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 تقديرالشكر ولا                                                   
 

رجذ  ا  ضلذ و    امدمذد   و ه لذو    أ مالذ    و  ح  ذو ال  اللذالم  الالذال  أالحمد هلل الذي    

م ى من أونزل م يو القرآن   الان مر ي م ين ال اضلح من نطق  اللاد  القائم  حجج هللا م ذى الب ذاد 

 محمد  م ى جميع آل  يدو الطي ين الطاهرين ملا يح الهدى  البر م ال ثقى .ن ينا 

   بد ...

َل الفلــــــــــــل ال هال  بالى ) ضان من أدب اإلسال  أنَّ يبرف الفلل ألهل   َ  َ  َناَلُ ْا اْلفَْلذ

لشذكر  البرضذان  لذى أ قذد   ذ اضر ا نَّ أخذدم جهذد  الب مذي هذيا أنذا أ( يطيذ  لذي  732( )ال قرم / َْينَُكمْ 

الدكد ر )ضخر  خ ف م دهللا ال يذا ي( ال لدفلذ و  ق ذ ل اإلفذراف م ذى هذيا الرسذال   المالامد األسداذ

 لما  يل مذن جهذد ضذي ا فذراف  الد جيذو الب مذي ال الذي  طمرنذي  طي دذو   الذن اخالهذو   شذجيبو 

لب م ال دامي  لو من الب ي القذدير طال هللا ممرا لخدم  اأالمد اصل لي ال ضكان ا اً ه ل ان يك ن مشرضاً 

  ن يمنَّ م يو  اللح   الد ضيق  البمر المديد.

كما (   راس طني م د الحالين الياسر  أ) الدكد رمأ قد   شكر  الى رئيال  هالم الجغراضي   

هالذم الجغراضيذ  ك يذ  الدر يذ  الالن  الدحلذيري   ضذي  يشرضني أن أ قد    اضر الشكر الى جميع أسداذم 

 ما سذداذ   م ذد الذر من ( محمذد الدكد رم )هال  مالمالامد ما سداذمنهم  ات جامب   غداد  أخصل  ن

(ال   م ذي خلذير الذدكد ر )سذا ر  ا سذداذ المالذامد ( ال  القيالذي  الدكد رم )رضذل ا ذراهيم مالمالامد

 .(   كاصالح ا لب)اسحق    رالدكد ا سداذ المالامد 

ا سذداذ  الباني( من ك يذ  الدر يذ  جامبذ   كريذ  الا مد  رهي  ) الدكد رم مالمالامد ما سداذ   

)سحاب خ يف  الالامرائي( اسا يم ضي جامبذ    الدكد ر الدكد ر )ص اح  م د الالامرائي( ال المالامد 

الدكد ر )ظاضر ا راهيم طو البذزا  ( مميذد ك يذ   ر يذ  جامبذ  سذامراء  ال ا سداذ المالامد سامراءال 

الذذدكد ر )نبمذذان  الذذن الج ذذ ر ( رئذذير هالذذم الجغراضيذذ  ضذذي جامبذذ   لمالذذامدا سذذداذ ا  اضذذاض  الذذى

ال أخذص  الشذكر الذى  ( لد جيها ذو القيمذ  لذير ذيم  الذن ط ذ )هحطذان  الالذيد كري ال  فذكر  الذى 

 .ا سداذ المالامد الدكد ر )سبد مجيل الدراجي(

ه دا المميزم ضذي ها ف محمد( لج ضالدكد ر )ناه ا سداذ المالامد  أمرج   اضر ا مدنان الى

    المداد الخذرائ  ل  صذ ل الذى ندذائج دهيقذ  ضذي الرسذال  ضجذزاا هللا منذي خيذر جذزاءأمالاند ي ضي 

يف  ني أن ا قد   شكر   امدناني الى الدكد ر )نلير  الن ال لرا  ( رئير فذب   الميذاا الج ضيذ  

 ير الفذذدال  ( رئذذير هالذذم البامذذ  ل مالذذح الجي لذذ جي البراهيذذ   الذذدكد ر )أ مذذد نذذاظم كذذ  الهيذذ مضذذي 

        البامذذذ  ل ميذذذاا الج ضيذذذ  ضذذذي  غذذذداد  المهنذذذدس  الهيذذذ مالدراسذذذات  الدحريذذذات الهيدر ل جيذذذ   ضذذذي 

)  الذن  ميذد كذاطع( مذن  مدير الهي م البام  ل مياا الج ضي  ضرع سذامراء ال  الذدكد ر (محم د محمد)

ال   انالذى الجهذد الذي   الارد المائيذ  المذائي هالم الالياسات ال يئي  الدا ع ل مركذز الذ طني إلدارم المذ 

البامذذ    الهيذذ مرئذذير  هالذذم  المخد ذذرات المركزيذذ  ضذذي  ) راضذذع جاسذذم طايذذر خ يذذر(   يلذذ  مبذذي دكدذذ ر

  .ل مالح الجي ل جي

هالي أفب   طرام  سامراء  ال  الى ضي   الشكر الجزيل  مظيم ا مدنان الى البام ين  أ قد   

  .لي اثناء الزيارات الميداني  سامراء الكرا  لمالامد هم

 جه دا (  أ مد م  ان ممار)خ ين الاليد الفاضل ألمكد   ا ا  مرج  الشكر الخاص الى صأ 

  جزاء . خيرجزاا هللا مني  هيا الرسال   أكملالم ي ل  ضي 

لذذي  ضذذي كاضذذ  الزيذذارات  ل مراضقذذ  أخيذذراً   يفذذ  ني أن أهذذد   ذذالل فذذكر  الذذى  الذذد  البزيذذز 

يلذا  أن أهذد   ذالل فذكر  أ  يفذ  ني  الاني  الذى منطقذ  الدراسذ    الذد ي  ذدممها  دمائهذا لذي الميد

منذي كذل الحذ   لمذا  ذيل ا مذن جهذد ضذي  قذيم هذيا الرسذال  لهذم ملذاء لجنذ  المناهشذ أالى   ا درامي

  ا  درا .

راً   ضقهم  سدد خدم  الشكر  الدقدير الى كل من مد لي يد الب ن  ضا ني ذكرهم جزاهم هللا خيأ 

 ضمياء خطاهم أنو سميع مجي  .
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 {{املستخلص}}

 قذع  هدف الرسال  ) الدح يذل المكذاني ل ميذاا الج ضيذ  ضذي هلذاء سذامراء  اسذد مارها ( الدذي 

)882,33( من منطق  الدراس   ين دائر ي مرض   580,34( الى(    ُما  ين خطذي طذ ل  فما  

)590,43(مذن  154,44(الذى(   ل ميذذاا  فذرهاً  الذذى  يذان    ذاين  الخلذذائص الكيميائيذ   الفيزيائيذ

 الج ضي   ين انحاء منطق  الدراس  .

بد المياا الج ضي    دى البناصر الرئيالذ  ل دنميذ  كمذا  م ذل خطذ م  حذ ل  ضذي  نشذاء  هيذا   ُ 

 ً ت ا هدلادي  المخد ف   منها اللنامي   الزرام ال  هد اطداد ا هدما   ها ضي البذرا  مامذالنشاطا

 ال   م اسم الجفاف المدداليذ   لجذ ء الذد ل  الق    لاريف األنهارلنديج     ً  منطق  الدراس  خاص

ضي هلاء  المجا رم   لى خزن المياا خ ف سد دها  داخل خزانا هاال  م ي   م دراس  المياا الج ضي 

ال دج ذ  نهذر  والخزان الج ضي الرئيالذي الب ذ   ل منذاطق ال اهبذ  فذره يبد  ك ين المقدادي   سامراء

نطذا  الذي  ي  ذل مبذدل هذيا ال  يذ  يمدذاط ال مرين الل دج    امدداد سالسل  نهر   المحل ر  ين

(   3111 -1111)                 ذذين ( مدذذر   م   ذذ   دذذرا ح مذذا 15-11ممذذق اا ذذار ضيذذو مذذن )  

يبد ذر  كذ ين انجانذ  الخذزان الجذ ضي الرئيالذي الب ذ   لبمذ   ضي  ين ال مياا  يكار  نا ي   م غم/لدر

(  35-15)  مناطق هلاء سامراء ال اهب   طرب نهر دج    الذي  ي  ذل مبذدل ممذق ا  ذار ضيذو مذن

 .ي  مياا ك ريدا  م غم/لدر ( 5111 - 3111  م      درا ح ما  ين ) رأ  اك  درم

 سذامدت  اللقد كان الد جو نح  هيا المخز ن المائي الج ضي   صفو مكمالً لمشاريع الر    

( ضذي منطقذ  طذرب هلذاء سذامراء  هيا المياا م ى اندشار طرام  )محاصيل الح  ب  الخلذر ات

الدي  فدقر الى المشاريع الر ائي   اص ح  هذيا ا  ذار نقطذ  جذيب الالذكان ممذا أدى الذى هيذا  نمذ  

 سيما الجزء الغر ي منها.  سديطان الم ب ر   ل اا ار المائي  المندشرم ضي هلاء سامراء ا

 الشذذبير  القمذذح شذذدهر  زرامذذ  المحاصذذيل الم سذذمي   طرامذذ    مذذا أنَّ منطقذذ  الدراسذذ  

يذ  دراسذ   مذن هنذا جذاءت أهم ال ر ي  الحي انات  خاص  األطنا   األ قار اضاض  الى  الخلر ات 

 مذذن ثذذم  الذذاب مخد ذذف ا  دياجذذات مذذن الميذذاا الج ضيذذ  ل طذذراض ج ضيذذ  لهذذيا المنطقذذ  الميذذاا ال

ال الزراميذذ  (  هذذد  ذذم أيلذذاً دراسذذ  أنمذذاط اسذذدبما ت األرض  ال الحي انيذذ  )اللذذنامي  ال المنزليذذ 

الزرامي  م ى المياا الج ضيذ  ضذي منطقذ  الدراسذ  مذن  يذ  أنذ اع المحاصذيل  المالذا   المزر مذ  

 كيل    طيع ال ر م الحي اني   أن امهذا  هذد  ذم  مطذاء رميذ  مالذدق  ي   سذد مار الميذاا  المحاصيل 

 .هلاء سامراءالج ضي  ضي 
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 املقدمـــــــــة
مصار  مام مصاها  الةافي  فان   ار ه (Ground Water)  الجوفيا  المياه  تشكل  

 هاه  ضامم العافا  يقا  حيا  جهف  يالشب  الجهف  المنهطق لبيئ  األسهس   الحيه  يشفيهن

 يالكةيف التهريرات مم العرير العفا  السطحي  فن المهئي  الموا ا ياجهت يقر ، المنهطق

 الساكهن  ظاه أ يجهات مماه المهضان القافن مام الةاه ن النصف فن سيمهي االضفا  مم

 الاتق   فان  مام الافم  يه ا   )يحيوا اهته  مااا هه  إل ياء)   الجوفيا   المياه   حاو

العافا  مام ايا الجاوا  التان تقا  ام اع مناه   هاه   الا  الراخ ا  السطحي  الميه  كميهت

خاه يشا ل اهتماهل الكةياف مام أموضوع الميه  الجوفي   اهل  االهميا  ي إن   ي، اال هه  فيهه 

ايا العهل  لسر النق  الحهصل فن الميه  السطحي  التن ال تكفن لت بي  احتيهجاهت التنميا  

 المتسه ه  فن  عض ايا العهل .

شااكل خاا ااهت ياسااع  يمكاام  فاانتحاات سااطر اال    تتجماا  الميااه  الجوفياا  إذ

ي  تيجا  ا ارفهع المياه  الجوفيا  ه ا  شاكل هياون هنار أهم طفيق حفاف اال اه   است اللهه

 ي الواحهت يسط الصحه ي.أالجبها 

 يهاه  ياالحيهئيا  يالكيميهئيا  الفيايهئيا  الت ييافات مام العريار الجوفيا  المياه  تعاه ن     

 جافاءاتا  عار   المدسساهت   عاض  تقاول حيا  المياه  هاه  ت او  الا  تاداي الت ييفات

 .البشفي لالستخرال صالحي  الميه  هه  لجعل 

المهئيا   المساطحهت مم  (2.1% ) سب  اال ه  ميه  مصها  تشكل 
،
 السابع لهاها 

 ياالماال  يالعماق  المنسوب منهه يالفحوصهت القيهسهت مم العرير فن الميه  هه  ترخل

، الكبفيتاهت ،  الك و يارتت مةال المياه  فان الموجاوا  العنهصاف الكيميهئيا  ي عاض الهائب 

 ماام يالتوصااي ي  الكهف هئياا   يميفهااه الك ياا  المااواا الصاا ب  الهائباا  الكه  و ااهت 

 صاالحيتهه يمستوى الجوفي  فن قضهء سهمفاء الميه  يه ينه معفف   وهي  ،الفحوصهت

 االخفى.  يالا اهي  الصنههي  ياالستخرامهت البيئني البشفي لالستخرال

تحتال  هاه   إذقضي   محهفظ  صال  الاريم أحر أ)قضهء سهمفاء(  ـمنطق  التمةل   

مام حيا  اساتخرامهه ل مياه  الجوفيا   العافا المحهفظ  المفتب  االيل  مم  يم محهفظهت 

 فيهه .  اي مم حي  هرا اال ه  المحفو 

% ماام  25 إن   إذه اا  ميااه  اال ااه  ، ال اا س  اا  اهتمااهامنطقاا  التعتماار ا اضاان 

% البااهقن ماام اال اضاان تعتماار ه اا  75 يا اضاايهه الا اهياا   تسااق   هلميااه  السااطحي  

 الميه  الجوفي .
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 }}الفصل االول{{

 اإلطار النظري 
اهم الموارد الطبيعية وبوصفهاا ارصفم جودفود وى مفق جهوفود ولافا  تعد المياه

الهصففل  تطبيفف   اهفف  تلففاو فففت تيففايل ا مففر الاصفف  البيهففة وتاو اففا    ىسففا   دورا 

 فف  وجلاجي  اتفرجب   دففهوهفت جيففامة البثفا وف  في   و  جلاجيفا  البثفا العممفت 

ففت العمفل سف ددجة االدوا  والوسفالل المو حدود جلطوفة الدراسفة فضال انوهيامي   

الم احفففل ال ففففت جففف  بافففا البثففففا والدراسفففا  السففففابوة   كفففف ل  الميفففدا ت والما بفففت 

 الصففعوبا  ال ففت وادافف  هفف ا فضففال اففن   المفف كور وجصففطمثا  والمهففاهيم ال ففت 

 البثا .

 البحث شكلةم 

  الميفامة إن   و   العممفت البثفا  ثو ال طالقل االولق الدطو  هت الميامة إن  

 السفثر و الجوفية لممياه الجال  االس عما  إن  امياا  ججاب  ي  اسهمةن هت ابار  ا

 لف ا    اديفد  لميفاكل الجوفيفة الميفاه تعف   ففت سفبر الملطوفة سفاان جفن المسف م 

 ـ:االتت اللثو امق جيامة البثا ط ح امق الباحثة امد 

لملطوة ؟ ا فت الجوفية المياه سثر زياد  فت ث ىالعواجل الطبيعية والبي ية   هل -1

 ففت ال بفاين هف ا طبيعفة وجفاهت توزيعافا المافا ت؟ الجوفية ففت ت باين المياه  هل

 والزرااية ؟ الصلااية االس ثمارا  امق ال أثي 

 هف ه ثف ى هفو ؟ وجفا والايمياليفة الهيزياليفة صواصاا فت تباين  الجوفية المياه هل -2

 الصلااية؟ و تاا  الزراايةااس ثمار امق االص الف

 او زراايفة او صفلااية اسف ثمارا  كا ف ى سفوا  اسف ثمارا  الجوفية اهلممي هل -3

 ؟ وجا هو دور المياه الجوفية فت ال وسيع المساحا  المزرواة ؟ صدجية

ملطوة فت ادزا  جعيلة جلاا بادر كبي  فت اس عماال  المياه الجوفية الهل تعا ت  -4

 ؟وتدهور  واي اا وقمة كمي اا 

  البحث فرضية  

 وإثباتافا  تثويوافا ففت ت  فر ف  فيا  باحثفةلم ففنن   البثفا يفامةج تثديفد بعد

اله  فية يوفوع امفق ال دمفين الم قف   اص يفار إن   و  وجمالفة جولعفة وإدابفا  كثمفو 

 :ـ اآلتت اللثو امق ف  يا   الباحثةامية تضع  لم وصل إلق الثمو  بيال صثيح 

 جلطوة فت الجوفية مياهال  واية امق كبي  تأثي  ال  بة ىو الصدور للواية إن   -1

 الدراسة.

واجل الطبيعية بين العو الجوفية المياه جلاسير اص الف  بين قوية االقة هلاك -2

 .ة الدراسةوالبي ية فت جلطو
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 ه ا إن   و  فت جلطوة الدراسة الجوفية المياه توزيع جاا ت فت تباين ودودن  إ -3

 .الملطوة فت والصلاات الزراات االس ثمار طبيعة فت كبي  بيال ىث  قد ال باين

جاا ية تثوي  االس غال  االجثل لمموارد المياه الجوفية فت جلطوة الدراسة ى -4

 .الزرااية المساحا  فت ال وسع و الجوفية المياه اس ثمار وإيجابية

  ةالدراس منطقةحدود 

 لع اقا جن االوسط  الجز  فت يوع ي  ال ساج ا  بوضا  الدراسة جلطوة ت ثدد         

 بغفداد جفن اليفما  الفق (لهيضفتا السفال جفن اليف قت اليفمالت الجفز  يمثفل  والف ي, 

 الجلفوبت الجفز  فت الواقع   الدين صالح جثافظة قضيةى حدى وه (  كم  120بمسافة

 ج سفاويين  يف   دفزليين الفق الملطوة وسميو ددمة  ا  فياا يم  حيا    جلاا الغ بت

 الوضفا  ج كفز الي قت الجز  يضم   (تالغ ب الجز  جن صغ ى هو) الي قت الجز 

 . الث ثار و احية   ددمة  احية الغ بت الجز  يضم و المع صم و احية

)882,33(  جن ا   دال تت بين الدراسة جلطوة توع     
)580,34(الفق  

  

)590,43(جفن طفو  صطفت بفين جفا و شفمااُل  
)154,44(الفق  

 جفاىو   شف قا   

 الدور قضا  الي ق جنو  الدور و تا ي  قضا  اليما  جن فيثدها اإلدارية حدودها

   بفاراال وجثافظفة الث ثار بثي   الغ ب وجن   و احية الضمواية ال ابعة  لوضا  بمد

 .(1) ص يطة فت يالحظ كما  بمد قضا  الجلوب وجن

 و ففم(د0221 000و جففا يعففاد  )ى(  2كففم 0444وتوففدر جسففاحة الوضففا  الاميففة )   

توزافف  امففق  احيففة ج كففز قضففا  سففاج ا   احيففة المع صففم    احيففة الث ثففار    احيففة 

دو ففم(  402446) ىي ( 2كففم 636.6  تبمففم جسففاحة الملطوففة شفف ق ددمففة  ثففو )ةددمفف

 (2كفم 3113.4جواطعة زرااية( اجا جلطوفة  ف ب ددمفة تبمفم جسفاح اا  ) 11وتضم )

جواطعففة( جوزاففة امففق  31)جففن ىصففلجواطعففة  (20تضففم) دو ففم ( 1464360)   ىي

 (. 2وص يطة )  (1يالحظ ددو  )   قضا  ساج ا  بيال ااع

  احيفة)تبمفم جسفاح    إذوتوزا  ه ه المواطعا  امق اللواحت قضفا  سفاج ا     

جواطعففا (  و  7دو ففم( وتضففم ) 01646جففا يعفاد  ) ( تو يبففا2كففم 241.4المع صفم( )

( تو يبففا جففا يعففاد  2كففم 314.2)سففاج ا ( ال ففت تبمففم جسففاح ااقضففا   احيففة )ج كففز 

تبمففم جسففاح اا  و احيففة ددمففة ال ففت جواطعففة( 12)            و ففم  دو ففم( 201420)

تبمم  جا  احية الث ثارى (جواطعا 7و م  ) (دو م 711200يعاد  ) ( جا 2كم1772)

     .  جواطعا (13و م  ) دو م( 602441( وجا يعاد  )2كم2135.4جساح اا )

 

 

 

 



 االطار النظري *********************************الفصل االول ******

 

 

4 

 (1ددو  )

 والدو م( 2ملطوة وجساحة اللواحت بـ)كمالجساحة 

وزار  ال دطففففيط وال عففففاون اإل مففففالت  الجاففففاز الم كففففزي ل حصففففا   المصدر:ففففـ  

  .2010المجمواة اإلحصالية السلوية  لسلة 

 

 البحث أهداف 

تع مفد اميفة الثيفا  فالميفاه الجوفيفة يمافن ان تثفل جثفل  جامفا   جفورد  المفا يعد      

 ـ:الق الدراسة تادف  ا عداجاا المياه السطثية  فت حالة 

 الجوفيفة الميفاه امفقالبيف ية   الطبيعيفة الجغ افيفة العواجفل تثافم جفد  ظافارإ -1

 امق  الم ث   الملاصية دراسة الدصالم جثل وصصالم جياهاا الامية واللواية

 اللسفبية وال طوبفة وال بدف  والثف ار  االجطفار جثفل الايدرولوديفة الظف وف

 .   واف الم الملاصية باالا ماد امق البيا ا 

 الميفاه لدفزان باللسفبة وسفيما الدراسفة لملطوفةالايفدروديولودت  الو فع جع ففة  -2

 و ظفاع الجوفيفة المدزو فة  الميفاه صلىو ج دادها و امو  حيا جن ال ليست الجوفت

 لث كة العاع واالتجاه الجوفت والدزان وال ص يف ال غ ية جلاط  وجع فة ج يانال

 وجموح افا  واي افا واصف الف الملطوفة  فمن وتوزيعافا الميفاه  وايفة وتثديفد المياه

 جن بعدد المث مل وتثديد ال موث المد مهة لالس دداجا    واس غاللاا ت كزها وجاان

  الثويمة. الهمزا 

 توسفع ففت ودورهفا الزراات لملياط الجوفية المياه اس ثمار جاا يةى ان الايف -3

 .الدراسة جلطوة فت المزرواة المساحا 

االبفار ففت جلطوفة الدراسفة جمثمفة ب  اكيفز  داصفل  الجوفيـة ث   واية المياهى بيان -4

 العلاص  

 . االس عماال  ىود تثديد دردة صالحي اا لمد مف  -4

 

 

 

 المساحة /دو م 2المساحة/كم اسم اللاحية   

 142020 314.2 ج كز الوضا  1

 16460 241.4  احية المع صم 2

 711200 1772  احية ددمة 3

 244160 2135.4  احية الث ثار 4

   1220 000  4440 المجموع 4
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 (1ص يطة )

 الع اق  جلطوة الدراسة جنجوقع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العاجة لممساحة ص يطة الع اق  الايأ المصدر :ـ جن امل الباحثة باالا ماد امق 

 .1000000\1  بمويا  رسم 2001 لسلة اإلدارية
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 (2ص يطة )

 ووحداتاا االدارية جلطوة الدراسة جوقعاا جن جثافظة صالح الدين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العاجفة لممسفاحة  ص يطفة صفالح  الايفأ امل الباحثة  باالا ماد امفق  المصدر :ـ جن

 .1/400000  بموا  رسم  2001الدين  اإلدارية لسلة 

 

 

 الدراسة أهمية 

وباديفة  السفال الهيضفت جلطوة فت وقوااال الدراسة لملطوة البثا ىهمية تامن

السفطثية  ليةالما الموارد  وم وبسبر  ديد  وت ب اا زرااية ر ى وهت  الجزي   

 زراايفا اسف ثمارها وإجاا يفة الملطوفة ففت الجوفيفة الميفاه امفق الدراسفة ثفور دفا  ج

 ججفا  ففت البفاحثين بفين كبيف   هميةى ص ى جو واا الجوفية المياه وكون    وصلاايا

صاصفة  الدراسة وجلطوة ااجة البمد باا يم  ال ت الظ وف الق و ظ االمالية   الموارد
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 ىقاجف  صفال  جفن الملبفع دو  سياسفا  و رواففده   يجفة ددمفة  جلاسفير ا دهفا  جفن

 دففع جمفا العف اق الفق الداصمفة اجياها وتوميل اراال ا ججاري امق  والمياريع السدود

 روا ى ففتاا واسف دداج الجوفيفة الميفاه  ثفوه  ظفارهمى تودف  الفق الملطوفة سفاان

  فمن ودودهفا ففت تامفن ال فت الجوفيفة الميفاه هميفةى فضفال افنو    جزروافاتام

 ففت جواطعفا  الغ بيفة االدفزا  ففت سفيماالو السفطثية الميفاه جفن البعيفد  المصفاطر

 .وددمة الث ثار  احي ت

 الدراسة منهجية 

 امفق اا مفد الف ي و ال ثميل الامفت  الوصهت الملاجين امق الدراسة اا مد 

 ةلمع فف جد ب يفا االبففار  وت بفة جلطوفة الدراسفة  وتثميمافا جيفاه جففن  مفاذ  صف ى

 الجوفيفة ففت جلطوفة الدراسفة  واسف عما  لمميفاه الهيزياليفة و الايمياليفة  الدصفالم

 جفن ةالباحثف مافنت لات الياا ال وصل تم ال ت الل الج تثميل لغ   االحصالت ال ثميل

العمفل الما بفت والميفدا ت   ففت اسف لباط  وتوظيففدقيوفة  امميفة   فالج امفق الثصفو 

 . الظواه  الجغ افية الثوال  لمايف ان العالقة بين 

 انGIS)  ظاع المعموجا  الجغ افية ) تولية  ذل  فضال ان  الباحثة  اس ددج 

وتفم   (Arc Scene,10.2) ( و GIS,10.2 ) Arc م صفالم د الب  فاجج ط يف 

ال ضاريسفففية  جلطوفففة الدراسفففة  جفففن تيفففبي  صففف الط قضفففا  سفففاج ا   افففداد صففف الطى

 امفق ا مفدى الدف الط امفل ن  إو ( ص يطفة 32ح و  البثا امفق )ىو( الطبو  افية)

 الجوفيفة المياه امق اا مد  ال ت الزرااية االرا ت وتوزيع المد ب ي ال ثميل   الج

 . بصور  رليسية

 سفموبى ن  إ  و االيفة بدقفة الملطوة دميع  غطيةل الهضالية واالس عا ة  بالم اليا 

 ال ت البيا ا  فت اللوم سد مقا سااد  ال ت المعموجا  بلا  الق   دى الثومت المسح

 جفوظهين جفع اليدصفية الموفابال  جفن افدد د ا ى يضاىتم   امياا   كما الثصو  تم

الجوية  الجوفية   اال وا  االبار  المياه   المالية )ال ي  الموارد جثل الثاوجية الدوال 

 لفا ل  والجسفور(   الطف ق الجيولفودت المسفح   الزراافة   ال دطفيط    المسفاحة  

  افية .ىالبثا بمعموجا  

 

 الوسائل واألدوات المستخدمة في البحث 

سفف عمل العمففل الثومففت والميففدا ت ل ففوفي  البيا ففا  الالزجففة جففن صففال  اسفف دداع ى

بعض األداز  واألدوا  ل جميع البيا ا  فيما يدم  ظفم الميفاه الجوفيفة ففت الملطوفة 

 وىهماا:
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 (  Etrex Garmin)  ففوع (SGPسفف عمل داففاز تثديففد المواقففع العفففالمت )ى -1

لمثصو  امق جواقع اآلبار وارتهاااتاا وامق جواقع ايلا  ال  بة  فت جلطوة 

 (.1ويالحظ ذل  فت صور )  (1)الدراسة

( المسف عمل لويفا  اامفاق Electrical Sounderدااز قيا  اامفاق الميفاه ) -2

وادف ا  ع( لآلبار الميفمولة بالدراسفة حوميفا  440ع( و)100اآلبار امق ام  )

 .(2)الوياسا  بأوقا  جد مهة

 Auger( لعمفل حهف   المثوبيفة )Augerدافاز المثوفر الثمزو فت الاوللفدي ) -3

Hole ( وجواقع )Profile) . من جلطوة الدراسة لمع فة  واية ال  بة  

 .ح ار  المياه الجوفية فت االبار بواسطة )كاجبل س وك(دااز قيا  دردة   -4

 

 (1) صور 

 ( فت تثديد جواقع االبار Etrex Garmin(  وع )GPS) دااز الـ اس دداع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013/ 22/11ال وط  ب اريخ 

 

 البحث خطوات 

البثففا تففم االا مففاد امففق ججمواففة جففن الدطففوا    هففدافى تثويفف  دففلى جففن

  ـ:الملاسبة  والض ورية وهت

                                                

ميفاه  ال ىامفاق( تم االس عا ة بمدي ية الموارد المالية فت صالح الدين ىثلا  قيفاجام بويفا  بعفض المواقفع االبفار و1)

 . 24/1/2014الجوفية 

 المدروسفة لفبعض اآلبفار لميفاه الجوفيفة امفاقاألقيا   ىص والعاجة لممياه الجوفية فت بغداد  الايأ ب( تم االس عا ة 2)

 .)بيا ا   ي  جليور  ( 2014لسلة 
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 المكتبي العمل) االولى )المرحلة ـ: أوال 

 الدراسفة جو فوع افن الما بيفة األوليفة جا المعمو دمع الم حمة ه ه ت ضمن

 دوريفا   رسفالل   ججفال   توفاري   بثفوث  )ك فر جفن المد مهفة المصفادر جفن

 فضفال افن   جليفور   يف  او جليور  المصادر ه ه كا   سوا  داجعية(  اطاريحو

 وال  بفة والملاصيفة الجيولوديفة كالمعموجفا  الملطوفة افن المعموجفا  دمفع ذلف 

 الدولفة دوالف  جفن األبثفاث ج اكز ىو العممية والايها  الدوال  جن ةوالجيوج فولودي

   والمواصفال  اللوفل الماليفة  وزار  المفوارد وزار (جثفل بالمو فوع العالقفة ذا 

 شفباة فضفال افن  الزراافة   وزار  والمعفادن الصفلااة   وزار  ال دطفيط وزار 

 اال    ي (. المعموجاتية

 

 الميداني العمل )الثانية )المرحلة -:ثانيا  

 ففت اآلبفار جفن كثيف   لمواقفع والايفف الميدا ية الزيارا  ط ي  ان وذل           

 والميفاهد  ال صفيلة المالحظفة ط ي  ان الدقيوة المعموجا  ل سجيل الدراسة جلطوة

 جن ادد جن الجوفية لممياه العيلا  جن ادد ىص  الميدا ية الدراسة شمم  وقد    الثية

 ()ايلفة  (42)والبالغفة ال ضاريسفية الوحفدا  ىسفا    امفق الدراسفة لطوفةج ففت اآلبفار

جفع إدف ا  العديفد   (2,3) صفور كما يالحظ فت    الدراسة جلطوة جن جد ار  لمواقع

شففمم  جعموجففا    مد بفف ا  الم كزيففةالفففت  والهيزياليففة ( جففن ال ثمففيال  الايمياليففة

    والسففالبة Mg+2, Ca+, K+(Na ,2+ (المودبففة ال ليسففةاالبففار ت اكيففز العلاصفف  

)1-
3, NO1-

3, HCO2-
3, CO2-

4, SO-(Cl ال البة المواد الصمبة الق قيا   ةباإل اف

  .وتويم صالحي اا pH)وحاجضية المياه ) EC)  ال وصيمية الاا بالية )(TDS)الامية 

( ان ط ي  Profile حه   ) 12ىص    ماذ  لم  بة جن جلطوة الدراسة بمعد    

       سفففم( و 60-31سفففم( و) 30 -ولألامفففاق )صفففه   ( سفففم 10حهففف   بعمففف  )إحفففداث 

( لعمفل حهف   Augerدافاز المثوفر الثمزو فت الاوللفدي ) واسف دداع   (سفم 61-10)

ل فت الهصف  ثاليل ال  بة( ل1)كما يالحظ ذل  فت ددو    (  Auger Holeالمثوبية )

 الثا ت.

جلطوففففة الدراسففففة باسفففف عما  ار وقيففففا  جلاسففففير الميففففاه الجوفيففففة لففففبعض  بفففف      

 (.ElectricalSounder)دااز

قطف تين  ى فافة ( ل ف  وتفم 2ودمع   ماذ  المياه فت ابوا  بالس ياية سفعة )        

مففا  جففع جففن حففاجض الايففدروكموري  المدهففف الففق اال مففوذ  لملففع حصففو  تأكسففد لم

ثففة بمد بفف ا  وقففد اسفف عا   الباح   (4الاففوا  وجلففع  مففو البا  يففا  كمففا فففت الصففور )
                                                

( 17كمففا فففت الجففدو  )(  Etrex Garmin) (  ففوعGPS)*( تففم تثديففد جواقففع اآلبففار بجاففاز تثديففد المواقففع )

ل فف ( وتففم  سففماا بمففا  البهفف   2  العيلففا  فففت قلففا ت بالسفف ياية سففعة )ىصفف (  فففت الهصففل الثالففا و31والد يطففة )

  العيلفا  وتفم توثيوافا بسففجل ىصف  هسف  ديفدا ىكثف  جفن جف    وبعفد امفل المضفدا  لمففد  ىكثف  جفن  صفف سفااة 

 تا ر امي  رقم العيلة واسم صاحر البه  والملطوة وال اريخ.
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الم كففز الففوطلت لممففوارد الماليففة ال ابعففة لمففوزار  المففوارد الماليففة وجد بفف ا  المسففح 

ل ثميل المياه الجوفية  ال ابع لموزار  الصلااة والمعادن  الجيولودت وال ث ي المعد ت

الصففور ففت الزيفارا  الميدا يففة لمظفواه  الجيوجورفولوديفة فففت  تفم ال وفاط   و ال  بفة

 امفق الفق شفواهد الوصفو  وبادف  الملطوة وتسجيل المالحظا  ال ت تدم البثا

 .في  المط وحة الثوال  بعض صثة

 وتثميفل المواطعفا  وصف الطال ضاريسفية  الدف الط اسف عما  افن فضفال            

اسفف دداع  ظففم المعموجففا      الم دصصففة والهضففالية الجويففة والصففور الم ليففا 

ل ثديد ال غاي  الماا ت لممياه الجوفية   وال مثيل البيا ت لممعموجفا   (GIS) الجغ افية 

فففت جلطوففة  ميففاه الجوفيففةلم (3D) وتوزيعاففا جاا يففا  وتوففيم اللمففوذ  الثالثففت االبعففاد 

 ط يف  افنو ـفـ يةالمد ب ال ثاليــــفـل   فالج جفن اميافا الثصفو  ال فت تفم   الدراسفة

   (ARC.GIS 10.2)  (Arc Scene,10.2) ,ب  اجج اس دداع 

 (2صور  )

 (10ابو الثيل )االدوا  المس ددجة فت العمل الميدا ت فت  احية الث ثار جواطعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12/12/2013 ال وط  ب اريخ

 (3) صور 

 (10ابو الثيل)اطعة تثديد المواقع امق ايلا  ال  بة المأصوذ  جن  احية الث ثار جو 

 

 

 

 

 

 

 

 2013/ 12/12ال وط  ب اريخ
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 (4صور  )

 (22دبي  )لـ) يا  حمدان( جواطعة  1ىص  ايلة جن جياه به  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013/ 14/12 ال وط  ب اريخ

 

 المعموجا  لمثصو  امق الهالحين جع اليدصية الموابال  جن ادد إد ا  تمو

 لميفمولةا الملفاط  امفق االوليفة سف با ةاال اسف مار  وتوزيفع البثفا ي طمبافا ال فت

 صفال  وجفن اسف مار  ()( 40توزيفع ) تفماذ    العيفوالية العيلفة بالدراسفة وبط يوفة

 ففت الفلوم إكمفا  هفو والغف   واددها االس مارا  تثديد تم ال  ا دردة تثديد

 .  واف الم المعموجا 

 

 

 

 

                                                

ع وقففد تطمفر ذلفف  تصفميم  مففوذدين جففن 2013  الدراسففة الميدا يفة فففت دمفع البيا ففا  ح فق  اايففة افاع )*( اا مفد

اسف مارا  االسفف بيان )اللمففوذ  األو ( وزع بط يوففة العيلففة العيففوالية و)اللمففوذ  الثففا ت( وزع بيففال شففاجل  وتففم 

افن ط يوف  يف م قيفا  دردفة ال  فا اإلحصالت فت تودي  حجم العيلة واالا ماد امفق السف ا  الف ي  سا   اا ماد األ

اسف مار ( ىوليفة امفق جواطعفا  جلطوفة  40ان طبيعفة اسف ثمار جيفاه اآلبفار الجوفيفة ففت الزراافة  وقفد تفم توزيفع )

( وبف ل  تفم حسفاب اال ثف اف 7.2الدراسة ثم بعد ذل  تفم اح سفاب الوسفط الثسفابت لدردفة ال  فا وكا ف  قيم ف  )

:%0.04( وصطأ جسموح ب  )%14س و  ثوة )المعياري ثم اح ساب حجم العيلة بم                                                                              -( حيا إن 

N=[
d

Q2
  ]2 

N  اففدد االسفف مارا =   Z  قيمففة =t   االسفف مارا  األوليففة الموزاففة ىسففا   الجدوليففة امففق,  σ  اف = اال ثفف

  سفففبة الدطفففأ المسفففموح بففف × = جوفففدار الدطفففأ ويوفففدر افففن ط يففف   ففف ب الوسفففط الثسفففابت  d    المعيفففاري

 =ادد االس مارا  ]    [2=     200                                                          

 طعففة ألصفف    ففمن حففدود جلطفف جففن جوا وقففد تففم توزيففع االسفف مارا  بيففال ي واففف  جففع تبففاين الثجففم السففاا ت

    الدرا 

والمزيد جن االطالع يلظ  :يوسف يثيفق طعمفا   ال وزيفع المافا ت السف عماال  االر  الديليفة ففت جديلفة بغفداد 

 .14ـ 13ص  1117ة اآلداب  داجعة بغداد   اط وحة دك وراه   ي  جليور   قسم الجغ افية  كمي
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  المكتبيوالعمل المختبري  مرحلة ) الثالثة المرحلة(  ـ:ثالثا

 دمعف ال فت  المعموجفا  ت تيفر وتفم البثفا ج احفل جن االصي   الم حمة هت          

 ال سفالةلا ابفة   إذ اسف عمم   بهصفولاا ال سفالة ك ابفة والفق المف حم ين السفابو ين ففت

  تباع جا يأتت: ىو

 ىد ي  ال ثميال  الايميالية للماذ  المياه  حيفا اسف ددج  ط يوفة ال بديف  ل ثديفد -ى

( TDSالم ابففة ) المففواد الصففمبةت اكيففز االيو ففا  المودبففة والسففالبة وتثديففد كميففة 

 (.Electrical Conductivityوك ل  قيم ال وصيمية الاا بالية باس دداع دااز )

تففم دراسففة الدففواص الايدروكيمياليففة لمميففاه الجوفيففة وذلفف  باالا مففاد امففق   ففالج   -ب

 (  موذدا  لمياه اآلبار فت جلطوة الدراسة.42) ال ثاليل الايميالية ال ت اد ي  امق

طبوفف  جعففادال  امففق   ففالج ال ثاليففل الايمياليففة للمففاذ  جيففاه اآلبففار المدروسففة  -دففـ

  لغ   جع فة صصالم تم  المياه و واي اا وجن ه ه المعادال .

1- 100×
)(

KNaMgCa

KNa
Na




 %الصفففففوديوع  أليفففففوناللسفففففبة المهويفففففة  سفففففاب حا

 المودر.

