايػن الكمػر

خخى مثل السغشيديػم االيػنات التي تعصي الساء الصعع السالح السيسا عشج ارتباشو مع االيػنات اال
 .(2)والكالديػم . وان زيادة تخكده دليل عمى تمػث السياه الصبيعية بسياه الرخف الرحي

 ( 35ججول )                                         

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه Cl_1مدتهيات ايهن الكلهر )                

 السعجل السػسع الذتػي  السػسع الريفي مػقعيا رمد العيشة

S1 157.78 139.16 176.4 بجاية الدشية جخف 

S2 153.86 143.08 164.64 بجاية الدشية وسط 

S3 169.54 158.76 180.32 نياية الدشية 

S4 167.58 164.64 170.52 بجاية الجيػانية 

S5 168.53 158.78 178.3 وسط الجيػانية 

S6 175.42 168.56 182.28 نياية الجيػانية 

S7  162.68 162.68 186.2 الدجيخ 

S8 187.18 180.32 194.04 الحسدة 

 168.78 159.49 178.07 السعجل الفرمي 

                                2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية. بيانات ، السرجر: الجراسة السيجانية     

 
                                                           

ايسان سامي الدخاج و ومشى حديغ و ساشع محسػد الخاوي، بعس السؤثخات الشػعية لسياه نيخ دجمة في مجيشة البرخة،  -1
.14، ص2011، ةاستجالليدراسة   

( 27غيجاء ياسيغ الكشجي، مدح نػعي لمسياه الجػفية والدصحية في مجيشة الكاضسية، مجمة اليشجسة والتكشػلػجيا، السجمج ) -2
.542، ص 2009، 15العجد   
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 ( 24شكل )                                             

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه Cl_1مدتهيات ايهن الكلهر )                    

 

 (35الججول )بيانات  السرجر: اعتساد عمى

عمى نتائج التحاليل السختبخية اعتساد ( 22( والخخيصة )24( والذكل )35ومغ خالل مالحطة الججول )
 -الجيػانية تتخاوح بيغ شط( ضسغ مياه Clالجيػانية. تبيغ أن قيع ايػن الكمػر  ) شطالباحث لسياه  اىاجخ التي ا

ممغع/لتخ( وبمغ معجل السػسع  168.78العام ) الكمػر معجل ايػن  وبمغ ممغع/ لتخ((139.16- 194.04
شاك ممغع /لتخ( ونالحع أن ى159.49حيغ بمغ معجل السػسع الذتػي )في ، ممغع/لتخ(178.07الريفي )

في السػسع الريفي.  الكمػريع تخكد ق  تدايج محعإذ ن ،الجيػانية شطضسغ مياه  تغيخات فرمية لتخكد الكمػر
والتي تداعج عمى ذوبان  درجات الحخارة تدايجأن الدبب ىػ  ةبيغ الباحثيعسا ىػ عميو في السػسع الذتػي. و 

تخكده في السػسع  تشاقزأما  فزال عغ ما يصخح مغ مخمفات في مجخى الشيخ. ،ايػن الكمػر في السياه
مسا يؤدي إلى تخفيف  ،الجيػانية شطمشاسيب  تدايجفزال عغ  ،درجات الحخارة تشاقزالذتػي فيعػد إلى 

( إذ حسدةمشصقة )ال( S8في السػسع الريفي عشج السػقع) الكمػريجتخكد السمػثات. وبمغت اعمى قيسة أليػن 
. في حيغ بمغت ادنى قيسة تأثخىا بسياه الرخف الرحيبدبب  لتدايجممغع/لتخ(. ويعدى ىحا ا194.04بمغت)

لعجم تأثخ تمظ  كمػرايػن ال تشاقز( ضسغ مشصقة )بجاية الدشية( فيعدى 1Sفي السػسع الذتػي عشج السػقع)
السشصقة بالسمػثات برػرة كبيخة التي تصخح إلى مجخى الشيخ. ومغ خالل ما تقجم وعشج مقارنة نتائج تحاليل 

السحجدات العخاقية وفق  ضسغ الحجود السدسػح بياالجيػانية تبيغ بأنيا تقع  شطضسغ مياه  كمػرايػن ال
 ممغع/لتخ( 250 -200والعالسية والبالغة )
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 (22خريطة )                                         

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه Cl_1)كلهر لقيم عينات ال جغرافيالتهزيع ال               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.GIS– 10.5)واستخجام بخنامج عمى نتائج التحاليل السختبخية،  اعتسادالسرجر:             
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 :Nitrate( NO3_1النترات )  -3

وتتكػن ىي احجى اشكال الشتخوجيغ في السياه وىي جدء ميع مغ الجورة البايػجيػكسيائية في الصبيعية     
الشتخات مغ تأكدج الشتخوجيغ العزػي في التخبة ومغ الفزالت الرشاعية والدراعية أو مغ خالل غاز ثاني 

. وتعج االسسجة (1)الكيسائية( السػجػد في الجػ والشاتج مغ عػادم الديارات واالسسجة NO2اوكديج الشتخوجيغ )
العزػية اىع مرادر الشتخات في الساء الصبيعي ، فزال عغ االنذصة الرشاعية ومياه الرخف الرحي، 

ن زيادة ممغع /لتخ( تذكل خصخ عمى صحة االندان. اال أ 15وان زيادة تخكيد الشتخات في مياه الذخب عغ )
تخكيدىا في مياه الخي ال يدبب أي ضخر عمى الشبات وغالبا ما يتع خمط الشتخات مع الدساد والساء عشج ري 

وتداىع الشتخات في تكػيغ البخوتيغ الحي يعج أحج العشاصخ االساسية لمكائشات الحية. . السحاصيل الدراعية
 حيث تحرل االسساك عميو مغ خالل الشباتات السائية.

زيادة الشتخات إلى نسػ بعس االحياء السائية وخاصة اليائسات الشباتية وىحه الديادة تذكل احيانا تغيخ  تؤدي  
السائي. والحي ىػ بحج ذاتو حالة مغ حاالت التمػث. وتدبب زيادة الشتخات ايزا تأثيخات بالشطام البيئي 

في صحة االندان مغ خالل تحػيل الشتخات فديػلػجية عشج بعس االحياء كحلظ تؤثخ تخاكيد الشتخات السائية 
جختيا الباحثة لسياه نيخ عمى نتائج التحاليل السختبخية التي ااعتساد  (.2)باالختدال في الساء إلى نتخات 

 ممغع/ لتخ(6.80 -3.84)  الجيػانية تتخاوح بيغ شط( ضسغ مياه NO3الجيػانية. تبيغ أن قيع ايػن الشتخات)
( 36الجيػانية، كسا و مػضح في الججول ) شطممغع/لتخ( في مياه  5.53العام ) معجل ايػن الشتخات وبمغ

 .2022( لسياه شط الجيػانية لعام NO3مدتػيات ايػن الشتخات )والحي يبيغ 

 

 

                                                           

شارق دمحم ارشييج، دراسة ىيجرولػجية ونسحجة  جخيان السياه الجػفية في مشصقة الكػيخ جشػب السػصل ، رسالة ماجدتيخ  -3
. 50، ص2003كمية العمػم ، جامعة السػصل،   

كمية اآلداب ، جامعة ، يخاميخ نعسة دمحم غافل الدوبعي، السػارد السائية في ناحية اليػسفية وسبل تصػرىا، رسالة ماجدت -2
  .110، ص2020االنبار ، 
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 ( 36ججول )                                        

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه NO3_1مدتهيات ايهن النترات )                 

 المعجل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1 5.87 6.65 5.09 بجاية الدشية جخف 

S2 5.28 6.74 3.84 بجاية الدشية وسط 

S3 5.42 6.46 4.39 نياية الدشية 

S4 5.46 6.56 4.37 بجاية الجيػانية 

S5 5.47 6.44 4.50 وسط الجيػانية 

S6  5.47 6.50 4.44 الجيػانيةنياية 

S7 5.61 6.66 4.56 الدجيخ 

S8 5.7 6.80 4.60 الحسدة 

 5.53 6.60 4.47 السعجل الفرمي 

                                2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية.بيانات  ،  السرجر: الجراسة السيجانية     

 ( 25شكل )                                            

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه NO3_1مدتهيات ايهن النترات )                   

 

 .(36الججول ) بيانات السرجر: اعتساد عمى
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 ( 23خريطة )                                      

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه NO3_1)نترات التهزيع المكاني لقيم عينات ال            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.GIS– 10.5)واستخجام بخنامج عمى نتائج التحاليل السختبخية،  اعتسادالسرجر:         
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لمسػسع الريفي قج نجج أن السعجل  ( 23( والخخيصة )25( والذكل )36ومغ خالل مالحطة الججول )    
أن ىشاك تغيخات  نمحعممغع /لتخ( و  6.60معجل السػسع الذتػي )في حيغ بمغ  ممغع/لتخ( 4.47)بمغ  بمغ

إذ  كيع تخكد الشتخات بيغ السػسسيغ.ل تدايجىشاك   الجيػانية. إذ نمحع شطضسغ مياه  شتخاتفرمية لتخكد ال
ضسغ  ذتػي درجات الحخارة في السػسع ال تشاقزأن الدبب ىػ  ،سجل السػسع الذتػي معجل فرمي اعمى

اعجاد اليائسات الشباتية  تشاقزعغ فزال  ،تيإذ تحافع الشتخات بتخكيدىا وال تتحػل إلى نتخ  مشصقة الجراسة.
وزيادة  درجات الحخارة تدايجفيعػد إلى  ريفيتخكده في السػسع ال تشاقزأما  في تخاكيد الشتخات. تدايجيقابميا 

في  شتخاتوبمغت اعمى قيسة أليػن ال في تخكيد االوكدجيغ السحاب. التشاقزات إلى نتخيت بدبب اختدال الشتخ 
تأثخ  بدببالتدايج ممغع/لتخ(. ويعدى ىحا  6.80( إذ بمغت)حسدة( مشصقة )الS8السػقع)عشج  ذتػي السػسع ال

. في حيغ تمظ السشصقة بالسمػثات الحاوية عمى السػاد العزػية والتي تحػي عمى ندبة عالية مغ السمػثات
بجاية الدشية ( ضسغ مشصقة )S2عشج السػقع)( ممغع/لتخ 3.84وبمغت) بمغت ادنى قيسة في السػسع الذتػي 

 برػرة كبيخة التي تصخح إلى مجخى الشيخلعجم تأثخ تمظ السشصقة بالسمػثات شتخات ايػن ال تشاقز( فيعدى وسط
 شطومغ خالل ما تقجم وعشج مقارنة نتائج تحاليل ايػن الشتخات ضسغ مياه  ويبيغ الباحثة .خالل ذلظ السػسع

 50 -40الجيػانية تبيغ بأنيا تقع ضسغ الحجود السدسػح بيا وفق السحجدات العخاقية والعالسية والبالغة )
 ممغع/لتخ(

 .العناصر الثقيلة والخرائص البكتريهلهجية المبحث الثالث:

 :Heavy Metalsالعناصر الثقيلة:  :اوال    

( مخات مقارنة بكثافة الساء، ومعطع انػاع الرخػر التي 5وىي السعادن التي تستمظ كثافة اكثخ مغ )
الثقيمة ىي تكػن قميمة الحوبان وىحا ما يحج مغ تخكيدىا في السياه الصبيعية ، إما زيادة تحتػي عمى السعادن 

تخكيدىا في السياه فيػ بدبب مدج مياه السجاري والسخمفات الرشاعية التي تحتػي عمى ىحه العشاصخ في 
إما شا مشصقة الجراسة. السياه الجارية. ووجػد ىحه العشاصخ في السياه تعج مغ السذاكل السيسة التي تعاني مي

باختالف مرادرىا، إذ أن وجػد الخصاص في الساء ناتج عغ شخح الفزالت  فيختمفتخكيدىا في الساء 
إلى السرجر الخئيذ الحي يمػث  فزال عغ ،وصشاعة االصباغ والسصاط والدجاج  الرشاعية إلى الساء مثل

وغالبا ما تدتمع البيئة السائية لألنيار كسيات مغ السمػثات بسا فييا  اليػاء والساء والتخبة وىػ عػادم الديارات.
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وتسيل ىحه السعادن إلى  (1)السعادن الثقيمة وفي االحيان تتػاجج ىحه السعادن بحالة صمبة في مياه االنيار
 ىع تمظ العشاصخ ىي: أ ومغ التخاكع في قاع الشيخ الحي يعج مكان ميع لتمظ السعادن 

وىػ مغ العشاصخ الكيسيائية الذائعة في الصبيعية وىػ مغ السعادن الثقيمة   :Lead( pbالرصاص ) -1
ويعج مغ اكثخ السعادن الثقيمة وفخة في كل البيئات االرضية والسائية  ،االكثخ كثافة مغ العشاصخ االخخى 

يار تبمغ الػقػد والستفجخات ولو نقصة انر عسالويتكػن غالبا مغ االنذصة البذخية مثل التعجيغ واست
( ودرجة غميان ) 327) ( ويعج  1725.5م  اخصخ السمػثات عمى صحة االندان ويتع تشاولو مغ قبل م 

إذ أن التعخض السشخفس لمخصاص  ،الشباتات بديػلو. وىػ الدبب الخئيذ لحاالت التدسع بالسعادن الثقيمة
 .(5الرػرة ) ،(2)لو أثار صحية عمى السجى الصػيل حيث يؤدي إلى التدسع وخاصة لجى االشفال

 (5صهرة )                                        

 2202الجيهانية لعام  اصر مياه شطاجراء التحاليل المختبرية لعن                

 

 

 

 

          

         

 

 2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني،  7/2العمسي،  ذنتائج التحاليل السختبخية ، مختبخ يػسايعمى اعتساد  السرجر:          

                                                           

.23مرجر سابق، ص   التحميل السكاني لتمػث مياه شط الجيػانية ، واثارىا البيئية، سحخ دمحم عبج الذباني، - 1 
مرجر سابق،  العخاق، –تقييع مجى التمػث بالسعادن الثقيمة في مياه رواسب نيخ الجيػانية حيجر مدىخ عبج عػن الكفاري،  -2

51.  
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 ( 37ججول )                                             

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه pbمدتهيات عنرر الرصاص )             

 المعجل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها العينةرمز 

S1 0.0771 0.0421 0.1121 بجاية الدشية جخف 

S2 0.0822 0.0453 0.1191 بجاية الدشية وسط 

S3 0.05055 0.0203 0.0808 نياية الدشية 

S4 0 0 0.0 بجاية الجيػانية 

S5 0.0114 0.0114 0.0 وسط الجيػانية 

S6 0.0191 0 0.0382 نياية الجيػانية 

S7 0 0 0 الدجيخ 

S8 0 0 0 الحسدة 

 0.0300 0.014 0.0437 المعجل الفرلي 

                                2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية.بيانات ،  السرجر: الجراسة السيجانية     

 ( 26شكل )                                        

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه pbمدتهيات عنرر الرصاص )                

 
 .(37الججول ) بيانات السرجر: اعتساد عمى
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( pb. تبيغ أن قيع عشرخ الخصاص)(24( والخخيصة )26والذكل )( 37)ومغ خالل مالحطة الججول     
معجل عشرخ الخصاص العام  وبمغ ممغع/ لتخ( (0.1191 -0 الجيػانية تتخاوح بيغ شطضسغ مياه 

في حيغ بمغ   ،/لتخ(ممغع 0.0437الجيػانية وبمغ معجل السػسع الريفي )  شطممغع/لتخ( في مياه 0.0300)
الخصاص ضسغ أن ىشاك تغيخات فرمية لتخكد عشرخ  نالحع ممغع /لتخ( و  0.014معجل السػسع الذتػي )

ىشاك ارتفاع بديط بيغ قيع تخكد عشرخ الخصاص بيغ السػسسيغ. إذ سجل  الجيػانية. إذ نمحع شطمياه 
  .السػسع الريفي معجل فرمي اعمى

درجات الحخارة وزيادة معجالت التبخخ. فزال عغ زيادة الشذاشات  تدايجأن الدبب ىػ  ةبيغ الباحثيو   
 فيعػد إلى ذتػي تخكده في السػسع ال تشاقزالبذخية السختمفة وبالتالي زيادة ما يصخح بالشيخ مغ مخمفات . أما 

سع في السػ  الخصاص لعشرخوبمغت اعمى قيسة  عػامل مشيا التغيخات الفرمية وقمة اعجاد اليائسات الشباتية.
 ممغع/لتخ(.  0.1191إذ بمغت) بجاية الدشية وسط((( مشصقةS2عشج السػقع) ريفيال

بدبب تأثخ تمظ السشصقة بالسمػثات الحاوية عمى السػاد العزػية والتي تحػي عمى ندبة ويعدى ىحا التدايج   
مشصقة ( ضسغ S4. في حيغ بمغت ادنى قيسة في السػسع الذتػي عشج السػقع)عشرخ الخصاصعالية مغ 

تأثخ تمظ السشصقة بالسمػثات برػرة كبيخة التي تصخح إلى  / ممغع /لتخ( بدبب عجم0وبمغت )الجيػانية(  بجاية)
 مجخى الشيخ خالل ذلظ السػسع.

