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 ب 
 

  

(النمذجة المكانیة لخصائص المیاه الجوفیة الموسومة بــ  الرسالةأشهد أّن اعداد هذه 

غفران عبد الكریم عیدان ( ةوالمقدمة من الطالبفي منطقة الكفل وسبل أستثمارها) 

، وهي المستنصریةجامعة ال -كلیة التربیة – جغرافیةشرافي في قسم الأكانت ب )سحیب

   .جغرافیة في ال الماجستیر شهادةجزء من متطلبات نیل 

  

  

  

  

  التوقیع:          

    محمد بھجت ثامرا.م.د 

  المشرف           
 /    /2022  

  

  

  

  بناًء على التوصیات المتوافرة، أرشح هذه الرسالة للمناقشة

  

  

  

  التوقیع:             

  محمد بھجت ثامر د.مأ.           
  رئیس قسم الجغرافیة   

  /    /2022  

  
  
  
  

 أقرار المشرف



     

 ج 
 

  

النمذجة (ـ بالموسومة  رسالة الماجستیرننا اطلعنا على بأنشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة 

 ةالطالبناقشنا و  المكانیة لخصائص المیاه الجوفیة في منطقة الكفل وسبل أستثمارها)

أنها جدیرة  ونرىها، وفیما له عالقة بها تایفي محتو غفران عبد الكریم عیدان سحیب) (

  ).                 الجغرافیة ، بتقدیر (               في شهادة الماجستیر بالقبول لنیل 

  

  صادق مجلس كلیة التربیة / الجامعة المستنصریة / على قرار لجنة المناقشة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التوقیع: 

   : االسم

  (رئیسًا)

  م2022التاریخ    /    / 

  

  

  التوقیع:   

   : االسم

  (عضوًا)

  م2022/    /   التاریخ  

  التوقیع:

  : االسم

  (عضوًا)

  م2022التاریخ    /    / 

  

  التوقیع:  

  محمد بهجت ثامرد  .مأ . :االسم

  (عضوًا ومشرفا)

  م2022التاریخ    /    / 

 أقرار لجنة المناقشة



     

 د 
 

  

النمذجة المكانیة لخصائص المیاه الجوفیة في منطقة (الموسومة بـ  الرسالةأشهد أن هذه 

تخصص  ،)غفران عبد الكریم عیدان سحیب( ةوالمقدمة من الطالب )الكفل وسبل أستثمارها

للمناقشة من الناحیة  الرسالةحصل تقویمها لغویًا من قبلي، وعلیه أرشح هذه قد  جغرافیة،

اللغویة بحیث أصبحت بأسلوب علمي سلیم خاٍل من األغالط والتعبیرات اللغویة غیر 

  الصحیحة وألجله وقعت.

  

  

  

  

  

  التوقیع :                                                    

  االسم :                                                  

  2022التاریخ :    /    /                                                 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 أقرار الخبیر اللغوي



     

 ه 
 

  

النمذجة المكانیة لخصائص المیاه الجوفیة في منطقة (الموسومة بـ  الرسالةأشهد أن هذه 

 ، ) غفران عبد الكریم عیدان سحیب( ةوالمقدمة من الطالب )الكفل وسبل أستثمارها

للمناقشة من  الرسالةقد حصل تقویمها علمیًا من قبلي، وعلیه أرشح هذه  جغرافیة ،تخصص 

  الناحیة العلمیة بحیث أصبحت بأسلوب علمي سلیم .

  

  

  

  

  

  

  التوقیع :                                               

  االسم :                                            

  2022التاریخ :  /    /                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أقرار الخبیر العلمي



     

 و 
 

      
   الى من جعل النجاح حلیفي الى صاحب الفضل األول واألخیر.......( هللا عز وجل)

  الى صاحبة القلب النقي التي تفتخر بي دومآ........ ( أمي العزیزة)

  الى من علمني األعتماد على نفسي ....... ( أبي العزیز)

  )تي...... (أخوالى سندي في ھذه الدنیا

    الى نصفي وتوأم روحي.....(أخواتي)

  

  أھدي إلیھم جھدي ھذا

  

  

                

  

                

  ةالباحث                                       
  

  

  

  

  

  

  

  

 األھداء



     

 ز 
 

  

اللهم لك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه . ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد     

د .وكلنا لك عبد .احلمد  املتعايل عن صفات املخلوقني . املنزه عن نعوت .أهل الثناء واد. أحق ما قال العب

وأشكرك على إن يسرت يل  الناعتني . أشكرك ربي على نعمك اليت ال تعد . وآالئك اليت ال حتد . أمحدك ربي

إال ا وحده ال شريك له. وأشهد  واشهد أن ال إله ه الذي أرجوا إن  ترضى به عين .على الوج ه الدراسة إمتام هذ

  . أن حممداً املصطفى عبده ورسوله خامت الرسل واألنبياء وسيد اخلالئق كلهم واألوصياء 

ألظهار اىل كل من ساعدني والعرفان   بفضل ا تعاىل  أن أتقدم بالشكر  يسعين بعد أن  أمتمت أجناز رساليتال 

                                           وصاحب اخللق الرفيع أستاذي ومشريف العزيز  ئسهموعلى ر  رساليت بشكلها احلايل

ولتوجيهاته  الذي أكن  له كل التقدير واألحرتام لتفضله  بألشراف على رساليت (ا.م.د حممد هبجت ثامر)

 بالشكر اىل  ، والبد مين أن أتقدم اته الدقيقة   فال بد مين أن أتقدم له جبزيل الشكرالعلمية املستمرة ومالحظ

أختيار  لوقوفها اىل جانيب عند (م.د جناه عباس حسن)مقررة قسم اجلغرافية صاحبة القلب النقي  الطيبة 

 والبد مين أن أتقدم بالشكر  كما أتقدم بالشكر اىل مجيع أساتذه القسم يل موضوعي وأرشادها ونصحها أ

زودي  الذي  نزاري ) عليوي  ( حسون الفيزياويني  يف بيئة بابل األستاذ اىل  اخللوق الطيب النفس رئيس قسم 

ياه اجلوفية وعلى رأسهم ىل مجيع العاملني يف اهليئه العامة ملبالشكر  اقدم أت بكل ما احتاج اليه من بيانات ، وأن 

، ويسرني أن  مبعلومهعليه فلم يبخل  جه اليه يف دراسيتبكل ما احتا يلتزويد ( أمحد سرداح)  الدكتور

والبد ملساندته ودعمه املتواصل أيل  ( حممد مجعة عبد) العزيز  األستاذ  وأخي أتقدم بالشكر اىل زميلي

   مين يف هناية املطاف أن أتقدم بالشكر اىل كل من ساندني ومد يل يد العون ألظهار رساليت بالشكل احلايل.

                                                                                                 

            الباحثة  
  

  

 شكر وتقدیر



     

 ح 
 

  

   
  

أستثمارها أذ تعد  لجوفیة في منطقة الكفل وسبلخصائص النوعیة للمیاه التناولت الدراسة النمذجة المكانیة ل   

 "0'05°32) و("0'25°32( عرضوتقع بین دائرتي الحلة في محافظة بابل منطقة الدراسة أحدى نواحي قضاء 

وتقع في وسط العراق في الجزء الجنوبي الغربي من شرقًا ،  )"0'35°44( و ("0'20°44)وخطي طول  ) شماآل

  .محافظة النجفمحافظة بابل وتحدها من شمال الغربي محافظة كربالء ومن الجنوب الغربي 

وجیولوجیا تغطي منطقة الدراسة ترسبات العصر الرباعي الذي یتكون من رواسب الهولوسین التي تمثلت 

بترسبات السهل الفیضي وترسبات األهوار والمستنقعات وترسبات المنخفضات الضحلة وترسبات التي تعود الى 

 رواسب البالیستوسین. وبالنسبة لسطح المنطقةجبسیة تعود الى ترسبات فعل األنسان وایضآ ضمت أجزاء منها 

 م أرتفاع لها)31 – 51(فأن اعلى أرتفاع لها في القسم الشمالي أذ بلغ  القاري الغیر مستقر صیفتقع ضمن الر 

   .م)9 – 19.9( في قسمها الجنوبي الشرقيوتتدرج بألنخفاض الى أن تبلغ 

درجات الحرارة وینقطع سقوط األمطار بسبب عدم تكرار ة في فصل الصیف ترتفع أما بالنسبة لمناخ المنطق

ض درجات الحرارة  وتتساقط األمطار مما یؤثر هذا على فمرور المنخفضات الجویة أما في فصل الشتاء فتنخ

للتربة فهي تربة رسوبیة   اما بالنسبة مناسیب المیاه الجوفیة أذ ترتفع في فصل الشتاء وتقل في فصل الصیف.

ذ تكونت من الرواسب التي یلقیها النهر على جانبیه إتكونت من رواسب رملیة وغرینیة مع القلیل من الحصى 

وصرفها الجید وهذا یعني ان تربة منطقة الدراسة تربة رسوبیة نهریة   ةمالحها القلیلأو  ةوتمتاز بذراتها الخشن

ضیفت لها الترسبات المائیة الهوائیة،الترسبات  المائیة أنهر الفرات ثم   بدرجة االولى تكونت بفعل ترسبات 

لنباتات الطبیعیة فأنها تظهر نتجت بفعل الفیضانات العالیة المتعاقبة وترسبات التي جلبتها میاه الري وبالنسبة 

األهوار  نبات الشمبالن ونباتاتمثل عند ضفاف األنهار كنبات الغرب والصفصاف والنباتات المائیة 

  .نبات القصب والبرديمثل والمستنقعات 

وتتكون ترسباته من  أما فیما یخص الخزان الجوفي فأن منطقة الكفل تعود الى خزان جوفي (غیر محصور)

الغرین والطفل بشكل رئیس ویعتبر الخزان الرئیس في المنطقة ویتغذى من میاه االمطار الساقطة ومن االنهار 

أي  )م24-8في منطقة الدراسة بین( اآلبارها كجدول الكفل وشط الحلة ، وتراوحت أعماق من ةوالجداول المتفرع

وأن قیم المناسیب المستقرة  ةمن سطح األرض مما یجعل عملیة أستثمارها أقتصادیآ غیر مكلف ةأن میاهها قریب

-1ألبارها تراوحت بین ( متقاربة في منطقة الدراسة ألنها تعود الى خزان جوفي واحد وأن طاقة األنتاجیة

الكثیر من األختالفات أذ تراوحت قیمة  اآلبارلمیاه )لتر/ثا، ولقد أظهرت نتائج تحلیل الخصائص الفیزیائیة 8

 – 732.4) بین (المواد الصلبة الذائبة ) وتراوحت قیمة (7.8 – 6.9) بین (األس الهیدروجیني(

أما بالنسبة  مایكروموز/سم)23000-  1159) بین (یةالتوصیلة الكهربائ)ملغم/لتر وتراوحت قیمة (18220

 -.85.3بین ( ةخصائص الكیمیائیة فأن األیونات الموجبة التي تمثلت بكل من الصودیوم الذي تراوحت قیمتلل

بین  ةراوحت قیمت)ملغم/لتر والبوتاسیوم الذي ت904 – 37بین ( ة)ملغم/لتر والكالسیوم الذي تراوحت قیمت2120

 المستخلص



     

 ط 
 

) ملغم /لتر واألیونات السالبة التي 399 – 21لتر والمغنسیوم الذي تراوحت قیمته بین (/ملغم) 88 – 2.4(

 1بین ( ة) ملغم/لتر والنترات الذي تراوحت قیمت3308 – 38بین ( ةتمثلت بكل من الكلورید الذي تراوحت قیمت

كاربونات الذي تراوحت یوالب ) ملغم/لتر2500 – 94.9بین ( ةوالكبریتات الذي تراوحت قیمت) ملغم /لتر 10 –

من خالل ) ملغم/لتر فقد كانت قیم األیونات الموجبة والسالبة متباینة فیما بینها، و 2130 – 67بین ( ةقیمت

 أتضح أن لتحدید صالحیة المیاه وضعت من قبل منظمات عالمیة ومحلیةتطبیق مجموعة من المعاییر التي 

ألرتفاع تراكیز  صالحة لزراعة ولشرب الحیوانات األ أنها غیر صالحة لشرب األنسانالمیاه في منطقة الدراسة 

  واألنشاءات . والبناء صناعةلوانخفاض صالحیتها بالنسبة ل أمالح فیها
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  الموضوع

  
  الصفحات

  أ  اآلیة القرآنیة

  ب  اقرار المشرف

  ج  اقرار لجنة المناقشة 

  د  إقرار الخبیر اللغوي

  هـ  إقرار الخبیر العلمي

  و  اإلهداء

  ز  الشكر واألمتنان

  ط - ح  صستخلالم

  ل -ي  فهرست المحتویات

  ن -م  فهرست الجداول

  س-ن  فهرست الخرائط

  ع - س  فهرست األشكال

  ع  فهرست المالحق

  ع  فهرست الصور

  15- 2  االطار النظري  / الفصل االول 

  2  المقدمة 1- 1

  3 مشكلة الدراسة 1-2

  3 فرضیة الدراسة   1-3

  4- 3  موقع ومساحة منطقة الدراسة   1-4

  5  هدف الدراسة  5- 1

  5  مبررات الدراسة 6- 1

  6  منهج الدراسة  7- 1

  9- 6  مراحل الدراسة  8- 1

  10- 9  هیكلیة الدراسة  9- 1

  11-10  المفاهیم والمصطلحات  10- 1

  15-11  الدراسات السابقة  11- 1

  50-17  الفصل الثاني/ العوامل الطبیعیة المؤثرة في منطقة الدراسة

  17  تمهید 1- 2

 ثبت المحتویات



     

 ك 
 

  21-17  البنیة الجیولوجیة 2- 2

  27-22  السطح   3- 2

  41-28  المناخ4- 2

  47-42  التربة 5- 2

  50-48  النبات الطبیعي 6- 2

  78-52  هیدرولوجیة منطقة الدراسةالفصل الثالث / 

  52  التمهید 1- 3

  52  المیاه الجوفیة 2- 3

  54-53  خزانات المیاه الجوفیة 3- 3

  56-55  مصادر تغذیة خزانات المیاه الجوفیة 4- 3

  60-56  حركة المیاه الجوفیة  5- 3

  62-61  التوزیع المكاني ألبار منطقة الدراسة 6- 3

  66-63  اآلبارأعماق  7- 3

  68-67  المناسیب المستقرة 8- 3

  70-69  المناسیب المتحركة 9- 3

  73-71  الهبوط المائي 10- 3

  75-74  الطاقة األنتاجیة 11- 3

  78-76  الطاقة النوعیة 12- 3

  108-80  میاه الجوفیةلالفصل الرابع/ الخصائص النوعیة ل

  8  التمهید 4-1 -

  81-80  الخصائص الفیزیائیة للمیاه الجوفیة 4-2 -

  EC(  82-84التوصیلة الكهربائیة ( 4-2-1 -

  TDS(  85-87المواد الصلبة الكلیة الذائبة ( 4-2-2 -

  PH(  88-89األس الهیدروجیني ( 4-2-3 -

  90  الخصائص الكیمیائیة 4-3

  90  األیونات الموجبة 4-3-1

  Ca++( 90-93أیون الكالسیوم ( 1- 1- 3- 4

  Na+(  94-96أیون الصودیوم ( 1-2- 4-3

  Mg++( 96-98أیون المغنسیوم( 1-3- 4-3

  K+( 99-100أیون البوتاسیوم ( 4- 2- 3- 4

  101  األیونات السالبة 2- 3- 4



     

 ل 
 

  CL-(  101 -102أیون الكلورید ( 1- 2- 3- 4

  No3-(  103 -104أیون النترات ( 2- 2- 3- 4

  So4-(  105 -106أیون الكبریتات ( 3- 2- 3- 4

  HC03-(  107 -108أیون البیكاربونات ( 4- 2- 3- 4

  136- 110  واستثمارها في منطقة الدراسةالفصل الخامس / صالحیة المیاه الجوفیة 

  110  تمهید 1- 5

  110  تقییم صالحیة المیاه الجوفیة 2- 5

  114- 110  صالحیة المیاه الجوفیة ألغراض األستخدام البشري ( الشرب) 1- 2- 5

  115  صالحیة المیاه الجوفیة ألغراض األرواء الزراعي 2- 2- 5

  SAR(  115 -117نسبة أمتزاز الصودیوم ( 1- 2- 2- 5

  Na%(  118 -120النسبة المئویة لصودیوم (  2- 2- 2- 5

  Richard(  121 -123تصنیف ریتشارد ( 3 - 2- 2- 5

  Wilcox(  124 -126تصنیف ویلكوكس ( 4- 2- 2- 5

  128- 127  صالحیة المیاه الجوفیة ألغراض االستهالك الحیواني 3- 2- 5

  FAO(  127 -128تصنیف منظمة الصحة والزراعة العالمیة ( 1- 3- 2- 5

  Ayers and Westcot 1989(  128تصنیف ( 2- 3- 2- 5

  131- 129  صالحیة المیاه الجوفیة ألغراض الصناعیة 4- 2- 5

  131  صالحیة المیاه الجوفیة ألغراض البناء واألنشاءات 5- 2- 5

  132  أستثمارات المیاه الجوفیة 3- 5

  133- 132  أستثمار المیاه ألغراض البشریة 1- 3- 5

  134  المیاه الجوفیة ألغراض الزراعیة  أستثمار 2- 3- 5

  136- 135  الثروة الحیوانیةأستثمارات المیاه الجوفیة ألغراض  3- 3- 5

  141- 138  األستنتاجات
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  Introduction  المقدمة 1-1

 ةتدخل في كل جانب من جوانب الحیا كبیرة في الحیاة فهي ةلمیاه بشكل عام أهمیلأن        

الحضارات اإلنسانیة  أقدمأماكن وجوده نشأت  فيو  وتعد الشریان األساسي للبقاء واألستمرار

، فأنه محل اهتمام  البشریة ةن الماء عصب الحیاال، و  وادي الرافدین ووادي النیلكحضارة 

الحضارات منذ القدم ، ففي بابل سن حمورابي تشریعات تحدد سبل استعمال المیاه بهدف ترشید 

ض النقص الحاصل نها تعمل على تعویالسیما في المناطق الجافة وشبه الجافة ،ال،  استهالكها

حیائي لهذه االفي المیاه السطحیة و احیاء البیئة من حولها ومساعدة بقاء التنوع البیولوجي و 

ضروري  اي منطقة، لذلك فإن مراقبة الخصائص النوعیة والكمیة للمیاه الجوفیة في  المناطق

  ستنزاف والتلوثاالجدا للمحافظة علیها من 

المختلفة الى ازدیاد الطلب على المیاه السطحیة  ةالحیاادى ازدیاد عدد السكان ومتطلبات 

الى ذلك  باإلضافةخرى، االالمنزلیة  واالستعماالتوالجوفیة معا كالشرب والزراعة والصناعة 

نهار والروافد المائیة وخزانات المیاه باالالسیاسات المائیة للبلدان المجاورة التي تشترك مع العراق 

الى تناقص ذلك عن تزاید درجات الحرارة وسیادة ظروف الجفاف أدى  فضالً  االقلیمیةالجوفیة 

 أصبحلذلك ، االنهارالعناصر الملوثة في  تراكیزوزیادة  والفراتالواردات المائیة في نهري دجلة 

عن المیاه السطحیة  تواجد المیاه الجوفیة واستخراجها بدیالً  والتحري عن من الضروري البحث

  المیاه .  ولسد النقص الحاصل في

جاء اختیار  ةسابق هیدرولوجیةوعدم وجود دراسات  المنطقةفي  للمیاهلالستهالك المتزاید  ونظراً 

 في شتى المجالتالجوفیة  المیاهتركز عنایتها على استثمار  الدراسة وهذه.  الدراسةموضوع 

  ة والحیوانیة.الزراعیالبشریة و 
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  (Problem of study) مشكلة الدراسة 1-2

 راا  ا  ا :-  

 ؟ ما هو تأثیر العوامل الطبیعیة في التباین المكاني للمیاه الجوفیة في منطقة الدراسة  -1

  هل تتباین الخصائص الهیدرولوجیة لمیاه أبار منطقة الدراسة.  -2

  ؟الدراسةمنطقة  اربآما مدى تباین الخصائص الفیزیائیة و الكیمیائیة لمیاه   -3

ما مدى صالحیة المیاه الجوفیة لالستعماالت المختلفة وما هي مجاالت استثمارها  -4

  الدراسة؟ تحقیق وفورات اقتصادیة في منطقةل

   (Hypothesis of study) فرضیة الدراسة 1-3

ه ا  دض إو  توا ا:    

 المكاني للمیاه الجوفیة في منطقة الدراسة.ان للعوامل الطبیعیة أثرًا في التباین  -1

بار منطقة الدراسة تبعآ لتأثیر العوامل یة لمیاه أتتباین الخصائص الهیدرولوج -2

  الطبیعیة.

 .  الدراسة مكانیًا وزمانیامنطقة  آبارتتباین الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لمیاه  -3

ان المیاه الجوفیة صالحة لالستعماالت المختلفة ویمكن استثمارها لالغراض الزراعیة  -4

 الدراسة. تحقیق وفورات اقتصادیة في منطقةوالصناعیة واالستخدام البشریة ل

  Location & Boundaries of the Study Areaموقع ومساحة منطقة الدراسة  1-4

  منطقة الدراسة أحدى نواحي قضاء الحلة في محافظة بابل وتقع بین دائرتي  تعد             

شرقًا ، وتقع في  )"0'35°44( و ("0'20°44)وخطي طول  ) شماآل "0'5°32) و("0'32°25(

وسط العراق في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة بابل وتحدها من شمال الغربي محافظة 

وتشغل  2) كم526) وتبلغ مساحتها (1محافظة النجف ،خریطة (كربالء ومن الجنوب الغربي 

%) من 10.2وتشغل نحو( 2) كم878%) من قضاء الحلة البالغة مساحتها (59.9حوالي (

  مقاطعة). 60وتضم الكفل ( 2)كم5119أجمالي مساحة محافظة بابل البالغة (
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  طقة الدراسةن) موقع م1خریطة (

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المصدر: جمهوریة العراق ، وزارة الموارد المائیة ، المدیریة العامة للمساحة ،قسم أنتاج الخرائط ، 

  .2019لسنة  1/500000الخریطة األداریة لمحافظة بابل، مقیاس 
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  (Aims of Study)هدف الدراسة  1-5

  الىتهدف الدراسة 

المیاه الجوفیة من حیث اماكن  بارآلأظهار أهمیة العوامل الطبیعیة في تباین التوزیع المكاني -1

  .تركزها وتشتتها 

  .نات المیاه الجوفیة ومصادر تغذیتها واتجاه حركتها ومناطق تصریفها ادراسة خز  -2

من حیث أعماقها ومناسیبها ( الثابتة والمتحركة) وطاقتها  آلباردراسة الخصائص الطبیعیة ل-3

  .على كمیة المیاه الجوفیة في المنطقة  نتاجیة التي یمكن من خاللها التعرفاأل

لما لها أهمیة في تحدید صالحیة المیاه  التي حللت عیناتها آلبارل دراسة الخصائص النوعیة-4

  .ستخدامات المختلفة ألل

على وفق أسس علمیة هیدرولوجیة ، ومدى  اآلبارالوقوف على كیفیة أستثمار میاه هذه  -5

   منها بهدف الوصول الى تخطیط علمي لتنمیة وأستغالل هذا المورد. األستفادة

  

  of Study Justifications  مبررات الدراسة 1-6

 قلة الدراسات التي تناولت دراسة المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة.-1

لسد النقص الحاصل في الموار المائیة  أعتماد منطقة الدراسة على المیاه الجوفیة صیفآ -2

 غراض البشریة والزراعیة والحیوانیة.أللذلك كان البد من تحدید صالحیة هذه المیاه لالسطحیة 

أن منطقة الدراسة منطقة زراعیة وتستخدم المیاه الجوفیة بكثرة في العملیات الزراعیة لذلك  -3

  ستخدامات األخرى .لزراعي ولكافة األرواء األكان البد من تحدید صالحیة هذه المیاه ل
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  Methodology of Studyمنهج الدراسة  1-7

اعتمدت هذه الدراسة المنهجیة المناسبة ، حسب خصوصیة عناصر الموضوع ، لذلك فقد     

  اتبعت المناهج اآلتیة:

الحقائق ، والبیانات عن  وهو المنهج الذي یقوم الباحث فیه بجمع : المنهج الوصفي -1

لتحدید خصائص هذه الظاهرة تحدیدًا كمیًا وكیفیًا وقد اتبع هذا المنهج في  الظاهرة،

الفصلین األول والثاني  لكونه وسیلة لجمع المعلومات األولیة للدراسة. والمتعلقة 

  بالتركیب الجیولوجي ،المناخ ، التربة  والنبات الطبیعي .

ویعرف بأسم المنهج الوصفي الریاضي أو األحصائي وعلى المنهج الوصفي الكمي : -2

وفق هذا المنهج تدرس الظاهرة أذا كانت طبیعیة أو بشریة وذلك بأستخدام لغه 

األحصاء والریاضیات حتى تكون تعمیمات الدراسة ونتائجها أقرب ما یكون الى الدقة 

 ولقد تم أتباع هذا المنهج في الفصلین الثاني والثالث .

وهو المنهج الذي یهدف الى تحلیل البیانات ولقد تم أتباع  التحلیل المكاني :منهج   -3

هذا المنهج في الفصل الثالث والرابع والخامس حیث من خالله حددت األختالفات 

المكانیة لمناطق وجود المیاه الجوفیة من حیث مناسیبها وخصائصها الفیزیائیة 

األستعماالت البشریة وهذا تم عن طریق رسم والكیمیائیة وتحدید صالحیة المیاه لكافة 

 خرائط توزیعیة لظاهرة المدروسة.

  Study Stages  مراحل الدراسة  1-8

  قسمت مراحل الدراسة الى :

ألطالع على المصادر التي كانت مقاربة الى اتمثلت هذه المرحلة بإذ مرحلة األطالع:  -1

 واألطاریح والكتب العلمیة.موضوع الدراسة وجردها والتي تمثلت بالرسائل 

تم في هذه المرحلة جمع المعلومات والبیانات المتعلقة بمنطقة إذ : ع البیابات لة جممرح -2

  الدوائر والمكتبات الرسمیة األتیة:خالل مراجعة الدراسة ، وتم ذلك من 
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- 1990( للمدةمحطة بابل بیانات  على حصوللقسم المناخ ل ،الجویةنواء ألالهیئة العامة ل -

2020 ( 

الموجودة في  اآلبارعن حصول على معلومات لالهیئة العامة للمیاه الجوفیة ، قسم الجیولوجیا ل - 

منطقة الدراسة والتزوید أیضآ بخرائط هیدرولوجیة عن المنطقة وأشكال لطبیعة التكوین الجیولوجي 

 .  آلبارل

للحصول على بیانات تتعلق بأعداد السكان  حصاءلألوزارة التخطیط ، الجهاز المركزي  - 

 (حضر، ریف) .

 دراسات عن المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة.تقاریر و لحصول على لوزارة البیئة،  - 

 المحاصیل الزراعیة وبأعداد الحیوانات.تتعلق بوزارة الزراعة، للحصول على بیانات  - 

لى الدراسات السابقة واألدبیات كلیات التربیة من أجل الحصول ع المكتبة المركزیة في - 

 المتعلقة بموضوع الدراسة .

 

تمت الزیارات المیدانیة في هذه المرحلة وهي بواقع إذ  : مرحلة الدراسة المیدانیة -3

على منطقة الدراسة وتحدید الهدف من  زیارتین ، الزیارة األولى كانت تفقدیة لغرض األطالع

) 2خریطة ( الجوفیة الدراسة الالحقة ، أما الزیارة الثانیة قد تم من خاللها جمع عینات المیاه

لتوثیق كل ما لغرض تحلیل خصائصها الفیزیائیة والكیمیائیة وایضآ تم التقاط الصور )  1صورة (

  یتعلق بمنطقة الدراسة.
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  أثناء جمع عینات المیاه) الباحثة 1صورة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  18/12/2022المصدر: التقطت بتاریخ 

  

التي أخذت   اآلبارمیاه تم في هذه المرحلة تحلیل عینات إذ مرحلة العمل المختبري : -4

التي تمثلت (األس لها و  لمعرفة الخصائص الفیزیائیة) 2صورة (خالل الدراسة المیدانیة 

الهیدروجیني ،المواد الصلبة الذائبة ، التوصیلة الكهربائیة) والخصائص الكیمیائیة التي تضمنت 

األیونات الموجبة وهي (الصودیوم ، الكالسیوم ، البوتاسیوم ، المغنسیوم) واألیونات السالبة وهي 

  ( النترات ، الكبریتات ، البیكاربونات ، الكلورید).
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  الباحثة أثناء أجراء التحلیالت المختبریة )2صورة (

  

  2021/  12/  21المصدر: التقطت بتاریخ   

  هیكلیة الدراسة: 1-9

فصول وأستنتاجات  خمس على تضمنت الدراسة من أجل الوصول الى نتائج دقیقة          

شتمل على مقدمة ومشكلة الدراسة ااألطار النظري الذي  الفصل األولوتوصیات أذ تناول 

وفرضیة الدراسة وهدف الدراسة ومبررات الدراسة ومنهج الدراسة ومراحل الدراسة وهیكلیة الدراسة 

جاء  الفصل الثانيوالحدود المكانیة والزمانیة والمفاهیم والمصطلحات والدراسات السابقة أما 

في منطقة الدراسة والتي تضمنت كل من لیوضح العوامل الطبیعیة المؤثرة على المیاه الجوفیة 
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التي تتمثل بالسطوع الشمسي والحرارة واألمطار  هالبنیة الجیولوجیة والسطح والمناخ وعناصر 

والرطوبة والتبخر والریاح والموازنة المائیة المناخیة وایضآ تناول التربة والنبات الطبیعي في 

ات فیة في منطقة الدراسة من حیث خزانلجو وضح المیاه اقد  الفصل الثالثمنطقة الدراسة أما 

المیاه الجوفیة ومصادر تغذیتها في المنطقة وأتجاه حركتها والعوامل التي تؤثر في حركتها وایضآ 

في منطقة الدراسة وتحدید كل من مناسیبها الثابتة والمتحركة  بارآلشتمل على التوزیع المكاني ل

تناول دراسة الخصائص  الفصل الرابعوطاقتها النوعیة أما  وهبوطها المائي وطاقتها األنتاجیة

النوعیة للمیاه الجوفیة التي قسمت الى خصائص فیزیائیة وأشتملت على كل من التوصیلة 

والخصائص الكیمیائیة التي تضمنت كل الكهربائیة واألس الهیدروجیني واالمالح الذائبة الكلیة 

الصودیوم والمغنسیوم والكالسیوم والبوتاسیوم من والتي تمثلت بكل من األیونات الموجبة 

قد  الفصل الخامسالكلورید والنترات والكبریتات والبیكاربونات أما التي تضمنت واألیونات السالبة 

ستخدام البشري والزراعي والحیواني والصناعي وفي أللیوضح صالحیة المیاه الجوفیة لجاء 

وأیضآ شتمل على  عاییر معتمدة عراقیة وعالمیةم ولقد أعتمد في ذلك والبناء اتاألنشاء

أستثمارات المیاه الجوفیة في كل من الجانب البشري والزراعي والحیواني لمعرفة كمیة األستهالك 

  المائي السنوي في منطقة الدراسة .

  Concept and Termالمفاهیم  والمصطلحات  1-10

یقصد به األمطار التي یتسرب جزء منها الى باطن األرض  -المطر الفعال : :10-1- 1

ویعتمد في ذلك على نسجة التربة وتركیبها وما یفقد منها عن طریق التبخر لكل موقع أو مكان 

 .)1(معتمدآ في ذلك على األحوال المناخیة وصفات التربة

وهمي أو وهو منسوب المیاه الجوفیة ویعرف بأنه خط  -المنسوب المیزومتري::10-2- 1

المنسوب الذي تصله المیاه الجوفیة عند حفر بئر ما وهو الحد الفاصل بین منطقة التشبع 

ونطاق الخاصیة الشعریة والذي یتعادل فیه الضغط الجوي مع الضغط الهیدروستاتیكي عند 

 .)2(سطح المیاه الجوفیة الغیر المحصورة

                                                           
)1( USS RV/O Selkhoz prom export , General scheme of water Resources and Land 

Development in Iraq , ministry of Irriga�on , vol. III , book 1 , 1982 , p.33 .    
 .140،ص2005، دار الكتب العلمیة للنشر، القاھرة ، 2محمد احمد السید خلیل،المیاه الجوفیة واآلبار، ط )2(
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 ةمعین ةفي نقط المتواجدة  وهو الضغط الذي تسلطه الموانع - الضغط الهیدرولیكي: :10-3- 1

 .)1(ضغط الماءوبشكل خاص 

وهي المرتفعات التي تكون واضحة أثناء المواسم التي تكون -المرتفعات البیزومتریة::10-4- 1

تغذیة من هذه لفیها میاه األنهار عالیة المستوى، وتحدث حول مجاري األنهار السطحیة نتیجة ل

 . )2(أو القنوات األنهار

ویقصد به مقدار میاه الري الالزمة لنمو المحاصیل نموآ طبیعیآ  -المقنن المائي ::10-5- 1

   .)3(خالل مدة زمنیة محدودة تحت أحوال موقع الحقل 

  Previous Studies: الدراسات السابقة 1-11

، أكدت هذه الدراسة على أهمیة المیاه )4()1985دراسة أسباهیة یونس المحسن(: 11-1- 1

توزیعها وأعماقها وسبل  والجوفیة في قضاء سنجار من حیث خصائصها النوعیة والكمیة 

مجموعة من نتائج  أستثمارها في الجوانب البشریة والزراعیة والصناعیة وتوصلت الدراسة الى

بأیون  هاأستثماراتها منها تلوثأن منطقة سنجار الزالت تعاني من بعض المشاكل في  أهمها

  النترات 

تناولت في دراستها المیاه الجوفیة في  ،)5()2008:دراسة هند فاروق ارزوقي (11-2- 1

 ةحوض بدرة وجصان في محافظة واسط من حیث أعماقها وأتجاه حركتها ومناسیبها الثابت

أن المیاه تصلح  ج أهمهامجموعة من النتائ والمتحركة وطاقتها األنتاجیة وتوصلت الدراسة الى

  ألرتفاع نسبة تركیز األمالح فیها . فقط ألغراض الزراعیة والحیوانیة

                                                           
جوان سمین الجاف ، أستثمار المیاه الجوفیة في محافظة السلیمانیة، كلیة التربیة(ابن رشد)، جامعة بغداد،  )1(

  .65،ص2011
)مقیاس 38NI-14حاتم خضیر صالح الجبوري ،دراسة ھیدرولوجیة وھیدروكیمیائیة لمنطقة لوحة كربالء ()2(

،الشركة العامة لمسح الجیولوجي والتعدین ،قسم المسح الجیولوجي ،شعبة المیاه الجوفیة ،دراسة  1.250000
  .14- 13،ص2002(غیرمنشورة)،

محافظة المثنى ،جامعة –مكانیة استثمارھا في منطقة الرحاب سیف مجید حسین الخفاجي ،المیاه الجوفیة وا )3(
  .165،ص 2016الكوفة ،كلیة االداب ،

 
، أسباھیة یونس المحسن ،المیاه الجوفیة في منطقة سنجار وأستثمارھا ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)   )4(

  .1985جامعة بغداد ،كلیة االداب،
المیاه الجوفیة في حوض بدرة وجصان في محافظة واسط ، رسالة ماجستیر  ھند فاروق أرزوقي ، أستثمار )5(

  .2008جامعة بغداد ، (غیر منشورة)، كلیة االداب،
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تناولت الدراسة المیاه الجوفیة ، 1)2009: دراسة لیث ثابت عبد الفتاح الداهري(11-3- 1

إذ درست مناطق وجودها ومدى مالئمة وكفایة المیاه بار الغربیة نوأهمیتها في تنمیة هضبة اال

المواقع المشجعة لألستثمار شاطات البشریة األقتصادیة وتم فیها تحدید الجوفیة في المنطقة للن

  لیم وأستقراره .وكیفیة األستفاده من المیاه الجوفیة في تنمیة األق

میاه لتناولت في دراستها التحلیل المكاني ل :)2()2011:دراسة جوان سمین الجاف (4- 1-11

أذ درست مصادر تغذیة هذه األحواض الجوفیة وأتجاه سلیمانیة وسبل أستثمارها الالجوفیة في 

 اآلبارأن میاه مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت الدراسة الى  اآلباروحركة المیاه فیها وأعماق 

ذ عذبة عدیمة اللون والطعم والرائحة وتوصلت الدراسة ایضا على أن الجانب الزراعي یستحو 

  .من المیاه الجوفیةكمیات كبیرة 

تناولت في دراستها التحلیل  ،)3()2011سندس محمد علوان الزبیدي (دراسة : 11-5- 1

المكاني للمیاه الجوفیة في قضاء المحمودیة أذ بینت مصادر تغذیتها وأتجاه حركتها ومناسیبها 

الزراعي في  یواجه األستعمال مجموعة من نتائج وأهمهاوسبل أستثمارها وتوصلت الدراسة الى 

نتیجة أللقاء المیاه العادمة وغیرها في المسطحات  هاطقة الدراسة مشاكل عدة أهمها تلوتنم

  المائیة المغذیة لخزان الجوفي.

، تناولت في دراستها نظم المیاه الجوفیة )4()2011هاجر تحسین الجبوري(دراسة : 11-6- 1

في حوض الفرات بین هیت وحدیثة أذ بینت مصادر تغذیة هذه المیاه وأتجاه حركتها وأعماق 

طقة الدراسة غیر صالحة نوتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج ومنها أن المیاه في م اآلبار

ربة عالیة النفاذیة مع زراعة محاصیل ألغراض الزراعیة أذ كانت التلشرب األنسان لكنها تصلح 

  تتحمل الملوحة.

                                                           
1
لیث ثابت عبد الفتاح الداھري المیاه الجوفیة وأھمیتھا في تنمیة ھضبة االنبار الغربیة،رسالة ماجستیر( غیر منشورة)، كلیة التربیة ،  

 .2009جامعة األنبار، 
 . .205مصدرسابق،صجوان سمین الجاف ، )2(
سندس محمد علوان الزبیدي ، المیاه الجوفیة في قضاء المحمودیة وسبل أستثمارھا ، رسالة ماجستیر (غیر  )3(

  . 2011،‘جامعة بغدادة التربیة للبنات ، منشورة) ، كلی
كلیة التربیة ھاجر تحسین علي حسین الجبوري ، نظم المیاه الجوفیة في حوض الفرات بین ھیت وحدیثة ،  )4(

  .2013(ابن رشد)،جامعة بغداد، 
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تناولت في دراستها التباین المكاني ،  )1()2013ة مروه وسام عبد العالم (: دراس11-7- 1

لخصائص المیاه الجوفیة وعالقتها بألستخدامات البشریة أذ بینت المصادر التي تتغذى منها 

 والمتحركة وتوصلت الدراسة الى تةحركتها ومناسیبها الثاب المیاه الجوفیة في المنطقة وأتجاه

بعض أنواع من الحیوانات ل ان المیاه ال تصلح لشرب األنسان و مجموعة من النتائج منها

  كما أنها غیر مناسبة في صناعة المعلبات ولكن یمكن أستخدامها في مجال الزراعة . كالدواجن

تضمنت دراسته تحلیل مكاني ، )2()2013ي (: دراسة صادق عزیز جبار العیساو 11-8- 1

في دراسته حركة المیاه في المنطقة وأعماق  ة النجف وبینلخصائص المیاه الجوفیة في هضب

المیاه الجوفیة في المنطقة  وطاقتها األنتاجبة ومناسیبها الثابتة والمتحركة وبین أستعماالت اآلبار

وتوصل في دراسته أن المیاه ال تصلح لشرب األنسان ولكنها تصلح لشرب جمیع الحیوانات 

وایضآ باالمكان استخدامها في زراعة المحاصیل التي تتحمل الملوحة وبالنسبة لصالحیتها في 

  الصناعة تكون محدودة .