2- 
2/)MgCa(

Na
SAR


 سبة ىج زاز الصوديوع. ساب حا  

الميفففاه الجوفيفففة وذلففف  باالا مفففاد امفففق  علالسففف ددااا مفففد  الثفففدود المو  حفففة   -د

ال صففا يف العالميففة الوياسففية ثففم جوار  اففا جففع   ففالج ال ثاليففل الايمياليففة للمففاذ  جيففاه 

يف اآلبفففففار وذلففففف  ل ثديفففففد جفففففد  صفففففالحي اا لالسففففف دداع البيففففف ي جلافففففا تصفففففل

(Altoiviski والمواصفففها  الوياسفففية الع اقيفففة لميفففاه اليففف ب وتصفففليف جلظمفففة )

 وكففف ل   (U.S.P.H.S) المواصفففها  االج يايفففة ( وWHOالصفففثة العالميفففة )

 .( Sulin Classificationتصليف سولن )

 المصطلحات والمفاهيم 

ن   يجة هو  ظاع يع مد امق ودود المياه الموقعت وال ي ياو :  ظم المياه الجوفية -1

ل  ففابع اواجففل جلاصيففة وهيدرولوديففة وديولوديففة وتضاريسففية وبيهيففة واواجففل 

تافوين ال  بففة وال ففت ت ففداصل جففع بعضففاا بلظفاع ح كففت لافف ه الميففاه وي اففون  ظففاع 

الميففاه الجوفيففة فففت ىي جاففان جففن طبوففا  حاجمففة لمميففاه وطبوففا  اازلففة فيمففا بيلاففا 

 .(1)اللاحية الايدرولياية جن  ا طة

امففق  باح والفف هففو تاففوين ديولففودت لفف   هاذيففة وجسففاجية يم ففاز  : المففالت الدففزان -2

كميا  كافية جن المياه ال ت ت ث ك صالل  تث  ظ وف حومية وطبيعية جما يجعم  

                                                

فة لمبيهفا  الماليفة  دار اليف ون الثوافيفة العاجفة  بغفداد  جوداد حسين امت  صميل اب اهيم جثمد  ال (1) سما  األساس 

 .121-120 ص1111الع اق  
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 .(1)جصدرا  لممياه

المياه الجيولودية: هت المياه المودد  فت جساجا  الصدور ت سفب  ففت اصفور  -3

 .(2) قديمة  او حديثة ورطبة ديولودية

الجيوجورفولودية  سبة الق  (: هت تسمية تطم  امق الظاه ا Karstالاارس  ) -4

 واه دففزا ه ججمواففة جففن الظففىيفف  فففت كارسفف   بيو سففالفيا حيففا تل    ىقمففيم

الجيوجورفولوديفة اله يففد  فففت ى واااففا وىشففاالاا وتاففاد تفف تبط  يففأتاا دميعففا بمففا 

 .(3)ية فت الصدور الجي يةيلجم ان امميا  ال ثمل واالذابة بهعل المياه الجوف

الضغط الايدروس اتيات: هو تأثي  السالل المثيط امق ىية  وطة فت حالة الساون  -4

هو يساوي الضغط الساكن لعمود الما  المم د   او (4)اللسبت وياون تأثي ه اموديا  

 .(5)جن السطح إلق الطبوة الثاوية لمما )الدزان(

 

 السابقة الدراسات 

 جو فوع تلاولف  ج دصصفة دغ افيفة دراسفة يودفد ال الباحثفة اطفالع حسر

 وقفد  وشفاجل كفافت بيفال المو فوع دوا فر وتو فيح تثميفل يضفم الف ي الدراسفة

 الجوفيفة الميفاه تلاولف  ال ت الع اقية والبثوث الدراسا  جن ججمواة الباحثة ودد 

 ـ: ينججموا توسيماا وتم   ااع بيال

 

 الجوفيةالمياه  موضوع المتضمنة العلمية الرسائل

 لثفو  الجوفيفة لمميفاه األجثفل )االسف ثمار بعلوان العا ت  رجضان هللا ابد ىحمد -1

 هفو جلافا الافدف وكفان   )6( األر ( امفوع ففت دراسفة وهفت سفاج ا  – اله ثفة

 اآلبفار جفن ليفباة  مفوذ ى وو فع االسف ثماري االح يفاطت سفاب حىو اسف لباط

 الملطوة. ل ي الالزجة

)هيدروكيمياليففة الدففزان الجففوفت  بعلففوانالجلففابت  جثمففود ابففد الثسففين دوياففل  -2

المه ففوح واالقففة جياهفف  ب سففوبيا  اللطففاق   يفف  الميففبع فففت حففو  تا يفف  ـ 

                                                

رجفل در  الم افاوي  الميفاه الجوفيفة واجاا يفة اسف ثمارها ففت )جلطوفة الجزيف  (  جثافظفة اال بفار  ىحمدقاسم  (1)

  2012ة ال  بيففة  داجعففة اال بففار  باسفف دداع  ظففم المعموجففا  الجغ افيففة  اط وحففة دك ففوراه ) يفف  جليففور (  كميفف

 .67-61ص

لمليففف  وال وزيفففع  امفففان  االردن هاشفففم جثمفففد صفففالح  الميفففاه الجوفيفففة واالبفففار  جا بفففة المج مفففع الع بفففت  (2)

 .11 ص2012 

  رسفالة جادسف ي  ) يف  جليفور  ( اسباهية يو س المثسفن  الميفاه الجوفيفة ففت جلطوفة سفلجار واسف ثماراتاا   (3)

 .21ص1124  داجعة بغداد   كمية اآلداب 

دمففا  اليففا  حففاكم  االجففداد بالميففاه والايففدرولوديا  الجماوريففة الع بيففة السففورية  وزار  ال عمففيم العففالت فففت  (4)

 .26-24  ص1116سوريا  

الجاف  اس ثمارا  المياه الجوفية فت جثافظفة السفميما ية   كميفة ال  بيفة  ابفن رشفد  داجعفة  ىحمددوان سمين  (5)

 .64 ص 2011د  اط وحة دك وراه   ي  جليور   بغدا

سففاج ا   رسففالة جادسفف ي ) ي   –ابففد هللا رجضففان  االسفف ثمار األجثففل لمميففاه الجوفيففة لثففو  اله ثففة  ىحمففد (6)

  .1117جليور (  كمية العموع  داجعة بغداد  
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  تلاولف  هف ه ال سفالة الملطوفة بفين سفاج ا  وتا يف  (1)( (ش ق ددمفة )ساج ا  

 ودراسة الد ان الجوفت واالق اا ب سوبيا  اللطاق الغي  الميبع .

بعلوان )هيدروديوكيميالية المياه الجوفية فت جلطوة  دفاات سايل صب ي حسن ال -3

جو ففوع الدف ان الجففوفت  ال سفالة تلاولف    (2) ((ددمففة  ف ب)سففاج ا  بيجفت ـ 

 ففف ب ددمفففة بفففين بيجفففت سفففاج ا  ودراسفففة صفففواص الميفففاه الجوفيفففة الايمياليفففة 

 والهيزيالية فت ه ه الملطوة . 

 ودصفان بفدر  حو فت فت الجوفية المياه )اس ثمار بعلوان رزوقت ى فاروق هلد -4

 ففت الجوفيفة الميفاه حجفم جع ففة الدراسفة هف ه وتلاولف   (3) واسفط( جثافظفة ففت

 والم غي ا  العلاص  ودراسة جياهاا  الس غال  الم د   واإلد ا ا  الثو ين

 جلفاط  وتثديفد الجوفية لممياه الايدروكيميالية الصها  بيان ان فضال الملاصية 

 .تموث

) واسف ثماراتاا سلجار جلطوة فت الجوفية المياه (بعلوان   المثسن و سي سباهيةى -4
 الدراسة جلطوة فت والعيون الجوفية اآلبار توزيع هو الدراسة ه ه هدف وكان )4(

 وجفد  و واي افا اآلبفار جيفاه كميفة افن الايفف إلفق تافدف كمفا واسف ثمارها 

 اآلبار. تم  كهاية جن ال وميل إلق ت دي ال ت والمياكل لالس عما  صالحي اا

)دراسفة الميفاه الجوفيفة ففت قضفا  سفاج ا  وجعادلفة بعلفوان جثمد دميل جافدي    -6

 حيفا تلاولف  (5)تثسين  واي اا بط يوفة ال  سفير الايميفاوي وال بفاد  االيفو ت (

هففف ه الدراسفففة الميفففاه الجوفيفففة ففففت الوضفففا  وسفففبل جعالج افففا و تثسفففين  واي افففا 

  باد  االيو ت  فت قضا  ساج ا .بط يو ت ال  سر الايميالية وال

 

 البحث هيكلية 

 يافون ىن   الدراسفة اق ض   الصثيثة العممت البثا الاص  تثوي   دلى جن

 فصو  وهت:ـ   ىربعة جن البثا

 حفدود -  ه  فيلا - ميفامةال - مودجة الوي ضفمن) (اللظ ي اإلطار) األو  الهصل -1

 ج احفل - الملاجيفة - البثفا هدافى - البثا ىهمية - الجغ افت جوقعاا - ملطوةال

 . السابوة الدراسا  - البثا وادا  ال ت الصعوبا  -  البثا

                                                

قة جياه  ب سفوبيا  اللطفاق  ( جثمود ابد الثسين دويال الجلابت  هيدروكيميالية الدزان الجوفت المه وح واال1)

) يف  جليفور (   كميفة امفوع ار   ط وحف   دك فورا  ا    ي  الميبع فت حو  تا ي  ـ ساج ا  )ش ق ددمة (

 .2007داجعة  بغداد  

سفايل صففب ي حسفن الففدفاات  هيدروديوكيمياليففة الميفاه الجوفيففة ففت جلطوففة بيجففت ـ سففاج ا )  ب ددمففة (   (2)

 .2011ور (   كمية اموع ار   داجعة  بغداد  ) ي  جلي رسالة جادس ي 

( هلفففد ففففاروق ارزوقفففت  اسففف ثمار الميفففاه الجوفيفففة ففففت حو فففت بفففدر  ودصفففان ففففت جثافظفففة واسفففط  رسفففالة 3)

  .2002جادس ي ) ي  جليور (  كمية اآلداب  داجعة بغداد  

 .1124  ساب جصدر اسباهية يو س المثسن  المياه الجوفية فت جلطوة سلجار واس ثماراتاا   (4)

جثمففد دميففل جاففدي  دراسففة الميففاه الجوفيففة فففت قضففا  سففاج ا  وجعادلففة تثيسففن  واي اففا بط يوففة ال  سففير  (5)

 .2002الايمياوي وال باد  اليو ت  رسالة جادس ي  ) ي  جليور (  كمية الالدسة المد ية  داجعة تا ي    
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اوال:ـ   جن ي اون الجغ افية الم ث   امق المياه الجوفية (  العواجل ) الثا ت الهصل -2

 البيف ية العواجفل  ثا يا:فـالجوفيفة المف ث   امفق اسف غال  الميفاه  الطبيعيفة اواجفل

 .الجوفية المياه اس غال  امق الم ث  

هفا ففت )ال ثميل الماا ت لمدصفالم اللوايفة لمميفاه الجوفيفة وجظاه  الثالا الهصل -3

 صفال  جفن وذل  الجوفية لممياه الماا ت ال ثميل اوال:ـ  جن ي اون (جلطوة الدراسة 

 والملاسفير اآلبفار وىامفاق وح ك افا تغف ي اا جصفادر همىو الجوفية المياه تو يح

 اسف د ا  ط الف  ب و يح )ال ص يف(لآلبار اإل  ادية والطاقة والم ث كة الثاب ة

وتضمن ثا يا :ـ صصالم المياه الجوفية اللواية   الدراسة جلطوة فت الجوفية المياه

 .والايميالية لممياه الجوفية فت جلطوة الدراسة  الهيزياليةالم ضملة الدواص 

مس وبمية فت جلطوفة الدراسفة ( )اس ثمار المياه الجوفية وال ودياا  ال ال ابع الهصل -4

 الجوفيفة اسف ثمارا  الميفاه تلفاو   اسف ثمارا  الميفاه الجوفيفة اوال:فـ جفن تافون

وثا يفا :فـ  الدراسفة جلطوفة ففت والصفلاات الزراافت ل   فا  الم لوافة البيف ية 

  تلفاو  تودافا  الدراسفة جلطوفة ففت الجوفيةال ودياا  المس وبمية الس ثمار المياه 

 .الصلاات(  -( وتوداا  ل ثوي  ال ااجل )الزراات الثيوا ت – لباتتالزرااية )

 بفالمغ ين الع بيفة والمصادر والمسف دمم  الداتمة تضم )االس ل ادا  وال وصيا ( -4

 اال اميزية .

 

 

 

 

 



  

 {{الثاني الفصل}}

  اجلوفية املياه يف املؤثرة اجلغرافية العوامل
 

  العوامل الطبيعية املؤثرة على املياه اجلوفية اوال:ـ 
 ةالبنية الجيولوجي 
 مظاهر السطح 
 خصائص المناخ 
 التربة 
 الموارد المائية 
 النبات الطبيعي 

 

 العوامل البشرية املؤثرة على املياه اجلوفية :ـ  ثانيا 
 قع السكاني للقضاءالوا 
 انماط الري 
 طرق النقل 
 السياسة الزراعية 

 

 

 

 

 

 



 ********* العوامل اجلغرافية املؤثرة على املياه اجلوفية*****الفصل الثاني ****************

 

71 

 {{الفصل الثاني}}

  اجلوفية املياه على املؤثرة اجلغرافية العوامل
  الطبيعية املؤثرة يف املياه اجلوفية العوامل اوال :ـ 
عاألددن  ددتوا ت ددا  همألددن ي ألددنه قيددن قهم ددظ اهددا عورددمعهن عو  نأتعددا عوعمع ددط عوة ألعددن قة  اة ددن  ع     

وعال ةددتر تددعلن كمدد  يمألددن عومألددت  وعونهددت  عوخصددت ا عوة ألعألددن اعاتلددن عوماددتا  ددظ  رةددت  عو ددنعره 

وعوتي ه من تدثلألن   دظ  لدطب ع ألعدن ولدمعخ عوصدخمر كمد  يمكألدن  نعو ألمومةألعو األن عو ماألن ,ويذوك 

 وحنين عومألت  عو ماألن و اى تمعةاهت.

عوسدةح عو مألدط عالي داعر  د   ن  أ  يمألدت  عومألدت  عو ماألدن ,حألد  ضح كمأو  لنأوعوسةح   ي اعرع أ ت

وعوشدد مف اددي عوصددخمر لددتكا كمدد   هددت ه يمألددن عومألددت  عو ماألددن عومتسددن ن  عودد    ددتعظ   ت تعومسددوةددم  

عالرض
(1)

تتمتشد   دد  تددار  ,قيدن حنيددن عومألدت  عو ماألددن  دظ عوماددتعة عومنتلعدن عودد  عومادتعة عوماخل ددن  

 -:عوتتوين لألتا كنض هذ  عوخصت ا كم  عوا م وكمألعي اعر عوماة ن ,

ـد :ـد عوخصدت ا عوماتلألدن , رع عدت :ـ  ردتهن عوســــــــدـةح , لتو دت : ـ عو األن عو ألمومةألن , لتيألــــــــت:وال أ) 

 .ـ عوا ت  عوة ألعي (:ـ عوتن ن , لت لت :عوممعر  عومت ألن ,لت ست 

 

 ية الجيولوج البنية -والأ

تقألظ  ظ عاليرمن عو األمهن ومنلدأل  يألدن عومسدت ن همدت يةدتف عقداعا عو  دتب )حمدنهظ ضمظ ية عوماة نت    

وعوتنعيألب عوسة ألن وت د   وصاوععورضألن أ أش تبا عوماة ن  عولأل ي ,يمت تو   مب( ويةتف عوسهط 

عوسة ألن يتأل ن عومض  عو األمة
(2)

.  

ألدن و عنادن عوت دمهظ عو ألمودمةي  ور  دعلن ادي ت دمهظ عومألدت  عو ما عوماة نعو األن عو ألمومةألن  ن  أ و

لزعيت  عومألدت  عو ماألدن وت اهدا  مقعهدت وعال تداع  عومسدتحي وهدت, وتدثلألن  أكمتفلتكا كم   عنان ومماة ن 

ست ألتهت ولمعلهت عو ألمألت ألن عوتي تعلن كم    ة ألعن ولمعخ عوصخمر عوعت ن  ظ حأل  عو األن عو ألمومةألن 

يمكألن وحنين عومألت  عو ماألن
(3)

. 

 دظ ضدمان  عوماة دنت    عوتي و ت هن عو زهنه عوسهط عولأل ي لألمترض عوعنعف وأ ن اثن و صلن كت

( )ح  ن عو ألدته عومتملدةن( ويدتن هشد ط ةدزم  دظ  داخلي   دن تألد   Mesozoic Eraت من اي ح  ن )

(Tethys)
(4)

ي ستر عو  دن ثلألن وعرت ة   ةألمومةألن و ات ت ألنق ط  طهألظ عوساألظ , تمك عو   ن تمألز    ,

عو  نهن عونوعلب ى عو  ت م  أ نع   كاه نت ا و
(5)

 سألت ه  ت ألن كاهت ت من عوماة ن عو توألن عوتي ويتج ,

                                                           

 .11 صار لت ة,خضي  اره وةصتن اي   تارن وعلط, علت متر عومألت  عو ماألن اي حم ر وقي ,أهاا اتروف ( 1(

(2) Buday, T., 1980 The regional geology of Iraq, Vol. 1 stratigraphy and paleo gegrtaphy, 

SEGESMI, Baghdad PP. 445.  

عوست س,  ة عن   هاة   ما كمي عوص تف, عوتصنه  عواهنة وعوعمع ط عوتي تعلن  ن,   من عو معألن عو  نعاألن عوم ما (1)

 .17, خ1791,   اع , ألعا

 (4) Van, bellen, R.C, Dunni ngton ,H .V,Wetzel , R, and Marton ,D, 1959 Lexique 

stratraphique international , Asie fascialc,10,Iraq central , National de la recherches 

scientifique , paris,pp.333 . 

رلتون  تةستألن )يألن  ,اي  شنوع عونلتلي عإلروع ي رضعوتم ه  عوم تيي اللتعمتال  عقت نع ي, ل تب لمأللن عوس( 5)

 .22,خ2112رشا, ةت عن   اع ,  أ ظ –يمألن عوتن ألن   اشمره ( ,
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ت مهاتتن  لتمن عو ظ عو معرلي عالكم    تاأ عو عونلم ألت عونع    ظ  ز ظعوصخمر عونلم ألن و  م  عو

 لدطبعوز ظ وعلتطاهمت هم   تةمر عونلم ألت  اي هذع ن  أ و , حمعض عوتنلألبأاي  ت ألألنوعو  نعو ألمومةأل

 اعهددن   تع دداز ظ  تددت  هددذع عوددأ( و(Mesozoicعوة تشددألنة حتدد  يهتهددن )ح  ددن عو ألددته عومتملددةن(  عوعصددن

 اي عوعنعف وعيتهت هت اي عو طهستملألظ عون ألسن نين عالرضألن و
(1)

( pliestocene) . 

 ألن ومعدنعف  تت دح وعلدذ  ( اثلدذ  عوردتهنه عوسدة(Genozoi Eraعو ألته عو اه دن   لطب ح  ن أ ت

ش مهت عو توي  , اخطب عو نين عالو ألن ت مي  عو ألئت  عو ألم نامومةألن  قيمب  ادتعة عوعدنعف  ودذع علدذ  

عوتتويكم  عوا م ,عوت سألمت  عي ن  ظ عت ت  
(2)

 :ـ 

 ( (Thrust Zoneصاوععواةتف عاليااتكي وعو -1

 ( Folded Zoneيةتف عوةألت  عو عالوتمعمع  ) -2

 ( Un Folded Zoneن عوممتمة )عواةتف يأل -1

عواةدتف يألدن عوممتدمةوهذع عوت سدألا ضدمظ  لتات عع عوماة نت   
(3)

تمضدح  (1لنهةدن ),يمدت هطحدف ادي  

   -:عوعنعف عو   اة تألظ ر ألستألظ همترض أ سا ألعو سا عاللن ا أ ت,  عو ألمومةألن عوت تميألن عالية ن

 عونلأل  عومست ن . - 2  ,  مست نعوعونلأل  عو ألن  -1

قستا يةدتف عونعاداهظ أحا أت   ضمظ ش ن يةتف  ةمن عو تيمة وهم  عوماة ن هذع عوت سألا اثن  عقلذا كا

عومست ن عوذة هتمألز   اعلتن وشمموألتنيألن قستا عونلأل  أحا وأ
 (4)

ت   ضدمظ  عوماة ن ن  أوهذع هاب كم  , 

عو تضدن وعوسدمك عو  ألدن عونلأل  عو ألن  ست ن وكداا علدت نعرهن هدذ  عوماة دن  ادذ يشدم هت وحتد  عومقد  

لنهددت كمدد  أ رهددنوه ,  ميألددن عوسددة ألن وت دد  عوسددة ألنتومصددخمر عونلددم ألن, وعلددتمنعر عو نيددت  عوت 

 دعلنع  وعضد ن كمد   هدتيألدب ت د  لدة ألن وودأل  وعيتو ألدن عوتن ن  أ ارةت  عقيهتر و  ترهن عو اه دن, 

عوسةح
(5)

. 

وقدا وهدي  دظ عالقداا عود  عالحدا    اة دنعوم ترهن   تش  عوت مهادت  عوتتوألدن كادا  رعلدن ةألمومةألدن 

 ((Upper Miocene (كمدد  كمددتر عوصددخمر عوما شددلن األهددت  ددألظ   ددظ عو طلي)عومتهملددألظ عالأتتددنعو  

رلدم ألت  عوسدهط )نلد ت   عومتم مدن  تعالحا  و (  Holoceneعوهموملألظ  –Pliestoceneعو طهستملألظ

عواعلمألددن, عوتنلدد ت   عوسدد خت رلددم ألت    ,عولأل ددي تنلدد ت  عوسددهط عولأل ددي, رلددم ألت   مدد  عوم هددتن

( عوهمع ألن
(6)

 :ـ وت مهات  عو ألمومةألن عوتتوألنوعومتم من  ت   ,

 . عوتنل ت  عو اه ن )عوز ظ عون تكي( -2ن , إي تيت مهظ  -1

 

 التكوينات المخترقة عند عمليات الحفر فشملت التكوينات التالية :ـ أما

 ت مهظ  تة حسظ  -2,  مهظ عوم اع هنت  -1,  ي تينإت مهظ  -2, ت مهظ عولت ن  -1

 

                                                           

 رلدتون  تةسدتألنلنهت اي عاللت متر عوزرعكن اي ق تم  مدا, أعوت مألط عوم تيي وممألت  عو ماألن و  ط ,  رحألا حسظ ق ةتن (1)

 .211خ  ,2112يمألن عوتن ألن ,ةت عن ت نه  , ,)يألن  اشمره( 

 .212,خ 1792(,  اع ,رضلةح عق أش تب مرامومةألن  )م هاة عوص تف, عو أل كايتن  تقن عوا تش,(2)

(1) Numan .N. M. S. Basement Controls Stratigraphic Sequences and Structural Patterns in 

Iraq. The Journal of the Geological Society of Iraq. Vol. 16- 17, 1983-1984 PP 8-24.   
امومةألددن عقمددألا   ألددنه عوشددترع  تلددتخاعا  ألتيددت  عوت سدد  عواددت ي ,ععنوحددن ر مهتلددألظ كمددي عوسددت نع ي , ةألم أحمددا (2)

 . 27, خ1771عونشا ,ةت عن   اع  , أ ظ يتمر )يألن  اشمره( ,يمألن عوتن ألن ,

اددذه ةاهدداه كمدد  تددترهي عولددنعتألظ اددي ضددمم عودداال ط عو ألمومةألددن وعوم تشددلت  , عاللترهددن  عر عوشددعون ( ةعلددن عوسددتياي ,يت1)

  .21,خ1771عو  تاألن عوعت ن ,   اع  ,

, صدار  (211111:1عيمر  صدةل   دنوعرة, يصدألنه كزهدز لدمألم , ت نهدن كدظ ةألمومةألدن ومحدن لدت نعم,   ألدتس)( 2)

 .1, خلت ة
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 (1لنهةن )

 عو ألمومةألن عية ن عوعنعف

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Numan .N.M.S.Basement Controls Stratigraphic Sequenes and Structural Paederast in Iraq 

.The Journal of the Geological Society of Iraq. Map of Iraq : Scale 1:1000000 Vol. 16-

17,1983-1984 P(10). 

 

 ـ: عوماة نعورتهنه كم  لةح   حا عو  عال قاااألمت همي ول  قها عوت مهاـت  عو ألمومةألـن  ظ عال

 ـ:ـ  المتمثلة بتكوينات االتية:  (Tertiaryاوالـ تكوينات الزمن الثالثي)    

عالولط إ  تش ط  ظ تعتقب عو  ن عوةألاي ,عو  دن عو ألدنة ـ ت مهظ عولت ن :ـ هعم  عو  عوز ظ عومتهملألظ 1

,عو  سما ,عاليهألاعه  ,ا ط كظ عوصخمر عون مألن عواتكمن ,وتنعوح   ألئن عوتنلألب  ظ يهنهن عود  قترهدن 

 ا121,و ألمغ لم هت ي م 

  :(Upper Miocene ) عومتهملألظ عالكم ,  Injna Formation )) نت مهظ إي تي ـ  2
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ت   تنل ت  عو اه ن  وهي ت   لةح يألن عوما ش   عوماة ناي  معق   تعا ه  ظ  ن تيهت ش  ت مهظ إي

هتدثو  ت دمهظ  (ا12)ي دميمت هت ش  اي عو لن عوشنقألن و  ألدنه عو نلدتر  سدمك  ترهن اي  اتعة  عألان , 

 ددظ تتددت   تعتقددب عوتنلدد ت  عومتم مددن  ددتو  ن عون مددي وعو  ددن عو نهاددي وعوةألاددي  دد  وةددم   عددي  نإي تيدد

كذ ن  ت كاع ةز ن عالللط اهدم  (Fluvial)  ألئن تنلأل ألن يهنهنوتت مظ  ,كالت  عو  ن عو مسي وعو   

 اي  ألئن عيت توألن  ع   ألت   تو ن  ت  ألظ عوطيميألن
()

(Continental) عو  عو ترهن 
(1)

وهعت ن هذ  عوت دمهظ  , 

 أن   ومتم مدن  ادتحألتي  ةمدن وعو نلدتر,عوعممة وعمما عوماتعة عومعقعن يدنب  ةمدن وع عون أل   عوخزعن عو ماي 

                ألدددددن )ي نهتدددددت  عو توسدددددألما عومت ألــــــدددددـن(  تع  دددددن عو ددددد   عوأ  دددددظعو دددددا عولتلدددددط عوسدددددلمي ه دددددمن 

(CaSo4 . 2H2O) وAnhydrite) ,) عو دا عولتلدط عوعمدمة األ دمن  تمعا دت عيت توألدت  د   أ دت عاليهألدارعه

وب ع  ن  ظ عو  ن عون مي عو صمة( أ ت مهظ عوم اع هن ) عتماع كم  ظهمر
(2)

. 

                             (: ت ددددددددددددددددددمهظ عوم اع هددددددددددددددددددنEerlY Plioceneعو طهملددددددددددددددددددألظ عومتددددددددددددددددددتلن )- 1

(Formation MukdadY )  هت ش  ت مهظ عوم اع هن كم  عناي تنيألب حمدنهظ عوشدمتوي

ةط دت  و مختيدن وكم  عوةنف عوشمتوي  ظ تنيألب حمنهظ عو ام ي,  ويذوك ضمظ تنيأل دي 

. هتثو  ت مهظ عوم اع هن  ظ تعتقدب  ورع  رلدم ألن اتتتألدن  تم مدن  دتو  ن عون مدي وعو صد  

        و سدددمك هتدددنعو   دددت  دددألظ  ,وعو  دددن عو نهادددي وعو  دددن عوةألادددي  ه دددمن  شددد ط كالدددت  

وه ددمن عو دا عوسدلمي  تمعا دت  د  ت ددمهظ , قترهدن  –تنلدأل ن هدي يهنهدن (.  ألئدن ا111-1211)

وهشدد ط ت ددمهظ عوم اع هددن عوخددزعن عو ددماي  ن  دد  علتلددتم عو صدد   ددظ عو  ددن عون مددي ,عي تيدد

عون ألسي عوعممة ومماتعة عومعقعن شنف  ةمن عوم صمره  ألظ عواهن 
(3)

   . 

(   (Bai hassan Formation( ت دمهظ  دتة حسدظ(Late Plioceneعو طهملدألظ عومت داا –2

ارعلددن وتت ددمن  ددظ تعتقددب عومددا م ت هت شدد  هددذع عوت ددمهظ اددي ةمألدد  عوتنعيألددب  اة ددن عو
(* )

 

عوخشان  وعو ا وعو  ن عوةألاي    عو ص  عاللماتي  عون مي عوعالي وعو  ن   عو ختألدترة 

هت من ت دمهظ  دتة حسدظ  دظ تعتقدب عومدا م ت  وعو  دن عوةألادي  د   عدي ع  دت  عو  دن  ,

                                                           

() شد ط  ا دار وةألد   ادي  عن  تو نب  ظ عوألت   وهت ن ي دم عوشدتع  وههد ط  سدنكن عي دن  يميألن :ك تره كظ   ة عوط

و عوشدعتب أعو دزر عو دتةز   ملدتعن ةسدتا ي ألدنه  دظ عومألدت  أأو هي ك تره كظ عةستا  ظ عومألت  عومالصمن كدظ , تت ت  عو  ن

ي عومادتعة عوسدتحمألن عوتدي تتمألدز  مةدم  وهدي ت دا  اد,  يمكألظ عو  ألنع  عوستحمألن و عو  ألدنع  عومنةتيألدن وهي,عومنةتيألن 

يهدت   ألدنع  لدتحمألن و دألظ عومسدة ت  عومت ألدن ثعون ط عومختمط  تو صد  . وهادتت تداعلط  دألظ عومسدة ت  عومت ألدن عومصدالن  

 ارن عو  :ـهوممزها  وتعا عومرتهن عو ألم نامومةألن عوشت عن حمب عوعتوا, ,يهت  ص ت  وأيهترأعومصالن كم  

- Carl  O.Dunbar, Principles of Stratigraphy , New York ,London ,Sydney , Johnwiley and 

Sons ,Inc , pp47 
(1) Dunnington, H. V., 1958 Generation, Migration, accumulation and dissipation of oil in 

northern Iraq, A. A. P. G. S. public PP. 1194 – 1251.  

      وهألارويألمألت ألددن وماة ددن وددم  لددت نعم  تتا ل ددألن لددتوح عو  ددمرة,  رعلددن هألاروةألمومةألددن , حددأحمدداحمألددا لددعألا  (2)

(NI9,  صار لت ة , خ (250000:1)  ألتس  ,  6)ـ 38ـ. 

لدداعع شددنه    مددم , حمألددا لددعألا عحمددا, ت نهددن كددظ  رعلددن عومألددت  عو ماألددن اددي  شددنوع حصدد  عوا ددتكي, ةمهمرهددن  (1)

ت ن, عوماشثه عوعت ن وممسح عو ألمومةي وعوتعاهظ, قسا ةألمومةألت عومألدت ,   داع )يألن  اشدمره(, عوعنعف, و عره عوصاتكن وعومع

,خ1792
7
 

عوما م ت  : تعت ن عوت مهظ عوصخنة عوشت   اي عالةدزعم عوسدلم , وه دمن  شد ن  تمتلد ن عود   تمتلد ن ح دا عو صد   (**)

عودددد  عالشدددد تب   تإلضددددتانمن  و عوددددمعن  ختملددددن لددددا(ظمعومت ه عوسددددماتألن هددددي عون ددددط عو عو  سدددد  عو ددددتيمة وه دددد 30-1)

حمألددا لددعألا عحمددا, حددتتا ل ددألن لددتوح عو  ددمرة, و عره عوصدداتكن وعومعددت ه   هارددن :ددـوعوتنعيألب.ووممزهددا  ددظ عومعمم ددت  

وعوت نة عومعايي , صار لت ة, خ يعو ألمومة,ت نهن عوشنين عوعمن ومسح 
1
. 
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 –هدي يهنهدن  ا( ,. ألئدن عوتنلدألب1711–111عو نهاي وعو  ن عون مدي. لدم ن هتدنعو   دألظ )

قترهن   ةن ن 
(1) 

. 

 (Quaternaryترسبات الزمن الرباعي) - ثانيا

لألدنه ت ةدي ق(  مألدمن لدان ع 1-2) عو ألمودمةيلن عوعصمر اي عوم ألتس عوز ادي أهعا هذ  عوز ظ 

 وه سا عو   اتألظ.  عوماة ن%(  ظ  ستحن 91 (هذ  عوتنل ت  عي ن  ظ 

 :ـ وتشمط ( Pliestocene )تنل ت  عو طهستملألظ – 1

 وتتمعةا اي  مقعألظ عالوب كم  عمب ةدتي ي يهدن  ةمدن, وهتدنعو   :ـ ترسبات المراوح الغرينية

ا( , وعو تيي كم  عوةنف عو ام ي عو ن ي  دظ تنيألدب حمدنهظ عو ادم ي, 21– 2لم هت  ت  ألظ )

 وتتثو   ظ لط   ستمهت   ختملن.

 كمد  عدمب ةدتي ي يهدن  ةمدن, هتدنعو  ت ةي هدذ  عو شدنه عومدنعو  عو نهاألدن :ـ  القشرة الجبسية

تن ن عو  سألن ظ عو ا(2 – 2لم هت  ت  ألظ )
( 2) 

Gypseous soil. 

 وتتنلدب كمد  عدمب عوما دارع   ع  عومألدط عو مألدط, وهدي ت ةدي أحز دن  ـد: ترسبات المنحدداات

. ت دمن عوتن دن ياألدن  دتو   , ويسدأل هت يتو دت  عون ألسدنضأل ن كم  عمب أقداعا عو تادت  عوصدخنهن 

(ا 11 – 1ي ر مي. لم هت هتنعو   ت  ألظ )ينها
 (3)

. 

 :ـوتشمط Holocene تنل ت  عوهموملألظ –2

 ترسبات السهل الفيضي:  Flood plain deposite    وت من كمد  هألئدن أشدنعن ضدأل ن يسد ألت  ـ

هنلب يهن  ةمدن  دمع  يتكمدن قدنب ضدلتاهمت, تتدثو   دظ  ,عون ألسنتت     ترة عاليهتر وعوم هتن 

    أكمدد  لددمك وهددذ  عوتنلدد ت  هددم   دداو   ,ألظ وعو ددنهظ وعون ددط  دد   عددي عو صدد لمددألط  ددظ عوةدد

(يا1 (ا(  و معاب كنض   او   21)
(4)

. 
 

  ترسبات ملد  الوييداو و المنخفضداتand depression fill Valley  تتدثو   دظ عوتنلد ت  :دـ

تعة عومنتلعدن اي عوم هتن  ظ  مع   ختملن يتو ص , عون ط وعو نهظ وعو  سا عوتدي  صدارهت عوماد

و عدي عالحألدتن, ت دا  عدي عوماخل دت   ا( 1)عوم ألةن  هت, ولمك هذ  عونلدم ألت  هصدط عود  

 ممممه  توةألظ عو نهاي  عمة وكنض  ت تهن
(5)

. 

  و المالحددات أترسددبات السددبخة الدا ليددةSabkhas  Salts and:تت ددمن اددي عوماخل ددت    ـدد

مدد   تومألددت  لددطب عوشددتتم وعولتددنع  عوممةددنه تمتحألدد    ختملددن,  أشدد تبعوم م ددن, وهددي  ع  أ عددت  و

                                                           

حمدنهظ .  د   –وتمدم   دتواتنع  وممألدت  عو ماألدن ادي  اة دن لدت نعم (ك تس لتوح عو ارة,  رعلن هألاروةألميألمألت ألدن وع1)

, خ 2112 اشمر,شنين حلن عآل تر عومت ألن,,
7-  11  

.
   

 . 12 صار لت ة ,خ لت نعم, –ك ا هللا ر  تن عوعتيي ,عاللت متر عال  ط وممألت  عو ماألن و مض ات ن  أحما (2)     

ي عومصدمح , عوردنوف عوهألاروومةألدن وعلدتخاعا عومألدت  عو ماألدن ادي   تاردن يصألن حسظ عو صدنعوة ,شدهمن لدتوح  يد (1)     

 . 12 -11لط  عواهظ ,  صار لت ة ,خ 

ألت  عواةدتف عو ألدن  شد    (   ما ك ا عو سظ ةمههط عو ات ي ,هألارو يمألت ألن عوخزعن عو ماي عوملتم  وكطقن  ألدت   نلدم2) 

 .11-12خف  ةمن(,  صار لت ة ,ن) ش لت نعم –حمض ت نه   اي

,   داع , 21رامومةألدن عوعدنعف ادي عودز ظ عون دتكي,   مدن عو معألدن عو  نعاألدن عوعنعقألدن, كدا  ةألم مل ن يدتا  شدتين,  (1)  

 .227, خ1797



 ********* العوامل اجلغرافية املؤثرة على املياه اجلوفية*****الفصل الثاني ****************

 

00 

  تمألهددت تنلدد ت   عق ددط  أل ددتم  ددظ عو دد   و   شددنه  عوسدد خن ت ددمن   ةددته, وت دد  لددطب عوصددأل

عألاألن
(1)

 . 