لع  .2022الجيػانية لعام  شطولقج اضيخت نتائج التحاليل السختبخية بأن قيع عشرخ الخصاص في مياه   
 ممغع/لتخ( . 0.05ب السحجدات العخاقية والعالسية والبالغة اقل مغ )يتجاوز الحجود السدسػح بيا حد
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 (24خريطة )                                       

 2022( لمياه شط الجيهانية لعام pb)رصاص لقيم عينات ال جغرافيالتهزيع ال           
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    ((CO.الكهبلت 2     

ىػ عشرخ كيسيائي لػنو ابيس ويدمظ سمػك معجن انتقالي نسػذجي وفي الطخوف االعتيادية يتفاعل    
. ويكػن تخكيد (1)بجرجة تكاد ال تحكخ مع السعادن الشسػذجية مثل االوكدجيغ، والكبخيت، الكمػر، والكخوم، 

عشرخ الكػبمت في القذخة االرضية عالي ججا في الرخػر فػق القاعية وقميل في الرخػر الجيخية 
والخممية. إما مغ الشاحية الجيػكيسيائية فان سمػكو في التخبة يعسل لدمػك كل مغ الحجيج والسشغشيد وكسيات 

و قابمية كبيخة لالرتباط مع بعس السخكبات ومشيا كبيخة مشو تعػد لمتمػث الرشاعي ومخمفات احتخاق الػقػد. ول
 . (2)السشغشيد

 ( 38ججول )                                         

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه COمدتهيات عنرر الكهبلت )                 

 المعجل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1  0.07725 0.1413 0.0132 جخفبجاية الدشية 

S2 0.0608 0.10520 0.0164 بجاية الدشية وسط 

S3 0.0662 0.1228 0.0096 نياية الدشية 

S4 0.0721 0.106 0.0382 بجاية الجيػانية 

S5 0.0105 0.021 0 وسط الجيػانية 

S6 0 0 0 نياية الجيػانية 

S7 0 0 0 الدجيخ 

S8 0 0 0 الحسدة 

 0.03586 0.0620375 0.009675 السعجل الفرمي 

                                2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية.بيانات ،  السرجر: الجراسة السيجانية     

                                                           

نادية سمسان نريف، تغيخ الخرائز الصبيعية  لمتخبة والسياه الجػفية لسػاقع شسخ الشفايات في مجيشة بغجاد ، رسالة  -3
.53، ص2013كمية التخبية ، الجامعة السدتشرخية، ، ماجدتيخ  

.183سابق، مرجر   تقييع ىيجرو بيئي لخرائز مياه حػض نيخ العطيع، امل كخيع تػلي الشاني، - 2 
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 ( 27شكل )                                       

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه COمدتهيات عنرر الكهبلت )                

 
 .(38الججول ) بيانات السرجر: اعتساد عمى

عمى نتائج التحاليل السختبخية اعتساد ( 25( والخخيصة )27( والذكل )38ومغ خالل مالحطة الججول )  
الجيػانية تتخاوح  شط ( ضسغ مياهCO)كػبمتالجيػانية. تبيغ أن قيع عشرخ ال شطلسياه  ةالباحث اىاجخ التي ا

 شطممغع/لتخ( في مياه  0.03586العام ) كػبمتمعجل عشرخ ال وبمغ ممغع/ لتخ( (0.1228 -0 بيغ
/لتخ(  في حيغ بمغ معجل السػسع الذتػي ممغع 0.009675الجيػانية وبمغ معجل السػسع الريفي )

 شطضسغ مياه  ن ىشاك تغيخات فرمية لتخكد عشرخ الكػبمتأنالحع /لتخ( و ممغع  0.0620375)
الدبب ىػ  ويعدى الدبببيغ السػسسيغ.  كػبمتبديط بيغ قيع تخكد عشرخ ال تدايجىشاك  حعالجيػانية. إذ نم

درجات الحخارة وزيادة معجالت التبخخ. فزال عغ زيادة الشذاشات البذخية السختمفة وبالتالي زيادة ما  تدايج
 شطفي مياه  كػبمتيصخح بالشيخ مغ مخمفات . ولقج اضيخت نتائج التحاليل السختبخية بأن قيع عشرخ ال

 0-0.والبالغة ) قية والعالسية. لع يتجاوز الحجود السدسػح بيا حدب السحجدات العخا 2022الجيػانية لعام 
 ممغع /لتخ(
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 ( 25)خريطة                                         

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه CO)لقيم عينات الكهبلت  جغرافيالتهزيع ال          
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 :Cadmium (cd) الكادميهم -2

ىػ عشرخ يتػاجج في الصبيعية برػرة قميمة ويتػاجج في الرخػر والخواسب والساء ويدداد تخكيده في     
وليذ لو شعع أو رائحة محجدة ويكػن تخكيده في السشاشق اقل مغ  ،الشذاط البذخي والرشاعي والدراعي

ويختبط الكادميػم , ممغع/لتخ( 0.1ممغع/لتخ( أما في السشاشق شجيجة التمػث فتتجاوز ندبتو ) 0.0002)
عجيج مغ التفاعالت االنديسية والتي تدبب ط وثيق بعسمية التسثيل الغحائي لمدنظ ويحل محل الدنظ في الارتبا

وتعج التخبة مغ اىع مرادر الكادميػم بدبب السبيجات الحذخية  .اضصخابات أو تػقف الشذاط الجدسي
ومبيجات الفصخيات واالسسجة التي تدتخجم الكادميػم بالدراعة، إما تػاججه في البيئية السائية نتيجة عسميات 

السياه والخواسب فيي السمػثات التجػية الصبيعية والتعجيغ ومراىخ السعادن والرشاعات، إما مرادره في 
     .     (1)الرشاعية التي تخمى في الشيخ برػرة مباشخة

 (39ججول )                                        

 2022الجيهانية لعام  شطلمياه   (cd)مدتهيات عنرر الكادميهم                  

 المعجل المهسم الذتهي  المهسم الريفي مهقعها رمز العينة

S1 4.311. 4.111. . بداية السنية جرف 

S2 31..4. ..4.3. 0 بداية السنية وسط 

S3 4.3.1. 4.1.1. 0 نهاية السنية 

S4 4.311. 0 4.13. بداية الديوانية 

S5 11...4. 0 33..4. وسط الديوانية 

S6 3..4. 0 11..4. نهاية الديوانية. 

S7 111..4. 1...4. 0 السدير 

S8 1...4. 31..4. 0 الحمزة 

 1...4. 7171...4. 111....4. المعدل الفصلي 

                                2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية. بيانات ، السرجر: الجراسة السيجانية  

                                                           

مرجر سابق،  العخاق، –تقييع مجى التمػث بالسعادن الثقيمة في مياه رواسب نيخ الجيػانية حيجر مدىخ عبج عػن الكفاري،  -3
96.  
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 ( 28شكل )                                      

 2022الجيهانية لعام  شطلمياه  (cdادميهم )مدتهيات عنرر الك           

 

 .(39الججول ) بيانات السرجر: اعتساد عمى

عمى نتائج التحاليل السختبخية  اعتساد( 26( والخخيصة )28( والذكل )39ومغ خالل مالحطة الججول )   
الجيػانية تتخاوح  شط ( ضسغ مياهcd)كادميػم الجيػانية. تبيغ أن قيع عشرخ ال شطالباحث لسياه  اىاجخ التي ا

 شطممغع/لتخ( في مياه  .0.0006العام ) ادميػممعجل عشرخ الك وبمغ ممغع/ لتخ( (0.252 -0 بيغ
في حيغ بمغ معجل السػسع الذتػي  /لتخ(ممغع 0.0044625الجيػانية وبمغ معجل السػسع الريفي )

 شطضسغ مياه  ادميػمأن ىشاك تغيخات فرمية لتخكد عشرخ الك الحع/لتخ( ونممغع  0.0087375)
ىػ نتيجة لديادة اعجاد  تدايجأن سبب  ةبيغ الباحثيالذتػي. و  قيع السػسع بسعجل تدايجىشاك  حعالجيػانية. إذ نم

وكحلظ  يؤدي إلى زيادة تخكد العشرخ في ىحا السػسع. مغ ثععمييا الكادميػم و  اكعاليائسات الشباتية التي يتخ 
فجاء  في السػسع الريفي لتشاقزإما ا زيادة ندبة ما يصخح مغ ممػثات إلى مجخى الشيخ في ىحا السػسع.

خية بأن اليل السختباضيخت نتائج التحفزال عغ قمة السمػثات التي تصخح بالشيخ.  ،بدبب قمة اعجاد اليائسات
لع يتجاوز الحجود السدسػح بيا حدب السحجدات . 2022الجيػانية لعام  شطفي مياه  قيع عشرخ الكادميػم

 )0.003-0.005والبالغة ) العخاقية والعالسية.
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 ( 26)خريطة                                             

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه Cd)لقيم عينات الكادميهم  جغرافيالتهزيع ال                 
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 ( Feالحجيج ) -4  

ميل في السياه الصبيعية. ويعتسج ق( يتػاجج بتخكيد 55.847( وزنو الحري)26وىػ معجن رقسة الجوري)    
السياه عمى قيسة االس الييجروجيشي ودرجة االكدجة. وتتبايغ صفات الحجيج وتخكيده في الساء  درجة ذوبانو في

. وان زيادة تخكد في السياه فأنو يؤثخ سمبا في محاق السياه وبالتالي يدبب اضخار صحية. إذ أن بحدب العسق
ويعج الحجيج عشرخ ميع  .(1)ممغع /لتخ( حدب السػاصفات العالسية 0.3يتجاوز ) تخكيد الحجيج في السياه ال

ويتػاجج إذ يجخل في تكػيغ ليسػكمػبيغ الجم فيحتاجو الجدع بشدب محجدة وىػ مغ العشاصخ الفمدية  لإلندان
في صخػر القذخة االرضية إال أن تػاججه في الساء يكػن قميل. ويعتبخ ضخوري ججا لحياة االندان والحيػان 

 .(2)الحجيج مغ اىع اسباب مػت االسساك.. ويعتبخ تدسع مرادر السياه مغ جخاء 

 2022الجيهانية لعام  شط(  لمياه Fe( مدتهيات عنرر الحجيج )40ججول )           

 السعجل السػسع الذتػي  السػسع الريفي مػقعيا رمد العيشة

S1 0.131 0.0887 0.1733 بجاية الدشية جخف 

S2 0.12345 0.0775 0.1694 بجاية الدشية وسط 

S3 0.09805 0.0391 0.157 نياية الدشية 

S4 0.01955 0.0391 0 بجاية الجيػانية 

S5 0 0 0 وسط الجيػانية 

S6 0.29035 0.1694 0.4113 نياية الجيػانية 

S7  0.044 0.088 0 الدجيخ 

S8 0.01615 0.0323 0 الحسدة 

 0.090319 0.0667625 0.113875 السعجل الفرمي 

                                2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية.بيانات ،  السيجانية السرجر: الجراسة     

                                                           

.122مرجر سابق ، ص   التمػث البيئي في مجيشة البرخة، ، شكخي ابخاليع الحدغ -3  
..186 مرجر سابق ، ص بيئي لخرائز مياه نيخ العطيع، تقييع الييجرو امل كخيع تػلي الكشاني ، -2  
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 (29شكل )                                         

 2022الجيهانية لعام  شط(  لمياه Feمدتهيات عنرر الحجيج )                   

 
 (40الججول ) بيانات السرجر: اعتساد عمى

عمى نتائج التحاليل السختبخية  ( اعتساد27( والخخيصة )29( والذكل )40ومغ خالل مالحطة الججول )     
 تخاوحتالجيػانية  شط( ضسغ مياه Feالجيػانية. تبيغ أن قيع عشرخ الحجيج) شطالباحث لسياه  خاىاجالتي ا

 شطفي مياه  ،ممغع/لتخ( 0.090319العام )حجيج معجل عشرخ ال وبمغ (ممغع /لتخ 0-0.4113بيغ)
في حيغ بمغ معجل السػسع الذتػي /لتخ( ممغع 0.113875الجيػانية وبمغ معجل السػسع الريفي )

الجيػانية.  شطضسغ مياه  حجيجأن ىشاك تغيخات فرمية لتخكد عشرخ ال محع/لتخ( ونممغع  0.0667625)
بيغ الباحث أن سبب ي. و والريفي الذتػي  عشرخ الحجيج لمسػسسيغ بسعجل قيعبديط  تدايجىشاك  إذ نمحع

فزال عغ تخكد بعس السمػثات الثقيمة  ،لسخور الشيخ باألراضي الدراعية والسخاكد الحزخيةىػ نتيجة التدايج 
وقج سجمت  خمز مشيا بػاسصة مياه الشيخ.وغيخ مسكشة االستيالك مغ قبل االحياء السائية وصعػبة الت

-S4- S5-S7) في السػسع الريفي اخفس تخاكيد لكيع تخكيد عشرخ الحجيج في مػاقع العيشات االتية
S8.)  الجيػانية سجمت في السػاقع االتية) شط في مياهأما اعمى قيع لتخكد عشرخ الحجيجS1-S2-S3-
S6)  تقع  . 2022الجيػانية لعام  شطفي مياه  حجيجعشرخ ال اضيخت نتائج التحاليل السختبخية بأن قيعو

 ممغع/لتخ( 1-1والبالغة ) حدب السحجدات والعالسية.و ضسغ الحجود السدسػح بيا 
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 ( 27)خريطة                                          

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه Fe)لقيم عينات الحجيج  جغرافيالتهزيع ال               
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 :Cu) )Copperالنحاس-5

( ودرجة الغميان ) 1083( ونقصة انراره )29وىػ معجن انتقالي عجده الحري )    ( أما  2595م  م 
أما تخكيده في القذخة االرضية ، )3كجع/م103x8.1متػسط كثافة الشحاس في صخػر القذخة االرضية )

ممغع/لتخ( ويعج الشحاس عشرخ غحائي اساسي يعسل كسكػن ليكمي في البخوتيشات التشطيسية  55فيػ )
االستخجام في مختمف التصبيقات وىػ  عج أحج العشاصخ الثقيمة الذائعةوعامل مداعج في االنديسات. وي

غخام ( تؤدي إلى  20والبشاء والديارات. وان وزيادة ندبتو عغ )مرجر رئيذ لمرشاعات الكيخبائية 
إذ تؤثخ الخرائز العامة لمتخبة مغ  ،خسػل الجدع ويعج الشحاس أحج العشاصخ الخئيدة في تمػث التخبة

السػاد العزػية ومحتػيات الصيغ ودرجة الحسػضة عمى الخرائز البيػلػجية لمتخبة. وتعسل الخواسب 
مسا يؤدي إلى ارتفاع مدتػيات السخمفات ويختمف معجل  ،س بدخعة عالية عمى امتراص الشحا

 .(1)االمتراص باختالف نػع الخواسب، 

في السياه  يمةويعج الشحاس مغ العشاصخ الػاسعة االنتذار وىػ يسيل لمحالة الرمبة ليحا فأن تخاكيده قم   
ويكػن الشحاس بريغتو الحاتية في السياه الدصحية عبارة عغ مخكبات معقجة   .(2)الصبيعية بذكل ذائب

لمغاية لحلظ يكػن تخكيده متحبحب في االوساط السائية. ولكػن الشحاس معجن نادر نديبا وضعيف الحوبان 
بالساء فأن السمػثات الرشاعية والحزخية قج تكػن السرجر الخئيذ في الػسط السائي. ومغ الشاحية 

تزخع ة أن التعخض لمشحاس قج يديع في نذػء بعس االمخاض التي قج تريب االندان ومشيا الرحي
خ( فأنو يدبب محاق ممغع/لت 1تخكيده في الساء ) لرخع والتجرن الخئػي. وعشجما يتجاوزالغجة الجرقية وا

 .(3) ممغع /لتخ( 0.2غيخ مخغػب فيو. وان الحجود السدسػح فييا لعشرخ الشحاس ىي )

 

                                                           

 مرجر سابق، ،العخاق –تقييع مجى التمػث بالسعادن الثقيمة في مياه رواسب نيخ الجيػانية  حيجر مدىخ عبج عػن الكفاري  -

1.1 
، الجغارة، رسالة ماجدتيخياسسيغ نعيع جاسػر الحسداوي، التحميل السكاني لمشذاشات البذخية وأثخىا في تمػث مياه شط  -2

  .124، 2015، جامعة القادسية،  اآلدابكمية 

..14مرجر سابق، ص  التمػث البيئي في مجيشة البرخة، شكخي ابخاليع الحدغ ، - 3 
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 (41ججول )                                      

 2022الجيهانية لعام  شط(  لمياه Cu) مدتهيات عنرر النحاس                  

 السعجل السػسع الذتػي  السػسع الريفي مػقعيا رمد العيشة

S1 0 0 0 بجاية الدشية جخف 

S2 0 0 0 بجاية الدشية وسط 

S3 0 0 0 نياية الدشية 

S4  0.01335 0 0.0267 الجيػانيةبجاية 

S5 0.003005 0 0.0061 وسط الجيػانية 

S6 0 0 0 نياية الجيػانية 

S7  0 0 0 الدجيخ 

S8 0.01575 0 0.0315 الحسدة 

 0.00402 0 0.0080375 السعجل الفرمي 

                                2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2العمسي،  بتاريخ  مختبخ يػسايذ ونتائج التحاليل السختبخية.بيانات ،  السرجر: الجراسة السيجانية     

 ( 30شكل )                                          

 2022الجيهانية لعام  شط(  لمياه Cuمدتهيات عنرر النحاس )                

 
 .(41الججول )بيانات  السرجر: اعتساد عمى
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 (28)خريطة                                             

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه Cu) نحاسلقيم عينات ال جغرافيالتهزيع ال             
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عمى نتائج التحاليل السختبخية  اعتساد( 28( والخخيصة )30( والذكل )41الججول ) ومغ خالل مالحطة    
الجيػانية تخاوحت  شط( ضسغ مياه Caالجيػانية. تبيغ أن قيع عشرخ الشحاس) شطالباحث لسياه  اىاجخ التي ا

الجيػانية  شطممغع/لتخ( في مياه  0.00402معجل عشرخ الشحاس العام ) وبمغ ممغع /لتخ( 0- 0.0267بيغ)
/لتخ( ممغع  0/لتخ( في حيغ بمغ معجل السػسع الذتػي )ممغع 0.0080375وبمغ معجل السػسع الريفي )

بديط   تدايجىشاك  حعالجيػانية. إذ نم شط أن ىشاك تغيخات فرمية لتخكد عشرخ الشحاس ضسغ مياه محعون
تخكد عشرخ الشحاس ضسغ مشصقة بيغ الباحث أن جسيع قيع ي . الريفيالسػسع  الشحاس في بسعجل قيع

الجراسة تقع جسيعيا ضسغ الحجود السدسػح بيا . ويعدى ذلظ إلى انعجام وجػد االنذصة الرشاعية الكبخى 
اضيخت نتائج التحاليل السختبخية التي يجخل فييا الشحاس أو أحج مخكباتو كسادة اساسية في مشصقة الجراسة. و 

وحدب  االسدسػح بي لع يتجاوز الحجود.  2022ػانية لعام الجي شطفي مياه  شحاسبأن قيع عشرخ ال
 ممغع/لتخ( 0.2والبالغة ) السحجدات والعالسية.