، التي تهدف الى دراسة المیاه الجوفیة في )3()2014دراسة محمد بهجت ثامر ( :11-9- 1

سهل سلیفاني من حیث تباینها المكاني ومصادر تغذیتها وأتجاه حركتها وسبل أستثمارها 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها عدم صالحیة المیاه ألغراض األستخدام البشري 

وعدم صالحیتها لالرواء الزراعي إذ (الشرب) وفقآ لمواصفات منظمة الصحة العالمیة والمحلیة 

  كانت تصنف ردیئة وفق تصنیف ریتشارد.

، تناول في دراسته المیاه الجوفیة  )4()2014عثمان عبد الرحمن علي (: دراسة 11-10- 1

واعماق  بارفي قضاء كالر وأمكانیة التوسع في أستثمارها أذ بین في دراسته التوزیع المكاني آل

والمناسیب الثابتة والمتحركة و وضح ایضآ أستثمارات المیاه في المنطقة أذ توصل في  اآلبار

                                                           
االستخدامات مروه وسام عبد العالم ،التباین المكاني لخصائص المیاه الجوفیة في محافظة كربالء وعالقتھا ب )1(

 .2013البشریة ،كلیة االداب ،جامعة الكوفة ،
كلیة األداب ،جامعة صادق عزیزجبار العیساوي، تحلیل مكاني لخصائص المیاه الجوفیة في ھضبة النجف ، )2(

  .2013،الكوفة
نظم بأستخدام محمد بھجت ثامر ، التباین المكاني للمیاه الجوفیة في سھل السلفاني وأمكانیة استثمارھا  )3(

  .2014(غیر منشورة)، كلیة التربیة(ابن رشد)،جامعة بغداد ، المعلومات الجغرافیة ، اطروحة دكتوراه
كلیة األداب،جامعة عثمان عبد الرحمن علي، المیاه الجوفیة في قضاء كالر وأمكانیة التوسع في أستثمارھا  ، )4(

  .2014، بغداد 
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أنها صالحة لكافة إذ دراسته أعتماد سكان المنطقة أعتمادآ كبیرآ على المیاه الجوفیة 

  األستعماالت البشریة والزراعیة والحیوانیة والصناعیة وألغراض األنشاءات والبناء.

تناولت في دراستها المیاه ، )1() 2015سعید حسین العامري ( : دراسة أیات11-11- 1

 اآلباربینت أتجاه حركة المیاه وأعماق  إذ الجوفیة وأمكانیة أستثمارها في قضاء أبي غریب

 ةأن مناسیب المیاه قریب الى نتائج من أهمها والمتحركة وتوصلت في دراستها ةومناسیبها الثابت

فقدان لأستثمارها غیر مكلفة وعلى الرغم من أنها تتعرض لمن سطح األرض مما یجعل عملیة 

عن طریق التبخر وتوصلت أیضآ أن المیاه تصلح لشرب األنسان وأنخفاض صالحیتها 

  غراض الصناعیة واألنشاءات اال أنها صالحة لشرب الحیوانات وألغراض الري .ألل

تناولت في دراستها المیاه الجوفیة  ،)2()2015: دراسة نور حسون علیوي زبون (11-12- 1

في المنطقة من حیث  اآلباروأمكانیة التوسع في أستثمارها في قضاء المدائن تم فیها دراسة 

أعماقها ومناسیبها وطاقتها األنتاجیة والخصائص النوعیة وصالحیتها لكافة األستثمارات 

تصلح ألستخدامات البشریة  رآباأن هناك  الى مجموعه من النتائج منها وتوصلت الدراسة الى

ستعماالت الزراعیة ولتربیة ألوأخرى ترتفع فیها نسبة األمالح والكبریت لكن أغلبها یصلح ل

  الحیوانات أذ تعد الثروة الحیوانیة مهمة في منطقة الدراسة.

تناولت في دراستها المیاه ، )3()2016: دراسة شیماء مهدي شریف أخشیف (11-13- 1

الجوفیة في محافظة واسط وسبل أستثمارها أوضحت في دراستها الموازنة المائیة المناخیة 

وأعماقها  اآلبارمنطقة الدراسة وهل هي في زیادة أم نقصان وبینت أتجاه حركة المیاه ومناسیب لل

جملة من النتائج من بینها وتحدید صالحیه المیاه لكافة األستثمارات وتوصلت في دراستها الى 

ان أرتفاع درجة الحرارة في المنطقة یؤدي الى فقدان كمیات كبیرة من المیاه عن طریق التبخر 

  .  اآلباراألمر الذي یستدعي السكان الى حفر 

                                                           
سعید حسین العامري ،المیاه الجوفیة وامكانیة أستثمارھا في قضاء أبي غریب ، رسالة ماجستیر (غیر  أیات )1(

 .2015منشورة ) ،كلیة االداب ،جامعة بغداد ،
نور حسون علیوي،المیاه الجوفیة وامكانیة التوسع في استثمارھا في قضاء المدائن ،كلیة االداب ،جامعة  )2(

  2015بغداد،
دي شریف أخشیف ،المیاه الجوفیة في محافظة واسط  وسبل استثمارھا ، رسالة ماجستیر (غیر شیماء مھ )3(

  .2016 جامعة بغداد ،كلیة األداب،منشورة) ،



 االطار النظري                                             الفصل االول                        
 

 15 

، تناول في دراسته التحلیل المكاني )1()2017عباس فالح حسن محمد (: دراسة 11-14- 1

وتوصل في دراسته على أعتماد منطقة الدراسة على بابل واستثماراتها للمیاه الجوفیة في محافظة 

 مماالت ال سیما المناطق البعیدة عن قنوات الري وقد أوضح عدعالمیاه الجوفیة في مختلف االست

 صالحیتها لشرب األنسان وأنخفاض صالحیتها ألغراض البناء واألنشاءات والصناعة ألرتفاع

  تراكیز أمالح األیونات السالبة في حین ان معظمها صالحة للري وسقي الحیوانات .

تناول في دراسته تحلیل ، )2()2020: دراسة عمار یاسین عواد صالح الفهداوي (11-15- 1

في للمیاه الجوفیة في قضاء الرطبة وأمكانیة أستثمارها ، أذ یهدف في دراسته الكشف عن اجغر 

یة في المنطقة ونوعیتها ، وتوصل في دراسته الى جملة من النتائج من بینها كمیة المیاه الجوف

عمق المیاه  ةأن حجم األستثمار الحالي للمیاه ال یتناسب مع الكمیات المائیة المتوفرة ،وأن قل

یفسح المجال امام أمكانیة أستخدام الطاقة الشمسیة في تولید الكهرباء وتشغیل مضخات سحب 

  المیاه .

تناولت في دراستها التحلیل  ،)3()2021محمد طعمة بطان ( : دراسة دعاء11-16- 1

الهیدرولوجي لتقییم نوعیة المیاه الجوفیة لناحیة الرحالیة في محافظة األنبار أذ بینت الطبقات 

الحاملة للمیاه الجوفیة ومصادر تغذیتها وأعماقها وأصلها والخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لها 

أن معظم المیاه في المنطقة ذات أصل  الى مجموعة من النتائج من بینها لت في دراستهاوتوص

تغذیة وتتمیز األمطار بتذبذبها وعدم أنتظامها من سنة لبحري وتعد األمطار المصدر الرئیس ل

  ألخرى مما أدى الى األعتماد بشكل رئیس على المیاه الجوفیة.

                                                           
( غیر  عباس فالح حسن محمد ،التحلیل المكاني للمیاه الجوفیة في محافظة بابل وأستثماراتھا،رسالة ماجستیر )1(

  .2017،)، جامعة بغداد(ابن رشد بیةكلیة الترمنشورة) ،
عمار یاسین عواد صالح الفھداوي ، تحلیل جغرافي للمیاه الجوفیة في قضاء الرطبة وامكانیة استثمارھا ،  )2(

 .2020جامعة االنبار ، كلیة البتربیة،
في محافظة  دعاء محمد طعمة بطان ، التحلیل الھیدرولوجي لتقییم نوعیة المیاه الجوفیة لناحیة الرحالیة )3(

  2021 الجامعة المستنصریة، كلیة التربیة األساسیة، ر منشورة) ،األنبار ، رسالة ماجستیر (غی
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  تمهید::2-1

اساسیا لمعرفة  یهدف هذا الفصل الى دراسة الخصائص الطبیعیة في منطقة الدراسة بوصفها شرطآ       

التباین المكاني لخصائص المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة ،والتي یمكن من خاللها التحقق من النتائج واعطاء 

لذلك ینبغي التعرف بشكل تفصیلي على  ،فكرة واضحة تساعد في عملیات تحلیل التباین المكاني لمیاه الجوفیة

  - :مثلة كاألتي اهم الخصائص الطبیعیة لمنطقة الدراسة والمت

  - البنیة الجیولوجیة : -:2-2

شكل طبقات  یقصد بالبنیة الجیولوجیة مظاهر الصخور على سطح القشرة االرضیة التي تبرز على     

ب الماء الى  باطن االرض والذي عملیات تسر  وللبنیة الجیولوجیة اثر كبیر على)1(،وتراكیب مختلفة الشكل 

تؤثر على كمیة  ة أذب الى باطن االرض كبیر الجیولوجیة فقد تكون كمیات التسر یعتمد اساسآ على بنیة الصخور 

في الصخور الناریة او الطینیة كما  الجریان السطحي كما هو في مناطق الصخور الجیریة  او قد یكون جزئیآ

 منیتضح و . )3(وتساعد دراسة التكوینات الجیولوجیة  في رسم المالمح الهیدرولوجیة لمنطقة الدراسة )2(القدیمة،

الذي تعود الى العصر الرباعي راسة التي تتكون من ترسبات مختلفة یة لمنطقة الدالبنیة الجیولوج أن )1جدول (

  - :،كاالتي  وتتضح ترسبات العصر الرباعي في المنطقة )4(ستوسین والهولوسینییمتد من البال

  ) التكوینات الصخري والرواسب في منطقة الدراسة1جدول (

 المكونات التكوین الصخري أو الرواسب  العصر  الزمن الجیولوجي

  

  

  الرباعي

  

  

 الهولوسین

ترسبات ناتجة عن فعالیات   ترسبات األنثروبوجین

  األنسان

  غرین –رمل  - طین  رواسب السهل الفیضي

  طین الغریني - طین  ترسبات المنخفضات الضحلة

  طین مع مواد عضویة  ترسبات األهوار

  حصى - رمل  ترسبات جبسیة جبس ثانوي  البالیستوسین

لوحة كربالء  العامة لمسح الجیولوجي،خریطة ھیأهالمصدر:عمل الباحثة باالعتماد على :وزارة الصناعة والمعادن ، ال

  .1/250000،2013الجیولوجیة بمقیاس 

                                                           
)1(

 .123،ص2000،دار النشر والتوزیع ، عمان ،1،اساسیات الجیولوجیا،طمیشیل كامل عطا هللا  
)2(

 .16،ص2005حسن سوادي نجیبان الغزي ،ھیدرولوجیة شط الغراف واستثماراتھ ،(اطروحھ دكتورا)،كلیة االداب ، جامعة البصرة ، 
)3(

ماجستیر (غیر منشورة)،كلیة التربیة ،الجامعة سجى علي حسین،التحلیل المكاني لنوعیة المیاه الجوفیة في منطقة آمرلي ،رسالة  
  . 18،ص2020المستنصریة ،

)4(
،الشركة العامة  1.250000)مقیاس 38NI-14حاتم خضیر صالح الجبوري ،دراسة ھیدرولوجیة وھیدروكیمیائیة لمنطقة لوحة كربالء ( 

  . 7،ص2002(غیرمنشورة)، لمسح الجیولوجي والتعدین ،قسم المسح الجیولوجي ،شعبة المیاه الجوفیة ،دراسة
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لفیضانات ل ةالتي تتكون نتیج لرواسبوهي ا - ):flood plain sedimentsالسهل الفیضي( رواسب -1

من  رواسبوتتكون هذه ال )1(كانت هذه الفیضانات تطغى على األراضي المجاورة أذ المتكررة لنهر الفرات

 معدل وبلغ الجوفیة المیاه تبخر عن الناتجة والجبس االمالح من ترسبات مع الناعم والرملالطین والغرین 

 التبخر تأثیر تحت جافة قاریة منطقة من االشباع فوق محلول من والمترسب%4.42 الجبس وجود

من مساحة منطقة  ²)كم366.96، وتنتشر في أجزاء واسعة من منطقة الدراسة وتبلغ مساحتها( الشدید

 %.69.76 الدراسة وبنسبة

الحدیثة  لرواسبوهي تعد من ا -):shallow depression sedimentsالمنخفضات الضحلة ( رواسب -2

فترات المطیرة او قد تكون جافة وتتكون من الطین البالمیاه أثناء  ةو تظهر على شكل منخفضات مملوء

یاتها مابین لنهر الفرات ویصل سمك رسوب ةوالغرین والرمل ،وتكونت بفعل الفیضانات المستمر 

وتوجد فیها رواسب من بقایا المواد العضویة للكائنات الحیة التي كانت تعیش في هذه ) م 0.5،1.5(

وتوجد في مناطق قلیلة من )م 3المستنقعات  مثل القواقع واالسماك والدیدان المائیة ویصل سمكها الى (

وبنسبة  ²) كم63.672مساحتها (وتبلغ لضحلة واحواض االنهار والبحیرات حواض امنطقة الدراسة كأل

12.12.% 

تغطي  )2(تنتشر بصورة أقل في منطقة الدراسة، رواسب وهي - ) :Marsh sedimentsاالهوار ( رواسب -3

وتتكون من طبقات من الطین العضوي ذات اللون الرصاصي وتترسب %،6.16وبنسبة  ²) كم32.414(

                                                           
محمد حسین محیسن المنصوري ،النظام الھیدرولوجي وأثره في تكوین األشكال االرضیة لنھر الفرات بین مدینتي  )1(

  . 22،ص2014الكفل والشنافیة واستثمارتھ ،رسالة ماجستیر (غیر منشورة)،كلیة االداب ،جامعة الكوفة ،
راسة ھیدروكیمیائیة لمنطقة الكفل (جنوب محافظة بابل /العراق ) ، الھیئة امیر جواد كاظم و علي حسین علي ، د )2(

  . 143،ص  2010العامة ألستثمار المیاه الجوفیة ، 
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 االسود باللون وتتمیز ترسبات تربة مع وجود نباتات كثیفة مختلفة وتظهر اما على السطح او تحت ةبهیئ

 .  العضویة المواد او النباتات تفحم بقایا من وتكونت الغامق الرصاصي او

بفعل  لرواسبتكونت هذه ا - ):anthropogene sedimentsلنشاطات البشریة (لالعائدة  رواسب -4

 أرتفاع المختلفةوتكون على شكل تالل أو مرتفعات وتكون ذات ارتفاع اعلى من مستوىعملیات االنسان 

كون نتیجة لتجمع الرواسب الناتجة من عملیات الكري المتكررة التي تحدث تاالراضي المجاورة لها وت

ا لتنظیف قاع النهر فیؤدي ذلك الى تجمع الرواسب عبر فترات طویلة من الزمن مما یؤدي الى ارتفاعه

من مساحة المنطقة الكلیة  ²) كم31.888وتشغل مساحة (  )1()3-2ورها ویتراوح ارتفاعها بین (عما یجا

 %.6.06وبنسبة 

وهي تظهر في األجزاء الغربیة والجنوبیة الغربیة منطقة  - ):Gypcrete sedimentsالجبسیة (رواسب   -5

، وتظهر بعدة أشكال على شكل أبیض حبیبي او موشوري لیفي أو متبلور صلب  الدراسة بشكل قلیل جدآ

شكل أسفنجي بني وتتكون من مزیج من الرمال والحصى وتكون أما مكشوفة على السطح أو مغطاه   أو

) 2%،خریطة (1.44من مساحة المنطقة الكلیة وبنسبة   ²) كم8.105وتشغل مساحة ( )2(بالرواسب

 .)1) شكل(2جدول (

  

  

  

   

                                                           
وعد كاظم حسن ،العالقة المكانیة للخصائص النوعیة بین المیاه السطحیة والترب في مشروع الكفل ،شنافیة  )1(

 . 13،ص2021منشورة)،كلیة االداب ،جامعة القادسیة ،األروائي ،رسالة ماجستیر (غیر 
)2( AnwarM Barwary Naseira A Slewa- IRAQ GEOLOGIAl SURVEY GEOSURV- GEOLOGY 

DEPATMENT- Scale 1:25000 KARBALA QUADRANGLE NI-38-41- 1995  
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  الجیولوجیة لمنطقة الدراسةالترسبات ) 2(خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العامة لمسح الجیولوجي،خریطة لوحة كربالء الھیأه وزارة الصناعة والمعادن ،  -1 : باألعتماد علىالمصدر

  .1/250000،2013الجیولوجیة بمقیاس 

  ArcGIS 10.6برنامج  أستخدام -2                          

  



  الجوفیة المیاه في المؤثرة الطبیعیة العوامل                     فصل الثاني     ال
 

 
21 

  

  في منطقة الدراسة ومساحتها الجیولوجیة ) الرواسب2جدول (

  النسبة  ²المساحة كم  الترسبات الجیولوجیة  ت

  % 69.76  366.96  رواسب السھل الفیضي  1

  % 6.06  31.888  رواسب األنثروبوجین  2

  % 6.16  32.414  رواسب األھوار  3

  % 1.44  8.105  رواسب جبسیة  4

  % 4.36  22.961  نھر الفرات  5

  %12.12  63.672  رواسب المنخفضات الضحلة  6

  %100  526  المجموع  7

  ).2وخریطة ( .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج المصدر: 

 

  ) النسب المئویة للرواسب في منطقة الدراسة1شكل (

  

    )2المصدر: عمل الباحثة باألعتماد على جدول (

69.76%

6.06%

6.16%

1.44%

4.36%

12.12%

النسب المئویة للرواسب الجیولوجیة

رواسب السھل الفیضي

رواسب األنثروبوجین

رواسب األھوار

رواسب جبسیة

نھر الفرات

رواسب المنخفضات الضحلة
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   -:)The surface(السطح -:2-3

طبیعة السطح من العوامل التي تؤثر في كمیة المیاة إذ هو من الخصائص الطبیعیة البارزة     

  - السطحیة والجوفیة من خالل ناحیتین:

تؤثر في حجم إذ  مطارغیر مباشرة من خالل تأثیر التضاریس بالعناصر المناخیة كاأللا التأثیر -1

وفیة من خالل التغذیة المطریة وایضا تؤثر في المیاه الواردة الى مجاري االنهار ومكامن المیاه الج

 والعكس في المناطق السهلیة . ةفي المناطق المرتفع ةالتبخر فتنخفض كمیه المیاه المتبخر 

ة على تصریف میاه االمطار وتجمیعها من خالل تأثیره في زیادة او نقصان سرع التأثیر المباشر -2

ففي المناطق الشدیدة االنحدار یزداد حجم الجریان السطحي وتنخفض  )1( الجریان على سطح االرض

بذلك كمیات المیاه المتسربة الى باطن االرض وبالتالي تقل حجم الضائعات المائیة وتقل بذلك كمیة 

المیاه الجوفیة ، اما في المناطق ذات االنحدار القلیل عندما تنخفض سرعة الجریان یزداد تسرب المیاه 

االرض  وتزداد بذلك كمیة المیاه الجوفیة، وان بقاء المیاه لفتره طویلة على السطح یجعلها  باطنالى 

 . )2(تتعرض الى التبخر وبالتالي تزداد حجم الضائعات المائیة عن طریق التبخر والتسرب

إذ الغیر مستقر  نطاق السهل الرسوبي الرصیفاما بالنسبة لمنطقة الدراسة تقع ضمن           

القدیم الذي كان  الى التواء المقعر الواسعلت تكویناتها بفعل الترسبات التي جلبتها میاه االنهار تشك

ان اعلى و  التضرسات، سطح منبسط وتقل فیها ذات ةمما یعني ان المنطقة متشابهیضم السهل 

ثم و ، م)31 – 51بأرتفاع یتراوح بین (مستویات السطح في منطقة الدراسة تقع في القسم الشمالي 

ولبیان مدى .)3خریطة(، في الجزء الجنوبي الشرقيم )9 – 19.9(أن تصل الىالى  تدرج باالنخفاضت

تأثیر األنحدار في منطقة الدراسة على المیاه الجوفیة تم األعتماد على خریطة األرتفاعات ومعالجتها 

ت وهي تتدرج فئا ) تم تقسیمها الى أربعZink 1989) وبحسب تصنیف زنك (ArcGIS 10.6ببرنامج(

.وبذلك یكون )25.3- 16.01) الى تالل مرتفعة یصل معدل أنحدارها (2- 0انحدار ( بمعدل من سهل

) شكل 3) جدول (4األنحدار العام لمنطقة الدراسة من شمالي الغربي الى الجنوب الشرقي. خریطة (

)2.(  

                                                           
  . 17،ص مصدر سابقأیات سعید حسین العامري ، )1(
  . 14ق ،صوعد كاظم حسن ،المصدر ساب )2(
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  ) ارتفاعات سطح منطقة الدراسة3( خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Degtal elfation midllخرائط األرتفاعات  الرقمیة  -1 باألعتماد على المصدر :  

   .ArcGIS 10.6برنامج استخدام  -2                              
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  ) في منطقة الدراسةZink1989) درجة األنحدار بحسب تصنیف (4خریطة (

  ArcGIS 10.6) استخدام برنامج DEM(المصدر: األعتماد على نموذج األرتفاعات الرقمیة 
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  ) فئات األنحدار ونوع السطح ومساحتھا في منطقة الدراسة3جدول (

  نوع السطح  النسبة  المساحة  فئات األنحدار  1

  سهل  34,9  183,6  0-2  2

سهل نهري   43,5  228,8  2.0001-8  3

  تحتي

تالل   18,5  97,3  8.0001-16  4

  منخفضة

  مرتفعة تالل  3,1  16,3  16.01-25.3  5

  -  100  526  المجموع  6

  )4المصدر : عمل الباحثة باألعتماد على خریطة (

  

  )النسب المئویة لدرجة األنحدار في منطقة الدراسة2شكل (

  

    )3المصدر : عمل الباحثة بألعتماد على جدول (

34.90%

43.50%

18.50%

3.10%

النسب المئویة لألنحدار

سھل

سھل نھري تحتي

تالل منخفضة

تالل مرتفعة
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  -: أقسام سطح منطقة الدراسة :2-3-1

سطح المنطقة وتظهر على شكل نطاق  وهي تعد من أهم اقسام -منطقة كتوف االنهار : -1

 ةعلى طول نهر الفرات والجداول المتفرع الدراسة طویل یمتد من الشمال حتى الجنوب الشرقي لمنطقة

رتفاعآ في المناطق البعیدة عنه وان كتوف االنهار تمثل ظاهرة أوهي تكون اكثر  )5( خریطة‘منه 

لمواد الكبیرة الحجم كالمواد الغرینیة في المناطق طبیعیة في السهول الفیضیة وذلك الن النهر یرسب ا

القریبة منه عند فیضانه في حین ان المناطق البعیدة ال تحظى سوى بكمیات قلیلة من تلك المواد التي 

تعد من اهم المناطق  تكون ذراتها ناعمه وبسبب ارتفاعها تقل فیها نسبة المیاه الجوفیة اال انها

  . )1(الزراعیة 

تمثل مناطق السطح الواطئه في منطقة الدراسة وتشغل اغلب  -أحواض االنهار :منطقة  -2

تي أ،وت ةمساحة المنطقة وتتصف بأرتفاع نسبة المیاه الجوفیة اال ان تزداد في تربتها نسبة الملوح

  لزراعة بعد منطقة كتوف االنهار .لمنطقة االحواض بالمرتبة الثانیة من حیث مالئمتها 

وهي منخفضات صغیرة بعضها دائم الجریان والبعض منها  - ار والمستنقعات :منطقة أالهو  -3

الیها ،تظهر في جنوب  فصلي الجریان وبسبب انخفاضها تم توجیه میاه الري والبزل والمیاه الزائدة

بسبب انخفاض سطحها وارتفاع  جدآ ةزراعة ضعیفلمالئمتها لتكون و )،5( خریطة منطقة الدراسة

لرعي الحیوانات بسبب النبات الطبیعي الذي  اال انها تكون مناطق جیدة)2(مستوى المیاه الجوفیة فیها.

  .)3(یوجد فیها ویسهم في تغذیة الحیوانات 

  

  

  

  

  
                                                           

)1(
 . 33أمیرة حبیب شنشول الجنابي ، مصدر سابق ،ص 

)2(
 2019، 42رباب أبراھیم محمد ،تقییم كفاءه مشاریع الري والبزل في ناحیة الكفل ، مجلة كلیة التربیة للعلوم التربویة واالنسانیة ،العدد 

  . 919-918،ص
)3(

 . 34أمیرة حبیب شنشول الجنابي ،مصدر سابق ،ص 
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   أقسام سطح منطقة الدراسة )5( خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذو 168-38،المشھدlandsat،(2017الفضائیة للقمر الصناعي ( المرئیة -1باالعتماد على المصدر : 

  الحزم الطیفیة.

  .ArcGIS 10.6برنامج  ستخدامأ -2                            
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  -:)climate( المناخ -:2-4

یعد المناخ من أهم العوامل المؤثرة في تواجد المیاه الجوفیة وتحدید كمیاتها ومستویات مناسیبها من      

فصل الى أخر فاالمطار تعد المصدر الرئیس للجریان السطحي والتغذیة الجوفیة لذلك تم االعتماد على 

وتم األعتماد  النسبیة ،الریاح) ةب،االمطار ،التبخر،الرطو العناصر المناخیة (االشعاع الشمسي ،درجة الحرارة 

  .)4كما یتضح في جدول( )2020-1990(الرصد محطة بابل ولسنوات على  

  ) المحطة المناخیة في منطقة الدراسة4جدول (

  االرتفاع/م  خط الطول   دائرة العرض  المحطة

  32º  27´ 44º  27´27  بابل

الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي،قسم المصدر: جمھوریة العراق ، وزارة النقل والمواصالت ، 

  .2020المناخ،بیانات مناخیة(غیر منشورة)

  -:)Solar radiation( االشعاع الشمسي :1- 3- 2

تعد الشمس هي المصدر االساسي للحرارة أذ ان لطول االشعاع الشمسي وزاویة سقوطها وصفاء السماء       

تفاع ار   ذلك على لى االرض في منطقة معینة .وینعكس االشعة الواصلة اثر كبیر في كمیة أمن الغیوم 

والبد من التمییز بین مدة السطوع النظریة ومدة السطوع الفعلیة ،فمدة .)1(انخفاضها  درجات الحرارة المنطقة او

المدة التي السطوع النظریة هي المدة المحصورة بین شروق الشمس وغروبها ،اما مدة السطوع الفعلیة هي 

یشاهد فیها قرص الشمس واضحآ في اثناء فترة السطوع الفعلي ،وفي معظم االحیان تقل مدة السطوع الفعلي 

اشعة الشمس بالسحب أو باالتربة .وعندما یصحو الجو تمامآ یحدث التطابق  ن النظري ألحتجابع

ي تتباین في لفعلي والنظر ا)ان ساعات السطوع الشمسي 3وشكل( )5لجدول (ا خالل ویظهر من)2(بینهم.

وكبر زاویة سقوط   ب وجود الشمس على مدار السرطان ببس دراسة  في فصل الصیف تزدادمنطقة ال

، وطول النهارالتي تكون اقرب الى العمودیة  باالضافة الى  صفاء السماء وقلة الرطوبة االشعاع الشمسي 

ساعة/الیوم)، 14اذا سجلت محطة بابل ()حزیران  شهر(خالل  فعليعدد ساعات السطوع الشمسي الفترتفع 

ساعة/یوم)على 11.5(أذ بلغت  وتموز) حزیراني (في شهر فبلغت اقصاها النظري اما السطوع الشمسي 

فعلي بسبب السطوع الشمسي النظري وال  اما خالل فصل الشتاء تقل عدد ساعات . في محطة بابل التوالي

انتقال الشمس على مدار الجدي فتبدأ كمیة االشعاع الشمسي بلتناقص تدریجیآ مع تناقص زاویة سقوط 

ت السطوع فتبلغ ساعا )كانون الثاني(االشعاع الشمسي وبسبب الغیوم  وقصر النهار.ّأذ تصل ادناها في شهر 

  ساعة /الیوم).6.4( )الثاني كانون(شهر  فتبلغ ادنى نسبة في لنظرياما ا ساعة/الیوم)9.3( فعليالشمسي ال

                                                           
)1(

   .46ص‘2011اجوان سمین احمد الجاف ،مصدر سابق، 
)2(

  .25،ص2004دمشق،-،دار الفكر ،سوریا1علي حسن موسى ،أساسیات علم المناخ،ط 
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/ یوم) (ساعة)المعدالت الشھریة والسنویة لعدد ساعات السطوع الشمسي النظري والفعلي5جدول(

  ).2020 – 1990للمدة (في محطة بابل 

لألنواء الجویة والرصد الزلزالي ،قسم المناخ، المصدر: جمھوریة العراق ، وزارة النقل والمواصالت ، الھیئة العامة 

  . 2020بیانات مناخیة(غیر منشورة)

  

المعدالت الشھریة والسنویة لعدد ساعات السطوع الشمسي النظري والفعلي (ساعة /یوم ) )3شكل(

 ).2020 – 1990للمدة (في محطة بابل 

  )5باالعتماد على جدول ( عمل الباحثةالمصدر /   

0

4

8
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16
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24

كانون 
الثاني

شباط آذار نیسان مایس حزیران تموز آب أیلول تشرین 
األول

تشرین 
الثاني

كانون 
األول

السطوع الشمسي النظري   السطوع الشمسي الفعلي 

 الشھر  السطوع الشمسي الفعلي  السطوع الشمسي النظري
 كانون الثاني 9.3 6.4

 شباط 10.9 7.1

 آذار 12 7.9

 نیسان 13 8.5

 مایس 13.4 9.3

 حزیران 14 11.5

 تموز 13.6 11.5

 آب 12.4 11.3

 أیلول 11.2 9.9

 تشرین األول 10.2 8.3

 تشرین الثاني 10 7.1

 كانون األول 9.9 6.9

 مجموع المعدل السنوي 139.9 105.7
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ت كبیرة من االشعاع الشمسي خالل السنة ان منطقة الدراسة تتسلم كمیا ما تقدمم یتضح و        

مما یؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة وزیادة في نسبة التبخر من التربة والنبات وبالتالي یؤدي الى 

في زیادة في حجم الضائعات المائیة مما یدعو االمر الى حفر االبار لتعویض النقص الحاصل للمیاه 

  المنطقة.

  

   -:)Temperature( درجة الحرارة: 2-4-2

تأثیرها  لحرارة وبالرغم من وجود مصادر اخرى اال انهل عد االشعاع الشمسي المصدر الرئیسی      

.فالحرارة العنصر المولد والمحرك لبقیة العناصر )1(قلیل مقارنة مع الحرارة التي تزود من الشمس

جة حرارة تسجل في اشهر الصیف واقل درجة حرارة تسجل ان اعلى در وكما هو معروف  )2(المناخیة

) ان اعلى درجة حرارة في فصل الصیف سجلت 4وشكل( )6جدول( ویتضح من في اشهر الشتاء ،

الشتاء سجلت في  درجة حرارة في فصل وادنى على التواليم )3.35ºبلغت( ذأ ب وتموز)في شهري (ا

ى سجلت اعلى درجة في شهري( الحرارة العظم، اما درجات م)10.6º(بلغتو  )شهر (كانون الثاني

 م)16.6ºبلغت(أذ على التوالي وادناها في شهر كانون الثاني م )43.3º،43.4º(بلغت أذ تموز واب)

 م)º،26.9º 26.8(بلغت و سجلت اعلى درجة في شهري (تموز واب) ارة الصغرىاما درجة الحر ،

ویتضح من خالل ما تقدم ان ، م)4.8º(أذ بلغت ر  كانون الثاني ناها في شهاد على  التوالي و

یؤدي الى  تباین في مستوى  اسة تتباین من شهر الى اخر وهذا معدالت درجات الحرارة في منطقة الدر 

درجات الحرارة تنشط عملیة التبخر لمیاه االمطار والمیاه  المیاه الجوفیة في المنطقة فعندما ترتفع

على تغذیة المیاه الجوفیة في المنطقة،اما عندما تنخفض درجات الحرارة تقل نسبة السطحیة فتؤثر 

  .الجوفیةالمیاه  لخزانات  بخر وبالتالي تزداد نسبة التغذیةالت

  

  

  

  

                                                           
)1(

  .10،ص1978عبد االلھ رزوقي كربل،الدكتور ماجد السید ولي،الطقس والمناخ،جامعة البصرة،كلیة االداب ، 
)2(

ارھا في محافظة كركوك،اطروحھ دكتوراه(غیر منشورة)،كلیة التربیة للبنات،جامعة ھند فاروق رزوقي،المیاه الجوفیة واستثم 
  . 25،ص2013بغداد،
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                         الشھریة والسنویة لدرجة الحرارة  العظمى والصغرى(ْم)  معدل المجامیع)6جدول (

 .)2020-1990للمدة ( في محطة بابل

المصدر: جمھوریة العراق ، وزارة النقل والمواصالت ، الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي،قسم 

  . 2020مناخیة(غیر منشورة)المناخ،بیانات 

 

معدل المجامیع  الشھریة والسنویة لدرجة الحرارة  العظمى والصغرى(ْم)                    )4شكل(
.)2020- 1990في محطة بابل للمدة (        

 

 
  )6باالعتماد على جدول ( الباحثةالمصدر / عمل 
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معدل درجة الحرارة

درجة الحرارة الصغرى

درجة الحرارة العظمى 

معدل درجة 
 الحرارة

 الشھر درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى

 كانون الثاني 16.6 4.8 10.6

 شباط 19.8 6.9 13.4

 آذار 25 10.9 17.8

 نیسان 31.1 16.5 23.6

 مایس 36.9 21.4 29.5

 حزیران 41.3 25.1 33.3

 تموز 43.3 26.9 35.3

 آب 43.5 26.8 35.3

 أیلول 40 22.9 31.5

 تشرین األول 33.8 18.9 25.2

 تشرین الثاني 25.1 11.5 19

 كانون األول 18.4 6.9 12.5

 المعدل السنوي 31.2 16.6 23.9
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   -: )Rainfall(االمطار: 2-4-3

تسقط في فصل الشتاء  إذ العراق في مطاراألیرتبط نظام سقوط االمطار في منطقة الدراسة بنظام      

ن كمیاتها متذبذبة وعدم أنتظام البحر المتوسط اال ا المنخفضات المتوسطیة التي یتعرض لهانتیجة لمرور 

یة المیاه الجوفیة في تغذ ،وتمثل االمطار العنصر الرئیس ومن فصل الى أخر ىخر سقوطها من منطقة أل

في المناطق الجافة وشبه الجافة أذ ان زیادة كمیاتها یكون له االثر االیجابي في زیادة مناسیب المیاه 

مطار منطقة أ )ان5) والشكل(7جدول( یتضح منو  ،)1(الجوفیة والسطحیة وزیادة المحتوى الرطوبي لتربة 

كنظام امطار البحر المتوسط في مواسم   )مایسشهر (حتى  نهایه  )ولتشرین اال(الدراسة تمتد من شهر 

نعدم سقوط في حین ی  ملم)24سقوطها اذ تصل اعلى معدالتها في شهر (كانون الثاني) اذ بلغت (

السنوي لسقوط  على التوالي وبلغ المجموعتموز،اب)محطه بابل الشهر الصیف ( حزیران ،في  االمطار

طار في فصل الشتاء وذلك بسبب تكرار مرور وان السبب في سقوط االم ملم)113.6االمطار(

  المنخفضات الجویة.

  معدل المجامیع الشھریة والسنویة لالمطار(ملم) في محطة بابل للمدة ) 7جدول (

)1990 – 2020(.  

 االمطار الشھر
 24 كانون الثاني

 13.6 شباط

 13.3 آذار

 12 نیسان

 2.5 مایس

 0 حزیران

 0 تموز

 0 آب

 0.1 أیلول

 4.2 تشرین األول

 20.2 تشرین الثاني

 23.7 كانون األول

 113.6 المجموع السنوي
والرصد الزلزالي،قسم  المصدر: جمھوریة العراق ، وزارة النقل والمواصالت ، الھیئة العامة لألنواء الجویة 

  . 2020المناخ،بیانات مناخیة(غیر منشورة)

                                                           
)1(

محافظة المثنى ،رسالة ماجستیر (غیر منشورة)،جامعة –سیف مجید حسین الخفاجي ،المیاه الجوفیة وامكانیة استثمارھا في منطقة الرحاب  
 . 37،ص 2016الكوفة ،كلیة االداب ،
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  لالمطار(ملم) في محطة بابل للمدة معدل المجامیع الشھریة والسنویة  )5شكل(

)1990 – 2020(.  

  

  )7باالعتماد على جدول ( الباحثةالمصدر / عمل 

   -:)Relative Humidity(الرطوبة النسبیة : 4- 4- 2

كل المیاه، وهي تعبر عن نسبه بخار الماء في یتعد الرطوبة من العناصر التي تساهم في تش     

ة الحرارة ، ومصدر بخار الماء  في ر الماء مع ارتفاع درجعلى حمل بخاتزداد نسبه الهواء إذ الهواء 

تتبخر المیاه من تلك االجسام وینتقل إذ المسطحات المائیة، والسطوح الرطبة والنباتات الجو من 

ة في منطقة الدراسة في زدیاد الرطوبة النسبیأ) 6( وشكل )8ح جدول (،ویتض)1(البخار الى الجو

)% وذلك بسبب 72.4سجلت ( بلغت اعلى معدالتها في شهر( كانون الثاني) إذ الفصل البارد

في في الفصل الحار  درجات الحراره وسقوط االمطار ، في حین تصل ادنى معدالتها  نخفاضا

وانعدام  بسبب ارتفاع درجات الحرارة على التوالي )%30.4،30.6شهري (حزیران وتموز )سجلت (

  )%.48.5(رطوبة النسبیةلالسنوي لوسجل المعدل سقوط االمطار.