ت ةي عو   تن عون مألن وعالومع  عون مألن  اتعة وعلعن يس ألت  شنف  ـ:    Eolian sandالترسبات الهوائية

 , (ا1) عرتلددتعن  ددظ يددمع عو نلددتن و ع  أح ددتا  ختملددن تصددط عودد  ت ددموعو   ددتن  ,وةاددمب ة ددط حمددنهظ

لدا(11عالومع  عون مألن تت من  ظ عون ط عوادتكا عو  أل دت   خمدمع  د  عوةدألظ و سدمك هصدط عود )
(2)

يمدت ,  

 ( .1وعوصمره ) ( 2وعوخنهةن )( 2 اوب )عو هطحف  وك اي

 

 (1لمره )

 )رلم ألت  يهنهن(همضح تنل ت  عوز ظ عون تكي ( وعوسها عالحمن12)  ألشأللن  ئن   لمر اي   تععن 

 
 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 .21/12/2111 تترهي عوت ة  

 

  المنطقة لتتابع الطباقي لإلباا ا       

  عومت تهان  ظ رلم ألت  عوز ظ عون تكي وهي عوتنل ت  عو اه ن عوماة نهت من عوتتت   عوة تقي اي  

  إضتانوهذ  عوتنل ت  تتنعو   ألظ عو ص  عومت تهظ اي عو  ا , وعو  ا  ش طعواي لصت صهت  ظ حأل  

إو  عوةألظ وعون ط وعو نهظ, وتعا هذ  عوتنل ت  هي عوت مهات  عوخت ين وممألت , وعآل تر عوم لمره يمهت ت   

تختنف هذ  عوتنل ت  هي آ تر قمألمن عوعمة و تملةن عوتي وإّن عآل تر  ضمظ تنل ت  عوز ظ عون تكي,

( اي شنف  ةمن اي يتحألن  11عنهشن(  اي   تععن )22) طحف  ظ لطب ع تقألن  ئن رقاعوعمة, وه

ا( وعومتم من 91ه   هذ  عو ئن ضمظ عومارةت  عواهنهن اي شنف يهن  ةمن وهتنعو  كم ن)   عومعتصا

ذة ا(  ظ تن ن لة ألن ر مألن  عو1إن عوة  ن عوسة ألن   مين اي ع  ن قمألمن عوسمك )  هاألن تومنعو  عو ن

 ا( ,21ه من ظتهنع  كم  عوسةح وت من حتوهن كم  عو    ,وتمألهت ع  ن  ظ عو ص   هصط لم هت عو  )

                                                           

حسألظ كممعن ع نعهألا, ل ت  حمم  يلتر, عوت مألط عوم تيي وممألت  عو ماألن وعلت مترهت اي حمض   تاردن لدط  عوداهظ ( 1)

 .119, خ2112,ت نه ,2,عوم ما1مألن عوتن ألن لت نعم , ةت عن ت نه  ,عوعا )  من لن ظ رعى ( ,ي ,

 صار لت ة ,  لت نعم)ينب  ةمن(, -( لهألط ل نة حسظ عوااتكي , هألاروةألميألمألت ألن عومألت  عو ماألن اي  اة ن  أل ي2)

 . 9خ
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 التتابع الطباقية لمنطقة (2) جدول
 

Environment البيئة 
 

Formation التكوين Ageالزمن Epoch المدة 
Period    الزمن

 الجيولوجي
Era    الحقبة 

Continental 

 البيئة القارية
 

 

 

             Flood plai n   -1السهل الفيضي
 Valley and depression   -2  والمنخفضات  الوديان ئمل ترسبات

Filling 

 -Eolian           3ترسبات هوائية 

 Sabkha and Salts -4    ترسبات لسبخة واألمالح

 

 
Holocene 
 الهولوسين

 

Q
u
a
te
rn
a
ry

 

ي
ع
ربا

ال
 

 

 

 

 

 

Cenozoic 

 حديثة )سينوزوك(حقب الحياة ال

 

 

 

 

 

 

 Alluvial fan -1  الغرنييةالمراوح 

 Gypseous soil -2التربة الجبسية  

 osits 3-Bajada depسهل البجادا  
 

Pliestocene 
 الباليستوسين

 

Fluvial 
 البيئة النهرية

Bai Hassan 

 باي حسن 
Late  المتأخر Pliocene 

 الباليوسين
Miocene 

 

 

Te
rt
ia
ry

 

ي
الث

الث
 

 Mukdadiyah 

 مقدادية 
Eerly  المبكر 

Injna  

  ةانجان
Upper االعلى 

 

 Marineبحرية  

 Lagoondضحلة 

 Depositsترسبية  

 fluviatileنهرية 

Fatha  

 الفتحة
Middle الوسيط 

 

,و عره عوصاتكن وعومعت ن ,عوماشثه عوعت ن 111021:  1ةألمومةألن ومحن لت نعم  م ألتس عومصار  ظ كمط عو تح ن  تالكتمت  كم  لنهةن ت نهن عيمر  صةل   ارعوة ,يصألنه كزهز لمألمن , 

,) ألتيت  يألن  اشمره( 2111 اع  ,وممسح عو ألمومةي وعوت نة عومعايي , 
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 (2لنهةن )

  عوماة نةألمومةألن  

 

    

 

 

    

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و عره عوصاتكن وعومعت ن, عوماشثه عوعت ن وممسدح عو ألمودمةي وعوت دنة عومعدايي  -كم  : عومصار  ظ كمط عو تح ن  تالكتمت 

 (.Arc G is ,10.2و نيت ج ) 2111وسان ,  211111:1  ألتس رلا  ةألمومةألن عرض لت نعملنهةن 

 

ا( لا همألهت ع  ن  ظ لمألط  ظ عون دط وعو صد  تصدط 1همألهت ع  ن  ظ عوةألظ عوصمصتب هصط لم هت عو  )

( ,  1-ا(  , هطحددف  وددك اددي شدد ط) أ2لددا همألهددت ع  ددن  ددظ عون ددط هصددط لددم هت عودد  ) ا( ,11ت عودد  )لددم ه

ه ددت أ يتحألددن عومعتصددا ( اددي  19تددط عوعددمره)  ( اددي   تععددن11ت   عوة ددتقي و ئددن رقددا )تددوهطحددف  ددظ عوت

ا( همألهدت 1)  سدألن  ولدم هت عوب مسدهعوا( وعومتم من  توة  ن عوسة ألن حتوهدن كمد  تن دن 91وهتنعو  كم ن)

 وهتنعو  ا( لمألط  ظ عو ص  وعوةألظ ,7ا(, لا تمألهت ع  ن   او  )11ع  ن حص  لشظ ولم هت   او  )

ا( همألهت ع  ن حص  1  سألن  ولم هت )عوب مسهعوا( وعومتم من  توة  ن عوسة ألن حتوهن كم  تن ن 91كم ن)

لدا ع  دن لمدألط   دظ   وعوةدألظ ا( لمدألط  دظ عو صد 7ا(, لا تمألهدت ع  دن   داو  )11لشظ ولم هت   او  )

ا( وعدألظ  سدمك 7ا( و ر دط  سدمك )1ا( و عاهت ع  ن عدألظ   سدمك )12حص   وقمألط  ظ عوةألظ  سمك )
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( عودذة ه د  شدنف  ةمدن ادي يتحألدن 29عوتدت   عوة دتقي و ئدن رقدا ) أ دت  ,(1 –ا( يمت هطحف اي شد ط)ب 1)

ا( حألدد  ت ددمن  99عوددذة ه مددغ كم ددن )( ضددمظ ت مهاددت  عوسددهط عولأل ددي و21عو ت لددألن عومعتصددا   تععددن )

ا( 12ا( لا ع  ن  ظ عو ص   سمك )2ا( لا ر ط  سمك )12عوة  ن عوسة ألن تن ن لة ألن ة سألن  سمك )

ا( لدا 1ا( لا ع  ن لمألط  ظ لمصتب وعون ط  سمك )19لا ع  ن لمألط  ظ عو ص     عوصمصتب  سمك )

ع  دن  دظ ر دط  د  لمصدتب  د  حصد   ا( لدا1ع  ن لمألط  ظ عوصمصتب    عون ط    عو صد   سدمك )

ا(  لا عوة  ن عاللألنه  ظ عوصمصتب  سدمك 11ا( لا ع  ن لمألط  ظ لمصتب    عون ط  سمك )12 سمك )

 عو نلدترعودذة ه د  يدنب  ةمدن ادي يتحألدن  (11ع تقألن  ئن رقدا ) أ ت, (1- ا(,يمت هطحف  وك اي ش ط)2)

ا( وتدثتي 2ن عوتن دن عوسدة ألن ة سدألن  سدمك )ا( حألد  ت دم72( وعودذة ه مدغ كم دن )29عالةدم ة  تععن )

ا( لا ع  ن لمألط  دظ عوصمصدتب ور دط قمألدط  سدمك  29ا( لا ع  ن عون ط  سمك )17ع  ن عو ص   سمك )

وعودذة  يتحألدن عو نلدتر ( اي ينب يهن  ةمدن 19 ئن رقا )وع تقألن  أ ت(  , 1-  ا( هطحف  وك اي ش ط)2)

( ضدمظ  ت هدن عو زهدنه حألد  ت دمن عوة  دن عوسدة ألن   7زهدنهعو ا( اي   تععن )119ه مغ كم ن حمعوي )

ا(  لا ع  ن ر ط 9ا( لا لمصتب  سمك )11ا( ولا حص     ر ط  سمك )1تن ن لة ألن ة سألن  سمك )

ا( لدا ع  دن  دظ عوصمصدتب  سدمك  11ا( لا ع  ن  دظ عون دط  سدمك )1ا( لا ع  ن  ظ لمصتب )9 سمك )

ا( لا عوة  ن عاللألن تت من  ظ لمألط 11ط  ظ عوصمصتب  سمك )ا( لا ع  ن علنى لمألط  ظ ر ط وقمأل11)

 .( 1-ش ط)   ا( هطحف  وك اي22 ظ ينهظ    عون ط  سمك )

هألا وةألمومةي(  خةط تاوهظ 1) يستاتج  ظ ش ط
(1)

عوخزعن  نوعوتتت   عوة تقي وآل تر ومحف  ث , 

ي تين أو عوم اع هن وو ظ هاتت عتصدتب هم لزعن عوتنل ت  عو اه ن ووأل  ع عوماة نعو ماي عون ألسي عوعممة 

هدت أكمتقعو طلن ) عي تين ,عوم اع هن ,تنل ت  عو اه ن( , و ألت  عال تر عوتدي تزهدا   هألارووأل ي  ألظ عوخزعيت  

  أكمدتفت تهات   تيألت  ألظ عه ت  هاتت ا ه من  ألتههت  ختمةن ووألس   ظ تنل ت  عو اه ن وحاهت , و91كظ 

عوم لمره  ظ ضمظ عوامت   عومدثلم ه ن وشنف  ةمن  ,وهطحف  وك  اي عال تر  عال تر عوممةم ه ينب  ةم

 اة ن  عوماة ن هت لةح  اة ن ينب  ةمن كظ شنف  ةمن قي عرتلتعهعم  ل ب عوت تهظ عو   عوماة ن روآل ت

  تممةن ووألس   ستمهن.

 

 مظاهر السطح  –ثانيا  

 عآل دترعومألت  عو ماألدن كدظ عنهدة حلدن  لت طبعي حا عوعمع ط عو  نعاألن عومهمن اأهعا عوسةح        

 ثيمعكهت عومأل تيأل ألن عوألاوهن وت اها لصت صهت عومت ألن , وت  ن  ع مت ادي عومادتعة عوتدي هت دتع  األهدت لدةح 

عقرض  دد   سددتمى عومألددت  عو ماألددن
(2)

 و كاددا عكتددنعض عالرض وة  ددن يألددن يلددت ه ت مددط ع  ددن لددة ألنأ , 

لت يددن وممألددت  
(3)

لددن عوت ددتره  اددي عوت ذهددن عومت ألددن وممألددت  عو ماألددن وحنيددن هددذ  عومألددت   ددظ أا ددط كددظ , و

 عوماتعة عومنتلعن عو  عوماتعة عوماخل ن و هت ه تصنهلهت  ت عت ومةم  عوم هتن عو ت من ومألت  عوسألمب

عمعب هذ  عوم هتن و رةن عي اعرهت وي تاتهت عوتصدنهلألن و سدتحت  ت دذهتهت عومت ألدن وح دا ةنهدتن عومدتم أو

ت تهظ  رتهن عوسةح وهت علن ي ألن اي عو ألته عالقتصت هن وإليستن ن  أألهت, وا
(4)

. 

                                                           

تداوهظ هألداروةألمومةي عال دتر عوم لدمره ( و عره عوممعر  عومت ألن ,عوهألئن عوعت ن وممألت  عو ماألن / قسا عو ألمومةألدت , خةدط 1)

 .2111, ألتيت  يألن  اشمره ,

ةتلا   ما لم  ,   تضدنع  ادي ة نعاألدن عوعدنعف عوة ألعألدن و عو شدنهن وعالقتصدت هن, ةت عدن عوداوب عوعن ألدن ,  عهدا  (2)

 .  111, خ1717عوارعلت  عوعن ألن وعوعتومألن, عو تهنه , 

رلتون  تةستألن )يألدن  اشدمره( ,يمألدن مألن وممستمعات  عونهلألن اي ق تم لت نعم,  نعهألا ,عوعطقت  عإلقمألأحسظ كممعن  (3)

 .111,خ 1797عآل عب ,ةت عن   اع ,

)4) David .k. Todd ,Ground Water Hydrology,2ND,JOHN Wliey son S ,U.S.A ,1980,P.48. 
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 (1ش ط )

 عوماة نعوتتت   عوة تقي وإل تر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  خةط  مومةألت ,عوعت ن وممألت  عو ماألن / قسا عو أل ألثهو عره عوممعر  عومت ألن عوه كم  :ـ كتمت ال ت ظ كمط عو تح ن  عومصار:

 (Corel Draw X6) , و نيت ج2111, (يألن  اشمره ) ألتيت , عآل ترتاوهظ هألاروةألمومةي 

 

 71( مقاطعة 02بئر رقم )

 تل العورة 
 (7-حشكل)

 

 

 (7-شكل)أ
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و ت هن وعومارةت  عواهنهن  تتم ع عرض عو  تم  ت  ألظ عوسهط عولأل ي  عوماة ن تواس ن عو   أ ت

وذة ه سا عو  تم عو  عو زهنه ,وهعا يهن  ةمن عواهن عومحألا عوذة هختنف عو  تم  ظ عوشمتب عو  عو امب ع

  . (1يمت هطحف  ظ عوخنهةن ) ةز ألألظ شنقي وين ي,
 

 (1لنهةن )

 عوماة ن رتهن عوت تره  اي  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Arc Gis ,10.2) و نيت ج عوماة نعوعنعف   ةمكن  اهت   DAM- ظ كمط عو تح ن  تالكتمت  كم  : -عومصار :
   

 ـالى:  و يمكن تقسيم سطح

 السهل الفيضي -1

وه ا يتحألتألظ  نيز عو  تم و يتحألن  م  تمهم ط عو زم عوشنقي  واهن  ةمن ضمظ عو او  عال عرهن و 

يا 221.29 ت هعت ب )  ويا(  222119عومعتصا وت مغ  ستحتن  ـ ) 
2
 معلةن را   وال هم ظ عروع هت عال(
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 تالي سددتع  دد  ظهددمر عوت مهاددت  عو  سددألن  عومددتم عوألددن  معلددةن عوم ددخت  عو هن ت ألددن وهمتددت  هددذع عو ددزم

(Gypsum( حأل  عن عقص  عي اعر واهن  ةمن اي هذع عو زم هصط )2,7 )لا/يا
(1)

. 

 عوذة  عوذة ه من عو زم عوشنقي  ظ عو  تم  عو  تم ضمظ  اة ن عوسهط عولأل ي يمب  ستحن أت     

وشمتب عو  عو امب  تمتشألت    عالي اعر هتمألز  تي ستع لة ن وعوذة هتسا  تالي اعر عوتاره ي عو سألط  ظ ع

  هسدتاب كمد  وةدم  عونلدم ألت  عو اه دن كمد  أهتص  هذع عو زم   اعلن ت مهاتتدن , وعوعتا وسةح عوعنعف 

الرعضدي عومنتلعدن أعوسةح هذع عوسهط, وةنا   ألت  عاليهتر يمألت  ي ألنه  دظ عونلدم ألت  وعوصدخمر  دظ 

 ذ  عونلم ألت   عا  وك    عوصخمر.وي م  عو  عالرعضي عوماخل ن لا تمتل   ه

 

المداجات النهرية -2
()

 

تعت دددن عومدددارةت  عواهنهدددن  دددظ عقددداا ت مهادددت  عوسدددهط عولأل دددي تعدددم  عوددد    دددظ عو طهستملدددألظ 

(pliestocene)
(2)

, اددي عالةددزعم عوم ت هددن وم ددنى يهددن  ةمددن وهددي  ددار  )عومتميددط( عالكمدد  و ددار  

ا( كدظ  10- 20ي , وتنتل  عالرعضي اي عومدارةت    معداب ))عومعتصا( عومتملط و ار  )عومهاة( عال 

ا( اي  ار  )عومهاة( وعوذة ت ةألن 15الي عومق  عوذة تنتل  األن  م اعر )  ستمى عالرض عوم توره وهت,

ا( ادي  20ا( ادي  دار  )عومعتصدا( لدا عود )18ا ( اثيهدت تصدط عود  )2-3روعلب عوتن ن عولأل ألن  م داعر)

 ترتلدتعا( تمتدت  تدنب هدذ  عومدارةت    1.5 ةألدن عونلدم ألت  عولأل دألن  م داعر ) ار  )عومتميط( وعوذة ت

( األهتGypsumيس ن عو   )
(3) 

 (.1وهطحف  وك اي لنهةن ), 

 

  بايية الجزيرة -3

ت دد   ت هددن عو زهددنه اددي عو ددزم عو ن ددي واهددن  ةمددن  تم مددن  اددتحألتألظ ) ةمددن وعو نلددتر( وت مددغ  سددتحتهت 

يدا11.11 ب ) ت هعت  ويا(  2211.7291)
2
 )
(4)

ي دن  دظ  سدتحن عو دزم عوشدنقي  دظ أ, وت دمن  سدتحتهت 

وسدةح  ت هدن عو زهدنه  عوت ترهسألن ن   رتهن أةزم  ظ ه  ن عوعنعف و ظ  قرعضيعهذ   ن  أ, وعوماة ن

وعوتددي ال هت ددتو   رتلددتععوسددهمب عومعلددعن عودد  تتخممهددت ه ددتب وتددطب لددخنهن وعلددنى ر مألددن  ختملددن عال

ا(  وعو  ةتي هت  اخل ت  وعحمعض وعو هن11-2تمى لةح عوسهط عوم ألط  هت   ظ)هت كظ  سعرتلتك
(5)

. 

 عرتلدتعوه مغ عكم   عداب اي  ت مهظ عو زم عو ن ي  ظ عو  تم وتشتنت  ت هن عو زهنه    عوسهط عولأل ي 

 كمدد أيةددتف  ش ةزهددنه( وه مددغ 7شددمتب يتحألددن  ةمددن عومتم مددن  م تععددن ) لددألمتقصدد  ةهتتددن عوشددمتوألن أاددي 

كدتا ي دم عو ادمب  ي داعرعامف  ستمى لةح عو  ن     ا(122-ا 121)  ألظ   عوماة نعوشمتب  اي  عرتلتع

 يةدتف  ( همتا  ظ ةادمب عو  دتم حتد  شدمتون وهمدنا92 –ا 91)  ألظ  رتلتعيةتف عاله من عوشنقي و ألامت 

ي يتحألدن عومعتصدا همدن اد ا(17-ا 29 دألظ )  رتلدتعيةدتف عال دظ  اهادن لدت نعم و ا(27 –ا 92)  رتلتععال

عنهشددن( 11ةاددمب عو  ددتم وهع ددن يهددن  ةمددن وهمددن  م تععددن ) 
(6)

ادديهطحددف  يمددت , 
 

عوتددي  (2ولنهةددن )

  . عوماة ن عومتستوهن ت  رتلتكعال ية نأ تمضح

                                                           

رلتون  تةستألن )يألدن  اشدمره( ,يمألدن عوتن ألدن    م ت  عوتامألن عوزرعكألن اي ق تم لت نعم, حطا يعألا األتض عواوألمي ,أ( 1)

 . 29,خ 1791رشا , ةت عن   اع , أ ظ –

()  هي ك تره كظ   تهت عوسهط عولأل دي عوم دتور وماهدن وتت دمن يتأل دن   تشدنه وم توودن عواهدن تعمألدة عومارةت  عواهنهن: و

 ن عو :, وممزها هار  نع  و ظ لا لمف هت من لهط عولأل ي علن  ستمة عوع   ظ عالوب
  

- P. Buringh, Soils and Soil conditions in Iraq , Minstry of Agriculture , Bahgdad, 1960, pp 

2532. 

   .29لت ة خ  صار, 11:25000لنهةن ةألمومةألن ومحن لت نعم  , كزهز لمألم   , يصألنه نوعرة عيمر  صةل   (2)
(1)P. Buringh, Soils and Soil conditions in Iraq op cit, pp 25-32. 

 

رلدتون  هد  عومسدتمعات  ادي ق دتم لدت نعم, مريا لعألا ك ا عو مألا عواورة ,عوعطقدت  عوم تيألدن  دألظ شد  ن عوةدنف وت( 2)

 .111,خ 2112 تةستألن )يألن  اشمره( ,يمألن عوتن ألن  ,ةت عن ت نه  ,

 .   22-21,خ1727وعوارعلت  عوعن ألن , ( يمرة لمألط عو نع ة ,عو اعوه وعاللت نعر اي عوعنعف ,  اع ,  عها عو  م 5)

 .2111,  اع , 1:11111وماة ن عوارعلن ,   ألتس رلا , ت  عومتستوهنرتلتكعال( عوهألئن عوعت ن وممستحن ,عوخنهةن 2(
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 (2لنهةن )

 ت  عومتستوهن رتلتكية ن عالأ

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كمددد  عوهألئدددن عوعت دددن وممسدددتحن, عوخنهةدددن عوت ترهسدددألن  و  دددتم لدددت نعم -تالكتمدددت  كمددد  : دددظ كمدددط عو تح دددن   -ومصدددار :ع

 (.Arc G is ,10.2و نيت ج ) 2117,  اع ,
 

   Climate الخصائص المنا ية –ثالثا 

لامع   1عمهمن  ظ عونلا عو مة وت من  ظ  ماهعنف عوماتا كم  عن  تملط  عاال  عوة   عوألم ي وه

و أتددثلألنع ي ألددنع اددي  هددت    ماددتا  ددظ عوعمع ددط عوة ألعألددن عو  نعاألددن عومهمددن عوتددي تددعلنعو هعددا , لددان 11عودد  

 .عومألت  عو ماألن وت اها يمألتتهت و ستمهتتهت و اتلأل هت ي صتن
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ةزعم  ظ عوماة ن عوملة  ون عوماة نهمتت   اتا عوعنعف وعوذة تش ط 
 
عو ترهدن وعو تادن  وأحدمعب, 

)عومألط وعواهتر(وعوسامة  ألظ )عولصمب  و عوماى عو نعرة عوألم ي  ألظ وعوتةنف عو  ألن اي  رةت  عو نعره

ق ةددتر   مألددت  قمألمددن لددطب عتسددتقط عالر عددن( وهددذ  عوتةددنف هعددم  ومممقدد  عولم ددي عو عألددا كددظ عو  ددن وإ  ت

 حتر ةتف عوشتتم وعون أل     لأل  ياصم
(1)

  عوماة دن اي  ومماتا (Koppen)  سب تصاأل  يم ظ و  , 

عو تف  عوماعرة عوص نعوة عو تر ضمظ عوماتا عوماة ن    ت
(2)

.  

وعاليخلتض كظ  ستمى لةح عو  دن  رتلتععال ميألن عوممق  عولم ي ه ىلنأهتثلن عوماتا  عاتلن 

وتثلنهددت عومتم مددن  اهددن  ةمددن و  ألددنه عو نلددتر ,  عوماة ددنو مقعهددت  تواسدد ن وممسددة ت  عومت ألددن عو نه ددن  ددظ 

 و مهن وكاا وةم  عو ةتم عوا تتي .تو تط عوهمع ألن وعوماخل ت   ع 

يتيدد  أيمددت أن ومماددتا  ور وعضددح  ددظ حألدد  تددثلألن كاتلددن  كمدد  تمعةددا عومددمعر  عومت ألددن لددمعم    

 لة ألن عا ةماألن وت اها يمألتهت  و ستمهتهت و اتلأل هت  ظ لطب تثلألن كاتلن عوماتا  عومختملن عومتم من:ـ

 (Temperature) ياجة الحــرااة  -1

  (insolation) ـسيالسطوع الشمـ -2

  (winds) الــريــــاح -3

 Rains) االمـــــطاا) -4

  Relative Humidity  )الرطوبة النسبية ) -5

   (Evaporation) التبـــخر -6

 . عوماة نت مألط عوعاتلن عوماتلألن  وتثلألنهت كم   لزعن عومألت  عو ماألن اي  هثتياألمت        

 

  (insolation) السطوع الشمسي  -1

%( دظ عوةتقدن 77,79عوشمسدي عومصدار عومحألدا ومةتقدن ادي عو دطف عو دمة وهسدها  دـ ) شدعتعإلععا ه  

عومست من اي عو طف عو مة 
(3)

. 

هت ا  عوسةمع عوشمسي   ظ لطب  اه عالشعتع ,اي  عوهن ل معهت وللتم عوسمتم  ظ عو ألما, وتثلن هذ  

 رةن حنعره عوماة ن عو عيخلتضهت عرتلتععوعمع ط كم  
(4)

. 

كدظ عنهدة عوعطقدن  انلدن ي ألدنه ومت خدن عوماة دنن عوشم  عوستقةن اي عوماتعة عو تان و اهدت تس ب عشع

  ألظ عوت خن وع تصتخ عالشعن عوشمسألن ونعم ن عوتن ن .

تنت ط كممألت  عوتسخألظ وعوت خن  ظ عوتن ن وعوسدةم  عومت ألدن عرت تعدت ولأل دت  تإلشدعتع عودذة هتدثلن 

 ,اي عوعاتلن عوماتلألن عاللنى ت ألن  ن قحاع  عوعوطن عو نعرهن  ماى عوسةمع عوشمسي وعوتي تاتج عوةتق

وهع   ت تهظ يمألت  عوسدةمع عوشمسدي وت دتهظ ادي  عداال  عو دنعره عوتدي وهدت عاللدن عولعدتب ادي ت دتهظ قدألا 

عوتن دن  مدت هتةمدب عه دت   صدت ر  ت ألدن علدنى ومتعدمهي ,عوت خن وممألت   ظ عوم ترة عواهنهدن و دظ لدةح 

وممألت  لطب اصط عوصأل ا عو تلط ا عو
(5)

. 

                                                           

 

اتضط  تقن عو ساي ,تةمر  اتا عوعنعف ك ن عق  ان عو ألمومةألدن ,  مدن عو معألدن عو  نعاألدن عوعنعقألدن , عوم مدا عوعتشدن ( 1)

 . 199, خ1799 عن عوعتيي ,  اع  ,, ة
  

  مدن يمألدن عآل عب , عوعدا  عوخدت  ,   ,( كمي حسألظ عوشمش ,علتخاعا  عي عومعتهألن عو ست ألن اي ت اهدا عققدتوألا عوماتلألدن 2)

 . 199خ,  1792 ,ةت عن عونهتض

 .91, خ1799وعوتم ه  ,  ي ( يعمتن ش تتن ,عو  نعاألن عوماتلألن )كما عوماتا(,عوة عن عقوو  ,  عر عوعما وماشن 1)

كمي حسألظ عوشمش ,ك ا عالون ر وقي ين ط ,  تةا عوسألا وعوي ,ة نعاألن عالقتوألا عوماتلألن ,و عره عوتعمألا عوعتوي وعو     (2)

 .212,خ1799عوعممي , ة عن ةت عن    اع ,

 . 199اتضط  تقن عو ساي ,تةمر  اتا عوعنعف ك ن عق  ان عو ألمومةألن , صار لت ة, خ (1)   
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هاتت ت تهادت ادي عدمب لدتكت  عوسدةمع عوشمسدي عولعمدي  ن  أ( 2)ش ط( و1)ةاوبهت ح  ظ لطب 

شدهن عوصألــدـ   )حزهــدـنعن , عتنتلد   عداالتهت لدطب إ   ,ت نهد  لدت نعملطب أشهن عوسان اي   ةتدي 

وم ةتدي ت نهد   (هدما لتكن /11.5 -  11.8)شهــــن تمم   ــــمعق    ويتيـــ  أكطهت اي تمـــم  , آب(

 رةددت  عو ددنعره  دد  عددمب عواهددتر و هددت ه لددتكت  عوسددةمع  عرتلددتع,  وددك  سدد ب  عوتددمعويلددت نعم كمدد  

 عداال  عوسدةمع ادي عشدهن عوشدتتم ادي شدهن)يتيمن عالوب,  يدتيمن وشمسي اي هذ  عولصط ,وع  تاخلي ع

ت نهدد  وم ةتددي   (هددما لددتكن /5.4  - 3.7قدد  )عو ددتيي, شدد تع( ويتيدد  عقمهددت اددي شددهن يددتيمن عو ددتيي  مع

 لت نعم
()

وو صدن عواهدتر األدن  مدت ه عدط  س ب تمعةا عو ألدما  ن عالشعتع عومستممن كم  عوتنتألب,  س ب قم 

عوت ددتهظ اددي كددا  لددتكت   عوسددةمع عوشمسددي عوألددم ي هسددتها  , رةددت  عو ددنعره تدداخلي اددي هددذ  عولصددط

قدألا عوت خدن  دظ عوتن دن وعوا تتدت  و توتدتوي  هدت ه  عرتلدتعه و رةدت  عو دنعر ترتلدتعوعولصمي  ش ط اتكدط  

عاللتهطت عومت ي ومم تلألط عوزرعكألن وعاللتعمتال  عاللنى عال ن عودذة  كدت عود  حلدن عال دتر ومتعدمهي 

 . عوماة نكظ ي ا عو تلط اي عومألت  عوسة ألن اي 

 (1ةاوب )

    ومماه ت نه  لت نعمكن/هما( وم ةتي عومعاال  عوشهنهن وةمب لتكت  عوسةمع عوشمسي عولعمي )لت 

(1791-2111) 

 . 2111,   اع  ) ألتيت  يألن  اشمره(,  ه عوعت ن وأيمعم عو مهن ,قسا عوماتاثعومصار : و عره عوا ط وعوممعلط  ,عوهأل

 

  (2)ش ط

 ومماه لت نعم ت نه ما( وم ةتي ولعمي )لتكن /هعومعاال  عوشهنهن وةمب لتكت  عوسةمع عوشمسي ع

(1791-2111) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) ةاوبكمط عو تح ن  تالكتمت  كم   :ـ   ظرعومصا             

                                                           

( عكتما  عو تح ن كم  عومعمم ت  عوماتلألن وم ةتي لت نعم وعوم ةن عو نه ن  ظ ) ةن ت نهد  ت د   وأن  ت نه  عوماة ن  

 . اهتعو  عوشمتب 
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 (Temperature)ياجة الحرااة  -2

ألظ عالةسدتا عومختملدن ختعنف  رةن عو نعره  تيهت  رهدن  دظ  ردتهن عوةتقدن عوتدي تعمدط كمد  تسد

نت عوعاتلن عوماتلألن وعومرتهن عوسة ألن عاللنىوتعا عوعاصن عوذة هموا وه 
(1)

.
 
 

عو نعره  ظ ع ن  عوعاتلن عوماتلألن   ع  عوتثلألن كم  تم هد  عو د ط عو دمة ولدنكن و عت دت  ت عّا       

وعيخلتض  عاالتهت  مت هعلن كم  يمألن عومألت  عوتي  م ظ  عرتلتعحنين عونهت  وت مهظ عو ألما وعوتستقط و 

عن عو مايتصط عو  عوخز ن  أ
(2)

وعوتي تعلن  رةن عو نعره  اورهت كم  تامع عوم تلدألط عوا تتألدن وحألد   ,

و ط   صمب  رةن حنعره  عألادن وهتةمدب ظدنوف  حنعرهدن  عألادن و دي هامدم وهدذع ع ى عود  ظدتهنه  ن  أ

عوتخصا عوزرعكي
(3)

  . 

                                  وتددددددددددع ة يددددددددددذوك عو ددددددددددنعره عودددددددددد   هددددددددددت ه  عدددددددددداال   ت خددددددددددن وممألددددددددددت  عوسددددددددددة ألن 

كم  لدةح  عق ط عوتي تنتل   معلةن عوختلألن عوشعنهن وتع ة عو  تنعيا  (عومستخا ن ونة عوم تلألط)

  عالرض وتع ة عو  قمن عاليتت  عوزرعكي) عوا تتي( .

تددعلن عو ددنعره اددي يمألددن عومألددت  عو ماألددن وعتقتددن عاليتتةألددن )عوتصددنهلألن( , إ  ت ددا  عوخصددت ا 

 ألمألت ألن يتوماسمب عو ت   وعومت نت ويس ن عومممحدن, وو دنض  عنادن ألدن  رةدت  عو دنعره عولألزهت ألن وعو

ال دا  دظ  عنادن  رةدت  عو دنعره عوعرمد  وعوصد نى وعالكتألت هدن , يمدت , عوماة دنادي اي عومألدت  عو ماألدن 

 مةدم  اصدمألظ ر ألسدألظ همدت عولصدط عوصدأل  عو دتر  عوماة دن( , وتتمألدز 1) و شد ط( 2) هطحف  ظ ةاوب

رةت  عو دنعره عالكتألت هدن حزهنعن ,تمم  ,عب( وتنتل  لطب اصط عوصأل   عاال   وهمتا لطلن عشهن )

( وم ةتددي ت نهدد  لددت نعم كمدد  عوتنتألددب ,ات مددغ  رةددن عو ددنعره 36.7 -ا   (36.2لددطب شددهن )تمددم (   ا 

( ادي وم ةتدي ت نهد  لد44و متملدط حدنعرة  معقد  ) )تمم (شهنعوعوعرم   روتهت لطب يل    ت نعم,ا 

 لتكن(.12ةمهط لطب هذ  عالشهن هصط عو   ت ه ترب )ي عوشنوف عوشمسعو  تنين    لتكت  

ةدزم  ادن و  مقعدن  عوماة دن رةت  عو نعرهن هنة  عو  قترهدن  ادتا عوعدنعف عوتدي ت د   عرتلتع أن  

عوشددم  عولم دي و عدا  كددظ عو  دتر وت ددنت يةدتف عو د ط عوعددتوي شد ن عومدداعرة عود  عوشدمتب  تددثلألن حنيدن 

 عورتهنهن ي م عوشمتب وتعت اهت كم   اعر عوسنعتن.

)يتيمن عالوب ,يتيمن عو دتيي ,شد تع( وتداخلي يذوك  همتا وماه لطلن عشهناصط عوشتتم عو تر   أ ت

( وم ةتدي ت نهد  لدت نعم  8.8 -ا   9.6) لطوهدت  رةدت  عو دنعره الكتألت هدن لدطب شدهن يدتيمن عو دتيي ا 

       ب شددهنة وارةددن عو ددنعره عوصدد نى قددا عيخلددي لددطب يلدد  عوشددهن عودد كمدد  عوتنتألددب , وعوعددث  عددا

( ادي عوم ةتدألظ كمد  عوتنتألدب14  -ا   14.8) هدذع عاليخلدتض ه دا  اليت دتب عو د ط عوعدتوي شد ن  أن   و ,ا 

علد ح عوماعرة عو  ةامب  اعر عوسنعتن  تثلألن حنين عوشم  عورتهنهن وتعت اهت كم   اعر عو داة ,ا دا 

عو مة وم  ن عومتملط وت نعر ضي همعم  تر  يتأل ن وتنعة  عوتألتر عوالت   ع ومنور عوماخليعوعنعف ةسن

ش ن عوماعرة وت اا عوتألتر عوالت  عو ة ي و ت نعر عاللت ها عو مهن ومهمعم عو ة ي اي ع  ت  عو م عوعمألت
(4)

. 

اصدط عوخنهد  عشدهن)عهممب,  -: األهمدت عوتدي ت دمن  رةدت  عو دنعره  عتاودناصمي عالكتاعوألظ  أ ت           

هتسدا  دتوتةنف  عوماة دنتشنهظ عقوب , تشنهظ عو تيي ( واصط عون أل  عشهن )ع عر , يألستن ,عهدتر(, امادتا 

                                                           

,   ت دن عولدط , عو مهد , 1ضترة يتلن عوع مي,   مم  كزو للن,  دالط إود  كمدا عومادتا وعو  نعاألدن عوماتلألدن, ع (1)

 .99, خ1799

وعلدتخاعا عومألدت   رض( اي  رعلن تصاأل  عقGIS  ما لتوح لعألا عو ارعيي, تة ألة يرتا عومعمم ت  عو  نعاألن) أينا (2)

 ه  ددن, رلددتون  تةسددتألن)يألن  اشددمره(, يمألددن عوعمددما, ةت عددن عومملددط,  –عو ماألددن وأيددنعض عوزرعكألددن اددي  اة ددن يددم ن 

 .9, خ2111عومملط, 

 .11, خ1721ه عالقتصت هن,  عر عواه ن عوعن ألن, عو تهنه,   ما ل  ي ك ا عو  ألا,  معر  عو نو (3)

 1797, 21( قصدي ك دا عوم ألدا عوسدت نع ي , اددتا عوعدنعف عومتضدي وعو تضدن ,  مددن يمألدن عآل عب ,ةت عدن   داع  ,عوعددا ,2)

 .121,خ
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 ت ددتهظكمدد   نوعاليخلددتض وعوتذ ددذب )عوألددم ي ,عوشددهنة ,عوسددامة( عوددذة وددن علددتر  عومعضدد  رتلددتعاددي عال

  ستمهت  عومألت  عو ماألن .
 

 (2ةاوب )

( هن وارةت  عو نعره عوعرم  وعوص نى وعالكتألت هنعومعاال  عوشهن وم ةتي ت نه  لت نعم  )ا 

 (2111-1791ومماه)

 

 عالشهن

 

   ةن لت نعم   ةن ت نه 

 عوص نى عوعرم  عالكتألت هن عوص نى عوعرم 
عالكتألت 

 هن

 9.6 4.9 14.8 8.8 4.1 14.0 يتيمن عو تيي

 11.7 6.5 17.4 11.2 5.8 17.0 ش تع

 16.2 10.3 22.9 16.0 9.8 22.5 آ عر

 22.8 15.8 29.5 22.3 15.5 28.7 يألستن

 28.6 21.0 32.8 28.9 21.3 35.5  ته 

 32.8 24.7 40.3 34.0 26.0 41.1 حزهنعن

 36.2 27.9 44.0 36.7 28.7 44.0 تمم 

 35.6 27.5 43.8 36.2 28.2 43.8 آب

 31.8 23.9 39.7 31.5 23.6 39.2 عهممب

 25.4 18.6 32.7 25.0 18.1 32.5 شنهظ عالوب

 16.7 11.0 23.6 16.0 10.1 22.9 تشنهظ عو تيي

 11.1 6.5 16.7 10.4 5.5 16.4 يتيمن عالوب

 23.2 16.5 30.1 23.1 16.4 29.8 عومعاب عوسامة

 . 2111  اع  ) ألتيت  يألن  اشمره(, ,  ه عوعت ن وأيمعم عو مهن ,قسا عوماتاثعومصار : و عره عوا ط وعوممعلط  ,عوهأل

 

 (1ش ط)

(وعالكتألت هن  عوعرم  وعوص نى عومعاال  عوشهنهن وارةت  عو نعره  وم ةتي ت نه  لت نعم ومماه  )ا 

(1791-2111) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

(.2عو تح ن  تالكتمت  كم   ألتيت  ةاوب )  كمطعومصار:ـ   ظ 

 محطة سامراء

 محطة سامراء

 االشهر االشهر
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  (winds) حالريا-3

وهددي تختمدد  كددظ حنيددن عوهددمعم  ,(1)قا ألددن كمدد  لددةح عقرضتعددنف عونهددت   ثيهددت حنيددن عوهددمعم ع

عوعمم هن عوتي ت من  ش ط تألترع  همع ألن هت ةن وألنى لتكاه, وذع تش ط حنين عوهدمعم عقا ألدن عوردتهنه 

     نهددت  موو ,(2)عوتددي تسدد ط  تلددتمنعر اددي   ةددت  عقرلددت  عو مهددن لددمعم  ددظ حألدد  عوسددنكن أو عالت ددت 

كن عونهت  اي  ستمهت  عومألت  عو ماألن  كظ عنهة كممألدن عوت خدن وعوادتح ازهدت   )لنكن وعت ت ( وتعلن لن

لنكن عونهت  تع ة عو  ةلتف لةح عوتن ن  ظ لطب يشتع كممألن عوت خن األصح يشدتع عوختلدألن عوشدعنهن 

عو دماي ,وتدع ة لدنكن عونهدت  عود  تخمخدط ضد ط عوهدمعم  علدط عآل دتر عال دن  اعتوألن اي ةذب عومدتمعي ن 

 اسمب عومألت  األهت  سنكن  مت ه عمهت كنضن ومت خن عرتلتعهع ة عو  عوذة 
(3)

 . 

( وت دمن  رةدن عت دت  هدذ  NWهدي  شدمتوألن ين ألدن ) عوماة دنعت دت  عونهدت  عوسدت اه ادي عوعدنعف و أن  

(330 -300عونهت  هي )
()

 .عوماة ن( عوذة همضح عت ت  عونهت  اي 2وهت ح  وك اي ش ط) ,

اال  لنكن  اخل ن ومقمع عوعنعف ت   تثلألن عو د ط عو دمة عوعدتوي لدأللت تتسا لنكن عونهت   مع

وعوماخلي عو نعرة  شتتم  وهذ  عورنوف ال تستكا كم  ه دمب رهدت  شدمتوألن ين ألدن لدطب عشدهن عوسدان 

وهنة  ل ب ه م هت عو  وةم   اة ن ض ط كتوي ادمف عالرعضدي عو  مألدن ادي تنيألدت , ت ت مهدت  عوماة ناي 

   تنيددزه اددمف  اة ددن عوخمددألج عوعن ددي  مددت ةعمهددت   مددنع   اترمددت وهددذ  عونهددت  لددطب  اة ددن ضدد ط وععدد

عوصأل   ألامدت ه دمن ه م هدت  ت ةعدت لدطب عوشدتتم
(4)

عوسدنكن إال  د  حنيدن عوماخل دت  عو مهدن  هاهشدا, و

اصدط  لدطب تصدط إود  عومداهت  عإلكصدترهن عومتملةألن عوتي  ت ا  عضدةنعب ةدمة ولدنكن كتوألدن قدا 

عون أل 
(5) 

. 