  Bacteriologica Characteristies:  الجيهانية شطلمياه  الخرائص البكتريهلهجية ثانيا:

، وتكػن أما برػرة شبيعية تعج البكتخيا جدء مغ السكػنات الحية لمشطام البيئي، وتتأثخ بالعػامل البيئية     
واالمخاض  األوبئة النتقالوتعج السياه وسط جيج  .(1)تجاوزت الحج السدسػح بو افي البيئية السائية أو ممػثة إذ

خاصة عشج تمػثيا بسياه السجاري والتي تشتقل إلى االنيار. أن وجػد البكتخيا دليل عمى التمػث ويعشي احتسالية 
وتػجج ىحه (، TCوجػد السدببات السخضية، ومغ االدلة عمى ذلظ وجػد تمػث البكتيخي وىي بكتخيا القالػن)

ذات الجم الحار، فأن تػاججىا في السياه الصبيعية يعج البكتخيا بذكل شبيعي في امعاء االندان والحيػانات 
دليال عمى تمػثيا بالفزالت البذخية والحيػانية وتدبب الكثيخ مغ االمخاض الخصيخة، كبكتخيا الكػليخا 

. وتتػاجج بكتخيا القالػن عادة في امعاء االندان والحيػانات ويجل (2)والتيفػئيج والصفميات والفيخوسات وغيخىا

                                                           

كمية العمػم ، جامعة ، نادية محسػد تػفيق جبخيل، دراسة بيئية لشػعية بعس السياه الجػفية لسجيشة الحمة، رسالة ماجدتيخ  -3
.17، ص 2006بابل،   

دمحم سالع مػيل ، تقييع نػعية مياه الجدء الذسالي مغ شط العخب باستخجام دليل نػعية السياه )الشسػذج الكشجي( رسالة -2
. 11، ص2010كمية العمػم ، جامعة البرخة،  ، ماجدتيخ  
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والبكتخيا كائشات حية  . )1(.(Pathognicفي الساء إلى مراحبة انػاع اخخى مغ البكتخيا السخضية) وجػدىا
أن وجػد  ،ميتخ ( مايكخو0.1-15الشػاه بديصة التخكيب وحيجة الخمية وتتخاوح اقصارىا مغ ) ئيةدقيقة بجا

السياه وتغيخ   زيادة عكػرهخ مسمػس فيي تؤدي إلى البكتخيا في الػسط السائي قج يحجث تغيخ ممسػس أو غي
محاقو. أن شخح مخمفات السجاري الثقيمة يعج السرجر الحي تجخل عغ شخيقو االحياء ومشيا البكتخيا إلى الساء 

الجيػانية مغ التمػث بتمظ السخمفات وعميو تع اجخاء بعس  شطويعاني (. 2)وكحلظ فزالت الحيػانات 
 الجيػانية وذلظ مغ اجل معخفة تمػثيا بالبكتخيا.  شط الفحػصات البكتخيػلػجية عمى عيشات مغ مياه

 ( 42ججول )                                    

 2022الجيهانية لعام  شط(  لمياه TCبكتريا القالهن ) مدتهيات               

 السعجل السػسع الذتػي  السػسع الريفي مػقعيا رمد العيشة

S1 29 28 30 بجاية الدشية جخف 

S2 29.5 25 34 بجاية الدشية وسط 

S3 42.5 34 51 نياية الدشية 

S4 100 92 108 بجاية الجيػانية 

S5 1149 1126 1172 وسط الجيػانية 

S6 83.5 96 71 نياية الجيػانية 

S7  58.5 49 68 الدجيخ 

S8 95.5 88 103 الحسدة 

 198.438 192.25 204.625 السعجل الفرمي 

                                2022تسػز لعام  7/7كانػن الثاني و 7/2مختبخ يػسايذ العمسي،  بتاريخ  ونتائج التحاليل السختبخية. بيانات ، الجراسة السيجانيةالسرجر:      

                                                           

1 - Paulinus chigbu and Dmitri soboler  Bacteriological  Analysls of water in leo M-L. OLL , 
Haand book of watr Analgsis Znd ed , CRC Press, New 2007, p102 

. 152مرجر سابق ، صاثخ السشاخ في الخرائز الشػعية لشيخ الجيػانية،   لبة ناضع عبج الحديغ الجشة ، - 2 
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 ( 31شكل )                                          

 2022الجيهانية لعام  شط(  لمياه TCبكتريا القالهن ) مدتهيات                 

 
 .(42الججول ) بيانات اعتسادا عمى السرجر :   

أما زمانيا، فيتزح أن بكتخيا القػلػن يختفع اعجادىا اثشاء السػسع الريفي، إذ بمغ معجل عجد بكتخيا القػلػن  
الجيػانية  شطمشاسيب مياه  تشاقزبدبب  التدايجمل(، وجاء ىحا 100خمية/  204.625خالل ىحا السػسع )

وانتذار اليائسات الشباتية والسغحيات، فزال عغ زيادة متصمبات الدكان لمسياه ومغ ثع زيادة صخف السياه 
خمية /  192.25إذ بمغ ) ،درجات الحخارة. بيشسا تشخفس اعجاد بكتخيا القػلػن خالل فرل الذتاء تدايجو 

تقمل مغ تػفخ مغحيات بكتخيا القػلػن ، وقمة  درجات الحخارة التي تشاقزبدبب  لتشاقزوجاء ىحا ا  مل(100
استعسال الدكان لمسياه  خالل فرل الذتاء. ومغ خالل ما تقجم واعتسادا عمى نتائج التحاليل السختبخية 
ومقارنة تمظ الشتائج مع السحجدات العالسية والعخاقية تبيغ بأن الكيع تجاوزت الحج السدسػح ووفق السعيار 

 ىحه السياه لمذخب. عسال( في حالة است>1.1لبالغ )العالسي والعخاقي وا
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 (29)خريطة                                          

 2022الجيهانية لعام  شط( لمياه TC)لقيم عينات بكتريا القالهن  جغرافيالتهزيع ال          
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إذ بمغ السعجل الفرمي العام لعجد  ،(29والخخيصة )( 31( والذكل )42مغ خالل مالحطة الججول )و     
ولكافة  السػاقع ،   مل(100خمية /  198.438)مشصقة الجراسةشط الجيػانية ضسغ في مياه  بكتخيا القػلػن 

مجيشة الجيػانية بسعجل بمغ ) (  في مشصقة وسط S5واضيخت قيع ىحا السؤشخ ارتفاعا في اعجادىا في السػقع )
بدبب تأثخ تمظ السشصقة بسياه الرخف الرحي والسخمفات  االرتفاع مل( وجاء ىحا 100خمية /  1149

( مشصقة بجاية الدشية. S1في السػقع )مل ( 100ية / خم 29لقػلػن فبمغ )البذخية، أما اخفس معجل لبكتخيا ا
شخح االنذصة البذخية السمػثة  قمةوكحلظ  السشصقة ىي بجاية الشيخ.وجاء ىحا االنخفاض بدبب كػن تمظ 

     ادى إلى انخفاض بكتخيا القالػن في تمظ السشصقة. وخرػصا السشدلية داخل مجخى الشيخ مسا 

الجيػانية يعاني الكثيخ مغ السذاكل وفي مقجمتيا كثخة السمػثات  شطأن  ةالباحثبيغ يومغ خالل ما تقجم     
والفزالت التي تصخح إلى مجخى الشيخ مغ السخاكد الحزخية ضسغ مشصقة الجراسة. فيشبغي وضع حمػل 
 مشاسبة مغ قبل الجيات السدؤولة الن االىسال السفخط يؤدي إلى عػاقب وخيسة في السدتقبل القخيب. لكػن 

السياه في شتى  عسالاستالجيػانية يسثل القمب الشابس لدكان اغمب مشاشق محافطة الجيػانية مغ خالل  شط
االستعساالت. مسا سبق أن نصاقات التمػث تتبايغ في مياه مشصقة الجراسة ويختبط ىحا التبايغ بحجع تأثيخ 

أن السرادر البذخية ليا التأثيخ مرادر التمػث وكسيات ما تصخحو السخاكد الحزخية مغ ممػثات أذ يطيخ 
االعطع أذ ساىست ىحه السرادر في تكػيغ نصاقات ميسة لمتمػث فيداد نذاط التمػث مع تدايج مدتػى الشذاط 
البذخي. سػاء اكان زراعيا ام مجنيا كسا لعبت العػامل الصبيعية دور ميع في تبايغ الشصاقات السمػثة في مياه 

العشاصخ السشاخية تمعب دور ميع في التبايغ الدماني ومغ ذلظ نثبت صحة مشصقة الجراسة. أذ أن تبايغ 
الفخضية الخئيدة ) ادى التبايغ لمخرائز الصبيعية والبذخية في مشصقة الجراسة إلى تبايغ الخرائز الكسية 

ضية الثالثة كسا يػكج اثبات صحة الفخ والشػعية لسياه لذط الجيػانية في مشصقة الجراسة تبايشا زمانيا ومكانيا( 
)تتبايغ الخرائز الييجرولػجية والشػعية لتمػث مياه شط الجيػانية مكانيا وزمانيا( نتيجة لتبايغ الخرائز 

 الجغخافية ومرادر التمػث في مشصقة الجراسة. 
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 الفصل الخامس                                         

 2222لعام  ائص النوعية لمياه شط الديوانيةصالتقييم البيئي للخ

 تمهيد

لدج االحتياجات  الفعاليات والشذاشات البذخيةتعج السػارد السائية الخكغ الخئيذ الحي تعتسج عميو كافة       
لسختمف االغخاض )السشدلية والدراعية والرشاعية والثخوة الحيػانية والبشاء واالنذاءات( ، إذ يدداد الصمب عمى ىحه 

ووفق السػاصفات العالسية  أي مشصقةالصبيعية برػرة مدتسخة، لحلظ فسغ الزخوري تقييع الػضع السائي في السػارد 
والسحمية. ومقارنتيا لبيان مجى صالحيتيا لالستعساالت السختمفة، إذ أن استخجامات السياه تحجدىا نػعية السياه مغ 

نيخ الجيػانية ومجى  حيث مالئستيا وعجم مالئستيا لتمظ االستخجامات ، لحا سيتشاول ىحا الفرل تقييع مياه
لتالي معخفة فيسا إذا كانت ىشاك امكانية الستخجاميا في االغخاض الستعجدة)السشدلية صالحيتيا لالستعساالت . وبا

والدراعية والرشاعية والثخوة الحيػانية والبشاء واالنذاءات( وذلظ مغ خالل مقارنتيا بالسعاييخ العالسية والسحمية وكسا 
 يأتي. 

 .الذرب ضلألغرااوال: تقييم نهعية المياه 

 .االرواء ضلألغراثانيا: تقييم نهعية المياه 

 .لالستهالك الحيهاني ضلألغراثالثا: تقييم نهعية المياه 

 الرناعة. لألغراضرابعا: تقييم نهعية المياه 

 البناء واالنذاءات. خامدا: تقييم نهعية المياه لألغراض

 water Quality Assessment for Drinking purposes:الذرب تقييم نهعية المياه ألغراض اوال: 

 عسلإذ البج أن يخمػ الساء السدتتعج مالئسة نػعية مياه الذخب ذات أىسية كبيخة ججا مغ الشاحية الرحية،        
 فييا ىحه السػاد بشدب معيشة فإذايشبغي أن تكػن و لمذخب مغ السخكبات الكيسيائية والفيديائية واالحياء الزارة،  
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ازدادت أو نقرت عغ تمظ الشدب فأنيا تؤدي إلى حجوث ضخر برحة االندان، ولغخض بيان صالحية السياه في 
شخب االندان، ألغخاضالجيػانية  شط  

 2019( المحددات الفيزيائية والكيمائية لمياه الذرب في محافظة القادسية لعام 43جدول )     
المحدد الطبيعي  العنرر  المحدد الطبيعي لو  العنرر 

 لو 
 0.1 الديانيج  0.1 الخصاص 

 0.1 كبخيتيج اليجروجيغ  0.05 الدرنيخ
 0.5 ثاني كبخيتيج الكاربػن  0.1 الشحاس 

الشفط الخام والييجروكخبػنات   0.005 الشيكل
 السحابة فيو

1.0 

 0.1 الكمػر 50.00 الدميشيػم 
 0.005 الكبخيتيج  0.1 الدئبق

 0.5 رابع كمػريج الكاربػن  5.0 الكادميػم 
 5.0 د. د .ث والكمػريج العزػية 0.1 الخارصيغ  

 2.0  0.1 الكخوم
السرجر: باالعتساد عمى: دائخة حساية وتحديغ البيئة لمفخات االوسط ، مجرية بيئة الجيػانية ، شعبة التحاليل البيئية ، بيانات ) غيخ 

  2019مشذػرة( لعام 
في الججول مدسػحا بيا بالشدبة لكبخيتيج الييجروجيغ والسػاد الدامة وغيخىا مغ السػاد الػاردة فيو. فاذا )*( تعج الشدب السثبتة 

 تجاوزت تمظ الشدب تعج ضارة برحة االندان والبيئية السحيصة.

عمى السعيار الحي وضعت فقج تع االعتساد  w.H.O  مشطسة الرحة العالسية   ، فزال عغ 2004لدشة  
.2009العخاقية لسياه الذخب والسثبتة مغ قيل الجياز السخكدي لمتقييذ والديصخة الشػعية لدشة السػاصفات   
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 (  والمهاصفات العراقية W.H.Oوفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية )EC  لعنرر التهصيمة الكهربائية  صالحية المياه لمذرب (44جدول ) 

 2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:      

عشج مقارنة نتائج تخاكيد التػصيمة الكيخبائية : Electrical Conductivity( EC)لتهصيمة الكهربائية ا -1
وحدب  العالسية سغ مشصقة الجراسة  مصابقة لمسعاييخالجيػانية ض شط( نجج أن مياه 44) مغ خالل الججول

إذ تكػن قيع التػصيمة الكيخبائية في جسيع عيشات مشصقة  ،والسػاصفات العخاقية مشطسة الرحة العالسية
 .الجراسة ضسغ الحجود السدسػح بيا

 (  والمهاصفات العراقية W.H.Oلمعيار منظمة الرحة العالمية )وفقا   PHاالس الهيدروجيني  ( صالحية المياه لمذرب لعنرر45جدول )       

 .2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:         

 2250 -750المعيار العالمي  --- المعيار العراقي   المهسم الذتهي  يالمهسم الريف العينة 
S1 1213 1072 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S2 1162 1066 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S3 1222 1126 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S4 1241 1156  ضسغ الحجود السدسػح بيا السدسػح بياضسغ الحجود 
S5 1237 1136 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S6 1277 1133 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 1412 1207 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 1508 1202 الحجود السدسػح بياضسغ  ضسغ الحجود السدسػح بيا 

  6.5-9.2المعيار العالمي 6.5-8.5 المعيار العراقي المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة
S1 7.12 8.08 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S2 7.37 8.26 بيا ضسغ الحجود السدسػح ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S3 7.04 8.14 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S4 7.39 8.19 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S5 7.48 8.2 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S6 7.6 8.22 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 7.45 7.62 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 7.57 8.05 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
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بالسحجدات السصمػبة لكيسة االس الييجروجيشي  .( 45) نتائج الججولعشج مقارنة :( PH)االس الهيدروجيني – 2
نجج أن جسيع مػاقع العيشات لمسػسع الريفي والسػسع  والسػاصفات العخاقية ضسغ معايخ مشطسة الرحة العالسية

يخ العالسية يصالحة لمذخب . إذ تكػن ضسغ السحجدات السدسػح بيا وفق السعا ضسغ مشصقة الجراسة الذتػي 
 والعخاقية.