  

  

                                                           
)1(

 . 25-24،ص1992،دار الفكر،دمشق ،سوریا،1علي حسن موسى ،الوجیز في المناخ التطبیقي،ط 
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                              لمعدالت الشھریة والسنویة للرطوبة النسبیة (% ) في محطة)ا8جدول (

  )2020 – 1990بابل للمدة (

 الرطوبة  النسبیة الشھر
 72.4 كانون الثاني

 63.1 شباط

 54.2 آذار

 45.7 نیسان

 35.6 مایس

 30.6 حزیران

 30.4 تموز

 33.5 آب

 37.3 أیلول

 47.1 تشرین األول

 62.2 تشرین الثاني

 70.3 كانون األول

 48.5 المعدل السنوي
المصدر: جمھوریة العراق ، وزارة النقل والمواصالت ، الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي،قسم 

  . 2020المناخ،بیانات مناخیة(غیر منشورة)

  

المعدالت الشھریة والسنویة للرطوبة النسبیة (% ) في محطة                              ) 6(شكل

  )2020 – 1990بابل للمدة (

  

  )8باالعتماد على جدول ( عمل الباحثةالمصدر / 
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  - :)Evaporation(التبخر: 2-4-5

العناصر انه تأثیره مرتبط بلوجیة اال الهیدر  ةاالساسیة  في الدور  یعد التبخر احد عناصر المناخ     

ینتقل بخار  إذ)1(،(درجة الحرارة ،الرطوبة، االمطار ، االشعاع الشمسي ،الریاح..) االخرى المناخیة

ربة لذا فأن فعالیة الماء الى الغالف الجوي عن طریق التبخر من المسطحات المائیة واالمطار والت

 )9ویظهر الجدول(‘ )2(الفاقد منه بالتبخر مد على كمیته بقدر ما تعتمد على نسبةالمطر ال تعت

في  معدالتها بلغت اقصى إذ اسة في الفصل الحاررتفاع معدالت التبخر في منطقة الدر أ )7والشكل(

ویتزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة  على التوالي، ملم)322،342.5شهري (حزیران وتموز) سجلت(

دناها في شهري أسجلت إذ وقلة الرطوبة النسبیة ،اما بالنسبة لمعدالت التبخر في الفصل البارد 

على التوالي،وبلغ المعدل السنوي للتبخر  ملم)55.8،52.1( أذ بلغت)كانون االول وكانون الثاني(

تغذیة میاهها الجوفیة لفرص اكبر  البارد یتیح وان انخفاض نسبة التبخر في الفصل ملم)2220.7(

  من التساقط ومن ثم ارتفاع مناسیبها نتیجة ألنخفاض نسب التبخر من مائها الجوفي.

  )2020 – 1990للمدة (  معدل المجامیع الشھریة والسنویة للتبخر(ملم) في محطة بابل)9جدول (

 التبخر الشھر
 52.1 كانون الثاني

 74.7 شباط

 122.9 آذار

 183.8 نیسان

 268.2 مایس

 322 حزیران

 342.5 تموز

 316 آب

 242.3 أیلول

 160.1 تشرین األول

 80.3 تشرین الثاني

 55.8 كانون األول

السنوي المجموع  2220.7 
المصدر: جمھوریة العراق ، وزارة النقل والمواصالت ، الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي،قسم 

  . 2020المناخ،بیانات مناخیة(غیر منشورة)

  

                                                           
)1(

 .921رباب أبراھیم محمد، مصدر سابق ،ص 
)2(

  .44أسباھیة یونس المحسن ،مصدر سابق، ص 
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  )2020 – 1990معدل المجامیع الشھریة والسنویة للتبخر(ملم) في محطة بابل  للمدة ( )7(شكل

  

 )9باالعتماد على جدول ( عمل الباحثةالمصدر / 

  

   -:)Wind( الریاح: 2-4-6

المیاه الجوفیة عن طریق التبخر تعد الریاح من العناصر المناخیة التي تؤثر في مستویات      

،فعندما تزداد سرعة الریاح في الفصل الحار  تعمل على خلط طبقة الهواء السفلى  المشبعة )1(والنتح

بخار الماء مع طبقة الهواء العلیا االكثر جفاف ویساعد هذا على زیادة كمیة المیاه المتبخرة من في 

 )2(یكون الهواء في حالة سكون في الفصل البارد، المسطحات المائیة ، بینما یحدث العكس عندما

ان أقصى سرعة لریاح في منطقة الدراسة سجلت في شهري ) ،8) وشكل (10جدول ( یتضح منو 

تشرین (في شهري وادنى سرعة لریاح سجلت  على التوالي، م/ثا)2.4،2.6بلغت (أذ ، )حزیران وتموز(

وبلغ المعدل السنوي لسرعة الریاح  ،على التوالي م/ثا)1.2،1.1بلغت (أذ ، )أالول وتشرین الثاني

مما یؤدي الى  ةویتضح مما تقدم عندما تزداد سرعة الریاح تزداد كمیات المیاه المتبخر )م/ثا ،1.8(

  زیادة في نسبة االحتیاجات  المائیه ویحدث العكس في حالة سكون الریاح.

  

                                                           
)1(

  .22ایات سعید حسین العامري، مصدر السابق ،ص 
)2(

  .922رباب محمد ابراھیم ، مصدر سابق، ص 
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 – 1990للمدة (   في محطة بابلالمعدالت الشھریة والسنویة لسرعة الریاح (م/ ثا) )10جدول (

2020(  

 قسم المناخ، الزلزالي، المصدر: جمھوریة العراق ، وزارة النقل والمواصالت ، الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد

  . 2020بیانات مناخیة(غیر منشورة)

 – 1990في محطة بابل  للمدة (المعدالت الشھریة والسنویة لسرعة الریاح (م/ ثا)  )8(شكل

2020(  

 

  .)10باالعتماد على جدول ( عمل الباحثةالمصدر / 
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 معدل سرعة الریاح الشھر
 1.5 كانون الثاني

 1.6 شباط

 2.2 آذار

 2 نیسان

 2.3 مایس

 2.4 حزیران

 2.6 تموز

 1.9 آب

 1.4 أیلول

 1.2 تشرین األول

 1.1 تشرین الثاني

 1.4 كانون األول

 1.8 المعدل السنوي



  الجوفیة المیاه في المؤثرة الطبیعیة العوامل                     فصل الثاني     ال
 

 
38 

) ان اتجاه الریاح السائد في منطقة الدراسة ھي 9) وشكل (11جدول ( من تحلیل یتضحو          

) % اما أقل  االتجاھات فیمثلھ اتجاه ریاح جنوبیة 25.4حیث بلغ معدل تكرارھا( ةریاح شمالیة غربی

  %).100( . وبلغ المعدل السنوي لتكرار ھبوب الریاح)%2.4بلغ معدل تكرارھا (أذ غربیة 

النسب المئویة الشھریة لمعدالت تكرار ھبوب الریاح ونسبة السكون في  محطة بابل )11جدول (

  )2020 – 1990للمدة (

المصدر: جمھوریة العراق ، وزارة النقل والمواصالت ، الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي،قسم 

  . 2020المناخ،بیانات مناخیة(غیر منشورة)

  

النسب المئویة الشھریة لمعدالت تكرار ھبوب الریاح ونسبة السكون في  محطة بابل للمدة  )9( شكل

)1990 – 2020(  

  ا

  )11باالعتماد على جدول ( عمل الباحثة لمصدر:ا
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  -الموازنة المائیة المناخیة:: 4-7- 2

التوازن الدینمایكي بین كمیة االمطار الساقطة والمتبخرة عن / المناخیة بأنها یقصد بالموازنة المائیة      

لذا فأن استخراج الموازنة المائیة المناخیة لمنطقة ما المتمثلة بالعجز او الفائض .)1(طریق التبخر/النتح 

المائي یبین لنا الحالة الواقعیة لمیاه منطقة ما كما یبین هل یمكن االعتماد على االمطار وحدها في 

 مثللسد احتیاجاته  االنسان الى موارد مائیة اخرى  یتجه فحینها و انها ال تكفي لسد االحتیاجات قة االمنط

  .)2(استغالل المیاه الجوفیة 

في منطقة الدراسة مهم لمقارنة مقدار تغذیة المیاه الجوفیة ومقدار  /المناخیةوحساب الموازنة المائیة      

استهالكها وایضا معرفة اذا كانت المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة تعاني من عجز او فائض مائي فأذا 

كانت كمیة االمطار الساقطة اكثر من التبخر /النتح فأن هذا یعني و جود فائض اما اذا كمیة المطر اقل 

  -: تیةالمناخیة وفق المعادلة اال/ا یعني وجود عجز مائي ویمكن احتساب الموازنة المائیة فهذ

   P_ PE = + -  

   -: اذ ان

 =P  (ملم) التساقط  

  =PE(ملم) 3(التبخر النتح(   

یمة التبخر النتح مائیة المناخیة من خالل مقارنة قهذه المعادلة یمكن حساب الموازنة الوبناءآ على     

الممكن المستخرج بأحدى المعادالت التجریبیة مع كمیة المطر الساقطة لكن بعد استخراج قیمة المطر 

وذلك من خالل  ضرب االمطار الفعالة في كل شهر مع كمیة االمطار المتساقطة  الفعال لكل شهر ،

ا كانت القیمة اذ/النتح الممكن  لكل شهر  و  الحقیقة وبعدها تطرح االمطار الفعالة من قیمة التبخر

) یعني عجز مائي .وألحتساب قیمة المطر الفعالة -موجبة(+) یعني فائض مائي اما اذا كانت سالبة (

نهم (ثورنثویت ،اوستن تناول العدید من الباحثین موضوع االمطار الفعالة وطرق تقدیرها وم

ر بیاناتها في منطقة الدراسة وذلك لتوفوتم استخدام طریقة النج  )4(،باتن ،النج .......الخ )مللر،كوبن

   - وتقوم هذه الطریقة على العالقة بین كمیةاالمطار الساقطة ومعدل درجة الحرارة وفق الصیغة االتیة :

                                                           
)1(

  . 41وسام عبد العالم ،مصدرسابق ،صمروه  
)2(

  . 33سجى علي حسین ،مصدر سابق ،ص
)3(

  .113،ص2014، 1الجبوري ، المناخ التطبیقي ، كلیة التربیة(ابن رشد)، جامعة بغداد،ط سالم ھاتف 
)4(

  . 42مروه وسام ،مصدر سابق ،ص 
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� = �/� 

  -: اذ ان

=F  معامل المطر  

    N مل= كمیة االمطار الساقطة/  

    T=معدل درجة الحرارة /م   

التي تعتمد على درجة اما قیم التبخر/ النتح الممكن فقد تم استخراجھا باالعتماد على معادلة خوسال 

  - درجة الحرارة وفق الصیغة االتیة :

   Lm=
�����

�.�
 

   -اذ ان :

=Lmالنتح الممكن (بوصة)/التبخر  

=Tm(ف) 1(معدل درجة الحرارة الشھري(  

نطقة الدراسة من خالل مقارنة نتائج هذه المعادلة المائیة / المناخیة في متم استخراج الموازنة      

بكمیة االمطار الساقطة الفعالة لكل شهر الستخراج الفائض او العجز المائي في ناحیة الكفل 

) ارتفاع معدالت  العجز المائي في جمیع شهور السنة ما عدا 10) وشكل (12،ویوضح جدول (

 جز المائي ة لمعدالت العاما بالنسب ملم)3.4بلغ (أذ شهر كانون الثاني حیث تبین وجود فائض مائي 

)ملم على التوالي اما ادنى عجز  - 167.6بلغت (ّأذ في شهري (تموز واب )  سجلت اقصى نسبة

- 1215.5غ المعدل السنوي لعجز المائي (وبل ،)ملم صفربلغ ( أذ يالثان مائي سجل في شهر كانون

ارتفاع قیم العجز المائي الرتفاع كمیة التبخر/النتح الممكن عن كمیة االمطار في  سبب ،وان الملم )

بلغت ّأذ  لتبخر/النتح الممكن في شهري (تموز واب )الساقطة الفعالة حیث بلغ اقصى نسبة 

بلغ أذ  )كانون الثاني (وادنى نسبة لتبخر/النتح الممكن سجل في شهر )ملم على التوالي167.6(

ملم ،اما االمطار الساقطة الفعالة اقصى )1363.6المعدل السنوي لتبخر /النتح ( )ملم وبلغ50.8(

)ملم وادنى نسبة سجلت في أشهر (حزیران وتموز 54.2بلغت (أذ نسبة سجلت في شهر كانون الثاني 

)ملم 150.7غت (صفر )ملم، على التوالي ،وبلغ مجموع االمطار الفعالة السنویة (بلإذ واب وایلول ) 

.  

  

                                                           
)1(

  .95- 92سالم ھاتف الجبوري ، مصدر سابق ، ص 
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الفائض المائي

العجز المائي

  

  )2020-1990الموازنة المائیة /المناخیة لمحطة بابل ()12جدول (

التبخر/النتح   االمطار الفعالة  األشھر
  الممكن

  الفائض المائي  العجز المائي

  3.4  0  50.8  54.2  كانون الثاني 

    -49.8  63.5  13.7  شباط

    -73.9  83.8  9.84  اذار

    -105.7  111.7  6  نیسان

    -139.5  139.7  0.2  مایس

    -160  160  0  حزیران

    -167.6  167.6  0  تموز

    -167.6  167.6  0  اب

    -149.8  149.8  0  ایلول

    -118.6  119.3  0.67  تشرین االول

    -70  91.4  21.4  تشرین الثاني

    -13.7  58.4  44.7  كانون االول

  3.4  -1215.5  1363.6  150.7  المجموع السنوي
   )9) و(7باالعتماد على جدول ( عمل الباحثةالمصدر :  

  

  ) الموازنة المائیة /المناخیة لمحطة بابل10شكل (

 

  

  

  

  

 

  

  

  . )12باالعتماد على جدول ( عمل الباحثةالمصدر :
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   - :)Soil( التربة: 5- 2

التي تغطي سطح االرض تتكون من مواد صخریة  ةتعرف التربة بأنها الطبقة الهشه او المفتت      

ها بین بضعة سنتمترات وامتار یتراوح سمكإذ  ،)1(بسبب تعرضها لعملیات التجویة والتعریة  مفتتنه

ا ستمد منهتتغلغل الى داخلها جذور النباتات ویإذ عدة، وتتكون  من مواد معدنیة وعضویة وماء وهواء 

بة بأهمیة كبیرة في الدراسات الهیدرولوجیة ، اذ وتحضى دراسة التر  .)2(،ةمقاومته الالزمة لبقائه وانتاج

لها اثر كبیر في سرعة جریان المیاه السطحیة  و سعتها واستقامة مجاریها وما یتسرب منها الى باطن 

سربة المیاه المتمن حیث الكمیة و الخصائص النوعیة فكمیة  المیاه الجوفیة خزین االرض وتؤثر على

. )3(ائص الفیزیائیة لتربة من حیث المسامیة والنفاذیة والنسیجالى باطن االرض تعتمد على الخص

میاه ویتناقص بالتالي لفالتربة المسامیة تؤدي الى زیادة حصة المیاه الباطنیة بسبب نفاذیتها العالیة ل

ال تسمح  إذ یة السطحیة اما التربة القلیلة المسامیة كالترب الطینیة لها دور معاكسحجم المیاه الجار 

اال بنفاذ كمیة قلیلة من المیاه الى باطن االرض وبالتالي تزداد حصة المیاة الجاریة السطحیة ، وبناءآ 

یة مقطعها كل على  ذلك فأن طبیعة التربة الفیزیاویة وتوزیع حجم المسام ومحتوى رطوبة التربة ونفاذ

تها ثم كمیة المیاه المترشحة الى التربة تحت السطحیة اذا تحدث عملیة هذا یؤثر في تحدید درجة نفاذی

  .)4(لتربةلمیاه الجوفیة عندما یكون الترشیح اكبر من المحتوى الرطوبي  لالتغذیة ل

ملیة وغرینیة مع القلیل من سة تربة رسوبیة تكونت من رواسب ر ان التربة في منطقة الدرا         

 ةوامالحها القلیل ةوتمتاز بذراتها الخشن ةتكونت من الرواسب التي یلقیها النهر على جانبیإذ الحصى 

بدرجة االولى تكونت بفعل  وصرفها الجید وهذا یعني ان تربة منطقة الدراسة تربة رسوبیة نهریة 

                                                           
  . 4حامد التھامي ،جغرافیا التربة ،كلیة االداب والعلوم االنسانیة ،جامعة البحر االحمر،صیاسر عبد المحمود  )1(
  27،ص مصدر سابقسندس محمد علوان الزبیدي ، )2(
  . 37سجى علي حسین، مصدر السابق ،ص )3(
ناحیة الكرمة ،رسالة  قاسم عبید فاضل جاسم الجمیلي ،المیاه الجوفیة وامكانیة  استثمارھا في االنتاج الزراعي في )4(

  .27، ص2010ماجستیر (غیر منشورة) ،كلیة االداب ،جامعة االنبار ،
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ة الهوائیة،الترسبات  المائیة نتجت بفعل نهر الفرات ثم  اضیفت لها الترسبات المائی ترسبات 

وتقسم التربة في منطقة الدراسة الى ،  )1(الفیضانات العالیة المتعاقبة وترسبات التي جلبتها میاه الري 

  - :حسب تصنیف (منظمة الفاو) االقسام االتیة

تمتد هذه التربة في منطقة الدراسة بمحاذاة نهر الفرات والجداول المتفرعة منه - االنهار: تربة كتوف -1  

وتكونت هذه التربة بفعل االرسابات التي حملها  نهر الفرات خالل الفیضانات المتعاقبة ویرسب الرواسب ،

توى االراضي فوق مس 3- 2بمعدل الكبیرة الحجم بالقرب من مجراه مما ادى الى ارتفاع  هذه الترب 

رتفاع وتتمثل في التصریف السطحي ألوتكون خصائص هذه التربة جیدة نتیجة لخلفها  ةالمنخفضة الواقع

النهر او الحوض كما انها تمتاز بأنخفاض مستوى الماء  سطحها الكبیر نحو ب درجة انحداربالجید للمیاه بس

نتاج  مختلف المحاصیل الزراعیة وتكون من رتفاع نسب المواد العضویة المالئمة ألأ،وتتمیز ب)2(الباطني 

صورة  %‘15.30من مساحة المنطقة الكلیة وبنسبة  ²)كم80.53وتشغل مساحة ( )3(الغرین الطیني المزیجي 

)3(. 

یكون هذا النوع من الترب مجاورة لتربة كتوف -: وردیئة البزل المطمورة بالغرین هارتربة احواض االن -2

وتشغل هذه التربة في معظم منطقة الدراسةذ تسود إاري االنهار وقنوات الري مجاالنهار في الجهات  البعیدة ل

تنتشر في شمالي و وسط وجنوبي غربي و %، 39.77من مساحة المنطقة وبنسبة  ²كم )209.2مساحة (

عن تربة كتوف االنهار وتتصف بأنها ترب طینیة غرینیة 3- 2بأنخفاض مستواها بین وتتمیز منطقة الدراسة ، 

                                                           
قاسم یوسف شتىیت الشمري واسامة زید خلیف المسعودي ،جیمورفولوجیة جدول الكفل في محافظة بابل واثره  )1(

  .339،ص 2018، 11،العدد  20على النشاط البشري،مجلة الباحث ،جامعة كربالء ،المجلد 
 . 922رباب ابراھیم محمد ، مصدر السابق،ص )2(
زینب عباس موسى ،تحلیل الواقع الجغرافي لشبكة االرواء والبزل في محافظة بابل ،مجلة كلیة التربیة للعلوم  )3(

 .531، ص 2017، 32التربویة واالنسانیة ،العدد
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     وهذا النوع من الترب تكون مالئمة لزراعة المحاصیل الحقلیة   %)70- 50تتراوح نسبة الطین فیها بین( 

  رتفاع نسبة نسبة عالیة من الكلس وتمتاز برداء التصریف وا وتحتوي هذه الترب على )1(كالحنطة والشعیر ،

فضآل عن تعرضه الى   وذلك لبقاء الماء الزائد عن حاجة  النباتات لفترة طویلة على سطحها ‘الملوحة فیها   

 .   )2(التبخر مما ینجم عنه تراكم االمالح التي بمرور الزمن تصل الى المیاه الجوفیة

في االجزاء المنخفضة التي تملئ بمیاه  تكون هذه الترب - :المستنقعات واألهوار المطمورة بالغرین تربة -3

الفیضانات او االمطار الساقطة في فصل الشتاء ویكون نسیجها ناعم وترتفع فیها نسبة االمالح نتیجة لتجمع 

 ،ستواء سطحها أرتفاع  مستوى المیاه الباطنیة فیها  و أ، وتتمیز ب)3(مالح ألاالمسیالت المائیة المشبعة ب

 منطقةوتظهر هذه التربة في % ‘29.87من مساحة المنطقة الكلیة وبنسبة  ²مك )157.14وتشغل مساحة (

 التغلغل عملیة وبطء فیها الباطني الماء مستوى رتفاعأل ونتیجة ، الشرقي والجنوبي الجنوبي القسم في الدراسة

   ).4، صورة ( واطئة الزراعیة قیمتها فأن المتماسك الطیني نسیجها بسبب المائي

األهوار : وهي تنتشر في منطقة الدراسة فقط في الجزء الجنوب الشرقي وتشغل مساحة تربة قاع  -4

  %.9.49من مساحة المنطقة وبنسبة  ²كم )49.95(

أرض صحراویة جبسیة: وهي تكون في الجزء الغربي والجنوبي الغربي من المنطقة وتشغل مساحة  -5

  ).11شكل( )13)،جدول(6یطة(خر %.5.54من مساحة المنطقة الكلیة وبنسبة  ²كم )29.18(

  

  

                                                           
  . 923رباب ابراھیم محمد ،المصدر سابق.،ص )1(
  .50العالم، ،المصدر السابق ،صمروه وسام عبد  )2(
)3(

شیماء مھدي شریف أخشیف ،المیاه الجوفیة في محافظة واسط  وسبل استثمارھا ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ، كلیة األداب،جامعة  
  .51،ص 2016بغداد ، 
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  ) انواع الترب في منطقة الدراسة6( خریطة

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذو 168-38،المشھدlandsat،(2017المرئیة الفضائیة للقمر الصناعي ( -1المصدر : باالعتماد على 

  الحزم الطیفیة.

  .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                             
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  الترب في منطقة الدراسةأصناف ومساحة )13جدول (

  النسبة%  ²مساحة كم  نوع التربة  ت

  15.30  80.53  تربة كتوف األنھار  1

تربة أحواض األنھار المطمورة بالغرین   2
  وردیئة البزل

209.2  39.77  

  تربة المستنقعات واألھوار المطمورة  3
  بالغرین

157.14  29.87  

  9.49  49.95  تربة قاع األھوار  4

  5.54  29.18  أرض صحراویة جبسیة  5

  %100  526  المجموع  6

  .)2وخریطة ( .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج المصدر: 

  

  في منطقة الدراسة ) النسب المئویة للترب11(شكل 

  

    )13لمصدر: عمل الباحثة بألعتماد على جدول(ا

15.30%

39.77%

29.87%

9.49%

5.54%

للترب% النسب المئویة 

تربة كتوف األنھار

تربة أحواض األنھار المطمورة بالغرین 
وردیئة البزل

تربة المستنقعات واألھوار المطمورة 
بالغرین

تربة قاع األھوار

ارض صحراویة جبسیة
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  ) تربة كتوف األنھار في منطقة الدراسة3صورة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  18/12/2021: الدراسة المیدانیة بتاریخالمصدر

  ) تربة األھوار والمستنقعات في منطقة الدراسة4صورة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  18/12/2021: الدراسة المیدانیة بتاریخالمصدر
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   - :)Natunal Vegetation( النبات الطبیعي: 2-6

والتربة وللماء دور كبیر في تحدید نوع النبات اذا منطقة ینمو تحت تأثیر المناخ في أي النبات الطبیعي      

لنبات الطبیعي تأثیر على لو  ،)1(ةالمناسب ةتزداد كثافته مع زیادة كمیة االمطار الساقطة وتوفر درجات الحرار 

ذ یؤدي النبات الطبیعي دورین االول منهما یعمل على تقلیل من سرعة المیاه الجاریة إالنظام الهیدرولوجي 

خاصة اذا كانت النباتات تنمو بغزارة ویزید من كمیة المیاه المتسربة الى باطن االرض مما یؤدي  السطحیة 

من المیاه تعمل على استهالك كمیة كبیرة  الى زیادة في كمیة المیاه الجوفیة ،والدور الثاني لنبات الطبیعي فهي

مع حلول فصل  آفیة ویبدو هذا واضحفیؤدي الى خفض في مناسیب المیاه  ویؤثر هذا على كمیة المیاه الجو 

   .)2(الجفاف وارتفاع درجات الحرارة

   -ویمكن تقسیم النبات الطبیعي في منطقة الدراسة الى :

، وتظهر هذه النباتات بالقرب االنهار محلیا باألحراش  ضفاف تسمى نباتات -نباتات ضفاف االنهار: - 1

تمتاز بأنها اكثر لذلك ،)7( خریطة،  المنطقة يمنه التي تجري ف ةمن مجرى نهر الفرات والجداول المتفرع

الذي ینمو بشكل  )5صورة( القصب ومن أهم النباتات واكثرها انتشارآ نبات،)3(  كثافة من منطقة االحواض

وهي تمتاز  ةامتار التي تعد من النباتات المعمر  3-2رتفاعة بین أسریع فضال عن نبات الغرب الذي یتراوح 

القصب،كذلك توجد انواع نبات مع بطیئة النمو والتكاثر اذا ما قورنت  الیة على تحمل الملوحة كما انهابقدرة ع

   .والثیل والبردي خرى من النباتات كالصفصاف والعوسجا

في وقنوات الري والبزل وتتمثل هذه النباتات  تنمو داخل مجاري االنهار وهي التي - النباتات المائیة : - 2

یعد نبات الشمبالن من النباتات المعمرة ،وتقلل هذه إذ ،  ، والقصب والبردي )6صورة ( ات الشمبالنبن

النباتات من سرعة المیاه الجاریة السطحیة وتزید من كمیة المیاه المتسربة الى باطن االرض وهذا یعمل على 

زیادة في حجم  النباتات تستهلك كمیات كبیرة من المیاه مما یؤدي الى ان هذه الجوفیة االزیادة في كمیة المیاه 

   .الضائعات المائیة

وهي من النباتات التي تتحمل وجد في مناطق متفرقة من منطقة الدراسة ت -نباتات االهوار والمستنقعات : - 3

تنمو في االراضي المنخفضة التي یغطي الماء سطحها وتعد من النباتات المعمرة وتتواجد إذ الملوحة في الماء 

على شكل مجامیع كبیرة وتتصف بأنها مصدر الرواسب المتراكمة واهمها نباتات القصب والبردي التي تعد من 

   تربة مما یسهل حركة المیاه النباتات المعمرة ، كما ان جذور النباتات التي تمتد داخل التربة لها دورفي تجویة ال

                                                           
)1(

 .31نور حسون علیوي،مصدر سابق ،ص 
)2(

  . 40وعد كاظم حسن ، مصدر سابق ،ص 
)3(

 .923اھیم محمد ،مصدر سابق،صرباب ابر  
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الصخور القاسیة  مما یؤدي  في وحتىفي بنیة التربة  ةداخل التربة ویساعد على زیادة حجم الفراغات الموجود

الى تشكل الدبال  الى نشاط عمل الحیوانات والحشرات في التربة لتوفر الماء والهواء ،فوجود النبات یؤدي

وبتضافر الدبال مع بقایا نباتیة الغیر متحللة یعمل على اعاقة الجریان السطحي وبتالي زیادة في كمیة المیاه 

   ).7خریطة(.)1(المتسربة باطن االرض 

  ) النبات الطبیعي في منطقة الدراسة7( خریطة

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذو 168-38،المشھدlandsat،(2017المرئیة الفضائیة للقمر الصناعي ( -1باالعتماد على  المصدر :

  الحزم الطیفیة.

  .ArcGIS 10.6بأستخدام برنامج  -2                                 
                                                           

)1(
 . .44- 43-42وعد كاظم حسن ، مصدر سابق،ص  
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  ) نباتات ضفاف األنھار القصب والبردي5صورة (   

  

  18/12/2021لمصدر: الدراسة المیدانیة لباحثة بتاریخ ا

  ) النباتات المائیة (نبات الشمبالن)6صورة (

  

  18/12/2021بتاریخ باحثة لالمصدر: الدراسة المیدانیة ل
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  :: التمھید3-1

یهدف هذا الفصل الى دراسة خزانات المیاه الجوفیة ومناطق تغذیتها وأتجاه حركتها           

من خالل تحدید مواقعها و  بارآلدراسة الخصائص الطبیعیة ل ومناطق تصریفها  باألضافة الى

من خاللها التعرف التي یمكن  مناسیبها ( المستقرة والمتحركة) وطاقتها األنتاجیة ها وبیانأعماق

المیاه  لتعویض نقصفي المنطقة والتي یمكن األستفادة منها  ةعلى كمیة المیاه الجوفیة المتوفر 

  السطحیة خالل فصل الصیف .

  

   المیاه الجوفیة : 3-2

بین  في الفراغات والشقوق تحت سطح األرض جدالتي تو  هي المیاه الجوفیةتعرف         

صخریة المختلفة التي توجد على مستویات مختلفة من سطح االرض دقائق الصخور والطبقات ال

سواء كانت هذه المیاه راكدة أم جاریة وتظهر هذه المیاه على السطح بصورة طبیعیة أو 

  . باراآلعن طریق حفر )1(اصطناعیة 

ة ظروف الفیزیائیوالمیاه الجوفیة تتباین نوعیتها حسب نوعیة الصخور الحاویة علیها وال        

ذابة بعض العناصر المعدنیة المذابة فیها وتوجد المیاه الجوفیة في مسامات أ التي لها دور في

الصخور المتصلبة بترسبات غیر متصلة وتكون حركة المیاه الجوفیة داخل هذه المسامات بطیئة 

ركة م/سنة بسبب ضیق الترابط بین مساماتها  بینما تكون ح10الى ابعد حد واحیانآ تكون أقل من 

  .)2(جریانها سریعة في الترسبات الحصویة والكهوف والشقوق الكبیرة الناتجة عن االذابة

لتعوض النقص الذي یحصل وتظهر أهمیة المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة خالل أشهر الصیف 

ر الساقطة وتذبذبها وتظهر بسبب قلة االمطا في المیاه السطحیة المتمثلة بشط الحلة وجدول الكفل

راضي الزراعیة المزروعة بمحاصیل الفواكه والخضراوات أهمیتها في العملیات الزراعیة ألرواء األ

.   

                                                           
)1(

 . 51قاسم عبید فاضل جاسم الجمیلي ، ،مصدر سابق ،ص 
(2)  S.W. Kohman, Ground Water Hydraulics, U.S. Geological Surrey Professional, 1979, 

P.708 
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   خزانات المیاه الجوفیة: 3-3

وقد  ثمارستألالمائي الجوفي یقصد به التكوینات او الطبقات المشبعة بالمیاه والقابلة ل الخزان         

مما یتغذى هذا النوع من  بالخزان الحر غیرالمقیدیعرف  او الجوفي غیر محصور المائي الخزان یكون

 من سطحوان هذا النوع من الخزانات یوجد بالقرب الخزانات من میاه االمطار المتسربة الى داخل التربة 

ضغط الماء مساوي لضغط الهواء الجوي ألنه ال توجد طبقات كتیمة في  هویكون فی، )12،شكل ( األرض

او المقید یتغذى هذا النوع من الخزانات من  الخزان الجوفي المحصورنوع الثاني ال أعلى الخزان ،أما 

اماكن محدده غالبآ ما تتكشف في المناطق الجبلیة وتكون فیه الطبقات الحاملة لمیاه محصورة بطبقات من 

البئر  وأن ضغط الماء یكون فیه اعلى من ضغط الهواء الجوي لذلك یرتفع الماء في.)1(فوقها ومن أسفلها

ویسمى  الى مستوى الطبقة الحاملة للمیاه الجوفیة لیكون اعلى من مستوى الخزان الجوفي المحصور

نفاذة) بشكل لذلك ال وجود لطبقة كتیمه (غیر  *البئر (المنسوب المیزومتري)مستوى الماء بعد ارتفاعه في 

عة بالماء لكن یحدها من یمكن تسمیته بالخزان الجوفي شبه المحصور وهي مشب مطلق في الطبیعة و

طبقة شبه كتیمة ومن االسفل طبقة كتیمة او شبه كتیمة ویقصد بالطبقة الشبه كتیمة بأنها تسمح االعلى 

(  الخزان الجوفي المعلقاما النوع األخیر فهو بنفاذ المیاه من خاللها لكن بنسب ضئیلة ویمكن قیاسها.

فوق مستوى الماء الجوفي االعتیادي فتعمل ة غیر منفذ الخزان الطبقي) یتكون هذا النوع عند وجود طبقة

رواء فتحتجز حجز المیاه التي یكون مصدرها من میاه االمطار المترشحة او میاه األ هذه الطبقة على 

عتیادي للمیاه المیاه فوق هذه الطبقة العازلة وبین مساماتها تتجمع ألنها توجد فوق مستوى الماء األ

   . )2(الجوفیة

                                                           
)1(

  . 228، ص2018، 1معة بغداد ،طسالم ھاتف أحمد الجبوري ،الموارد المائیة (غیر منشور)، كلیة التربیة ، جا 
)2(

  . 49سندس محمد علوان الزبیدي ، مصدر سابق ،ص 
*المنسوب المیزومتري: ھو منسوب المیاه الجوفیة وھو خط وھمي او المنسوب الذي تصلھ المیاه الجوفیة عند حفر بئر ماء ،وھو حد 

غط الجوي والضغط الھیدروستاتیكي عند سطح المیاه الجوفیة فاصل بین منطقة التشبع ونطاق الخاصیة الشعریة والذي یتعادل فیة الض
  غیر المحصوؤة.انظر الى سندس محمد علوان الزبیدي ،المصدر نفسھ .
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  ) خزانات المیاه الجوفیة12شكل (

  

المصدر : دیفید كیث تودد ، ھیدرولوجیة المیاه الجوفیة ، ترجمة ریاض الدباغ ،دار الكتب 

  . 41،ص  1982للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ، 

  

ضمن ترسبات السهل یقع ما بالنسبة لمنطقة الدراسة فأنها تعود الى خزان جوفي واحد أ          

للمیاه في المنطقة وتعتبر ترسبات  الخزان الرئیس عدالعصر الرباعي  أذ یعود الى ي تالرسوبي الت

إذ من الغرین والطفل بشكل رئیس  ةوتتكون ترسباتهذه الفتره خزانآ مائیآ مفتوحآ ( غیر محصور) 

 جز تحتها طبقات من الرمل والحصى الناعم المخلوط مع الغرینتتكون قلیله النفاذیة وغالبآ ما  تح

 ةوالطفل وهذه في مجملها تؤلف الخزان الجوفي لسهل الرسوبي الذي یصل سمكه الى عشر 

له وتختلف درجة  ةویمتاز هذا الخزان بوجود أتصال هیدرولولیكي بین الطبقات المكون )1(امتار

األتصال بین هذه الطبقات بأختالف التتابع الطبقي وسمكه وأختالف الترسبات علمآ ان هناك 

اه یحدث من القنوات النهریة الى األراضي المجاورة والتي یمكن عدها حدودآ میلتسرب ل

  . )2(هیدرولیكیة ضمن مناطق السهل الرسوبي 

  
                                                           

)1(
  .   11حاتم خضیر صالح الجبوري ، مصدر سابق ، ص 

)2(
 . 144امیر جواد كاظم و علي حسین علي،مصدر سابق، ص 
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  -مصادر تغذیة المیاه الجوفیة ::  3-4

ن أالعملیات التي یمكن من خاللها ذیة المیاه الجوفیة بأنها مجموعة من یقصد بتغ           

أصطناعیة التربة وتصل الى منسوب المیاه الجوفیة بصورة طبیعیة او  تتسرب المیاه الى داخل

ورطوبة التربة وعمق المیاه الجوفیة مطار الساقطة أل،وتعتمد في ذلك على الشدة واألستمراریة ل

المتمثله باألنهار والقنوات االروائیة كما ان هناك ارتباط بین المیاه السطحیة  ،)1(ونوعیة التربة

فیة والتي تشكل الحدود الهیدرولوجیة المهمة ألنظمة خزانات المیاه الجوفیة لترسبات والمیاه الجو 

وان هناك عدة عوامل طبیعیة وأصطناعیة تؤثر على أختالف الزمن الرباعي بصورة خاصة ،

مناسیب المیاه الجوفیة في المنطقة فتعتمد المناسیب على كمیة االمطار الساقطة وتوزیعها فضآل 

نهار والقنوات االروائیة تتأثر بمستوى ألل ةستوى المیاه الجوفیة في المناطق المحاذیعن ذلك ان م

المیاه السطحیة في هذه األنهار والقنوات االروائیة وتعتمد كمیة المیاه المتسربة الى باطن االرض 

فتوفر الصخور ذات المسامیة على نوعیة الصخور وطبیعة انحدار السطح و النبات الطبیعي 

دة واالنحدار الطفیف والغطاء النباتي كلها عوامل تساعد على تسرب كمیات كبیرة من المیاه الجی

ومن أهم مصادر التغذیة في )2(السطحیة الى باطن األرض لتسهم في رفد خزانات المیاه الجوفیة 

  منطقة الدراسة :

  

هار وخصوصآ من االن تعتبر المیاه المترشحة األنھار والجداول المتفرعة منھا :: 3-4-1

(جدول الكفل) وشط الحلة والقنوات النهریة المتفرعة منها والتي  هر الفرات والجداول المتفرعة منهن

وال سیما في  )3(المفككة من أهم مصادر تغذیة المیاه الجوفیة في المنطقةتجري ضمن الرواسب 

قعة ضمن منطقة السهل أوقات ارتفاع مستوى المیاه ،أذ یغذي نهر الفرات الخزانات الجوفیة الوا

  .)4(فیه ةالموجودالضحلة الجوفیة الخزانات وبصورة مستمرة طوال العام وال سیما الرسوبي 

 

                                                           
)1(

الخصائص النوعیة للموارد المائیة (السطحیة والجوفیة) في قضاء الخالص ،اطروحة  ریم عبدالرزاق حسوبي الزبیدي ،تقییم 
  . 215، ،ص2021دكتوراه(غیر منشورة)، كلیة التربیة ،جامعة بغداد،

)2(
  . 44أیات سعید حسین العامري، مصدر سابق ، ص 

)3(
  .145امیر جواد كاظم و علي حسین علي،مصدر سابق ،ص 

)4(
  . 55م ،مصدر سابق ،صمروه وسام عبد العال 
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ح الى خر للتغذیة في المنطقة حیث تترشالمصدر األ تعد میاه األمطار األمطار :: 3-4-2

ثر من سعة باطن األرض عن طریق مسامات الرواسب وهذه الحالة تحدث اذا كانت شدة المطر أك

الترشیح للتربة بعدها المیاه الساقطة على السطح تتحول الى جریان سطحي أو جزء منه یتحول 

ساسي أخرى الى الجو لذلك فأن الجزء الداخل الى التربة هو المصدر األة الى تبخر ونتح وتعود مر 

   .)1(في تغذیة المیاه الجوفیة 

   -: حركة المیاه الجوفیة :3-5

نخفضات ة المیاه الجوفیة على طبیعة تضاریس السطح فتكون حركتها بأتجاه المتعتمد حرك     

المستدیمة التي تنتقل بفعل الجاذبیة األرضیة بأتجاه األخادید  بسبب حركة المیاه الجوفیة

 مناطق  تتحرك من الجوفیةحركة المیاه وتكون والمنخفضات وغیرها من الجهات المنخفضة 

ضغط الهیدرولیكي بأتجاه ال أيبشكل عام   المنخفضة الضغط ناطقمالضغط المرتفعة بأتجاه 

ویمكن التعبیر عن هذه الحركة التي  ،)2(مع المیاه السطحیة ة ها بطیئة مقارناالقل وتكون حركت

  تأخذ أتجاهین بما یسمى بقانون دارسي*.