إ   أشدهن اصدط عوصدأل   عاال  لنكن عونهدت  تتزعهدا لدطب  ن  أ (1وش ط) (1هت ح  ظ  ةاوب)

( ادي   ةتدي ت نهد  لدت نعم كمد  ا/لدت 3.4- ا/لدت  (4.1 معقد   (تمدم )شدهن  أ ادي تهتأكم   عداال يتي 

ب شهنة أ ي   لنكن وهت لطإو  وتصط   عاال  لنكن عونهت   لطب أشهن عوشتتم اتاخلي أ ت, عوتنتألب

ادي   ةدن ت نهد  ا م د   أ دت  ةدن لدت نعم, ا/لت( ادي 1.6 – 1.8)  معق  يتيمن عقوب  و يتيمن عو تيي 

 يلسألهمت . ومشهنهظ (ا/لت2,4)

 

                                                           

 .91,خ1791,ملطلعألا حاها, اتضط  تقن عو ساي, حت ا تماألة عوعتيي, عوماتا عوم مي,  ةت    عر عو تب,عوم أحما( 1)

 . 121, خ1771 عر عو  من ومة تكن وعواشن,عومملط,كايتن هزعع عو ألتتي, أل  كما عوماتا,  ل ت    مم  عونعوة, (2)

لةتب ل تر عوعتيي , يمرة لمألط عو نع ة, ة نعاألن عوعنعف, و عره عوتعمألا عوعتوي وعو    عوعممي,  اهنهن  عر عو تب  (3)

 .12, خ1797ومة تكن وعواشن,   اع , 

( عوم ت من عوشخصألن )     ت دت  عونهدت  أضد   ت دتهظ قدألا عوتدي وع و (  اهنه قسا عوماتا وعونلدا عو دمة أهمتن شطب) ل

 وهم :,  2112/ 12/2ونلا ور ه عونهت   تترهي  عومعممب  ن اي  ع نتها 

1- N    =  340 - 20 

2- NE  =   30 - 60 

3- E    = 70 - 110 

4- SE  = 120 -150 

5- S    = 160 -200 

6- SW = 210 – 240 

7- W   = 250 – 290 

8- NW = 300 - 330 

9- Calm = 000 ل من    

عو ساي , عوخصت ا عوماتلألن وم ةن عوعنعقي  ,   من عو معألن عو  نعاألدن عوعنعقألدن , عوم مدا عوعتشدن ,عوعدا   تقن  ( اتضط 2)

 .19, خ1797,  اع  ,يألستن 12

 . 12-11وم مي,  صار لت ة, خعو ساي, عوماتا ع تقن  لعألا حاها واتضط  أحما (1)
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 (1ةاوب )

 (2111-1791لت نعم ومماه )ت نه  اي   ةتي  (ا/لت )ومعاال  عوشهنهن وسنكن عونهت   ع 

 

 

 المحطة

  ا ألشهر

 

 المعدل

   
و
و
ان
ك

ثا
ال

ي
ن

 

ط
با
ش

 

اا
آذ

و 
سا
ني

 

اا
أي

را 
زي
ح

و
وز 
تم

 

ب
آ

ول 
يل
أ

ن  
ري
ش
ت

ول
ال
ا

ن  
ري
ش
ت

ي
ان
لث
ا

و  
و
ان
ك

ول
ال
ا

 

 تكريت
 

2,4 

 

2,1 

 

3,1 

 

3,3 3,4 

 

3,1 

 

 

4,1 

 

3,1 
3,2 2,1 2,5 2,4 

 

3,13 

 1,1 سامراء

 

2,4 

 

 

2,6 

 

 

2,0 

 

2,0 3,4 

 

3,4 

 

3,1 2,5 2,3 
 

1,0 

 

1,6 

 

2,53 

 

 . 2111) ألتيت  يألن  اشمره(,   اع  ,  ه عوعت ن وأيمعم عو مهن ,قسا عوماتاث  ,عوهألعومصار : و عره عوا ط وعوممعلط
 

 (2ش ط )

 (2111-1791ومماه ) عوماة نا  اي  عونهت   عوست ت تهت ع                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

) ألتيت  ,  ه عوعت ن وأيمعم عو مهن ,قسا عوماتاثو عره عوا ط وعوممعلط  ,عوهألعومصار:ـ   ظ كمط عو تح ن  تالكتمت  كم  

 . 2111يألن  اشمره(,   اع  
 

 (1ش ط)

 (2111-1791لت نعم ومماه ) ت نه  اي   ةتي(ا/لت )ومعاال  عوشهنهن وسنكن عونهت   ع

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

كانون1تشرين 2تشرين 1ايلولاب تموزحزيرانايارنيساناذارشباطكانون 2

متر/ ثانية

سامراء  تكريت 

 
 (.1عومصار:ـ   ظ كمط  عو تح ن  تالكتمت  كم   ألتيت  ةاوب )          

 االشهر
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  (Rainsاالمطاا ) -2

تسدها عال ةدتر كمد    إن عوتدي وهدت  ور  هدا ادي ت ذهدن عومألدت  عو ماألدن , ألعاتلن عوماتلألن عاللتلدحا عوأ عات  

عو ماألدن   سدتمهت  عومألدت  أن  ,حألد   عوماة دنعو دماي ادي  عوخدزعنعونيا  ظ تذ ذ هت وقمن يمألتتهت ادي ت ذهدن 

تعددا عال ةددتر  رهددن  همددت و,  و عيعدداعا عوتسددتقط أو تاليخلددتض لددطب قمددن  زهددت ه عوتسددتقط  رتلددتعتثلددذ  تال

وت ددتل   خددتر عومددتم و وره عومألددت  اددي عوة ألعددن وعوملددمب عودد   ددتعظ عالرض اهددي ت ددذة  لزعيددت  عومألددت  

عو ماألن وو ظ ال ت ا  هذ  عوت ذهن  صمره   تشدنه وعيمدت تتدثلن  سد ب يلت هدن عوصدخمر وعوتن دن وعكةدتم 

عومش عن يلتهتهت عو  مألن وماة ن يألنع
()

. 

عق ةددتر اددي عوعددنعف ويمألتهددت  ملددمب عوماخل ددت  عو مهددن عو ت  ددن  ددظ عو  ددن  ت ددا   دداه لدد مع

عومتملط ويذوك عونهت  عو ت  دن  دظ عوخمدألج عوعن دي وهدي رهدت   عائدن رع دن يمدت ت دمن  صد م ن  دتو ألما 

وعال ةتر 
(1)

. 

هددتر وه ددمن وهددت عاللددن  عاله ددت ي أهمتددا  ملددا لدد مع عال ةددتر  ددظ شددهن يددتيمن عقوب حتدد  يهتهددن 

 اتلدألب عومألدت  عوسدة ألن وعو ماألدن و هدت ه  عرتلتعيمألتتهت لطب عوسامع  عونع ن حأل  تعمط كم   رتلتعت 

رعم ن عوتن ن
(2)

. 

 ظ عوعمع ط عون ألسن عوتي تت  ا اي ح ا ويمألت  عومألت  عومتسن ن عو   تعظ عالرض هدم عوتنشدألح  أن   

وعن ت ذهن  عومألت  عو ماألن  دظ عال ةدتر  ن ,وممألت  لطب  ست ألت  عوتن ن وعوصخمر ويشتع عوختلألن عوشعنه

كادا ت تتسدنب    تان عوتستقط وعمب  اتن وعن ت من عوتن ن  ع  يلت هن كتوألن ورعم دن كتوألدن  تتز ع  يمألته

 ألت  عق ةتر إو   علط عوتن ن ت   عوسة ألن اإيهت كت ه  ت تش ط  اة ن يألن  شد عن وألدنى  شد عن. الدي 

عقرض ال ت ددمن  أن  عددي عومألددت  اددي ات ددت  عوصددخمر ت دد  عوسددة ألن, إال عوماة ددن يألددن عومشدد عن تمةددا  

ه عنف عو دزم عقكمد   دظ عوماة دن يألدن عومشد عن  ماة دن عوتن دن يألدن عومشد عن, عوتدي تمةدا األهدت , و ش عن

 انعيت  ش متهت ةذور عوا تتت  عوتي تسمح  تسنب  ألت  عق ةتر.

أللط عوماة ن يألن عومش عن, تمةا عوماة ن عومش عن, , و  عوتن نت ما عوا تتت   تلتخاعا عومألت  عوممةم ه اي هذ

وهم دظ ومادتس حلدن عآل دتر  ,حأل  همأ عومتم  صمره يت من عولنعيت  عوممةم ه  دألظ عوصدخمر و رع  عوتن دن

 .  علط هذ  عوماة ن وضي عومتم إو  عوختر 

عوسدتقةن اددي  اة ددن عوشددهنهن و مألدن عال ةددتر  عوم ددت أل   (  عداال 2( شدد ط )6هت دح  ددظ ةداوب) 

 ظ مدا ( وم ةتدأل - 29.8  مدا  (29.2 قمن تستقط عق ةتر ادي شدهن يدتيمن عو دتيي  معقد  أن  عوارعلن ,حأل  

وددال    مددا( 5.7, 8.1ت نهدد  لددت نعم كمدد  عوتنتألددب , لددا ت دداع  توتاددتقا ولددمال عودد  شددهن عهددتر  معقدد  )

(  0.1 ,0.0نعن , تمدم  ,عب(  معقد  )وتاعاا عال ةدتر ادي عشدهن عوصدأل  )حزهد كم  عوتنتألب , ظعوم ةتأل

( وأشهن عو طلن كم  عوتدمعوي و عدا شدهن 1.1) ومشهن عو طلن كم  عوتمعوي وم ةن ت نه  ووم ةن لت نعم

عهممب ت اع يمألن عال ةدتر  تزعهدا تداره ي, وه مدغ عوم مدمع عوسدامة وأ ةدتر ادي   ةتدي ت نهد  لدت نعم 

 م  عوتنتألب. ما( وم ةتألظ ك - 169.4  ما(171.5 معق  

 

 

                                                           

هي عو ا عققص   ظ عونعم ن عوتدي تسدتةأل  عوتن دن عالحتلدتظ  دن كادا ت ت دمن  شد عن  تومدتم, وممزهدا  -)*( عو لتهن عو  مألن: 

, 1791يعمتن ش ت ه, عوماتا عوعممي,  ة عن عوامر عوامم ةألن, يشدن  داكا عو ت عدن عقر يألدن, كمدتن,  -هارن عومصار:

 .121خ

(1) A.H.Alshalash, The climate of Iraq, Amman, Jordan, 1966, p.23. 

  كمددن  ددزعحا ح ألددب عوسددت نع ي, علددن عوماددتا اددي  رعكددن وإيتتةألددن   تلددألط عوخ ددنوع  اددي   تارددن لددط  عودداهظ  (2)

 .11, خ2112رشا, ةت عن   اع ,  أ ظ -) رعلن اي عوماتا عوتة أل ي(, رلتون  تةستألن)يألن  اشمره(, يمألن عوتن ألن
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 (6ةاوب )

 (2111-1791) ت نه  لت نعم ومماهوم ةن عوشهنهن وأ ةتر ) ما(  عوم ت أل    عاال 
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 . 2111) ألتيت  يألن  اشمره(,   اع  ,  ه عوعت ن وأيمعم عو مهن ,قسا عوماتاثعومصار : و عره عوا ط وعوممعلط  ,عوهأل

 

(Langت ألظ حسب  عت ط عومةن  معت ون قيج  ) 
()

 مدا( ادي  7.4 دظ لدطب تة أل هدت أيهدت ت مدغ )  

و  ةتتهت ت    رةن شداهاه  عوماة ن ما( و ذوك تا تصاأل   7.3  ةن ت نه  واي   ةن لت نعم ت مغ )

 (.Lang ما( اهي ةتان حسب  ت ةتم  ن قيج )0-10 عو لتف ع  ت    ألظ )

 (2)ش ط

 (2111-1791) عم ومماهلت ن ت نه وم ةن عوشهنهن وأ ةتر ) ما(  عوم ت أل    عاال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 (.9عومصار:ـ   ظ كمط  عو تح ن  تالكتمت  كم   ألتيت  ةاوب )                       

 

 Relative Humidity)الرطوبة النسبية ) -5

تعنف عونعم ن عواس ألن  ثيهت عواس ن عومئمهن  ألظ   اعر  ختر عومتم عوممةم  اعط اي عوهمعم و  داعر 

م ن عو صمى عوذة هستةأل  عوهمعم حممهت اي  رةن عو نعره  عألان وت   عو  ط  عألظعونع
(1)

. 
                                                           

()  F = N/T 

F = عت ط عومةن  

N ممع عوتستقط ) ما ( لامهت   = 

T  )  = عومعاب عوسامة وم نعره)ا 

 وكمألن ه من  وألط عو لتهن عومةنهن يتالتي :ـ

 رعب :ـ يمألن عومةن ت لي وامم يط عوا تتت  عولصمألن وعواع مألن ع ع يتي  عواتأل ن أي ن  ظ ضع  عو نعره . F=2Tـ  1

ب :ـ يمألن عومةن ت لي وامم يط عوا تتت  عولصمألن اي عالشهن عومةألن ع ع يتي  عواتأل ن عقط  دظ عو دع  عو ش ن رع F=T ـ2

   تر ن وم نعره 

 ةتف :ـ ال ه لي وامم عوا تتت  ع ع يتي  عواتأل ن عقط  ظ يص   رةن عو نعره. F=1/2T ـ1

ماتا عوتة أل ي ,و عره عوتعمألا عوعتوي وعو    عوعدتومي وممزها عيرن عو  :قصي ك ا عوم ألا عوست نع ي ,كت ب لعألا عونعوة ,عو

 .91,خ1771,ةت عن   اع ,  عر عوة تكن وعواشن ,  اع  ,

عو سدددداي ,ة نعاألددددن  عوة دددد ,  ة عددددن  عر عو تددددب ومة تكددددن   ددددتقنلددددعألا حاهددددا ,ع ددددنعهألا شددددنه  ,اتضددددط  أحمددددا( 1)

 .217,خ1797وعواشن,عومملط,

 االشهر
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اسد ن ومهدمعم و رةدن عو دنعره حألد  تداخلي  رةدن عو دنعره تمةا كطقدن ك سدألن  دألظ عونعم دن عو

وتنتل   تيخلتضهتعونعم ن عواس ألن  ترتلتع 
 (1)

تع   عونعم ن عواس ألن  رةن رعم ن عوهمعم وةلتان, يمت ,  

%( 50ترهن يس ن عالقتنعب وعال تعت   ظ  نيز عالش تع ,ع  هعا عوهدمعم ةتادأ أ ع يتيد  رعم تدن عقدط  دظ )

 ( .70%وعوشاها عونعم ن هزها كظ ) %(65-70و تملط عونعم ن هصط عو  )

 عيخلتض عونعم ن عواس ألن عو   هت ه  ت هل ا  عوا تتت   ظ عومألت  كظ عنهدة عوادتح و مدت هدع ة هع ة         

عو ماألدن خزعيدت  وك عو   هت   يس ن  عوت خن و  توتتوي شاه عو لتف وقمن عومألت  عومتسن ن عود  عو
(2)

, وهت دح 

ادي شدهن يدتيمن عو دتيي  لدألمتوالعومعداب عونعم دن عواسد ألن تنتلد  ادي عوشدتتم  أن  ( 9) ( وش ط9 ظ ةاوب )

عومعدداب اددي اصددط  عهددذاخلي هدد,و ( اددي   ةتددي ت نهدد  لددت نعم كمدد  عوتنتألددب  - 78%% 74)  معقدد 

 أن   ( اي   ةتي ت نه  لت نعم كم  عوتنتألب, و27%   -% 22اي شهن تمم   معق  )  ن  عوصأل  ولتل

 أن   %( و49( واي   ةن لت نعم  م د  )45%عومعاب عوسامة ومنعم ن عواس ألن اي   ةن ت نه   م   )

 خن  توتتوي شداه عو لدتف وقمدن عومألدت   وك  هت ه عوتوهذ  عومعاال  تنتل  اي عوشتتم وتاخلي اي عوصأل  , 

وهع د  عوت دتهظ  دألظ عوصدأل  وعوشددتتم ادي يمألدت   عوت خدن  ددظ  , عوماة ددنعومتسدن ن عود   دتعظ عالرض ادي 

 مألت  عو ماألن اي عوماة ن.عو لزعيت عوممعر  عومت ألن وعوتن ن  مت هعاي ت تهات اي  يس ن عومألت  عومتسن ن عو  

 

 (  9ةاوب )  

 (2111-1791ت نه  لت نعم ومماه ) تيم ةو )%( ن ومنعم ن عواس ألنعومعاال  عوشهنه
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 . 2111) ألتيت  يألن  اشمره(,   اع  ,  ه عوعت ن وأيمعم عو مهن ,قسا عوماتاثعومصار : و عره عوا ط وعوممعلط  ,عوهأل
 

 (9ش ط )

 (2111-1791) لت نعم ومماه عومعاال  عوشهنهن ومنعم ن عواس ألن )%( وم ةتي ت نه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1د على بيانات جدول )المصدر:ـ  من عمل  الباحثة باالعتما

                                                           

 .97,خ2111اتا وعوا ت ,  عر عول ن عوعن ي ومة تكن وعواشن, عو تهنه,  صن, همل  ك ا عوم ألا اتها, ة نعاألن عوم (1)
 

 .199,خ1791( اهمي هطب ع م عوعةتر ,عوة   وعوماتا , عر عو تب ,ةت عن عالل اارهن ,2)
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   (Evaporation) التبخر -6

هعنف عوت خن  ثين عيت تب  ختر عومتم عو  عو طف عو مة  ظ عومسة ت  عومت ألدن وعوتن دن وعوادتح  دظ 

عوا تتت  
(1)

ودن عوسدت من عود  عو تودن عو ت هدن عوتدي هسدتةأل  عوهدمعم حمدط تت مب عومتم  ظ عو  ن, ويمت هعنف أي

 رعتن
 (2)

خألظ ت صط ةزهئت  عومتم كم  عوةتقن عو نعرهن اتز ع  حنين عو زهئت  اتص ح أي ن , وكاا عوتس 

وتددز ع  حنيددن ,  ددظ عو ددمى عونع ةددن و زهئددت  عومددتم  ع ددهت  ددتو عي عقلددن اتت ددمب عودد  عو توددن عو ت هددن 

 رةت  عو دنعره وهدز ع   عداب عوت خدن عرتلتعةزهئت  عومتم    
(3) 

ع دط عوت خدن هت دا   عدا   دظ عوعم أن  و ,

وهددي  رةددن عو ددنعره وكمددة عومسددةح عومددت ي ولددنكن عونهددت  ويمكألددن عومددتم و ممحتددن وعددمعب عالشددعتع 

 عرتلدتععوشمسي وعلتطف ض ط عو ختر  ألظ عومتم وعوهمعم امف لةح عال دتر عوم شدمان وتاشدط عن هدت  د  

 نهدب عوو ي سدتعن و سدتمى عومدتم عو دمايع رةن عو نعره ولنكن حنين عوهمعم  وةلتان ولةح عالرض و

كممألن عوت خن ال ت تصن كم  ت اها ح ا عوت ذهن عومةنهن  ط  أن   ظ لةح عالرض هزها  ظ كممألن عوت خن و

ت مألدط يمألدن وح دا و  داعر عو دألتع  عومدت ي عودذة ه ددا   دظ عوخزعيدت  عو ماألدن و ودك  سد ب ةدذب وممألددت  

هت ن ومت خن  مت هس ب ةلتاتتعنض  ألت  عوتنعو ماألن ي م عوسةح عوعممة  معلةن عوختلألن عوشعنهن 
 (4)

. 

 عداال  عوت خدن تدز ع  لدأللت ولد م  عكمد  عومعداال  ادي  أن  ( 9) ( وشد ط9هت ح  دظ ةداوب )

 عداال  عوت خدن أن   ما( وم ةتي ت نه  لت نعم كم  عوتنتألدب ,  - 486.2 ما  526.8شهن تمم   معق  )

 مدا(  وم ةتدي ت نهد  70.7- مدا 57.4) قدط عومعداال   ادي شدهن يدتيمن عو دتيي  معقد أت ط شتتم ول م  

 مدا( وادي   ةدن 3124.2  لت نعم كم  عوتنتألب ,وعن عوم ممع  عوسامة وت خن ادي   ةدن ت نهد   مدغ )

  ما(. 3085.6 لت نعم  مغ )
 

 

 (9ةاوب )

 (2111-1791ومماه ) ت نه  لت نعموم ةتي عوشهنهن ومت خن ) ما(  عوم ت أل    عاال   

 

 المحطة

 األشهر

 
 موعالمج

ن
نو

كا
ي 

ان
لث
ا

 

ط
با
ش

 

ار
آذ

ن 
سا

ني
 

ار
أي

ن 
را
زي
ح

 

وز
تم

 

ب
آ

ول 
يل
أ

ن 
ري
ش
ت

 

ول
أل
ا

ن 
ري
ش
ت

ي 
ان
لث
ا

ن  
نو

كا

ول
أل
ا

 

 3124,2 63,6 190,3 223,3 355,5 436,4 526,1 463,0 363,5 233,3 151,2 13,1 53,4 تكريت

 3915,6 ,310 149,3 256,3 333,1 464,2 416,2 426,5 341,1 231,1 155,4 0660 39,3 سامراء

 . 2111) ألتيت  يألن  اشمره(,   اع  ,  ه عوعت ن وأيمعم عو مهن ,قسا عوماتاثعومصار : و عره عوا ط وعوممعلط  ,عوهأل
 

 

 

 

 

                                                           

ب ,  عر  نعهألا شنه , ة نعاألن عوة د , , ةت عدن   داع  ,و عره عوتعمدألا عوعدتوي وعو  د  عوعممدي, عو تدتب عالوأع نعهألا  ( 1)

 .217, خ1771عو  من ومة تكن وعواشن,   اع , 

  دداع  ,  ةددت    عر عو  مددن ا عوم ألددا عوسددت نع ي, ك ددا  خددمر ي ددا عونه ددتيي, ة نعاألددن عالرعضددي عو تاددن, ددقصددي ك( 2)

  91,خ1771,

 .211, خ صار لت ة ل ت    مم  عونعوة, كايتن هزعع عو ألتتي, أل  كما عوماتا,  (3)

عوت مألط عوم تيي وممألت  عو ماألن وعلت مترهت اي   تارن لط  عواهظ,  صدار  نعهألا, ل ت  حمم  يلتر,حسألظ كممعن ع ( 4)

 .119لت ة, خ
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 (9ش ط )

 (2111-1791ومماه ) ت نه  لت نعموم ةتي عوشهنهن ومت خن ) ما(  عوم ت أل    عاال  
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 (.2ر:ـ   ظ كمط  عو تح ن  تالكتمت  كم   ألتيت  ةاوب )عومصا           

 

 

و ستب ت خدن  دظ عوتن دن و دظ عوا تتدت  وهسدم    نوقا تا حستب عوممع ين عومت ألن حسب عنه ن  امت  

(Evapotranspirationيتح / خنت)عو
( )

عوتدي ت دمن ضدمظ  عوماة دناي عوماتعة عو تان ,هذ  هاة ة كمد  

( وم ممع عوت خن 2 ةتر عوسامهن وةاوب )( وم ممع عال9ظ   ترين قألا ةاوب )عوماتعة عو تان , وهت ح  

 ن  أ مدا ( وم ةدن لدت نعم  2954.6 - ما( وم ةن ت نه  و ه مغ )  -2914.1  عوتي ه مغ ) عوماة نعوسامهن 

ن ادي , وتاخلي عو ألمن عولعمن وأ ةتر  إ  عيع    وك كم  يمألن عومألت  عو ماألدعوماة نهاتت ك ز  ت ي اي 

  ستمى عوت خن قألتلت  تق ةتر عوتي تس ط كم  عوماة ن. رتلتععو ماألن و وك ال خزعيت عو

 

 Soilـ التربة  اابعا

ه ددمن  ددت  ددألظ   دد   ترتلددتعتم دط عوة  ددن عوسددة ألن عوهشددن عوتددي ت ةددي لددخمر عو شددنه عقرضددألن و         

عوع دمهن وعومدتم وعوهدمعم واألهدت ه  د  لاتمتنع  عو  كاه أ تتر وهي  زهج أو لمألط  ظ عومدمع  عومعايألدن و

 عوا ت  ةذور  وهستما يذع ن.
 

عوممعر  عوة ألعألن عومهمن وتم ط عو زم عوذة ههدا عإليسدتن  دظ عواتحألدن عوتة أل ألدن و ع  أهمألدن وهي  ظ       

ن اي عوارعلت  عوهألاروومةألن ومةم  كطقن ولأل ن  ت ت ون  ألظ عوتن ن وعوممعر  عومت ألن اهي تعلن كم  ةنهدت

عوممعر  عومت ألن عوسة ألن يمت تعلن كم  لزهظ عومألت  عو ماألن و وك الن عوتن ن تم ط عيع تس وتامع عقحدمعب 

عوة ألعألن) عوماتلألن عو ألم مرامومةألن وعوهألاروومةألن(
(1)

. 

 ختملدن  دتلتطف   ت ت سكممألن تسنب عومألت  اي عوتن ن تتثلن    ا ح أل ت  عوتن ن اهي ت تمة  ن  إ

هاتت كطقدن ك سدألن  دألظ عومسدت ألن وعوالت هدن اتوتن دن  ع  عومسدت ألن عوعتوألدن ت دط يلت هتهدت  ن  أ إ  أيمعع عوتنب

                                                           

(يمألن عو ) ألدنه (و دت –و ظ لدةح  دتم حدن )يهدن  رض ظ لةح عق هح اي  اة ن  ت :هي   ممع عومتم عومت خنعوات خنت  

ح عولعمدي وه سدب لدطب  داه   األدن  دتوت خن عوادتي هذ  عوماة ن هسم  هات ن عوا تتت   أة ت خن عومتم  ظ ةسا عوا تتت  ا

 خدنت وماة ن  ت هدي قداره عوعمع دط عوماتلألدن ادي عحداع  عوت خن عواتح كا   ظ عوسامع (  , ولعن عو -لان  – عألان)هما  

 ح عولعمي.عوات خنت ي ن    ألن  ظ عوأح عوات خنت ح اي عوماتع ن عو تان ت من لعن عوعوات

هتشدا   مدا لدتوح, عومألدت  عو ماألدن وعال دتر, ع عدن عالوود  ,   ت دن عوم تمد  عوعن دي ومداش وعوتم هد  , ـ ارن عو  :ده وممزها

 . 11,خ 2111كمتن ,عالر ن ,

لدعألا حاهدا,  تةدا عوسدألا وودي, عومدمعر  عومت ألدن ادي عوعدنعف, و عره عوتعمدألا عوعدتوي وعو  د   أحماواألة حسألظ عوخشتب, ( 1)

 .22, خ1791عن   اع ,   اع , عوعممي,  ة عن ةت 
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  ط) عوةألظ(
(1)

ويمألن عومألت  عومتسن ن وعومت نين إود   دتعظ عقرض هتمقد  كمد  لصت صدهت عولألزهتوهدن  ,

ويمألددن عومألددت   وكمد  عوم تددمى عونعدم ي وهددت و  داعر  وكمدد  ت دتره  عوماة ددن أة  رةدن عي دداعر عوسدةح

عوسددة ألن وعوماددتا وي تاددن عو ةددتم عوا ددتتي ووةددم  عومألددت  عو ماألددن اددي أة  اة ددن ه ددمن  ددنت ط  توت مهاددت  

عو ألمومةألن عوست اه و امع عوصخمر اي عوماة ن
(2)

 . 

و هدذع ت دألظ أّن ومتن دن أهمألدن ي ألدنه كادا  رعلدن عومألدت  عو ماألدن,  دط ادي عوارعلدت  عوهألاروومةألددن, 

كم هدت ويمكألتهدت ويسدأل هت وكمد  ألدتس  ودك تت دا   رةدن يلت هتهدت و دظ لدا ت اهدا يمألدن و وك  دظ حألد  

و  اعر عوتسنب عوسة ي ي م  تعظ عقرض حأل  لزعيت  عومألت  عو ماألن
(3)

 . 

 مكونات التربة 

تت من عوتن ن  ظ لطب تلتكط كت مألظ ر ألسألألظ همت عومت ه عوتدي تت دمن  اهدت عوصدخمر وعوعمع دط عوة ألعألدن  

 -ت مهاهت ,وعوم ميت  هي : اي شنهن عومعلنه األهت وعوتي لتكا وعو 

 . هواء التربة -2, ماء التربة ـ 1 2 المخلفات العضوية -22 المكونات المعدنية -1 

 

وكمد  هدذع تدثتي أهمألدن يهدن  ةمدن  ألدت  عن تكمم دت هدي تدنب  ا مودن  ملد عوماة دنعوتنب عوست اه اي 

( 7حدف  ودك ادي ةداوب )هط عيدمعع دظ كداه  وعوتدي تتدثو , عوماة دن  عنان أها أيمعع عوتنب عوممةدم ه ادي

  .(9ولنهةن )

 

 :ـهي  المنطقةومن أبرز أنواع الترب في 

 

 التربة الجبسية الحصوية  -1

وعوتدي ت ميد  ادي عومداه  عوماة دنهعو  هذع عوادمع  دظ عوتدنب ةدزم  ي ألدنع   دظ  دارةت  يهدن  ةمدن ادي 

 دظ  تتشد طو ,عولأل دي قداا تدنب  اة دن عوسدهطأهدذ  عوتدنب  دظ عو طهستملألظ وتعا كصن عومةألنه لطب 

( ور دزه Gypsum زهج  دظ  دمع  عألاألدن وروعلدب حصدمهن ور مألدن و عهدت عو صد   وت ةد   دتو   )

                 دددت  دددـألظ وعوتدددي ت مدددغ يسددد تن  (CaSO4.2H2O)(  ماو  نهتدددت  عو توسدددألما عومت ألن)عو  سددد عو ألمدددت ي

(لددا25-(20وكمدد  كمددة  ددت  ددألظ  %(40-80)
(4)

وهعددا هددذع عواددمع  ددظ عوتددنب ا ألددن  ددظ يتحألددن عإليتددت   , 

وعو ت ددط  Secondary   Gypsum)عو  ددـ   ددظ عواددمع عو تيدـمة  يسدد ن عو د    رتلددتععوزرعكدي و وددك ال

ومذو تن اي عومتم( 
(5)

وهذع هدعلن لدم ت  ادي ت ذهدن عوا دت   هدت ه كمد  عومشدتيط ادي إ عره هدذ  عقرعضدي  دظ  

وهتا عالكتمت  كم   ألت  عآل تر عومت ألن عوماتشنه اي هدذ  عومادتعة يردنع  الحتدمعم  ألتهدت كمد  حأل  عإلروعم, 

وعو  مب ادي عقرعضدي عوماخل دن , ويتأل دن  عوخ نوع وتست ط هذ  عوتنب  زرعكن   تلألط  ,عو  نه 

  . مع هتول ن عوتن ن اثيهت تستهمك يمألت   ظ عقلماه عوع مهن وعو ألمتوهن وتعمهي عوا ا عو تلط اي 

                                                           

 .19, خ1771لعا هللا ي ا ك ا هللا عواعألمي, كطقن عوتن ن  تومتم وعوا ت ,  ة عن عوتعمألا عوعتوي, ةت عن عومملط,  (1)

ةت عدن  لتوح   ما عومةمك, حسدتا لدتوح ة دن, علدت طب عومألدت  عو ماألدن ادي عوعدنعف وعوتمدم  ,  مدن عوخمدألج عوعن دي, (2)

 .2, خ1791, 11, عوم ما 1عو صنه,عوعا 

,عوت مألط عوم تيي وممألت  عو ماألن وعلت مترهت اي   تارن لط  عواهظ,  صدار  حسألظ كممعن إ نعهألا, ل ت  حمم  يلتر (1)

 .112لت ة, خ

 (   تاردن لدط  عوداهظ )  نعهألا ةعلن   ما , رؤوف  عدنوف عوألدتس,  رعلدن تدنب  شدنوع عونلتلدي عالروع ديأ( 2)

 .17خ1779شنين عوعت ن و  م  عوممعر  عومت ألن وعوتن ن ,   اع , عونة ,عو و عره

وممددزعرع   ددتم وأ  ددت  عوزرعكألددن  ع ددنه   ددم  عوتن ددن وعومألددت ,  رعلددن عوتن ددن وعوت نهددت  عوهألاروةألمومةألددن أ نيددز  (1)

 .2, خ2112عوامم ةألن اي  اة ن عواور, ت نهن ,  اع ,
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  (7ةاوب )

 .2111وسان  علتات ع  عو  يتت ج عوت توألط عومخت نهن عوماة نتصاأل  عوتنب اي 

 موقع العينة ورقمها
اسم المقاطعة 

 ورقها

العمق 

 )سم(

 مفصوالت التربة

 النسجة

درجة 

 التفاعل

PH 

المادة 

العضوية

% 

الجبس 

 غم/كغم

الرطوبة 

% 
EC 

الصوديوم 

 المتبادل%

ESP 

م السيوالك كاربونات

 م/كغم (الكلس)

 الكثافة الحقيقية

 3ميكاغرام/م

 المسامية

 

 النفاذية

 /ساعة3سم
 رمل

% 

 غرين

% 

 طين

% 

مركز قضاء  -1

 سامراء

 1،4 ،0،2 1،،1 42 1،3 3،1 14 70 0،2 8،7 رملية مزيجية 41 32 24 30 - 0 42طق طق 

 4،4 ،0،3 4،،1 12 1،1 4،8 7،2 130 0،4 ،،8 مزيجيه رملية 17 38 24 30 - 0 48حاوي البساط 

 1،4 ،0،2 1،44 30 ،،42 4،، 12 0، 0،34 8،3 مزيجيه طينية 38 ،3 48 30 - 0 40زرير

 4،0 0،38 8،،1 42 8،3 ،،4 14،4 127 0،34 7،0 رمليةمزيجيه  41 34 22 30 - 0 44عرموشية

 ناحية المعتصم -4

 2،4 0،24 1،47 34 44،4 14،4 7،4 140 0،4 8،4 ة طينيةرملي 30 38 33 30 - 0 41بنات الحسن 

 1،2 0،22 4،،1 48 7،4 44،4 8،3 44 0،34 7.8 مزيجيه طينية ،3 34 ،4 30 - 0 18تل الكور 

 ،،1 0،37 1،48 47 ،،42 14،4 14 30 0،4 8،2 طينية 4، 47 8 30 - 0 14طريشة 

 0،8 0،20 1،23 44 8،4 ،،14 4،، ،12 1،4 8،3 رمليةمزيجيه  ،4 ،3 34 30 – 0 ،1صعيوية 

 4،8 0،24 ،1،4 34 8،4 ،،17 ،1 70 1،4 7،3 طينية 3، 47 ، 30 - 0 17تل العورة 

 ناحية دجلة -3

 2،0 0،38 2،،1 24 4،، 4،7 2،8 143 2،1 ،،8 مزيجيه طينية 34 ،3 ،4 30 - 0 ش،الجزيرة 

 ،،1 0،37 0،،1 8، 4،0 ،،2 2،1 72 1،4 7،0 رملية 10 7 74 30 - 0 23كيعيات

 3،4 0،38 0،،1 22 3،0 4،0 2،3 103 4،1 7,1 طينيةرملية  مزيجيه  31 38 34 30 - 0 24عين الفرس 

 1،3 0،42 1،21 32 4،4 4،1 12،2 ،4 13،0 7،0 مزيجيه 42 33 23 30 - 0 14مكيشيفة 

 ،،1 0،37 1،،1 41 4،7 ،،1 8,3 124 4،، 8،7 طينيةرملية  مزيجيه  ،3 33 31 30 - 0 47ابو توينة 

 ناحية الثرثار -2

 1،4 0،20 ،،1 13 1،1 ،،3 7،4 10 0،3 ،،8 مزيجيه رملية 12 37 27 30 - 0 10ابو الحيل 

 1،7 ،0،3 8،،1 14 1,3 3,4 12،0 14 0،4 8،4 رملية مزيجيه  10 24 24 30 - 0 2القلعة

 3،0 0،37 1،44 12 ،،0 2،0 8،4 140 0،4 8،4 مزيجيه رملية 14 24 ،2 30 - 0 ج38ام االرحال

 1،8 ،0،3 1،44 13 0،7 2،4 7،3 140 0،3 8،2 مزيجيه 14 24 27 30 - 0 1ام الطاليب

.0270لسنة   الموارد المائيةالتابع لوزارة  المركز الوطني للموارد المائيةفي مختبرات  المصدر  : من تنظيم الباحثة باالعتماد على نتائج التحليالت المختبري
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 (9لنهةن )

 عوماة نتصاأل  عوتنب اي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             

 

 

   

وسان  تصاأل  عوتنب اي عوماة ن علتات ع  عو  يتت ج عوت توألط عومخت نهن( 7ةاوب )عومصار  ظ كمط عو تح ن  تالكتمت  كم : 

 ( .Arc Gis 10.2و نيت ج ).2111

 لتربة الجبسية الصحراوية -2

(  عققستا عو ن ألن واتحألتي  ةمدن وعو نلدتر )  عوماة نهسم  هذع عوامع  ظ عوتنب عقةزعم عو ن ألن  ظ 

وتت من  ظ ت مأل  يتر ميت  عو توسألما وي نهتتتدن وتمتدت   مميهدت عون دت ة , وضد توتهت , وا نهدت , اهدي 

يس ن قمألمن  ظ عوممع  عوع مهن , وتت من  ظ عو    وح ن عو م  وعون ط وتنتل  األهت يسد ن  ت تمة كم 

عومممحن  
 (1)

وذع اهي تمتدت   م داو هتهت ومزرعكدن و ودك و مدن لدمك عوملتتدت   ,(6يمت هطحف اي عوصمره),

                                                           

(1 ) Ala'a Daoud Al- Mukhtar, mapping and microscope in registration of the gysiferous soils 

in the Dour and the Jezira area of Iraq .Ph.D thesis, state university of chent  faculty of 

sciences ,Belgium .1987. p 23. 
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ط عو  دمب عوتي ت ةألهت )تعنضهت ومتعنهن عوهمع ألدن( , وكمد  عودنيا  دظ  ودك لدت   األهدت  رعكدن   تلدأل

وهتا عالكتمت  كم   ألت  عآل تر عوماتشدنه ادي هدذ  عومادتعة  دتونيا  دظ كمدة عومألدت  عو ماألدن  عوخ نوع و

ألدعترهت وكداا ي تحهدت ادي  عرتلدتع( و  داو هتهت ولدعم ن حلدن عآل دتر وا20ي دن  دظ)أعوذة هصط عود  

 عي عالحألتن  مت هع ة عو  حلن عي ن  ظ  ئن اي عيمب عالحألتن
(1)

. 

 

 (6لمره )

 ( اي  ستتن عوا ألب2عو لن عو تومكألن  عواتت ن  ظ  و تن عو     تومتم اي   تععن )عو معن 
 

 

 

 

 ا
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .29/12/2111عوت ة   تترهي 

 

 ترب السهول النهرية القديمة الحصوية -3

ن ادي شدنف يهدن  ةمد عوماة نه   هذع عوامع  ظ عوتنب اي عقةزعم عوشنقألن وعو ام ألن عوشنقألن  ظ 

 شمتب ينب يتحألن عومعتصا, وتمتت  هذ  عوتن ن  عم هت عو ألا وعومتملط عواسد ن  د  وةدم   عدي عو صد  

ضددمظ قةدتع عوتن ددن اهددي  تدثلنه  تومممحددن وعو ممهدن وت تددمة كمد  يسدد ن  ددظ ,  (7,يمدت هطحددف عوصدمره )

عو د    اسد ن يتر ميت  عو توسألما وتتثو   ظ  زهج  ظ عوةألظ وعون ط وعو دنهظ وعو صد  وت تدمة كمد  

وهرهن عو    اي  عدي عومادتعة كمد  شد ط  ,%( وتثلذ هذ  عواس ن  توزهت ه تاره ألت  يممت  ع  عوعمة(10

لدا( (20 عو م  األمةا كمد  كمدة أ ت    امف لةح عوتن ن 
(2)

وه دمن  تداعلط  د  هدذ  عوتدنب يدمع علدن ,

زم عوشدمتوي  دظ يتحألدن عومعتصدا هتنيز هذع عوادمع  دظ عوتدنب ادي عو د عوتنب عوةألاألن  ع  عقاة عومم يهم

%  ددظ   مددمع ( 91-11) وت ددمن  ددت  ددألظ يسدد ن عوةددألظ ترتلددتع)شددنقي يهددن  ةمددن( وتتمألددز هددذ  عوتددنب  

 مدت أ ى  ,  ميتتهت وه من عوصنف اي هذ  عوتنب ر ةم واس تهت عوةألاألدن وكداا وةدم   دزب ع ألعدي األهدت

و هت خددن عومددتم تتريددت   عوسددةحتعاألددن قددنب عومألددت  عو  عرتلددتععودد  ت دداف عةددزعم وعلددعن  ددظ عقرعضددي يتأل ددن 

                                                           

 . 19/2/2112, عاللاألظ  11/2/2112( عوارعلن عومألاعيألن عوس    تترهي 1)

 ه أل  ,  سح تنب   دتععتي شداتس وعوناألد  ادي لدت نعم ,  اهنهدن عو  دم  وعومشدتره  عوزرعكألدن  عوعت دن,( هتشا   ما 2)

 . 7-9خ 1722)    يألن  اشمر(  ة مع  تونويألم ,   اع  
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ت مو  عو  أرعضي يألن لتو ن وزرعكدن عوم تلدألط إال عةدزعم  ركد   م صدمب ,  كم  عوسةح عق ط 

عوشمب وعوذة  ع   ظ ت اف عقرض
 (1)

. 

وةددم  عو دد   وعو مدد  وعو صدد  هعددا  ددظ عوعمع ددط عوتددي ت ددا  لددطحألن هددذ  عوتددنب وعوت مألددط  ددظ  ن  أ

الن عو دد   هددذوب اددي عومددتم  صددمره عي ددن  ددظ عو مدد , وهت ددتهظ ح ددا ويددمع عوم تلددألط إيتتةألتهددت, و وددك 

وعو  مب اي  عي  اهت عوخ نوع عومزروكن اي هذ  عوتنب اتسم   رعكن   تلألط 
 
 . 