 والمهاصفات العراقية  (  W.H.Oفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية )و  Na ( صالحية المياه لمذرب لعنرر الرهديهم46جدول )  

 2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:        

( 46وفقا لسعاييخ مشطسة الرحة العالسية والسػاصفات العخاقية الججول ) :  Sodium(Na+1الرهديهم)-3
 والعخاقية.يخ العالسية يوفق السعاالجيػانية. تكػن ضسغ الحجود السدسػح  شطفأن عشرخ الرػديػم ضسغ مياه 

 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oلمعيار منظمة الرحة العالمية )وفقا  Mg  المغنيديهم ( صالحية المياه لمذرب لعنرر47جدول )

 2019( لدشة 14/ 2270ة الكياسية رقع )والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقي ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:       

 ممغم/لتر 200المعيار العالمي ممغم /لتر 200 المعيار العراقي المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة
S1 148.0 64.28 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S2 148.0 65 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S3 137.27 73.34 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S4 103.90 71.44 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S5 113.43 72,27 الحجود السدسػح بياضسغ  ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S6 119.39 72.39 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 108.67 76.80 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 147.41 67.92 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 

 ممغم/لتر 150-50المعيار العالمي ممغم/ لتر 50المعيار العراقي المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة 
S1 53.68 60.51  ضسغ الحجود السدسػح بيا بياضسغ الحجود السدسػح 
S2 53.57 45.87 ضسغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S3 51.72 55.63 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S4 50.75 48.8 ضسغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S5 47.82 62.46  ضسغ الحجود السدسػح بيا السدسػح بيااعمى مغ الحجود 
S6 52.7 65.39 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 52.64 70.27 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 51.72 70.27 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



لميبه شط الديوانيةالفصل الخبمس............ التقييم البيئي للخصبئص النوعية   
 

 
156 

الحي يسثل قيع أيػن السغشيديػم  (47عشج مقارنة نتائج الججول )  Magnesium :(Mg+2) ملمغنيديه ا-4
جسيع مػاقع عيشات مشصقة الجراسة تكػن ضسغ نجج أن  العخاقية ومشطسة الرحة العالسية بالسػاصفات الكياسية

الحجود السدسػح بيا وحدب معيار مشطسة الرحة العالسية. أما حدب السػاصفات العخاقية فشجج أن جسيع عيشات 
( S4-S2باستثشاء السػاقع )مشصقة الجراسة تكػن أعمى مغ الحجود السدسػح بيا وحدب السػاصفات العخاقية. 

 ( ضسغ السػسع الذتػي. وفق السعيار العخاقي.S5لمسػسع الريفي، والسػقع ) ضسغ الحجود السدسػح بيا

 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oلمعيار منظمة الرحة العالمية )وفقا   Ca  لكالديهما ( صالحية المياه لمذرب لعنرر48دول )ج  

 2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:         

مع معيار مشطسة الرحة العالسية ( 48)عشج مقارنة نتائج الججول Calcium: (Ca+2الكالديهم ) -5
الحجود السدسػح بيا وفق  نجج أن قيع أيػن الكالديػم تكػن ضسغ الكياسية العخاقية لسياه الذخبوالسػاصفات 

مشطسة الرحة العالسية. أما بالشدبة لمسػاصفات الكياسية العخاقية فأن جسيع مػاقع عيشات مشصقة معايخ 
السائية وزيادة شخح السياه وذلظ بدبب انخفاض التراريف الجراسة تكػن اعمى مغ الحجود السدسػح بيا. 

 فزال عغ زيادة استخجام االسسجة الدراعية ومياه السبازل. ،الثقيمة إلى مجخى الشيخ

 

 

  

 

 ممغم/لتر 50المعيار العالمي ممغم / لتر 200 -75المعيار العراقي المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة
S1 140.8 116.3 ضسغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S2 142.4 118.4  ضسغ الحجود السدسػح بيا الحجود السدسػح بيا ضسغ 
S3 140.8 115.2 ضسغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S4 148.8 137.6 ضسغ الحجود السدسػح بيا مغ الحجود السدسػح بيا ضسغ 
S5 131.2 129.6 ضسغ الحجود السدسػح بيا مغ الحجود السدسػح بيا ضسغا 
S6 129.6 136 ضسغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S7 136 134.4 ضسغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S8 137.6 132.8 ضسغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
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 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oوفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية ) K البهتاسيهم ( صالحية المياه لمذرب لعنرر49جدول )   

 2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:            

لتخكد عشرخ البػتاسيػم في مياه شط  (49) عشج مقارنة نتائج الججول :Potassium (K+1البهتاسيهم) -6
مع معيار مشطسة الرحة العالسية والسػاصفات الكياسية العخاقية. نجج أن جسيع مػاقع عيشات  الجيػانية.

مقبػلة ضسغ معيار مشطسة الرحة العالسية والسػاصفات الكياسية العخاقية مشصقة الجراسة تكػن ذات تخاكيد 
 في السػسسيغ الريفي والذتػي.

 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oوفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية ) T.H( صالحية المياه لمذرب لعنرر العدرة الكمية 50جدول )     

          

   2019 ( لدشة14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:         

 ممغم /لتر 50المهسم الذتهي  ممغم /لتر12المهسم الريفي الذتهي المهسم  المهسم الريفي العينة
S1 4.95 4.83 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S2 4.8 3.1 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S3 4.75 3.33 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S4 5.55 3.68  ضسغ الحجود السدسػح بيا الحجود السدسػح بياضسغ 
S5 5.0 3.57 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S6 5.4 3.68 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 5.0 4.03 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 5.6 4.14 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 

المهسم  العينة
 الريفي

 ممغم /لتر 500المعيار العالمي ممغم /لتر 500المعيار العراقي المهسم الذتهي 

S1 600 512 الحجود السدسػح بيااعمى مغ  اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S2 544 516 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S3 580 500 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S4 572 552 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S5 584 520 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S6 592 556 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S7 628 552 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S8 632 544 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
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في مػاقع عيشات  (50الججول ) عشج مقارنة قيع العدخة الكمية Total Havdness :(T.Hالعدرة الكمية ) -7
نجج أن تخاكيد قيع العدخة الكمية السحجدة لسياه الذخب وحدب السػاصفات الكياسية العخاقية ومعيار  مشصقة الجراسة

 مشطسة الرحة العالسية قج تجاوزت الحج السدسػح بو في جسيع مػاقع العيشات خالل السػسع الريفي والذتػي 
 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oالرحة العالمية ) وفقا لمعيار منظمة  NO3لعنرر النترات  ( صالحية المياه لمذرب 51جدول )

 2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:   

مع معيار الجيػانية  شط( في مياه 51) الججولمغ خالل مقارنة نتائج تحميل  : Nitrate (NO3النترات) -8
مشطسة الرحة العالسية والسػاصفات العخاقية. نجج أن جسيع مػاقع العيشات ضسغ الحجود السدسػح بيا خالل 

 السحكػرة ػسسيغ الريفي والذتػي وفق السعاييخالس
 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oوفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية )    Clالكمهريد لعنرر  ( صالحية المياه لمذرب 52جدول )

 2019( لدشة 14/ 2270ية الكياسية رقع )والديصخة الشػعية السػاصفات العخاق ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر: 

 ممغم /لتر 40المعيار العالمي ممغم /لتر 50المعيار العراقي المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة 
S1 5.09 6.65 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S2 3.84 6.74 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S3 4.39 6.46 ضسغ الحجود السدسػح بيا  ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S4 4.37 6.56 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S5 4.50 6.44 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S6 4.44 6.50 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 4.56 6.66 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 4.60 6.80 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 

 ممغم /لتر 650 -250المعيار العالمي ---- المعيار العراقي المهسم الذتهي  المهسم الريفي  العينة
 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا   

S1 176.4 139.16  ضسغ الحجود السدسػح بيا بياضسغ الحجود السدسػح 
S2 164.64 143.08 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S3 180.32 158.76 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S4 170.52 164.64 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S5 178.3 158.78  ضسغ الحجود السدسػح بيا بياضسغ الحجود السدسػح 
S6 182.28 168.56 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 186.2 162.68 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 194.04 180.32 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
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وفق معيار . (52الججول ) الجيػانية شطبسياه  الكمػريجعشج مقارنة نتائج تحميل  Chlorid: (Clالكمهرايد )  -9
السػسع الريفي مشطسة الرحة العالسية والسػاصفات العخاقية نجج أن جسيع عيشات مشصقة الجراسة وخالل 

 العالسية والعخاقية. غ الحجود السدسػح بيا وفق السعاييخوالذتػي تقع ضس
 

وفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية  B.O.D ( صالحية المياه لمذرب  لعنرر  المتطمب الحيهي لألوكدجين53جدول )
(W.H.Oوالمهاصفات العراقية  ) 

 2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر: 

عشج مقارنة نتائج الججول  : BIoIogicaI Oxygen Demand (BOD) المتطمب الحيهي لألوكدجين – 10
نجج أن جسيع عيشات . ( بالسحجدات السصمػبة ضسغ معاييخ مشطسة الرحة العالسية والسػاصفات العخاقية.53)

( يقع ضسغ الحجود السدسػح بيا. أما بكية السػاقع تقع خارج الحجود S8باستثشاء السػقع )مػاقع مشصقة الجراسة 
  بيا.السدسػح 

 
عشج مقارنة نتائج تحاليل مياه مػاقع مشصقة الجراسة مع معيار مشطسة الرحة  :العناصر الثقيمة النزرة -11

ولمسػسسيغ  العالسية والسػاصفات الكياسية العخاقية. نجج أن جسيع مػاقع العيشات تقع ضسغ الحجود السدسػح بيا.
 الريفي والذتػي.

 
 

المهسم  المهسم الريفي العينة 
 الذتهي 

 ( ممغم /لتر3اليرتفع عن ) المعيار العالمي ( ممغم /لتر3اليرتفع عن ) المعيار العراقي

S1 1.3 2.1 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S2 1.2 2.2 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S3 0.9 2.2 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S4 0.7 2.8 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S5 0.5 1.9 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S6 0.8 1.6 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S7 1.1 3.1  اعمى مغ الحجود السدسػح بيا السدسػح بيااعمى مغ الحجود 
S8 0.9 3.4 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
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 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oوفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية ) Cd  لعنرر الكادميهم  صالحية المياه لمذرب( 54جدول ) 

2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:         

 الرتباشاوفيشفاي وجاػده فاي السيااه ضاسغ مػاقاع مشصقاة الجراساة وذلاظ أماا عشراخ الكاادميػم  Cd : الكاادميهم -12
بسعجن الدنظ ، أذ يعج الكادميػم مغ شػائب كاربػنات الدنظ وىاػ غياخ قابال لماحوبان، والدابب فاي انخفااض مراادر 
تػاجااجه فااي البيئيااة السائيااة فااي عسميااة التعااجيغ ومراااىخ السعااادن والتااي يشعااجم وجػدىااا عمااى شااػل السجااخى الشيااخي 

تحالياال  نتااائجحه السمػثااات . وىااحا يتزاام عشااج مقارنااة وانعااجام مداااىسة مياااه السبااازل الدراعيااة فااي تدويااج الشيااخ فااي ىاا
الكادميػم ضسغ مشصقة الجراسة نجج أن تخاكيدىاا تكاػن ضاسغ السحاجدات السداسػح بياا ضاسغ ميااه  خالسياه مع عشر

  سػسسيغ الريفي والذتػي الذخب حدب معاييخ مشطسة الرحة العالسية والسػاصفات الكياسية العخاقية في ال

 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oوفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية )  pbالمياه لمذرب لعنرر الرصاص ة صالحي( 55جدول )

                           2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:     

 0-005المعيار العالمي 0 -003المعيار العراقي المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة
S1 0 2520.0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S2 0 2520.0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S3 0 252020 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S4 252.0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S5 252200 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S6 2522.0 0 بياضسغ الحجود السدسػح  ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 0 25220. ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 0 252200 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 

 1.0المعيار العالمي 0.1المعيار العراقي  المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة 
S1 0.1121 0.0421 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S2 0.1191 0.0453 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S3 0.0808 0.0203  الحجود السدسػح بيااعمى مغ   الحجود السدسػح بيااعمى مغ 
S4 0.0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S5 0.0 0.0114 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S6 0.0382 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
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يار مشطسة الرحة العالسية مقارنة نتائج مياه مػاقع مشصقة الجراسة مع مععشج pb: الرصاص  -13   
تخكيد معجن الخصاص في بجاية الدشية جخف وبجاية الدشة وسط  ن اعمى قيسةالكياسية العخاقية نجج أ والسػاصفات

والتي تدتعسل االشالء الحي يعج مغ أىع مرادر الخصاص ، فزال عغ الشيخ، بدب وجػد بعس ورش الحجادة 
مداىسة مياه السبازل الدراعية باعتبارىا صاحبة الشذاط الدراعي االىع مسا ادى إلى مداىسة الشيخ بعشرخ 

ظ أن عشرخ الخصاص لو القجرة عمى الحخكة مغ السعادن الثقيمة االخخى، أما بكية السػاقع تقع الخصاص وكحل
 ضسغ الحجود السدسػح بيا.

 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oوفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية )CO الكهبمت  المياه لمذرب لعنرر صالحية ( 65جدول )   

             2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:        

ضسغ عشج مقارنة نتائج تحميل الكػبمت في مػاقع مشصقة الجراسة نجج أن تخكيده تكػن :   coالكهبمت   -14
السحجدات السدسػح بيا ولجسيع مػاقع العيشات خالل السػسسيغ الذتػي والريفي حدب معاييخ مشطسة الرحة 

-S1-S2-S3 (العالسية والسػاصفات الكياسية العخاقية باستثشاء ارتفاع في بعس السػاقع خالل السػسع الذتػي 
S4 والشذاط الدراعي  البذخي مغ خالل نذاشات السجيشة( ويجل تدايج تخكيده تجريجا مغ الذسال عمى تأثيخ العامل

 الحي يصخح فزالتو إلى مياه شط الجيػانية بػاسصة السبازل، ادى إلى ارتفاع تخكيده في تمظ السشصقة .

 

 

 

 0المعيار العالمي  0المعيار العراقي الذتهي المهسم  المهسم الريفي  العينة 
S1 0.0132 0.1413 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S2 0.0164 0.10520 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S3 0.0096 0.1228 بيااعمى مغ الحجود السدسػح  اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S4 0.0382 0.106 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S5 0 0.021 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S6 0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 0 0  ضسغ الحجود السدسػح بيا الحجود السدسػح بياضسغ 
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 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oوفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية )  Feالحديد  ( صالحية المياه لمذرب لعنرر75جدول )

 2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:      

مقارنة نتائج تحاليل تخاكيد عشرخ الحجيج الججول اعاله بالسحجدات السصمػبة ضسغ  عشج:  Feالحديد  -15
معاييخ الرحة العالسية والسػاصفات الكياسية العخاقية نجج أن جسيع مػاقع العيشات وخالل التحميل السختبخي 

 لمسػسسيغ الريفي والذتػي تكػن ضسغ السحجدات السدسػح بيا .
 (  والمهاصفات العراقيةW.H.Oوفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية )Cu النحاس  لمذرب لعنرر( صالحية المياه 58جدول )

   
 2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر: 

 

 1المعيار العالمي 1المعيار العراقي المهسم الذتهي  المهسم الريفي نة العي
S1 0.1733 0.0887 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S2 0.1694 0.0775 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S3 0.157 0.0391 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S4 0 0.0391 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S5 0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S6 0.4113 0.1694 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 0 0.088 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S8 0 0.0323  ضسغ الحجود السدسػح بيا الحجود السدسػح بياضسغ 

 1المعيار العالمي 1.5المعيار العراقي المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة 
S1 0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S2 0 0 السدسػح بياضسغ الحجود  ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S3 0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S4 0.0267 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S5 0.0061 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S6 0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
S7 0 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا السدسػح بيا ضسغ الحجود 
S8 0.0315 0 ضسغ الحجود السدسػح بيا ضسغ الحجود السدسػح بيا 
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مع معاييخ مشطسة الرحة العالسية والسػاصفات الكياسية  (58)عشج مقارنة نتائج الججول:  cuالنحاس  -16
العخاقية لسياه شط الجيػانية نجج أن قيع عشرخ الشحاس تكػن ضسغ السحجدات السدسػح بيا ضسغ مشصقة الجراسة 

. 
بسعيار مشطسة الرحة العالسية والسػاصفات  البيػلػجيةعشج مقارنة الفحػصات  :العناصر البيهلهجية -17

الجيػانية تكػن غيخ صالحة لمذخب في جسيع مػاقع العيشات وفي  شطنجج أن مياه  .(59ججول ) العخاقيةالكياسية 
يداعج ارتفاعيا  أذا درجات الحخارة يوذلظ بدبب تأثخىسا بالسشاخ وعشاصخه ومغ اىسالسػسسيغ الريفي والذتػي، 

عمى نذاط البكتخيا. فزال عغ مسارسات الشذاط البذخي مغ خالل شخح مياه الرخف الرحي إلى مجخى الشيخ 
 وكحلظ االستيالك السائي لالستعساالت البذخية السختمفة.