و التي تكون حركة هابطة نحو االسفل  وتتواجد في مناطق التغذیة :  حركة عمودیة:3-5-1

تتمثل بالضفة الیسرى لنهر الفرات والضفة الیمنى لشط الحلة حیث تعتبر الجهة الیسرى لنهر 

إذ والثانیة حركة صاعدة نحو األعلى وتتواجد في مناطق التصریف الفرات مغذیة لمیاه الجوفیة 

 .  )3(تعتبر الجهة الیمنى لنهر الفرات مصرفة لمیاه الجوفیة

مى أحیانا بالحركة الجانبیة وتعتبر هذه الحركة أكثر أهمیة من الحركة وتس حركة أفقیة ::3-5-2

نالحظ  اني لنوعیة وكمیة المیاه الجوفیة من مكان ألخر ، وكالعمودیة األولى ألنها تؤثر في التباین الم

حركتها التي تقع تحت تأثیر الجذب من )ان المیاه الجوفیة تمتاز ببطئ 13من الشكل التخطیطي (

                                                           
)1(

  . 145امیر جواد كاظم وعلي حسین علي ، مصدر سابق ،ص 
)2(

  . 61مروه وسام عبد العالم  ، مصدر سابق ، ص  
  : معدل تحرك المیاه یتناسب طردیآ مع فرق  علو الضغط وعكسیآ مع طول مسافة األنسیاب وھو1856*ینص قانون دارسي 

V=k  
��

��
   

  v حركة المیاه = حیث ان معدل سرعة

 kمعامل الثبات = 

فرق علو الضغط=
��

��
    

  . 62ینظر الى سندس محمد علوان ، مصدر سابق ، ص
 

)3(
  . 146امیر جواد كاظم وعلي حسین علي ، مصدر سابق ،ص  
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/یوم في الصخور الطینیة  ³)م0.0002(لتغذیة الى مناطق التصریف أذ تتراوح سرعتها عمومآ مناطق ا

  .)1(/یوم في الصخور الحصویة ³)م450والى (

  ) مخطط توضیحي لحركة المیاه الجوفیة13شكل (   

  

  

  

  

  

  

  

  

 NahidaaAl tallbani , chmical quality of confined ground water inالمصدر:     

north sinjar area , 1977, p. 17.  

وعلیه فأن حركة المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة تكون من جهة  الجنوب وجهة الشمال         

والفرعیة في  ة المیاه بأتجاه المبازل الرئیسة) أي تكون حرك8( خریطةبأتجاه شمال الغربي  الشرقي

تجاه العام اال ان هنالك مرتفعات ن هذا األ، وبالرغم م)كفل  - حلة(منطقة الدراسة ومنها مبزل 

نهار أو القنوات كما یحدث تغذیة من هذه األلنهار السطحیة نتیجة لبیزومتریة  تحدث حول مجاري األ

وان  )2(نهارحول شط الحلة وتكون هذه المرتفعات واضحة أثناء المواسم التي ترتفع فیها المیاه في األ

التي  الرسوبیات وتعتمد في حركتها على نفاذیة الصخور والرواسبحركتها تكون معقدة بسبب اختالف 

میاه وطبیعة الخزان لطبقات الحاملة للتكون في تماس مع المیاه الجوفیة واالنحدار الھیدرولیكي ل

  . )3(الجوفي (محصور او غیر محصور )

  

                                                           
)1(

  . 62سندس محمد علوان الزبیدي ،مصدر سابق ، ص  
)2(

  . 14-12،مصدر سابق ، ص حاتم خضیر صالح الجبوري ، 
)3(

  .  84سیف مجید حسین الخفاجي ،مصدر سابق ،ص 

لجریان ا

 السطحي

         منطقة التغذیة 

 (حركة ھابطة للمیاه)

 الجریان

الجانبي 

للمیاه 

 water) مستوى المیاه

table)  

 منطقة التصریف

الحركة الصاعدة للمیاه الجوفیة 

 (نحو االعلى)
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  سة منطقة الدرا ) حركة المیاه الجوفیة في8( خریطة                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

امیرجواد كاظم ،علي حسین علي ، دراسة ھیدروكیمیائیة  -1 باألعتماد على المصدر :     

  .146،ص 2010ستثمار المیاه الجوفیة /بغداد، لمنطقة الكفل ،الھیئة العامة أل

 .ArcGIS 10.6 برنامج أستخدام -2                                   
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  -مل التي تتأثر بھا حركة المیاه الجوفیة :العوا ومن أھم

زء من الصخر او التربة ت الموجودة في التربة أو ذلك الجتعرف بأنها حجم الفراغا - :المسامیة -1

حجم الفراغات الموجودة في  والمسامیة بشكلها المبسط الغیر حاوي على المیاه او الترسبات جزئیا او كلیآ

  . ویمكن التعبیر عنها من خالل المعادلة االتیة:التربة الى الحجم الكلي التربة

	 

			� =
�

�
× ���   

  أذ ان :

=Nالمسامیة  

=W الحجم الكلي لفراغات  

=V حجم التربة الكلي  

ومن خالل البیئة التي یجري فیها الماء الجوفي فالصخور الرسوبیة تعتبر ألعلى مسامیة لوجود         

نها تتكون من بلورات ألصخور الناریة والمتحولة تكون أقل في مسامیتها الفراغات والفجوات فیها اما ال

    متماسكة ومتشابكة وال وجود لفجوات لذلك تقل قابلیتها على االحتفاظ بالماء ، وتقدر قیم المسامیة بین

% توصف بأنها ضعیفة في حین تكون )5% أذ ان الصخور التي تقل مسامیتها عن ( )55 - 0( 

،والجدول أدناه یوضح )1( %)20% وتكون جیدة اذا كانت تقدر ()20 -5انت تتراوح بین (متوسطة اذا ك

  قیم المسامیة لبعض الصخور .

  قیم المسامیة لبعض الصخور (%)) 14(جدول 

  المسامیة%  المادة   ت
  35- 20  الحصى  1

  50- 25  الرمل  2

  50- 35  الغرین  3

  55- 45  الطین  4

  50-5  البازلت المتشقق  5

  50-5  ر الجیري الكارستيالحج  6

  30-5  الحجر الرملي  7

  10-0  الصخور المتبلورة المتشققة  8

  5-0  الصخور الصلبة  9

مكتبة الرشید للنشر  ، عبد الفتاح صدیق وأخرون ،جغرافیة الموارد المائیة المعاصرة المصدر:

  . 87،ص 2008، 1،ط

                                                           
)1(

عماد رشید غافل سالم الزوبعي ،تحلیل وتقییم خصائص المیاه الجوفیة في ناحیة الرحالیة ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة ) ،كلیة  
  . 91،ص 2020االداب ،الجامعة العراقیة ،
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وتقاس النفاذیة بوحدات من خالل حبیباتها  تعرف بأنها قابلیة الصخورعلى نفاذ الماء - النفاذیة : -2

) وتختلف الصخور في نفاذیتها نتیجة  ²/أو م ²(سم/ثانیة أو م/ساعة) أو بوحدات المساحة (سم

) تزداد نفاذیة اذا كانت الحبیبات 15ألختالف حجم الحبیبات الموجودة في الصخر ویظهر من جدول (

لحجم كذلك تتأثر نفاذیة الصخور بشكل وترتیب الحبیبات كبیرة الحجم وتقل اذا كانت الحبیبات صغیرة ا

لیة المتواجدة في الصخر او الترسبات. وان العالقة بین المسامیة والنفاذیة عكسیة فأذا كانت النفاذیة عا

،كما هو الحال في الطین فأنه مسامیته عالیة لكن نفاذیته قلیلة أما بالعكسفالمسامیة قلیلة والعكس 

  قلیلة لكن نفاذیته عالیة . امیتهالرمل فمس

 

  تیة :یجاد النفاذیة من خالل المعادلة األویمكن أ

�		 = �	�	��² 

  أذ ان :

=K .( سم /ثانیة أو م /ساعة) معامل النفاذیة  

=C 1000و معدلھ 1200-400بین ( ةیمتثابت ویتراوح ق.(  

=d 10²  1(% ھي خشنة9ة و % من الحبیبات ھي ناعم10حجم الحبیبات (بالملیمتر ) اذ ان(  .  

  ) درجات النفاذیة15جدول (

 بدون سنة، جامعة الكوفة ،  ،كلیة االداب  ،صفاء مجید المظفر ،جغرافیة التربة المصدر: ،

  . 47ص

  

                                                           
)1(

  . 171-170،ص 1990،دار صفاء لنشر والتوزیع،عمان ، 1لمائیة ،طحسن أبو سمور و حامد الخطیب ،جغرافیة الموارد ا 

  السرعة سم /ساعة  درجة النفاذیة  ت

  0.215اقل من   بطیئة جدآ  1

  0,216 – 0.5  بطیئة  2

  0,2 – 0,6  معتدلة البطء  3

  6,25 – 2,1  متوسطة  4

  12,5 – 6,26  معتدلة السرعة  5

  25,0 – 12,6  سریعة  6

  25أكثر من   سریعة جدآ  7
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   -في منطقة الدراسة : بارالتوزیع المكاني لآل: 3-6

الخصائص الطبیعیة الدراسة ،ویرجع سبب ذلك الى تباین  بشكل متباین في منطقة باراآلتتوزع        

ن الصخري والوضع الطبوغرافي باالضافة الجیولوجیة وطبیعة التكویلمنطقة الدراسة التي تتمثل بالبنیة 

 باراآلأسھمت تلك الخصائص الى التباین في توزیع  إذالنبات الطبیعي ،التربة وخصائصھا و الى

على عینات  ولقد أعتمدت الباحثة في دراستھا  ،)1(ومواقعھا وتركزھا أو تشتتھا في منطقة دون االخرى 

التي تعود الى القطاعین العام والخاص ). 9( خریطةمنطقة الدراسة ، ر موزعة على) بئ30(ل یاه الم

بسبب عدم صیانتھا وأدامتھا المستمرة ویوضح جدول  باراآلواضطرت الباحثة الى أھمال عدد من 

  في منطقة الدراسة . باراآل)مواقع وأحداثیات 16(

  واحداثیاتھا في منطقة الدراسة باراآل) مواقع 16جدول (

  سنة الحفر  اسم المقاطعة X Y  رمز العینة  اسم البئر  ت

  2009  أبو سمیج A1 19ʺ37ʹ44º 90ʺ20ʹ32º مدرسة الشھابیة االبتدائیة  1

  2009  أبو سمیج A2 82ʺ42ʹ44º 05ʺ25ʹ32º مدرسة طرابلس االبتدائیة  2
  2009  التاجیة A3 02ʺ40ʹ44º 58ʺ40ʹ32º مزار بكر بن علي (ع)  3
  2010  جزرة المشراكھ شمالیة A4 79ʺ32ʹ44º 18ʺ24ʹ32º ميمدرسة الخوارز  4
  2007  الھمیسانیة A5 34ʺ36ʹ44º 90ʺ37ʹ32º مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)  5
  2017  أم نعجة A6 33ʺ32ʹ44º 72ʺ17ʹ32º سعد عبد الجاسم عبد العلي  6

  2017  أم نعجة A7 00ʺ32ʹ44º 17ʺ18ʹ32º محمد حیاوي عبد علي  7
  2017  أم نعجة A8 67ʺ31ʹ44º 11ʺ18ʹ32º جاسم عبد العليمرتضى عبد ال  8
  2017  أم نعجة A9 56ʺ32ʹ44º 44ʺ18ʹ32º احمد عبد الجاسم عبد علي  9

  2017  أم نعجة A10 67ʺ31ʹ44º 06ʺ18ʹ32º حیاوي عبد علي  10
  2017  أم نعجة A11 06ʺ32ʹ44º 44ʺ18ʹ32º رعد عبد الجاسم عبد علي  11
  2017  أم نعجة A12 36ʺ32ʹ44º 86ʺ17ʹ32º احمد ھاشم جبر  12
  2017  أم نعجة A13 06ʺ32ʹ44º 83ʺ17ʹ32º ھادي ھاشم جبر  13
  2017  الحقانیة A14 06ʺ40ʹ44º 52ʺ38ʹ32º محل علي الخفاجي  14
  1993  الرارنجیة A15 91ʺ39ʹ44º 13ʺ35ʹ32º مجمع النبي ایوب  15
  2018  خفاجة A16 07ʺ40ʹ44º 27ʺ36ʹ32º احمد شاكر الخفاجي  16
  2018  خفاجة A17 04ʺ40ʹ44º 28ʺ36ʹ32º حاكم حسین الدمن  17
  2018  خفاجة A18 75ʺ39ʹ44º 11ʺ36ʹ32º فالح راشد  18
  2018  خفاجة A19 74ʺ39ʹ44º 16ʺ36ʹ32º خضیر عباس   19
  2018  ق الكفل A20 39ʺ43ʹ44º 82ʺ31ʹ32º حدیقة الفردوس  20
  2018  النبي أیوب A21 05ʺ40ʹ44º 03ʺ35ʹ32º میثاق كاظم عبد العباس   21
  2018  الھمسانیة A22 03ʺ40ʹ44º 5ʺ38ʹ32º منظومة ناظم  22
  2018  الحقانیة A23 4ʹ44º 45ʺ38ʹ32º حجي مطشر عبید كریم  23
  2018  الھمسانیة A24 75ʺ40ʹ44º 28ʺ36ʹ32º مجمع ابو زوایا  24
  2018  النبي أیوب A25 97ʺ39ʹ44º 14ʺ35ʹ32º محمد مردان  25
  2018  خفاجة A26 04ʺ40ʹ44º 28ʺ36ʹ32º 1ن الدمنحسی  26
  2011  خفاجة A27 1ʺ38ʹ44º 85ʺ34ʹ32º 3الرارنجیة   27
  2011  أبو سمیج A28 36ʺ36ʹ44º 96ʺ37ʹ32º عبد� بن زاید (ع)  28
  2011  أبو سمیج  A29 61ʺ44ʹ44º 48ʺ27ʹ32º 2أبو سمیج رقم   29
  2011  ریة الرستمیةق A30 49ʺ46ʹ44º 23ʺ30ʹ32º قریة الرستمیة  30

قسم بنك المعلومات میاه الجوفیة ،لالعامة ألستثمار ا ھیئةال،العراقیة وزارة الموارد المائیةالمصدر : 

  .   2021بیانات غیر منشورة ،،
                                                           

)1(
   218ریم عبدالرزاق حسوبي الزبیدي  ،مصدر سابق ،ص 
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  منطقة الدراسة بار) التوزیع المكاني آل9( خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )16بیانات جدول ( - 1باألعتماد على :المصدر :     

 .ArcGIS 10.6 أستخدام برنامج -2                                  
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   -: باراآلأعماق :3-7

منطقة ألنها تحدد ایضآ مسامیة ونفاذیة لبطبیعة الصخور والبنیة الجیولوجیة ل باراآلتتأثر أعماق        

من خاللها الى باطن  نفاذالماء الموجود على سطح االرض بلالتكوینات الجیولوجیة التي تسمح ل

في منطقة الدراسة تبعآ لتباین عمق الترسبات المتمثلة بترسبات الزمن  باراآلوتتباین أعماق  ،)1(االرض

الرباعي كما ذكر سابقآ وتتواجد المیاه الجوفیة في الطبقات السفلى من ترسبات الزمن الرباعي التي 

الذي  )14) وشكل (A4یتضح في بئر (مثلما  ،)2(تؤلف الخزان الجوفي ضمن ترسبات السهل الرسوبي 

م) ثم تلیه طبقة أخرى 5یتكون الجزء االعلى منه من  الطین حتى عمق (إذ م) 11یصل عمقه الى (

م) 11من الطین والطمي  وتلیها طبقة من الطین وینتهي بطبقة من الطمي والطین الناعم حتى عمق (

م) أذ 12( الذي یصل عمقه الىمنطقة (أم نعجة) في  )15وشكل ( ) A7ك نموذج أخرى لبئر (ل،وهنا

الموقع الذي حفر فیه یتكون في جزئه االعلى من الطین والطمي وینتهي حتى عمق  ةجیولوجیان  

  .)3(م)12م) ثم تلیه طبقة من الرمال الناعمة والطمي والطین حتى عمق (6(

  لبئر مدرسة الخوارزمي) طبیعة التكوین الجیولوجي 14شكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لمیاه الجوفیة ، قسم الجیولوجیا ، بیانات غیر ألستثماراالھیئة العامة ،العراقیة وزارة الموارد المائیةالمصدر: 

  . 2021منشورة ، 

                                                           
)1(

  . 65نور حسون علیوي زبون ، مصدر سابق ،ص 
)2(

  . 71،صمصدر سابقعباس فالح حسن محمد ، 
)3(

  . 2021الجوفیة ،قسم الجیولوجیا ،بیانات غیر منشورة ، وزارة الموارد المائیة العراقیة،الھیئة العامھ ألستثمار المیاه 
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  ) طبیعة التكوین الجیولوجي لبئر محمد حیاوي 15(شكل 

  

ة ، قسم الجیولوجیا ، بیانات غیر لمیاه الجوفیألستثمار االھیئة العامة ،العراقیة وزارة الموارد المائیةالمصدر : 

  . 2021منشورة ، 

إذ م ) 24– 8في منطقة الدراسة تتراوح بین ( باراآل) أن اعماق 17ویظهر من تحلیل ،جدول (        

م) ، ویمكن 8ذ بلغ (إ )A19في بئر (وأقل عمق سجل  م)24ذ بلغ (إ )A24أعلى عمق سجل في بئر (

  - :)10( خریطةكما یتضح في حسب أعماقها الى أربعة رتب في منطقة الدراسة  باراآلأن نصنف 

 ،A3، A17، A26،  A19، A5( آباروتقع ضمن هذه الرتبة  )م : 11 – 8االولى من (الرتبة  -أ 

A28، A3،A16، ،A4،A30(.  

 ،A22، A23، A14 A25، A21( آبار)م : وتقع ضمن هذه الرتبة  12 – 11.1الرتبة الثانیة من (  - ب

A27، A29 ، A1، A11، A9، A7، A8، A10، A13، A12،A18، A6( .   

 .) A2، A15، A20(  آبارقع ضمن هذه الرتبة تم : و ) 14 – 12.1الرتبة الثالثة من (  - ت

  ) .A24)م : ویقع ضمن هذه الرتبة بئر ( 24 – 14.1الرتبة الرابعة من (  - ث

من الجهة الشمالیة  األجزاءسجلت في بعض  باراآلنستنتج مما سبق أن أدنى قیم ألعماق         

 ي الجهة شمالیة الشرقیة من الجهة الشرقیة بینما سجلت أعلى األعماق فومنطقة صغیرة والشمالیة الغربیة 

ك لأن هنا السطح ونالحظ المیاه الجوفیة وأرتفاع ا التباین تبعآ لعمق منسوب ،وان هذمن منطقة الدراسة 

عمقآ  باراآلكثر أذ ان أ باراآلوأعماق   سطح البحرى عن مستو  باراآلبین أرتفاع  مطابقةعند ال عالقة

  توجد في الجهات المنخفضة . عمقآ باراآلوأقل  المرتفعة  تتركز في الجهات
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    منطقة الدراسة بارآل(العمق والمناسیب الثابتة والمتحركة واألنتاجیة ) )التباین المكاني ل17جدول (

قسم بنك میاه الجوفیة ،لالعامة ألستثمار اھیئة ال ،العراقیة وزارة الموارد المائیةر :المصد

  .  2021بیانات غیر منشورة ،المعلومات ،

  

  

 
 ت

  
 ٔ�مس البرئ

X Y 

  
  رمز العینة

  
  العمق

 )(م
 

  
امل�سوب 
  املس�تقر (م)

  
امل�سوب 
  املتحرك (م)

  
ا�ٔنتاج�ة 

  لرت/�

  44º 90ʺ20ʹ32º A1 12  2  4  1ʹ37ʺ19 مدرسة الشهابیة �بتدائیة  1
  44º 05ʺ25ʹ32º A2 12.2  1  6.01  1ʹ42ʺ82 مدرسة طرابلس �بتدائیة  2
  44º 58ʺ40ʹ32º A3 10  3  5  1ʹ40ʺ02 مزار �كر �ن �يل (ع)  3
  44º 18ʺ24ʹ32º A4 12  2  6  8ʹ32ʺ79 مدرسة اخلوارزيم  4
  44º 90ʺ37ʹ32º A5 9  3  6  5ʹ36ʺ34 مدرسة ا�راهمي اخللیل (ع)  5
  44º 72ʺ17ʹ32º A6 11.5  1.5  4  5ʹ32ʺ33 سعد عبد اجلامس عبد العيل  6
  44º 17ʺ18ʹ32º A7 12  1  5.30  5ʹ32ʺ00 محمد ح�اوي عبد �يل  7
  44º 11ʺ18ʹ32º A8 11.5  1  7  3.1ʹ31ʺ67 مرتىض عبد اجلامس عبد العيل  8
  44º 44ʺ18ʹ32º A9 11.5  1  3.70  5ʹ32ʺ56 امحد عبد اجلامس عبد �يل  9

  44º 06ʺ18ʹ32º A10 11.5  1  5  5ʹ31ʺ67 ح�اوي عبد �يل  10
  44º 44ʺ18ʹ32º A11 11.5  1.5  4.40  5ʹ32ʺ06 ر�د عبد اجلامس عبد �يل  11
  44º 86ʺ17ʹ32º A12 11.5  1.5  4  5ʹ32ʺ36 امحد هامش �رب  12
  44º 83ʺ17ʹ32º A13 11.5  1.5  4  5ʹ32ʺ06 هادي هامش �رب  13
  44º 52ʺ38ʹ32º A14 11.3  2.6  6.1  1ʹ40ʺ06 حمل �يل اخلفا�  14
  44º 13ʺ35ʹ32º A15 14  2.3  9.2  3.1ʹ39ʺ91 مجمع النيب ایوب  15
  44º 27ʺ36ʹ32º A16 11  2.5  5.5  1ʹ40ʺ07 امحد شا�ر اخلفا�  16
  44º 28ʺ36ʹ32º A17 9  2.5  3.5  1ʹ40ʺ04 �امك حسني ا�من  17
  44º 11ʺ36ʹ32º A18 12  2.5  6.5  1ʹ39ʺ75 فاحل راشد  18
  44º 16ʺ36ʹ32º A19 8  2.5  2.5  1ʹ39ʺ74  خضري عباس  19
  44º 82ʺ31ʹ32º A20 12.4  2.5  6.5  2ʹ43ʺ39 �دیقة الفردوس  20
  44º 03ʺ35ʹ32º A21 11.1  2.5  6.2  3ʹ40ʺ05 م�ثاق اكظم عبد العباس   21
  44º 5ʺ38ʹ32º A22 12  2.6  6.5  1ʹ40ʺ03 م�ظومة �ظم  22
  44º 45ʺ38ʹ32º A23 12  2.8  6.5  3ʹ4 جحي مطرش عبید �رمي  23
  44º 28ʺ36ʹ32º A24 24  2.5  18.5  4ʹ40ʺ75 مجمع ابو زوا�  24
  44º 14ʺ35ʹ32º A25 11.2  2.5  5.5  4ʹ39ʺ97 محمد مردان  25
  44º 28ʺ36ʹ32º A26 10  2  5  1ʹ40ʺ04 1حسني ا�من  26
  44º 85ʺ34ʹ32º A27 12  2  7  4ʹ38ʺ1 3الرارجنیة   27
  44º 96ʺ37ʹ32º A28 9  2.70  4.5  2ʹ36ʺ36 �ن زید (ع)اعبد�   28
  44º 48ʺ27ʹ32º A29 12  2.2  7  2ʹ44ʺ61 2ٔ�بو مسیج رمق   29
  44º 23ʺ30ʹ32º A30 10.5  2.0  5  2ʹ46ʺ49 قریة الرس�متیة  30
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  في منطقة الدراسة باراآل) أعماق 10( خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

  )17بیانات جدول ( -1باألعتماد على :المصدر :  

 .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                               
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  -المناسیب المستقرة::3-8

قبل البدء بالسحب  باراآلیقصد به المنسوب الذي تستقر عنده المیاه الجوفیة  في         

ویتعادل فیه الضغط الهیدرولیكي مع الضغط الجوي عند سطح المیاه الجوفیة في الخزانات 

المناسیب المستقرة في منطقة الدراسة تتراوح ما أعماق ) 17لیل جدول (ویظهر من تح . )1(المائیة

نسبة  وأدنى على التوالي  م)3أذ بلغت ( ) A3، A5سجل أعلى نسبة في بئر (إذ   م)3– 1بین (

أن نصنف  وبذلك یمكن، م) 1بلغت ( ) أذA2، A7، A8، A9، A10( آبارسجلت في 

  -:)11( خریطةكما یتضح في  رتب  أربعة ىالالمناسیب المستقرة في منطقة الدراسة  

 ،A2، A9، A11، A7( آبار) م :تقع ضمن هذه الرتبة  1.5 – 1الرتبة األولى من (  - أ

A8، A10، A13، A12، A6 .( 

 ،A4، A1،A26( آبار) م : تقع ضمن هذه الرتبة  2 – 1.51الرتبة الثانیة من (  - ب

A27(. 

 A30، A20، A21(  آبارهذه الرتبة  ) م : تقع ضمن 2.5 – 2.01الرتبة الثالثة من (  - ت

A24، A15 ،A19 ، A17، A24، A16، A18،A29، A25 .( 

 ،A14، A22، A23( آبار) م : تقع ضمن هذه الرتبة  3 – 2.51الرتبة الرابعة من (  - ث

A28، A5، A3 . (  

ل في الجهات الشمالیة من منسوب المستقر سجلمن ذلك ان أعلى عمق لویتضح          

 ومنطقة صغیرة من الجهة الوسطىالجنوبیة والجنوبیة الغربیة  لجهةا فيقل عمق المنطقة وأ

كما ذكر متقاربة ألن المنطقة تعود الى خزان جوفي واحد المستقرة یظهر ان قیم المناسیب  وكذلك

عملیة أستثمارها أقتصادیآ ویقلل من كلف یسهل تكون قریبة من سطح األرض مما  وایضآ سابقآ 

ریة من الجهة والتبخر بفعل دان المیاه عن طریق الخاصیة الشعال أنها تتعرض الى فقا باراآلحفر 

التي تقع في المناطق المنخفضة  باراآلأن وكذلك  من جهة أخرى .صیفآ أرتفاع درجات الحرارة 

منسوب ماء  میاه لذلك تكون ذاتلطبقة الحاملة لتكون قریبة من سطح االرض بسبب میالن ال

  .جوفي مرتفع  

                                                           
)1(

  . 139،ص 2005،دار الكتب العلمیة للنشر ،القاھرة ، 2محمد أحمد السید خلیل ،المیاه الجوفیة واآلبار ،ط 
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  في منطقة الدراسة ) المناسیب المستقرة11( خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )17بیانات جدول ( -1باألعتماد على :المصدر :              

 .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                                          
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   -المناسیب المتحركة ::9- 3

عملیة سحب بعد  باراآلذي تستقر عنده المیاه الجوفیة في یعرف بأنه ذلك المنسوب ال       

المناسیب المتحركة في منطقة  )17، ویظهر من تحلیل جدول ( )1(المیاه  منه لمدة زمنیة معینة 

أذ بلغت   )A24سجل أعلى منسوب في بئر (إذ   م )18.5 –2.5الدراسة تراوحت بین (

وبذلك یمكن أن نصنف المناسیب  م)2,5لغ (ذ بإ) A19لت في بئر (ِ م وأقل نسبة سج )18,5(

  : )12( خریطةكما یتضح في المتحركة في منطقة الدراسة الى أربع رتب 

 ،A1، A9، A13( آبار) م : تقع ضمن هذه الرتبة  4.4 – 2.5ة االولى من (الرتب  - أ

A12 ،A6، A17 ،A19 . ( 

 ،A26، A16، A5(  آبار) م : تقع ضمن هذه الرتبة  6 – 4.41الرتبة الثانیة من (  - ب

A28، A3، A30، A4، A11، A7، A10 ، A25. ( 

 ،A2، A29،A21(  آبار) م : تقع ضمن هذه الرتبة  9.2 – 6.01الرتبة الثالثة من (  - ت

A15، A27، A14، A22، A23، A18، A8. ( 

 ) . A24) : یقع ضمن هذه الرتبة بئر ( 18.5 – 9.21الرتبة الرابعة من (   - ث

  

میاه سجل في شمال شرقي منطقة الدراسة لأعلى منسوب متحرك ل أنویتضح من ذلك        

أعماق المناسیب  وأن الجهة الشمالیة والجهة الجنوبیة والجنوبیة الغربیة وأدنى المناسیب سجلت في

المتحركة في منطقة الدراسة تهبط بشكل عام وذلك بسبب الضخ المستمر علیها خالل الفصل 

المیاه السطحیة المتمثلة بشط الحلة وجدول  مصادرطق البعیدة عن الحار من السنة وال سیما المنا

الكفل ، وكذلك طبوغرافیة المنطقة السهیلة وقلة االنحدار تقلل من سرعة حركة المیاه من مناطق 

  . )2(التغذیة بأتجاه مناطق التصریف حتى تعوض النقص الحاصل في المیاه

  

  

                                                           
)1(

لیم العالي والبحث العلمي دفید كیث توود، ھیدرولوجیة المیاه الجوفیة ، تعریب ریاض حامد الدباغ ، حمید رشید رفیق ، وزارة التع 
  . 169، ص  1982، جامعة الموصل ،

)2(
  . 74نور حسون علیوي زبون  ،مصدر سابق ،  
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  الدراسة) المناسیب المتحركة في منطقة 12( خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )17بیانات جدول ( -1باألعتماد على :المصدر :                   
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  ): المائي : سطح األنخفاض (الھبوط3-10

ویمكن  )1(وب المتحرك والذي یحصل بعد عملیة السحبیقصد به الفرق بین المسنوب المستقر والمنس         

 بارآلحجام المضخات الالزمة لأو  ةقیاس قدرة الخزان على تجهیز المائي ومعرفة كمیة تصریف ةعن طریق

والتي یمكن أستثمارها في وبالتالي ینعكس على خطط التنمیة التي تتوقف على ما متوفر من كمیات مائیة 

ر العوامل الطبیعیة في تحدید قیم سطح األنخفاض فتؤثر الخواص الهیدرولیكیة وتؤثمختلف االستخدامات .

الكمیات المائیة الالزمة  رعلى معامل النفاذیة والمسامیة والمیل وتلعب معدالت التغذیة دورآ بارزآ في توفی

ة البئر التعویضیة خزان اما العوامل البشریة فیتمثل دورها في تنظیم وموازنة كمیات السحب من البئر مع قدر لل

، فضآل عن دورها المهم في عملیات الحفر من خالل ایصال الحفر الى الطبقات الغنیة بالمیاه وهذه العوامل 

 )2(في مجملها تعزز من قدرة البئر األنتاجیة وتقلل من تأثیر عامل األنخفاض في تحدید كفائتها التصریفیة 

سجل  إذ) م  16 – 0راوحت في منطقة الدراسة بین (أن قیم سطح األنخفاض ت) 18ویتضح من جدول (.

)م عن المنسوب المستقر أما أدنى هبوط مائي سجل في بئر 16) أعلى هبوط مائي أذ بلغ (A24بئر (

)A19 (إ) الى مجموعة من  هامیقست تم منطقة الدراسة فقد بارآل ، ونتیجة لتباین قیم الهبوط المائي )م0ذ بلغ

  ):13( طةخریالرتب كما یالحظ في 

 ،A19، A1، A3 ،A4، A5، A6(آبار)م : وقعت ضمن هذه الرتبة 4.7–0الرتبة األولى من (  - أ

A7، A9،A10 ،A11، A12، A13، A14، A16، A17، A18، A20ن A21، A22، A23، 

A25، A26، A28، A30(. 

  ).A2 ،A8، A15، A27، A29( آبارشملت هذه الرتبة على  -م:) 8.3 – 4.8الرتبة الثانیة من (  - ب

  ).A24یقع ضمن هذه الرتبة بئر واحد فقط هو ( - )م : 16 – 13الرتبة الثالثة من (  - ت

ویتضح من ذلك أن أعلى هبوط مائي سجل في الجزء الشمالي الشرقي وأدنى هبوط مائي سجل         

ت الى تباین معدال باراآلویفسر سبب التباین في قیم الهبوط بین  في أماكن متفرقة من منطقة الدراسة

التي  باراآلتتزود بالمیاه بصورة مستمرة لقربها من الجداول واألودیة على العكس  باراآلالتغذیة فبعض 

مما  یكون قریب من جدول الكفلإذ ) A19تكون بعیدة عن مصادر التغذیة ، وكما هو الحال في بئر (

  یجعل المیاه قریبة من السطح ویسهل أستثمارها في كافة االستخدامات .

  

                                                           
)1(

  . 140محمد احمد السید، مصدر سابق، ص  
)2(

  . 97، صمصدر سابقعمار یاسین عواد صالح الفھداوي ، 
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  منطقة الدراسة بار) الھبوط المائي آل18ول (جد

  
  ت

  
  اسم البئر

  
  رمز العینة

  
  الھبوط المائي

 A1 2 مدرسة الشھابیة االبتدائیة  1

 A2 5.01 مدرسة طرابلس االبتدائیة  2

 A3 2 مزار بكر بن علي (ع)  3

 A4 4 مدرسة الخوارزمي  4

 A5 3 مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)  5

 A6 2.5 بد العليسعد عبد الجاسم ع  6

 A7 4.3 محمد حیاوي عبد علي  7

 A8 6 مرتضى عبد الجاسم عبد العلي  8

 A9 2.7 احمد عبد الجاسم عبد علي  9

 A10 4 حیاوي عبد علي  10

 A11 2.91 رعد عبد الجاسم عبد علي  11

 A12 2.5 احمد ھاشم جبر  12

 A13 2.5 ھادي ھاشم جبر  13

 A14 3.5 محل علي الخفاجي  14

 A15 6.9 مجمع النبي ایوب  15

 A16 3 الخفاجي احمد شاكر  16

 A17 1 حاكم حسین الدمن  17

 A18 4 فالح راشد  18

 A19 0 خضیر عباس   19

 A20 4 حدیقة الفردوس  20

 A21 3.7 عبد العباس  میثاق كاظم  21

 A22 3.9 منظومة ناظم  22

 A23 3.7 عبید كریم حجي مطشر  23

 A24 16 مجمع ابو زوایا  24

 A25 3 محمد مردان  25

 A26 3 1حسین الدمن  26

 A27 5 3 نجیةرالرا  27

 A28 1.8 بن زید (ع)اعبد�   28

 A29 4.8 2أبو سمیج رقم   29

 A30 3 قریة الرستمیة  30

  )17المصدر : عمل الباحثة باالعتماد على جدول (
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  منطقة الدراسة بار) الھبوط المائي آل13( خریطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  )18بیانات جدول ( -1باألعتماد على :المصدر :

 .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                           

  



 منطقة الدراسة ھیدرولوجیة                                     الفصل الثالث
 

 

74 

  الطاقة األنتاجیة ::3-11

نتاجیة بأنها حجم المیاه في وحدة الزمن التي تسحب من البئر سواء تعرف الطاقة األ       

، وتعد )1(بوحدات المتر المكعب في الدقیقة أو لتر في الثانیة وتقاس اما  بالضخ او بالتدفق الحر

ألنها تحدد كمیات السحب من الخزان الجوفي  ةدراسة األنتاجیة من الدراسات الهیدرولوجیة المهم

والكمیات القادر على خزنها التي تعد اساسآ في تحدید أقتصادیات االستغالل األمثل لهذه المیاه 

 8 – 1بین ( تتراوح ) الطاقة األنتاجیة في منطقة الدراسة17جدول (ویظهر من تحلیل . )2(

 ،A1( آبار) لتر/ثا بینما سجلت 8أذ بلغت ( ) أعلى طاقة أنتاجیة A4)لتر/ثا حیث سجل بئر (

A2، A14، A17، A18، A19، A22، A3، A26( أذ  أدنى طاقة أنتاجیة) لتر /ثا ، 1بلغت(

 خریطةكما یتضح في  رتب منطقة الدراسة الى  ثالثة بارآلالطاقة األنتاجیة صنفت وبذلك 

)14(:  

 ،A1، A2، A29، A30(  آبار) م : تقع ضمن هذه الرتبة  3 – 1الرتبة األولى من ( -أ

A20، A19، A18، A17، A16، A26، A22، A3، A14، A23،A21، A28 . ( 

 ،A24، A25،A15، A5( آبار) م : تقع ضمن هذه الرتبة  5 – 3.01الرتبة الثانیة من (  -ب

A9، A11، A8، A7، A10، A12، A13، A6، A27 . ( 

  ) .A4) م : یقع ضمن هذه الرتبة بئر (  8 – 5.01الرتبة الثالثة من (  -ت

أعلى طاقة انتاجیة سجلت في غربي منطقة الدراسة في حین أنتشرت من ذلك ان  یتضح       

ة والجهة الشرقیة وفي اجزاء من الجهة لشرقیا یةوالشمال یةشمال الجهة أدنى طاقة أنتاجیة في

في منطقة الدراسة تنتج كمیات مرتفعة لذلك یمكن االستفادة من المیاه  باراآلأن و  الوسطى

یحد من استخدامها بالنسبة  باراآلفي بعض ارتفاع تركیز االمالح الجوفیة واستثمارها اال ان 

ة المرتفعة ، وبعض حالتي تتحمل الملو  زراعة فیمكن أستخدامها مع النباتاتلاما ل للشرب

م عملیة تحلیة المحافظات في العراق  كقضاء بدرة وناحیة زرباطیة في محافظة واسط تم استخدا

  .)3(وذلك لتكلفتها الباهضة  باراآلاال ان عملیة التحلیة لم تتم لجمیع  المیاه بسبب قلة المیاه فیها 

  
                                                           

)1(
 . 140محمد احمد السید، المیاه الجوفیة واآلبار ،مصدر سابق، ص  .