 

 ( 7لمره )

 (2تن ن عوسهمب عواهنهن عو اهمن عو صمهن كم  ضلن يهن  ةمن اي   تععن )عو معن

 

 

 

 

                                                                                                               
 

 

 

 

 

 
 

 

 .29/12/2111عوت ة   تترهي 
 

 ترب السهول النهرية القديمة المغمواة بالغرين - 4عوتة

ه  دظ  متدا عوماة دنهاتشن هذع عوامع  ظ عوتدنب ادي عقةدزعم عو ام ألدن عوشدنقألن ادي ةدزم لد ألنع  دظ 

وتم ط ةزم  دظ  دارةت  عقيهدتر عو اهمدن يةد  هدذ  ,  ( شمتب يتحألن عو ممكألن شنف يتحألن عومعتصا و)

   وكمد  كمدة (%1-3 تن(, وتتنعو  يس ن عو د    دت  دألظ ) (2-3عوتنب تنل ت  حاه ن هصط لم هت  ألظ 

 إن هذ  عواس ن ةألاه و لألاه وخمعخ عوتن ن . ,لا( 40)

ط اي هذع عوامع  ظ عوتنب ات م   رعكدن عو سدتتألظ  توارةدن عقوود  تسم   رعكن  ختم  عوم تلأل

  تلددألط عو  ددمب وعوم تلددألط عوصدداتكألن اددي  تددزعاللددألمت اددي عقرعضددي عو نه ددن  ددظ يهددن  ةمددن  ألامددت 

عوماة نعألاه كظ عواهن اي شنقي عقرعضي عو 
(2)

 . 

 

  ترب المنخفضات -5

وتمتدت  هدذ  عوتدنب  تحتمع هدت  عوماة دننب تمتا كم  هألئن شنهط عموي  ممع عه   ألنه عو نلدتر ادي يد

هذ  عوتنب  ,عومألت  عو تعاألن عو   ستمى قنهب  ظ لةح عقرض عرتلتع س ب  عق ط كم  يس ن كتوألن  ظ 

 ال تط ا  رعكن عيمب عوم تلألط  تلت اتم عةزعم قمألمن ةاع  و  او ه تزرع  توشعألن.

                                                           

 .12خ1792عومملط   عر عو تب ومة تكن وعواشن, (   ألا   سظ عقيصترة ,إيتت  عوم تلألط عو  مألن,1)

 سددح وتصدداأل  عوتن ددن ومشددنوع عوةنهشددن اددي لددت نعم , و عره عوزرعكددن , اهنهددن عوتن ددن رعضددي عوع ألدداة وآلددنون,  (2)

 . 1خ 1791وعلتصط  عقرعضي عوعت ن , قسا  سح وتصاأل  عالرعضي )    يألن  اشمر(,  اع  
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 ترب كتوف األنهاا  -6

نب   ددنى يهددن  ةمددن وت تددمة كمدد  ةزهئددت  لشددان  خممعددن تم ددط أا ددط أيددمعع عوتددنب وتتنيددز قدد

 تو نهظ يتأل ن ي ط عونوعلب عوتي ه ممهت عواهن ألاتم عولأل تن اتتنلب عوممع  عوخشان قنب عواهدن لدا عومدمع  

, وتتمألدز هدذ  عوتدنب  تواسد ن عومتملدةن عواعم دن وعوختوألدن (8يطحف عوصدمره) يمت ,عقيعا  عألاع  كظ عواهن

تره و ع  عوصنف عوة ألعي, وهذ  عوتن ن  ط من وزرعكن  ختم  أيمعع عوم تلألط و اون عو  عق ط  ظ 

 عوخ دنوع أة كمع ة أو   دا ع  اتسدم   رعكدن عو سدتتألظ كمد  عدمب عال تداع  عواهدنة , و عدي أيدمعع 

وومستحت    او ه
(1)

 . 

  (8صورة )

 (8االنهار في مقاطعة)السموم كتوفتربة 

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 .11/2/2112عوت ة   تترهي 

 

 الموااي المائية  - امسا
هدت أكمتق لدتطفعوتي ألن  اي  هت   اتلألب عومألت  عو ماألدن وع عومهمن عوممعر  عومت ألن  ظ عوعمع ط عات  

لصت صدهت عولألزهت ألدن  ادي ظ  صدت ر عومألدت  عوسدة ألن و اتلأل هت ويمألتتهت ويمكألتهت حسدب  عداهت وقن هدت  د

ومممعر  عومت ألن  ورع  علتلت  اي عاليتت  عوزرعكدي وعوصداتكي , وهدي  هدذع تعدا  دظ عوعمع دط  أن  ووعو ألمألت ألن ,

كمد   عوماة دنوتشمط عوممعر  عومت ألدن ادي    ,عومهمن اي تةمر عاللتألةتن عو شنة  ظ حأل  تنيز  وعيتشتر  

ألت  عوسة ألن, عومألت  عو ماألن( ولمف تنيز هذ  عوارعلن كم  عومألت  عوسة ألن , ا ا ل ة  رعلن )عال ةتر, عوم

  عال ةتر اي  مضمع عوماتا .

ّن يط  اة ن تتمعان األهت عوممعر  عومت ألن تزها  ستحتهت عوزرعكألدن وه دا  عوع د  كادا قمتهدت, وإّن أ

  عومألدت  عو ماألدن ادي عاللدت متر عوزرعكديوت اهاع  عقةزعم عو ن ألن  اهت تعتمدا كمد عوارعلن  اة ن
(2)

, وعداا 

عوماتعة عوملة   ظ عو  تم وعوتي تم ط عوسدهط عولأل دي  أ تولمب عومشتره  عالروع ألن إو  هذ  عوماتعة 

و وك كدظ عنهدة حلدن عآل دتر وسدا عودا ا عو تلدط ادي عومألدت   عقط اتست من  هت عومألت  عو ماألن اي عوزرعكن

وأه ددت   شددنوع اددي عوصددأل   ض  اتلددألب يهددن  ةمددن إودد  أ يدد  عومسددتمهت  عواددتتج كددظ عيخلددتعوسددة ألن 

                                                           

 .27 صار لت ة ,خ ,رض عوزرعكألن  اي ره  ق تم لت نعم نعهألا عن هتلألظ عوعزعوة ,ت ألن علتعمتال  عقأظتان  (1)  

,  يلد  عومصدار ( ظتان أ دنعهألا عدن هتلدألظ عوعدزعوة ,ت ألألدن علدتعمتال  عالرعضدي عوزرعكألدن ادي رهد  ق دتم لدت نعم,2)

. 11خ
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عإلل تقي عوذة أل ح هخ   وارتا )عومنعشدان
 
)
() 

 مدت  اد   وع دن عومدمعر  عومت ألدن إود  إكةدتم عإلةدت ع  

   لن عآل تر وتعزهز عو صن عومت ألن وتعمهي عوا ا عو تلط اي  ملدا عوصدأل
 (1) 

وقدا  مدغ كدا  عآل دتر  ,

وت ألظ   دظ لدطب  ,  (  ئن يألن  س ط واة شع ن عومألت  عو ماألن2000 ئنع   س ط و)(4029)  عوماة ناي 

عوماة ددن أّن عومددزعركألظ قددت مع  زهددت ه كددا  عآل ددتر  ادديعوارعلددن عومألاعيألددن وعلددتمتره عاللددت تين عوتددي أةنهدد  

 ألدت  يهدن  اتلألب تض عومتمعانه األهت  س ب قمن عق ةتر عوستقةن وعو لتف وعيخل وسة ألنقمن عومألت  ع  س ب

  ةمن. 
 

 المياه السطحية :

 نهر يجلة 

وهشد ط يهدن  ةمدن عومدمر   عوماة دن ن  عومدمعر  عومت ألدن عوممةدم ه ادي أها وأتعا عومألت  عوسة ألن  ظ  

عوددن أل   وممألددت  عوسددة ألن , ووددن  ور ي ألددن اددي ةددذب كددا   ددظ عومسددتمعات  و عددي عومنعيددز عو  ددنهن , 

و  عو امب شتعنع  عهتهدت عود  قسدمألظ : عالوب شدنف يهدن  ةمدن , وعو دتيي عود  وهختنف عو  تم  ظ عوشمتب ع

عو دزم  أ دتعو نب  ان , وهتم دط عو دزم عوشدنقي واهدن  ةمدن  ثرعضدي يدتحألتي  نيدز عو  دتم وعومعتصدا , 

ثرعضي يتحألتي  ةمن وعو نلتر, وقا عكتما  عالرعضي عوم ت هن وهذع عواهن كمد  عو ن ي واهن  ةمن اتتم ط  

عومادتعة  أ دت  تتا  رعكن عوماتعة عو نه ن  ظ يهن  ةمن وعومسمته ) عو توة(  م تلألط عوخ دن, إ ألتهن , 

عوتي تنتل  األهت عالرعضي كظ  ستمى عواهن) تن ن يتمف عاليهتر( اتزرع  ستتألظ عولتيهن
(2)
. 

ماتعة عوتي تمألهت اتزرع  م تلألط عوخ ن وعوم تلألط عو  مألن كظ عنهة لد ب عومألدت  عود  عو أ ت

, عوماة دنقألمد  ادي أهذ  عوماتعة  معلةن   خت  عومألت  ا ط  كدظ عوعاهدا  دظ عومشدتره  عالروع ألدن عوتدي 

 هي :ا عوماة نها عومشتره  عالروع ألن اي أو

  مشروع اي االسحاقي -1

كدت  ألدا  ,عونة عو اهمن عوتي هعم  تثرهخهت عو  كهم  ل أل ن اي عو داا  هعا هذع عومشنوع  ظ  شتره 

             كهددا  وددك عودد   دداهن شددنعتن إعوخمأللددن عوع تلددي عومعتصددا  ددت  تةهألددن  وتارأللددن لددطب  دداه ح مددن , 

يتأل دن عالهمدتب عودذة علدتب عومشدنوع وانوكدن  سد ب  و ,  ثلدمن دنعهألا( اسدمي عومشدنوع أل ة  دظ أ)

وعالضةنع ت  عوتي يتي  قت من اي  وك عومق   نوبي نه عو
(3)

. 

(  تم مدن  م تععدت  9 ) خنهةدن,يمدت ادي عو  عوماة دنهمن  شدنوع عاللد تقي ادي لدط    تععدت   دظ  

 ويا , وهذ  عومستحن تش ط  (23152)( ه مغ   ممع  ستحتهت  1أا عوةطهب , 2,  عأل ط وعونين1) شهألا

 دظ  عوألسدنىوت   هذ  عوم تععت  اي عو هدن  , عوتي ه ةألهت عومشنوع%(  ظ   ممكن عومستحن (3,4يس ن 

)عو تو دن  اي   اا لا لدت نعميهن  ةمن , وهعتما عومشنوع كم   ألت  يهن  ةمن كظ عنهة يتظا لتخ ه   

( يا 10930 ستحن عو مض عوم اا وساه )
 
)
 (4)

يا(21 اته ر ألسن ه مغ عموهت )عولا عو  , 
(5)

.  

                                                           

():تعاي عوم تلصن)وهي كممألن تم ه  عومألت   ألظ عومزعركألظ  توماتو ن أة يرتا عوم تلصن عومت ألن و  سب  -عومنعشان

,عوت مألط عوم تيي وممألت  عو ماألن وألنهت اي عاللت متر  ا حسظ   طق ةتن رحأل -عو صن عومخصصن(, وممزها هارن :

  .17عوزرعكي اي ق تم  ما , صار لت ة ,خ

و عره عوممعر  عومت ألن,  اهنهن عوممعر  عومت ألن اي لط  عواهظ,  اهنهت  عوممعر  عومت ألن ادي ) نيدز ق دتم لدت نعم ,  (1) 

 ا) ألتيت  يألن  اشمره(.2111قسا عوتخةألط وعومتت عن ,  يتحألن عومعتصا , يتحألن  ةمن, يتحألن عو نلتر(,

 .1/12/2111عو  عالحا  22/11/2111( عوارعلن عومألاعيألن ,  طحرن عو تح ن,  ظ عو طلتم 2)
 1729لملن , رة لت نعم اي كها عوخطان عوع تلألن , عو زم عالوب , عوة عن عالوو  ,  ة عن عومعترف ,   داع ,  أحما( 3)

 . 97, خ 

 1797,م,   داع ,  ة دمع  دتونويأل( ت نهدن يألدن  اشدمر)و عره عوزرعكن وعودنة, عوهألدثه عوعت دن وتشد ألط  شدتره  عودنة,  (2)

 .  21,خ

ي ألب لنوان ,  هاة عوص تف, واألة عوخشتب, عونة وعو زب اي عوعنعف وعومعظ عوعن ي ,   اع  , ةت عن   اع  , يمألن  (1)

 . 272, خ  1792عوهاالن, 
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 اي يجلة  روعمش – 2

 شنوع رة  ةمن هعا 
 ()

,  وتنا   ألت  عومشدنوع  دظ عوماة ناي  ينب  عون أل   عومشنوع عالروع ي 

ا 5)  (   دخت   تصدنه 5) يهن  ةمن  معلدةن 
1

ه مدغ عدمب ويصد   ادي شدمتب قنهدن) عو دمكرألا( /لدت( 

نكألدن ات مدغ عدمب قامعتدن عول أ دتيدا( , 22)  يا (   ةان  تو مي نه , و عمب قاتتن عون ألسدن 62عومشنوع )

 عومشدنوع تدا تصدمألا  ,وقدا  ا(1.5-2.5) وتنتل  لمعقألن كظ عقرعضي عوتدي همدن  هدت  حدمعوي , يا(  40)

ويدا وتدنوة  ألدت  ( أود   11) أود   ويدا ,وقدا شدمط  تاللتصدط   سدتحن  م د  (16 سدتحن ت دار )ودنة 

( 9, لمما12عومشنوع عقرعضي عومزروكن اي   تععتي )  ألشأللن 
(1) 

عالرعضدي عوتدي همدن  هدت وتمتدت   ,

وصدألتين , ولدمم ع دع   عي لمعقألن عولنكألن, يتأل ن  و, و و ظ ت سن عومشنوع  خصم تهت وقمن ع طحهت 

عود   تنعة  عومستحن عومستصم ن ادي عومشدنوع , وقمن عوم ت ب , كمع ط أ   إو    ومألت  اي عونةععلتخاعا 

يمدت ادي  امدم عو  ألد  وا تتدت  عو صدب وعو دن ة ( آالف  ويا ا ط كظ إكتقن ةنهتين  سد ب عو9 ستحن   )

 . ( 7صمره )عو

ن عوم تععت  عوتي همن  هت هذع عومشنوع ال تعتمدا ةمألعدت  ألممب عونة عوسأل ي, كممت  أهذع عومشنوع هعتما 

  هستخاا عو  ةتي ن علممب عونة  تومعلدةن, الن عومشدنوع قدا شدة ادي  سدتمى إكم  يمط عونة عوسأل ي, 

حتمعم تنب هذ  عوم تععت  كم  يس ن كتوألن  ظ الةح عالرض اي تمك عوماة ن و وك للي  ظ  ستمى لأ

       عو   , وعت ع  اي هذ  عوم تععت  علممب عوزرعكن عو  أللن ومختم  عوم تلألط عوزرعكألن.
 (7لمره )

 (9اي   تععن )عوسمما تمضح عكتقن ي تتت  عو صب وعو ن ة و نهتن عومألت  اي  شنوع رة  ةمن

 

  
 

     

   
    

  

 

 

             

                  

 

 

 

 19/2/2112عوت ة   تترهي 
                

مشروع اي الرصاصي - 3
(*)

  

 عوماة دن,  ه   اي عو هن عوشنقألن  ظ عوماة نهعا هذع عومشنوع عحا ع ن   شتره  عونة عو اهمن اي 

ةزعم عوتي ه من األهت  ستمى عومألت  ادي عو ادته , وهعتما هذع عومشنوع علممب عونة عوسأل ي و لألمت اي عال

                                                           

(,إ   يتن قا كها اي حألاهت وشنين لاه عوهااهدن ومشدتره  1792(عيتهي  ظ إيشت ن كتا )1797شن عوعمط  ن كتا))*( و قا   م

 عالروع ألن  تقكمتب عإليشت ألن,  وشنيتي )ت ام عيس مر  عقومتيألن( و ) موأل ت ( عوامستوهن ,  تقكمتب عولاألن وعو هن ت ألن.
  

 نعم,  صار لت ة.  اهنهن عوممعر  عومت ألن , شع ن رة لت  (1)

 -هسم   تونلتلي يس ن عو  ح ترتن عوتي شألا   هت عومشدنوع قلد تب لتلدن  دظ عونلدتخ , وممزهدا هاردن عود  : **()

 .11,خ1721لتوا عالوملي , مةز  وألط علتر لت نعم , عر عو مهمرهن ,  اع ,
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 وعو اعوب عالروع ألن عكم   ظ  ستمى عالرعضي
(1)

همتا هدذع عومشدنوع  دظ ععدنعف  اهادن عوداور حتد  ,  

اي  1772كألا عوعمط  ن وعكت ه عيشت ن وعاليتهتم   ان اي كتا  أقا ,   تارن وعلط  نورع   م تارن  هتو 

وعومعنوادن  تلدا لدمر شداتس , وهخداا هدذع عومشدنوع   تععدت  كاهداه ادي  عوماة نعوماة ن عوشنقألن  ظ 

( عود   ويدا أة  دت 120وتصدط   مدمع  سدتحتهت عود  )  ,عو دممكألن  نولألمت يتحألد ق ت ي لت نعم و ما

يا300هعت ب )
2

. ) 

( عود   ويدا  سدت منه  زرعكدن عو سدتتألظ وعو  دمب 25اي ق تم لت نعم األنوة  ستحن قارهت ) أ ت         

,  عو األددن ش 19,  عوناألدد 27)شدداتس وهددي عوماة ددن, وتتم ددط عوم تععددت  عوتددي همددن  هددت اددي  عوخ ددنوع و

,  12,  لدعألمهن21,   ادت  عو سدظ19ط عوعدمرهت,  17, حمهشت  21,   رهن22عة , عة11وعول ألط 

, يمددت اددي  عوماة ددنوهعددا  شددنوع عونلتلددي   ددظ ع ددن  عومشددتره  عالروع ألددن عو اهمددن اددي (  11عنهشددن

 .( 11-11لمره )و
 

  ( 11لمره )

 (27 ألت   شنوع رة عونلتلي  ظ يهن  ةمن اي   تععن )شاتس ثلذ 
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                  

 

 .19/2/2112عوت ة   تترهي 

 

 (11لمره )

 (22يمم ي ت  عو صب كم  ضلتف  شنوع عونلتلي اي   تععن )عة عة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 12/2/2112ثرهي عوت ة  عوصمره عالر عتم  ت

                                                           

,  1727عالوو ,  ة عن عومعترف ,   اع , لملن, رة لت نعم اي كها عوخطان عوع تلألن, عو زم عو تيي, عوة عن  أحما(1) 

 . 112خ 
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  مشروع اي الصعيوية  -5

رعضي هذع عومشنوع اي عو هن عوألسنى  ظ يهن  ةمن  ت  ألظ  اهاتي لدت نعم وعو دممكألن , ه د  أت   

عو دد تكي  , 19, تددط عوعددمره11( , وهددنوة   تععت )عنهشددن 12هددذع عومشددنوع اددي   تععن)لددعألمهن

 سدتحن عالرعضدي عوتدي  أ دتن و  دتم  مدا , تن عاللألنه ت د  ضدمظ عو داو  عال عرهد (, كممت  12وعومسةت  

( 155( عو   ويا , هثلذ  ألتهن  ظ يهن  ةمن, وتس ب عومألت   دظ هدذع عومشدنوع ي دم )12هنوههت ات مغ )

ن عومشددنوع قددا تمقدد  كددظ عوعمددط  عددا عي ددت   شددنوع رة عونلتلددي وعهصددتب عومألددت  عودد  ثادد  ددخن, 

وشدد ن عومألددت  اددي  1777تئاتف عوعمددط  ددن كددتا كألددا علددأ, لددا 1772عوماة ددن عوتددي هشدد مهت عومشددنوع لددان 

 ولعم ن إهصتب عومألت    مألتتهت عوط  ن ومنة.  ي شنوع رة عونلتل

قدتا عومزعركدمن  توخنلدتين   ةان  ةاعوب يألن ش ط,  عوماة نمشتره  عالروع ألن  اي عو  ألن  تثلذ

 ةدمب حدمعوي ( 9 )حمهصدط نادي   تععد ةداوب أقدألاهمهدت أ  دظ   دنى يهدن  ةمدن , عوم مألمن  ش هت  

, وهتص     تون عومألت  و ةيم ةنهتيهت  سد ب ي تادن  يمدم   ويا (400)ت ار  ـ  ستحن وألنوة يا ( 3)

عق يتبو عو صب 
(1)

 .(12عوصمره ) ( و9عوخنهةن ) , يمت هطحف  ظ
 

 (12لمره )

 (9حمهصط )ض تون عومألت  ويمم عال يتب اي ةاوب  
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                

 

 

 .12/2/2112ت ة  عوصمره عالر عتم  تترهي عو

 

   Natural  Vegetatioالنبات الطبيعي   :ـسايسا

وإليسدتن   ه صا  توا ت  عوة ألعي عو ةدتم عوا دتتي عودذة هامدم  صدمره ع ألعألدن  دظ تم دتم يلسدن  ون أن ه دمن 

وت  ألنهت  ةنف كاههااهت عو صمب كم  إيتت  ي ألن ويمكألن ةألاهتالط  رعكتن 
(2)

   تم ه   عوا ت  هتمق ,

 حأل  هعلن كم  يمألتن ويمكألتن وتم هعن عوة ألعي كم  كت مألظ  همألظ همت عوماتا وعوتن ن 
(3)

وما دت   ن  أو ,

ادي تعدتظا  خدزون عومدتم   نتدإه ت ألعوة ألعي يمعحي عه ت ألن وعلنى لم ألن كم  عومألت  عو ماألن ,حأل  ت من 

 هعمط كم  لألتين عوتن ن  ظ عو نف قيهت عو ماي  ظ لطب  ور  عومعلن اي لصت ا عوت ذهن حأل 
                                                           

ق ددتم لددت نعم,  صددار لددت ة ,  ( ظدتان أ ددنعهألا عددن هتلددألظ عوعددزعوة ,ت ألألددن علددتعمتال  عالرعضدي عوزرعكألددن اددي رهدد 1)

 . 11خ

تعنهلهددت ألدداتاهت ولددألتيتهت,  صددار لددت ة,  –عومددمعر  عوة ألعألددن  تهألتهددت  واألددة حسددألظ عوخشددتب و هدداة عوصدد تف, (2)

 .299خ

, 1792عإللدد اارهن, عوة عددن عقوودد ,  ةددم ه حسدداألظ ةددم ه, عو  نعاألددن عوة ألعألددن وعوخددنع ط,  اشددثه عومعددترف وماشددن, (3)

 .292خ
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 (8لنهةن )

 نعوماة عومشتره  عالروع ألن اي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عومصار  ظ كمط عو تح ن  تالكتمت  كم : و عره عونة عوهألئن عوعت ن وممستحن ,لنهةن عومشتره  عالروع ألن اي   تارن  

 ( .Arc Gis 10.2 نيت ج ),و2111لط  عواهظ ,  اع  
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 رةت  عو نعره وون  ور اي  عرتلتععوملط عوخت ن وممتم وه مط  ظ شاه عوت خن كاا عشتاع  لنكن عونهت  و

ت مألط وتخلأل  شاه عق ةتر عوستقةن
(1)

وهم ه تاف كم  عوتن ن اي اصط عوشتتم  ظ عالي مت  قين ه من  ,

 اتلألب عقيهتر تز ع  يمألن وح ا عومألت  عومتسن ن  عرتلتعم  و م ت ن يةتم وهت, ولطب عون أل  و و تن عو م

عآللتر عوسم ألن ون ات من  ت مألط  خزون وعيخلتض  ستمى عومألت  عو ماألن كظ عنهة  أ تإو   تعظ عقرض, 

كممألن عواتح اي عوا تتت 
(2)

أيمعع  ختملن  ظ عوا تتت  عوة ألعألن تختم  يمكألتهت  ظ  عوماة ن, وتاتشن اي 

  آلن حسب عورنوف عوة ألعألن ويمكألن عوتن ن وقن هت و عاهت كظ  صت ر عومألت  اي عوماة ن,   تن إو

و صمره كت ن اإّن عوا تتت  تتنيز اي عو زر عواهنهن    تان كتوألن وكاا ضلتف عقيهتر وت ط  تال تعت  كظ 

عواهن, وأها عوا تتت  وعقي ن عيتشترع  هم عو صب وعو نب وعو ملت
.

. 

ت ه  اددي ي تاددن يمددم  ي ددتتي عو صددب وعو ددن ة وتسددم  )ي تتددت  ضددلتف عقيهددتر(عوتي تتددنعو  وددذع هطحددف  هدد

, ا دط كددظ يمددم ي تتدت  ينه ددن كددظ  عوماة ددنحددمب   ددنى عاليهدتر اددي   (ا  0.5 – 3,5)أعمعوهدت   ددألظ 

عوماة ن 
(3)

. 

يمدم ا دط كدظ  ,(عقكشدتب )عو دنب, عو ملدت , تاتشن عوش ألنع  عومعمنه اي عوسدهط عولأل دي   دط

وكتوألن عومممحدن ( اي عوتنب عون هئن عوتصنه  عوةنعأل  , عوشمهط ,عوع نش  عي عوا تتت    ط )عوةنان ,

 .( 11لمره)

عوسدار ,عوعدتقمب ,عوشدمت )   دط عوماة دن  عألداع كدظ يهدن  ةمدن ولدط وين دي تمةا أيمعع عوا تتت  عومعمنه 

تامم لطب اصط عون أل  اي   ةمن عقو هن  عوتي عقكشتب عومملمألن وعوشعألن عو نة   ا ط كظ  (عو م تن,

يمدت تمةدا عيدمعع علدنى  دظ عوا تتدت  عوة ألعألدن    (12-11) وك اي عوصمره هطحفعو ألن كمأل ن  وعومسألط  

( ا دط عواعمدتن شد ت ة, عوماهدا, )عو األ نه, عوماها, عوز ت , عوخ ت , عو ةب, عو ت ادك, عوصدمعن, عودنوهط  ط

عوتي تتعنض وم من  ش ط  ة وش ألنع  عوةنان كم  ضلتف   ألنه عو نلتر وعو ن كظ  يمم ي تتت  عو صب

( عيددمعع عوا ددت  عوة ألعددي وتسددمألتهت 11, هطحددف  ددظ عو دداوب )مألددت   عو ت ةدد  يتأل ددن عوتذ ددذب اددي  اتلددألب 

  .عوعممألن  

سدمب همألن عوا ت  عوة ألعي تتعاى يمين  صار  ها وممدت ه عوع دمهن ادي عوتن دن  ويدذوك كمدة و اأ أن       

ت اها  داى لدطحألن عوتن دن ومزرعكدن  دظ لدطب ل دنتها اي  وممزعركألظعومألت  عو ماألن , و تعا أحألتيت  وألط 

 ألامدت  تشدألن ي تتت  عو ألط وعوعتقمب  وألط كم  لطحألن عوتن دن ومزرعكدن, تعةي   عي  أيمعكن , إ   اي يمم

 عقرعضي عومتو ن إو  ي تتت  عوةنان وعو مي
(4)

اي تمةألن  عوماة نوا ت  عوة ألعي اي , ا ط كظ   ور ع 

 .علتعمتب عقرض يتن ألن عوممعشي إ  تست ط  ستحت  وعلعن يمنعكي وأياتا وعومتكز 

 

 

 
 

 

 

                                                           

حسألظ كممعن إ نعهألا, ل ت  حمم  يلتر, عوت مألط عوم تيي وممألت  عو ماألن وعلت مترهت اي   تارن لط  عواهظ,  صدار  (1)

 .111لت ة, خ

ألم  إلمتكألط   ما عومتةاة, ي تتت  عق يتب عوماتشنه كم  لةمع ل ك عو اها اي عوعنعف,   من ات ة تماألة عو م ي, و (2)

 .129, خ2111, 2كا , 12 منعوعمما عوزرعكألن عوعنعقألن,   

ت ألدددألا يلددتمه لدددا لدددت نعم ,   مدددن لدددن  ددظ رأى, ةت عدددن ت نهددد  , يمألدددن عوتن ألدددن ادددي اددعع  ك دددا عومهدددتب عوعمدددنة ,   (1)

 .  12,  خ2112, عوسان عو تيألن , لت نعم ,1وعا , ع1لت نعم,عوم ما

 .   22, خ1772(أحما حألار عوز ألاة ,علتصط  عقرعضي)عقل  عوارنهن وعوتة أل ألن( ,  ة عن  عر عو  من   اع  , 4)
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 (11لمره )

 (9)عوةنان( اي   تععن )حمهصط  ي ت 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 2111/ 11/ 11عوت ة   تترهي  

 (12لمره )

 (29عو ستع ضلتف عاليهتر )عو صب ( اي   تععن )حتوة ي ت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    2112/ 17/2عوت ة   تترهي 
 (11لمره )

 (12ي ت  عوخ ت  ةتيب  ئن ح ي لتوح اي   تععن )عوم ألشأللن 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

  11/2111/ 27عوت ة   تترهي 
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 ( 11ةاوب )  

 عوماة نيمعع عوا ت  عوة ألعي اي أ 

 االسم العلمي النبات

 Cynodon Ddactylon الثيل

 Silybum Marianuim كلغان

 Atriplee Tatariceum الدغل

 Alga الطحالب

 Tamarix Mannifera الطرفة

 Hordeum Sp الشعير البري

 Avena Fatua شوفان بري

 Layony Chium Farctum الشوك

 Alhagi Maurorum العاقول

 Aeluopus Littoralis العجرش

 Cly Cyrrhiza Clabra السوس

 Phragmitis Sustralis بالقص

 Convolvulus Arrenesis المديد

 Raphanus Raphanistrum فجيلة

 Typha angustate لبرديا

 Juncus Maritimus األثل

 Centaurea Pallesens الكسوب

 Loliun Rigidrica الحنيطة

 Lolium Temulentum الرويطة

 Imperata Cylindrica الحلفاء

 Schanginia Aegyptiaca الطرطيع

 Rumey dentatus الحميض

 Malvo Paruiflour الخباز

لت ي ل ألن لدممتن   مدا عوسدت نع ي , عوت مألدط عوم دتيي ومتن دن وعلدن  كمد  علدتعمتال  عقرض عوزرعكألدن ادي  -عومصار

 .21, خ2111يتحألن  ةمن , رلتون  تةستألن )يألن  اشمره( ,يمألن عوتن ألن, ةت عن ت نه  , 

 

 املياه اجلوفية يف املنطقة لعوامل البشرية املؤثرة على ثانيا:ـ ا 
لتو دت ـ عدنف عوا دط ,رع عدت ـ عوسألتلدن  عيمدتع عودنة, , لتيألتدـ وم  دتم عودمع قد  عوسد تييوالدـ أ)  هديو

 عوزرعكألن( .

ظددتهنه هتةمددب تم هعهددت عو  نعاددي وت ددتهظ هددذع عوتم هدد  وكطقددن هددذ  قهددن عوارعلددن عو  نعاألددن  أن  

 دظ عوعمع دط عومدعلنه ادي تم هد  عوسد تن وعو دمه عوعت مدن عوزرعكألدن هدي  أن   هت  ظ عوردمعهن وعورتهنه   ألن

كمع ددط  هممينعاألددن و ألئألددن  ختملددن  تم مددن   ألئددن عوت  ددن ويسدد ن لدد تن عونهدد  و عدداب يمددم عوسدد تن اددي 

 عوتي تستخاا  نعومحاع  عال عرهن و ستحن عالرعضي عوزرعكألن وهذع عوت تهظ عوم تيي اي عو مه عوعت من عوزرعك

و لزيهدت ادي أ ةمعهدت لدن ادي أة أعومألدت  عو ماألدن ودأل  وإليسدتن  أن     ن وممألت  عو ماألدن, وكمد  عودنيا  دظ 

 ي صتيهت. وألن اي  هت تهت أوو ظ ون لزعيتتهت عو ماألن 
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 الواقع السكاني للقضاء -1

 دظ ةهدن و  دتن تمعةداها  كت دترها لدنوه وتدمعان عالهداة عوعت مدن ت ت مدط  رعلن عوس تن  أهمألن  أن   و 

وت تهظ تم هعها وأل تب هذع عوتم ه   ظ ةهن ألنى
(1)

. 

عوت اموددمةي وألدد    واهددن عو دداره وممعةهددن ت دداهت  عوعمع ددط عوة ألعألددن و هددت ه  ل ددط عوت دداا  و

عومستحت  عومزروكن  تلت طون  اتعة وا ت دظ  سدت من لدت  ت  
(2)

ومسد تن إود   عوم دتيي , وإّن كممألدن عوتم هد 

كممألدن  أن   وح ن ون أهمألن ي ألنه قيهت ت من  قأل ن اي عو ش  كظ عوصدمن  دألظ عقرض وعوسد تن,  وره  

تصاأل  عوس تن إود  ح دن أو رهد  قدا علتمد  عو دتح من ادي وضد   عدتهألن وهدذع عوتصداأل , وادي عوعدنعف 

عكتما  حاو  عو ماهن ألتلت  ومتمألألز  ألظ عو  ن وعونه 
(3)

. 

,  وك  ظ لطب يمن أيمدب   ورع  ي ألنع  اي عاللت متر عوزرعكي وعإليتت وهت   عوماة ن أن   وات أت ح

  تم  رهلي هعمممن اي عوزرعكن  امكألهت عوا تتي وعو ألمعيي, وهذع  اور  كمدط كمد   هدت ه  عوماة نل تن 

ن عكتمت ع  كم  عومألت  عوسة ألن اي أيمب  اتعة عو  تم وكم  عومألت  عو ماأل عوماة نعاللت متر عوزرعكي اي 

اي عو زم عومت  ي  ان, أو علتعمتب عومألت  عوسة ألن  صمره  تاعلمدن  د  عومألدت  عو ماألدن ادي  ادتعة ألدنى 

 .ولتلن  اي اصط عوصأل  اي حتون قمن  اسمب عومألت  عوسة ألن

يسدد ن لدد تن عونهدد  عوددذة  مددغ يسدد ن  رتلددتعتيتحألددن عو نلددتر تمتددت    أن  ( 11 طحرددن ةدداوب ) هرهددن  ددظ

%(  ألامدت  م د  يتحألدن عومعتصدا (75.4 تن عواتحألدن ادي حدألظ  م د  يتحألدن  ةمدن %( ظ   ممع ل (76.1

 دظ   مدمع لد تن  نيدز عو  دتم حسدب تعدا   (11.2%) ن%( لدا هدثتي  نيدز عو  دتم  ثقدط يسد  (73.7

لدد تن يتحألددن عو نلددتر عودد   نيددز  كددا عوصددمره  حألدد  عضددأل   اتلتملدد  2111اددي علدد تعت   أ ددت 1779

%( ويتحألدن عومعتصدا (32.2 نيز عو  تم ويتحألن عو نلتر  عدت  ويعن عونه  حأل  يتي  يس ن ل ت عو  تم

  ودكو ادي كدا  لد تن عونهد   90.7% ) دـ ) يتحألدن  ةمدن ا دتم   دتومنيز عالوب أ تو, %( 58.5)  م  

اي عاهط ق تم لت نعم عو  ألن  ظ عوتكم  حال  , عها عوعشمع يهيتحألن  ةمن وتم رعضي أسعن  و
(4)

  

تت عت  وم تارن لط  عواهظ  عدا علدت اعلهتوعل ح عو  تم 
(5)

ووهدذع يدتن وعة دت  كمد  عو تح دن ت اهدا  , 

( ,ت مددغ 1779) سددانو وتصدد ح  ط مددن وم  دد  وقددا تددا ت اهدداهت    ددتم لددت نعم و  دداو   عال عرهددن عوماة ددن

( يا2111 ستحن ق تم لت نعم )
2
يمدت هطحدف  دظ ( يسدمن  148341( ي دم )1779) سانوكا  ل تيهت و 

( وم تععدت  ولنهةدن 7و سدتحتهت  وعوخنهةدن ) عوماة دنلمتم عوم تععدت  ادي أ( 12( وةاوب )11اوب)ة

 .( وتم ه  عوس تن كم  عوم تععت  عوتي همضح عوم تععت  عوممةم ه اي ق تم لت نعم و ستحتهت11)

 

 

 

 

 

                                                           

اهظ ك اعو نها رشألا ك ا عومةأل  عو ات ي, ظتان أ نعهألا عن عوعزعوة ,عوت مألط عو  نعاي قيمعع تنب   تارن لط  عود (1)

 . 29, خ2111,  اع ,11رشا, ةت عن   اع , عوعا   أ ظ -  من عاللتت  ,يمألن عوتن ألن تثلألنهت كم  تامع   تلألمهت عوزرعكن,

  .21خ, 1727,  عر عواه ن عوعن ألن ,عو تهنه ,  ما ل  ي ك ا عو  ألا,  معر  عو نوه عالقتصت هن  (2)

 . 91, خ1799هت,  عها عو  م  وعوارعلت  عوعن ألن, عو تهنه, ك ا عون عف ك تس حسألظ, يشثه  ان عوعنعف وتةمر (3)

أر عدن   تععدت   دظ ق دتم   أضدتان ظ عوتعاهط  كم  عومستمهت  )عوم تععن( اهي كاهاه وال ا  ظ تمضدأل هت , ا دا تدا  (2  (

اددي  222(  ممةددب عومنلددما عو مهددمرة عومددنقا 11,  21,  21,  17عودداور إودد  يتحألددن عو ددممكألن وهددي عوم تععددت  )

 (  ظ يتحألن عالل تقي وإضتاتهت إو  ق تم لت نعم  ال  عومنلما عو مهمرة.19,يمت تا عقتةتع عوم تععن )2/2/1791

 . 27/1/1792( اي 21(  علت ال   تومنلما عو مهمرة عومنقا )1)
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  ( 11ةاوب ) 

 (2111-1779عوتم ه  عو ألئي ومحاع  ق تم لت نعم )

كتمدت  كم :دـ و عره عوتخةدألط , عو هدت  عومنيدزة وإلحصدتم ,شدع ن إحصدتم لدت نعم يتدت ج عومصار:  دظ تاردألا عو تح دن  تال

 .  2111, لت نعم ) ألتيت  يألن  اشمره(   , ةاعوب  تلنقن2111وعل تعت   1779عوتعاع  عوعتا ومس تن وسان

 

 نماط الريأ - 2

رعضدي عوزرعكألدن هعنف عودنة  ثيدن كممألدن إهصدتب عومألدت   ةنع دة  ختملدن و تو مألدن عومةمم دن وأ

و نض إ اع  عوم تلألط عوزرعكألن  تومألت  عوط  ن واممهت, وعو لتظ كمألهت لطب  ملا عو لدتف, ا دط كدظ 

كاا  اة ن عو ذور عق ط وتسهألط كممألت  حنعلن عقرض وت مألط عوتن ن أهمألن عونة اي تنعألب 
(1)

, و ظ 

زعركألظ وممألدت   شد ط لد ألح  مدت لد ب هدار لطب عوارعلدن عومألاعيألدن  وعاللدت ألتن ت دألظ كداا علدتعمتب عومد

 يمألت  ي ألنه الكت ت ها  تن اي حتب  هت ه يمألن  ألت  عونة لألنعا ن  هت ه اي يمألت  عإليتت   مت أ ى إو  

 عرتلدتعيسد ن عومممحدن  توتن دن ولتلدن لدأللت   سد ب  عرتلدتعك سألن اي ضع  إيتتةألن عقرض  سد ب  يتت ج

يت ز عاللتلألن عوتي ت ما كمألهت علتعمتال  عقرض عوزرعكألنوهعا عونة  ظ عون عو نعره وعوت خن
(2)

. 