 والمهاصفات العراقية(  W.H.Oبكتريا القالهن وفقا لمعيار منظمة الرحة العالمية ) ( صالحية المياه لمذرب  لعنرر59جدول )

 2019( لدشة 14/ 2270والديصخة الشػعية السػاصفات العخاقية الكياسية رقع ) ذالجياز السخكدي لمتقيي السرجر:     

 االروائية.: تقييم صالحية المياه لألغراض ثانيا   
الجيػانية إلرواء السحاصيل الدراعية ضسغ مشصقة الجراسة، فقج تع  شطلغخض بيان مجى صالحية مياه     

 .(56( الججول )ISECIاالعتساد عمى معاييخ السشطسة االسالمية لمتخبية والثقافة والعمػم )
 لمتخبية والثقافة بسعيار السشطسة االسالمية .(60) عشج مقارنة نتائج الججول (P.Hاالس الهيدروجيني) -1

السدسػح بيا. مغ  االدنى واالعمى الجيػانية ضسغ مشصقة الجراسة تقع ضسغ الحج شطنجج أن مياه  .والعمػم
 قبل السشطسة أي انيا صالحة لألغخاض االروائية. 

 1.1>المعيار العالمي 1.1>المعيار العراقي المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة 
S1 30 28 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S2 34 25 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S3 51 34 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا بيا اعمى مغ الحجود السدسػح 
S4 108 92 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S5 1172 1126 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S6 71 96 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
S7 68 49  اعمى مغ الحجود السدسػح بيا السدسػح بيااعمى مغ الحجود 
S8 103 88 اعمى مغ الحجود السدسػح بيا اعمى مغ الحجود السدسػح بيا 
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 PHلعنرر االس الهيدروجيني  والعمهم والثقافة االسالمية لمتربيةصالحية المياه لألغراض االروائية وفقا لمعيار المنظمة  (60جدول)       

  water Resources Management – lslamic Educational , Scientific and Culturalالسرجر:                    
Organization – Rabat- Morocco- 1997-p67                                                     

مع تخكد عشرخ الكمػرايج ضسغ ميا شط الجيػانية . عشج مقارنة نتائج  Chloride: (CI-1الكمهرايد ) -2
نجج أن تخاكيد عشرخ الكمػرايج تكػن ضسغ الحج . (61الججول ) والعمػممعيار السشطسة االسالمية لمثقافة 

 لجسيع عيشات مشصقة الجراسة ولمسػسسيغ الريفي والذتػي. بو االدنى واالعمى السدسػح

 CL الكمهريد( صالحية المياه لألغراض االروائية وفقا لمعيار المنظمة االسالمية لمتربية والثقافة والعمهم لعنرر 61جدول)    

 – water Resources Management – lslamic Educational , Scientific and Cultural  Organizationالسرجر: 
Rabat- Morocco- 1997-p67 

 

المهسم  العينة
 الريفي

 8.5الحد االعمى المدمهح بو  0الحد االدنى المدمهح بو  المهسم الذتهي 

S1 7.12 8.08 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
S2 7.37 8.26 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
S3 7.04 8.14 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
S4 7.39 8.19 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
S5 7.48 8.2 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
S6 7.6 8.22 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج والسدسػح ب االدنى ضسغ الحج 
S7 7.45 7.62 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج والسدسػح ب االدنى ضسغ الحج 
S8 7.57 8.05 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج السدسػح بيا ج االدنىضسغ الح 

 300الحد االعمى المدهح بو  0الحد االدنى المدمهح بو  المهسم الذتهي  المهسم الريفي  العينة
S1 176.4 139.16 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
S2 164.64 143.08 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
S3 180.32 158.76  االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو الحجضسغ 
S4 170.52 164.64 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
S5 178.3 158.78 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
S6 182.28 168.56 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
S7 186.2 162.68 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
S8 194.04 180.32 االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو ضسغ الحج 
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ة تخاكيد وعشج مقارنالجيػانية زمانيا ومكانيا  شطتتبايغ كسية الشتخات في مياه  :Nitrate(NO3-1النترات )  -3
( نجج أن جسيع 62الشتخات في مػاقع مشصقة الجراسة مع معيار السشطسة االسالمية لمثقافة والعمػم الججول )

  الحج السدسػح بو االدنى واالعمى. السػسسيغ الريفي والذتػي تكػن فييا السياه ضسغالسػاقع خالل 
 

 NO3( صالحية المياه لألغراض االروائية وفقا لمعيار المنظمة االسالمية لمتربية والثقافة والعمهم لعنرر النترات 62جدول)       

 – water Resources Management – lslamic Educational , Scientific and Cultural  Organizationالسرجر: 
Rabat- Morocco- 1997-p67 

 

مع  ضسغ مياه شط الجيػانية. الكالديػمتخكد عشرخ عشج مقارنة نتائج  Calcium: (Ca+2الكالديهم )-4
ضسغ مشصقة  الكالديػم عشرخ االرواء نجج أن تخاكيد ألغخاض معيار السشطسة االسالمية لمثقافة والتخبية والعمػم

 .وفي جسيع مػاقع العيشات. تقع اعمى مغ الحج السدسػح بو االدنى واالعمى الجراسة

 

 

 

 10الحد االعمى المدمهح بو  0بو الحد االدنى المدمهح  المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة 
S1 5.09 6.65 ضسغ الحج االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
S2 3.84 6.74 ضسغ الحج االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
S3 4.39 6.46 ضسغ الحج االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
S4 4.37 6.56  ضسغ الحج االعمى السدسػح بو الحج االدنى السدسػح بوضسغ 
S5 4.50 6.44 ضسغ الحج االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
S6 4.44 6.50 ضسغ الحج االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
S7 4.56 6.66 ضسغ الحج االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
S8 4.60 6.80 ضسغ الحج االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
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 Caالكالديهم ( صالحية المياه لألغراض االروائية وفقا لمعيار المنظمة االسالمية لمتربية والثقافة والعمهم لعنرر 63جدول)       

 -water Resources Management – lslamic Educational , Scientific and Cultural  Organization – Rabatالسرجر: 
Morocco- 1997-p67 

في مياه شط الجيػانية. تخاكيد السغشديػم  عشرخعشج مقارنة نتائج   Magnesium :( Mg+2 المغنديهم)-5
( نجج أن تخاكيد السغشديػم 64ألغخاض االرواء الججول )والعمػم  والتخبية معيار السشطسة االسالمية لمثقافةمع 

( لمسػسسيغ الريفي S5-S4-S2في اغمب السػاقع تكػن اعمى مغ الحج السدسػح بو باستثشاء مػاقع العيشات )
 .والسدسػح ب حجوالذتػي تقع ضسغ ال

 Mgالمغنديهم ( صالحية المياه لألغراض االروائية وفقا لمعيار المنظمة االسالمية لمتربية والثقافة والعمهم لعنرر 64جدول)  

 -water Resources Management – lslamic Educational , Scientific and Cultural  Organization – Rabatالسرجر: 
Morocco- 1997-p67 

 20الحد االعمى المدمهح بو  0الحد االدنى المدمهح بو  المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة
S1 140.8 116.3  االعمى المدمهح بواعمى من الحد  اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S2 142.4 118.4 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S3 140.8 115.2 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S4 148.8 137.6 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S5 131.2 129.6 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S6 129.6 136 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S7 136 134.4 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S8 137.6 132.8  اعمى من الحد االعمى المدمهح بو االدنى المدمهح بواعمى من الحد 

 50الحد االعمى المدمهح بو  0 الحد االدنى المدمهح بو المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة 
S1 53.68 60.51 الحج االعمى السدسػح بو اعمى مغ اعمى مغ الحج االدنى السدسػح بو 
S2 53.57 45.87 ضسغ الحج االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
S3 51.72 55.63 اعمى مغ الحج االعمى السدسػح بو اعمى مغ الحج االدنى السدسػح بو 
S4 50.75 48.8 ضسغ الحج االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
S5 47.82 62.46 ضسغ الحج االعمى السدسػح بو ضسغ الحج االدنى السدسػح بو 
S6 52.7 65.39 اعمى مغ الحج االعمى السدسػح بو اعمى مغ الحج االدنى السدسػح بو 
S7 52.64 70.27 اعمى مغ الحج االعمى السدسػح بو اعمى مغ الحج االدنى السدسػح بو 
S8 51.72 70.27 اعمى مغ الحج االعمى السدسػح بو اعمى مغ الحج االدنى السدسػح بو 
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الجيػانية  شطفي مياه البػتاسيػم عشرخ تخكد  عشج مقارنة نتائج : Potassium (K+1البهتاسيهم ) -6
. نجج أن تخاكيد (65الججول ) ضسغ مشصقة الجراسة مع معيار السشطسة االسالمية لمتخبية والثقافة والعمػم

 مشصقة الجراسة ولمسػسسيغ. البػتاسيػم تكػن اعمى مغ الحج السدسػح بو. في جسيع مػاقع 

 kالبهتاسيهم ( صالحية المياه لألغراض االروائية وفقا لمعيار المنظمة االسالمية لمتربية والثقافة والعمهم لعنرر 65جدول)

 – water Resources Management – lslamic Educational , Scientific and Cultural  Organizationالسرجر: 
Rabat- Morocco- 1997-p67 

أن  . نججالتػصيمية الكيخبائية  عشرخعشج مقارنة نتائج  Total Hardness: (E.C) التهصيمة الكهربائية-7
االروائية وفقا لسعيار السشطسة االسالمية لمتخبية  لألغخاضاالدنى واالعمى  تقع خارج الحج السدسػح بوتخاكيدىا 

 ولمسػسسيغ الريفي والذتػي.  والثقافة والعمػم.

  Ecصالحية المياه لألغراض االروائية وفقا لمعيار المنظمة االسالمية لمتربية والثقافة والعمهم لعنرر التهصيمية الكهربائية ( 66جدول)

 – water Resources Management – lslamic Educational , Scientific and Cultural  Organizationالسرجر: 
Rabat- Morocco- 1997-p67 

 2الحد االعمى المدمهح بو  0الحد االدنى المدمهح بو  المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة
S1 4.95 4.83 ى المدمهح بواعمى من الحد االعم اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S2 4.8 3.1 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S3 4.75 3.33 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S4 5.55 3.68 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S5 5.0 3.57 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو من الحد االدنى المدمهح بو اعمى 
S6 5.4 3.68 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S7 5.0 4.03 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S8 5.6 4.14 من الحد االعمى المدمهح بو اعمى اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 

 3الحد االعمى المدمهح بو   0 الحد االدنى المدمهح بو المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة 
S1 1213 1072 من الحد االعمى المدمهح بواعمى  اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S2 1162 1066 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S3 1222 1126 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S4 1241 1156 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S5 1237 1136 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S6 1277 1133 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S7 1412 1207 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S8 1508 1202  اعمى من الحد االعمى المدمهح بو االدنى المدمهح بواعمى من الحد 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



لميبه شط الديوانيةالفصل الخبمس............ التقييم البيئي للخصبئص النوعية   
 

 
168 

معيار السشطسة ضسغ مياه شط الجيػانية. مع   بخيتاتعشج مقارنة نتائج تخكد عشرخ الك :SO4الكبريتات -8
تقع اعمى مغ الحج  عشرخ الكبخيتات االسالمية لمثقافة والتخبية والعمػم ألغخاض االرواء نجج أن تخاكيد

 .السدسػح بو االدنى واالعمى وفي جسيع مػاقع العيشات
 SO4 الكبريتات( صالحية المياه لألغراض االروائية وفقا لمعيار المنظمة االسالمية لمتربية والثقافة والعمهم لعنرر 67جدول)

 – water Resources Management – lslamic Educational , Scientific and Cultural  Organizationالسرجر: 
Rabat- Morocco- 1997-p67 

مياه شط الجيػانية. مع معيار السشطسة ضسغ  الرػديػمعشج مقارنة نتائج تخكد عشرخ  :Naالرهديهم -9
تقع ضسغ مشصقة الجراسة  عشرخ الرػديػم االسالمية لمثقافة والتخبية والعمػم ألغخاض االرواء نجج أن تخاكيد

 اعمى مغ الحج السدسػح بو االدنى واالعمى وفي جسيع مػاقع العيشات
 Naالرهديهم مة االسالمية لمتربية والثقافة والعمهم لعنرر ( صالحية المياه لألغراض االروائية وفقا لمعيار المنظ68جدول)

 -water Resources Management – lslamic Educational , Scientific and Cultural  Organization – Rabatالسرجر: 
Morocco- 1997-p67 

 

 200الحد االعمى المدمهح بو  0الحد االدنى المدمهح بو  المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة 
S1 263.01 260.37 الحد االعمى المدمهح بواعمى من  اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S2 260.04 256.08 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S3 257.07 256.41 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S4 276.52 266.3 المدمهح بواعمى من الحد االعمى  اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S5 279.49 263.67 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S6 341.6 262.3 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S7 342.54 266.21 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S8 335.2 269.93 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 

 40الحد االعمى المدمهح بو  0الحد االدنى المدمهح بو  المهسم الذتهي  المهسم الريفي العينة 
S1 148.0 64.28 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S2 148.0 65  اعمى من الحد االعمى المدمهح بو المدمهح بواعمى من الحد االدنى 
S3 137.27 73.34 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S4 103.90 71.44 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S5 113.43 72,27 الحد االعمى المدمهح بواعمى من  اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S6 119.39 72.39 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S7 108.67 76.80 اعمى من الحد االعمى المدمهح بو اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
S8 147.41 67.92 بو اعمى من الحد االعمى المدمهح اعمى من الحد االدنى المدمهح بو 
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 .: تقييم صالحية المياه لالستهالك الحيهانيثالثا  

مرجرا ميع لعير اغمب سكان تعج صالحية السياه لالستيالك الحيػاني مغ السػاضيع السيسة لكػن الحيػانات      
تؤثخ سمبا عمى صحة  العالع وتػفيخ الغحاء لالزم ليع فسغ الزخوري أن تكػن تمظ السياه ضسغ الحجود التي ال

اذا الحيػان، وما يشتجو مغ مػاد غحائية. إذ أن ىشاك حجود معيشة يسكغ أن تكػن بيا السياه جيجة مغ حيث الشػعية 
قل كفاءة مغ أوججت فييا تخاكيد مغ العشاصخ في حجود معيشة، كحلظ يسكغ أن تكػن نػعية السياه جيجة وىي 

االولى عغ زيادة التخكيد، ولكغ مع االستسخار بديادة التخكيد سترل إلى الحجود السدسػح بيا لالستعسال، وكحلظ 
سا سبق ذكخه مغ اصشاف ومع استسخار زيادة التخكيد ربسا ترل إلى صفة مياه يسكغ استخجاميا وىي ادنى نػعية م

. أن اغمب ما تجاوزتو ستكػن حيشئح غيخ مالئسة لالستيالك الحيػاني افدػف نرل إلى الحج االقرى الحي إذ
االروائية أو الرالحة  لألغخاضالحيػانات يسكغ أن تذخب مغ السياه ذات الشػعية الخديئة مقارنة الستخجاميا 

الجيػانية مغ حيث صالحيتيا لالستيالك الحيػاني فقج تع االعتساد عمى  شطتقييع صالحية مياه لمذخب. ولغخض 
مشطسة  قبلالخاص بالسػاصفات الكياسية لمسياه ألغخاض االستيالك الحيػاني والسعتسجة مغ ( AltovisKIترشيف)

 االغحية والدراعة العالسية.