)2(
 . 88شیماء مھدي شریف أخشیف ، مصدر سابق ، ص  

)3(
  . 147،ص مصدر سابقھند فاروق أرزوقي ،  
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  ة الدراسة) الطاقة األنتاجیة في منطق14( خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )17بیانات جدول ( -1باألعتماد على :المصدر :

 .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                            
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  النوعیة :: الطاقة 3-12

من منسوب الماء الجوفي ویعبر  بئر لكل وحدة أنخفاض لیقصد بها معدل الطاقة األنتاجیة ل         

ومنع أستنزافها  همنستثمار المیاه وضمن الحدود األألتر/ثا ویمكن عن طریقها تنظیم  عنها بوحدة

 االنخفاض لكل بئرة بئر على وحدلیمكن معرفة الطاقة النوعیة لكل بئر بقسمة الطاقة االنتاجیة لو )1(

) 2 – 0.25) أذ تراوحت معدالت الطاقة النوعیة في منطقة الدراسة بین (19وكما یتضح في جدول (

نى د)لتر /ثا وأ2) أذ بلغت (A12، A4، A6، A13( آبارلتر /ثا أذ أعلى طاقة نوعیة سجلت في 

، ونظرآ لتباین المكاني ) لتر /ثا 0.25) أذ بلغت (A18، A22، A24(ِ طاقة نوعیة سجلت في بئر

  ):15( خریطةفقد قسمت الى مجموعة من الرتب كما یظهر في  بارلطاقة النوعیة آل

 ،A1، A3، A8، A14( آباروتضمنت هذه الرتبة  - :لتر /ثا)0.55 – 0.26ألولى من (الرتبة ا -أ

A15، A16، A18، A20، A22، A26،A29،A24. (  

 ،A30، A27، A23( آبارقع ضمن هذه الرتبة تو  -:لتر/ثا)0.84 – 0.56الرتبة الثانیة من ( -ب

A21.(  

 ،A2، A7، A17، A19( آباره الرتبة تقع ضمن هذ - :لتر/ثا) 1.1 – 0.85الرتبة الثالثة من ( -ت

A28.(  

 ).A10، A25فقط ( بئراشملت هذه الرتبة  - : لتر/ثا) 1.4 – 1.2( لرتبة الرابعة منا -ث

  .)A5، A11وهما( بئراشملت هذه الرتبة ایضآ على  -:لتر/ثا) 1.7 – 1.5الرتبة الخامسة من ( - ج

 ). A4، A6، A12، A13(ِ آبارهذه الرتبة تقع ضمن  - لتر/ثا :) 2 – 1.8الرتبة السادسة من ( - ح

الغربیة ویتضح من ذلك أن أعلى طاقة نوعیة  في منطقة الدراسة سجلت في الجهات          

 آباروالجنوبیة الغربیة من منطقة الدراسة وأدناها سجلت في الجهات الشمالیة الشرقیة التي تمثلت في 

)A18، A24، A22 ( ة النوعیة الى زیادة كمیات التغذیة التي یكتسبها رتفاع قیمة الطاقأویفسر سبب

   و من االنهار والجداول .أالبئر سواء من میاه االمطار 

                                                           
)1(

  . 107عمار یاسین عواد صالح الفھداوي ،مصدر سابق ، ص 
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  منطقة الدراسة بار) معدل الطاقة النوعیة آل19جدول (

  اسم البئر  ت
  

  رمز العینة
  

  الطاقة النوعیة
  

 A1 0.5 مدرسة الشھابیة االبتدائیة  1

 A2 0.19 مدرسة طرابلس االبتدائیة  2
 A3 0.5 مزار بكر بن علي (ع)  3

 A4 2 مدرسة الخوارزمي  4

 A5 1.66 مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)  5
 A6 2 سعد عبد الجاسم عبد العلي  6

 A7 1.16 محمد حیاوي عبد علي  7
 A8 0.51 مرتضى عبد الجاسم عبد العلي  8

 A9 1.85 احمد عبد الجاسم عبد علي  9

 A10 1.25 حیاوي عبد علي  10
 A11 1.71 رعد عبد الجاسم عبد علي  11

 A12 2 احمد ھاشم جبر  12
 A13 2 ھادي ھاشم جبر  13

 A14 0.28 محل علي الخفاجي  14
 A15 0.44 مجمع النبي ایوب  15

  A16 0.33 الخفاجي احمد شاكر  16

  A17 1 حاكم حسین الدمن  17

  A18 0.26 فالح راشد  18

  A19 1 خضیر عباس   19

  A20 0.5 الفردوس حدیقة  20

  A21 0.83 عبد العباس  میثاق كاظم  21

  A22 0.26 منظومة ناظم  22

  A23 0.81 عبید كریم حجي مطشر  23

  A24 0.26 مجمع ابو زوایا  24

  A25 1.33 محمد مردان  25

  A26 0.33 1حسین الدمن  26

  A27 0.8 3 نجیةرالرا  27

  A28 1.11 بن زید (ع)اعبد�   28

  A29 0.41 2رقم أبو سمیج   29

  A30 0.66 قریة الرستمیة  30

  .18و17المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول 
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  تمھید::4-1

میاه الجوفیة لها أهمیة كبیرة ال تقل عن أهمیة وجودها وكمیاتها ألن لأن دراسة الخصائص النوعیة ل            

وتتصف ،تحدید صالحیة المیاه ألستخدامات المختلفة في  میائیة والفیزیائیة لها أهمیة معرفة الخصائص الكی

لعضویة األ أنها تحتوي على مواد معدنیة ذائبة وذلك لبقائها فتره المیاه الجوفیة بأنها میاه خالیة من المواد ا

التركیب الجیولوجي والتركیب الكیمیائي كفي باطن األرض داخل التكوینات الصخریة المختلفة  ةطویل

والتركیب الطبیعي ، وتتباین الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة في منطقة الدراسة وذلك لتباین مجموعة من 

الجیولوجیة والهیدرولوجیة المتمثلة بنوعیة الصخور وخصائصها الفیزیائیة والكیمیائیة وحركة المیاه  العوامل

مدة التبادل  ةة تقل نسبة الملوحة فیها بسبب قلأذ عندما تزداد سرعة المیاه الجوفیوسرعتها وأتجاهاتها ، 

ن حركتها بطیئة تزداد نسبة ملوحتها من خاللها وعلى العكس عندما تكو  بینها وبین الصخور المارةاالیوني 

خاللها، وتتحكم بهذه العملیة عدة عوامل كدرجة الحرارة ة لزیادة مدة التبادل األیوني بینها وبین الصخور المار 

واألكسدة واألختزال ، وكذلك األنسان یؤثر في الخصائص النوعیة لمیاه تأثیرآ مباشرآ و فضآل عن تأثیر 

منطقة  بارآل دراسة الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة  الى الفصل، لذلك یهدف هذا )1(النباتي والمناخ الغطاء 

  . الدراسة ومعرفة نسب تراكیز العناصر فیها لتحدید درجة صالحیتها ألستخدامات المختلفة

  : الخصائص الفیزیائیة للمیاه الجوفیة : 4-2

یة المیاه الجوفیة في لمیاه التعرف على نوعأن الهدف الرئیس من دراسة الخصائص الفیزیائیة ل        

معرفة مدى تباین هذه لوكذلك وتتم عملیة التحلیل بوساطة األجهزة الكهربائیة الذاتیة التحكم  منطقة الدراسة

وأحداثیاتها  باراآلتم أسقاط مواقع تفسیر أسباب هذا التباین لو  في منطقة الدراسة الخصائص من مكان ألخر

لغرض اعداد خرائط التوزیع المكاني وبناء نموذج محاكاة وقد أشتملت التحلیالت  ) Are Gisفي برنامج (

  .)20جدول ( :على النحو االتي 

                                                           
)1(

  .87عباس فالح حسن محمد،مصدر سابق ، ص 
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  . ) الخصائص الفیزیائیة للمیاه الجوفیة في منطقة الدراسة20جدول (

) حللتھا الباحثة في مركز تحلیل المیاه  التابع لمدیریة الھیأة العامة ألستثمار المیاه الجوفیة في 2021المصدر : عینات (

  محافظة بغداد.

  

 رمز العینة اسم البئر
Ec  مایكرموز

  /سم
T.D.S / ملغم

  لتر
(PH)   

  A1 23000 18220 7  مدرسة الشھابیة االبتدائیة

 A2  7600 5300 7  مدرسة طرابلس االبتدائیة

 A3 6160 4392 7 مزار بكر بن علي (ع)

 A4 2904 2258 7 مدرسة الخوارزمي

 A5 21800 17450 7 مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)

 A6 3080 1960 7.25 سعد عبد الجاسم عبد العلي

 A7  6410 4050 7.18 محمد حیاوي عبد علي

 A8 5260 3430 7.17 عبد الجاسم عبد العلي مرتضى

 A9 3590 2310 7.14 احمد عبد الجاسم عبد علي

 A10 3790 2420 7.30 حیاوي عبد علي

 A11 3450 2415 7.35 رعد عبد الجاسم عبد علي

 A12 2980 1950 7.22 احمد ھاشم جبر

 A13 2890 1900 7.12 ھادي ھاشم جبر

 A14 1643 1103 7.4 محل علي الخفاجي

 A15 1805 1224 7.1 مجمع النبي ایوب

 A16  2016 1374 7.8 احمد شاكر

 A17  2661 1795 7.3 حاكم حسین الدمن

 A18  3850 2700 7.5 فالح راشد

 A19  2932 2054 7.2 خضیر عباس

 A20  3740 2631 6.9 حدیقة الفردوس

 A21  2249 1447 7 میثاق كاظم

 A22 1408 890.5 7.3 منظومة ناظم

 A23 1231 775.1 7.3 حجي مطشر

 A24  1759 1134 7.6 مجمع ابو زوایا

 A25  1159 732.4 7.8 محمد مردان

 A26  2661 1795 7.3 1حسین الدمن

 A27  2430 1805 7.7 3الرانجیة 

 A28  1939 1450 7.4 عبد� بن زاید (ع)

 A29 1608 1184 7.2 2أبو سمیج رقم 

 A30 1814 1460 7.4 قریة الرستمیة
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  :Ec.(Electrical Conductivityالتوصیلة الكھربائیة ( :4-2-1

ى التوصیل الكهربائي عند درجة حرارة من الماء عل ²سم1قابلیة  ابأنه ةالكهربائی ةعرف التوصیلت         

)25º) ویرتبط التوصیل الكهربائي بمجموعة المواد الصلبة الذائبة (TDS، ز یأذ كلما زادت ترك ) في الماء

خاصیة التوصیلة الكهربائیة وان  تمتلك .وجمیع المیاه )1(هذه المواد في الماء كلما زادت التوصیلة الكهربائیة

اكیز األیونیة یزید من موصلیتها وان قابلیة الماء على التوصیل تعتمد على نوع االیونات أحتواء الماء على التر 

، وأن أرتفاع قیمتها یعبر عن وجود كمیات كبیرة من االمالح والقواعد والحوامض  )2(ودرجة الحرارة الموجودة 

لكهربائیة في میاه االمطار بین تتراوح قیمة التوصیلة اأذ بفعل األنشطة البشریة  وویكون السبب أما طبیعیآ أ

) مایكروموز/ سم وفي  50000 – 50)مایكروموز / سم وفي المیاه الجوفیة تتراوح قیمتها بین (100 – 2(

ویمكن عن طریق التوصیلة الكهربائیة األستدالل .)3() مایكرموز/سم 50000میاه البحر تصل الى أكثر من (

مع جدول  ها) ومقارنت20في جدول ( ةحسب قیم التوصیلة الكهربائیعلى معدنیة االمالح المذابة في المیاه و 

فقد  )Detay()4 1997( ربائیة والتمعدن الوارد في تصنیف) الذي یوضح العالقة بین التوصیلة الكه21(

المنطقة  آبارألن قیم التوصیلة الكهربائیة في جمیع  جدآ تصنف المیاه في منطقة الدراسة میاه معدنیة عالیة

  .سم ) مایكروموز /1000ت نسبتها (تجاوز 

  )Detay،1997) والتمعدن (ECالعالقة بین التوصیلة الكھربائیة ( )21جدول (

)MS/CM (  EC  التمعدنMineralization 

<100  
  تمعدن المعادن ضعیف جدآ

Very weakly mineralization 

100- 200  
  المیاه المعدنیة ضعیفة

Weakly mineralization water 

200 – 400  
  میاه معدنیة قلیلة

Slightly mineralization water 

400 – 600  
  میاه معدنیة متوسطة

Moderatly mineralization water 

600- 1000  
  میاه معدنیة عالیة

Highly mineralization water 

1000>  
  میاه معدنیة عالیة جدآ

Excessively mineralization water 
شریف ، المیاه الجوفیة في محافظة واسط وسبل أستثمارھا ، رسالة ماجستیر (غیر  المصدر : شیماء مھدي

  . 101، ص  2016جامعة بغداد ،  كلیة التربیة (ابن رشد)، منشورة ) ،

   
                                                           

)1(
، 2010،دار غیداء للنشر والتوزیع،االردن،1،طGisشوان عثمان حسین، الخصائص النوعیة للمیاه الجوفیة بأستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 

121.  
)2(

 . 157، صر سابقمصدھاجر تحسین علي حسین الجبوري ، 
)3(

 . 79جوان سمین احمد الجاف ،مصدر سابق ، ص 
  . 101شیماء مھدي شریف ،مصدر سابق ، ص  )4(



 ع                                              الخصائص النوعیة للمیاه الجوفیةالفصل الراب
 

 
83 

كما مایكرموز/سم  ) 23000 – 1159بین (منطقة الدراسة تراوحت  وأن قیم التوصیلة الكهربائیة في       

 وأدنى قیمة ) مایكروموز/سم 23000أذ بلغت ( )A1في بئر ( أعلى قیمةسجلت ) أذ 20یتضح من جدول (

) التي صنفت بیاناتها الى 16ویظهر من خریطة ( )مایكروموز/سم1159وبلغت ( )A25سجلت في بئر (

  :) وكانت على النحو اآلتيECمجموعة من الرتب والتي وزعت جغرافیآعنصر (

 ،A24 A25( آباروموز/سم: تقع ضمن هذه الرتبة )مایكر 2249 – 1159الرتبة االولى من (  - أ

A15، A21، A14، A30، A29، A22، A16،A28، A23. ( 

 ،A17  ،A26( آبار)مایكرموز /سم : تقع ضمن هذه الرتبة  3080 – 2249.1الرتبة الثانیة من (  - ب

A4، A19، A27، A12، A13. (، 

 ،A18، A11( آبارن هذه الرتبة )مایكرموز /سم : تقع ضم 5260 – 3080.1الرتبة الثالثة من (  - ت

A9، A6، A8، A20 ،A10 . ( 

 ،A2، A3( آبار) مایكروموز/سم : تقع ضمن هذه الرتبة  7600 – 5260.1الرتبة الرابعة من (  - ث

A7 . ( 

 A1، A5( آبار) مایكرموز /سم : تقع ضمن هذه الرتبة  23000 – 7600.1الرتبة الخامسة من (  -  ج

. ( 

 

توصیلة الكهربائیة سجلت في الجهة الشمالیة والجهة الجنوبیة لأن أعلى قیمة لونستنتج مما سبق         

تكون عالیة إذ الغربیة من منطقة الدراسة وأن السبب في أرتفاع تراكیزها في هذه الجهات بسبب طبیعة التربة 

ل الصخور في مالح الى داخل الخزان الجوفي فضآل عن تفاعمن األ ةالنفاذیة تسمح بمرور المیاه وما تحتوی

- ونتیجة لقرب األبار من مناطق التصریف ومنها مبزل (حلة مصادر التغذیة العذبةقلة هذه الجهات وكذلك 

عالیة في هذه الجهات وبالتالي ترتفع قیم ) TDS(مما یجعل التراكیز الملحیة  كفل)ومبزل (بني حسن)

أنخفاض بسبب تنخفض قیمتها إذ لشرقیة والشمالیة االتوصیلة الكهربائیة على العكس في الجهات الشرقیة 

   فضآل عن طبیعة التراكیب الصخریة والجیولوجیة في تلك الجهات . باراآلاالمالح في میاه 
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   منطقة الدراسة آبار) في EC)التباین المكاني لقیم التوصیلة الكھربائیة (16خریطة (     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )20بیانات جدول ( - 1المصدر :باألعتماد على :     

  .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                               
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  :TDS(Total Diseloved Solids: المواد الصلبة الكلیة الذائبة (4-2-2

تعرف بأنها مجموعة المواد الصلبة الذائبة في الماء ذوبانآ حقیقیآ وتبقى مع الماء بعد عملیة الترشیح         

میاه لسة لفي الماء وتعد احد الملوثات الرئیضمن المواد العالقة والغازیة الذائبة وهي قیاس لنسبة الملوحة وال تت

میاه الفضالت المنزلیة  عن فضآل لها  ور القشرة االرضیة المصدر الرئیسصخلوتعد تجویة المیاه ل.الجوفیة 

لى مركبات وعناصر ذات أثر سلبي على المصدر الثانوي لها والتي تكون حاویة عتعد   التي والصناعیة

مالح كالكبریتات صحة االنسان ونمو النباتات والحیوانات او تكون غیرعضویة ناتجة عن ذوبان األ

أضافة الى ما یذوب من معدن الجبس  ، )1(مالح الصودیوم والمغنسیوم والكالسیومأوالكاربونات والنترات و 

فضالت الصرف الصحي وایضآ تؤثر في تباین توزیع االمالح  وكذلكالذي یكون ذات تماس مع هذه المیاه 

 التغذیة المتأثرة بحركة المیاه الجوفیة جیة والطبوغرافیة وكذلك یؤدي التباین في مستویات الظروف الجیولو 

) في منطقة الدراسة تراوحت TDS) أن قیمة (20ویتضح من جدول ( ،)2(تغیرات في نسب األمالح  الى 

)ملغم /لتر  18220لغت (ذ ب) أA1في بئر ( قیمة أعلىو سجلت )ملغم/لتر  18220 – 732.4بین (

) التي 17ویظهر من خریطة (، ) ملغم /لتر732.4أذ بلغت ( )ملغم/لترA25( بئر في سجلتوأدنى قیمة 

  :) وكانت على النحو اآلتيTIDSصنفت بیاناتها الى مجموعة من الرتب والتي وزعت جغرافیآعنصر (

 ،A14، A25، A22( آبار) ملغم /لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  1103 – 732.4ولى من (الرتبة اال  - أ

A23.( 

 ،A17، A16، A24( آبار) ملغم /لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  2054 – 1104الرتبة الثانیة من (  - ب

A21، A13، A6، A12، A30، A29، A26، A27،A28، A15. ( 

                                                           
لؤي عدنان حسون العجیلي ، العالقات المكانیة لتلوث میاه نھر دیالى بالنشاطات البشریة بین سد دیالى ومصبھ بنھر دجلة  )1(

 . 138، 2009یة (أبن رشد)، جامعة بغداد، ، رسالة ماجستیر(غیر منشورة ) ، كلیة الترب

 . 81سندس محمد علوان الزبیدي ، مصدر سابق ، ص  )2(
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 ،A19، A18، A10( آبار/لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  ) ملغم 2700 – 2055الرتبة الثالثة من ( -ت

A20، A4، A11، A9( .  

  .) A7، A8، A2، A3(آبار/لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  ملغم) 5300 – 2701(الرتبة الرابعة من -ث

  ) .A5 ،A1(  آبار) ملغم /لتر :تقع ضمن هذه الرتبة  18220 – 5301الرتبة الخامسة من ( - ج

الموجودة في الجهة الشمالیة والجهة الجنوبیة الغربیة والتي تتمثل  باراآلأن  )17خریطة ( منتضح وی         

) نتیجه T.D.S)  والتي تقع ضمن الرتبة الخامسة ترتفع  قیمة تركیز االمالح الذائبة فیها (A1، A5في بئر (

مبزل ( بني حسن ) وایضا كفل ) و  –في هذه الجهات من مناطق التصریف ومنها مبزل   (حلة  باراآللقرب 

مالح فیها وتكون میاهها مصادر التغذیة على العكس في الجهة الشمالیة الشرقیة تنخفض نسبة األة بسبب قل

حسب نسب الملوحة في  باراآل) الذي صنف میاه 22ستعمال ، وكما هو واضح في جدول (ألعذبة وصالحة ل

  میاهها :

  لوحة الكلیةللمیاه حسب الم Drever ) تصنیف 22جدول (

  بارمحدد اآل  الملوحة الكلیة  صنف المیاه

  3  1000أقل من   میاه عذبة

  25  10.000 – 1000  میاه متوسطة الملوحة

  2  100.000  -  10.000  میاه مالحة

  ال یوجد  100.000أكثر من   میاه شدیدة الملوحة

Source: Drever J.I., The Geochemistry of Natural Water, Surface and Ground 

Water,1977.       

 

  

  

  



 ع                                              الخصائص النوعیة للمیاه الجوفیةالفصل الراب
 

 
87 

         

   منطقة الدراسة آبار)ملغم/لتر في TDS)التباین المكاني لقیم الصودیوم (17خریطة (     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )20بیانات جدول ( -1المصدر :باألعتماد على :         

  .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  - 2                                     
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  : Acidity( pH)  :االس الھیدروجیني4-2-3.

 ةقیمتقاعدیة وحامضیة الماء وتتراوح لز أیون الهیدروجین في الماء ویستعمل كمقیاس لیوهو یعبر عن ترك      

) فالمیاه 7) فتكون المیاه حامضة اما اذا كانت أكثر من (7) فأذا كانت قیمته أقل من ( 14 – 0بین (

)، وهناك عده  9 – 6لمعظم المیاه الطبیعیة تقع بین () (PH ة، وان قیم) فالمیاه متعادلة7( أما أذا )1(قاعدیة

الملوثات ة مطار والسیول التي تعمل على أذاب) كاألPHو درجة التفاعل (أتركز الهیدروجین عوامل تؤثر على 

ت الزراعیة واستخدام المبیدات الطبیعیة وتشمل المواد المذابة في تربة فضآل عن النشاطات البشریة كالفعالیا

كما تتأثر قیمة  الحشریة واالسمدة المختلفة وكذلك مخلفات الصرف الصحیة ومخلفات المصانع في المنطقة

)PH( بتركز مركبات الكاربونات والبیكاربونات المذابة في الماء)الى  أذ ان أغلب المیاه الطبیعیة تمیل )2

تؤثر في الفعالیات الحیویة ) (PHیونین وان أرتفاع أو أنخفاض قیمة ز هذین األیالقاعدیة قلیآل بسبب ترك

عدم وجود فرق في ) 20ویتضح من جدول ( .)3(والكیمیاویة في الماء وكذلك لها عالقة بمشاكل التأكل والطعم 

) على A25، A16( آبارسجلت في  أعلى قیمةإذ)  7.8 – 6.9بین (أذ تراوحت في منطقة الدراسة  (PH) قیم

) التي 18ویظهر من خریطة ( ،) 6.9) أذ بلغت (A20سجلت في بئر( ) وادنى قیمة7.8توالي أذ بلغت (ال

   :) وكانت على النحو اآلتيPHصنفت بیاناتها الى مجموعة من الرتب والتي وزعت جغرافیآعنصر (

 ) A5، A21، A20، A3، A2، A4، A1( آبار) : تقع ضمن ھذه الرتبة  7.1 – 6.9الرتبة االولى من (  - أ
 ،A29، A9، A7، A12، A8، A13(  آبار) : تقع ضمن ھذه الرتبة  7.25 – 7.11الرتبة الثانیة من (  - ب

A6، A15. ( 
 ،A19، A26، A28، A14، A22، A23(  آبار) : تقع ضمن ھذه الرتبة  7.4 – 7.26الرتبة الثالثة من (  - ت

A11، A10، A30،A17. ( 
 ) . A24، A18(  آبارمن ھذه الرتبة ) : تقع ض 7.6 – 7.41لرتبة الرابعة من (ا  - ث

 .)A27، A25، A16(  آبار) : تقع ضمن ھذه الرتبة  7.8 – 7.61الرتبة الخامسة من (  - ج

) في الجهة  PHالى رتب أن أعلى قیم لتركیز () PH) التي صنفت ( 18ویتضح من خریطة (        

ة في  الجهة الوسطى والجهة الشرقیة وجهة الشمالیة من المنطقة وأدنى لقیم سجلت في جهات متفرقة من المنطق

) في منطقة الدراسة عند مقارنتها مع PHالغربیة والجنوبیة الغربیة ، ونالحظ عدم وجود فرق كبیر في نسب (

المحددات والمعاییر المسموح بها وذلك بسبب قلة مساهمة النشاط الصناعي في منطقة الدراسة والذي یكون 

ن التغیر في تلك القیم الدالة والتخفیف الذي یحصل للنماذج المائیة نتیجة لعملیات مسؤوال في أغلب االحیان ع

  . )4()في المیاه الجوفیةPHالتغذیة التي تقلل من وجود ثنائي اوكسید الكاربون والذي یكون سبب في ارتفاع (

  

                                                           
)1(

  . 118نشوان عثمان حسین ، مصدر سابق ، ص 
)2(

الة ماجستیر حنین صادق عبد العباس الركابي ، التحلیل المكاني لمناسیب المیاه الجوفیة ونوعیتھا في القسم الجنوبي الشرقي من قضاء الزبیر ، رس 
  . 63، ص  2017(غیر منشورة)، كلیة التربیة ،جامعة البصرة  ، 

)3(
 . 78سندس محمد علوان الزبیدي ، مصدر سابق ، ص  

)4(
  92عباس فالح حسن محمد،مصدر سابق ، ص.  
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   راسةمنطقة الد آبار) في PH)التباین المكاني لقیم األس  الھیدروجیني(18خریطة (     
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  : الخصائص الكیمیائیة : 4-3

الجوفیة كما ذكر سابقآ فعند تسرب المیاه من  تؤثر طبیعة الصخور ومسامیتها في نوعیة المیاه            

السطح الى االسفل سوف تقوم بأذابة بعض الصخور واالمالح عند مرورها بها وتتوقف سرعة أذابتها على نوعیة 

 ةولى وعلى مقدار ما تحتویة من غازات ایضآ لذلك تختلف كمیة االمالح الموجودمالح  بالدرجة األالصخور واأل

ؤثر في وهذه العوامل ت ف طبیعة الصخور والمساحة التي تغطیها المیاه في تلك الصخورفي المیاه بأختال

وفي  )1(ستخدامات المختلفةألمیاه الجوفیة ومن ثم تؤثر في مدى صالحیة تلك المیاه للالخصائص الكیمیائیة ل

الجوفیة ومن اهمها  میاهلمنطقة الدراسة یوجد العدید من انواع  الصخور التي تؤثر في الخصائص النوعیة ل

، ولقد تم دراسة الخصائص الكیمیائیة للمیاه الجوفیة في منطقة الدراسة والتي  الصخور الغرینیة الرسوبیة والطفل

  )23جدول ( :وكانت على النحو الآلتي تمثلت في االیونات الموجبة واالیونات السالبة ،

  : االیونات الموجبة : وتشمل االیونات االتیة : 4-3-1

    ) :++Ca: أیون الكالسیوم ( 4-3-1-1

في الصخور الرسوبیة الكربونیة وكما  ةلتجویة الكیمیاویة لصخورالقشرة االرضیة ویوجد بكثر  ةیتكون نتیج       

) 80یتواجد بنسب مختلفة في الصخور الناریة والمتحولة ویصل تركیز ایون الكالسیوم في میاه االمطار الى (

 ة) مایكرو ملغم /لتر ، وفي المیاه الجوفیة تصل نسبت15الى ( ةي میاه االنهار تصل نسبتمایكرو غرام / لتر، وف

مع الماء ویكون اوكسید الكالسیوم ، ویتحد مع  ة)ملغم /لتر ،  ویمتاز الكالسیوم بسرعة تفاعل50الى (

ویعد  )2(سرة في المیاه ،البیكاربونات ویكون بیكاربونات الكالسیوم التي تكون مسؤولة بشكل مؤقت عن  تكوین الع

عسرة لذلك ال یفضل وجوده بتراكیز عالیة في میاه الشرب النه یعمل على تغییر مذاق لعنصر الكالسیوم مصدر ل

الصابون ، لكنه یعد من العناصر المفیدة لمیاه الري النه یقوي التربة  ةالمیاه وایضا یقلل من قابلیة الماء على أذاب

  .وم في المیاه المستعملة للزراعة الصودی ةائها ویعمل على تقلیل قیمویحافظ على نفاذیتها وبن

  

                                                           
  . 68حنین صادق عبد العباس الركابي ، مصدر السابق ، ص  )1(
 .128شوان عثمان حسین، مصدر سابق ، ص)2(
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  للمیاه الجوفیة في منطقة الدراسة ) الخصائص الكیمیائیة 23جدول (

 اسم البئر
رمز 
 العینة

Ca+  
L/Mg 

Na+² 
L/Mg 

Mg+² 
L/Mg 

K+ 
L/Mg 

CL- 
L/Mg 

No3- 
L/Mg 

So4-² 
L/Mg 

Hco3- 
L/Mg 

 A1 904 2120 399  83 3308 9 2500 1253 مدرسة الشھابیة االبتدائیة

 A2 417 660 199 18 779 1 1679 564 مدرسة طرابلس االبتدائیة

 A3 328 570 161 7.1 686 4 1408 490 مزار بكر بن علي (ع)

 A4 225 371 105 3 531.1 6 767.1 310 مدرسة الخوارزمي

 A5 902 2100 396 82 3305 10 2496 1252 مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)

 A6 173 270 60 2.4 338 8 586 210 سعد عبد الجاسم عبد العلي

 A7 321 373 98 19 465 4.1 651 358 محمد حیاوي عبد علي
مرتضى عبد الجاسم عبد 

 العلي
A8 280 525 135 88 644 3.9 1176 477 

 A9  136 373 98 19 465 4.4  681 358 احمد عبد الجاسم عبد علي

 A10 145 370 100 21 470 3.8 682 358 حیاوي عبد علي

 A11 145 370 100 21 470 3.5 682 353 رعد عبد الجاسم عبد علي

 A12 154 264 90 6 324 4.9 534 390 احمد ھاشم جبر

 A13 71 429 36 12.1 362 4.4 510.1 270 ھادي ھاشم جبر

 A14 109.2 126.5 73.3 9.5 226.7 4.2 416.2 448 محل علي الخفاجي

 A15 129.8 133.8 82.8 8.2 216.9 4.3 601.9 309 جمع النبي ایوبم

 A16 70.2 260.2 73.6 7.7 197.2 4.18 330.8 310 احمد شاكر

 A17 93.6 299.8 128.8 7.1 276.1 4.22 445 459 حاكم حسین الدمن

 A18 39 544.6 41.4 9.2 601.4 4.61 571 197 فالح راشد

 A19 62.4 362.5 115 8.6 395.4 5.11 387.4 199 خضیر عباس

 A20 174.8 365.9 174.8 8.4 423.9 4.32 94.4 2130 حدیقة الفردوس

 A21 78.1 268 62.1 7.8 374.6 3.35 465.8 359 میثاق كاظم

 A22 85.5 160 69 7.6 335.2 3.31 312 540 منظومة ناظم

 A23 76.4 143.25 45.1 8 207.1 4.6 380.5 490 حجي مطشر

 A24 85.8 256.2 59.8 6 187.3 4.9 260.2 103 ابو زوایامجمع 

 A25 78.1 85.3 59.8 6.6 167.6 4.6 312.1 450 محمد مردان

 A26 93.6 299.8 128.8 7.1 276.1 4.2 445.6 277 1حسین الدمن
 A27 194 210 111 8 479 5.6 418 388 3الرانجیة 

  A28 37 247 21 7 180 3.5 312 194 عبد� بن زاید (ع)

 A29 128 132 87 14 241.1 8 550 67 2أبو سمیج رقم 

 A30 38 247 21 6 38 3.8 308 196 قریة الرستمیة

في  لھیأة العامة ألستثمار المیاه الجوفیةافي مركز تحلیل المیاه  التابع لمدیریة  ھا الباحثة) حللت2021عینات (المصدر : 

  محافظة بغداد.
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)  904 – 37الكالسیوم في منطقة الدراسة تراوحت بین ( ) ان قیم23دول (ویظهر من تحلیل ج        

سجلت في بئر  ) ملغم / لتر وادنى قیمة904بلغت () أذ  A1بئر ( في سجلت أعلى قیمةإذ ملغم /لتر 

)A28( ) التي صنفت بیاناتها الى مجموعة من الرتب 19ویظهر من خریطة ( ،)ملغم/لتر37إذ بلغت (

  :) وكانت على النحو اآلتي++Caافیآعنصر (والتي وزعت جغر 

 ،A28، A19، A18(  آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم / لتر :  78 – 37الرتبة االولى من (  - أ

A16، A13، A23، A30 ( . 

 ،A17، A24، A25( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  128 – 78.1الرتبة الثانیة من (  - ب

A21، A14 ،A22، A26، A29 . ( 

 ،A15، A27، A20، A9( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم / لتر :  194 – 129الرتبة الثالثة من (  - ت

A11، A12، A6، A10 . ( 

 ،A3، A2، A4، A7(  آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم م لتر :  417 – 195( الرتبة الرابعة من   - ث

A8 . ( 

 ) . A1، A5( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  904 – 418الرتبة الخامسة من (  - ج

 

في الجهة الشمالیة والجهة الجنوبیة سجلت ان أعلى نسبة لكالسیوم )19یتضح من خریطة (         

ویفسر ارتفاع ، نطقة الدراسة وادنى نسبة سجلت في الجهة الشرقیة والشمالیة الشرقیة الغربیة من م

بسبب وجود معدن الجبس فتزداد عملیة االذابة  نسبته في الجهة الشمالیة والجهة الجنوبیة الغربیة

والتجویة في هذا النوع من الصخور ، ومن الجدیر بالذكر ان الكالسیوم لیس من العناصر الضارة 

على صحة االنسان والكائنات الحیة االخرى بل هو یساعد على بناء االسنان والعظام ویحافظ على 

  . )1(صحتها 

  

                                                           
)1(

 . 94مروه وسام عبد العالم ، مصدر سابق ، ص 
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   منطقة الدراسة آبار)ملغم/لتر في ++Ca)التباین المكاني لقیم الكالسیوم (19خریطة (     
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  ) :+Na: أیون الصودیوم (4-3-1-2

وهو من أكثر العناصر شیوعآ في المیاه وذلك بسبب سهولة ذوبانه في صخور القشرة األرضیة ویؤثر        

وال توجد له مخاطر صحیة في میاه بشكل سلبي على المیاه ویحول التربة الى تربة قلویة ویقلل من نفاذیتها 

وان للفعالیات  آخر للصودیوم، وتعد المیاه المترشحة عبر طبقات التربة بما فیها میاه االمطار مصدر)1(الشرب 

ستخدام أفي االحتیاجات المنزلیة واعادة االمالح ستخدام أفي المیاه مثل البشریة تاثیرآ على تركیز الصودیوم 

یونات لینتج بأشكال مختلفة أذ یتحد عنصر الصودیوم في الطبیعة مع العدید من األمیاه الفضالت للري ، و 

(ملح الطعام ) ویتحد مع الكبریتات على شكل كبریتات  NaCLیون لكلورید لینتج كلورید الصودیوم أیتحد مع 

 ،)NaSio3 )2وسلیكات الصودیوم  NaCo3وكذلك یتواجد على شكل كربونات الصودیوم  NaSo4الصودیوم 

) مایكرو 1978) ملغم /لتر  وتصل نسبة تركیزه في میاه االمطار الى (6.3ویوجد في میاه االنهار بنسبة (

) ان 23.ویتضح من تحلیل جدول ()3() ملغم /لتر 30غرام /لتر ، وفي المیاه الجوفیة تصل نسبة تركیزه الى (

 إذ )A1في بئر (سجلت أعلى قیمة  إذ ) ملغم /لتر 2120 – 85.3تراوحت في منطقة الدراسة بین ( قیمته

ویظهر من  ) ملغم /لتر ،85.3) أذ بلغت (A25) ملغم /لتر وادنى نسبة سجلت في بئر (2120بلغت (

) وكانت على +Na) التي صنفت بیاناتها الى مجموعة من الرتب والتي وزعت جغرافیآ عنصر (20خریطة (

  :النحو اآلتي

 ،A28، A17، A16( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  299.8 – 85.3لى من (الرتبة االو  -أ 

A24، A14، A22، A23، A21، A15، A30، A29، A12، A6، A27، A25. (  

 ،A26،A19 ،A10، A11( آبار) ملغم / لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  370 – 299.9الرتبة الثانیة من (  - ب

A20 .( 

  A4، A9 ،A7، A8، (A13( رآبا) ملغم /لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  525 – 370.1الرتبة الثالثة من (  - ت

 ) . A3، A18، A2( آبارتبة ) ملغم /لتر : تقع ضمن هذه الر  660 – 525.1الرتبة الرابعة من (  - ث

 .) A5، A1(  آبار) ملغم /لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  2120 – 660.1الرتبة الخامسة من (   -  ج

  

                                                           
)1(

 . 197، ص 2002عبد القادر عاید وأخرون ، أساسیات علم البیئة ، الطبعة األولى ، 

)2(
  . 68حنین صادق عبد العباس الركابي ، مصدرسابق ، ص  

)3(
   . 107عباس فالح حسن محمد ،مصدر سابق ، ص
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   منطقة الدراسة آبار)ملغم/لتر في +Na)التباین المكاني لقیم الصودیوم (20خریطة (     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )23جدول ( بیانات - 1المصدر :باألعتماد على :          
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ان زیادة تركیز أیون الصودیوم في الجهة الشمالیة والجهة الجنوبیة ) 20ویتضح من خریطة (          

د المعادن الطینیة الغربیة وقلة تركیزه في الجهة الشرقیة والشمالیة الشرقیة ، ویعود سبب أرتفاعه الى وجو 

تربة لالناتجة من عملیات التجویة التي تكون غنیة بأیون الصودیوم وكذلك بسبب عملیات السقي المتكررة ل

عمل على نقلها الى المیاه إذ تفي التربة  ةالصودیوم السیما أذا كانت متركز  ذابة امالحأالتي تعمل على 

الى انخفاض تركیزه في المعادن الصخریة التي توجد الجوفیة اما أنخفاض تركیزه في بعض الجهات یعود 

  . )1(فیها المیاه الجوفیة فضآل عن تأثیر المخلفات الصناعیة ومخلفات الصرف الصحي التي تقلل من تركیزه 

  ):++Mg: أیون المغنسیوم (4-3-1-2

الرسوبیة ال سیما  تعد الصخورتكون أهمیة المغنسیوم أقل من الكالسیوم في صخور القشرة األرضیة و        

الدولمایت والحجر الجیري المصدر الرئیس له وان المیاه الجوفیة التي یزداد فیها تركیز المغنسیوم عن 

نبات لنمو مادة لنسان اال انه یعد ضروریآ لاأل ة) ملغم /لتر تكون غیر صالحة للشرب ومضره بصح125(

ضآ على تقلیل األضرار الناتجة عن زیادة تركیز الكلوروفیل الالزمة  لنمو النبات ویساعد المغنسیوم ای

ویعمل غاز ثنائي اوكسید الكاربون المذاب في میاه االمطار على أذابة المغنسیوم وأغناء المیاه )2(الصودیوم 

) مایكرو غرام /لتر اما في میاه االنهار 288وتصل نسبه تركیزه في میاه االمطار الى ( )3(الجوفیة بأیوناته

 ومن مراجعة،  )4() ملغم /لتر ،7)ملغم /لتر وفي المیاه الجوفیة تصل نسبته الى (4.1لى (تصل نسبته ا

 قیمة أعلى إذ ) ملغم / لتر 399 – 21) تراوحت نسبة أیون المغنسیوم في منطقة الدراسة بین (23جدول (

 ذ بلغت) أ A28،A30(بئرآسجلت في  قیمة ) ملغم / لتر ، وأدنى399) أذ بلغت (A1سجلت في بئر (

                                                           
 . 87السابق ،صایات  سعید حسین العامري ، المصدر   )1(
،  2006، دار حنین للنشر،عمان، األردن ،  1خلیفة عبد الحافظ درداكة، المیاه السطحیة وھیدرولوجیا المیاه الجوفیة، ط )2(

 . 403ص
صفاء جاسم محمد و رافد موسى عبد واخرون ، النمذجة المكانیة للخصائص النوعیة للمیاه الجوفیة في بادیة محافظة  )3(

  . 719. ص 2019ام نظم المعلومات الجغرافیة ، مجلة مداد االداب ، المثنى باستخد
 . 130،ص مصدر سابقدعاء محمد طعمة بطان ،  )4(
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) التي صنفت بیاناتها الى مجموعة من الرتب 21ویظهر من خریطة (،  بئرالم / لتر ل) ملغ 21( قیمتها