وعيخلدتض  اسدمب عق ةدتر  أل ح هاتت  هت ه و تةدن عومألدت  يردنع  وممادتا عو دتف وقمدن عوماة نواي 

, وكممألدن إهصدتب عومألدت  عوماة دن, اثل ح هادتت تمةدن ي ألدن ي دم عومألدت  عو ماألدن ادي أيمدب واهن  ةمن   ألت 

تع ة ولألمن عإلروعم عومستعممن  ورع  همت  اي إهصدتب عو مألدن    )عو هن ت ألن وعواهزب(,تعتما كم  عوم خت

حتةن عوا ت    تيألت و  تيألدت وممألدت  ام دط   صدمب   داظ  دت ي  وتت تهظ , عومةمم ن  ظ عومتم عو  عوم صمب

إي دت   ا وعومقد  اديعاللتعمتب عق  دط وممألدت  هعمدط كمد  ت مألدط عو هد ن  أهعلن كمألن لم ت  إ ع  ع  كظ حا , و

   .عوعممألت  عوزرعكألن

 

 

 

                                                           

( )  نلتر.عن كا  ل تن  نيز عو  تم اي عل تعت  هذ  عوسان ه ا  نيز عو  تم ويتحألن عو 2111اي عل تعت  

ه عوعت دن ومخدا ت  عوزرعكألدن,  ة عدن عوعمدتب عومنيزهدن,   داع , ثكاهدت, عوهألد أيرمدن عودنة  دت ع تعدنف ةهت  ك ا عو مألط, (1)

 .1, خ1771

 .2112\2\21عو   2112/ 11/2رعلن عومألاعيألن  تترهي عوا (2)

 عومحاه عإل عرهن
عوس تن كا  

 عو  ن

يس ن % 

وس تن 

 عو  ن

كا  ل تن 

 عونه /يسمن

 يس ن% وس تن

 عونه 

عوم ممع 

عو مي ومس تن 

 عو  تم

 1779تعاع    نيز عو  تم

 2111عل تعت 

92191 

121292 

99,9 

29,9 

11211 

17127 

11,2 

12,2 

72292 

192911 

 1779تعاع   يتحألن عومعتصا

 2111عل تعت  

1119 

2919 

22,2 

21,1 

9111 

7292 

91,9 

19,1 

11199 

12211 

 1779تعاع   يتحألن عو نلتر

 2111عل تعت 
()

 

2111 

 ال تمةا

21,7 

 ال تمةا

21111 

 ال همةا

92.1 

 ال تمةا

22221 

 ال تمةا

  1779تعاع   يتحألن  ةمن

 2111عل تعت  

2192 

1122 

22,1 

7,1 

11222 

12722 

91.2 

71,9 

19922 

12292 
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 ( 12ةـــاوب)

 عوامعحي وعوم تععت  اي ق تم لت نعم

 ت
رقم المقاطعة 

 وشهرتها
المساحة 

 الكلية
النسبة 
 ت المئوية

رقم المقاطعة 
 وشهرتها

المساحة 
 الكلية

النسبة 
 المئوية

 4.0 14442 ناحية المعتصم ثالثا 3172 143742 ناحية الثرثار اوالا 

 070 01043 طريشة74  .7 273 1441 ام الطاليب7  .7

 271 70241 صعيوية74  .0 274 1041 معيجل والركه0  .0

 271 70011 تل الكور71  .0 273 1004 مشهد0  .0

 774 01201 تل العوره71  .3 274 77131 القلعه3  .3

 270 3172 حويشات71  .4 270 4204 الكوير4  .4

 271 71074 بنات الحسن07  .4 273 1073 القادريه4  .4

 273 1111 قادسية00  .1 771 00214 ابو الحيل72  .1

 8.7 741212 مركز قضاء سامراء رابعا 074 33114 المجتله77  .1

 2,0 0134 بلدية قضاء سامراء 73  .7 0770 011203 ام الرحال01  .1

عين المعشك 34   .72

 والحسبان

 273 4402 زرير02  .0 2,3 70144

كريدة و ابو 31  .77

 الحية

 271 02101 جبيريه00  .0 2,4 1437

 274 1724 طقطق03  .3 2,4 77711 االجودي31  .70

 7 71400 عرموشيه04  .4 0177 177022 ناحية دجلة ثانيا

ديوانية 1  .7

 وحوصيالت

 273 4110 تل العليج04  .4 2,0 3113

 273 1117 حاوي البساط01  .1 274 1104 سموم1  .0

 271 70711 اشناس01  .1 31 117701 الجزيرة1  .0

 274 77111 زنكور02  .1 274 77317 مكيشقه70  .3

 273 1247 ابو دليف07  .72 7,1 04117 كيعيات30  .4

 771 00474 الثنية والفضيالت00  .77 7,1 01443 موالي33  .4

 777 71132 الرفيع01  .70 0,7 33140 عين الفرس34  .1

     3,1 11114 ابو توينة01  .1

 شدع ن  رعكدن لدت نعم, لدط  عوداهظ, و عره عوزرعكن,  اهنهدن  رعكدن   تاردنعومصار:ـ تارألا  عو تح ن  تالكتمت  كم :ـ 

 .2112وسان  , لت نعم   ( ألتيت  يألن  اشمره ) وزرعكألن اي ق تم لت نعمن عوم تععت  عستح  وتخةألط وعومتت عن,ع
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 (7لنهةن )

            عوماة نيمعحي  وعوم تععت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

      

 .( Arc G is ,10.2الهيئة العامة للمساحة وبرنامج )( 12) ـاوبةــ من عمل الباحثة باالعتماد على  -المصدر : 

 

 الى:ـ المنطقةنماط الري المستعملة في اي األااضي الزااعية ضمن أتقسم و

 نمط الري السيحي  -أ 

و عواهن عو  عالرض أ  هصط عومتم  ظ ةاوب إ,علهمهت وشألعهت ألمح عنف عونة وأهعا هذع عوامط  ظ 

   . ) (Perrennial Irrigation لا عونة عومستاهاأ  ته أكمألن روع هت , وهةمة أعومنع  

أرعضدي  شدنوع عونلتلدي  ويرنع علتعمتون عمب عوعتا , هتا علدتعمتب هدذع عودامط  دظ عودنة ضدمظ

عالروع ي ضمظ يةتف شنف  ةمن, و شنوع رة عاللد تقي ضدمظ يةدتف يدنب  ةمدن ,وتدنت ط  رعكدن 

عألن  توماتعة عوتي هسم  األهت ألممب عونة عوسدأل ي ضدمظ   تلألط عو  مب اللألمت   صمال عو مح وعوش

عومشتره  أكط  إ  أن  هذ  عوم تلدألط تدزرع  مسدتحت  وعلدعن ال هم دظ ت ةألدن  تةم تتهدت  دظ  ألدت  عودنة 

 (.12 -19يمت اي لمره )و  مألت  ي ألنه  معلةن عونة  توم خت  ,
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 (11) لنهةن

 .2111وعل تعت   1779ع  حسب تعاعوماة نح ن ( اي  –كاع  عوس تن)ره  أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 (.Arc G is ,10.2و نيت ج ) 2111وإل تعت    1779تعاع  ( 11ةاوب )  ظ كمط عو تح ن  تالكتمت  كم   -عومصار : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .29/11/2111عوت ة   تترهي                                                 .11/11/2111عوت ة   تترهي         

 (12لمره )

 تالكتمت  كم   ألت   لألح عرعضي  زروكن  نوهن

 (11ع م عو ألط )عال تر اي يتحألن عو نلتر   تععن 
 

 ( 17) صورة

 فياالبار  مياه بواسطة سيحارض مروية  

 (52)العرموشية مقاطعة لقضاء مركز
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 نمط الري بالمضخات ) الرفع اآللي( -ب 

هسدتخاا هدذ  عودامط ادي رة هعتما عودنة  شد ط علتلدي كمد  عومألدت  عو ماألدن ادي  اة دن عوارعلدن ,  و 

و  دتو ئن هسدم  هدذع عودامط ضدمظ  اة دن أعالرعضي عومنتلعدن عوتدي ت دألط  تقيهدتر عو عومشدنوع عالروع دي  

ي عو دزم عو ن ددي واهددن  ةمدن واددي عقةددزعم عوشدمتوألن  ددظ عو ددزم عوشدنقي وماهددنعو زهدنه ادد
(1)

عوتم هدد   ن  أ,و

(   دخن, تم كد  1122وعوتي  مدغ كدا هت ) عوماة نعو  نعاي قكاع  عآل تر عوعت من وكا  عوم خت  اي 

حألن عومعتصا كم  يمعحي عو  تم إ  عحتم  يتحألن عو نلتر عومنيز عالوب  ظ حأل  كا  عوم خت  ,وهثتي يت

 تومنيز عو تيي و ظ لا يتحألن  ةمن و نيز عو  تم
(2)

. 

 

 نمط الري بالرش -ج 

لدألمت عو مدح وعوشدعألن ووعلتعمم  ادي رة   تلدألط عو  دمب  ن اه عوهذ  عوةنه ن  ظ عوةنع ة  تعد  

أكدداع   أن  ولصملددت اددي عقرعضددي عوتددي ت ددمن تن تهددت  ع  يلت هددن كتوألددن تسددتكا كمدد  تسددنب عومألددت  ,

ةدتم  يتحألدن عو نلدتر  دتومنيز عقوب  سد ب ,  ارم دن 200ي دن  دظ أ  عونة  دتونش ولدط عود   ارم ت

 تومعلددةن كمدد  عآل ددتر عومت ألددن ولددعن  سددتحن عقرعضددي وعوتددنب عوصدد نعوهن وعوتددي تسددت ط  عكتمددت  عوددنة

أه ت  حتم  عومنيز عو تيي  س ب عوعمع ط أكط أوزرعكن   صمب عو مح  توارةن عقلتس  ألامت يتحألن  ةمن 

وةتم  يتحألن عومعتصا و نيز عو  تم  دتومنيز عو تود  وعونع د  كمد  عوتنتألدب و ودك اللتدنعف يهدن  ةمدن 

 ددظ  طوعومشددتره  عإلروع ألددن قرعضددألهت وعلددتعمتب يمددط عوددنة عوسددأل ي ضددمظ أرعضدد  هددذ  عومشددتره  قمدد

عضددي عو  سددألن علددتعمتوهت ضددمظ هددذ  عومشددتره  و دد   وددك ا ددا علددتعمم  كمدد  عآل ددتر عومت ألددن اددي رة عقر

 .يمعع عوتنب عاللنىأتنب عو  سألن ويتان عوو عو صمهن

 كمد عومتم  ش ط ر ع  للأل   شت ن وتسدتقط عومةدن  إضتان  ك تره كظ  ارم ن ت ما عونة  تونش

ال ت دمن هادتت يمألدت  ولةح عوتن ن األ لي ومملمب  توتن ن اي  اة دن يمدم عو دذور إود  لدعتهت عو  مألدن, 

تةن عوم صمب يمت أيهت تعمط كم  ت مألط عو ت عت  عومت ألن وت مظ تم هد  عومألدت   ألت  تلألي أو ت ط كظ ح

 ش ط  ت تي  كم  عقرض عوزرعكألن
(3)

 . 

 ارم ددن عوددنش ت ددمن كمدد  يددمكألظ )عو ت دد  وعومت ددنت( وعن عومسددتحت  عوتددي تنوههددت ت ددمن  أن  

 من عاللتعمتب اي  ختمد   ختملن حسب يمكألتهت وح مهت, وألممب عإلروعم  تونش وتعا هذ  عوةنه ن  ط

عالكتألت هدن ومددنة األهدت هعددا لددع ت   ن علدتعمتب عوةددنفثادد,أيدمعع عوتددنب حألد  تسددتعمط ادي عوتددنب عو  سدألن 

وتعنضهت ومهاا يتأل ن  و تن عو   
(4)

, يمدت تسدتعمط ادي عقرعضدي عومتممةدن وعون مألدن عوعتوألدن عوالت هدن
(5)

 

عومت نين وهت ح  دظ ةداوب ونشت  عوم مرهن و عومأ عونش ( ومارم ت 11-12,يمت هطحف اي ةاوب )

 ي نهدت ادي   تععدن عو زهدنهأ(  نشن  ت د  259) وعو تو نكا   ظ عومنشت   أي نيتحألن عو نلتر ت مة  أن  

 نشن ( و ارةدن 50  )19 ا عونحتبأ نشن( و   تععن   29) 11 م عو ألطأو   تععن   نشن( (178  7

 9وعوم تععدن  عوسدمما (  نشدن177ش عو زهدنه  وعو تو دن )7عدن   تع يي نهدت ادأعو تيألن يتحألن  ةمن وت د  

                                                           

 .22 صار لت ة ,خ , تم لت نعمرض عوزرعكألن  اي ره  ق نعهألا عن هتلألظ عوعزعوة ,ت ألن علتعمتال  عقأظتان  (1)

شع ن  رعكن لت نعم , عوتخةألط وعومتت عن ,عكاع  عوم خت  عوماصم ن كمد  ضدلتف  يهدن  ةمدن وادي عوم تععدت  عوتدي  (2)

 ,ةاعوب  تلنقن ,) ألتيت  يألن  اشمره (.2111لت نعم ,2111همن  هت وسان 

ة أل تتدن,  عر عو تدب ومة تكدن وعواشدن, ةت عدن عومملدط, ي ألط إ نعهألا عوةأل , كصتا ل ألن عو اه ي, عونة علتلتتن وت (3)

 .119, خ1799عومملط, 

 نها لتوح شلألة عوعزعوة, عنه تت عونة  تونش وعوسأل ي ادي ت دتهظ عإليتتةألدن عوزرعكألدن ادي   تاردن ينيدمت, رلدتون  (4)

 . 22 – 21, خ2112 تةستألن)يألن  اشمره(, يمألن عوتن ألن وم ات , ةت عن   اع ,   اع , 

ك ا عق ألن ل ألط لتوح, عنف عودنة عو اه دن و ط متهدت ومتدنب عومتممةدن عو  سدألن وعون مألدن,   مدن عوزرعكدن عوعنعقألدن,  (5)

 .21, خ2111,   اع , 1عوعا  
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هذ   أن  (, و19-17هطحف  وك اي عوصمره ),يمت  نشن( (39 شت  وعوارةن عو تو ن  نيز عو  تم(  ن3)

 :ـيمعع حسب عومستحن أعومنشت  ت من   ط  

 .  ويا 91 ويا تنوة  21ت من ـ :  ـ عومستحن عالوو1

 .  ويا 112 ويا وتنوة  91ت من  ـــ عومستحن عو تيألن :2

 ويا 127 ويا وتنوة  121ت من ـ ـ عومستحن عو تو ن :1
(1)

. 

 

 طريقة اإلرواء بالتنقيط -د 

وهددي  ددظ عددنف عإلروعم عو اه ددن و ع  يلددتمه كتوألددن إ ع  ددت قمريدد   ةددنف عوددنة عقلددنى وه ددمن 

ما تتدت   شد ط ي دتع و ملدتعن علتهطت عومألت  أ ي   سدتمى األهدت, وت دمن عنه دن إهصدتب  ألدت  عودنة األهدت و

أةهزه عوتا ألط وه من  ظ لطب ات ت   علط أو كم  لةح عوتن ن عوزرعكألن قدنب قمعكدا عوا تتدت  و معداب 

وتن/لتكن( حأل  تات دط عومألدت  ادي ع  دت  عوتن دن وتنعأل هدت وه دمن  شد ط  ع دنة 11 – 2)  لنهتن  ظ
(2)

 ,

مادتعة عو تادن وشد ن عو تادن وعوتدي عوعودنة ولتلدن ادي وتتمألز هذ  عوةنه ن  ثهمألن عقتصدت هن وتدمعان  ألدت  

وظهددن ي ددت  هددذ  , ( 21-21-22) يمددت هطحددف  ددظ عوصددمره  تعددتيي عاللددتهطت عومددت ي عوعددتوي وما تتددت ,

 هدت ه  عومسدتحت  عومزروكدن   وك وت ألظ  ظ,  ع  عوتنب عو  سألن عوماة نعوةنه ن  ش ط وعضح اي ينب 

يتحألددن  أ ددتويتحألددن  ةمددن و نيددز ق ددتم لددت نعم , اددي يتحألددن عو نلددتر تملدد  علددتعمتوهتوويمألددن عإليتتةألددن 

 دظ  مألدزع  عودنة  وأن  , عومعتصا اهي عقط يط يدمعحي عو  دتم  سد ب علدتخاع هت وةنه دن عودنوعم عوسدأل ي

  توتا ألط هي:ـ

  . تمعان  ألت  عونة  س ب ي ا عولمعقا ويلتمه عونة و ـ تاتلب عقرعضي عون مألن عوص نعوهن1

 .  هت ه إيتتةألن وحاه عومستحن  ظ عقرض و لتمه عاللتلت ه  ظ عقلماه عو ألمتوهنـ را  ي2

 .  ألت  عوصنف األهت   او ه و  ألت  رة  ع   ممحن  نتلعن يس ألت لتخاعاعتم ظ  ظ ـ 1

 .تاتلب ةمأل  عقش تر و   تلألط عوخ ن و عوم تلألط عو  مألن عوتي تزرع  ت تكاهـ 2

 .ألن )  تو ن عآلات , عو صت , عوت مألا( ألاتم عونةكاا إكتقن عوعممألت  عوزرعك ـ1

تددمعان عقهدداة عوعت مددن لتلددن اددي عوماددتعة عوتددي تتصدد   ادداره عوعمتوددن   تريددن  ددارا عوددنة  ددتونش  ـدد2

 .وعونة عوسة ي

عوتدددمعان ادددي عوةتقدددن عومسدددتخا ن  توم تريدددن  دددتونة  دددتونش, حألددد  أيدددن هتةمدددب ضددد ط أقدددط ومألدددت    -9

هتةمدددب وحددداه ضدددي )  دددخن(  ع  قددداره لددد ألنه وقدددا ه لدددي وممسدددتحت  عودددنة ادددي عوشددد  ن و توتدددتوي 

عوصددد ألنه علدددتخاعا لزعيدددت   ألدددت   نتلعدددن كدددظ لدددةح عقرض لدددا عو ددد ط عومةمدددمب, هدددذع هدددع ة إوددد  

 .% كدددددددددددددظ عودددددددددددددنة  دددددددددددددتونش11للدددددددددددددي ت دددددددددددددتوأل  عوتشددددددددددددد ألط وماردددددددددددددتا   دددددددددددددمعوي 

ة  مدددت هدددمان  دددظ عقلدددماه عو ألمألت ألدددن وماة دددن عو دددذور  ددد   دددتم عودددن  أضدددتان عودددت  ا عو ألدددا ادددي  ـددد 9

يمألدددت  عقلدددماه ومحددداه عومسدددتحن, وهزهدددا  دددظ  رةدددن علدددتلت ه عوا تتدددت  هادددت  مدددت هددداع   كمددد  عإليتدددت  

     .(21يمدددددددددددددددددددددددددددددددددددت ادددددددددددددددددددددددددددددددددددي لدددددددددددددددددددددددددددددددددددمره ) يمدددددددددددددددددددددددددددددددددددت  ويمكدددددددددددددددددددددددددددددددددددت  

إ  تيألدددن كمدددط هدددذع عواردددتا  و ـددد ه مدددط يمدددم عو شدددت ش و عال دددنعض عولةنهدددن عوتدددي تصدددألب عوا تتدددت 7

 . إ  تيألت   ت هن أي نأوتم تتأل ألت  )آوألت (  تو ت ط إ ع تمعان  

  

قدددا ت دددألظ  دددظ لدددطب عوارعلدددن عومألاعيألدددن وعاللدددت ألتن   دددثّن هادددتت ت تهادددت  ادددي عدددنف عودددنة عومسدددتعممن 

%(  دددددظ عولطحدددددألظ وعومدددددزعركألظ هسدددددتعمممن يردددددتا عودددددنة عوسدددددأل ي 74كمددددد  عآل دددددتر, إ  ت دددددألظ أّن )

                                                           

 .2111\11\11 تترهي س   عو 2111\11\22 ظ هما عالحا  تترهي  عوارعلن عومألاعيألن( 1)

وم اادت  عومت ألدن وأشد تر وعوم تلدألط ادي  ختمد  عومادتعة عو تادن يترب همات, علتصط  عقرعضي عودنة وعوصدنف وع (2)

 . 297, خ2111,  عر كطم عواهظ,   شة, عوة عن عو تيألنوعونع ن وعنف عونة عومختملن, تنةمن عن عوشألي حسظ, 
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)عودددنش ,عوتا ددددألط( %( هسددددتعمممن عدددنف عودددنة عو اه ددددن  26)عقودددمع  , عوسدددمعقي( اددددي عوزرعكدددن, و )

وعوتي  اأ علتعمتوهت حاه ت  
(1)

. 

 ( 11ةاوب )

 .2111كا  عومارم ت   عوم مرهن )عومت نين( وعومستحت  عوتي تش مهت  تواويا وسان 

اس  
 الناحية

اس  المقاطعة 
 ورقمها

عدد المنظومات 
 المتحركة

مساحة 
المنظومة 
 بالدون 

المساحة التي 
تجهزت على 

اساسها المنظومة 
 بدون 

المساحة الكلية التي 
 بالدون ترويها المنظومة 

 الثرثار

 1ا  الطاليب
 ج33ا  الرحال
 19ابو الحيل
 ج0الجزيرة

2 
59 

20 

131 

 
   129 
 

129-19-69 
 

 
  160 
 

160-196-19 
 

331 

6605 

2300 

29440 

 دجلة
 ش 0الجزيرة

 
 1سمو 

133 
 
3 

129-19-69 
 
19-69 

160-196-19 
 

196-19 

29440 
 

266 

كز مر
 القضاء
 

 25عرموشة
 20شناس

 26تل العليج
 24طق طق

 39زنكور
الثنية 

 33والفضيالت
 22جبيرية

2 

1 

1 

5 

3 

16 

11 

19 

69 

19 

19-69 

19-69 

129-19-69 

129-19-69 

196 

19 

196 

196-19 

196-19 

160-196-19 

160-196-19 

212 

19 

196 

431 

266 

1655 

1531 

 .(1- م ة )أ تالكتمت  كم   ظ تارألا عو تح ن  ـ عومصار :           

 (12ةاوب )

 .2111كا  عومارم ت   عو ت تن  وعومستحت  عوتي تش مهت  تواويا  وسان 

 اسم الناحية
اسم المقاطعة 

 واقمها

عدي 

المنظومات 

 الثابتة

مساحة 

 المنظومة

 بالدونم

المساحة التي 

جهزت على 

اساسها 

المنظومة 

 بالدونم

المساحة الكلية 

التي ترويها 

 ظومة بالدونمالمن

 ناحية الثرثاا
 1ام الطاليب

 12مكشيشفه

14 

25 

49 

49 

69 

69 

149 

155 

 مركز القضاء
 ش33اافيع

 24طق طق

4 

2 

49 

49 

69 

69 

249 

129 

 .(1- م ة )ب  ظ تارألا عو تح ن  تالكتمت  كم   ـعومصار :             

 

 

 

                                                           

 ( يتت ج علتمتره عاللت ألتن .2و م ة رقا ) 2112\2\19عو  هما  11/2/2112عوارعلن عومألاعيألن,  تترهي  ( 1)
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 (19لمره )
 (12عوم ألشأللن)اي يتحألن  ةمن   تععن   (عوم مرهن)مت نين مارم ن عوعو  تالكتمت  كم   تونش  عونة عنه ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 .27/12/2111 عوت ة   تترهي

  (17لمره )

 (9عوسمما)عومنشت  عو ت تن اي   تععن 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
          

   
 .27/12/2111 عوت ة   تترهي
 

 (21لمره )
  (11عنهشن) توتا ألط اي يتحألن عومعتصا   تععن   عونة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                        
 

 .11/2/2112عوت ة   تترهي
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 (21لمره )
 (11ع م عو ألط )  توتا ألط اي يتحألن عو نلتر   تععن  وعونةعوخألتر عوم مألن  وم صمب  زرعكنعو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .11/11/2111عوت ة   تترهي 

 

 (21عوعن مشألن)  تم   تععن   توتا ألط اي  اتز  عو ماهن اي  نيز عوعونة  (22لمره)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .29/11/2111عوت ة   تترهي 
 

 (21عوعن مشألن )عومألت  عو ماألن  ةنه ن عوتا ألط اي  شتط    تععن عو  عوسمت    عضتان (21لمره )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .27/12/2111عوت ة   تترهي 
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 طرق النقل  - 3

ة ه دمن ودن تدثلألن ي ألدن ادي حتودن تدمعان  ادي كممألدن تعا عنف عوا ط عوعت ط عالقتصت ة عومها وعودذ 

يمدب عال ددتر   لدمره  ددتو نب  دظ عددنف عوا ددط أ أن   وعإليتدت  عوزرعكددي و هددت ه عوسدد تن وعلدت نعرها  تا دط 

عوةنف عونهلألن عوتي ت من  عألداه كدظ عومدانو
(1)

, وتدعلن عدنف عوا دط  ارةدن ي ألدنه كمد  عإليتدت  عوزرعكدي 

ل  عإليتت   دظ لدطب تدمعان عوخدا ت  عو دنورهن وإهصدتب عومات دت  إود  وتزها  ظ علت طب عقرض وتم

 سددتهم ألهت, يتوخ ددنوع  وعومات ددت  عو ألمعيألددن وعوتددي ت ددمن لددنهعن عوتمدد  إودد  ي مهددت وماددتعة وألددمعف 

 عألاه
(2)

. 

 عوماة دنومت وعت ط عوا دط  دظ ألدن وعضدح وأهمألدن ادي  وعاللت ألتن  ت ألظ  ظ لطب عوارعلن عومألاعيألنو

ب ر ط عوعاها  ظ عومادتعة  د   ع دهت  مدت ألدن ادي ح دا عإليتدت  عوزرعكدي ولدهط كممألدن عو نيدن  ظ لط

إيشددتم عددنف تصددط إودد  عوماددتعة عومعتمدداه كمدد  عومألددت  عو ماألددن اددي  أن    ددط لددتر  حدداو  عو  ددتم, وعوتاو

عان  سدتمز ت  عاللت متر عوزرعكي, هذع هعاي عوتش أل  اي علت متر عومألت  عو ماألن اي عوزرعكدن إل  تيألدن تدم

أن  تةمر هذ  عوةنف ع ى عو  تةمر كممألن عوتسمهة  ظ  و عوزرعكن ا ط كظ تسمهة عوم تلألط عوزرعكألن

شد  ن  دظ عوةدنف عون ألسدن وعو تيمهدن  عوماة دنو تواس ن وةنف عوا ط ت ا , عو  تم عو   علمعف عوم تارت  

 (.11( وعوخنهةن )11وعوتي همض هت ةاوب )

( 80 اهت ) 2112( يا حت  كتا  262عنف ي ط  ع اه  مغ   ممع أعمعوهت ) ش  ن  عوماة نتمتمك 

تنت ط ,  عوماة ناي  عومع اهش  ن عوةنف  وأن   , ( يا عونهلألن110( يا عنف لتيمهن )72يا عنف ر ألسن و)

يمدت ت ةد  أرعضدألهت شد  ن  دظ   , ةنف عوا ط عومع اه اي لط  عواهظ و توتتوي ش  ن عنف عوعنعف عوماة ن

وةنف عومع اه عون ألسنع
(3)

 وهي:ـ 

 

 

  الموصل – المنطقة –بغداي  ما بين(  1الطريق الرئيِس اقم )  –أ 

يددا ( ك ددن  ه عددا  نيددز ق ددتم لددت نعم كددظ عوعتلددمن   دداع   سددتان  11)   عوماة ددنوه مددغ عموددن اددي  

لددت نعم أقددألا  يددا ( , وكاددا  اهاددن عو معددن عوم ت مددن وماهاددن 11يددا ( وكددظ  نيددز عوم تارددن ت نهدد  ) 121)

يددا ( همددن ك ددن ةسددن أقددألا كمدد  قاددته  ددالط عو نلددتر اددي  29عوةنهددة عو ددموي ) عوسددنه  ( وعو ددتوغ عموددن ) 

( وهمت ددي كاددا  اة ددن حمهصددط   ددتوةنهة 11مددنتعوم  , 11( لددا عوم تععددن )ع ددم عو ألددط1 شددألهاعوم تععددن )

,  1,  عو ددمهن2م تععددت  )عو معددنعومسددتر عوسددت ة عوددذة همددن ك ددن ةسددن يددتظا عو نلددتر األمددن  تو أ ددتعقوب , 

عوتددي همددن  هددت هددذع عوةنهددة قددنى  عأل ددط  عاللددتألةتيألنوأهددا عومنعيددز ,(9,   همعيألددن وحمهصددط 2عو ت رهددن

 .وعونَين و شألها وعو مهش 

 سامراء  –طريق الدوا  -ب

وهددم  ددظ عوةددنف عو تيمهددن عوددذة هددن ط  نيددز عو  ددتم  منيددز ق ددتم عودداور وهمددن  توم تععددن )حددتوة  

همألتددن ا ددط كددظ عالرت ددتع عوسددت ة اددي تلددنع عوةددنف عونهلألددن عومع دداه أ( وتتنيددز 27,  شدداتس 29ععو سددت

وعوتنع ألن  ان يمت اي عنهة عو  نهتت  وعنف قاته عونلتلي
(4)

 يا( .11) عوماة نوه مغ عمون  علط  ,

                                                           

 .99, خ1792,  ة عن عوعتيي,   اع , عوة عن عو تيألن لةتب ل تر عوعتيي, ة نعاألن عوعنعف عوزرعكألن,  (1)

, 1797ك ا عوعزهز   ما ح ألب, همل  ه ألد , ة نعاألدن عوا دط وعوت دتره عواووألدن, ةت عدن   داع ,  ة عدن  ألد  عو  مدن,  (2)

 .197خ

 دألظ شد  ن عوةدنف عو نهدن وتم هد  عومسدتمعات  ادي ق دتم لدت نعم ,  ريا لعألا ك دا عو مألدا عوداورة, عوعطقدن عوم تيألدن (1)

 .22, خ صار لت ة

 

 .21/2/2112عو  هما 11/2/2112عوارعلن عومألاعيألن ,  شتهاه عو تح ن , وعومطحرن اي هما   (4) 
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  الضلوعية –طريق سامراء  –ج 

تحألددن عو ددممكألن وق ددتم  مددا وهخدداا يددا ( وهددن ط  نيددز عو  ددتم  ا27)  عوماة ددنوه مددغ عموددن  علددط  

( وون أهمألن ي ألن  اي ر ط 11,  عنهشن12,  لعألمهن19,  تط عو مر21,  عو ت لألن22عوم تعـعت  )ة ألنهن

هذ  عوم تععت  ك ن عوةنف عوتنع ألن  منعيز عوخا ت  اي  نيز عو  دتم يمدت أقألمد  كمد   سدتر  عومدزعرع 

 .عإليشت ألنو عي عوصاتكت  

 لفلوجةا -سامراء طريق –ي 

  ) عأل دط   يا ( همن  توم تععدت   12) عوماة نوهم عنهة كت ن عو    تارن عقي تر وه مغ عمون اي  

( وأهمألتن اي لا ن عومستمعات  عونهلألن عوم ت هن ون ومملمب إو   نيز يتحألن   19تبح,  أا عون 2وعونين

 . عوم توره توم تارت   عوماة نعو نلتر و نيز عو  تم  هت   كم  ر ط 

 

 ( 11ةاوب)

 .2111ش  ن عوةنف عون ألسن وعو تيمهن ) عومع اه ( اي ق تم لت نعم وسان 

 علا عوةنهة  

عمون 

عو مي 

 )يا(

عمون اي 

 عوماة ن

 )يا(

لان 

 عقيشتم

لا  

 عوةنهة

كا  

 عومسترع 

كا  

 عوممنع 

 عوم تععت 

 عومن  هت

 1,2,1,2 2 2 ر ألسي 1711 22 121   اع  – لت نعم 1

 12,9,9,2,1 = = = 1719 11 12 ت نه  -لت نعم 2

 11,11,1 = = = 1791 29 29 عو موي)عوسنه ( 1

 27,29 2 1 لتيمة 1792 11 11 عواور –لت نعم  2

 = = = 1797 27 21 عو ممكألن –لت نعم  1
11,12,19,21

,22 

  19,2 = = = 1799 12 79 عولممةن –لت نعم  2

 --- --- --- --- --- 112 191 عوم ممع 

 .2111 ,وسان)  ألتيت  يألن  اشمره (   اهنهن عنف لط  عواهظ , عوشع ن عولاألن ,  -عومصار:

 

 

 السياسة الزااعية  - 4

وهي عإلةنعمع  عوعممألن عوتي ت ما  هت عواوون وعوتي تت مظ   ممكن عوملت ط عإللدطحألن عوزرعكألدن 

ظ  سددتمى عإليتددت  عوزرعكددي وت  ألددة عوماتلدد ن  معادد  إلدداعر عو ددمعيألظ وعوتددي هم ددظ  ممة هددت رادد  وت سددأل

عوناتهألن ومعت مألظ اي عوزرعكن
 

, ولد ط  هدت  عاليتدت  عوزرعكدي وت سدألظ يمكألتدن وضدمتن علدت نعر 
(1)

 أن,و

عوسألتلن عوزرعكألن  مت هخا عومألت  عو ماألن حألد  تسدع  عواوودن ادي تة ألدة لةدط  ارولدن  دظ حألد  كدا  

كي حأل  قت    إكةدتم عقوومهدن ومم تلدألط عوصداتكألن عال تر عوم لمره و اى لطحألتهت وطلتخاعا عوزرع

و  تلدددألط عو  دددمب ويدددذوك تدددمعان لألتلدددن عوتسدددمأل  عوزرعكدددي 
()

وتدددمعان قدددنوض لدددامهن وممدددزعركألظ  

و عومنشت  عو ت تن وعومت نينأومستكاتها اي حلن عال تر وقنوض عه ت وتمعان عومارم ت    
(2)

ةدط أ,  دظ 

                                                           

ت ,   داع , ,  ة عدن عإلرشد عدن عالوود عوزرعكألدن وعلدت مترهت ادي   تاردن   داع , ع رض خمد , حألدت ه عق أحمداهت ة  (1)

 .219, خ1799

() هي عوسألتلن عوتي تعمط كم  تممهط عاليشةن عوزرعكألن  ظ لطب عومصنف عوزرعكي عوتعدتويي لألتلن عوتسمأل  عوزرعكي:

وتمعان رعس عومتب عوط ا وممزعركألظ . ومزها  نعةعن ,ظتان أ نعهألا عن عوعزعوة , رعكن عوخ دنوع  عوم مألدن ادي عو ةدن 

 .172, خ1779ألن )يألن  اشمره( ,يمألن عآل عب ,ةت عن   اع  ,عوعنعقي ,رلتون  تةست

و عره عوزرعكن , ارهن  رعكدن لدط  عوداهظ ,شدع ن  رعكدن لدت نعم ,قسدا عوتخةدألط وعومتت عدن,  ألتيدت  يألدن  اشدمره   2))

 (1-( و)ب1-,  نعةعن  م ة )أ2111,وسان 



 املياه اجلوفية يفاملؤثرة   اجلغرافية *  العوامل**************************الفصل الثاني ******

 

41 

ا ددط كددظ كمع ددط علددنى ت ددما   هددت عواووددن ومتملددأل   عومسددتحت  تملددأل  عومسددتحت  عوزرعكألددن وعاليتددت  ,و

عوزرعكددن وعاليتددت  عوزرعكددي  اهددت ع لددتب عوم ااددن عوزرعكألددن وعت ددتع عودداوره عوزرعكألددن وتددمعان عوم ألدداع  

وعاللماه
(1)

. 

 

 (11لنهةن )

 عوماة نعوةنف عون ألسن وعو تيمهن اي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاافر اباراهيم طاه العازاوي، تغييار اساتعماالت االراض الزراعياة فاي رياف من عمل الباحثة باالعتماد على :ـ  ـ:المصدر

 (.Arc Gis ,10.2وبرنامج )،  14، ص 0220ابن ارشد ، -قضاء سامراء، اطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية التربية 
 

 

                                                           

 .2111\12\11عو  هما  2111\12\22عوارعلن عومألاعيألن  ظ هما ( 1)



  

 {{الثالث الفصل}}

  ومظاهرها اجلوفية للمياه النوعية للخصائص ياناملك التحليل
 خصائص املياه اجلوفية :ـ  الأو
  المياه الجوفية 
 حركة المياه الجوفية ومناطق التغذية والتصريف 

 التكوينات الخازنة للماء 
 تصنيف  المياه الجوفية واصلها 
 التوزيع العمودي للمياه الجوفية 
 وارتفاع البئرمياه الجوفية عمق ال 
 تاجية )التصريف( لإلبار نالطاقة اال 
  مناسيب المياه الجوفية 
  استخراج المياه الجوفية 

 

 خصائص املياه اجلوفية النوعية :ـ  ياانث 

  الخصائص الفيزيوكيميائية للمياه الجوفية 

 الخواص الفيزيائية  -1

 الخواص الكيميائية  -2

 مائية الجوفية ات الانالخواص الكيميائية للخز 

 ي االبار حسب المقاطعات انالتحليل المك 
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 }}الفصل الثالث{{

 يةاجلوف للمياه املكاني التحليل
 خصائص املياه اجلوفية ال:ـ أو  

ن ، فضالً عن تباي المنطقةكمية المياه الجوفية الموجودة في  تؤثر على طبيعيةهناك عناصر 

خصائص المياه عن  الفصل  لذا سوف نبحث في هذا ،خرأالى  انمن مك مستويات المياه الجوفية للمنطقة

،  وتحديد ي وتوزيعها الجغرافيانتحليلها المكمن ( Characteristics of Groundwater)الجوفية 

حركة المياه الجوفية ، فضالً عن تحديد مستويات  تجاهاوها، أعماق، وتحديد  مناطق التغذية والتصريف

كمية المياه المتوفرة  انتاجية ، وهي بمثابة مؤشرات لبينمتحرك(، وطاقتها االها )االستقراري والأعماق

والتي تدخل ضمن االطار التنموي الشامل للمنطقة، وتتباين نوعية المياه الجوفية حسب نوعية الصخور 

صر حوالها الكيميائية والفيزيائية التي لها دور مهم في اذابة بعض العناأعليها ، فضالً عن  يةواالح

ضيقة وغير  تاماسم الفراغات  بين هذه وترتبط المعدنية المذابة فيها، توجد المياه الجوفية في الفراغات

 .منظمة

 املياه اجلوفية   
هي المياه الموجودة تحت سطح األرض في الشقوق ـ : (Ground Water) تعرف المياه الجوفية

المياه الى وتدفق  ،متباينة من سطح األرض والفراغات الموجودة بين الصخور والتي تقع على مستويات

اصطناعي أوبشكل طبيعي  أماسطح األرض 
(1)

الجوفية  ية للمياه واتراكيب القشرة األرضية الح ن  أو،

كمستودعات لخزنه، بعدها ينتقل ببطء إلى مسافات مختلفة ثم يظهر عند  أوتقال الماء نتعمل مثل قنوات ال

سعة  ن  أ ،انسنيستخرج بواسطة اال أويمتص بواسطة النباتات، الطبيعي ل انالسطح بتأثر السري

سياب البطيء توفر مصادر نمعدالت اال فضال عنات الجوفية( انمستودعات خزن المياه الجوفية)الخز

كبيرة ومتنوعة للماء 
(2)  

،
 

 محافظات أكثرقضيتها أحد أمنطقة ا الوتعتبر محافظة صالح الدين التي تكون 

 (.11( والخريطة )16ذلك في الجدول ) يالحظكما ،للمياه الجوفية  امااستخد العراق

ربعة ومقاطعات مختلفة لكي تغطي من نواحيها اال المنطقةخذ عينات  عشوائية من مياه ابار أ

عينة  ومن ناحية المعتصم  11عينات وناحية الثرثار  11عينة من مركز القضاء  21القضاء بكاملة وبلغت 

ي للمياه الجوفية في انصورة واضحة عن التباين المك عطاءإجل أعينة من 11ية دجلة عينات ومن ناح 11

 .(11(  والخريطة )17الجدول ) يالحظ ذلك منكما ،القضاء 

 حركة املياه اجلوفية ومناطق التغذية والتصريف 

 ن  أ ، وضغطا قلتتحرك المياه الجوفية بصورة عامة من مستويات الضغط العالي باتجاه المستويات األ

بينماا يكاون  ،م/سانة11مان  أقالهذه الحركة تكون بطيئة مقارنة بحركة الميااه الساطحية وغالباا مان تكاون 

ها سريعاً خالل الترسبات الحصوية والكهوف والشقوق الكبيرة الناتجة عن اإلذابةانجري
(3)

 . 
 