 (69جدول )                                          

 .( المعتمدة من قبل منظمة االغذية والزراعة العالميةAltovisKiلممياه ألغراض االستهالك الحيهاني بحدب ترنيف )  المهاصفات القياسية 

 عسالالحج االعمى لالست عساليايسكغ است عساليامدسػح باست جيجة جيج ججا العشرخ
 1000 900 800 700 350 الكالديػم
 700 600 500 350 150 السغشيديػم
 4000 2500 2000 1500 800 الرػديػم
العدخة 
 الكمية

1500 3200 4000 4700 54000 

كمية اآلداب، جامعة ، الصبيعية( رسالة ماجدتيخ) دراسة في الجغخافية  شط الجغارة ىيجرولػجيةالسرجر: دعاء مػسى نعيع االسجي، 
 .152,ص20116القادسية، 
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  Calcium:  (Ca+2الكالديهم)-1

 (.68الججول)( Altoviskiمغ خالل مقارنة نتائج تحاليل تخاكيد الكالديػم مع السػاصفات الكياسية لترشيف)

ولجسيع عيشات  كانت ضسغ الفئة )جيجة ججا( في السػسسيغ الريفي والذتػي. مشصقة الجراسةيتزم بأن مياه 
 صالحة لالستيالك الحيػاني. الجراسة مشصقةمشصقة الجراسة وبحدب ترشيف السعيار اعاله فأن مياه 

 Magnesium :(Mg+2المغنديهم)-2

( خالل السػسسيغ الريفي والذتػي. أن تخاكيد السغشديػم 31) الدابق لتخكد السغشديػم الججولتبيغ نتائج التحاليل 
تقع ضسغ الحجود الصبيعية الرالحة لالستيالك الحيػاني وبحدب السػاصفات الكياسية  شط الجيػانيةفي مياه 
ترشف ضسغ الفئة االولى )جيجة ججا( ولجسيع مػاقع  شط الجيػانية( إذ أن مياه 68( الججول )AltevisKIلترشيف)

 العيشات السجروسة ضسغ مشصقة الجراسة.

   Sodium :(Na+1)الرهديهم  -3

وترشف ضسغ  ولكال السػسسيغ الريفي والذتػي. بأنيا مياه صالحة لالستيالك الحيػاني الجيػانيةشط صشفت مياه 
( لشػعية السياه الرالحة لالستيالك AltevisKIالسػاصفات الكياسية لترشيف) الفئة االولى )جيجة ججا( وبحدب

  .(68الحيػاني ججول )

 Total Hardness: (T.Hالعدرة الكمية ) -4

مع السػاصفات الكياسية (. 27الدابق) خالل مقارنة نتائج تحاليل تخاكيد العدخة الكمية الججولاتزم مغ 
 الجيػانية خالل السػسسيغ الريفي والذتػي. ولجسيع مػاقع  شط( أن مياه 68( الججول )AltevisKIلترشيف)

عيشات مشصقة الجراسة انيا تقع ضسغ الفئة االولى )جيجة ججا( أي أن مياه مشصقة الجراسة صالحة لالستيالك 
 الحيػاني وبحلظ تكػن ضسغ الحجود السدسػح فييا. 
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 (70جدول )                                           

 ترنيف الماء بحدب درجة العدرة الكمية                                

 العدخة الكمية )جدء بالسميػن( صشف الساء ت
 40-0 يدخ 1
 100-40 معتجل العدخة 2
 300 - 100 عدخ 3
 500 -300 عدخ ججا 4
 500اكثخ مغ  عالي العدخة 5

 – Gasim. S.R., Motleg .E.M. and Guang Zhue , water works engineer ,,I Edition ,prenticeالسرجر:

Hall.New york ,pp:14-47.(2000). 

 

 الرناعة : ألغراض: تقييم صالحية المياه رابعا

باعتبارىا  تسثل السياه عشرخا اساسيا في العسمية االنتاجية لمعجيج مغ الػحجات الرشاعية سػاء تع استخجاميا     
مادة اولية أو مداعجة في عسمية التشطيف والتبخيج والتجفئة أو الذخب. مسا يجعل مغ السياه العامل االساسي في 

السياه. فيشاك  وتختمف الرشاعات فيسا بيشيا مغ حيث متصمباتيا مغ نػعية  )1(تػشغ واقامة العجيج مغ الرشاعات
معالجتيا والبعس االخخ يدتعسل السياه بذخط أن تكػن ذات  صشاعات تدتعسل السياه الصبيعية مباشخة دون 

، وكسا ىػ الحال في السفاعالت الشػوية. اإللكتخونيةمػاصفات عالية تفػق مػاصفات مياه الذخب مثل الرشاعات 
ميا والسعجات والسكائغ وىحا يجع اآلالتفالسياه التي تكػن عدختيا عالية وذات تخاكيد ممحية عالية تؤدي إلى تأكل 

الرشاعة تعتسج عمى نػعية وكسية الساء  ألغخاضمسا يجعميا تديج مغ الصاقة التذغيمية، ولحا فأن السياه  كفاءتياتقل 
ووفقا لحلظ الترشيف البج مغ وجػد مػاصفات قياسية لتحجيج صالحية السياه  .وما تحتػيو مغ تخاكيد االيػنات

                                                           

 .  96، ص2008، دار اليازروي لمشذخ والتػزيع، عسان ، 1دمحم ازىخ سعيج الدساك ، جغخافية الرشاعة بسشطػر معاصخ ،ط -  1
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( مغ الترانيف التي وضعت حجودا مقتخحة لمسياه السدتعسمة Salvatoويعج سالفاتػ ) ،االغخاض الرشاعة
 .لألغخاض الرشاعة 

معقج ومختمف عغ تقييع نػعية السياه لالستعساالت البذخية وذلظ لتشػع أن تقييع السياه ألغخاض الرشاعة    
فات السياه لالزمة الرشاعات وكحلظ تبايغ نػعية التكشػلػجيا السعتسجة في االنتاج الرشاعي وىحا يؤثخ عمى مػاص

ومغ خالل مقارنة نتائج   .(2)لتمظ الرشاعات، مسا يرعب االعتساد عمى معيار واحج يشصبق عمى الرشاعات كافة.
أن (. 28الدابق)الجيػانية لمسػسسيغ الريفي والذتػي . فقج اتزم مغ الججول  شطالتحاليل السختبخية لشػعية مياه 

نيا صالحة لرشاعة أ( في جسيع مػاقع عيشات مشصقة الجراسة وفي كال السػسسيغ PH) االس الهيدروجينيتخكيد 
الشديج واالسسشت والرشاعات الغحائية والػرقية والكيسيائية وشبة الكيسيائية والشفصية والتعميب. إذ انيا لع تتجاوز 

تراكيز أما  .(69ب الججول)حد الحجود الصبيعية السدسػح بيا بحدب السػاصفات الكياسية السحجدة لشػعية السياه
الجيػانية غيخ صالحة لالستعساالت الرشاعية )الػرقية والغحائية(. وفق  شط( فشالحظ أن مياه T.H) العدرة الكمية

( ولجسيع مػاقع العيشات السجروسة. عشج مقارنتيا مع السػاصفات 27) الدابق بيانات نتائج التحاليل في الججول
 ( .69الكياسية لمسياه. الججول )

 ( 71جدول )                                          

 (Salvatoالحدود المقترحة لممياه المدتعممة لألغراض الرناعة وفقا لمهاصفات )        

العدرة الكمية  الرناعات
T.H )ممغم/لتر( 

المغنديهم 
Mg)ممغم/لتر( 

 Cl-1الكمهريد 
 (ممغم/لتر)

 Ca+2الكالديهم 
 (ممغم /لتر)

 PHاالس الهيدروجيني 
 (ممغم /لتر)

 8.5-6.5 --- 7.052 5 --- صناعة االسمنت
 8.5-6.5 5.988 8.462 0.2 310 الغذائية والتعميب الرناعات

 9-6 0.998 5.641 12 475 الهرقيةالرناعات 
 9-6 9.980 14.103 200 1000 الرناعات الكيميائية
 9-6 10.978 45.130 85 900 الرناعات النفطية

السرجر: محسػد بجر عمى الدسيع، سفيخ جاسع حديغ، ىيجرولػجية حػض وادي الكريخ، مجمة القادسية لمعمػم االندانية، جامعة 
 .324، ص2015، 31، العجد 18القادسية، السجمج 

                                                           

 1 .35، ص2018، مكتبة دليخ ، بغجاد ،  1سالم ىاتف احسج الجبػري، الييجرولػجي، ط -
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غيخ صالحة لرشاعة انيا الجيػانية  شطفي مياه  .(Mg+2المغنديهم ) نتائج التحاليل لتخاكيدوقج اضيخت   
االسسشت والرشاعات الغحائية والتعميب والرشاعات الػرقية بحدب السعاييخ السحجدة لشػعية السياه والبالغة 

 ممغع/لتخ( عمى التػالي.  12.0.2.5)

الرشاعة. بحدب  لألغخاضأما الرشاعات الكيسيائية والرشاعات الشفصية فقج كانت ضسغ الحجود السدسػح بيا 
فاتزم  .(Ca+2)الكالديهم عمى التػالي. أما تخاكيد ممغع/لتخ(  200،85السعاييخ الكياسية لمرشاعات والبالغة )

مػاقع ممغع /لتخ( في بعس  120الجيػانية تقع ضسغ الحجود السدسػح بيا لرشاعة الشديج والبالغة ) شطأن مياه 
 (، S1-S2-S3العيشات )

شت والغحائية والتعميب والكيسيائية والػرقية والشفصية فقج تجاوزت الحجود السدسػح بيا. أما أما في صشاعة االسس
فأنيا تقع خارج الحجود السدسػح بيا لكل مغ صشاعة االسسشت والرشاعات  .(CI-1)الكمهريدبالشدبة لتخاكيد 

 الغحائية والتعميب والرشاعات الشفصية والرشاعات الػرقية والكيسيائية. 

 

 تقييم صالحية المياه ألغراض البناء واالنذاءات:خامدا: 

تعتسج صالحية السياه ألغخاض البشاء واالنذاءات عمى نػعية السياه مغ حيث تخكيد االيػنات الدالبة والسػجبة. في  
سياه المشصقة الجراسة، وىشاك حجود معيشة مغ تخاكيد االيػنات يشبغي تػافخىا في السياه تحجد مغ خالليا صالحية 

لتقييع مجى صالحيتيا ( ALtovisKi)الجراسة الحالية عمى ترشيفاالعتساد في  تعو واالنذاءات. لألغخاض البشاء 
  .(71الججول ) مغ عجميا 
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 ( 72جدول )                                       

 (ALtovisKiالبناء واالنذاءات بحدب ترنيف ) صالحية المياه ألغراض             

 الحدود المدمهح بها )ممغم/لتر( العناصر ت
 437 (Ca)الكالديهم  1
 271 (Mgالمغنديهم ) 2
 1460 (So4الكبريتات ) 3
 1160 (Na)الرهديهم  4
 2187 (Cl)الكمهريد 5

 Hazim Kareem Mareem Manh, Groundwater Contamintion Study of the Upper part of theالسرجر:
Dibidbba in Safwanarea (Southern Iraq) , Master Thesis , College of science- University of Baghdad 
,2012.P 81,  

ضاسغ ميااه  .(Ca) الكالدايهمتخاكيد  وعشج مقارنة ىحه السػاصفات الكياسية مع نتائج .اعاله ويتزم مغ الججول   
. لااع تباايغ أن جسياع مػاقااع عيشاات مشصقااة الجراساة فااي كاال السػسااسيغ الرايفي والذااتػي   .(30شاط الجيػانيااة الجاجول)

( السحاجدة لشػعياة السيااه السداتعسمة Altoviskiتتجاوز الحجود الصبيعية السدسػح بيا وبحدب السػاصافات لتشرايف )
الجيػانيااة صاالحة االساتعسال ألغااخاض  شاط ممغع/لتاخ( وباحلظ تكاادن ميااه 437ألغاخاض البشااء واالنذااءات والبالغااة )

 البشاء واالنذاءات.

فأتزاام أن كااال السػسااسيغ الراايفي والذااتػي. ولجسيااع مػاقااع  .(31) الدااابقالجااجول  (Mg (لمغنداايهمأمااا عشرااخ ا
االنذاااءات . وبحدااب عيشااات مشصقااة الجراسااة تقااع ضااسغ الحااجود السدااسػح بيااا لشػعيااة مياااه الذااخب ألغااخاض البشاااء و 

 الداابقالجاجول  ((Naعنرار الراهديهم. أماا تخاكياد (60في الججول) ممغع/لتخ( 271السػاصفات الكياسية البالغة )
نياا ( .أ60الجاجول ) الجيػانية مع السػاصفات الكياسية والبالغة  شطفقج اتزم عشج مقارنة نتائج  تحاليل مياه  (32)

. ألغااخاض البشاااء واالنذاااءات. ضااسغ مشصقااة الجراسااة. ممغع/لتااخ( 1160والبالغااة ) تقااع ضااسغ الحااجود السدااسػح بيااا
الجيػانيااة ولكااال السػسااسيغ الراايفي والذااتػي. ولجسيااع مػاقااع عيشااات مشصقااة  شااطوتباايغ مااغ خااالل مااا تقااجم أن مياااه 
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شداايػم والرااػديػم( السدااسػح بيااا. لمعشاصااخ ذات الراامة وىااي )الكالداايػم والسغالجراسااة لااع تتجاااوز الحااجود الصبيعيااة 
 فيي بحلظ مياه صالحة لالستعسال ألغخاض البشاء واالنذاءات في مشصقة الجراسة.

يذكل التقييع الييجرولػجي لذط الجيػانية أىسية كبيخة في حياة الدكان كػنو السرجر االساساي لمحراػل عماى السيااه 
دة فااي شااط الجيػانيااة تبايشااا زمانيااا خااالل فااي ضاال مشاااخ جاااف. ونتيجااة لااحلظ تتبااايغ كسيااة التراااريف السائيااة الااػار 

( بحداب تاأثيخ العػامال الصبيعياة والبذاخية التاي تتراف بياا السشصقاة. نتيجاة 2022 -2013الدشػات السائية ماغ ) 
، ادى إلااى زيااادة معااجالت التبخااخ غااي فراال الراايفقمااة السياااه الااػاردة وشبيعيااة السشاااخ الدااائج فااي مشصقااة الجراسااة و 

مياااه الذااخب وصااعػبة  لألغااخاضتخكااد االمااالح فااي السياااه مسااا يعساال عمااى تغيااخ خرائراايا الشػعيااة وصااالحيتيا 
معالجتيااا مااغ جانااب ومااغ جانااب اخااخ وجااػد عجااد فااي سااج االحتياجااات السائيااة لسعالجتيااا وجعميااا صااالحة لمذااخب. 

إذ تؤدي التراريف العالية إلى تقميل ايغ التخاكيد كحلظ يؤدي سخعة التيار السائي وكسية الترخيف دورا رئيدا في تب
مدتػيات السعادن، بيشسا زيادة ساخعة التياار تاؤدي إلاى حاجوث اضاخاب فاي السيااه مساا ياؤدي إلاى حاجوث امتاداز بايغ 
السعاااادن وبالتاااالي تاااع عسمياااة التخاكياااد فاااي السيااااه تاااجريجا فاااي الخواساااب القاعياااة، أماااا فاااي فرااال الذاااتاء فاااأن زياااادة 

ت السائيااة التااي تبااجا مااغ )تذااخيغ االول إلااى شاايخ كااانػن الثاااني( ىااػ مػسااع سااقػط االمصااار يااؤدي إلااى قمااة االشالقااا
تخاكيد االمالح في مشصقة الجراسة وقمة التبخخ وانخفاض درجة الحخارة ياؤدي إلاى قماة الزاائعات السائياة وىاحا ياؤدي 

 إلى ارتفاع مشاسيب شط الجيػانية. 

الجيػانياااة تتباااايغ زمانياااا ومكانيااا وحداااب السعااااييخ العخاقياااة  شااط تقاااجم أن نػعياااة ميااااه ماااغ خاااالل مااا ةباايغ الباحثاااي   
  والعالسية وىحه التبايشات ليا تأثيخات كبيخة عمى مختمف الشذاشات السجيشة ضسغ مشصقة الجراسة.