  :) وكانت على النحو اآلتي++Mgوالتي وزعت جغرافیآ عنصر (

 ،A28، A16، A18(  آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم / لتر :  87 – 21الرتبة االولى من (  - أ

A14، A22، A23 ،A21، A15، A24، A30، A13،A29، A6. ( 

 ،A7، A10، A9( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم / لتر :  105 – 87.01الرتبة الثانیة من (  - ب

A12، A4،A11. ( 

 ،A19، A26( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم / لتر :  128.8 – 105.1الرتبة الثالثة من (  - ت

A17، A27. ( 

 ،A8، A3( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم / لتر :  174.8 – 128.9الرتبة الرابعة من (   - ث

A20  . ( 

                   آبار) ملغم / لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  399 – 174.9الرتبة الخامسة من (   -  ج

 )A5،A2، A1. ( 

والجهة  الوسطىالجهة الیون المغنسیوم سجلت في  قیمة ان أعلى ویتضح من تصنیف الرتب            

لت في التي تمثقیمة دنى أاما ، )A5وجزء صغیر من شمال المنطقة الذي تمثل في بئر ( وبیة الغربیةالجن

شرقیة والجهة في الجهة ال )A28، A30( آبارفي  تفي هذه الرتبة سجل الرتبة األولى فأن أقل قیمة آبار

الوسطى لنوعیة الصخور في الجهة الشمالیة و  آبارأیون المغنسیوم في بعض  ویفسر سبب ارتفاعهالشمالیة ، 

ذوب بفعل المیاه المترشحة من السطح یبالمغنسیوم التي تكون غنیة إذ  باراآلالتي حفرت فیها  تلك الجهات

وخاصة میاه االمطار التي تزداد فیها نسبة ثنائي اوكسید الكاربون الذي یعمل على اذابة المغنسیوم واغناء 

   .ةالمیاه الجوفیة بأیونات
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   منطقة الدراسة آبار)ملغم/لتر في ++Mg)التباین المكاني لقیم المغنسیوم (21خریطة (     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )23بیانات جدول ( -1المصدر :باألعتماد على :         
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  ):+K: أیون البوتاسیوم ( 4-3-1-3

یتواجد البوتاسیوم بصورة أقل من الصودیوم في القشرة األرضیة وأن سبب تكونه في المیاه الطبیعیة           

من  ةلذلك یكون أكثر أستقراریة  ومقاوم )1(نتیجة لتعریة الصخور الحاویة على المعادن الطینیة والفلدسبار

تر اما في المیاه السطحیة تصل نسبته )مایكروغرام/ل312وتصل نسبته في میاه االمطار الى (الصودیوم ، 

 ) أن  قیمته23تحلیل جدول( ،ویظهر من  )2()ملغم /لتر3) ملغم/لتر وفي المیاه الجوفیة نسبته (2.3الى (

بلغت ) أذ A8في بئر ( سجلت أعلى قیمة إذ ) ملغم / لتر 88 – 2.4تراوحت في منطقة الدراسة بین (

) 22ویظهر من خریطة ( ) ملغم /لتر 2.4) أذ بلغت (A6بئر (سجلت في  ) ملغم / لتر و أدنى قیمة88(

   :) وكانت على النحو اآلتي+Kالتي صنفت بیاناتها الى مجموعة من الرتب والتي وزعت جغرافیآ عنصر (

 ،A24، A30، A4، A6( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم / لتر :  7 – 2.4الرتبة االولى من (  - أ

A25، A12،A28. ( 

 ،A17، A16، A19( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم / لتر :  9.5 – 7.01انیة من (الرتبة الث  - ب

A18، A26، A3، A14، A21 ،A15، A20، A22، A23، A27 . ( 

 ) .A29، A2، A13( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  18 – 9.51الرتبة الثالثة من (  - ت

 ) .A9، A10، A11،A7(  آبارع ضمن ھذه الرتبة قت) ملغم /لتر :  21 – 18.1الرتبة الرابعة من (  - ث

 ) .A5 ،A1 ، A8( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  88 – 21.1الرتبة الخامسة من (  - ج

ز أیون البوتاسیوم سجلت في الجهة الشمالیة والجهة یلترك ویتضح من تصنیف الرتب أن أعلى قیمة         

أیون البوتاسیوم الجنوبیة الغربیة اال أن قیمة  ) بالرغم من وقوعه في الجهةA6یة الغربیة اال أن بئر (الجنوب

الواقعة في الجهة الشرقیة  باراآلبعض وایضآ  من قبل المعادن الطینیة ألمتصاصهوذلك  فیه ةكانت منخفض

في تلك الجهات  البوتاسیوم ویفسر سبب أنخفاض أیون  ،  والغربیة والشمالیة الشرقیة سجلت نسب منخفضة

وعدم تأثرها بمخلفات الصرف راعیة لزیادة أنتاجیة التربة أستعمال االسمدة الفوسفاتیة في العملیات الز  قلة الى

  . الصحیة

  

                                                           
  . 235، ص 2010لطبعة العربیة، الیازوري للنشر والتوزیع، ید راضي خنفر ، التلوث البیئي ،اعا )1(
  .89ایات سعید حسین العامري ، مصدر سابق، ص )2(
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   منطقة الدراسة آبار)ملغم/لتر في K( بوتاسیوم)التباین المكاني لقیم ال22( خریطة     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )23بیانات جدول ( -1المصدر :باألعتماد على :  
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  : االیونات السالبة : 4-3-2

  ):-CLد (: ایون الكلوری 4-3-2-1

مع أیونات المغنسیوم  هرتبط وجودأوهو من االیونات المهمة في المیاه الجوفیة ویكسب الماء الطعم المالح أذ           

على النباتات ویؤدي ایضآ الى تأكل األنابیب المعدنیة ة والكالسیوم والبوتاسیوم وأن وجوده بنسب عالیة له أثار ضار 
نسب مختلفة ویأتي من مصادر متعددة كالمیاه البحریة القدیمة المحصورة ضمن  ویوجد في المیاه الجوفیة ب)1(

الرسوبیات أو من الصخور المتبخرة وأشهرها معدن الهاالیت الذي یعد المصدر االساسي له أو من ذوبان أمالح 

أخرى وهي الفضالت ویأتي ایضا من مصادر  )2(للمیاه أو عن طریق تبخر میاه االمطار ةالكلورید في الصخور الخازن

ستعمال الكلورید في أالعضویة كالسماد البوتاسي والفضالت الصناعیة ویوجد في العلف الحیواني ومیاه الري وان 

)مایكروغرام 3198معالجة المیاه تؤدي الى زیادة تراكیزه في المیاه الجوفیة وتكون نسبة تركیزه في میاه االمطار الى (

)ملغم /لتر  20) ملغم /لتر وفي المیاه الجوفیة تكون نسبته ( 8 – 7بین ( ةة تتراوح نسبت/لتر ، اما في المیاه السطحی
إذ ) ملغم /لتر  3308 – 38الكلورید في منطقة الدراسة تتراوح بین (قیم ) أن 23، ،ویتضح من تحلیل جدول ()3(

)  38) أذ بلغت (A30بئر (سجلت في  قیمة ) ملغم /لتر وأدنى 3308) أذ بلغت (A1في بئر ( قیمة سجلت أعلى

-CL) التي صنفت بیاناتها الى مجموعة من الرتب والتي وزعت جغرافیآ عنصر (23ویظهر من خریطة (لغم /لتر ، م

  :) وكانت على النحو اآلتي

 ،A24، A25، A15، A30( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  241 – 38الرتبة االولى من (  - أ

A16 ِ،A23،A14، A28. ( 

 ،A21،  A26، A22، A17( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  423.9 – 241.1لرتبة الثانیة من ( ا  - ب

A20، A29، A12، A13، A19، A6. ( 

 ) . A27، A9، A11، A7، A10(  آبار) ملغم /لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  531 – 424الرتبة الثالثة من (  - ت

 ) .A3، A2، A4، A8، A18( آبار/لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  ) ملغم 779 – 531.1الرتبة الرابعة من (  - ث

 ) .A1، A5( بئرا) ملغم /لتر : تقع ضمن هذه الرتبة  3308 – 779.1الرتبة الخامسة من ( - ج

من منطقة الغربیة الجنوبیة لكلورید كانت في الجهة الشمالیة والجهة التركیز  قیمة  ویستنتج مما سبق أن أعلى        

في الجهة  همن المنطقة ویفسر سبب ارتفاع تركیز لت في الجهات الشرقیة والشمالیة الشرقیة سج قیمة ة وادنىالدراس

لوجود معدن الهاالیت ضمن رسوبیات العصر الرباعي  الذي یعد المصدر االساسي لهذا  الغربیة الشمالیة والجنوبیة

  ویقل وجوده في المناطق الرطبة .األیون وكذلك أن هذا االیون یكثر وجود في المناطق الجافة 

                                                           

  .118محمد،مصدر سابق ،ص  عباس فالح حسن1

  . 99نور حسون علیوي زبون ، مصدر سابق ، ص )2(
  . 125سیف مجید حسین الخفاجي ، مصدر سابق ، ص )3(
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  منطقة الدراسة آبار)ملغم/لتر في -CL)التباین المكاني لقیم الكلورید (23خریطة (     
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  : )-No3: أیون النترات ( 4-3-2-2

ویأتي الى المیاه من عده  وجد في المواد العضویةوییعد أیون النترات أحد أشكال النتروجین في المیاه         

منها میاه االمطار الساقطة والتي تحمل أثناء سقوطها النتروجین الموجود في الجو ومیاه الفضالت الصناعیة  مصادر

وتقوم بعض ،)1(التي تستخدم هذه المركبات كسماد  ةبهذه المركبات ومیاه البزل من االراضي الزراعیوالمنزلیة الملوثة 

النباتات بتحویل النتروجین الجوي الى نترات وتعطیه الى التربة ، ویزداد تركیز النترات في المناطق التي ال تحتوي 

زداد تركیز النترات في المیاه الجوفیة القریبة من سطح وذلك لعدم أستخدام النترات من قبل النباتات، وی على نباتات 

األرض ویقل في المیاه البعیدة من سطح األرض وذلك لكثرة أستعمال االسمدة الزراعیة الحاویة على نترات ال سیما 

یة ) ملغم /لتر اما في المیاه الجوف 0.3 – 0.1وتكون نسبته في میاه األمطار بین ( ،)2(، في المناطق الزراعیة

ملغم / لتر ، وأن وجود هذه األیون بتراكیز عالیة في المیاه یؤثر على الصحة  ) 10 – 0.1تتراوح نسبته بین (

ویتضح من تحلیل جدول  )3() ملغم /لتر25عن ( ةخاصة للذین یشربون من تلك المیاه أذ یجب أن ال تزید نسبت

) A5في بئر ( قیمة سجلت أعلىإذ ) ملغم /لتر  10 – 1أیون النترات في منطقة الدراسة بین ( قیمته ) تراوحت23(

) التي 24ویظهر من خریطة ()ملغم /لتر ، 1( ) أذ بلغتA2سجلت في بئر (قیمة ) ملغم/لتر وأدنى 10ذ بلغت (أ

  :) وكانت على النحو اآلتي-No3صنفت بیاناتها الى مجموعة من الرتب والتي وزعت جغرافیآ عنصر (

 ،A28، A3، A22، A21، A30( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  4.1 – 1الرتبة االولى من ( -أ

A2، A11، A10، A8، A7. ( 

 ،A17، A16، A26، A20 ( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  4.6 – 4.11الرتبة الثانیة من (-ب

A9، A13، A14، A23،A25، A15. ( 

 ) .A24،A12، A18(  آبارقع ضمن هذه الرتبة تتر : ) ملغم /ل 4.9 – 4.61الرتبة الثالثة من (-ت

   .) A19، A27، A4( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت: ) ملغم /لتر 6 – 4.91الرتبة الرابعة من ( -ث

 ) .A5، A29، A1، A6( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  10 – 6.01الرتبة الخامسة من (  - ج

) A5بئر( لنترات في الجهة الشمالیة التي تمثلت في لتركیز ا قیمة ویتضح من المراتب التصنیفیة أن أعلى        

) الذي یقع في  الجهة A2بة األولى والتي مثلها بئر (تقع ضمن الرتقیمة أما أدنى   الذي یوجد ضمن الرتبة الخامسة

السائلة الى المیاه الجوفیة فتؤدي الى  ركیزه الى تسرب الملوثات الصناعیة والمنزلیةارتفاع تویفسر سبب  ،الوسطى 

  رفع نسبة تركیزه .

                                                           
 .147، ص1990سعاد عبد عبادي و محمد سلمان حسن، الھندسة العلمیة للبیئة ، فحوصات الماء، دار الحكمة ،  )1(

لبیئیة للمیاه المترشحة في منطقة الدورة ، رسالة ماجستیر ( غیر منشورة ) ، سعد ابراھیم جاسم الحسني ، المؤشرات ا )2(

 . 24، ص 2003كلیة العلوم ، جامعة بغداد ، 

  . 103سندس محمد علوان الزبیدي ، مصدر سابق ، ص  )3(
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  منطقة الدراسة آبار)ملغم/لتر في No3)التباین المكاني لقیم النترات(24خریطة (     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )23بیانات جدول ( -1المصدر :باألعتماد على :         

  .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  - 2                                     

  



 ع                                              الخصائص النوعیة للمیاه الجوفیةالفصل الراب
 

 
105 

So4: أیون الكبریتات :( 4-3-2-3
2-:(  

مختلفة ویتكون وهو من األیونات التي تنتشر بصورة واسعة في صخور القشرة األرضیة وبتراكیز          

انه األخیر یحتوي  إذ نتیجة لتحلل وأذابة الصخور الرسوبیة كصخور الجبس واألنهایدرایت والطفل العضوي

على تراكیز عالیة من أیون الكبریتات نتیجة ألكسدة  معادن الماركسایت والبایرایت وایضآ یتكون نتیجة لتحلل 

، وأن أیون الكبریتات  )1(الى زیادة تراكیزه في المیاه الجوفیة األسمدة الكیمیائیة وأستخدام المبیدات التي تؤدي

سیوم او كالعسرة الدائمیة في المیاه أذا وجد بتراكیز عالیة وعلى شكل كبریتات كاللأحد العناصر المسببة ل

اكیز أذا وجد بتر ة ماء طعم یمل الى المرار لمغنسیوم ، ویعد كذلك من المواد المسببة لحاالت األسهال ویعطي ل

) مایكروغرام 576، ویكون تركیزه في میاه األمطار ( )2(عالیة  وعلى شكل كبریتات صودیوم أو مغنسیوم 

، ویتضح من  )3() ملغم /لتر 30) ملغم /لتر وفي المیاه الجوفیة (3,7/لتر وفي میاه األنهار تكون نسبته (

إذ ) ملغم / لتر  2500 – 94.4بین(تركیز الكبریتات في منطقة الدراسة تراوحت  قیم ) أن23جدول (ال

) أذ بلغت A20) ملغم / لتر وأدناها سجلت في بئر ( 2500) أذ بلغت (A1في بئر ( قیمة سجلت أعلى

) التي صنفت بیاناتها الى مجموعة من الرتب والتي وزعت 25ویظهر من خریطة ( ،) ملغم /لتر  94.4(

So4جغرافیآعنصر (
  :) وكانت على النحو اآلتي-2

 ،A24، A16، A25( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم /لتر : 416.2 – 94.4تبة األولى من (الر  - أ

A28، A14، A22 ،A23، A20، A30، A19 . ( 

 ،A17، A26، A21( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  510 – 416.3الرتبة الثانیة من (   - ب

A27. ( 

 ،A15، A29، A11( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت ) ملغم /لتر : 767 – 510.1الرتبة الثالثة من (  - ت

A9، A7، A12، A13، A6، A18، A10 . ( 

 ) .A4، A8( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  1176 – 767.1الرتبة الرابعة من (  - ث

 ،A5، A3، A2( آبارقع ضمن ھذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  2500 – 1177الرتبة الخامسة من (  - ج

A1. ( 

لتركیز الكبریتات سجلت في األجزاء الشمالیة والوسطى والجنوبیة  قیم تضح مما سبق أن أعلىی و        

ویفسر سبب أرتفاع  سجلت في األجزاء الشرقیة والشمالیة الشرقیة ،  القیم الغربیة من منطقة الدراسة وأدنى

المترشحة بكمیات كبیرة بسبب وجود معدن الجبس ضمن رسوبیات المنطقة الذي یقوم بتزوید المیاه  هتراكیز 

  في المیاه الجوفیة . ةمن الكبریتات وبالتالي یؤدي الى زیادت

                                                           
)1(

  . 152أمیر جواد كاظم وعلي حسین علي، مصدر سابق ، ص  
)2(

، ص  2000ئیة آلبار منتخبة في مدینة الموصل ، قسم الجیولوجیا ، جامعة الموصل ، كلیة العلوم ، محمد شیت محمد ، دراسة ھیدروجیوكیمیا 
44.  

)3(
 . 125سیف مجید حسین الخفاجي ، مصدر سابق ، ص 
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So4)التباین المكاني لقیم الكبریتات(25خریطة (  
  منطقة الدراسة آبار)ملغم/لتر في 2-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )23بیانات جدول ( - 1المصدر :باألعتماد على :      

  .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                                      
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-Hco: البیكاربونات ( 4-3-2-4
3:(  

في المیاه الجوفیة ویعتمد   وهو یتكون نتیجة لذوبان غاز ثنائي أوكسید الكاربون والمواد الكاربونیة        

أذا قلت قیمته عن ذ یتفاعل مع الكاربون إ) Phمقدار الكاربونات على مقدار تركیز األس الهیدروجیني (

 ) ملغم /لتر ویكون البیكاربونات ، وأن وجود البیكاربونات ضروریآ لعملیات الري األ أن یصبح ضارآ 8.2(

أذ یعیق نمو النباتات من خالل زیادة نسبة الصودیوم في أذا تجاوز معدل تركیزه الحد المسموح على النبات 

لتالي من قدرة النبات على األمتصاص ، وتكون نسبة تركیزه التربة الذي یعمل على تقلیل مساماتها ویقلل با

)ملغم /لتر وفي المیاه  800 – 10)ملغم /لتر وفي المیاه الجوفیة تتراوح نسبته بین (140في میاه البحر (

) یتضح أن أعلى 23ومن مالحظة جدول ( )1() ملغم /لتر  400 – 50عامة تتراوح نسبته بین ( ةبصور 

) أذ A29في بئر ()ملغم /لتر وأدنى قیمة سجلت 2130) أذ بلغت (A20سجلت في بئر(قیمة لبیكاربونات 

) التي صنفت بیاناتها الى مجموعة من الرتب والتي وزعت 26ویظهر من خریطة ( )ملغم /لتر67بلغت (

-Hcoجغرافیآعنصر (
   ) وكانت على النحو اآلتي:3

 ،A24، A18، A19( آبارذه الرتبة قع ضمن هت) ملغم /لتر :  309 – 67الرتبة األولى من (  - أ

A26، A30، A29، A13، A6،A15، A28. ( 

 ،A21،A27، A4، A9( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم /لتر : 448 – 310نیة من (الرتبة الثا  - ب

A11، A12، A7، A10، A16،A14. ( 

 ،A3، A22 A23( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  540 – 449الرتبة الثالثة من (  - ت

A25،A17، A8. ( 

 ).A5 ،A2( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  1253 – 541الرتبة الرابعة من (   - ث

 ) .A20،A1( آبارقع ضمن هذه الرتبة ت) ملغم /لتر :  2130 – 1253الرتبة الخامسة من (  -  ج

لبیكاربونات سجلت ذ أعلى قیمة لتركز اإومن المراتب التصنیفیة یتضح  تباین في قیم البیكاربونات          

) الذي یقع ضمن الرتبة الخامسة وأدنى قیمة A20من منطقة الدراسة في بئر ( الشمالي الشرقيفي الجزء 

ویفسر سبب ارتفاع یقع ضمن الرتبة االولى ، ) الذي A29ء الشرقي من المنطقة في بئر (سجلت في الجز 

أیون البیكاربونات الى ذوبان الصخور بسبب حامض الكاربونیك المخفف الذي ینتج من تفاعل المیاه الجوفیة 

كاربون وینتج عن بغاز ثنائي أوكسید ال ةمع میاه االمطار التي عند تغلغلها الى باطن األرض تكون محملم

  زدیاد في تراكیز البیكاربونات في المیاه الجوفیة .أتفاعلهم 

  

                                                           
)1(

 . 358، ص 1984محمد عز الدین حلمي ، علم المعادن ، دار الجیل للطباعة والنشر ، القاھرة ،  
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-Hco)التباین المكاني لقیم البكاربونات (26خریطة (  
  منطقة الدراسة آبار)ملغم/لتر في 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )23بیانات جدول ( -1المصدر :باألعتماد على :         

  .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                                      

  

 



 

 

 

 

 الفصل اخلامس

صالحيت املياه اجلوفيت وأستثمارها يف 

 منطقت الدراست
 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس  :          صالحیة المیاه الجوفیة واستثمارھا في منطقة الدراسة
 

 

110 

  تمھید ::5-1

 لمعاییر العالمیة والعراقیةیهدف هذا الفصل الى تقییم صالحیة المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة وفقآ ل     

ألبراز مدى األستفادة من هذه المیاه في مجاالت عدة ، أذ أستخدمت نظم المعلومات الجغرافیة ألیجاد 

، ومجاالت أستثماراتها والهدف هو بناء قاعدة بیانات العالقات المكانیة في تحدید صالحیة المیاه الجوفیة 

لغرض تحلیل المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة وتحدید صالحیتها وفق المواصفات القیاسیة جغرافیة 

  .)IQS( والعراقیة) WHo(العالمیة 

  

  : تقییم صالحیة المیاه الجوفیة :5-2

الزراعي ولشرب  األرواء غراضشري (الشرب) وألستخدام البتم تقییم صالحیة المیاه ألغراض األ     

مقارنة الخصائص ذلك من خالل   ، وتوضحالبناء واألنشاءاتوألغراض ألستخدام الصناعي االحیوانات و 

منطقة الدراسة مع مجموعة من المعاییر على أن ال تتجاوز الحدود المسموح بها  بارالفیزیائیة والكیمیائیة آل

  وهي على النحو األتي : منطقة الدراسة لكافة األستخدامات آبارى مالئمة ، لمعرفة مدفي المعاییر 

  : صالحیة المیاه الجوفیة ألغراض االستخدام البشري ( الشرب): 5-2-1

في  مالح الذائبةألز العناصر االساسیة لییعتمد أستخدام  المیاه الجوفیة ألغراض الشرب على مدى ترك   

خصائص . أذ یجب معرفة مدى مطابقة بشكل أساسات الموجبة والسالبة وعلى تركیز بعض االیونالمیاه 

وان معیار میاه الشرب  )1(الكیمیائیة مع المواصفات العالمیة والمحلیة العناصر الفیزیائیة ومن هذه المیاه 

) لكن یأخذ الحدود العلیا لها . وأن WHOفي العراق ال یخرج عن مواصفات منظمة الصحة العالمیة(

.  )2(علیه یجب أن تكون میاه الشرب عدیمة اللون والطعم والرائحة وخالیة من العناصر المشعة  المتفق

منظمة الصحة  صالحیة المیاه ألغراض الشرب مقاییسالمقاییس التي أعتمدت في تحدید  مومن أه

  ).24جدول (،) IQSوالمواصفات العراقیة ( ) WHOالعالمیة (

  

  

  

                                                           
)1(

 . 124شیماء مھدي شریف أخشیف ، مصدر سابق ، ص  
)2(

 . 92سجى علي حسین ، مصدر سابق ، ص  



 الفصل الخامس  :          صالحیة المیاه الجوفیة واستثمارھا في منطقة الدراسة
 

 

111 

  

  ستخدام البشري ألة لصالحیة المیاه الجوفیة لی) المواصفات القیاس24جدول (

 . )IQS( والعراقیة )WHo( (الشرب) حسب المقاییس العالمیة

العناصر ملغم 
  /لتر

مواصفات منظمة الصحة العالمیة 
)WHO(  

  
المواصفات 

  العراقیة 

  
منطقة  آبارعدد 

  الدراسة
  المطابقة لقیاسات

    الحد األعلى    الحد األدنى

Na+   50  200  200  6  

Mg+²  50  150  150  20  

Ca+² 75  200  200  17  

Cl‾ 200  600  600  20  

So4‾² 200  400  400  8  

Noɜ‾  11  80.2  50  0  

HCoɜ‾ 45  285  -  9  

K+ 1.4  20.4  -  25  

PH 6.5  8.5  8.5  جمیعھا  

TDS  500  1500  1500  10  

EC -  1530  1500  3  

) 424( المرقم القیاسیة المواصفات دیثتح مسودة ، العراقیة القیاسیة المواصفات -1 المصدر:

  .5-4ص ، 2009 ،

2- world Health organization (WHO), Guidelines – for Drinking water 

Quality –Geneva , Switzerland , edi�on , 2004 , p488-493. 

)مع 17،20مقارنة الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه الجوفیة في جدول (یتضح من       

  )أتضح ما یأتي :24في جدول (  )IQS( عراقیةوال )WHo( مواصفات منظمة الصحة العالمیة

منطقة الدراسة  آباركانت جمیع إذ   ) 7.8 – 6.9) في منطقة الدراسة تراوحت بین (PHأن قیم ( -1

 ضمن الحدود المسموح بها في المواصفات العالمیة والمحلیة .

إذ ملغم /لتر ) 18220 – 732,4في منطقة الدراسة تراوحت نسبتها بین () TDSبالنسبة الى قیم ( -2

 )A14، A25، A22، A23، A16، A24،A29، A30،A28،A15، A21( آبارمیاه فقط  كانت 

  تقع ضمن الحدود المسموح بها في حین كانت اآلبار األخرى تتجاوز نسبتها الحدود المسموح بها .

) ضمن A25، A22، A23( آبارفقط إذ كانت ) 23000 – 1159) تراوحت بین (ECقیمة ( -3

  . تتجاوز نسبتها الحدود المسموح بهابار االخرى اآلالحدود المسموح بها اما 
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 ،A14( آباركانت فقط إذ )ملغم /لتر 2120 – 85.3) في منطقة الدراسة تراوحت بین (+Naقیم ( -4

A22، A23، A15، A29، A25 في لمواصفات العالمیة والعراقیة ) ضمن الحدود المسوح بها في ا

  الحدود المسموح بها . نسبتها تجاوزهاتاألخرى  بارحین كانت سائر اآل

 ،A3، A2، A4، A7، A8(آباركانت إذ ) ملغم /لتر  904 – 37) تراوحت بین (Ca+²قیمة ( - 5

A1،  A13، A16، A18، A19، A28، A30،A5 (ار باآلأما  تتجاوز نسبتها الحدود المسموح بها

  مسموح بها في المواصفات العالمیة والعراقیة .د الاالخرى تقع ضمن الحدو 

 ،A5، A1،A2، A3، A13( آباركانت  إذ ) ملغم /لتر  399 – 21) تراوحت بین (Mg+²قیمة ( -6

A18، A20، A23، A28، A30 (األخرى باراآلفي حین وقعت  تتجاوز نسبتها الحدود المسموح بها 

  المواصفات العالمیة والعراقیة .وفق بها  ضمن الحدود المسموح

تقع )  A5، A1، A11 ،A8( آباركانت فقط إذ )ملغم /لتر  88 – 2.4) تراوحت بین (+Kقیمة ( -7

المواصفات وفق ضمن الحدود المسموح بها  فأنها وقعت األخرى باراآلأما  فوق الحدود المسموح بها

 العالمیة والعراقیة .

 (آباركانت فقط إذ  ) ملغم /لتر2500– 94.4راسة بین (ت نسبته في منطقة الد) تراوحS04‾²قیمة ( -8

A24، A16، A25، A28، A22، A23، A20 ،A30 المواصفات وفق ) ضمن الحدود المسموح بها

 .تقع فوق الحدود المسموح بها األخرى سائر باراآلأما  العالمیة والعراقیة

 ،A3( آباركانت إذ ) ملغم /لتر  3308 – 38راسة بین () تراوحت نسبته في منطقة الد-CLأیون ( -9

A2، A8، A18، A1، A24، A25، A28، A30، A5 (االخرى باراآلأما  تتجاوز الحدود المسموح بها 

 المواصفات العالمیة والعراقیة .وفق  تقع ضمن الحدود المسموح بها  فأنها

تقع خارج منطقة الدراسة  آبارجمیع إذ  ) ملغم /لتر 10 – 1) تراوحت نسبته بین (‾No3أیون ( - 10

 المواصفات العالمیة والعراقیة .وفق الحدود المسموح بها 

 آباركانت إذ ) ملغم /لتر  2130 – 67) تراوحت نسبته في منطقة الدراسة بین (‾HCO3أیون ( - 11

)A24، A18، A19،A26، A30، A29، A13، A28، A6 وفق ) تقع ضمن الحدود المسموح بها

 .فأنها فوق الحدود المسموح بها األخرى باراآلواصفات العالمیة والعراقیة أما الم



 الفصل الخامس  :          صالحیة المیاه الجوفیة واستثمارھا في منطقة الدراسة
 

 

113 

األجزاء التي تتركز في  )A23، A22، A25( آبارأن ) 27(خریطة) و 25جدول (تحلیل یتضح من         

ستخدام أللصالحة ) الذي یتركز في األجزاء الشرقیة من منطقة الدراسة  A29وبئر (الشمالیة الشرقیة 

 ،A26( آبارفي حین كانت ،القیاسیة العالمیة والعراقیة لبشري (الشرب) وفق المواصفاتا

A22،A21،A14،A15،A16(آباراألجزاء الشمالیة الشرقیة و  ایضآ في )التي تتركزA9،A4، A12( التي

ت غیر خرى كاناأل باراآل أما ما فأنه میاههم مقبولة نوعآالجنوبیة الغربیة الغربیة و في األجزاء  تتركز

  .والتي تتركز في أجزاء متفرقة من المنطقة  ستخدام البشري (الشرب)أللصالحة 

المیاه الجوفیة لألستخدام البشري (الشرب) وفق المواصفات ) صالحیة 25جدول (

  ) ISQ) والعراقیة (WHoالقیاسیة لمنظمة الصحة العالمیة (

  اسم البئر  ت
  رمز 
 العینة

صالحیة المیاه لشرب 
ت منظمة حسب مواصفا

) WHOالصحة العالمیة (
  والعراقیة

  اسم البئر  ت
  رمز 
  العینة 

صالحیة المیاه لشرب حسب 
   مواصفات منظمة الصحة 

  ) والعراقیةWHOالعالمیة (

1  
مدرسة الشھابیة 

 االبتدائیة
A1 16  غیر صالح  

 احمد شاكر
 الخفاجي

A16 مقبول نوعآ ما 

2  
مدرسة طرابلس 

 االبتدائیة
A2 17 غیر صالح  

حاكم حسین 
 الدمن

A17 غیر صالح 

3  
مزار بكر بن علي 

 (ع)
A3 فالح راشد  18 غیر صالح A18 غیر صالح 

 غیر صالح A19 خضیر عباس   19 مقبول نوعا ما  A4 مدرسة الخوارزمي  4

5  
مدرسة ابراھیم الخلیل 

 (ع)
A5 حدیقة الفردوس  20 غیر صالح A20 غیر صالح 

6  
سعد عبد الجاسم عبد 

 العلي
A6 21 غیر صالح  

عبد  میثاق كاظم
 العباس 

A21 مقبول نوعآ ما 

 صالح A22 منظومة ناظم  22 غیر صالح A7 محمد حیاوي عبد علي  7

8  
مرتضى عبد الجاسم 

 عبد العلي
A8 23 غیر صالح  

 حجي مطشر
 عبید كریم

A23 صالح 

9  
احمد عبد الجاسم عبد 

 علي
A9 مجمع ابو زوایا  24 مقبول نوعآ ما A24  نوعآ مامقبول 

 صالح A25 محمد مردان  25 غیر صالح A10 حیاوي عبد علي  10

11  
رعد عبد الجاسم عبد 

 علي
A11 1حسین الدمن  26 غیر صالح A26 مقبول نوعآ ما 

 غیر صالح A27 3 نجیةرالرا  27 مقبول نوعآ ما A12 احمد ھاشم جبر  12

  28 غیر صالح A13 ھادي ھاشم جبر  13
عبد� بن زاید 

 (ع)
A28 غیر صالح 

 صالح A29 2أبو سمیج رقم   29 مقبول نوعآ ما A14 محل علي الخفاجي  14
 غیر صالح A30 قریة الرستمیة  30 مقبول نوعآ ما A15 مجمع النبي ایوب  15

  ).24) (23) (20المصدر: عمل الباحثة باألعتماد على جدول (
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مواصفات الن حسب األنسا) النمذجة المكانیة لصالحیة المیاه لشرب 27( خریطة

  )ISQ( ) والعراقیةWHOمنظمة الصحة العالمیة (ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )25بیانات جدول ( -1المصدر :باألعتماد على :    

  .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                                 
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  : الزراعي االرواء : صالحیة المیاه الجوفیة ألغراض5-2-2

سة خصوصآ في البلد عمومآ وفي منطقة الدرااالقتصادیة  النشاط الزراعي من أهم األنشطة یعد        

الضروري تقییم صالحیة لذلك من فالزراعة هي النشاط األساس لسكان المنطقة بأعتبارها منطقة زراعیة 

نوعآ  اج الزراعيالمتحكم في أمكانیة التوسع في األنتالرئیس لهذا الغرض بأعتباره العامل  الجوفیة المیاه

اال  )1(میاه لخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للتباین المحاصیل الزراعیة في تحملها ل باألضافة الىوكمآ 

 ذایس على مدى تركیز ایون الصودیوم وذلك ألن هلمیاه ألغراض الزراعیة تعتمد بشكل رئاان صالحیة 

وتوجد العدید من )2(على خواص التربة ایضآ  نما یؤثرأنمو النباتات و لیس فقط في  یؤثر العنصر

  غراض االروائیة منها:ألالمعاییر المعتمدة في تصنیف المیاه الجوفیة ل

  ):SAR: نسبة أمتزاز الصودیوم (5-2-2-1

وهي احدى المعامالت الهیدروكیمیائیة المهمه لتقییم مشكلة ترشیح المیاه أذ أن نسبة        

لصودیوم تنتج عندما تكون نسبة أیون الصودیوم أكبر من تركیز الكالسیوم زائدآ متزاز اأ

ها ویحولها الى تربة قلویة مالمغنسیوم في میاه الري وأن زیادتها تؤدي الى تشتت التربة وتحط

تحسب وفق  و)3(یصعب أستصالحها مما یتطلب مراقبة هذه النسبة بأستمرار في میاه الري 

                                                              : لى أساس ملي مكافئ/لترع المعادلة األتیة

  أذ أن :

SARقیم امتزاز الصودیوم =  

Naملي مكافئ / لتر صودیوم =  

Ca ملي مكافئ / لتر الكالسیوم =  

Mgملي مكافئ / لتر المغنسیوم =  

  لى النحو األتي :ري علوتحدد بموجب ھذه المعادلة نسبة صالحیة المیاه ل

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل.تكون  میاه قلیلة الصودیوم  10أقل من  -1

 ري محاصیل الحبوب بشكل خاص.لمالئمة لتكون  میاه متوسطة الصودیوم  18-10بین  -2

 لبعض المحاصیل الخاصة.میاه عالیة الصودیوم ضارة تكون  26 -18بین  -3

 ضارة لجمیع أنواع المحاصیل . تكون م جدآمیاه عالیة الصودیو 26أكثر من  -4

                                                           
)1(

أمیر نعمة محمد غافل الزوبعي، الموار المائیة في ناحیة الیوسفیة وسبل أدارتھا ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة  
  . 113،ص 2020التربیة،جامعة األنبار ، 

)2(
، ھیدرولوجیة حوض بحر النجف بأستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)،كلیة محمد بھجت ثامر  

  . 136، ص 2007، جامعة بغداد ،  (ابن رشد)التربیة
)3(

 D.k. Todd. Ground water hydrology, 2nd edition, John wiely and sons, Inc, Toppon printing 
company, Ltd. Newyork,1980.p.336 

2/)( MgCa

Na
SAR
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 في ستة وعشرون بئرآ  أن نسبة أمتزاز الصودیوم  )28( خریطةو  )26یالحظ من تحلیل جدول (         

 ،A1( آبارعدا ،یمكن أستخدامها في أي تربة  و صالحة لسقي جمیع المحاصیللذلك هي  )10( أقل من

A5، A13، A18(  بین باراآلدیوم في هذه كانت نسبة امتزاز الصو إذ )لذلك كانت صالحة  ) 18- 10

أي أن هذا النوع من المیاه ال یمكن أستخدامه مع الترب ذات النسجة لري محاصیل الحبوب بشكل خاص 

    .امها مع الترب ذات النسجة الخشنهالناعمة اال اذا تواجد الجبس في التربة لكن یمكن أستخد

  

  منطقة الدراسة بار) آلSARرواء الزراعي وفق قیمة (ألا ألغراض ة) صالحیة المیاه الجوفی26جدول (

  الوصف SAR  رمز العینة  اسم البئر  ت

 مالئمھ لري محاصیل الحبوب بشكل خاص A1 14.7 مدرسة الشھابیة االبتدائیة  1

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A2 6.67 مدرسة طرابلس االبتدائیة  2

 الحة لسقي جمیع المحاصیلص A3 6.43 مزار بكر بن علي (ع)  3

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A4 5.12 مدرسة الخوارزمي  4

 مالئمة لري محاصیل الحبوب بشكل خاص A5 14.6 مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)  5

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A6 4.5 سعد عبد الجاسم عبد العلي  6

 اصیلصالحة لسقي جمیع المح A7 4.68 محمد حیاوي عبد علي  7

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A8 6.47 مرتضى عبد الجاسم عبد العلي  8

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A9 5.95 احمد عبد الجاسم عبد علي  9

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل  A10 5.77 حیاوي عبد علي  10

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A11 5.77 رعد عبد الجاسم عبد علي  11

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A12 4.16 جبراحمد ھاشم   12

 مالئمة لري محاصیل الحبوب بشكل خاص A13 10.3 ھادي ھاشم جبر  13

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A14 2.30 محل علي الخفاجي  14

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A15 2.26 مجمع النبي ایوب  15

 محاصیلصالحة لسقي جمیع ال A16 5.18 الخفاجي احمد شاكر  16

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A17 4.71 حاكم حسین الدمن  17

 مالئمة لري محاصیل الحبوب بشكل خاص A18 14.4 فالح راشد  18

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A19 6.28 خضیر عباس   19

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A20 4.69 حدیقة الفردوس  20

 الحة لسقي جمیع المحاصیلص A21 5.47 عبد العباس  میثاق كاظم  21

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A22 3.13 منظومة ناظم  22

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A23 3.22 عبید كریم حجي مطشر  23

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A24 5.18 مجمع ابو زوایا  24

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A25 1.77 محمد مردان  25

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A26 4.72 1حسین الدمن  26

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A27 2.98 3 نجیةرالرا  27

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A28 8.04 عبد� بن زاید (ع)  28

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A29 2.20 2أبو سمیج رقم   29

 صالحة لسقي جمیع المحاصیل A30 7.98 قریة الرستمیة  30

  )2المصدر: ملحق(
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المیاه  بار) آلSAR) النمذجة المكانیة لنسبة أمتزاز الصودیوم(28( خریطة

  الجوفیة في منطقة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

 )26بیانات جدول ( - 1المصدر :باألعتماد على :   
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  ):%Na( ومیة لصودی: النسبة المئو5-2-2-2