 

                                                           

 .181( خطاب صكار العاني، نوري خليل البرازي، جغرافية العراق، مصدر سابق ، ص1)

 . 11-11( ديفيد كيف توود ، هيدرولوجية المياه الجوفية ترجمة،رياض حامد الدباغ، حميد رشيد رفيق مصدر سابق، ص1)

(3) S.W. Kohman, Ground Water Hydraulics, U.S. Geological Surrey Professional, 1979, 

P.708. 
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 (16جدول )

 (1111)في العراق لسنة أبار القطاع الخاص و ابار القطاع العامعداد ا
 الزراعية القطاع الخاص اآلبارعدد  الزراعية القطاع العام اآلبارعدد  

 الغير عاملة العاملة  الغير عاملة العاملة  المحافظة 

 609 7372 0 7369 نينوى

 584 10899 0 10899 كركوك

 218 6889 73 6478 ديالى

 2206 25959 20 25824 صالح الدين

 473 4604 5 4518 بارناال

 6 1165 0 1120 بغداد

 1 32 14 17 واسط

 157 875 0 770 كربالء

 90 1446 0 1415 النجف

 0 142 27 102 القادسية

 28 789 0 755 المثنى

 11 29 0 28 انميس

 19 4098 5 4083 البصرة

 117 718 0 770 بابل

 305 35 0 35 ذي قار

 4824 65052 144 64183 المجموع

، الجزء الخامس 1111تقديرات الموارد المائية لسنة  مديرية االحصاء الزراعي ، لمركزي  االحصائي،جهاز الالمصدر:ـ ا

 .18ص ،1111،بغداد ،لسنة 
 

يمكان معرفاة   المنطقاةتجاه حركة المياه الجوفية ضمن أوالتي تمثل  انمن خالل رسم شبكة الجري

يعاد نهار دجلاة  ،يكاون فيهاا الخازين الماائي وفياراوتحديد المواقع المالئمة لحفر االبار في المستقبل والتاي 

() منخفض بيزومتري منطقة
 () 

النهار،  منساوب ثنااء مواسام ارتفااع أتغذية للميااه الجوفياة وخاصاة فاي و

 وبحيرة الثرثار  ن مناطق للتصريف يتغذى نهر دجلةووعندما ينخفض ذلك المنسوب عند فترة الصهيود يك

ياااه االمطااار تعتباار المصاادر االخاار للتغذيااة إذ تترشااح الااى باااطن االرض عاان م أن   , ةـااـماان المياااه الجوفي

بااـ)ملم/   تصاابح شاادة المطاار المقاسااة ن  أات ، وهااذه العمليااة تسااتمر الااى انالفيضاا التربااة أثناااء طريااق مسااام

بعدها الميااه السااقطة علاى الساطح تتحاول الاى  كبر من سعة الترشيح للتربة مقاسة بـ )ملم/ ساعة(أساعة( 

الجازء الاداخل  فاأنخرى الى الجو، وعلياه أنتج ( وتعود مرة  –جزء يتحول الى )تبخر  أوسطحي  انجري

المياه الجوفية انالى التربة هو المصدر االساسي للتغذية لخز
 (1)

. 

ساس وجود اتصاال أالتمثيل العام لحركة المياه الجوفية ضمن محافظة صالح الدين مبني على  ن  أ

الرباعي والصخور االقدم متمثلة بتكوينات باي حسان  الزمنات الجوفية ضمن ترسبات انهيدروليكي للخز

هنالاك  فاأنكاذلك  ،يمكان اعتباار مساتوى المااء البيزومتاري مساتمرا  هناأحيث تحة ة والفانجإنوالمقدادية و

 ية هيدروجيولوج اتصال هيدروليكي بين المياه الجوفية والسطحية، حيث تشكل المسطحات المائية حدود

 

                                                           

( ( المنسوب البيزومتري )Piezometric Lever) ـ وهو المنسوب وهمي يتفق مع الضغط الهيدروليكي للماء في:

ظر الى ينبار ارتوازية متدفقة المياه، لمزيد التكوين المائي اذا كان المنسوب البيزو متري عند سطح االرض كانت جميع اال

-Ray .k .Linsly, and athers ,hydrology for engineers, by ray kand athers .U.S.A, megram- hill 

,1982,pp.186-187. 

معاة ركان راضي علاي الخالادي ، دراساة الممكان الماائي العلاوي غارب مديناة الحلاة، كلياة العلاوم )قسام االرض(، جاأ(1) 

 .9، ص1991بغداد، رسالة ماجستير)غير منشورة( ، 
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  (11خريطة )

 (1111في العراق لسنة )أبار القطاع الخاص و ابار القطاع العامأعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، الجزء الخامس 1111الجهاز المركزي  االحصائي، مديرية االحصاء الزراعي ، تقديرات الموارد المائية لسنة  المصدر:ـ

 .18ص ،1111،بغداد ،لسنة 

التاي تكاون مان الشامال الاي الل معرفة طبيعة حركة الميااه الجوفياة من خ، ضمن مناطق تواجدها

انات ك ن  أ يمكان معرفاة خاصاية هاذه المساطحات،الجنوب ومن المناطق المرتفعة الى المنااطق المنخفضاة 

تغذية بالنسبة للمياه الجوفية بعد معرفاة مساتوى الميااه فيهاا مصدر   أوتمثل حالة تصريف 
 (1)

 ختراقاوبا ،

 :ـالى منطقتين القضاء سميقمن الشمال الى الجنوب القضاء نهر دجلة 

 

 

 

                                                           

ي ، شاهلة  صاالح زكاي  المصالح ، الظاروف  الهيدروجيولوجياة  واساتخدام الميااه الجوفياة  فاي وانصير حسان البصار (1)

 .17محافظة صالح الدين، مصدر سابق ، ص 
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 المنطقة بين نهر دجلة وبحيرة الثرثار -1

 حدار العام لمستوى المياه الجوفية هو نحو نهر دجلة، أي باتجاه الشرق وجنوب الشارق، ناال يكون

و مانخفض الثرثاار، نحا لميااه الجوفياة  يتواجد في المنطقة الممتدة بين تكريت وسامراء مع تواجاد حركاة

في المنطقة الممتدة بين مدينتي سامراء وبلد تكون حركاة الميااه الجوفياة فيهاا  ،باتجاه الجنوب الغربي أي

 .لجنوب الشرقي أي باتجاه نهر دجلةباتجاه ا

 

  (17جدول )
 1111 لسنة المنطقةتوزيعها حسب الوحدات االدارية و والتضاريس في  لمواقع العينات الجغرافي  التوزيع

 

 اسم صاحب البئر اسم المقاطعة ورقمها التضاريس التي يتواجد بها البئر رقم البئر اسم الناحية
دوائر 
 xالعرض 

خطوط 
 yالطول

 
 مركز القضاء

 43.885 34.259 1عبد النبي/ 19شناس  المدرجات النهرية 1ب

 43.929 34.213 عباس لطيف 12عرموشية  المدرجات النهرية 1ب

 43.813 34.354 اسماعيل ابراهيم 11ابو دف  جات النهريةالمدر 1ب

 43.857 34.297 1ايوب طاهر/ 11زنكور المدرجات النهرية 2ب

 43.928 34.26 7المراسمة ش17ارفيع  السهل الفيضي 2ب

 43.542 34.141 معمل ادوية سامراء 16تل العليج السهل الفيضي 6ب

 43.989 34.195 1صدام محمد 11ازرير السهل الفيضي 7ب

 44.003 34.263 انناظم سعد صكب 11الثنية والفضيالت  السهل الفيضي 8ب

 43.911 34.172 انضياء حمد 11جبيرية  المدرجات النهرية 9ب

 43.933 34.132 ابراهيم حاتم 11جبيرية  المدرجات النهرية 11ب

 
 

 ناحية الثرثار

 43.561 34.194 سمجوادعطية جا 28االجودي بادية الجزيرة 11ب

 43.585 34.126 مضهر محمد ابراهيم ج9الجزيرة  بادية الجزيرة 11ب

 43.531 34.283 ابو عبد هللا ج9الجزيرة  بادية الجزيرة 11ب

 43.826 34.167 ياندلف دحام النيس 2القلعة  المدرجات النهرية 12ب

 43.288 34.228 عواد عايد انعدن ج9الجزيرة  بادية الجزيرة 12ب

 43.378 34.183 انعبد الناصر علو ج9الجزيرة  بادية الجزيرة 16ب

 43.437 34.238 جمعة محمود احمد ج9الجزيرة  بادية الجزيرة 17ب

 43.465 34.139 خالد ابرهيم صالح ج9الجزيرة  بادية الجزيرة 18ب

 43.362 34.113 1هالل حمد خليفة/ ج9الجزيرة  بادية الجزيرة 19ب

 43.831 34.063 حمودي انخالف جدع ج9الجزيرة  بادية الجزيرة 11ب

 43.743 34.254 جار هللا غازي 11مجتلة  بادية الجزيرة 11ب

 
 
 
 
 

 ناحية المعتصم

 44.096 34.115 انجاسم احمد فرح 12طريشة  المدرجات النهرية 11ب

 44.096 34.105 عكاب يوسف حسين 12طريشة  المدرجات النهرية 11ب

 43.955 34.152 قدوري خضير خلف 11بنات الحسن السهل الفيضي 12ب

 43.978 34.165 ساجد حميد هواش 11بنات الحسن السهل الفيضي 12ب

 44.032 34.12 نعمة ابراهيم كليب 17تل الكور السهل الفيضي 16ب

 43.998 34.094 وسمي محمود جمعة 17تل الكور السهل الفيضي 17ب

 43.972 34.114 1صاحب جاسم محمد/ 11القادسية جات النهريةالمدر 18ب

 44.051 34.088 يحيى عبد الزراق غثيث 16صيعوية المدرجات النهرية 19ب

 44.144 34.119 سعدي خضير حمد 18تل العورة  السهل الفيضي 11ب

 44.045 34.122 باسم كريم جاسم 18تل العورة  السهل الفيضي 11ب

 
 ناحية دجله

 43.377 34.324 وعد عبد هللا خضر ش9الجزيزة  بادية الجزيرة 11ب

 43.303 34.402 1نجم حسن علي/ ش9الجزيزة  بادية الجزيرة 11ب

 43.492 34.491 صالح صبار عواد ش9الجزيزة  بادية الجزيرة 12ب

 43.18 34.419 عبد المجيد انغزو 22موالي بادية الجزيرة 12ب

 43.263 34.514 قيس خلف حمد ش9الجزيزة  بادية الجزيرة 16ب

 43.582 34.469 احمد شامل علي ش9الجزيزة  بادية الجزيرة 17ب

 43.485 34.442 طة كامل محمود ش9الجزيزة  بادية الجزيرة 18ب

 43.166 34.484 أمين عبد الرزاق حسون 21كيعيعيات  بادية الجزيرة 19ب

 43.857 34.173 انف مجيد شدهعار ش9الجزيرة  بادية الجزيرة 21ب

 43.586 34.383 ردام عبد المجيد فهد ش9الجزيزة  بادية الجزيرة 21ب

 43.493 34.373 سامي هاشم رشيد ش9الجزيزة  بادية الجزيرة 21ب

 لتحديد مواقع عينات االبار.GPS المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جهاز 
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 (11خريطة )

 1111لسنة  المنطقة بارا المأخوذة من المياه الجوفية ي لمواقع عيناتالجغرافالتوزيع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.2( وبرنامج 17المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

  ًهنالك منخفضات بيزومترية على طول امتداد نهر دجلاة ومساطح بحيارة الثرثاار، وتختلاف أيضاا

حركة الميااه الجوفياة  أن   وبصورة عامة ،الهيدرلوجية في المنطقة االحوال باختالف سعة هذه المنخفضات

طبيعاة الرساوبيات،  أويميا بالعوامل الجيولوجية والهيدروجيولوجياة مثال الصاخارية قلا أوموقعيا  تتأثرقد 

 فضاال عانيـمية، لقا أوالتغذية والتصريف سواء كانت محلية )موقعية(  هالجيولوجيا التركيبية، مواقع انطق

 الفعاليـات الزراعيـة السائـدة في المنطقـة.
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 حمرين  و تالل ونهر دجلة  المنطقة -2

 حدار العام لمستوى المياه الجوفية هو مان الشامال والشامال الشارقي باتجااه الجناوب والجناوب ناال

تهاا قلايالً بمنطقاة الغربي، فمن جبال حمرين تكون حركة المياه الجوفية بطيئاة نحاو الجناوب، وتازداد حرك

 .صريف ، وهنالك حركة باتجاه الجنوب الشرقي وباتجاه اسفل النهر تال

 سااعة هااذه  متااداد نهاار دجلااة ومسااطح بحياارة الشااارعامنخفضااات بيزومتريااة علااى طااول ك هنااا  ،

المنخفضات تختلف بطبيعة الحال من موسم الى اخر حسب مستوى الماء فيها والمناطق المحيطة بها
 (1)

 

  .( حركة المياه الجوفية 12وضح خريطة )كما ت،
  التوزيع العمودي للمياه الجوفية(Vertical Distribution of Ground Water) 

 يقع وجود المياه الجوفية تحت سطح األرض ضمن منطقتين رئيسيتين هما: 

أجازاء فراغاات  تحتلهاا  أوـ تتألف هذه المنطقة مان شاقوق :  Zone Of Aerationمنطقة التهوية  –1

 من الماء وأجزاء من الهواء، تقع منطقة التهوية فوق منطقة التشبع وتمتاد الاى ساطح الترباة وتادعى الميااه

ويختلاف سامك منطقاة التهوياة مان )صافر( الاى   Suspended Waterفي منطقة التهوية بالميااه المعلقاة 

بضع مئات من األمتار
(2)

. 

 :وية وهيانوتقسم هذه المنطقة على مناطق ث
 

تمتد منطقة ماء التربة من ساطح الترباة وصاوالً الاى  ـ : Soil Water Zoneمنطقة ماء التربة  -أ

هاذه المنطقاة الاى درجاة  المنطقة الجذرية الرئيسية ويختلف سمكها باختالف التربة والمحصول، تصال

اتانبعد سقوط األمطار والري والفيض اإلشباع
(3)

، ل مااراً بالترباةقسماً من الهطول يرشح الى األسف ن  أ، و

تسبب خروج ماء التربة الى السطح مما يؤدي الى تكون البرك الهطول كمياتالزيادة في  ن  أإال 
 (*)

. 

 

تمتد هذه المنطقة من الحافة السافلى  ـ : Inter mediate Zone( Vadose)المنطقة المتوسطة -ب

ف في سمكها من صفر الى بضعة مئاات من منطقة ماء التربة الى الحد األعلى للمنطقة الشعرية وهي تختل

من األمتار وهي عبارة عان منطقاة توصايل باين منطقاة مااء الترباة والقريباة مان ساطح األرض بالمنطقاة 

 .القريبة من سطح المياه الجوفية

 

تمتد هذه المنطقة من سطح المياه الجوفية ـ :  Capillary Water Zoneمنطقة المياه الشعرية  -ج

الضاغط  ن  أكاامالً إال  تشابعاالترباة فاي هاذه المنطقاة مشابعة  انالشعري وعلى الرغم مان الى حد االرتفاع 

من الضغط الجوي أقلفيها 
(4)

. 

 

                                                           

وجياة  واساتخدام الميااه الجوفياة  فاي ي ، شاهلة  صاالح زكاي  المصالح ، الظاروف  الهيدروجيولوانصير حسان البصار (1)

 21محافظة صالح الدين، مصدر سابق ، ص 

(2)  David Keith Todd , Op.Cit , P 31.  

قاساام عبيااد فاضاال الجميلاااي، المياااه الجوفيااة وإمكانيااة اساااتثمارها فااي اإلنتاااج الزراعااي فاااي ناحيااة الكرمااة، رساااالة  (3)

 .26.،ص1111نبار، ماجستير)غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة األ

رطوباة الترباة وتعتماد كميتهاا علاى مساامية  أو( تسمى المياه الموجودة في الجزء العلوي من ساطح األرض بميااه الترباة *)

التربة ودرجة الرطوبة والحرارة وعلى ضغط الهواء وعوامل أخرى وهي تتواجد في الترباة الناعماة والمتوساطة الحبيباات 

نظر:ـ خليفة عبد الحافظ درادكة، المياه الساطحية وهيادرولوجيا يون عرضة للتبخر النتح، للمزيد وتحيط بجذور النباتات وتك

 .111المياه الجوفية ،مصدر سابق، ص

قاسم عبيد فاضل الجميلي، المياه الجوفياة وإمكانياة اساتثمارها فاي اإلنتااج الزراعاي فاي ناحياة الكرماة، مصادر ساابق،  (4)

 .26ص
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هاي المنطقاة التاي تمتلاي فيهاا مسااحات الترباة كليااً  ـا: Saturated Zone اإلشاباعمنطقة )نطاا((  –2

Water Tableبالماء وتقع تحت سطح المياه الجوفية 
(1)

نسوب المياه الجوفية الحاد االعلاى لهاذه ميمثل ، و

ه يتبع شكل تضاريس األرض بصورة عامة فهاو انالمنطقة ويمثل منسوب المياه الجوفية سطحاً مستوياً إذ 

انيرتفع عند التالل وينخفض بالودي
(2)

 .( 9كما في شكل )

)يدعمه رأي دارسي

ضاغط العاالي باتجااه المياه الجوفية تتحرك بصورة عامة من مستويات ال انأذ ذكر ب(

ضغطاً أي باتجااه الضاغط الهيادروليكي  قلالمستويات األ
(*) وتكاون حركتهاا بطيئاة مقارناة بحركاة  قالاأل

ويكون للمياه الجوفية حركتاان )عمودياة وافقياة (  المياه السطحية
(3)

، يتوقاف عملياات حركاة ونشار الميااه 

الجوفية في التكوينات الرسوبية، على
(4)

  ـ: 
                    كالثنيااااااااات والصاااااااادوع والفواصاااااااال واتجاهااااااااات محااااااااور التحاااااااادب   الجيولااااااااوجيكيااااااااب التر –1 

(الهيدروليكي)النفاذية والميل 
( (***

 فيها. 

 نسبة مسامية التكوينات الصخرية.  – 1

 على الماء. يةاوالححدار العام للطبقات الصخرية ناال – 1

      سااارعتها عموماااا باااين  حاوتتااارتحااات تاااأثير الجاااذب إذ الواقعاااة   المياااه الجوفياااة تتمياااز بااابطء حركتهاااا

م 1.1111)
1

م 221/يوم( في الصخور الطينية إلى )
1

/يوم( في الصخور الحصاوية
(5)

والتاي  المنطقاة أماا ،

تتميز بكونها منبسطة بشكل عام مع وجود بعض االرتفاعات البسيطة والتي تزداد كلما اتجهنا إلاى الشامال 

ة من الترسبات الحديثة الحصى والرمل والطين والغرين فضالً عن وجاود اتصاال الغربي، والمنطقة مكون

مصادر المياه السطحية ترتفع عن مساتوى الميااه  أن  هايدروليكي بين المياه الجوفية السطحية في المنطقة و

فااة ، لااذلك تكااون حركااة المياااه واتجاههااا دلياال علااى معرانالجوفيااة وهااي تمثاال الحاادود الهيدروليكيااة للخااز

 .كن المغذية وتحديد المواقع المالئمة لحفر اآلبار مستقبالً مااأل
 

                                                           

حاف، وفيااق حسااين الخشاااب، باااقر احمااد كاشااف الغطاااء، علاام الهياادرولوجي، مطااابع جامعااة مهاادي محمااد علااي الصاا (1)

 .119، ص1987الموصل، 

.19، ص1978نضير األنصاري، مبادئ الهيدرولوجي، مطبعة جامعة بغداد ،  (2)
 

ة االنساياب : معدل تحرك المياه يتناسب طردياً مع فرق علو الضغط وعكساياً ماع طاول مسااف1826ينص قانون دراسي )*(

 وهو: 

Di

Dh
KV  

 حيث أن:

 V  .معدل سرعة حركة المياه = 

 K  .ثابت التناسب = 

 Di/Dh   ينظر= الميل الهيدروليكي. للمزيد 

-Patrick A.- Domenico, franklin w. Schwartz, physical and chemical Hydrogyology, John 

wiley & Sons, 2nd, ed, 1998, U. S. A, P.43. 
 

 

الضغط الهيدروليكي : وهو الضغط الذي تسلطه الموائع المتواجاد فاي مكاان معاين وبشاكل خاص)ضاغط المااء( ينظار *(*)

جااوان ساامين احمااد الجاااف، اسااتثمار المياااه الجوفيااة فااي محافظااة السااليمانية، رسااالة ماجسااتير) غياار منشااورة (، كليااة  :ااـالى

 . 62،ص1111ابن رشد ، جامعة بغداد ،  -التربية

سندس محمد علوان الزبيدي، المياه الجوفية في قضاء المحمودية وسبل استثمارها ، رسالة ماجساتير )غيار منشاورة( ،  (3)

 . 61.، ص1111كلية التربية للبنات ،جامعة بغداد ،

 . 171، ص1998محمد خميس الزوكة، جغرافية المياه، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،   (4)

: هاو الفارق فاي االرتفااع باين نقطتاين مان الميااه مقساوماً علاى المساافة  Hydraulic gradient( الميل الهيدروليكي ***)

 . 116: نضير األنصاري، مبادئ الهيدروجيولوجي، مصدر سابق ،صينظربينهما. للمزيد 

 .76ق، صسباهية يونس المحسن، المياه الجوفية في منطقة سنجار واستثماراتها، مصدر سابأ( 5)
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 (  التوزيع العمودي للمياه الجوفية9شكل )

 

مهادي الصاحاف، بااقر أحماد كاشاف الغطااء علام الهيادرولوجي، مطاابع جامعاة الموصال،  المصدر: وفيق حسين الخشااب،

 .119، ص 1978

  -ل الطبيعية منها:وتخضع حركة المياه الجوفية لبعض العوام

حجام النسابة المئوياة لقابلياة الصاخر علاى حمال المااء، والمساامية هاي  هاي -( :Porosityالمسامية )ـ 1

 ، وتتصاف هاذهبالنسابة للحجام الكلايالتي تتخلال الصاخور أي الفراغاات التاي يحتويهاا الصاخر  تاماالمس

مان أهام  تُعادالتربة، والمساامية  وأالفراغات بحجم وشكل معين وتختلف في توزيعها ضمن جسم الصخرة 

 فاأنت للصخور مسامية عالية انية توفر المياه الجوفية وحركتها وحتى إذا كانالخواص التي تؤثر على إمك

المياه ال تتمكن من الترشح دون عرقلة خالل الكتلة الصخرية ما لم تتصل الفتحات فيها مع بعضها وتكاون 

 صاخورون المساام دقيقاة فاي الصاخور الطينياة وواساعة نسابياً فاي بسعة تفسح المجال لحركاة الميااه، وتكا

الرمل والحصى
(1)

.  
 

قدرة الوسط المسامي على السماح للسوائل على النفاوذ مان هي  -(:Permeabilityالنفاذية ) ـ2

الصاخر علاى إيصاال المااء  أو، أي قادرة الترباة خالله يعتمد على حجم المسافات الموجودة فاي الصاخور 

ضمن التكوينات الصخرية، وتختلف النفاذية من نوع آلخر إذ توجد بعض الصخور مسامية ولكن وحركته 

 اندرجة المسامية الكبيارة ال تعناي  انببعضها رأسياً وأفقياً، وهذا يعني  تاماالمسغير نفاذية لعدم اتصال 

 .قليل النفاذية جداً ه انحظ في الطين وهذا ما يال ،سياباً سريعاً للمياه إلى داخل األرضانلصخورها 

ترسابات تتكون مان الترسابات الحديثاة منهاا الرمال والحصاى  هافأنفيما يتعلق بمنطقة الدراسة  أما

بكميات كبيرة وهذه التكوينات لهاا نفاذياة تسااعد علاى حركاة المااء وماروره فيهاا، ولكاون الزمن الرباعي 

  .تكون متوسطة النفاذية هافأنوالغرين  هذه الترسبات الحديثة )رمل، حصى( في أغلبها فضالً عن الطين

  -خفاض وكما يأتي:نمن حيث االرتفاع واال لجوفيكما توجد عوامل تؤثر على مستوى الماء ا

 على نوع الرواسب حصوية، رملية، طينية. جوفي يتوقف مستوى الماء ال  - 1

ضالً عان فصاول الرطوباة الخصائص المناخية للمنطقة والمتمثلة بكميات األمطار وفترات سقوطها ف -1

 .انوالجفاف والتبخر والجري

 للمياه الجوفية. يةاوالحالمسامية والنفاذية للطبقات الصخرية  -1

                                                           

 .16مصدر سابق، ص ،العراق واستغاللها في الزابين بين ما منطقة في الجوفية المياه، ناهده جمال الطالباني (1)
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الغطاء النباتي والجاذبية والخاصية الشعرية -2
(1)

.     

  -إضافة إلى عوامل أخرى، وهي بشرية، وتتمثل بما يلي:

بادرجات تفاوق اإلياراد الطبيعاي وهاي عامال ياؤدي الزيادة في حفر اآلبار وزياادة الضاأ أي الساحب  -1

 خفاض مستوى الماء الباطني.نال

شاء السدود يعمل على ارتفاع مستوى الماء الباطني بفعل تسرب وترشح المااء الساطحي إلاى بااطن نأ -1

 ات المائية.اناألرض حيث الخز

  التكوينات اخلازنة للماءAquifers  
لمياه)الحشااارج(ليعاارف التكااوين الخااازن 

()
 Aquifers تكااوين و المااائي الجااوفي انخاازال هانااب

 أورار كمياات مان هاذه الميااه عبار العياون اماجيولوجي ذو مسامية ونفاذية جيدة متشعبة ولها القابلية على 

 (Confining Layer)معاً رواسب كتيمة صاماء  أومن األعلى  أوالبئر الذي يخترقه ويحدها من األسفل 

اليه  أوالجوفي  الخزاننفاذية تمنع حركة المياه الجوفية من قليلة ال أوغير نفاذة  أو
(2)

. 

              مااااا يساااامى بالتكوينااااات الكتيمااااه  أو الخزنااااة ل :ااااـوالنااااوع اأ ,الااااى نوعااااان التكوينااااات وتقساااام

فهي تكوينات مسامية غير نفاذة لها قابلية خزن المااء ولايس لهاا  ((Aquiclude)الطبقة المائية الناضجة( 

تاجها من المياه كالطبقات الطينياة انلية على السماح بحركته ضمن طبقاتها بسهولة وتتصف بضآلة القاب
(3)

 

وعلاى  ي :اـانوالناوع الثامجموعة تكوينات جيولوجياة بحياث تخازن كمياات عالياة مان الميااه الجوفياة،  أو

ة غير نفااذة والتاي جيولوجيهي تكوينات ( aquifuge) )طبقة عازلة جافة ( النقيض من ذلك غير الخازنة

يتانت متصلة كصخور الغرمااال تحتوي على مس هانألال تخزن الماء وال تسمح بحركته 
(4)

. 

واع مان الخزناات ناأ عادةوهنااك  (Types of Aquifers )انناوع الخاز تحادد  الطبقاة الكتيماة

 .الجوفية منها ما يقسم اعتماداً على وجود مستوى الماء وموقع الطبقات الصماء

 

 واصلها املياه اجلوفية ف تصنيOrigon and Classification  at Ground water)  ). 

صل المياه الجوفية  توجد العديد من الطارق  لتصانيف الميااه وتحدياد نوعيتهاا كال حساب ألمعرفة 

ات الموجبة والسالبة للمياه الجوفية مان هاذه التصاانيف يونية لأليونضعها وكلها تعتمد النسب األأتصور و

 شولير الموحاد -وتصنيف سولن Sulin,1946)( ، تصنيف سولن )(Schaeller,1962نيف شولير،تص

(Hassan,1981  )
(5)

 المنطقااةوفاي بحثنااا هااذه سانكتفي بتصاانيف سااولن ولتحديااد اصال المياااه الجوفيااة  ،

 .المنطقةوتطبيقها على نتائج تحاليل النماذج المأخوذة من مياه ابار 

 

 

 

                                                           

، 1999لااى ، وحساان أبااو ساامور، حامااد الخطيااب، جغرافيااة المااوارد المائيااة ،دار صاافاء للنشاار والتوزيااع ،الطبعااة األ( 1)

 . 122ص

() المياه الجوفية .خزانات  لية تتطلق على الحشارج :ـ وهي كلمة بالهجة المح 

(2) P.F, Hudak, Principles of Hydrogeology, Second edition, Lewis Publisher, Florida, U.S.A, 

2000, P.204. 

 .118،ص1981باقر كاشف الغطاء ، علم المياه وتطبيقاته ابن االثير للطباعة والنشر ،بغداد ، 3))

، 1982فولوجيااا )علاام اشااكال سااطح األرض(، جامعااة بغااداد، جيوموراف، عاادنان النقااال، ال( مهاادي محمااد علااي الصااح4)

 .129ص

)5( Bennsion ,E.W., Groundwater ,Its Developments, Uses and Conservation .Published  by 

EDWARDE .JOHNSON, INC .St. Paulu , Minnesota ,1947,250p.   
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 (12خريطة )

 اه الجوفية في منطقة الدراسةحركة المي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc GIS 10.2المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على خرائطه المسح الجيولوجي وبرنامج 
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   (,1491Sulin Classificationتصنيف سولن )

(% (meq يستخدم هذا التصنيف النسبة المئوية 
()

شارط تحدياد  فضاال عان بادال مان قايم التركياز المطلقاة 

                      اتيونااااسااااولن علااااى األ أعتمااااد%( ، ولقااااد 12)يشااااترك بالتصاااانيف بنساااابة   أيااااوننساااابة تركيااااز كاااال 

، ويقسام مخطاط )ساولن( الاى ماربعين باالعتمااد  المتواجدة في المياه الجوفية الرئيسية(الموجبة والسالبة  )

(r Clالى تركيز الكورايد ) Er (Na+K) الصوديوم والبوتاسيوم  أيونعلى تركيز 
() 

حيث يمثال المرباع 

النسابة المئوياة لفاائض ويتكاون مان العالقاة باين ( (Marine  Waterاألعلاى الميااه ذات األصال البحاري 

Cl = (NaCl)  كلورياد الصاوديوم ملاح  يد بعد تكونالكلور أيون
-
 - (Na

+ 
+K

+
  ،( %meqمقاساة باـ)   (

 :لية على النسبة التا عتماداو

     rMg

KNarrCl
A

)( 
    meq%

   
 
 

ويمثال ميااه بحرياة  األصال فاي خزاناات A>1)ل ،عندما يكون)والى  مثلثين  األويقسم هذا المربع 

، والمثلاث الثااني عنادما  (Ca-Chlorideنوعية الميااه فياه مان عائلاة )كالسايوم كلورياد ( ) ن  ألقة ومغلقة 

ية األصل  في خزانات شبة مغلقة ونوعياة الميااه فياه مان عائلاة )مغنسايوم ويمثل مياه بحر ( A<1)تكون 

المربااع األساافل فيمثاال المياااه ذات االصاال الجااوي الحديثااة المترشااحة  أمااا،  (Mg-Chloride ) كلوريااد (

(Meteoric Water( ويتكاااون مااان العالقاااة باااين النسااابة المئوياااة لتراكياااز الكبريتاااات )
=

SO4 مقاساااة )

Na)  = الصاوديوم فاي المحلاول  أياون( وفاائض %meq)ـبا
+ 

+K
+
) - Cl (مقاساة باـmeq%و )عتمااد ا

 :ـعلى النسبة التالية

 

( يمثاال مياااه ذات أصاال جااوي )قاريااة( B > 1)ل عناادما يكااون وويقساام المربااع الااى مثلثااين، األ  

ا (، والمثلااث الثاااني عناادمNa+k-Bicarbonateمترشااحة والمياااه ماان عائلااة )الصااوديوم بيكربونااات ( )

( ويمثاال مياااه ذات أصاال جااوي متوسااط الترشاايح ونااوع المياااه فيااه مااـن عائلااة )الصااوديوم B<  1) تكااون

(كبريتات
 (1)

   (Na+K-Sulphate). 

صلها على ضوء مياه النماذج المأخوذة من أوتم استخدام  مخطط سولن على المياه الجوفية ومعرفة 

                                                           

 () ( meq) حاصل قسمة ملي غرام / لتر على الوزن المكافئ لكل عنصر.   ىاويسر : والذي ملي مكافئ / لت 

meq =  

 ppm)الى مليون جزء باالوزن بالمااء  يون( ملي غرام / لتر )ملغم / لتر (جزء بالمليون :ـ يعرف بانة جزء واحد الوزن لأل

 وهي عدديا متكافئة الى المليغرام لكل متر .

رفياق ، هيدرولوجياة الميااه الجوفياة ،جامعاة الى :ـ ديفيد كيث توود ،ترحمه  رياض حامد الدباغ ، حميد رشيد للمزيد النظر 

.198، ص1979الموصل ،
 

()  1فهو جوي)قاري( ( 1كبر من )أذا كانت القيمة أ
)(







rcl

KNar
 

1                   فهو بحري( 1صغر من )أذا كانت القيمة أ
)(







rcl

KNar
 

      ـ:للمزيد ينظر الى 

-Sulin,v.,A, oil Water in The System of natural Ground Water ,Gostopichezdata 

Moscow,USSR, 1946, PP215. 
 

(1 (Sulin,v.,A, oil Water in The System of  natural Ground Water ,Op. cit, PP215, 

4

)(

rSO

rClKNar
B


 meq%   
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معظمهاا فاي  أونتائج تشير الاى وجاود كال النمااذج ال فأن( 11شكل )و (18كما في جدول )المنطقة االبار 

 ن  أالمترشاحة الاى لألسافل مان ناوع كبريتاات الصاوديوم  و)القااري ( أومثلث الميااه ذات االصال الجاوي 

صال ميااه أ ن  أنساتنتج مان التصانيف معظم النماذج سقطت ضمن المثلث العلوي من المربع االسفل حياث 

) شارق دجلاة( مان الناوع البحاري    المنطقاةشارق  غلاب ميااه أأن  ث ياذات نوعيتان مختلفتان ،ح المنطقة

(من عائلة ويمثل مياه بحرية األصل  في خزانات شبة مغلقة ونوعياة الميااه فياه  A<1تجمعت في مربع )

( بئار مان اباار النمااذج  12والمتمثلة باإلباار والبالغاة ) (Mg-Chloride)  من عائلة )مغنسيوم كلوريد (

( فاااااااااااي مركاااااااااااز القضااااااااااااء، 8،ب7،ب6،ب2،ب1وشاااااااااااملت)ب المنطقاااااااااااةن الماااااااااااأخوذة مااااااااااا

نها ليست بحرياة أ( ناحية المعتصم  والحقيقة 11،ب19،ب18،ب17،ب16،ب12،ب12،ب11،ب11)ب

Cl) الكلوريد) أيونلكن ارتفاع نسبة تركيز 
-

بحرياة ، وهاذه التراكياز العالياة ناتجاة مان  كأنهااجعلها تبادو 

الناتجاة  منطقة شارق دجلاة والغنياة بهاذه التراكياز جعالالة الموجودة في تأثير تلك المياه بالترسبات الطيني

 ايضا من عملية االذابة والغسل لألمالح بشكل مستمر . 

( التاااي تكاااون نوعيتهاااا جوياااة )قارياااة(،حيث (B<1 ميااااه غااارب دجلاااة تجمعااات فاااي المرباااع أماااا

( بئاااااااااااااااااااااااااار 18كااااااااااااااااااااااااااان عاااااااااااااااااااااااااادد االبااااااااااااااااااااااااااار للنماااااااااااااااااااااااااااذج المااااااااااااااااااااااااااأخوذة)

 حيااااااااااااةنافااااااااااااي  ( 11،ب11،ب19،ب18،ب17،ب16ب،12،ب12،ب11،ب11،ب11)بشااااااااااااملت

( 21،ب21،ب21،ب19،ب18،ب17،ب16،ب12،ب12،ب11،ب11،ب11و)ب ارثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااثرال

Na)غرب دجلااة ( ماان عائلااة  )المنطقااةاغلااب ابااار  غاارب  انناحيااة دجلااة ،ويتضااح ماان ذلااك 
+ 

+ 

K
+ 

- Sulphate  ( والتااي تحااوي علااى ملااح )Na2SO4  وتكااون نوعيااة المياااه الجوفيااة فااي هااذه )

 هفأناااذلاااك  فضاااال عااانهاااذا المخطاااط يؤكاااد تواجاااد االماااالح فاااي الميااااه الجوفياااة  انزء كبريتاتياااة ، والجااا

ملااح  ىيوضااح نساابة الترتيااب حيااث نجااد حجاام نماااذج المياااه الجوفيااة تقااع فااي المثلااث الااذي يحااوي علاا

 SO4) الكبريتاااات
=

بساااابب زياااادة نساااابة الكبرياااات فاااي التكوينااااات الجيولوجيااااة  ،بنساااابة عالياااة جاااادا (

 (.1) من  كبرأ   نسبة الدالة الكيميائيةمنطقة ، مـــــع وجود بعــض الصخور ل

 r(Na)  للجااااانبين الشاااارقي والغربااااي بعااااد جمااااع المنطقااااة عاااااله علااااى مياااااه أوبعااااد تطبااااق الدالااااة 

( 1كبااار مااان )أ( وهاااو 1,2) ( تباااين انهاااا ميااااه قارياااة 1,2ي )واوتسااا   r(Clوقسااامته علاااى مجماااوع )

ميااااه مختزناااة فاااي  آلنهااااهاااو ميااااه باااين المالحاااة والعذباااة  المنطقاااةالميااااه الجوفياااة فاااي أصااال  فاااأنلاااذلك 

لتكويناااات الصااااخور الداخلياااة الرسااااوبية  وترشاااحت اليهااااا ميااااه التساااااقط المطاااري والمياااااه السااااطحية 

فضاااااال عااااان مشاااااروع ري  اإلساااااحاقيالمتمثلاااااة بنهااااار دجلاااااة وذراع دجلاااااة الثرثاااااار ومشاااااروع ري 

 ن  أتخدمة فاااي عملياااات الاااري الاااى خااازان  الجاااوفي الساااطحي لمنطقاااة أي الرصاصاااي الاااى الميااااه المسااا

 .هذه المياه تعود الى المياه الفطرية الخلقية
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 (18جدول )

 ات الرئيسة المستخدمة في تصنيف سولن للمياه الجوفيةيونتراكيز األ  

رقم 
 البئر

نسبة البوتاسيوم 
 + نسبة الصوديم

نسبة 
الكلوايد 
 المئوية

نسبة 
المغنيسيوم 

 المئوية

نسبة 
الكبريتات 

 المئوية

اصل 
المياه 
 الجوفية

اصيل المياه 
 الجوفية

تطبيق 
 Aمعادلة 

تطبيق 
 Bمعادلة 

  7.37 بحري 0.84 30.74 32.13 45.49 38.12  -1

 34.42  قاري 2.66 49.55 18.72 20.78 55.20  -2

 12.73  قاري 1.40 34.73 24.26 31.88 44.61  -3

  2.65 بحري 0.93 17.34 31.00 37.26 34.61  -9

 25.72  قاري 8.89 91.01 36.20 3.26 28.98  -5

  5.93 بحري 0.86 29.59 32.27 43.79 37.86  -1

  9.66 قاري 0.74 14.20 28.58 37.14 27.48  -7

  18.97 بحري 0.50 18.28 24.01 37.71 18.74  -8

 7.20  قاري 1.20 16.81 15.08 36.56 43.76  -4

 6.56  قاري 1.21 58.18 12.54 31.39 37.95  -11

 11.35  قاري 2.78 81.25 26.79 6.39 17.74  -11

 31.55  قاري 4.10 80.80 15.30 10.17 41.72  -12

 29.41  قاري 2.93 74.93 18.63 15.23 44.64  -13

 13.98  قاري 2.87 84.62 23.61 7.49 21.47  -19

 1.54  قاري 1.12 82.56 22.83 12.68 14.22  -15

 1.46  قاري 1.07 68.26 27.44 22.42 23.88  -11

 16.94  قاري 1.68 62.48 11.91 25.09 42.03  -17

 20.80  قاري 3.19 73.58 21.11 9.51 30.31  -18

 5.09  قاري 1.42 76.70 23.10 12.20 17.29  -14

 2.42  قاري 1.11 73.64 22.59 21.36 23.78  -21

 3.46  قاري 1.38 79.49 27.97 9.18 12.64  -21

  29.77 بحري 0.27 16.73 41.38 41.00 11.23  -22

23-  12.51 c41.17 41.96 16.76 0.30 28.66 بحري  

  17.90 بحري 0.60 17.30 28.62 45.26 27.36  -29

  5.40 بحري 0.82 22.25 32.61 30.14 24.74  -25

  9.24 بحري 0.72 27.31 53.80 32.60 23.36  -21

  14.25 بحري 0.55 28.24 38.07 31.79 17.54  -27

  7.30 بحري 0.76 28.18 39.31 30.30 23.00  -28

  10.48 بحري 0.15 22.40 82.06 12.31 1.83  -24

  19.78 بحري 0.05 35.26 66.74 20.78 1.00  -31

 1.47  قاري 1.07 62.89 26.39 20.91 22.38  -31

 14.86  قاري 2.33 75.56 10.62 11.19 26.05  -32

 21.73  قاري 8.49 77.81 8.03 2.90 24.63  -33

 31.33  قاري 4.35 76.15 22.78 9.34 40.67  -39

 49.74  قاري 5.84 76.09 15.13 10.27 60.01  -35

 24.47  قاري 3.46 74.39 25.86 9.96 34.43  -31

 14.72  قاري 1.53 59.50 28.32 27.74 42.46  -37

 12.03  قاري 1.34 55.84 20.39 35.41 47.44  -38

 23.03  قاري 1.54 50.88 16.42 42.46 65.49  -34

 11.05  قاري 1.68 72.86 13.50 16.25 27.30  -91

 4.39  قاري 1.47 76.66 16.43 9.37 13.76  -91

 3.70  قاري 1.39 75.60 18.23 9.39 13.09  -92

 .(2ملحق )المصدر:ــ من تنظيم الباحثة باالعتماد على 
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 (11شكل)

 المياه الجوفية باستخدام تصنيف سولن أصل

 
ة ان( وباالستع18لمختبرية وتطبيق معادلة سولن في جدول )نتائج التحليالت ا -المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على :

 (.SPSSبالحقيبة االحصائية )

 

 التصريف( لآلبار لتر/ثا تاجيةنالطاقة اال(
()

 

      تاجيااة االبااار يبلاا  نالمعاادل العااام اال ان ( 12والخريطااة )( 11وشااكل )( 19يتضااح ماان الجاادول )

ة اآلباارتاجيانفي  تاوتفحظ هناك حيث ياللتر/ثا(، 11)
()

)وهنااك عوامال كثيارة تعتماد عليهاا فاي رفاع  

                                                           

ريف المائي لآلبار ويتم قياس إنتاجية اآلبار ميدانياً في الحقل باستعمال وحدات قياس حياث )*( يقصد بالطاقة اإلنتاجية التص

وزارة المااوارد المائيااة ، مااديريات المااوارد المائيااة فااي ) مركااز سااامراء ،  -تاام قياااس عينااات اآلبااار لتر/ثااا، معلومااات ماان :

 .1111شورة( ، المعتصم ،الثرثار، دجلة (، قسم التخطيط والمتابعة)بيانات غير من

             انااج(،  1×  2انااج(، ) 2×  2)**( يتوقااف إنتاجيااة اآلبااار علااى نااوع المضااخة وقاادرتها الحصااانية وحجاام األنبااوب باااالنج ) 

،نفاس وزارة الماوارد المائياة ،  -معلوماات مان : ،انج(، فضال عن مدى القرب والبعد من مصادر التغذية الساطحية 6×  2)

 المصدر .