مسااا يجعاال  ،خيةالسمػثااات فااي بعااس مػاقااع العيشااات وال ساايسا السشاااشق القخيبااة مااغ السخاكااد الحزااإذ تختفااع تخاكيااد   
عماى   عماى نػعياة السيااه وتمػثياا. فزاال عاغ تداياج كسياات االماالحتكاليف الترفية والسعالجاة كبياخة، وىاحا ياشعكذ 

التخبة الدراعية ويؤدي إلى تغجقيا وفي الشياية يؤدي إلى تػسع ضاىخة الترحخ وحجوث خمل في التػازن البيئي وىاحا 
الديهانيااة ناامن منطقااة الدراسااة تتداااين فااي درجااة صااالحيتها  شاا أن مياااه )  مااا يثباات صااحة الفخيزااة الثانػيااة

( نتيجة لتبايغ الخرائز الجغخافية ومرادر التمػث  ة، الزراعية والرناعيةنيلمختمف االستعماالت الدذرية، المد
 في مشصقة الجراسة. 
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 اوال: االستنتاجات: 

بيشت الجراسة أن مشظقة الجراسة اترفت بجسمة مؽ العؾامل الجغخافية الظبيعية والبذخية الستسثمة  -1
بالتكؾيؽ الجيؾلؾجي والدظح والسشاخ وعشاصخه والتخبة والشباتات الظبيعية. فزال عؽ العؾامل البذخية 

غيخ مباشخة سمبا وايجابا في الستسثمة بالدكان والشذاط الدراعي والشذاط السجني قج اثخت برؾرة مباشخة و 
 الجيؾانية ضسؽ مشظقة الجراسة. شطتبايؽ الخرائص الشؾعية لسياه 

اعيخت الجراسة أن مشظقة الجراسة تقع ضسؽ السشاخ الحار الجاف وىحا انعكذ عمى طبيعية السشاخ  -2
ا اثخ عمى مؽ خالل ارتفاع درجات الحخارة وانعجام تداقط االمظار صيفا وقمة تداقظيا شتاءا. وىح

ارتفاع معجالت التبخخ في مشظقة الجراسة وبالتالي زيادة الزائعات السائية والتي بجورىا اثخت عمى كسية 
 الجيؾانية. شطالسياه في 

لكؾن مشظقة الجراسة تقع ضسؽ السشاح الحار الجاف فقج ادى ذلػ إلى فقخىا بالغظاء الشباتي باستثشاء -3
بي الشيخ ومؽ اىسيا نباتات )القرب( والتي اثخت سمبا عمى كسية بعض الشباتات التي تشسؾ عمى جان

 السياه ونؾعية السياه في نيخ الجيؾانية مؽ خالل زيادة الزائعات السائية.
بيشت الجراسة أن مشظقة الجراسة ذات كثافة سكانية عالية وخاصة عمى طؾل امتجاد مجخى نيخ  -4

ع البذخية والستسثمة بسياه الرخف الرحي ستكؾن ليا اثخ الجيؾانية وىحا يعشي أن مخخجات ىحه السجامي
سمبي في نؾعية مياه نيخ الجيؾانية وتبايشيا السكاني. فزال عؽ الشفايات الرمبة التي تظخحيا تمػ 

 السجاميع إلى مجخى الشيخ.  
( 2013 -2022بيشت الجراسة أن متؾسط الترخيف السائي الدشؾي لشيخ الجيؾانية خالل مجة الجراسة ) -5

 /لتخ/ ثا/ كؼ(28.066/ثانية(. في حيؽ بمغ نسؾذج الترخيف )3م 59.02بمغ ) 
وفقا لشسؾذج معامل متؾسط الترخيف لتحجيج الدشؾات )الخطبة والجافة والستؾسظة( خالل مجة  -6

( سشؾات. مؽ مجسؾع  سشؾات الجراسة 4الجراسة. تبيؽ بأن مشظقة الجراسة بمغت فييا الدشؾات الخطبة )
( سشة. 1( سشؾات. وبمغت الدشؾات الستؾسظة)5( سشؾات . في حيؽ بمغت الدشؾات الجافة )10بالغة )وال

 وىحا مؤشخ خظيخ يجل عمى أن مشظقة الجراسة تعاني الجفاف.
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مؽ خالل خرائص الترخيف السائي الفرمي. تبيؽ أن فرل الخخيف احتل السختبة االولى بشدبة  -7
( لدشة 22.66( لدشة متؾسظة. وبمغت )27.14( لدشة رطبة وبمغت )30.39الجخيان السائي إذ بمغت )

جافة. بدبب تداقط االمظار الذتؾية في اعالي حؾض نيخ الفخات . فزال عؽ قمة االستخجامات 
 البذخية والدراعية لسياه الشيخ في ىحا الفرل.

الجيؾانية  شطائية لسياه مؽ خالل نتائج التحاليل السختبخية تبيؽ بأن الخرائص الفيديائية والكيسي -8
تختفع  تخاكيدىا ويعدى ىحا االرتفاع إلى انخفاض مدتؾى الترخيف السائي لمشيخ، فزال عؽ ما يظخح 

 إلى مجخى الشيخ مؽ الفزالت البذخية ومشيا مياه الرخف الرحي.
وفق معيار مشغسة الرحة  بيشت الجراسة أن مياه شط الجيؾانية وبحدب العشاصخ البايمؾجية -9 

العالسية والسؾاصفات القياسية العخاقية تكؾن غيخ صالحة لمذخب. في جسيع مؾاقع العيشات السجروسة 
وفي السؾسسيؽ الريفي والذتؾي، وذلػ بدبب تأثخىسا بالسشاخ وعشاصخه ومؽ اىسيا درجات الحخارة حيث 

لشذاط البذخي مؽ خالل طخح مياه الرخف يداعج ارتفاعيا عمى نذاط البكتخيا. فزال عؽ مسارسات ا
 الرحي إلى مجخى الشيخ وكحلػ االستيالك السائي لالستعساالت البذخية السختمفة .

عشج تقييؼ مياه شط الجيؾانية لألغخاض االروائية وفق معيار السشغسة االسالمية لمتخبية والثقافة   -10
 والعمؾم تكؾن مقبؾلة ألغخاض االرواء.

( السعتسجة مؽ قبل مشغسة االغحية والدراعة AltovisKiالحالية بحدب ترشيف )راسة اعيخت الج -11
  أن مياه شط الجيؾانية تقع ضسؽ الحجود السدسؾح بيا ألغخاض الحيؾاني. العالسية.

( في مياه شط الجيؾانية غيخ صالحة T.H) تخاكيد العدخة الكميةبيشت الجراسة الحالية أن  -12
ة )الؾرقية والغحائية(. وفق بيانات نتائج التحاليل ولجسيع مؾاقع العيشات لالستعساالت الرشاعي

 أما تخاكيد ( Salvatoوفقا لسؾاصفات ) السجروسة. عشج مقارنتيا مع السؾاصفات القياسية لمسياه. 
في مياه نيخ الجيؾانية انيا غيخ صالحة لرشاعة االسسشت والرشاعات الغحائية  (.Mgالسغشديؾم )

ممغؼ/لتخ(  12.0.2.5والتعميب والرشاعات الؾرقية بحدب السعاييخ السحجدة لشؾعية السياه والبالغة )
عمى التؾالي. أما الرشاعات الكيسيائية والرشاعات الشفظية فقج كانت ضسؽ الحجود السدسؾح بيا 

ممغؼ/لتخ( عمى التؾالي.  200،85اض الرشاعة. بحدب السعاييخ القياسية لمرشاعات والبالغة )لألغخ 
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(. فاتزح أن مياه نيخ الجيؾانية تقع ضسؽ الحجود السدسؾح بيا لرشاعة Ca) لكالديؾماأما تخاكيد 
شت (، أما في صشاعة االسسS1-S2-S3ممغؼ /لتخ( في بعض مؾاقع العيشات ) 120الشديج والبالغة )

والغحائية والتعميب والكيسيائية والؾرقية والشفظية فقج تجاوزت الحجود السدسؾح بيا. أما بالشدبة لتخاكيد 
(. فأنيا تقع خارج الحجود السدسؾح بيا لكل مؽ صشاعة االسسشت والرشاعات الغحائية Cl)الكلوريد

 والتعميب والرشاعات الشفظية والرشاعات الؾرقية والكيسيائية. 

( السحجدة لشؾعية السياه السدتعسمة Altoviskiمياه شط الجيؾانية وبحدب السؾاصفات لتشريف ) أن -13
ممغؼ/لتخ( وبحلػ تكدن مياه الشيخ صالحة االستعسال  437ألغخاض البشاء واالنذاءات والبالغة )

 ألغخاض البشاء واالنذاءات.

 

 ثانيا : التوصيات

الجيؾانية) سشؾيا وفرميا( مؽ صجر الجغارة وبالتالي زيادة زيادة التراريف السائية السدود بيا شط  -1
 التراريف السائية تعسل عمى تقميل تخكد العشاصخ الفيديائية والكيسيائية بسياه الشيخ.

تؾصي الجراسة الحالية بزخورة السحافغة عمى مياه شط الجيؾانية مؽ التمؾث وحسايتو ووضع خظط  -2
طخح السخمفات مؽ مختمف القظاعات )الدراعية والرشاعية مدتقبمية وتذخيع قؾانيؽ صارمة بذأن 

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

الجراسة حؾل اىسية السؾارد السائية وصيانتيا مؽ  االىتسام بالؾعي البيئي والثقافة البيئية لدكان مشظقة -3
 التمؾث واثخىا الدمبية عمى صحة االندان.

سؽ التذخيعات والقؾانيؽ مؽ الجيات ذات العالقة وفي مقجمتيا وزارة )السؾارد السائية( ومحاسبة كافة  -4
واصجار اشج  الجيات الخسسية والغيخ رسسية التي تدبب تمؾث مياه الذط وتحسميا كافة السدؤوليات

 العقؾبات بيا.
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اعادة وتأىيل شبكة السبازل  ضسؽ مشظقة الجراسة مؽ قبل وزارة )السؾارد السائية( ال نيا  العسل عمى  -5
 مؽ اىؼ مرادر السعادن الثقيمة لحلػ يجب االىتسام بيا مؽ قبل الجيات السعشية.

بغي معالجة مذكمة مياه لكؾن مشظقة الجراسة ذات طابع حزخي اكثخ مؽ الظابع الدراعي لحا يش -6
الرخف الرحي إلى مجخى الشيخ واعتبارىا مذكمة في غاية االىسية وايجاد خظط عسمية لحل تمػ 

 السذكمة.
تؾصي الجراسة بتخريص مشاطق بعيجة عؽ مجخى الشيخ والسشاطق الدكشية إللقاء الشفايات الرمبة  -7

 وعجم رمييا في مجخى الشيخ. 
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 المصادر والمراجع

  

 اوال: القران الكريم.

 ثانيا: الكتب. 

  . 1985ابػ العصا، فيسي ىالل ، الصقذ والسشاخ ، دار السعخفة الجامعية ، االسكشجرية ،  .1
 6)دراسة االشكال التزاريدية لدصح االرض( ، ط ابػ العشييغ، حدغ سيج ، اصػل الجيسػرفػلػجيا .2

  . 1981، الجار الجامعي لمصباعة والشذخ ، بيخوت ، 
، دار الرفاء ، عسان ،  1حدغ ، وعمي الغانع ، السجخل الى الجغخافية الصبيعية ، ط ابػ سسػر، .3

1998 .  
، دار الفيحاء  1االسجي، صفاء عبج االميخ رشع، جغخافية السػارد الصبيعية )مبادئ عامة( ، ط .4

  . 2014،  بيخوتلمصباعة والشذخ والتػزيع ، 
، الجار 1ثابت، احسج عبج هللا ، العشاصخ السعجنية وغيخ العزػية واىسيتيا في تغحية االندان ، ط .5

 .2011العخبية لمشذخ والتػزيع، 
محسػد فاضل ، وسمػى ىادي احسج، تمػث التخبة والسياه، دار الكتب والػثائق العخاقية،  الجسيمي، .6

  .2018بغجاد ، 
 .1985جػدة، حديغ ، اسذ الجغخافية العامة ، مشذأة السعارف لمصباعة والشذخ ، جامعة السػصل. .7
، 1الجغخافية، طحديغ، نذػان عثسان ، الخرائز الشػعية لمسياه الجػفية باستخجام نطع السعمػمات  .8

  .2010دار غيجاء لمشذخ والتػزيع ، عسان، 
، وزارة التعميع العالي والبحث  1الخذاب، وفيق حديغ واخخون ، الجيػمػرفػلػجيا التصبيكية ، ط .9

 . 1980،  2العمسي ، ج
 .1976صيانتيا( ، -اصشافيا-تعخيفيا-الخذاب، وفيق حديغ واخخون ، السػارد الصبيعية )ماىيتيا .10
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ي، خمف حديغ وسحخ حدام الجسيمي ، تغيخ مجاري االنيار واثارىا عمى الشذاط البذخي الجليس .11
  . 2021، مكتبة دليخ لمصباعة والشذخ ، بغجاد ،  1)دراسة تصبيكية( ، ط

، دار امجج  1الجليسي، صبحي احسج ، وعبج الدالم عارف عبج الخزاق ، جغخافية الدراعة ، ط .12
 .2020لمشذخ والتػزيع ، عسان ، 

زغمػل، راشج عبج الفتاح ، التمػث البيئي ، مذكالت وحمػل ، مصبعة مخكد اليجى ، كمية الدراعة ،  .13
 ،  2019جامعة بشيا ، 

الدامخائي، قري عبج السجيج ، مبادئ الصقذ والسشاخ ، دار اليازوردي العمسية لمشذخ والتػزيع ،  .14
              2008عسان ، 

، دار اليازروي لمشذخ والتػزيع، 1الدساك، دمحم ازىخ سعيج ، جغخافية الرشاعة بسشطػر معاصخ ،ط .15
  . 2008عسان ، 

شخيف، عبج العديد شخيح ، الجغخافيا السشاخية والشباتية مع التصبيق عمى مشاخ افخيكيا ومشاخ العمع  .16
  . 2000العخبي ، دار السعخفة الجامعية لمصباعة والشذخ ، 

 .1985، كمية اآلداب ، جامعة البرخة ،  2، عمي حديغ ، جغخافية التخبة ، طالذمر .17
واروى شاذل شاقو، التمػث البيئي ، الجار الشسػذجية لمصباعة والشذخ،  الرانع، عبج اليادي يحيى ، .18

 .2011، 1صيجا بيخوت، ط
،جامعة السػصل، الرحاف، ميجي ، جغخافية السػارد السائية في العخاق وصيانتيا مغ التمػث  .19

1986. 
العاني ، خصاب صكار ، ونػري خميل البخازي ، جغخافية العخاق الصبيعية والبذخية ، مصبعة جامعة  .20

  . 1979بغجاد ، بغجاد ، 
العاني، خصاب صكار ، جغخافية العخاق الدراعية ، السشصقة العخبية لمتخبة والثقافة والعمػم ،  .21

  . 1972 السصبعة الفشية الحجيثة ، القاىخة ،
عايج، عبج القادر ، وغازي سفاريشي و عسخ الخيساوي، اساسيات عمع البيئية، دار وائل لمصباعة  .22

 ..2008، االردن عسان،  3والشذخ، ط
 .1988، دار الفكخ القاىخة ، 1العجوي، دمحم صادق ، ىشجسة حساية البيئة وادارة السخمفات ، ط .23
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 2000، دار السيدخة لمشذخ والتػزيع، عسان ،  1ا ، ط، ميذيل كامل ، اساسيات الجيػلػجي عصاهللا .24
  
 . 2010عسان ،  دار وائل لمشذخ، ، 2العسخ، مثشى عبج الخزاق ، التمػث البيئي ، ط   .25
العسخان، عبج رب رسػل بغ مػسى ، وعمي دمحم إبخاليع العد ودمحم الديج عمي نجيع ، جػدة مياه  .26

 . 2016سعػد لمشذخ ، الخياض ، ، دار جامعة السمظ 2الخي وشخق تحميميا ، ط
، دار الذخوق لمشذخ والتػزيع ،  3غخابية، سامح ، ويحيى الفخحان ، السجخل الى العمػم البيئية ، ط .27

 . 1991عسان ، االردن ، 
، مكتبة 1فيج، حارث جبار،  وعادل مذعان ربيع ، التمػث السائي مرادره مخاشخة معالجتو ، ط .28

  .2010والتػزيع ، االردن ، السجتسع العخبي لمشذخ 
كخبل، عبجهللا رزوقي ، وماجج الديج ولي دمحم ، عمع الصقذ والسشاخ ، كمية اآلداب ، جامعة  .29

  . 1986البرخة ، 
 . 2009، الشجف االشخف ،  1السػسػي، عمي صاحب شالب ، جغخافية الصقذ والسشاخ ، ط .30
،  1، عمع السشاخ التصبيقي ، ط السػسػي، عمي صاحب شالب ، وعبج الحديغ مجفػن ابػ رحيل .31

  . 2011دار الزياء لمصباعة ، الشجف ، 
الشقاش، عجنان باقخ و ميجي دمحم عمي الرحاف ، الجيػمػرفػلػجي ، مصبعة  التعميع العالي ،  .32

  . 1989بغجاد ، 
الػائمي، عمي عبج الدىخة كاضع ، اسذ ومبادئ في عمع الصقذ والسشاخ ، وزارة التعميع العالي  .33

  . 2005لبحث العمسي ، جامعة بغجاد ، وا
 .2016، كمية اآلداب ، جامعة البرخة، 1سالع، جغخافية العخاق، ط السالكي، عبج هللا .34
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 ثالثا: الرسائل االطاريح  الجامعية:
 

جشػب  أرشيج ، شارق دمحم ، دراسة ىيجرولػجية ونسحجة  جخيان السياه الجػفية في مشصقة الكػيخ .1
 . 2003كمية العمػم ، جامعة السػصل، ، السػصل ، رسالة ماجدتيخ 