وهو ألغراض األرواء الزراعي في تحدید صالحیة المیاه  ةوهو من المعاییر المستخدم       

ادة تركیز أیون الصودیوم وامتزاجه في الترب أن زیإذ یعني كمیة الصودیوم المذابة في المیاه 

الكالسیوم في وذلك لترسیب بقایا كبریتات   من نفاذیة ومسامیة التربةویقلل   یؤدي الى تصلبها 

لسمي في التربة مما یعیق من امتداد جذور النباتات باألضافة الى تأثیره ا ةالفراغات الموجود

 من خالل المعادلة األتیةصودیوم لیة لالنسبة المئو  في التربة وتستخرج على بقایا البكتریا النافعة

  :)1(على أساس ملي مكافئ/ لتر

Na%= 
����

(����������)					 × 100  

  أذ ان :

Naالصودیوم % في المیاه أیون % = تركیز  

Na  الصودیوم في المیاه أیون = تركیز  

K   =البوتاسیوم في المیاه أیون تركیز  

Ca  الكالسیوم في المیاه  أیون = تركیز  

Mg  المغنسیوم في المیاه  أیون = تركیز  

                               على النسبة المئویة لصودیوم الى  ) المیاهToddبناءآ على ما تقدم فقد صنف ( و       

  ).27( ممتازة، جیدة ، مسموح بھ....الخ) كما ھو موضح في جدول (

 %Na) الحدود المقترحة للنسبة المؤیة لصودیوم 24( جدول

Na%  الصنف  

  ممتاز  % 20أقل من 

  جید  % 40 – 20

  مسموح بھ  % 60 – 40

  فیھمشكوك   % 80 – 60

  غیر صالح  % 80أكثر من 
Source: D.k. Todd. Ground water hydrology, 2nd edition, John wiely and sons, Inc, 

Toppon prin�ng company, Ltd. Newyork,1980.p.335  

                                                           
)1(

  . 136عمار یاسین عواد صالح الفھداوي ، مصدر سابق ، ص 
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 آبارالذي یوضح نسبة المئویة لتركیز الصودیوم في ) 29وخریطة () 28جدول (یالحظ من تحلیل          

) التي تتركز في A14، A25، A27( آبارأن  أتضحفقد  )Todd(أعتمادآ على تصنیفة الدراسة منطق

رواء الزراعي ألجیدة ل باراآل) الذي یتركز في الجزء الشرقي فان میاه هذه A29الجزء الشمالي الشرقي وبئر (

) الذي یتركز في A30وبئر () اللذان یتركزان في األجزاء الشمالیة والشمالیة الشرقیة A15، A28( ابئر  ، وأن

مشكوك بها ویمكن  باراآلهذه فأنه میاه  ) الذي یتركز في الجزء الجنوبي الغربي ،A13الجزء الشرقي وبئر (

) الذي یتركز في الجزء الشمالي الشرقي فأنه A18بئر ( و تربة عند أستخدامها في الريلأن تسبب أضرار ل

األخرى فكانت میاهها  باراآل، أما  نسبة األمالح الذائبة فیها میاهه غیر صالحة ألرواء الزراعي ألرتفاع

 . رواء الزراعي والتي تتركز في أجزاء متفرقة من منطقة الدراسةألمسموح بها ل

) %Naألرواء الزراعي وفق قیمة (الجوفیة ألغراض ا ) صالحیة المیاه 28جدول (

  منطقة الدراسة بارآل

  اسم البئر  ت
  رمز

  العینة 
Na%  رمز   اسم البئر  ت  فالوص

  العینة

Na%    الوصف  

مدرسة الشھابیة   1
 االبتدائیة

A1 54.7 احمد شاكر  16  مسموح بھا 
 الخفاجي

A16 54.6 مسموح بھا  

مدرسة طرابلس   2
 االبتدائیة

A2 44.0 حاكم حسین   17  مسموح بھا
 الدمن

A17 46.3 مسموح بھا  

مزار بكر بن علي   3
 (ع)

A3 45.7 راشد فالح  18  مسموح بھا A18 81.6  غیر
  صالحة

  مسموح بھا A19 55.8 خضیر عباس   19  مسموح بھا A4 44.9 مدرسة الخوارزمي  4

مدرسة ابراھیم الخلیل   5
 (ع)

A5 54.6 حدیقة الفردوس  20  مسموح بھا A20 41.1 مسموح بھا  

سعد عبد الجاسم عبد   6
 العلي

A6 46.4 عبد  میثاق كاظم  21  مسموح بھا
 العباس 

A21 56.7 مسموح بھا  

  مسموح بھا A22 40.1 منظومة ناظم  22  مسموح بھا A7 40.9 محمد حیاوي عبد علي  7

مرتضى عبد الجاسم   8
 عبد العلي

A8 50.2 حجي مطشر  23  مسموح بھا 
 عبید كریم

A23 46.1 مسموح بھا  

احمد عبد الجاسم عبد   9
 علي

A9 52.9 مجمع ابو زوایا  24  مسموح بھا A24 55.0 مسموح بھا  

  جیدة A25 30.5 محمد مردان  25  مسموح بھا A10 51.6 حیاوي عبد علي  10

رعد عبد الجاسم عبد   11
 علي

A11 51.6 1حسین الدمن  26  مسموح بھا A26 46.5 مسموح بھا  

  جیدة A27 33.0 3 نجیةرالرا  27  مسموح بھا A12 43.3 احمد ھاشم جبر  12

 بن زاید عبد�  28  مشكوك بھا A13 74.4 ھادي ھاشم جبر  13
 (ع)

A28 75.3 شكوك بھم  

  جیدة A29 31.0 2أبو سمیج رقم   29  جیدة A14 33.3 محل علي الخفاجي  14

  مشكوك بھا A30 75.0 قریة الرستمیة  30  مشكوك بھا A15 62.3 مجمع النبي ایوب  15

  )3: باألعتماد على ملحق ( المصدر
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  منطقة الدراسة بارم % آل) النمذجة المكانیة لنسبة المئویة لصودیو29( خریطة

  

 )28بیانات جدول ( -1المصدر :باألعتماد على :      

  .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                                         
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  ):Richardتصنیف ریتشارد(   :5-2-2-3

لجوفیة ویعتمد على خالله التعرف على نوعیة المیاه ا التي یمكن من ةمن التصانیف المهمیعد        

   ) .29كما یتضح في جدول ( ) (EC) وقیمة التوصیلة الكهربائیة  SARنسبة أمتزاز الصودیوم (

  )Richard) تحدید المیاه الجوفیة وفقآ لتصنیف (29جدول (

 SAR الدلیل  Ec الدلیــل

C1  250≤ S1 10 >  

C2 250-750 S2 18  >- 10 < 

C3 750-2250 S3 26  >- 18 < 

C4 2250 S4 26 < 

 .Richards, L.A., Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, Agricالمصدر:  

Hand book 60, U.S. Dept of Agric, Wishing ton, D.C. 1954.p.160 .  

 ) لتصنیف ریتشارد لمیاه على أساس نسبة أمتزاز الصودیوم30ویالحظ عند مقارنة جدول (        

وهي تتركز في ) C3S1عشر بئر یقع ضمن صنف (أحدى  ) وجود31والتوصیلة الكهربائیة مع جدول (

 تسعةرواء الزراعي و ألوتصنف ضمن المیاه المسموح بها ل األجزاء الشمالیة والشمالیة الشرقیة والشرقیة 

لتوصیلة وتصنف ضمن المیاه الردیئة ألرتفاع قیمة ا) C4S1و() C4S2قع تحت أصناف(یعشر بئر 

   . )30( خریطةكما هو موضح في   الكهربائیة وتنتشر في أجزاء متفرقة من منطقة الدراسة

  )Richardأنواع المیاه الجوفیة وفقآ لتصنیف ()30جدول (

  الرمز
Index  

  صنف المیاه
Water CIass 

  الرمز
Index  

  صنف المیاه
Water CIass 

C1S1 ممتازExcellent C3S1  مسموح بھAdmissible  

C1 S2 جیدGood C3S2 یمكن أستخدامھ Margional  

C1S3  مسموح بھAdmissible C3S3  أستخدامھیمكن Margional  

C1S4 رديءPoor C3S4 رديء Poor  

C2S1 جیدGood C4S1 رديء Poor  

C2S2  جیدGood C4S2 رديء Poor  

C2S3 یمكن أستخدامھMargional C4S3 آ رديء جدV Poor  

C2S4 رديءPoor  C4S4  رديء جدآ V Poor  

 .Richards, L.A., Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, Agricالمصدر:

Hand book 60, U.S. Dept of Agric, Wishing ton, D.C. 1954.p.160  
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  )Richard(وفق تصنیف عي ألرواء الزراالجوفیة ألغراض ا صالحیة المیاه ) 31جدول (

  الوصف  الدلیل EC SAR  رمز العینة  راسم البئ  ت

 رديء A1 23000 14.7 C4S2 مدرسة الشھابیة االبتدائیة  1

 رديء A2 7600 6.67 C4S1 مدرسة طرابلس االبتدائیة  2

 رديء A3 6160 6.43 C4S1 مزار بكر بن علي (ع)  3

 رديء A4 2904 5.12 C4S1 مدرسة الخوارزمي  4

 رديء A5 21800 14.06 C4S2 مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)  5

 رديء A6 3080    4.5 C4S1 سعد عبد الجاسم عبد العلي  6

 رديء A7 6410 4.68 C4S1 محمد حیاوي عبد علي  7

 رديء A8 5260 6.47 C4S1 مرتضى عبد الجاسم عبد العلي  8

 رديء A9 3590 5.95 C4S1 احمد عبد الجاسم عبد علي  9

 رديء A10 3790 5.77 C4S1 حیاوي عبد علي  10

 رديء A11 3450 5.77 C4S1 رعد عبد الجاسم عبد علي  11

 رديء A12 2980 4.16 C4S1 احمد ھاشم جبر  12

 رديء A13 2893 10.3 C4S2 ھادي ھاشم جبر  13

 مسموح بھ A14 1643 2.30 C3S1 محل علي الخفاجي  14

 مسموح بھ A15 1805 2.26 C3S1 مجمع النبي ایوب  15

 مسموح بھ A16 2016 5.18 C3S1 فاجيالخ احمد شاكر  16

 رديء A17 2661 4.71 C4S1 حاكم حسین الدمن  17

 رديء A18 3850 14.4 C4S2 فالح راشد  18

 رديء A19 2932 6.28 C4S1 خضیر عباس   19

 رديء A20 3740 4.69 C4S1 حدیقة الفردوس  20

 مسموح بھ A21 2249 5.47 C3S1 عبد العباس  میثاق كاظم  21

 مسموح بھ A22 1408 3.13 C3S1 نظومة ناظمم  22

 مسموح بھ A23 1231 3.22 C3S1 عبید كریم حجي مطشر  23

 مسموح بھ A24 1759 5.18 C3S1 مجمع ابو زوایا  24

 مسموح بھ A25 1159 1.77 C3S1 محمد مردان  25

 رديء A26 2661 4.72 C4S1 1حسین الدمن  26

 ديءر A27 2430 2.98 C4S1 3 نجیةرالرا  27

 مسموح بھ A28 1939 8.04 C3S1 عبد� بن زاید (ع)  28

 مسموح بھ A29 1680 2.20 C3S1 2أبو سمیج رقم   29

 مسموح بھ A30 1814 7.98 C3S1 قریة الرستمیة  30

  .)30)(26()20المصدر : االعتماد على جدول (
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لدراسة النمذجة المكانیة لصالحیة المیاه الجوفیة في منطقة ا )30( خریطة

  Richardألرواء الزراعي وفق تصنیف ألغراض ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 )31بیانات جدول ( -1المصدر :باألعتماد على :    

  .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                                 
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  ) لمیاه الري :Wilcoxتصنیف ویلكوكس (: 5-2-2-4

) التي تبین ECلكهربائیة (ا) والتوصیلة %Naصودیوم (للنسبة المئویة لیعتمد هذا التصنیف على ا      

  .) 32رواء الزراعي كما یتضح في جدول (ألاألمالح في المیاه المستخدمة ل

  ) لمیاه الريWilcoxالمیاه الجوفیة وفق تصنیف (تحدید ) 32جدول (

Class Water Sample  Na% Sample  EC (mmohs\cm)   

Excellent ممتاز  A1 20<  C1 250>  

Good جید  A2 40 -20  C2 750-250  

Permissible مسموح  A3 60 -40  C3 2000-750  

Doubtful مشكوك فیھ  A4 80 -60  C4 3000-2000  

Unsuitable  غیر
  مرغوب

A5 80>  C5 3000>  

اد  اري واون ،  اه ، وزارة ا ا وا ا  ، اد  المصدر:

	.63،ص2000،

رواء ألصالحة لالكوكس من تحدید نوع المیاه على جدول أعاله فقد أستطاع ویلباألعتماد و       

  ).33الزراعي وكما یتضح في جدول (

  ) لمیاه الريWilcox) أنواع المیاه وفق تصنیف (33جدول (

اد  اري واون ،  اه ، وزارة ا ا وا ا  ، اد  المصدر: 

  .63،ص2000،

رواء الزراعي وفق تصنیف أللصالحیة المیاه ل )31( خریطةو  )34من تحلیل جدول( تضحی         

)Wilcox ( آبار) أنA14، A22، A29، A24، A23، A27،A25الشرقي و ) التي تتركز في الجزء 

 ،C3A2،C3A3أصناف(رواء الزراعي وتقع ضمن ألصالحة ل باراآلهذه  میاه إذ الشمالي الشرقي

C4A2( آبارأما  ، (المسموح بها) هوتصنف ضمن المیا )A4 ،A12،A13 التي تتركز في الجزء(

) التي تتركز في الجزء الشمالي A15، A16، A17، A19، A21 (،آبارالغربي والجنوبي الغربي و 

Class Water Sample Class Water Sample 

Permissible مسموح	C3A1	Excellent ممتاز	C1A1	
Permissible مسموح	C3A2	Good جید	C1A2	
Permissible مسموح	C3A3	Permissibمسموح	C1A3	

Doubtful مشكوك فیھ	C3A4	Doubtful مشكوك فیھ  C1A4	
Unsuitable غیر مرغوب	C3A5	Doubtful مشكوك فیھ	C1A5	

Permissible مسموح	C4A1	Good جید	C2A1	
Permissible مسموح	C4A2	Good جید	C2A2	

Doubtful مشكوك فیھ	C4A3,	C4A4,	C4A5	Permissible مسموح	C2A3	
Doubtful مشكوك فیھ	C5A1	Doubtful مشكوك فیھ	C2A4	
Unsuitable رغوبغیر م	C5A2,	C5A3,	C5A4,		Unsuitable غیر مرغوب	C2A5	
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) وتصنف ضمن المیاه (المشكوك بها) التي C4A3، C4A4الشرقي فأنها تقع تحت أصناف المیاه (

رواء ألوأربعة عشر بئرآ صنفت میاههم غیر مرغوب بها ل،تربة لامها تسبب أضرارآ لیمكن عند أستخد

بسبب ذوبان المعادن المكونة لصخور الملحیة وأرتفاع نسبة المواد  )C5A3وتقع تحت صنف ( الزراعي

  التي تنتشر في أجزاء متفرقة من منطقة الدراسة. باراآلالصلبة الذائبة في میاه هذه 

منطقة الدراسة وفق  باررواء الزراعي آلألا الجوفیة ألغراض حیة المیاه) صال34جدول (
  )Wilcoxتصنیف (

 الوصف الدلیل  Na%  EC  رمز العینة  اسم البئر  ت

  غیر مرغوب بھ A1 54.7 23000 C5A3 مدرسة الشھابیة االبتدائیة  1

  غیر مرغوب بھ A2 44.0 7600 C5A3 مدرسة طرابلس االبتدائیة  2

  غیر مرغوب بھ A3 45.7 6160 C5A3 ن علي (ع)مزار بكر ب  3

  مشكوك بھ A4 44.9 2904 C4A3 مدرسة الخوارزمي  4

  غیر مرغوب بھ  A5 54.6 21800 C5A3 مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)  5

  غیر مرغوب بھ A6 46.4 3080    C5A3 سعد عبد الجاسم عبد العلي  6

  وب بھغیر مرغ A7 40.9 6410 C5A3 محمد حیاوي عبد علي  7

  غیر مرغوب بھ A8 50.2 5260 C5A5  العليمرتضى عبد الجاسم عبد  8

  غیر مرغوب بھ  A9 52.9 3590 C5A3 احمد عبد الجاسم عبد علي  9

  غیر مرغوب بھ  A10 51.6 3790 C5A3 حیاوي عبد علي  10

  غیر مرغوب بھ  A11 51.6 3450 C5A3 رعد عبد الجاسم عبد علي  11

  مشكوك بھ A12 43.3 2980 C4A3 احمد ھاشم جبر  12

  مشكوك بھ  A13 74.4 2893 C4A4 ھادي ھاشم جبر  13

  مسموح بھ  A14 33.3 1643 C3A2 محل علي الخفاجي  14

  مشكوك بھ  A15 62.3 1805 C3A4 مجمع النبي ایوب  15

  مشكوك بھ  A16 54.6 2016 C4A3 الخفاجي احمد شاكر  16

  شكوك بھم  A17 46.3 2661 C4A3 حاكم حسین الدمن  17

  غیر مرغوب بھ A18 81.6 3850 C5A5 فالح راشد  18

  مشكوك بھ  A19 55.8 2932 C4A3 خضیر عباس   19

  ھغیر مرغوب ب A20 41.1 3740 C5A3 حدیقة الفردوس  20

  مشكوك بھ  A21 56.7 2249 C4A3 عبد العباس  میثاق كاظم  21

  مسموح بھ A22 40.1 1408 C3A3 منظومة ناظم  22

  مسموح بھ  A23 46.1 1231 C3A3 عبید كریم شرحجي مط  23

  مسموح بھ A24 55.0 1759 C3A3 مجمع ابو زوایا  24

  مسموح بھ  A25 30.5 1159 C3A2 محمد مردان  25

  مشكوك بھ A26 46.5 2661 C4A3 1حسین الدمن  26

  مسموح بھ  A27 33.0 2430 C4A2 3 نجیةرالرا  27

  غیر مرغوب بھ A28 75.3 1939 C3A5 عبد� بن زاید (ع)  28

  مسموح بھ  A29 31.0 1680 C3A2 2أبو سمیج رقم   29

  غیر مرغوب بھ A30 75.0 1814 C3A5 قریة الرستمیة  30

  ).3ملحق () و20(المصدر : االعتماد على جدول 
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) النمذجة المكانیة لصالحیة المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة 31( خریطة

  . Wilcoxاعي وفق تصنیف زررواء الألل

  

 )31بیانات جدول ( -1المصدر :باألعتماد على :    

  .ArcGIS 10.6أستخدام برنامج  -2                                 
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 :ألغراض األستھالك الحیواني صالحیة المیاه الجوفیة  :5-2-3

 لحیوان وربما تؤديتؤثر على صحة اشرب وأن رداء نوعیة المیاه لتحتاج الحیوانات الى المیاه ل        

الى موته وهذا یسبب خسارة في الثروة الحیوانیة واألقتصادیة ، ان مواصفات المیاه التي تحتاجها 

قل تعقیدآ من مواصفات المیاه الصالحة لشرب األنسان ، األ أن العناصر التي أشرب لالحیوانات ل

 تعریض حیاة الحیوان الىمالح عالیة وتوجد بها عناصر سمیة تكون سبب في أتحتوي على نسبة 

ستهالك البشري .ولقد تم األعتماد في ألالموت أو تجعل منتجاته( كالحلیب واللحوم ) غیر صالحة ل

  الدراسة على تصنیفین لبیان صالحیة المیاه لشرب الحیوانات منها:

  ):FAO:تصنیف منظمة الصحة والزراعة العالمیة (5-2-3-1

عة العالمیة تصنیف لتحدید صالحیة المیاه لشرب الحیوانات كما والزرا وضعت منظمة األغذیة       

ذ كلما زادت قیمة العنصر كلما إصنفت المیاه على أساس تركیز العناصر إذ ) 35یتضح في جدول (

  كانت المیاه غیر صالحة لشرب الحیوانات .

المیاه  ) لصالحیةFAOالمواصفات القیاسیة لمنظمة األغذیة والزراعة العالمیة() 35جدول(

  ألغراض األستھالك الحیواني (الشرب )

  العناصر          
  

  تركیز األیونات

Na  Ca Mg CL TDS EC 

  3000  3000  900  150  350  800  میاه جیدة جدآ
  5000  5000  2000  350  700  1500  میاه جیدة

  7000  7000  3000  500  800  2000  میاه مسموح بھا
  10000  10000  4000  600  900  2500  میاه یمكن أستخدامھا

  15000  15000  6000  700  1000  4000  الحد األقصى
  23000  18220  3308  399  904  2120  الحد األقصى لعینات المدروسة

 ,Altoviski, M.E, Hand book of hydrogeology, Gosgeolitzdat Moscow المصدر :

USSR (inRussian), 1962                                                                                                

) في Na ،Ca ،CLأن قیمة أیون( )35) مع جدول (23(و) 20یالحظ عند مقارنة جدول (         

) تقع تحت صنف ( A1، A5( آبارمنطقة الدراسة تقع تحت صنف ( جیدة جدآ ) عدا  آبارأغلب 

منطقة الدراسة تقع تحت صنف (جیدة  آبارنسیوم فأن جمیع مغلمیاه یمكن أستخدامها ) أما بالنسبة ل

منطقة الدراسة وتقع تحت صنف ( الجیدة  آبار) منخفضة في أغلب TDSوأن قیمة ( وجیدة جدآ)

صخور لكانت نسبتها مرتفعة بسبب ذوبان المعادن المكونة ل إذ) A1 ،A5( آباروجیدة جدآ) عدا 
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منطقة الدراسة تقع تحت  آبارفكانت أغلب   )EC(الكهربائیةالملحیة ، أما بالنسبة لقیمة التوصیلة 

صنف المیاه ( الیمكن أستخدامها تحت تقع ) A1، A5( آبارصنف المیاه ( الجیدة وجیدة جدآ) عدا 

) لتجاوزها النسبة المسموح بها بسبب وجود كمیات كبیرة من االمالح والحوامض والقواعد في میاه 

) یقع تحت صنف المیاه ( میاه مسموح بها ) ألرتفاع نسبة األمالح A2، وكذلك بئر ( بئراهذین ال

   قلیآل في میاه هذا البئر .

  ):Ayers and Westcot 1989: تصنیف (5-2-3-2

حسب المواصفات التي وضعت ) و ECیعتمد هذه التصنیف على نسبة التوصیلة الكهربائیة (       

) لمنطقة الدراسة الموضحة في جدول ECمة ال ()  ومقارنتها مع قی36لهذا التصنیف في جدول (

) تقع تحت صنف المیاه ( الممتازة) وتستعمل لجمیع A22، A23  ،A25( آبار) یتضح أن 20(

( المقبول للمواشي ) تقع تحت صنف المیاهA2 ،A3، A7، A8( آبارأصناف المواشي والدواجن  و 

 یسبب الموت لدواجن وتقلیص في نموهم ،ألنه یسبب أسهال وقتي للمواشي و  دواجن )لوغیر مقبول ل

لكونه مخاطره عالیة على ) یقعان تحت صنف المیاه ( ال یوصى بأستخدامه) A1، A5( بئراو 

صخور الملحیة كما لبسبب ذوبان المعادن المكونة ل بئراألرتفاع نسبة األمالح في هذین ال الحیوانات

( المقبول جدآ ) وهو صالح لسقي  ف المیاهخرى فجمعیها تقع تحت صناأل باراآل، أما ذكر سابقآ 

  اف الدواجن والمواشي .نجمیع أص

المواصفات القیاسیة لصالحیة المیاه الجوفیة ألغراض األستھالك ) 36جدول (         

  )Ayers and Westcot 1989( الحیواني وفق

   cm /EC umbos   الدرجة  المالحظات

  1500أقل من  متازم  یستعمل لجمیع أصناف المواشي والدواجن

  یستعمل لجمیع أصناف المواشي والدواجن
  ویحتمل حدوث أسھال وقتي للمواشي 

  
  مقبول جدآ

  
1500 – 5000    

یسبب أسھال وقتي للمواشي ویسبب الموت 
  للدواجن وتقلیص النمو

مقبول للمواشي وغیر مقبول 
  للدواجن

  
5000 - 8000  

عدم أعطاء ه للحیوانات الحاملة والرضیعة 
  غیر مقبول لدواجنو

محدود أستعمالھ للحیوانات وغیر 
  مقبول للدواجن

  
8000 - 11000  

  16000 -  11000  محدود أستعمالھ جدآ  غیر مقبول للحیوانات

  فأكثر 16000  ال یوصي بأستعمالھ  المخاطر عالیة جدآ وال یوصي بأستخدامھ

  Ayers.  R.S  and  wastcot  D.W.  Water  quality  for  Agriculture,  Irrigationالمصدر : 

andDrainage paper 29, Rev. 1. FAO, Roma, Italy, 1989, p.174  
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  : صالحیة المیاه الجوفیة ألغراض الصناعیة : 5-2-4

د الكثیر من الصناعات على المیاه  في عملیاتها األنتاجیة  كعنصر أساسي كمعامل تعتم      

اذا تتطلب هذه والمیاه الغازیة  لمواد الغذائیة وصناعة الثلج المیاه المعدنیة ومعامل  تعلیب ا

ب األنسان ، اال أن معامل أخرى ال ر الحة لشالصناعات مواصفات میاه كمواصفات المیاه الص

مل الجلود ومصافي صباغ وصناعات الغزل والنسیج ومعاتتطلب مواصفات معینة كصناعات األ

نها تستخدم الماء كعامل مساعد لها في العملیة ألالنفط ومعامل الورق ومعامل البالستك 

وتوجد صناعات تستخدم المیاه في تبرید المحركات والمكائن فأذا أزداد تركیز األنتاجیة  ، 

األمالح الذائبة في المیاه فأنه یؤدي الى تأكل األنابیب وأجزاء المحركات والمكائن بسبب تكوین 

ز األمالح في المیاه الجوفیة یعد من العوامل األساسیة لذلك فأن زیادة تركی، )1(طبقات ملحیة  

) لتحدید Salvato 1982وتم األعتماد في الدراسة على تصنیف (في فقدان صالحیة المیاه .

  ) .37صالحیة المیاه كما یتضح في جدول (

  

ألغراض الصناعیة صالحیة المیاه الجوفیة لل) المواصفات القیاسیة 37جدول (

  )Salvato 1982(تصنیف  وفق

 PH  الصناعة

Cl-  

مكافئ/  ملي

  لتر

So4-  

مكافئ/  ملي

  لتر

Ca++  

مكافئ/  ملي

  لتر

Mg+  

مكافئ/  ملي

  لتر

  8.226  5.988  5.205  8.462  8.5-6.5  معامل تعلیب المواد الغذائیة

  -  9.980  17.697  14.103  9-6  الصناعات الكیمیاویة

  -  -  5.205  7.052  8.5-6.5  معامل األسمنت

  6.992  10.978  11.867  45.130  9-6  طمصافي النف

  0.987  0.998  -  5.641  9-6  صناعة الورق

  ,P. E. Salvate, Environmental Engineering and Sanitation New York      المصدر:

U.S.A., 1982, p 163                                                                                                    

  

                                                           
)1(

 . 153شیماء شریف أخشیف ، مصدر سابق ، ص  
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  ما یأتي : أتضح )1( ملحقمع  منطقة الدراسة بارآلللنوعیة اخصائص الة وعند مقارن         

1- )PH (منطقة الدراسة تقع ضمن الحدود المسموح بها لذلك فأن المیاه صالحة  آبارفي جمیع  ة: قیمت

  ألغراض الصناعیة ولجمیع الصناعات  .

2- )CL (:  آبارفقط )A23، A24، A25، A28، A30،A26،A29،A14،A15،A17، A16 تقع (

 ضمن الحدود المسموح بها بالنسبة لصناعات تعلیب المواد الغذائیة ،

 ،A1 ،A2( آبارتقع ضمن الحدود المسموح بها فقط  باراآلأما في صناعات الكیمیاویة  فأن أغلب       

A3، A5، A8 ،A18(  المسموح، أما في معامل األسمنت   ستخدام ألنها تقع فوق الحدألیر صالحة لغ

ستخدام من أل) صالحة لA16، A23، A24، A25، A28، A29، A30، A15، A14( آبارفأن فقط 

  األخرى فأنها تتجاوز الحد المسموح . باراآلهذه الناحیة أما 

األخرى  باراآلستخدام  أما أل) غیر صالحة لA1، A5( آبارفأن فقط  أما في مصافي النفط        

  حدود المسموح بها .لفجمیعها مطابقة ل

ستخدام أما أل) صالحة لA16، A24، A25، A28، A30( آبارأما في صناعة الورق فأن فقط        

  األخرى فأنها تقع فوق الحدود المسموح بها . باراآل

3- )SO4) فأن قیمته فقط في بئر :(A20 ا غیر االخرى فأنه باراآل) تقع ضمن الحدود المسموح بها أما

 وصناعة األسمنت ، ستخدام من هذه الناحیة بالنسبة لصناعات تعلیب المواد الغذائیةألصالحة ل

) غیر صالحة A1، A2، A3، A5، A7، A8( آبارفأن فقط أما في الصناعات الكیمیاویة         

  األخرى تقع ضمن الحدود المسموح بها ، بارآلاستخدام و ألل

 ،A1، A2، A3، A4، A5، A6 ،A7، A8 ،A9، A10( آبارفأن فقط أما في مصافي النفط         

A11 A15 من هذه الناحیة أما بالنسبة  ستخدام أل) تقع فوق الحدود المسموح بها لذلك غیر صالحة ل

  األخرى فتقع ضمن الحدود المسموح بها . بارآلل

4- )Ca( آبار ): فأنA13، A14، A16، A17، A18، A19، A22، A21، A23، A24، A25، 

A26، A28األخرى فتقع خارج الحدود المسموح بها بالنسبة لصناعات  باراآلستخدام أما أل) صالحة ل

 A1 A2، A3 ،A4(، آبارتعلیب المواد الغذائیة، أما في الصناعات الكیمیاویة والصناعات النفطیة  فأن 
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،A5، A6، A7 ،A28،A30 ستخدام من هذه ألصالحة ل األخرى باراآل) تقع فوق الحدود المسموح بها أما

  ستخدام .ألغیر صالحة ل باراآلالناحیة ، أما في مصانع الورق فأن جمیع 

5- )Mg(آبارالمواد الغذائیة فأن  تعلیب ): في صناعاتA1، A2، A3، A4، A5، A8، A17 ،A19 

،A20، A26، A27لمسموح األخرى فضمن الحدود ا باراآلستخدام من هذه الناحیة أما أل) غیر صالحة ل

 ،A13، A14، A15، A16 ،A18، A21، A22، A23، A24( آبارها ، أما في مصافي النفط فان ب

A25، A28، A6،A30(  األخرى فتقع خارج الحدود المسموح  باراآلبها أما تقع ضمن الحدود المسموح

  تقع خارج الحدود المسموح بها . باراآلبها ، أما في صناعة الورق فجمیع 

  

  : صالحیة المیاه ألغراض البناء واألنشاءات :5-2-5

حددت صالحیة المیاه الجوفیة ألغراض البناء واألنشاءات وفق تصنیف التوفیسكي        

)Altoviskeوھو على النحو األتي : 1962نھ ) س  

تصنیف  الجوفیة ألغراض البناء واألنشاءات وفق  صالحیة المیاه   )38جدول (

)Altoviske(  

  التركیز ملغم / لتر  األیونات السالبة  التركیز ملغم / لتر  األیونات الموجبة
Na 1160  Cl 2187  
Ca 437  So4 1460  

Mg 271  Hco3 350  

 ,M.E,Altoviski, Handbook of Hydrology, Gosgoelitzdat, Moscowالمصدر: 

1962 , P 614.  

) في جمیع Na،Ca ،Mg، CL) أن قیمة (38) مع جدول (23یالحظ عند مقارنة جدول (       

) یقعان خارج الحدود A1، A5( آبناء عدا بئر لمنطقة الدراسة تقع ضمن الحدود المسموح بها ل آبار

منطقة الدراسة تتوافق مع الحدود  آبارفي جمیع  ة) فأن قیمتSo4لقیمة (المسموح بها .أما بالنسبة 

 باراآلود المسموح بها لذلك هذه د) فأن قیمتهم تقع خارج الحA1،A5، A2( آبارالمسموح بها عدا 

 ،A4، A6، A13، A15( آبار) فأن Hco3ستخدام ، أما بالنسبة لقیمة (ألمیاهها غیر صالحة ل

A16، A18،A19، A24، A26، A28، A29، A30ستخدام وتقع ضمن الحدود أل) صالحة ل

  األخرى فأنها تقع خارج الحدود المسموح بها . باراآلالمسموح بها أما 
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  : أستثمارات المیاه الجوفیة :5-3

تحظى دراسة أستثمارات المیاه الجوفیة بأهمیة كبیرة في الدراسات الجغرافیة ألن أستثمار              

رة عقالنیة وعدم الهدر في أستخدامها والمحافظة علیها من التلوث یساهم في التنمیة المیاه بصو 

السكان فیتجه األقتصادیة ، وتزداد أهمیة المیاه الجوفیة عندما یحدث نقص في الموارد المائیة السطحیة 

ستثمار أیتم  ستخدامات البشریة وفي منطقة الدراسةألرواء حیواناتهم ولألري مزروعاتهم و  آبارالى حفر 

الحیوانات  عیدة عن الجداول واألنهار ولسقيالمیاه لري المزروعات بشكل أساسي خاصة في المناطق الب

یتم أستخدامها  باراآلفي نطاق ضیق وایضآ میاه بعض شرب لغراض المنزلیة ولألویتم أستخدامها ل

  طقة الدراسة.ألغراض عالجیة وفیما یلي توضیح ألوجه أستثمار المیاه الجوفیة في من

  

  مار المیاه ألغراض البشریة :تث: أس5-3-1

یعد الماء أحدى مقومات الحیاة على سطح األرض فأن أي تخطیط تنموي شامل یعتمد على          

نسان ككائن ألذ ال یمكن لإالموارد المائیة فوجود الماء أمر ضروري یرتبط ارتباطآ مباشرآ بحیاة األنسان 

كن تحقیق أمن غذائي بدون أمن مالیه في صنع غذائه وال ی ةاء فضآل عن حاجتحي أن یعیش بدون الم

وتستخدم المیاه الجوفیة  ،)1(مائي ومن الطبیعي أن یؤدي النمو السكاني الى زیادة أستخدام المیاه 

ألغراض شرب األنسان وفي كافة األستخدامات المنزلیة خاصة في المناطق البعیدة عن مصادر المیاه 

وبالنسبة لمنطقة الدراسة فقد تعتمد على المیاه ألغراض االستحمام والتنظیف وفي أعمال البناء  ةالسطحی

دودآ ألرتفاع قیم العناصر الكیمیائیة والفیزیائیة عن شرب یكون محلامها لدبشكل أساسي اال أن أستخ

تها عن طریق یتطلب معالج باراآلالشرب من میاه هذه  ان و  باراآلالحدود المسموح بها في بعض 

 ) أن عدد سكان منطقة الدراسة بلغ39یتضح من جدول ( ، )7صورة ( ه المیاه ، نصب محطات لتحلی

) نسمة وعلیه بلغ مجموع الحاجات المائیة 24058إذ بلغ عدد سكان الحضر( نسمة) 153829(

وعلیه بلغ ) نسمة 129771في حین بلغ عدد سكان الریف ( /سنة³م) 1587828الحضر( نلسكا

  ./سنة³م )4282443مجموع الحاجات المائیة لسكان الریف (

  

                                                           
)1(

  .60بدر جدوع احمد المعموري ، جغرافیة الموارد المائیة في العراق ، كلیة التربیة ،جامعة بغداد ، ص 
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) عدد السكان والمتطلبات الكلیة لسكان منطقة الدراسة من المیاه الجوفیة 39جدول (

  ./سنة³مألغراض األستخدام البشریة 

االحتیاجات الكلیة   /سنة)³حصة الفرد(م  العدد / نسمة   نوع السكان
  /سنة)³للمیاه (م

  1587828  66  24058  حضر
  4282443  33  129771  ریف

  5870271  -  153829  المجموع
المصدر : وزارة التخطیط والتعاون االنمائي ،الجھاز المركزي ألحصاء ، بیانات 

  . 2020(غیرمنشورة) ،

  

  

  ) محطة تحلیة المیاه في الكفل7صورة (       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه الجوفیة في محافظة بابل وأستثماراتھا المصدر: عباس فالح حسن محمد ، التحلیل المكاني للمیا

  . 85،ص  2017 جامعة بغداد، ،(ابن رشد) ، كلیة التربیة
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  : أستثمار المیاه ألغراض الزراعیة:5-3-2

لمیاه خاصة في منطقة الدراسة ألنها تعد مصدر دخل ل آأستثمار  تعد الزراعة من أكثر المجاالت       

یاه یؤثر على أنتاجیة المحصول وبالتالي یؤثر على مستوى دخلهم الم ةأساسي لسكان المنطقة  فأن قل

في في فصل الصیف و  لذلك فأن السكان یلتجؤن الى المیاه الجوفیة لري محاصیلهم الزراعیة خاصة

طبیعة المناخ  المناطق البعیدة عن األنهار والجداول، وتعتمد كمیة المیاه المستثمرة في هذا المجال على

) تنوع 40، ویالحظ من جدول ( )1(ونوعیة التربةالمنطقة في اعي ر المحصول الز  نوعیة السائد و

الخریفیة ، باذنجان، طماطة  صفراء ذرةماش ،(ب اعیة الصیفیة في المنطقة وتتمثلالمحاصیل الزر 

وبلغت دونم )8045ذ بلغت مجموع مساحة المحاصیل الصیفیة(إ) الخ.......،فلفل  مكشوفة  ، خیار ماء

) بامیامیاه محصول (لذ أن أكثر المحاصیل أستهالكآ لإ/سنة ، ³) م4449315المائیة السنویة ( الحاجات

میاه محصول (سمسم) ل/سنة وأقل المحاصیل أستهالكآ ل³) م953100أذ بلغ مجموع أستهالكه السنوي (

  /سنة.³م )36375أذ بلغ (

  . ةالزراعیة  في منطقة الدراس المیاه المستثمرة لألغراض )40جدول(

مساحة   المحصول
  األراضي/دونم

صافي المقنن المائي 
  /دونم³م

 األحتیاجات الكلیة 
  /سنة³للمیاه م

  287500  1917  1500  صفراء خریفیة ذرة
  165685  2549  65  ماش

  36375  2425  15  سمسم
  953100  706  1350  بامیا

  925400  661  1400  باذنجان
  65025  765  85  طماطة مكشوفة

  360500  515  700  لوبیا
  426750  569  750  خیار ماء
  796600  569  1400  خیار قثاء

  56480  706  80  فلفل
  187950  537  350  رقي
  187950  537  350  بطیخ

  4449315   -  8045  المجموع
المصدر: وزارة الزراعة ، مدیریة زراعة بابل ، شعبة األحصاء الزراعي، بیانات غیر 

  ).2021منشورة(

  

                                                           
)1(

الدجیل وسبل أستثمارھا، رسالة ماجستر(غیرمنشور)،  - ني للمیاه الجوفیة بین سامراءھمسة جمال سویدان السامرائي، التباین المكا 
  . 123،ص2014كلیة التربیة (ابن رشد)،جامعة بغداد،
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  : ه الجوفیة ألغراض الثروة الحیوانیةمیاال: أستثمار5-3-3

أن المیاه التي تستخدم لشرب األنسان تكون میاه جیدة لشرب الحیوانات ولكن أغلب الحیوانات          

ملغم/لتر من 10000تتمكن من شرب المیاه ذات النوعیة الردیئة والتي قد تصل فیها تراكیز األمالح 

ت الطبیعي في المنطقة ونتیجة یزداد رعي الحیوانات لكثرة النبا ة، وفي منطقة الدراس)1( األمالح الكلیة

ویبلغ  لسقي الحیواناتلعدم كفایة المیاه السطیحة الرواء الحیوانات فقد یتم األعتماد على المیاه الجوفیة 

الدواجن التي بلغ تأتي في المرتبة األولى  ذإ) رأس 244105اسة (أعداد الحیوانات في منطقة الدر 

وفي  )،8( ، صورة) رأس 31487( وفي المرتبة الثانیة األغنام التي بلغ عددها )198284 عددها(

یأتي الجاموس  رابعةوفي المرتبة ال) رأس 12032التي بلغ عددها ( )،9( ، صورةاألبقار لثةالمرتبة الثا

بلغ و  )860ألخیرة یأتي األبل الذي بلغ عدده في المنطقة () وفي المرتبة ا1442( الذي بلغ عدده

وذلك  بعد ضرب أعداد كل حیوان  /سنة³م )4542474(لحیوانات لجمیع ا مجموع األستهالك السنوي 

  .)41ویتضح ذلك من جدول (في المنطقة بكمیة أستهالكه ،

  ) كمیة المیاه المستثمرة ألغراض الحیوانیة في منطقة الدراسة41جدول (

احتیاجات الرأس   العدد   نوع الحیوان
  نة/س³الواحد م

مجموع األستھالك 
  /سنة³السنوي م

  62974  2  31487  األغنام

  11536  8  1442  الجاموس

  9460  11  860  األبل

  األبقار
  

12032  8  96256  

  4362248  0.22  198284  الدواجن

  4542474  -  244105  المجموع

                            المصدر: وزارة الزراعة ، مدیریة زراعة بابل ، شعبة األحصاء الزراعي ، بیانات 

  . 2019(غیر منشورة) ،

  

  

                                                           
1
 . 233،ص 1999مقداد حسین علي و خلیل ابراھیم محمد ، السمات األساسیة لبیئات المائیة ، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،  
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  . )األغنام في منطقة الدراسة8صورة ( 

  

  

  

  

  

  

  

   

  18/12/2021المصدر: الدراسة المیدانیة لباحثة   

  ) األبقار في منطقة الدراسة9( صورة

  

  

  

  

  

       

              

      

  18/12/2021راسة المیدانیة لباحثة المصدر: الد      

  



 

 

 

 

 

 و التوصياث االستنتاجاث
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  - األستنتاجات:

ن منطقة الدراسة تغطیها رواسب حدیثة تعود الى العصر الرباعي الذي یمتد من تضح أأ -1

عمر البلوستوسین والهولوسین  والذي یتمثل بترسبات السهل الفیضي  وترسبات 

 .االهوار وترسبات العائدة لفعل األنسان وترسبات القشرة الجبسیةالمنخفضات وترسبات 

ان منطقة الدراسة ذات سطح مستوي وال توجد فیها تضرسات وتقع ضمن نطاق تبین   -2

تشكلت معظم تكویناتها بفعل الترسبات  إذ  السهل الرسوبي رصیف القاري الغیر مستقر

 التي جلبتها األنهار.