دعاء مػسى نعيع ، ىيجرولػجية شط الجغارة ، دراسة في الجغخافية الصبيعية رسالة االسجي،  .2
 .  2016ماجدتيخ ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ، 

كمية  ،رىا البيئية ، اشخوحة دكتػراه صفاء عبج االميخ ، الحسػلة الشيخية في شط العخب وأثا االسجي، .3
 ، 2012التخبية، جامعة البرخة، 

، أميخ نعسة دمحم غافل الدوبعي، السػارد السائية في ناحية اليػسفية وسبل ادارتيا ، رسالة ماجدتيخ .4
  .2020كمية اآلداب ، جامعة االنبار، 

حيتيا لالستخجامات البجيخي، حيجر ميخي غزية ، الخرائز الشػعية لسياه شط الذامية وصال .5
 . 2018السختمفة في محافطة القادسية ، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية ، جامعة البرخة ، 

عمياء حديغ سمسان ، الشسحجة الييجرولػجية لشطام الجخيان السائي لشيخ الفخات في العخاق البػراضي،  .6
 122، 2018كمية التخبية لمبشات، جامعة الكػفة،  ، وعالقتو بالخرائز الشػعية، اشخوحة دكتػراه 

البػراضي، عمياء حدغ سمسان ، االستغالل االمثل لسرادر مياه في مشصقة الفخات االوسط ، رسالة  .7
 . 2006ماجدتيخ ، كمية التخبية لمبشات ، جامعة الكػفة ، 

خ الفخات والعػامل لػجية  وجيسػرفػلػجية مجخى نيعبج السحدغ عبجهللا راضي ، ىيجرو الجابخي،  .8
كمية التخبية ،  ،السؤثخة في تغيخ كسية ونػعية مياه  الشيخ وسط وجشػب العخاق، اشخوحة دكتػراه 

 .2013جامعة البرخة، 
جبخيل، مقجاد دمحم ا نادية محسػد تػفيق ، دراسة بيئية لشػعية بعس السياه الجػفية لسجيشة الحمة،  .9

 .2006بابل، كمية العمػم ، جامعة  ،رسالة ماجدتيخ 
الجبػري، مجهللا عبجهللا محدغ ، التذكل السائي لشيخ دجمة ما بيغ مرب الدابيغ في العخاق ،  .10

 .1988كمية التخبية، جامعة السػصل ،   ،اشخوحة  دكتػراه 
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الجبػري، مقجاد دمحم احسج حدغ ، الفيزانات االستثشائية لسقصع نيخ دجمة ما بيغ مرب الداب  .11
كمية التخبية  لمعمػم االندانية ، جامعة  ،واثارىا البيئية ، اشخوحة دكتػراه االسفل وسجة سامخاء 

 . 2021تكخيت، 
دجمة وأثاره  -الجبػري، مقجاد دمحم حسج الجبػري، تقييع كفاءة مذخوع ري االسحاقي إلى ذراع الثخثار .12

 . 2013كمية التخبية، جامعة تكخيت،  ،البيئية، رسالة ماجدتيخ
نان حدػن ، العالقات السكانية لتمػث مياه نيخ ديالى بالشذصات البذخية ، الجسيمي، لؤي عج   .13

 . 2009كمية التخبية ابغ رشج، جامعة بغجاد،  ،رسالة ماجدتيخ
كمية اآلداب ،  ،الحدغ،  ابخاليع شكخي ، التمػث البيئي في محافطة البرخة ، اشخوحة دكتػراه  .14

 .2011جامعة البرخة، 
لتمػث البيئي في مجيشة البرخة ، اشخوحة دكتػراه  ، كمية اآلداب ، الحدغ، شكخي ابخاليع ، ا .15

 . 2011جامعة البرخة ، 
الحدشاوي، اميخ ىادي ججوع ، دور العسميات الجيػمػرفػلػجية في تذكيل السطيخ االرضي  .16

كمية التخبية ، جامعة السدتشرخية ،  ،لسحافطة   بابل باستعسال نطع ، رسالة ماجدتيخ 
2016GIS السعمػمات الجغخافية 

اليشجية ، رسالة -ىيجروجيػمػرفػلجية حػض نيخ الفخات بيغ سجتي الخمادياقبال جابخ ،الحديشي،   .17
  . 2003ماجدتيخ ، كمية العمػم ، جامعة بغجاد ، 

، كمية اآلداب  الحكيع ، سعيج حديغ ، ىيجرولػجيا حػض نيخ دجمة غي العخاق، اشخوحة دكتػراه  .18
 .1980، جامعة بغجاد، 

الحسداوي، ياسسيغ نعيع جاسػر ، التحميل السكاني لمشذاشات البذخية واثخىا في تمػث مياه شط  .19
 . 2015الجغارة ، رسالة ماجدتيخ ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ، 

الحسيجاوي،  ابتدام عجنان رحسغ ، الخرائز الصبيعية في محافطة القادسية وعالقتيا السكانية  .20
 . 2009السػارد السائية الستاحة ، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية ، جامعة الكػفة ، في استغالل 

الحػيد،  اكتفاء عبج القادر عبج الخحسغ ، ىيجرولػجية ورسػبية مقاشع مشتخبة عمى نيخ دجمة عشج  .21
 2013كمية العمػم ، جامعة تكخيت، ، مأخح السشذأة الرشاعية مجيشة بيجي، رسالة ماجدتيخ
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، عبج االلو رزوقي كخبل ، التبايغ السكاني لكفاية انطسة الرخف والبدل واسترالح الخفاجي .22
االراضي في محافطة بابل )دراسة تحميمية( ، اشخوحة دكتػراه ، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد ، 

2001 . 
الخفاجي، فخات عمى حسيج صكخ ، التغيخ الجيسػرفػلػجي لػادي نيخ دجمة في ناحية الكيارة ،  .23

 . 2019كمية التخبية لمعمػم االندانية، جامعة السػصل، ، لة ماجدتيخرسا
الجليسي، احسج جدام مخمف ، السشاخ واثخه في تبايغ االستيالك السائي لسحاصيل الحبػب  .24

 . 2011االستخاتيجية )القسح والخز( في العخاق ، رسالة ماجدتيخ ، كمية اآلداب ، بغجاد ، 
ػيع جغخافي في شبكة البدل في محافطة الشجف ، رسالة ماجدتيخ الداممي، فيرل كخيع ىادي ، تق .25

 . 2009، كمية اآلداب ، جامعة الكػفة ، 
الدوبعي،  اميخ نعسة دمحم غافل ، السػارد السائية في ناحية اليػسفية وسبل تصػرىا، رسالة ماجدتيخ  .26

 .2020كمية اآلداب ، جامعة االنبار ، 
الفخات في محافطة ذي قار دراسة جغخافية بيئية ، رسالة سجخان، احسج ميذ ، تمػث مياه نيخ  .27

 .2007ماجدتيخ ، كمية التخبية ، جامعة البرخة ، 
الدعجي، احسج حسػد محيدغ ، التحميل السكاني لتبايغ تخكيب الدكان في محافطة القادسية لمسجة  .28

 . 2005( ، اشخوحة دكتػراه ، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد ، 1987-1997)
، فالح حدغ ، ىيجروجيػمػرفػلػجية نيخ السجخ الكبيخ واستثساراتو ، كمية اآلداب ، جامعة ششػن  .29

 ، 2015 ،الكػفة، اشخوحة دكتػراه 
دراسة في جغخافية السػارد  –الذيباني،  تسارة عباس جبار ، التقييع الييجرولػجي لذط الذامية  .30

 .2021 كمية اآلداب ، جامعة القادسية،، السائية، رسالة ماجدتيخ
سحخ دمحم عبج ، التحميل السكاني لتمػث مياه شط الجيػانية واثاره البيئية ، رسالة ماجدتيخ الذيباني،   .31

 . 2011، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ، 
شو، شاىخ محسػد ، معجنية وتمػث رسػبيات نيخ دجمة بيغ حسام العميل وسامخاء شسال العخاق،  .32

 .2012جامعة السػصل، كمية العػم ، ، رسالة ماجدتيخ
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كمية التخبية، جامعة  ،العاني، رقية اخسج اميغ ، جيسػرفػلػجية سيل الدشجي ، اشخوحة دكتػراه  .33
 .2010السػصل، 

العدي، حدغ سػادي نجيبان ، ىيجرولػجية شط الغخاف واستثساراتو ، رسالة ماجدتيخ ، كمية  .34
 . 2005التخبية ، جامعة البرخة ، 

يجروكسيائية، نيخ دجمة وتمػث رسػبياتو بيغ حسام العميل وبغجاد، رسالة عميػي، جابخ حسيج ، ى .35
 .1997كمية العمػم ، جامعة بغجاد،  ،ماجدتيخ

الفيجاوي، سػالف شو داوود سمسان ، التقييع الييجرولػجي في مذخوع الرقالوية وابعاده التشسػية ،  .36
 . 2021رسالة ماجدتيخ ، كمية اآلداب ، جامعة االنبار ، 

القخة لػسي، حشان نعسان وسيغ ، التحميل السكاني لتمػث نيخ دجمة بسحصات الزخ الخئيدة لمسياه  .37
كمية التخبية لمعمػم  ،اشخوحة دكتػراه 2000-2012العادمة وأثارىا البيئية ضسغ مجيشة بغجاد لمسجة 

 ..2014االندانية ابغ رشج ، جامعة بغجاد ، 
ائي وامكانية تصػره )دراسة في جغخافية السػارد السائية( ، كاضع، دعاء ىيثع ، مذخوع الكفل االرو  .38

  .  2018كمية اآلداب ، جامعة القادسية ،   ،رسالة ماجدتيخ 
الكفاري، حيجر مدىخ عبج عػن ، تقييع  مجى التمػث بالسعادن الثقيمة في مياه رواسب نيخ الجيػانية  .39

 .2020عة البرخة،كمية التخبية لمعمػم االندانية، جام ،، رسالة ماجدتيخ
بيئي لخرائز مياه حػض نيخ العطيع ، أشخوحة دكتػراه -الكشاني، أمل كخيع تػلي، ، تقييع ىيجرو .40

  .2021، كمية اآلداب ، جامعة الكػفة،  
الساججي، دعاء جبار عباس ، التبايغ السكاني لسمػحة التخبة في قزاء قمعة صالح واثخىا في  .41

 . 2021ماجدتيخ ، كمية التخبية ، جامعة ميدان ، االنتاج الدراعي ، ، رسالة 
معخوف، بذار فؤاد عباس ، أثخ الشذاط البذخي في التبايغ الدماني والسكاني لتمػث مياه شط  .42

 .2008،الحمة، دراسة تحميمية في جغخافية البيئية، كمية التخبية، جامعة بابل، رسالة ماجدتيخ
جرولػجي واثخه في تكػيغ االشكال االرضية لشيخ الفخات السشرػري، دمحم حديغ محيدغ،  الشطام اليي .43

 . 2014بيغ مجيشتي الكفل والذشافية واستثساراتو ، اشخوحة دكتػراه ، كمية اآلداب ، جامعة الكػفة ،
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السػزاني، انترار قاسع حدغ ، الطخوف الييجرولػجية والجيػمػرفػلػجية العامة لألجػاء الذخقية مغ  .44
 ..2008ابغ رشج ، جامعة بغجاد ،–اجدتيخ )غ .م ( كمية التخبية محافطة ميدان، رسالة م

مػيل، دمحم سالع ، تقييع نػعية مياه الجدء الذسالي مغ شط العخب باستخجام دليل نػعية السياه  .45
 . 2010)الشسػذج الكشجي( رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة( كمية العمػم ، جامعة البرخة، 

ة القادسية )دراسة في الخخائط االقميسية( ، رسالة ماجدتيخ )غ. السيالي، يحيى ىادي دمحم ، محافط .46
 . 2009م( ، كمية التخبية ، جامعة البرخة ، 

نريف،  نادية سمسان ، تغيخ الخرائز الصبيعية  لمتخبة والسياه الجػفية لسػاقع شسخ الشفايات في  .47
 . 2013رخية، مجيشة بغجاد ، رسالة ماجدتيخ)غ . م( كمية التخبية ، الجامعة السدتش

الياللي، حيجر سامي،  التقييع الجغخافي الستخجامات السػارد السائية الدصحية في قزائي الحسدة  .48
 .  2020الذخقي والذشافية واىسيتيا التشسػية ، رسالة ماجدتيخ ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ، 

 

 رابعا: التقارير والبحوث والمجالت الدورية:
 

، تأثيخ مخمفات الرخف الرحي عمى تمػث السياه الدصحية في محافطة االسجي، كفاح صالح  .1
( 11( ، السجمج )3الشجف ، مجمة القادسية لمعمػم االندانية ، كمية اآلداب ، جامعة الكػفة ، العجد )

 ،2008 . 
مجمة القادسية لمعمػم االدارية  ،تمػث السياه في العخاق واثاره البيئية ،البصاط مشتطخ فاضل .2

  . 2009( ، جامعة البرخة ، كمية االدارة واالقتراد ، 4( ، العجد )11واالقترادية ، السجمج )
ثامخ، حيجر واخخون ، دراسة عغ الػاقع البيئي لسجسع مدتذفيات مجيشة الصب ، الجائخة الفشية ، قدع  .3

 . 2009السخاقبة ، تقييع االنذصة الرشاعية ، 
جػذري، عمي حسدة وىشج حدغ مصذخ ، التػزيع الجغخافي لخرائز التخب والشبات الصبيعي في ال .4

محافطة القادسية باستخجام نطع السعمػمات الجغخافية ، مجمة التخبية االساسية لمعمػم التخبػية 
  2015( ، 20واالندانية ، كمية التخبية ، جامعة بابل ، العجد )
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، وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ، جامعة  3ة الدكان ، طالحجيثي، شو حسادي ، جغخافي .5
 3-،. 2011السػصل ، 

الدخاج، ايسان سامي ، و ومشى حديغ و ساشع محسػد الخاوي، بعس السؤثخات الشػعية لسياه نيخ  .6
 ..2011دجمة في مجيشة البرخة، دراسة استجاللية، 

مة بيغ مجيشتي العسارة والقخنة، مجمة االستاذ سعج، كاضع ششتو ، الخرائز الصبيعية لػادي نيخ دج  .7
 ، 2006( 60، جامعة بغجاد، العجد)

الدسيع، محسػد بجر عمى ، سفيخ جاسع حديغ، ىيجرولػجية حػض وادي الكريخ، مجمة القادسية  .8
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A 
 

Abstract 

  The present  study , ''The  Hydro- Environmental   Assessment of   

the Water of Al- Diwaniyah  River and its Impact  on the Reality of 

Water Uses in Urban Centers to Al-Qadisiyah Governorate'',   is one 

of the important studies at present because it studies  the state of water 

and its suitability for purposes (drinking, agriculture, irrigation and 

industry) and the study area is located between two display circles 

(32.0.0) north  and (31.30.0) south and   between two longitudes (45.0.0) 

east. and (44.30.0) West. The  water quality, which includes its 

physical, chemical and biological properties, is an important and 

fundamental aspect in determining the suitability of water for various 

uses, especially since the World Health Organization and the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations have relied on the 

concentration of total dissolved salts and major ions mainly to 

determine the suitability of water for human uses. The Iraqi rivers, 

including the Al- Diwaniya river , are suffering from an increase in 

pollutants that are released into it, especially in recent years due to the 

increasing demand for water as a result of the increase in the 

population of areas along the river and the accompanying 

development in various activities. As well as urban expansion at the 

expense of agricultural land. Taken together, these factors had led to 

increased waste dumping, increased pollution and disruption to the 

ecosystem. Given the lack of interest in knowing the properties of 

water and its suitability for different uses. A residues that are thrown 

into the water within the study area and that affect the change in the 

properties of water in the river Al-Diwaniyah. In addition to not 

studying river Al -Diwaniya from this perspective, therefore, this 

study came to focus on the study and evaluation of the hydro  and 

environmental characteristics of Al-Diwaniya river. 
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B 
 

The   study included five chapters, which are as follows: Chapter 

one  dealt with the theoretical framework. This chapter included 

(introduction, problem of study, hypothesis of study, objectives of the 

study, location of the study area, methodology of study, structure of 

the study, work steps, general concepts and similar studies  . The 

second chapter dealt with the natural and human geographical 

characteristics of the study area and includes two sections, the first 

section discusses the natural geographical characteristics, including 

the geological structure, surface characteristics, climate and its 

elements, soil of the study area and natural vegetation, the second 

section dealt with human geographical characteristics, including civil 

activity, agricultural activity, industrial activity . The third chapter 

included the analysis of the water discharge system of the Al-

Diwaniya river  for the period( 2013-2022) .  The fourth chapter 

of two sections , the first section was concerned  analysis of the 

physical and chemical properties of the water of the Diwaniya 

river  for (2022) and the second section dealt with the negative, 

positive and heavy ions of the water of the Al-Diwaniya river  for 

(2022) and dealt with the fifth chapter Environmental 

assessment of the qualitative characteristics of the water of the 

Al-Diwaniya. 
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