دراسة تتدرج بألنخفاض من الشمال الى الجنوب إذ أتضح منطقة ال أن أظهرت الدراسة -3

في أقسامها الشمالیة إذ یبلغ معدل أرتفاعها في تلك الجهات للمنطقة  أعلى أرتفاع  أن

معدل یبلغ بألنخفاض التدریجي كلما أتجهنا الى الجنوب أذ  یبدأم) و  51 – 31بین (

 م). 9 – 19.9أنخفاضها في تلك الجهات بین (

أتضح من خالل تطبیق الموازنة المائیة /المناخیة أن منطقة الدراسة تعاني من عجز    -4

كانون الثاني إذ تبین فیه فائض مائي بسبب تكرار  شهر اعد شهر إحدى عشرفي  مائي

 مرور المنخفضات الجویة في هذا الشهر . 

تكونت بفعل أن تربة في منطقة الدراسة تربة رسوبیة نهریة بالدرجة األولى تبین    -5

الفیضانات ترسبات نهر الفرات ثم أضیفت لها ترسبات المائیة الهوائیة التي نتجت بفعل 

 العالیة المتعاقبة وترسبات التي جلبتها میاه الري.

ضمن ترسبات  الى خزان جوفي واحد (غیر محصور)أظهرت الدراسة أن المنطقة تعود   -6

م) وتتكون 20ة ویصل سمكه الى (منطقلل السهل الرسوبي إذ یعتبر الخزان الرئیس

ترسباته من الغرین والطفل بشكل رئیس إذ تكون قلیلة النفاذیة وتغذي میاه نهر الفرات 

 قطة .هذا الخزان باألضافة الى میاه األمطار السا

األتجاه العام لحركة المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة تكون من جهة الجنوب  أتضح أن  -7

أتجاه الجنوب الغربي أي تكون بأتجاه المبازل الرئیسیة والفرعیة وجهة الشمال الشرقي ب

كفل) وبالرغم من أن هذا األتجاه العام األ أن هناك مرتفعات  –ومنها مبزل ( حلة 
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تغذیة من هذه األنهار كما لبیزومتریة تحدث حول مجاري األنهار السطحیة نتیجة ل

 دث حول شط الحلة. حی

منطقة قریبة من سطح األرض مما یسهل عملیة الالمیاه الجوفیة في  أظهرت الدراسة أن  -8

 م) 24 – 8بین ( اآلبارأذ تتراوح أعماق  اآلبارویقلل من كلف حفر  أستثمارها أقتصادیا

 ولوحظ أزدیاد عمق البئر كلما أبتعدنا عن األنهار والجداول المتفرعة منها .

م) ویالحظ أن  3- 1بین ( ة الدراسة تراوحتمنطق بارقیم المناسیب المستقرة آلتبین أن    -9

مناسیب لالنسب متقاربة وذلك ألن المنطقة تعود الى خزان جوفي واحد أما بالنسبة ل

م) ویالحظ هبوطها بشكل عام في منطقة  18 -1 بین ( قیمها المتحركة فقد تراوحت

الدراسة بسبب الضخ المستمر علیها خالل الفصل الحار من السنة وال سیما المناطق 

 – 0بین ( ةالبعیدة عن مصادر المیاه السطیحة وأن سطح األنخفاض تراوحت قیمت

 بارفآل آلبارم) ویالحظ التباین في قیم الهبوط المائي بسبب تباین معدالت التغذیة ل16

البعیدة عن  اآلبارالقریبة من مصادر المیاه السطحیة  تتزود بالمیاه بأستمرار عكس 

 مصادر التغذیة.

ها مرتفعه األ آبار )لتر/ثا أذ أن أنتاجیة 8-1أن قیم الطاقة األنتاجیة تراوحت بین (تبین  - 10

النوعیة فقد  طاقةلأن أرتفاع تركیز األمالح فیها یحد من أستخدامها ، أما بالنسبة ل

 اآلبارأرتفاع كمیات الطاقة النوعیة لبعض  یفسر) لتر/ثا و 2 – 0,25تراوحت بین (

 زیادة معدالت التغذیة السطحیة .الى 

الكثیر من األختالفات أذ  اآلبارأظهرت نتائج تحلیل الخصائص الفیزیائیة لمیاه   - 11

المواد الصلبة  قیمة () وتراوحت 7.8 – 6.9) بین (األس الهیدروجینيتراوحت قیمة (

) بین التوصیلة الكهربائیة)ملغم/لتر وتراوحت قیمة (18220 – 732.4) بین (الذائبة

خصائص الكیمیائیة فأن األیونات الموجبة التي ل) أما بالنسبة ل23000-  1159(

)ملغم/لتر 2120 -.85.3بین ( ةتمثلت بكل من الصودیوم الذي تراوحت قیمت

)ملغم/لتر والبوتاسیوم الذي تراوحت 904 – 37قیمته بین ( والكالسیوم الذي تراوحت

) 399 – 21بین ( ةلتر والمغنسیوم الذي تراوحت قیمت/) ملغم88 – 2.4بین ( ةقیمت

 38بین ( ةملغم /لتر واألیونات السالبة التي تمثلت بكل من الكلورید الذي تراوحت قیمت

) ملغم /لتر والكبریتات 10 – 1بین ( ة) ملغم/لتر والنترات الذي تراوحت قیمت3308 –
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كاربونات الذي تراوحت قیمته ی) ملغم/لتر والب2500 – 94.9بین (ة الذي تراوحت قیمت

) ملغم/لتر فقد كانت قیم األیونات الموجبة والسالبة متباینة فیما 2130 – 67بین (

 .بینها

أن  )ISQ( یة) والعراقWHOلمعیار منظمة الصحة العالمیة (وفقآ أظهرت الدراسة  - 12

 ماالتي كانت میاهها مقبولة نوعآ  اآلبارو  آبارأربعة  األنسان الصالحة لشرب اآلبار

بسبب أرتفاع األخرى إذ كانت میاهها غیر صالحة لشرب األنسان  اآلبارأما  آبارتسعة 

 تراكیز األمالح فیها اال أن یمكن أستخدام المیاه بعد تحلیتها .

أمتزاز الصودیوم في ستة وعشرون أن  بعد تطبیق عدة من المعاییر أظهرت الدراسة - 13

كانت  آباروأربعة لذلك كانت صالحة لسقي جمیع المحاصیل الزراعیة  10بئرآ أقل من 

إما معیار النسبة المئویة  ،میاهها صالحة فقط لري محاصیل الحبوب بشكل خاص

ض األرواء الزراعي وهي وعشرون بئر ألغراخمسة المیاه في  لصودیوم أظهر مالئمة

تحت�صنف�املش�وك�بھ�تقع�ميا��م�كانت  آبارتقع تحت صنف المسموح  والجید وخمسة 

� �،والغ���صا�� �معيار�تص�يف �أما �لRichardر��شارد( �أظ�رل) �فقط مالئمة المیاه  مياه

عشر بئر تقع تسعة و  )C3S1یقع ضمن صنف (و عشر بئرآ احدى رواء الزراعي في ألل

وتصنف ضمن المیاه الردیئة ألرتفاع قیمة التوصیلة ) C4S1و() C4S2تحت أصناف(

�( وأتضح من معیار، الكهربائیة �و�ل�وكس �ألرواء��)Wilcoxتص�يف � �صا��ة �املياه أن

� ��� ��آبار سبعةالزرا�� �أصناف �تحت �تقع ��)C3A2،C3A3، C4A2(و�� ��بار أما

�خرى�فقد��انت�ميا��م�غ���صا��ة�ألرواء�الزرا���ولبعض�مش�وك���ا�و���تقع�تحت�أصناف�

)C4A3، C4A4، C5A3(. 

مالئمة لشرب الحیوانات فقد تبین  الجوفیة في منطقة الدراسة أظهرت الدراسة أن المیاه - 14

كانت  )A5،A1( جدآ عدا بئرآتحت صنف الجید والجید یقع أن ثمانیة وعشرون بئر

غیر صالحة لشرب الحیوانات ألرتفاع نسبة األمالح بسبب ذوبان المعادن میاههم 

،أما بالنسبة ألغراض الصناعة واألنشاءات والبناء فقد أتضح  المكونة لصخور الملحیة

 .اآلبارأنخفاض نسبة مالئمه میاه 

/سنة  ³)م5870271األستخدام البشري (األحتیاجات المائیة السنویة ألغراض بلغت   - 15

إذ تعد الزراعة مصدر دخل أساسي  /سنة ³م )4449315لألرواء الزراعي بلغت (اما 
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في المنطقة فأن قلة المیاه تؤثر على أنتاجیة المحصول وبالتالي تؤثر على مستوى 

جه السكان نحو المیاه الجوفیة لتعویض النقص الحاصل في المیاه دخل الفرد لذلك یت

لزیادة رعي الحیوانات  /سنة ³م )4542474ض الحیوانیة بلغت (السطحیة أما ألغرا

 في المنطقة بسسب كثرة النبات الطبیعي.

  -:التوصیات

التي تتمثل بأستعمال األالت المیكانیكیة وذلك  اآلبارالحدیثة في حفر  الطرائقأتباع  -1

 .لتقلیل من الجهد والوقت

 و الحفاظ علیها من التلوث . آلبارضرورة أجراء الصیانة الدوریة ل  -2

بالقرب من سطح  المیاه الجوفیة  تكونإذ بالقرب من األنهار وجداول  اآلبارحفر  -3

 .ویزداد عمقها باألبتعاد عن مصادر المیاه السطحیة مما یقلل من كلف الحفر األرض

الجوفیة لمعرفة نسبة األمالح المذابة لخصائص النوعیة لمیاه  دوري القیام بأجراء فحص  -4

 فیها ولتأكد من عدم حدوث تغیرآ في صالحیتها. 

طریق مطابقتها مع التأكد من صالحیة المیاه الجوفیة  لمختلف األستعماالت وذلك عن  -5

 المواصفات العالمیة والعراقیة.

األهتمام بتعبید الطرق في منطقة الدراسة كخطوة لتشجیع األستثمار الزراعي في   -6

 المنطقة .
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  -المصادرالعربیة:

  القرأن الكریم :اوآل

  ثانیآ: الكتب:

التھامي،یاسر عبد المحمود حامد ،جغرافیا التربة ،كلیة االداب والعلوم االنسانیة ،جامعة  -1

 .، بدون سنة.البحر االحمر

كیث ، ھیدرولوجیة المیاه الجوفیة ، ترجمة ریاض الدباغ ،دار الكتب  تودد،دیفید -2

 .1982للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ، 

(ابن كلیة التربیة الجبوري،سالم ھاتف أحمد ،الموارد المائیة (غیر منشور)، -3

 .2018، 1جامعة بغداد ،ط،رشد)

 1، المناخ التطبیقي ، كلیة التربیة(ابن رشد)، جامعة بغداد،ط سالم ھاتفالجبوري، -4

،2014.، 

نشر ل،دار صفاء ل 1و حامد الخطیب ،جغرافیة الموارد المائیة ،ط حسن أبو سمور -5

 .1990والتوزیع،عمان ،

حسین،شوان عثمان ، الخصائص النوعیة للمیاه الجوفیة بأستخدام نظم المعلومات  -6

 .2010ء للنشر والتوزیع،االردن،،دار غیدا1،طGisالجغرافیة

 .1984حلمي،محمد عز الدین ، علم المعادن ، دار الجیل للطباعة والنشر ، القاھرة ،  -7

،دار الكتب العلمیة للنشر ،القاھرة  2خلیل ،محمد أحمد السید ،المیاه الجوفیة واالبار ،ط -8

،2005. 

، الطبعة العربیة، الیازوري للنشر والتوزیع،  خنفر،عاید راضي ، التلوث البیئي -9

2010. 

، دار  1درداكھ،خلیفة عبد الحافظ ، المیاه السطحیة وھیدرولوجیا المیاه الجوفیة، ط - 10

 . 2006حنین للنشر،عمان، األردن ، 

،جامعة ،كلیة األدابرزوقي،كربل،عبد االلھ ،الدكتور ماجد السید ولي،الطقس والمناخ- - 11

 .1978البصرة ،

ق،عبد الفتاح وأخرون ،جغرافیة الموارد المائیة المعاصرة ، مكتبة الرشید للنشر صدی - 12

 .2008، 1،ط

 .2002عاید،عبد القادروأخرون ، أساسیات علم البیئة ، الطبعة األولى ، - 13

عبادي،سعاد عبد ، محمد سلمان حسن، الھندسة العلمیة للبیئة ، فحوصات الماء، دار  - 14

 .1990الحكمة ، 
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 .2000،دار النشر والتوزیع ، عمان ،1یل كامل ،اساسیات الجیولوجیا،طعطا هللا ،میش - 15

 بدون سنة. جامعة الكوفة، ،المظفر،صفاء مجید ،جغرافیة التربة ،  كلیة االداب - 16

، 1المعموري،بدر جدوع احمد ، جغرافیة الموارد المائیة في العراق ، جامعة بغداد ، ط - 17

2018. 

، السمات األساسیة لبیئات المائیة ، بغداد ، دار  علي ،مقداد حسین ،خلیل ابراھیم محمد - 18

 .1999الشؤون الثقافیة العامة ، 

 .2004دمشق،- ،دار الفكر ،سوریا1موسى،علي حسن ،أساسیات علم المناخ،ط - 19

 .1992،دار الفكر،دمشق ،سوریا،1موسى،علي حسن ،الوجیز في المناخ التطبیقي،ط - 20

،  اه ، وزارة ا ا وا ا  ، اد  اري واون  -21

 ،2000اد ،

  الرسائل واألطاریح: :ثالثآ

مھدي شریف ،المیاه الجوفیة في محافظة واسط  وسبل استثمارھا ،  أخشیف،شیماء -1

 .2016جامعة بغداد ،كلیة األداب ،رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ،

أرزوقي،ھند فاروق ، أستثمار المیاه الجوفیة في حوض بدرة وجصان في محافظة  -2

 .2008بغداد ،رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ،كلیة االداب ،جامعة بغداد ،

رزوقي،ھند فاروق ،المیاه الجوفیة واستثمارھا في محافظة كركوك،اطروحھ أ -3

 .2013(غیر منشورة)،كلیة التربیة،جامعة بغداد،هدكتورا

بطان،دعاء محمد طعمة ، التحلیل الھیدرولوجي لتقییم نوعیة المیاه الجوفیة لناحیة  -4

 كلیة التربیة األساسیة،الرحالیة في محافظة األنبار ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ،

 .2021الجامعة المستنصریة ، 

ثامر،محمد بھجت ، التباین المكاني للمیاه الجوفیة في سھل السلفاني وأمكانیة استثمارھا  -5

بأستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ، أطروحھ دكتوراه (غیر المنشورة) ، كلیة التربیة 

 .2015، (ابن رشد)،جامعة بغداد

، ھیدرولوجیة حوض بحر النجف بأستخدام نظم المعلومات  ثامر،محمد بھجت -6

 جامعة بغداد، ، (ابن رشد) الجغرافیة ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة التربیة

2007. 

الجاف،اجوان سمین احمد ،المیاه الجوفیة في محافظة السلیمانیة واستثمارھا،اطروحة  -7

 .‘2011،جامعة بغداد، (ابن رشد)( غیر منشورة )،كلیة التربیةهدكتورا
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الجبوري ، ھاجر تحسین علي حسین ،نظم المیاه الجاریة في حوض الفرات بین ھیت  -8

 .2013وحدیثة رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة التربیة (ابن رشد)، جامعة بغداد ،

الجمیلي،قاسم عبید فاضل جاسم ،المیاه الجوفیة وامكانیة  استثمارھا في االنتاج  -9

ناحیة الكرمة ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) ،كلیة االداب ،جامعة الزراعي في 

 .2010االنبار ،

الجنابي،أمیرة حبیب شنشول ،تحلیل جغرافي للنشاط الزراعي في ناحیة الكفل ،رسالة  - 10

 .2014جامعة الكوفة ،كلیة األداب،ماجستیر (غیر منشورة )،

ن المیاه السطحیة والترب في حسن،وعد كاظم ،العالقة المكانیة للخصائص النوعیة بی - 11

مشروع الكفل ،شنافیة األروائي ،رسالة ماجستیر (غیر منشورة)،كلیة االداب ،جامعة 

 .2021القادسیة ،

الحسني،سعد ابراھیم جاسم ، المؤشرات البیئیة للمیاه المترشحة في منطقة الدورة ،  - 12

 .2003جامعة بغداد ، كلیة العلوم،رسالة ماجستیر ( غیر منشورة ) ، 

حسین،سجى علي ،التحلیل المكاني لنوعیة المیاه الجوفیة في منطقة آمرلي ،رسالة  - 13

 .2020ماجستیر (غیر منشورة)،كلیة التربیة ،الجامعة المستنصریة ،

–الخفاجي،سیف مجید حسین ،المیاه الجوفیة وامكانیة استثمارھا في منطقة الرحاب  - 14

 .2016جامعة الكوفة ،كلیة األداب،محافظة المثنى ،رسالة ماجستیر (غیر منشورة)،

الركابي،حنین صادق عبد العباس ، التحلیل المكاني لمناسیب المیاه الجوفیة ونوعیتھا  - 15

في القسم الجنوبي الشرقي من قضاء الزبیر ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) كلیة 

 .2017التربیة،جامعة البصرة ، 

،تقییم الخصائص النوعیة للموارد المائیة (السطحیة   الزبیدي،ریم عبدالرزاق حسوبي - 16

جامعة كلیة التربیة،(غیر منشورة)،هوالجوفیة) في قضاء الخالص ،اطروحة دكتورا

 .2021بغداد ، 

 الزبیدي،سندس محمد علوان ،المیاه الجوفیة  في قضاء المحمودیة وسبل استثمارھا - 17

 .2011،جامعة بغداد،ت ،نا،كلیة التر بیة للبرسالة ماجستیر (غیر منشورة)

الزوبعي،أمیر نعمة محمد غافل ، الموار المائیة في ناحیة الیوسفیة وسبل أدارتھا ،  - 18

 .2020،جامعة األنبار ، ،كلیة التربیة رسالة ماجستیر (غیر منشورة)
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  ) الخصائص الكیمیائیة لمیاه الجوفیة ألبار منطقة الدراسة بالملي مكافئ1ملحق (

 X Y اسم البئر
رمز 
 العینة

Ca+  Na+ Mg+ K+ CL- So4- Hco3- 

 44º 90ʺ20ʹ32º A1 45.1 92.2 32.7 2.12 93.2 52 20.5ʹ37ʺ19 مدرسة الشھابیة االبتدائیة

 44º 05ʺ25ʹ32º A2 20.8 28.7 16.3 0.46 21.9 34.9 9.24ʹ42ʺ82 مدرسة طرابلس االبتدائیة

 44º 58ʺ40ʹ32º A3 16.3 24.7 13.2 0.18 19.3 29.2 8.03ʹ40ʺ02 مزار بكر بن علي (ع)

 44º 18ʺ24ʹ32º A4 11.2 16.1 8.63 0.07 14.9 15.9 5.08ʹ32ʺ79 مدرسة الخوارزمي

 44º 90ʺ37ʹ32º A5 45.0 91.3 32.5 2.09 93.2 51.9 20.5ʹ36ʺ34 مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)

 44º 72ʺ17ʹ32º A6 8.63 11.7 4.93 0.06 9.53 16.5 3.44ʹ32ʺ33 سعد عبد الجاسم عبد العلي

 44º 17ʺ18ʹ32º A7 16.0 16.2 8.05 0.48 13.1 18.3 5.87ʹ32ʺ00 محمد حیاوي عبد علي
مرتضى عبد الجاسم عبد 

 العلي
67ʺ31ʹ44º 11ʺ18ʹ32º 

A8 13.9 22.8 11.0 2.25 18.1 24.4 7.82 

 44º 44ʺ18ʹ32º A9  6.78 16.2 8.05 0.48 13.1 14.1 5.87ʹ32ʺ56 احمد عبد الجاسم عبد علي

 44º 06ʺ18ʹ32º A10 7.23 16.0 8.22 0.53 13.2 14.1 5.87ʹ31ʺ67 حیاوي عبد علي

 44º 44ʺ18ʹ32º A11 7.23 16.0 8.22 0.53 13.2 14.1 5.78ʹ32ʺ06 رعد عبد الجاسم عبد علي

 44º 86ʺ17ʹ32º A12 7.68 11.4 7.39 0.15 9.1 11.1 6.39ʹ32ʺ36 احمد ھاشم جبر

 44º 83ʺ17ʹ32º A13 3.54 18.6 2.95 0.30 10.2 10.6 4.42ʹ32ʺ06 ھادي ھاشم جبر

 44º 52ʺ38ʹ32º A14 5.44 5.50 6.02 0.24 6.39 8.65 7.34ʹ40ʺ06 محل علي الخفاجي

 44º 13ʺ35ʹ32º A15 6.47 5.82 6.80 0.20 6.11 12.5 5.06ʹ39ʺ91 مجمع النبي ایوب

 44º 27ʺ36ʹ32º A16 3.50 11.3 6.04 0.19 5.56 6.87 5.08ʹ40ʺ07 احمد شاكر

 44º 28ʺ36ʹ32º A17 4.67 13.0 10.58 0.18 7.78 9.25 7.52ʹ40ʺ04 حاكم حسین الدمن

 44º 11ʺ36ʹ32º A18 1.94 23.6 3.40 0.23 16.9 11.8 3.23ʹ39ʺ75 فالح راشد

 44º 16ʺ36ʹ32º A19 3.11 15.7 9.45 0.22 11.1 8.05 3.26ʹ39ʺ74 خضیر عباس

 44º 82ʺ31ʹ32º A20 8.72 15.9 14.3 0.21 11.9 1.96 34.9ʹ43ʺ39 حدیقة الفردوس

 44º 03ʺ35ʹ32º A21 3.89 11.6 5.10 0.19 10.5 9.68 5.88ʹ40ʺ05 میثاق كاظم

 44º 5ʺ38ʹ32º A22 4.26 6.96 5.67 0.19 9.45 6.48 8.85ʹ40ʺ03 منظومة ناظم

 44º 45ʺ38ʹ32º A23 3.81 6.23 3.70 0.20 5.84 7.91 8.03ʹ4 حجي مطشر

 44º 28ʺ36ʹ32º A24 4.28 11.1 4.91 0.15 5.28 5.41 1.68ʹ40ʺ75 مجمع ابو زوایا

 44º 14ʺ35ʹ32º A25 3.89 3.71 4.91 0.16 4.72 6.49 7.38ʹ39ʺ97 محمد مردان

 44º 28ʺ36ʹ32º A26 4.67 13.0 10.5 0.18 7.78 9.26 4.54ʹ40ʺ04 1الدمن حسین

 44º 85ʺ34ʹ32º A27 9.68 9.13 9.12 0.20 13.5 8.69 6.36ʹ38ʺ1 3الرانجیة 

  44º 96ʺ37ʹ32º A28 1.84 10.7 1.72 0.17 5.07 6.48 3.18ʹ36ʺ36 عبد� بن زاید (ع)

 44º 48ʺ27ʹ32º A29 6.38 5.74 7.15 0.35 6.79 11.4 1.09ʹ44ʺ61 2أبو سمیج رقم 

 44º 23ʺ30ʹ32º A30 1.89 10.7 1.72 0.15 1.07 6.40 3.21ʹ46ʺ49 قریة الرستمیة

  )23المصدر: األعتماد على جدول (
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  ) ألبار منطقة الدراسةSAR) حساب قیمة (2ملحق (

 اسم البئر
رمز 
 العینة

Ca+  Na+ Mg+ 
2/)( MgCa

Na
SAR


  

 A1 45.1 92.2 32.7 14.7 الشھابیة االبتدائیة مدرسة

 A2 20.8 28.7 16.3 6.67 مدرسة طرابلس االبتدائیة

 A3 16.3 24.7 13.2 6.43 مزار بكر بن علي (ع)

 A4 11.2 16.1 8.63 5.12 مدرسة الخوارزمي

 A5 45.0 91.3 32.5 14.6 مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)

 A6 8.63 11.7 4.93 4.5 سعد عبد الجاسم عبد العلي

 A7 16.0 16.2 8.05 4.68 محمد حیاوي عبد علي
مرتضى عبد الجاسم عبد 

 العلي
A8 13.9 22.8 11.0 6.47 

 A9  6.78 16.2 8.05 5.95 احمد عبد الجاسم عبد علي

 A10 7.23 16.0 8.22 5.77 حیاوي عبد علي

 A11 7.23 16.0 8.22 5.77 رعد عبد الجاسم عبد علي

 A12 7.68 11.4 7.39 4.16 احمد ھاشم جبر

 A13 3.54 18.6 2.95 10.3 ھادي ھاشم جبر

 A14 5.44 5.50 6.02 2.30 محل علي الخفاجي

 A15 6.47 5.82 6.80 2.26 مجمع النبي ایوب

 A16 3.50 11.3 6.04 5.18 احمد شاكر

 A17 4.67 13.0 10.58 4.71 حاكم حسین الدمن

 A18 1.94 23.6 3.40 14.4 فالح راشد

 A19 3.11 15.7 9.45 6.28 خضیر عباس

 A20 8.72 15.9 14.3 4.69 حدیقة الفردوس

 A21 3.89 11.6 5.10 5.47 میثاق كاظم

 A22 4.26 6.96 5.67 3.13 منظومة ناظم

 A23 3.81 6.23 3.70 3.22 حجي مطشر

 A24 4.28 11.1 4.91 5.18 مجمع ابو زوایا

 A25 3.89 3.71 4.91 1.77 محمد مردان

 A26 4.67 13.0 10.5 4.72 1حسین الدمن

 A27 9.68 9.13 9.12 2.98 3الرانجیة 

 A28 1.84 10.7 1.72 8.04 عبد� بن زاید (ع)

 A29 6.38 5.74 7.15 2.20 2أبو سمیج رقم 

 A30 1.89 10.7 1.72 7.98 قریة الرستمیة

  )1المصدر: األعتماد على ملحق (
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  ألبار منطقة الدراسة %Na) حساب قیمة 3( ملحق

  اسم البئر
رمز 
 العینة

K+ Na+  K+Na 
Na+K+
Mg+Ca 

  

Na=
����

(����������)					 × ��� 

  A1 2.12 92.2 94.32  172.12  54.7 مدرسة الشھابیة االبتدائیة

 A2 0.46 28.7 29.16  66.26  44.0 مدرسة طرابلس االبتدائیة

 A3 0.18 24.7 24.88  54.38  45.7 علي (ع) مزار بكر بن

 A4 0.07 16.1 16.17  36  44.9 مدرسة الخوارزمي

 A5 2.09 91.3 93.39  170.89  54.6 مدرسة ابراھیم الخلیل (ع)

 A6 0.06 11.7 11.76  25.32  46.4 سعد عبد الجاسم عبد العلي

 A7 0.48 16.2 16.68  40.73  40.9 محمد حیاوي عبد علي

 A8 2.25 22.8 25.08  49.95  50.2 الجاسم عبد العلي مرتضى عبد

 A9  0.48 16.2 16.68  31.51  52.9 احمد عبد الجاسم عبد علي

 A10 0.53 16.0 16.53  31.98  51.6 حیاوي عبد علي

 A11 0.53 16.0 16.53  31.98  51.6 رعد عبد الجاسم عبد علي

 A12 0.15 11.4 11.55  26.62  43.3 احمد ھاشم جبر

 A13 0.30 18.6 18.9  25.39  74.4 ھاشم جبر ھادي

 A14 0.24 5.50 5.74  17.2  33.3 محل علي الخفاجي

 A15 0.20 5.82 12.02  19.29  62.3 مجمع النبي ایوب

 A16 0.19 11.3 11.46  21.03  54.6 احمد شاكر

 A17 0.18 13.0 13.18  28.43  46.3 حاكم حسین الدمن

 A18 0.23 23.6 23.83  29.17  81.6 فالح راشد

 A19 0.22 15.7 15.92  28.48  55.8 خضیر عباس

 A20 0.21 15.9 16.11  39.13  41.1 حدیقة الفردوس

 A21 0.19 11.6 11.79  20.78  56.7 میثاق كاظم

 A22 0.19 6.96 7.15  17.8  40.1 منظومة ناظم

 A23 0.20 6.23 6.43  13.94  46.1 حجي مطشر

 A24 0.15 11.1 11.25  20.44  55.0 مجمع ابو زوایا

 A25 0.16 3.71 3.87  12.67  30.5 محمد مردان

 A26 0.18 13.0 13.18  28.32  46.5 1حسین الدمن

 A27 0.20 9.13 9.3  28.13  33.0 3الرانجیة 

 A28 0.17 10.7 10.87  14.43  75.3 عبد� بن زاید (ع)

 A29 0.35 5.74 6.09  19.62  31.0 2أبو سمیج رقم 

 A30 0.15 10.7 10.85  14.46  75.0 قریة الرستمیة

  )1المصدر: األعتماد على ملحق (
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Abstract 
 

 Abstract 

The study dealt with spatial modeling of the qualitative characteristics of 

groundwater in the Al-Kifl area and ways to invest it, as the study area is one 

of the districts of Al-Hilla district in the province of Babil and is located 

between two latitudes  (32º25ʹ0ʺ) and(32º05ʹ0ʺ)north and longitudes 

(44º35ʹ0ʺ) and (44º20ʹ0ʺ) east, and it is located in central Iraq in the 

southwestern part of Babil Governorate and is bordered to the northwest by 

Karbala Governorate and to the southwest by Najaf Governorate. 

 Geologically, the study area covers the sediments of the Quaternary period, 

which consists of the Holocene sediments, which were represented by the 

sediments of the flood plain, the sediments of marshes and swamps, the 

deposits of shallow depressions, and the sediments that are due to human 

action.  As for the surface of the region located within the unstable 

con�nental shelf, its highest height is in the northern sec�on, reaching (51-

31 m) and an area of   (30.33 km), and it occupies 6% of the total area of   the 

region and its lowest height in its southeastern sec�on is (19.9-9 m).  Its area 

is (77.33) km, which is equal to (15%) 

 As for the climate of the region in the summer, the temperatures rise and 

the rains are interrupted due to the non-recurrence of the passage of air 

depressions. In the winter, the temperatures drop and rain falls, which 

affects the groundwater levels, as they rise in the winter and decrease in the 

summer.  As for the soil, it is a sedimentary soil formed from sandy and 

alluvial deposits with a few pebbles if it is formed from the sediments that 

the river throws on its sides.  Aerobic water sedimentation, water 

sedimentation resulted from successive high floods and sedimentation 

brought by irrigation water. As for natural plants, they appear on the banks 

of rivers, such as western plants and willows, and aquatic plants such as 

Chambalan, marsh and swamp plants, such as reeds and sedges. 
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 And the Kifl area belongs to an underground reservoir (unconfined) and its 

sediments consist mainly of silt and shale.  m, meaning that its water is close 

to the surface of the earth, which makes its investment process economically 

inexpensive, and that the values   of stable levels are close in the study area 

because it belongs to one underground reservoir, as mentioned previously, 

and that the produc�on capacity of its wells ranged between (1-8) liters / 

sec, and the results showed  The analysis of the physical properties of well 

water made a lot of differences, as the (pH) value ranged between (6.9 - 7.8) 

and the value of (dissolved solids) ranged between (732.4 - 18220) mg / liter 

and the value of (electrical conductivity) ranged between (1159 -23000) 

while  Regarding the chemical properties, the positive ions represented by 

each of the sodium whose value ranged between (85.3.-2120) mg/l and 

calcium whose value ranged between (37-904) mg/l and potassium whose 

value ranged between (2.4-88) mg/l  And magnesium, whose value ranged 

between (21-399)  mines/liter and nega�ve ions represented by chloride 

whose value ranged between (38-3308) mg/l and nitrate whose value ranged 

between (1-10) mg/l and sulfate whose value ranged between (94.9-2500) 

mg/l and bicarbonate which  Its value ranged between (67 - 2130) mg / liter, 

as the values   of positive and negative ions varied among themselves, and 

through the application of a set of standards developed by international and 

local organizations to determine the validity of water, it became clear that 

the water in the study area is suitable for cultivation and drinking of animals, 

but it is not  Suitable for human drinking due to the high concentrations of 

salts in it and its low suitability for industry, construction and buildings. 
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	أما بالنسبة لمناخ المنطقة في فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة وينقطع سقوط الأمطار بسبب عدم تكرار مرور المنخفضات الجوية أما في فصل الشتاء فتنخفض درجات الحرارة  وتتساقط الأمطار مما يؤثر هذا على مناسيب المياه الجوفية أذ ترتفع في فصل الشتاء وتقل في فصل الصيف. اما بالنسبة  للتربة فهي تربة رسوبية تكونت من رواسب رملية وغرينية مع القليل من الحصى إذ تكونت من الرواسب التي يلقيها النهر على جانبيه وتمتاز بذراتها الخشنة وأملاحها القليلة وصرفها الجيد وهذا يعني ان تربة منطقة الدراسة تربة رسوبية نهرية  بدرجة الاولى تكونت بفعل ترسبات  نهر الفرات ثم  أضيفت لها الترسبات المائية الهوائية،الترسبات  المائية نتجت بفعل الفيضانات العالية المتعاقبة وترسبات التي جلبتها مياه الري وبالنسبة لنباتات الطبيعية فأنها تظهر عند ضفاف الأنهار كنبات الغرب والصفصاف والنباتات المائية مثل نبات الشمبلان ونباتات الأهوار والمستنقعات مثل نبات القصب والبردي.
	أما فيما يخص الخزان الجوفي فأن منطقة الكفل تعود الى خزان جوفي (غير محصور) وتتكون ترسباته من الغرين والطفل بشكل رئيس ويعتبر الخزان الرئيس في المنطقة ويتغذى من مياه الامطار الساقطة ومن الانهار والجداول المتفرعة منها كجدول الكفل وشط الحلة ، وتراوحت أعماق الآبار في منطقة الدراسة بين(8-24)م أي أن مياهها قريبة من سطح الأرض مما يجعل عملية أستثمارها أقتصاديآ غير مكلفة وأن قيم المناسيب المستقرة متقاربة في منطقة الدراسة لأنها تعود الى خزان جوفي واحد وأن طاقة الأنتاجية لأبارها تراوحت بين (1-8)لتر/ثا، ولقد أظهرت نتائج تحليل الخصائص الفيزيائية لمياه الآبار الكثير من الأختلافات أذ تراوحت قيمة (الأس الهيدروجيني) بين (6.9 – 7.8) وتراوحت قيمة ( المواد الصلبة الذائبة) بين (732.4 – 18220)ملغم/لتر وتراوحت قيمة (التوصيلة الكهربائية) بين (1159 -23000)مايكروموز/سم أما بالنسبة للخصائص الكيميائية فأن الأيونات الموجبة التي تمثلت بكل من الصوديوم الذي تراوحت قيمتة بين (85.3.- 2120)ملغم/لتر والكالسيوم الذي تراوحت قيمتة بين (37 – 904)ملغم/لتر والبوتاسيوم الذي تراوحت قيمتة بين (2.4 – 88) ملغم/لتر والمغنسيوم الذي تراوحت قيمته بين (21 – 399) ملغم /لتر والأيونات السالبة التي تمثلت بكل من الكلوريد الذي تراوحت قيمتة بين (38 – 3308) ملغم/لتر والنترات الذي تراوحت قيمتة بين (1 – 10) ملغم /لتر والكبريتات الذي تراوحت قيمتة بين (94.9 – 2500) ملغم/لتر والبيكاربونات الذي تراوحت قيمتة بين (67 – 2130) ملغم/لتر فقد كانت قيم الأيونات الموجبة والسالبة متباينة فيما بينها، ومن خلال تطبيق مجموعة من المعايير التي وضعت من قبل منظمات عالمية ومحلية لتحديد صلاحية المياه أتضح أن المياه في منطقة الدراسة صالحة لزراعة ولشرب الحيوانات الأ أنها غير صالحة لشرب الأنسان لأرتفاع تراكيز أملاح فيها وانخفاض صلاحيتها بالنسبة للصناعة والبناء والأنشاءات .
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