. 
 



 ومظاهرها  وفية******التحليل املكاني للخصائص النوعية للمياه اجل***********الفصل الثالث *******
 

 

77 

المائيااة  الناقليااةتاجيااة منهااا ساامك الطبقااة المشاابعة ، مقاادار وعمااق االختااراق للطبقااة المشاابعة ،مقاادار ناال

  البئااري انالتبطااين )الفلتاار( وموقعهااا وكميااة ومقاادار الفقااد ابياابانطبيعااة  وفضااال عاانوساارعة التعااويض 

 ،سايكون كثافاة االباار المنتجاة والمحفاورة وقطار الضاأ للبئار  فضاال عان ة .... الأ ( الطبقة المائي انوفقد

%( فقط11)مقدار الزيادة في التصريف لقطر الضأ للبئر ضعيف السمك 
(1)

تاجية نوعليه يتم توضيح اال، 

العيناات قايم  ومان( لتر/ثاا16 – 1)  تاجية بايننقيم اال تراوحتو  على أساس الوحدات الطبيعية الجغرافية

 16-19) مااآبين تراوحااتو الماادرجات النهريااةتاجيااة فااي ناالاخااذت اكباار القاايم و،  المنطقااةالمااأخوذة ماان 

لمركاز القضااء تابعاة  12عرموشاية  فاي مقاطعاة  1  فاي بئار ( لتر/ثاا16تاجياة بلغات )ان أكثرلتر/ثا( ، و

تابعاة لناحياة  2قاطعاة القلعاة فاي م  12لتر/ثا( في بئار  19)تاجية بلغت ان أقلو لصاحبه )عباس لطيف (،

تاجية اآلباار ضامن الساهل الفيضاي انالسهل الفيضي تتباين في  أماي( ،انالثرثار لصاحبة )دلف دحام النيس

فاي   12بئار  فاي (لتر/ثاا  12)  تاجياة ان أكثربل  لتر/ثا(  12 –8تاجية ما بين ) نتبايناً قليالً إذ تنحصر اال

تاجياة ضامن الساهل ان أقالية  المعتصم لصاحبة )ساجد حمياد هاوال( وتابعة لناح 11مقاطعة بنات الحسن

في مركز القضااء  لاـ )معمال ادوياة ساامراء  16في مقاطعة تل العليج 6لتر/ثا ( في بئر  8الفيضي بلغت )

الرصاصاي ومشااريع ري دجلاة ري ومشروع  وذلك لغزارة التغذية من نهر دجلة ومشروع اإلسحاقي (،

وجود مخزون وفير للمياه الجوفية يستمد تغذيته من المياه السطحية، فضال عان ل عويةيالص ي ومشروع ر

الترسابات  تُعادو وجود التكوينات الحاملة للمياه وهي الترسبات الحديثاة التاي تمتااز بمساامية ونفاذياة جيادة

مهماة والمكوناة مان الحصاى والرمال والطاين والغارين مان المصاادر ال المنطقاةالحديثة التاي تتكاون منهاا 

تاجيااة اآلبااار تاازداد ان ان، وتبااين للمياااه الجوفيااة ، وهااذه الرواسااب تكااون منفااذه بشااكل جيااد للماااء الجوفيااة 

وقد تباين خاالل الدراساة  تاجية بنسب قليلةنبمحاذاة نهر دجلة وباالبتعاد عن نهر دجلة نوعاً ما تنخفض اال

 ةباديا أماا، بادية الجزيرةلتصريف ضمن التصريف في عموم السهل الفيضي جيد مقارنة مع ا انية انالميد

،  لتر/ثاا(  11 –1تنحصر ماا باين )  بادية الجزيرة تاجية لآلبار ضمن ناال ن  أيتبين من الجدول   الجزيرة 

تابعاة لناحياة الثرثاار لصااحبة) جمعاة  ج9في مقاطعاة الجزيارة 17لتر/ثا( عند بئر   11) تاجيةان أكثربل  

ل تابعاة لناحياة 9فاي مقاطعاة الجزيارة   16لتر/ثا( عند بئار رقام  1) ة بلغتتاجيان أقلمحمود احمد ( ، و

تاجية للبعد عن مصادر التغذية نوعاً ما قياساً بالساهل نعود سبب هذه االدجلة لصاحبة )قيس خلف حمد( ،يُ 

صول تستعمل مياه اآلبار بصورة دائمة لعدم و المنطقةوغرب  بادية الجزيرةمنطقة  ن  أالفيضي فضالً عن 

هاا بقادر ماا أعماقتاجية اآلباار وانية عدم وجود عالقة بين اناتضح خالل الدراسة الميد، ومياه سطحية إليها

تاجية على مدى قرب المياه مان الساطح وعلاى مقادار التغذياة المائياة التاي تتازود بهاا التكويناات نتعتمد اال

 ومدى قربها من مصادر المياه السطحية المغذية للمياه الجوفية.

المزارعين المستثمرين للمياه الجوفياة يلجاؤون الاى تعمياق  انية انواتضح من خالل الدراسة الميد

للميااه ،  أكثارتادفق فضاال عان وتخلاص مان الملوثاات للميااه الجوفياة  النضاوب البئر للتخلص من  مشكلة 

%( 66عا ما، بينما أكد )تاجية اآلبار ثابتة نوان انهم إذ ان%( من المزارعين الريف تم استبي12) انوتبين 

تاجية لآلبار متذبذبة بين فصول السنةناال أن  
(2)

 . 

 

 

 

                                                           

مادير شاعبة الميااه الجوفياة فاي الهياأة العاماة للمساح الجيولاوجي  ياوالبصارلمقابلة الشخصية ماع دكتاور نصاير حسان ا( 1)

   18/2/1112 بتاريأ ،والتحري المعدني التابع لوزارة الصناعة والمعادن

 ( نتائج االستبيان .1، وملحق رقم )11/6/1112الى  11/6/1112بتاريأ  الدراسة الميدانية( 2)
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 (19جدول )

عينات المياه الجوفية  لQ) ()) التصريف لتر/ثا التوزيع المكاني ألبار المياه الجوفية وانتاجية البئر 

 1111المأخوذة من  ابار لسنة 
رقم  اسم الناحيه

 البئر
التضاريس التي 

 ا البئريتواجد به
اسم المقاطعة 

 ورقمها
 التصريف اسم صاحب البئر

Q 
 لتر/ثا

 
 
 
 
 

 مركز القضاء

 22 9عبد النبي/ 92شناس  المدرجات النهرية 7ب

 26 عباس لطيف 92عرموشية  المدرجات النهرية 7ب

 24 اسماعيل ابراهيم 13ابو دف  المدرجات النهرية 7ب

 21 1ر/ايوب طاه 13زنكور المدرجات النهرية 7ب

 12 3المراسمة ش13ارفيع  السهل الفيضي 7ب

 8 معمل ادوية سامراء 92تل العليج السهل الفيضي 9ب

 15 9صدام محمد 93ازرير السهل الفيضي 0ب

 16 ناظم سعد صكبان 11الثنية والفضيالت  السهل الفيضي 7ب

 25 ضياء حمدان 99جبيرية  المدرجات النهرية 6ب

 26 حاتم ابراهيم 99جبيرية  لنهريةالمدرجات ا 77ب
 
 
 
 
 

 ناحية الثرثار

 6 عطية جاسم جواد 84االجودي بادية الجزيرة 77ب

 9 هر محمد ابراهيمظم ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 8 ابو عبد هللا ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 19 دلف دحام النيساني 8القلعة  المدرجات النهرية 77ب

 10 عدنان عواد عايد ج2الجزيرة  دية الجزيرةبا 77ب

 12 عبد الناصر علوان ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 79ب

 13 ة محمود احمدعجم ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 70ب

 11 هيم صالحاخالد ابر ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 7 9هالل حمد خليفة/ ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 76ب

 6 خالف جدعان حمودي ج2الجزيرة  الجزيرة بادية 77ب

 6 جار هللا غازي 33 مجتلة بادية الجزيرة 77ب
 
 
 
 
 

ناحية 
 المعتصم

 22 جاسم احمد فرحان 32طريشة  المدرجات النهرية 77ب

 20 عكاب يوسف حسين 32طريشة  المدرجات النهرية 77ب

 23 قدوري خضير خلف 99بنات الحسن السهل الفيضي 77ب

 24 ساجد حميد هواش 99بنات الحسن السهل الفيضي 77ب

 17 نعمة ابراهيم كليب 33تل الكور السهل الفيضي 79ب

 16 وسمي محمود جمعة 33تل الكور السهل الفيضي 70ب

 22 9صاحب جاسم محمد/ 91القادسية المدرجات النهرية 77ب

 25 يحيى عبد الزراق غثيث 32صيعوية المدرجات النهرية 76ب

 14 سعدي خضير حمد 34تل العورة  السهل الفيضي 77ب

 13 جاسم كريم باسم 34تل العورة  السهل الفيضي 77ب
 
 
 
 

 ناحية دجله

 8 وعد عبد هللا خضر ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 8 9نجم حسن علي/ ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 7 صالح صبار عواد ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 4 غزوان عبد المجيد 88موالي بادية الجزيرة 77ب

 3 قيس خلف حمد ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 79ب

 4 احمد شامل علي ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 70ب

 8 كامل محمود هط ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 5 أمين عبد الرزاق حسون 81كيعيعيات  بادية الجزيرة 76ب

 8.5 عارف مجيد شدهان ش2الجزيرة  الجزيرةبادية  77ب

 7 ردام عبد المجيد فهد ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 5 سامي هاشم رشيد ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

)غير  اتانبي العامة للمياه الجوفية, قسم الدراسات والتحريات, أةالهي-المصدر :ـ من تنظيم الباحثة باالعتماد على :

 .7777(,منشورة
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 (11شكل )

 1111لسنة  المنطقة بارإعينات المياه الجوفية  المأخوذة من  ل( لتر/ثا Q)التصريف( )لإلنتاجيةي انالتوزيع المك

 

 

 

 

 

             

 

 .(19المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )           

لسنة  المنطقة عينات المياه الجوفية  المأخوذة من  ابارلر/ثا ( لتQ)التصريف( )لإلنتاجيةي انالتوزيع المك (12خريطة )

1111 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 . Arc Gis,10.2وبرنامـج ( وبرنامج 19لمصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )ا 
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 عمق المياه الجوفية  (   وارتفاع البئرDepth and  Elevation  of Water  ) 

الجوفية تبقى خزينة في مكامنها ما لم يتم التدخل من  قبل االنساان فاي اساتخراجها وذلاك  المياه ن  أ 

بحفر االباار لوصاول الاى نطااق التشابع )تحات منساوب الميااه الجاوفي الثابات ( كماا يالحاظ مان الصاورة 

المنااطق، (،والمعروف بان مستويات المياه الجوفية تتأثر بصورة مباشرة بالمدة الرطباة والجافاة لتاك 12)

 الشتاء،  فصللذلك يالحظ ارتفاع المناسيب االستقرارية للمياه الجوفية خالل فترة سقوط االمطار عند 

ولهاا ( كماا فاي خزاناات منطقاة الدراساة  Unconfinedإذا كانت هذه الخزانات من النوع المفتاوح )

 .فة والحارةتغذية مباشرة من السطح كنهر دجلة، وتنخفض هذه المستويات في المدة الجا

( وارتفاع من سطح االرض الى مستوى المااء  Depth Waterوهناك ومستويين هو عمق البئر)

( وعند طرح عمق البئر من االرتفاع تحصل على منسوب المياه الجوفية من سطح  Elevationالجوفي )

ها إلىأعماقوعليه تقسم آبار المنطقة حسب  ،البحر
(1 .)

 

وتساتقبل الميااه مان الترباة الجوفياة  (م11 -11) هاا الاىأعماقالتاي تصال اآلبار الضاحلة وهاي اآلباار  -1

 . من خالل الحركة الجانبية أوما ينفذ من السطح  فضال عن الواقعة تحت الطبقة المنفذة

وتساتقبل مياههاا مان الطبقاة المائياة الواقعاة تحات ( م 11)اآلبار العميقة وهاي التاي يزياد عمقهاا عان  -2

الطبقة المنفذة
(2)  

 .هذا التصنيف غير ثابت يختلف باختالف الموقعو 

االبااار فماان خااالل مراجعااة الجهااات ذات العالقااة والمسااح الميااداني الشااامل  أعماااقبالنساابة الااى  أمااا

االباار القريباة مان نهار دجلاة تختلاف فاي عمقهاا  ن  أ( ،11( والشكل )11وكما توضحه في جدول )منطقة ل

م(  1.7التي تنحصر بين)منطقة ال  عمق االبار للعينات المأخوذة من عن االبار البعيدة عن النهر ، حيث بل

 في عينات ابار. 17م( في بئر 79و ) 11في بئر 

 
 

 (11ابو دلف)ي في مركز القضاء مقاطعة ان( قطر وعمق والة حفر  البئر محفور بالحفار الدور 12صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/2/1112 التقطت بتاريأ

ميااه الجوفياة عان الللمياه الجوفية هو عماق ( هناك عمقان 11( والشكل )11) ونالحظ من الجدول  

وهااو العمااق الااذي تسااتقر فيااه المياااه الجوفيااة قباال باادء ( SWLهمااا العمااق الثاباات ) مسااتوى سااطح االرض

                                                           

وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في )مركز سامراء، المعتصم، الثرثار، دجلة ( قسام التخطايط والمتابعاة،  (1)

 .1111لسنة  )بيانات غير منشورة(، 

 .118خليفة عبد الحافظ درادكة، المياه السطحية وهيدرولوجيا المياه الجوفية، مصدر سابق، ص (2)

 ج ب أ
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 أو والعمااق الااديناميكي ، 21( فااي بئاار 21، و) 7م( فااي بئاار7والااذي نحصاار فااي العينااات بااين ) السااحب 

 تستقر عنده المياه الجوفية في اآلبار بعد عملية سحب هو العمق الذي  المتحرك  أو (DWL)المتحرك

 ن  أ( ، ونستنتج من الجدول 11م( في بئر )72(، و)7م( في بئر )12نحصر بين ) المياه منه لمدة من الزمن

  .من شرقة أكثرفي غرب القضاء  تزداد اآلبار أعماق

و  11م( فااي بئااار  21.7نحصاار باااين)  طح االرض عااان مسااتوى سااا Elevation عاالرتفااا أمااا  

 . 19وبئر  12م( في بئر 111)

 (11جدول )

( واعمق الماء والبئر واالرتفاع عن سطح DWL( والمتغير الديناميكي)SWLالتوزيع المكاني للمنسوب الثابت )

 .1111منطقة لسنة ال( لعينات المياه الجوفية  المأخوذة من  ابار (Elevation االرض

 الناحيه اسم
رقم 

 البئر

 عمق البئر

Well 

depth 

عمق الماء 

الثابت عن 

سطح االرض 

SWL 

عمق  الماء 

المتحرك 

)الديناميكي(عن  

سطح االرض 

DWL 

االرتفاع عن 

 سطح االرض

Elevation  

 

منسوب الماء 

المتغير عن 

مستوى سطح 

البحر     

EDWL 

منسوب الماء الثابت 

عن مستوى سطح 

 ESWLالبحر          

 

 

 

 

 

مركز 

 القضاء

 24.7 15.7 45.7 30 21 15.7 1ب

 31.9 28.9 49.9 21 18 28.9 2ب

 26.6 16.6 43.6 27 17 16.6 3ب

 25.78 21.78 44.78 23 19 21.8 9ب

 45 38 62 24 17 38 5ب

 45 41 63 22 18 41 1ب

 55.3 48.3 62.3 14 7 48.3 7ب

 33.8 23.8 53.8 30 20 23.8 8ب

 24.5 7.5 43.5 36 19 7.5 4ب

 24.7 0.7 40.7 40 16 0.7 11ب

 

 

 

 

 

ناحية 

 الثرثار

 54 19 94 75 40 19 11ب

 55 36 88 52 33 36 12ب

 60 64.3 100 35.7 40 64.3 13ب

 53 50 67 17 14 50 19ب

 82 46 111 65 29 46 15ب

 48 13 79 66 31 13 11ب

 80 48 108 60 28 48 17ب

 70 55 109 54 39 55 18ب

 27 7 64 57 37 7 14ب

 25 8 66 58 41 8 21ب

 88 60 120 60 32 60 21ب

 

 

 

 

 

ناحية 

 المعتصم

 56 46 71 25 15 46 22ب

 54 41 71 30 17 41 23ب

 46 14 64 50 18 14 29ب

 41 5 60 55 19 5 25ب

 35 10 55 45 20 10 21ب

 51 32 67 35 16 32 27ب

 71 60 88 28 17 60 28ب

 55 48 75 27 20 48 24ب

 54 43 79 36 25 43 31ب

 40 8 73 65 33 8 31ب

 

 

 

 

 ناحية دجله

 78 40 107 67 29 40 32ب

 84 51 119 68 35 51 33ب

 97 60 130 70 33 60 39ب

 81 63 118 55 37 63 35ب

 91 68 125 57 34 68 31ب

 86 79 124 45 38 79 37ب

 89 49 118 69 29 49 38ب

 94 68 130 62 36 68 34ب

 86 64 128 64 42 64 91ب

 78 57 115 58 37 57 91ب

 80 50 114 64 34 50 92ب

ين فرع صالح الاد مياه الجوفية الهيئة العامة لل مناسيب االبار  المأخوذة منـ 1:ـ من تنظيم الباحثة باالعتماد على  المصدر  

 ة في بغداد.وهيئة المياه الجوفي

 الدراسة الميدانية. - 1
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 (11شكل )

 (( Elevation/موارتفاع البئر عن مستوى سطح االرض Well depth))/م عمق البئرلي انالتوزيع المك

 1111لسنة 

 

 

 

 

 

 

            

 

  ( 11المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )              

 (11شكل )
عينات المياه ل عن مستوى سطح االرض (DWL)(الديناميكي المتحرك)( وSWLالثابت) الماءي لعمق التوزيع المكان

 .1111لسنة المنطقة  الجوفية  المأخوذة من  ابار

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.11المصدر:ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )               

 ( مناسيب المياه الجوفيةGround Water Levels) 

لى والمستوى المشبع لهذا المياه ،ويمثل مقياساا لضاغط المااء عنادما يكاون صافراوهو السطح االع 
(1)

 ،

 طبيعااة الصااخور المنسااوب عاادد ماان العواماال منهااا  ا، و يااتحكم باااختالف هااذ مااااوال يمتااد بخااط افقااي تم

 وتضاريس المنطقة  والمناخ حيث يزداد في موسم تساقط االمطار في فصل الشتاء والربياع والتاي يرافقهاا

زيادة في المنسوب وقلة في االستهالك ،وينخفض هاذه المنساوب فاي فصال الجفااف فصال الصايف بسابب 

م تتعارض 12من  أقلبعض االبار التي يكون عمقها  ن  أعدام االمطار واالرتفاع قيم التبخر والنتح وحتى ان

 من المناسيب هما :ـ انوهناك نوع ،الى مشكلة الجفاف

                                                           

مد العامري، هيدروجيوكيميائية المياه الجوفية لمنااطق أسافل حمارين الجنوبياة )محافظاة دياالى(، (  محمود عبد حسن مح1)

 . 29، ص1111رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة بغداد، 
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 Static water level (SWL)  ة()المستقرالمناسيب الثابتة  -1

المستوى الذي تساتقر فياه الميااه الجوفياة قبال البادء بالساحب ويتعاادل فياه  أو يقصد بمنسوب الماء الثابت

ات المائية الحارةانمياه الجوفية في الخزللالضغط الجوي والضغط الهايدروستاتيكي 
(1)

وتختلاف مناسايب ،

الااى آخاار  انآبااار ماان مكاا فاايالمياااه الثابتااة 
(2)

 يعاارف منسااوب الماااء الجااوفي ماان طاارح ارتفاااع البئاار،

(Elevation) علااى سااطح البحاار فااي قياااس مناساايب المياااه االن سااطح  أعتماادماان عمااق البئاار الثاباات و

الميااه الجوفياة تعتماد فاي تواجادها  ،وأن   المنطقاةاي وجود ظاهرة التموج في ساطح االرض غير مستقر 

ووجاود    عان تاوفر مصاادر التغذياة المتمثلاة بالميااه الساطحيةفضالً   ،على طبيعة الصخور والترسبات 

وفي بعض االحياان يكاون ساطح االرض منبساط لكان عماق المااء  ، الطبقة الصادرة لحفظ المياه الجوفية

 أوالجوفي يكون عميق كما هو الحال في منطقة الجزيرة  ،وبعض  االحيان يكون سطح االرض متماوج 

ن سااطح االرض  كمااا هااو الحااال  المنطقااة الشاامالية ،لهااذا يعتمااد علااى جبلااي  يكااون المنسااوب قاارب ماا

   دق.أليكون التحليل االرتفاع واالنخفاض عن مستوى سطح البحر 

باين المناسايب الثابتاة فاي اآلباار  أعمااق( ، وتتبااين 12( والشاكل )11كماا موضاح فاي  الجادول )

المناسايب فاي مركاز القضااء والجازء  لأقا، حياث تركازت  19م( فاي بئار 92،وباين ) 9م( في بئر 12.2)

نا عان نهار زاد تُعادي تركز على جانبي نهر دجلة الشرقي والغرباي وكال ماا بأالغربي من ناحية المعتصم 

 في هذه المنطقة . النهرية  نشاط عملية التغذية يعود السبب الى  عمق المنسوب

 

  (12شكل )

للعينات المياه الجوفية   (DWL) الديناميكية()( والمتحركةSWLالتوزيع المكاني لمناسيب الثابتة )

 .1111منطقة لسنة الالمأخوذة من  ابار 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (.11المصدر:ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )     

 Dynamic water level (DWL) (الديناميكي) ةالمتحرك المناسيبـ 1

ه ذلاك المنساوب الاذي تساتقر عناده الميااه اناب الحركاي  أوالاديناميكي  أوالمنسوب المتغيار  فيعرف  

مناسايب الميااه الجوفياة المتحركاة أن  الجوفية في اآلبار بعد عملية سحب المياه منه لمدة من الزمن، يظهار 

فاي حالاة  أماامناسيب مياه اآلبار عندما يكون البئار جااري الساحب مناه )ضاخه(، مع متباينة بدرجة كبيرة 

نسوب الذي تتدفق عنده المياهاآلبار المتدفقة فيكون الم
(3)

 تاوتتفااآلباار المنتشارة فاي منطقاة الدراساة  أن   ،

                                                           

 .111جوان سمين أحمد الجاف، المياه الجوفية في محافظة السليمانية واستثمارها، مصدر سابق، ص (1)

التحليال المكااني للميااه الجوفياة واساتثماراتها الزراعياة فاي قضااء الحمدانية/محافظاة نيناوى، ساباهية ياونس المحسان، أ (2)

  .121، ص1988مجلة التربية والعلم، العدد السادس، 

، 1111بعاة الثانياة ،طمحمد أحمد السيد خليال، الميااه الجوفياة واآلباار، دار الكتاب العلمياة للنشار والتوزياع ،القااهرة ،ال (3)

 . 119ص
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وتتباين هاذه المساتويات فاي االباار القليلاة  (11كما يالحظ من الجدول ) مناسيب الماء المتغير فيها، أعماق

م( 1.7نحصار باين )و حياث عان غربهاا  المنطقاةالعمق ضمن المدرجات النهرية والسهل الفيضي  شارق 

فاي ناحياة دجلاة فاي بادياة  17في بئار  م(79)وبين  ،11في المدرجات النهرية مقاطعة جبيرية 11في بئر 

هباوط منساوب المااء  ن  أخفااض عناد عملياات الضاأ، ونكماا تتعارض لال ل ،9الجزيرة مقاطعاة الجزيارة

ابتااة تتضااح األمااور عنااد مقارنااة المناساايب المتغياارة والث حاويتاارحيااث  تااااومتفالمتغياار عاان الثاباات يكااون 

 -اآلتية:

 ذات مناسايب مرتفعاة وذلاك لقلاة ارتفااع األرض عان مساتوى ساطح  منطقة الدراسةاآلبار في  ن  أ

النفاذية العالية للمكونات الجيولوجياة الساائدة فاي المنطقاة التاي تسااعد علاى حركاة الميااه  فضال عنالبحر 

( 16والشاكل ) (12ويالحاظ كاذلك فاي  الشاكل )الجوفية من المناطق المغذية لها نحاو منااطق التصاريف، 

لايس  انك ن  أخفاض ونيهبط منسوب الماء المتغير عن الثابت ويدل هذا اال التي توضح المناسيب المتغيرة،

كبيراً جداً إلى وجود سحب في الميااه الجوفياة ضامن المصااطب القديماة يفاوق آباار الساهل الفيضاي وذلاك 

آبار السهل الفيضي والتي تستعمل في فصل الصيف لقلة الماء السطحي الستعمالها على مدار السنة عكس 

 إضافة إلى بعدها نوعاً ما عن مصادر التغذية المتمثلة ببحيرة الثرثار ونهر دجلة ومشروع اإلسحاقي.

  (12شكل )

ابار  لعيناتالرتفاع وعمق البئر او ( DWL( والمتغير)SWLسمك الطبقة والمنسوب الثابت)(   D1مقطع عرضي )

 1111لسنة  المنطقة 
  

  

 

 

 

 

 

                  

 

   

 

 

 .– Arc Scene( وبرنامج 11المصدر:ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

  تقاارب الفروقاات فاي اآلباار ضامن الساهل الفيضاي هاو وجاود  أو ياوتسا انويتضح مماا سابق

الساحب رة فتدني المناسايب يعاود لكاون عملياة في بادية الجزي أماتغذية مستمرة لها تفوق كمية السحب، 

 بعدها نوعاً ما عن مصادر التغذية. فضال عن كبيرة ومستمرة قياسا بآبار السهل الفيضي 

   هاا ترتفاع فاي فصال انية والمشاهدات الحية للمناسيب في اآلبار انوتبين من خالل الدراسة الميد

لاة وبحيارة الثرثاار ومشاروع اإلساحاقي  ومشاروع الشتاء والربيع ارتباطاً مع ارتفاع مناسايب نهار دج

مناسايب الميااه فاي اآلباار  أن  خفااض مناسايب الميااه الساطحية، انها تنخفض صيفاً مع انالرصاصي إال 
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بكثير مما  أكثر، وذلك لكثرة اإلمطار فضالً عن ارتفاع مناسيب نهر دجلة أكثرت سابقا ذات غزارة انك

 .نعليه اال

 (16شكل )

 1111لسنة للعينات المأخوذة لآلبار ها أعماق(  لموقع مناسيب المياه الجوفية  و D1)مقطع عرضي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Arc Scene – 10,2وبرنامج  (11)المصدر من عمل الباحثة باالعتماد على جدول 

  استخراج المياه الجوفية من ابار 

 

تختارق مساتوى المااء األرضاي، أبسط الطريقة لتجميع المااء األرضاي هاو حفارة فاي األرض  أن  

يةانبعمل حفرة أسطو
(1)

 انسنتدخل االوي( ،Aquiferالباطنية )خزاناتها ، أذ تبقى المياه الجوفية حبيسة في 

( لكاي يصال مان خاللهاا الاى نطااق 17,16,12وذلاك بحفار اآلباار العميقاة كماا فاي الصاور ) باستخراجها

هذه الطريقة هاي  تُعد( وWellsوتسمى هذه الحفر باآلبار) ،التشبع ) تحت منسوب المياه الجوفية الثابت ( 

الطرائق شيوعا واستعماال في استخراج المياه الجوفية الى السطح أكثر
(2)

.  

 (12طريشة)آبار مستعملة للمياه الجوفية في مقاطعة  (12صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .18/11/1111التقطت بتاريأ 

                                                           

 .111ص ، 1991نزار علي سبتي، لبيب خليل إسماعيل، الهيدرولوجيا الهندسية، مطبعة جامعة البصرة ، (1)

 .111، صنفس المصدرنزار علي سبتي، لبيب خليل إسماعيل، الهيدرولوجيا الهندسية،  ((2
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 (12شيةالعرمو)في  مقاطعة تنزه ( بئر الم16صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                  

 

 

 .18/11/1111التقطت بتاريأ 

 

 (ل17ارفيع )ل الغابة في مقاطعة شتبئر م(17صورة )

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 .1111./16/11التقطت الصورة بتاريأ 

 

 :ـ, وتكون مرحلة العمل كما يأتيعميقة ت ضحلة واناآلبار سواء ك 

 ،الطااينو الماااء ونوضااع فيهااا ماازيج ماانبواسااطة مثقاااب لااولبي دوار )برينااة( تعماال علااى حفاار حفاارة  -1

ويكون الطين من نوع خاص يسمى )بالبنتونايت( فائدته تبريد رأس الحفارة وعمال طبقاة ساميكة علاى 

وجدت غات إن  جدار البئر المحفور للحفاظ عليه من الهدم وملئ الفرا
(1)

 . 

 نبدأ بالحفر بتشغيل الحفار ثم نضع مع الماء المخلوط بالطين الخاص. -1

ماع اساتمرار المثقاب بمضخة  على الماء والطين المخلوط  الحاوي ثم سحب الماء المضغوط الى البئر -1

 اللولبي بالعمل .

الساتيكية ( ماع انازال انباوب ب أوبأنزال البطاناة )حديدياة  ويستمر بالعمل الى العمل المطلوب ثم يقوم  -2

المااء صاافياً خاليااً والحصاول علاى  ترسب الطاين المخلاوطترشيح )الفلتر( من اجل تصفية  الماء من 

 .(11، 18،كما يالحظ من صورة ) من طين ورمل

                                                           

(1)  David K. Todd, Op. Cit, P.221. 
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والغاياة مان هاذه العملياة  نضع حصى بين جادار البئار وحافاة البطاناة وملائ الفراغاات بينهماا بحصاى -2

الطااين الموجااود بااه ليبقااى داخلااه طبقااة الحصااى التااي تعماال كمصاافاة لتصاافية الماااء  تنظيااف البئاار ماان

التكوينات األرضية أوالمترشح من التربة 
(1)

. 

المغلقاة الناتجاة   مان  المسااماتنقوم بضح البئر بهواء قوي بمضخة هواء لغرض تنظيف البئر وفاتح  -6

عملية الحفر
(2)

 . 

   .ء نظيف خالي من الشوائب ويستمر بالضأ وخروج الماء لحين خروج ما -7

فضال تشغيله يحتاج الى مهارة فائقة وخبرة  انواع الترب إال انالختراق جميع لسرعة الطرقة وميزه هذا  

التكلفااة العاليااة للحفاار بهااذه الطريقااة عاان
(3)

سااابقا يسااتخدموا الشاافل الااذي يساابب حفاار عميقااة جاادا  انكااو،  

رض التي يمكان اساتثماره فاي الزراعاة  كماا يالحاظ فاي ضافة الى خراب قسم كبير من سطح االأوخطير 

 .(19صورة )

 (11القادسية)ي في مقاطعة اناستخدام الحفار الدور( 18ورة )ص

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11/2/1112التقطت بتاريأ 

 

 (11( في ناحية دجلة مقاطعة )المكيشيفةشفلال)واسطة طريقة القديمة بالب (1981)بئر محفور من  (19صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18/11/1111التقطت بتاريأ 

                                                           

بتااريأ  م الدراساات والتحرياات فاي الهيئاة العاماة للميااه الجوفياةي رئايس قساوالمقابلة شخصاية ماع د. أحماد نااظم الفات (1)

2/1/1112 . 

 .18/11/1111بتاريأ  11( مقابلة الشخصية من فريق عمل لحفر بئر في مقاطعة المكيشيفة2)

 . 111محمد أحمد السيد خليل، المياه الجوفية واآلبار، مصدر سابق ، ص (3)

 ب أ
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 ( 11صورة )

 (11المكيشيفة)فريق عمل لحفر بئر في ناحية دجلة مقاطعة 

  

 

 

 

 

 

 

 .18/11/1111لتقطت بتاريأ ا

 

 خصائص املياه اجلوفية النوعيةيا :ـ انث 
دة تُعادمال تامالالساتخدتحدد صالحية هذه المياه  هانألخصائص المياه الجوفية لها اهمية كبيرة  أن   

المياااه  الجوفيااة والتااي  تهااتم  كيمياءهياادرو تُعااد  البناااء(، أوللصااناعة  أو انلحيااو أو انساانلإل) انسااواء كاا

ية )الالعضاوية ( المذاباة يوناألالكيميائية  بدراسة النواحي الفيزيوكميائية للمياه الجوفية ودراسة المكونات 

في هذه المياه حيث يتعامل معها كمحاليل كيميائية 
(1)

االختالف في هذه التراكيب نااتج عان اخاتالف  أن   و ،

المناخ  فضال عنفي االصل )بحري وجوي ( وكمية التغذية والتلوث والضغط والحرارة والغالف الغازي 

واع الميااه هاو تغااير نااساباب اخاتالف أهام أ أن   والغطاء النبااتي والنشااط الباايولوجي والفعالياات البشارية،

الميااه خاالل  انجريا  أن  التكوينات الجيولوجية واخاتالف التركياب الجيوكيمياائي لهاا، نوعية الصخور في 

فعند ، خرىأواع المختلفة من الصخور يؤدي بطبيعة الحال الى تغيير تركيبها الكيميائي من منطقة الى ناال

لمياه البحرية، بينماا تكتسب هذه المياه صفة ا أن   عن الصوديوم يؤدي ذلك الى كلوريدال  أيونزيادة تراكيز 

الكبريتااات بفعاال عمليااات اذابااة الجاابس ماان صااخور المتبخاارات والطفاال والطااين مااثال  أيااونزيااادة تركيااز 

مان منااطق  دة ابتاداءً تُعدالمياه الجوفية تكتسب تراكيب م أن   و ،تكتسب المياه صفة المياه العميقة المخلوطة

فااي تركيبهااا  اً رياادة تساابب تغيتُعاادلااى عمليااات مالتغذيااة وصااوال الااى مناااطق التصااريف بساابب تعرضااها ا

الكيميااائي مثاال التبخاار وزيااادة تراكيااز العناصاار ونقلهااا ماان خااالل المياااه المترشااحة وعمليااات االمتاازاج 

 فاأن كلوريادال أيونعلى من تركيز أالصوديوم  أيونوالتخفيف، فعندما تكون المياه مترشحة ويكون تركيز 

الهاادف الرئيسااي ماان الدراسااات الهيدروكيميائيااة للمياااه هااو معرفااة  أن   و ،ةالمياااه تأخااذ صاافة المياااه القارياا

وتحديد وجود وتوزيع العناصر الهيدروكيميائياة ضامن المنطقاة ومعرفاة العالقاة باين نوعياة الميااه ومادى 

 :ـومن هذه الخواص  ،المختلفة  تامالالستخدصالحيتها 

  الخواص الفيزيو كيميائية للمياه الجوفية 

يكااون خاليااا ماان المااواد العالقااة ، وتمتاااز  أن   يجاابعااديم اللااون والطعاام والرائحااة  النقااي الماااء 

ياة تحليال العدياد مان العيناات بااألجهزة الكهربائياة ذاتياة انبالسرعة في إجرائها وإمك يةائالفيزياالختبارات 

                                                           

أثير مشروع ري الجزيرة الشمالي في منطقة ربيعة على نظام المياه الجوفية ،اطروحاة (  ايسر عبد العزير سعيد ، تقييم ت1)

 . 29،ص1117دكتوراه )غير منشورة ( ،جامعة بغداد ،كلية العلوم ،قسم علوم ارض ،
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ية ،وتشمل الخواص ائإحداث تغيير في خواصها الكيمي أوالتحكم وعدم استهالك عينه الماء المراد فحصها 

 -والخواص الكيميائية للماء الجوفية على مايلي :  يةائالفيزيالفيزيوكيميائية بـالخواص 

 زيائيةيالخواص الف  -1

 Temperatureدرجة الحرارة  -أ

         تقاااس درجااة حاارارة الماااء الجااوفي بمحتااوى الطاقااة الحراريااة داخليااا بواسااطة المحاارار الزئبقااي 

حرارة الماء لها عالقة بالطاقة االشعاعية وحرارة الهاواء  أن   ْم ، و (0.1بوحدات)) ثرمومتر( مدرج 
(1)

، 

وتتغاااير جميااع التفاااعالت الجيوكيميااائي مااع تغياار درجااة الحاارارة التااي تعطينااي تصااور واضااح عاان 

جاوفي ال انهيدروكيميائية المياه الجوفية في المنطقة والتي تعتمد بالتالي علاى مصادر التغذياة وناوع الخاز

القشاارة االرضااية بمعاادل حاارارة د اتاازد وغياار محصااور ( والصااخور المضاايفة والعمااق  أو)محصااور 

(3C لكل )ة حاراردرجة  تراوحت ،(16الخريطة ) (17( وشكل )11م عمق ونالحظ من الجدول )111

مع العينات بها في الفترة الزمنية التي تم ج أن  وعلماً  ( 11,9ْ – 17ْ)  مياه الجوفية للعينات المأخوذة بينلا

( ،وضاامن 18,8ْ – 17ْ)  بااين ت الدرجااة  ضاامن الماادرجات النهريااة انااك و، ي اناخاار شااهر تشاارين الثااأو

                ماااا باااين  فتراوحاااتضااامن بادياااة الجزيااارة  أماااا( ،  18,9ْ -17,1ْ)    الساااهل الفيضاااي تنحصااار باااين

وفااق التوزيااع الجغرافااي إذ تكااون درجااة  االخااتالف واضااح علااى أن  ( ، ونسااتنتج ماان ذلااك 11,9ْ – 11ْ) 

مان بادياة الجزيارة  وذلاك يعاود إلاى  أقالحرارة اآلبار ضمن المدرجات النهرية ومنطقة السهل الفيضاي  

كون هذه المنطقة تمتاز بالزراعة الكثيفة)البساتين( والتي تقلل من أشعة الشمس فضالً عن وجود مصاادر 

بادية الجزيرة  فترتفع حارارة ميااه اآلباار  أما،  ىالروائية االخرنهر دجلة والمشاريع امثل  مياه سطحية 

ا فيها كونها منطقة مكشوفة وتتعارض بشاكل مباشار ألشاعة الشامس وعادم وجاود غطااء نبااتي كثياف فيها

الطبيعة الصخرية للطبقة المائية وعماق المااء الجاوفي وطبقاة  فضال عن،  كذلك قلة المياه السطحية فيهاو

تسااعد علاى رفاع درجاة حارارة  إضاافيةوالفترة الزمنية التي تام فيهاا القيااس كلهاا عوامال المائي  انالخز

 .المياه الجوفية  

 الشفافية – ب

ه شافاف، ولكان بساابب الماواد العالقااة فياه مثال الطااين والغارين والمااواد انااصافات الماااء النقاي أن  مان 

يااة ائالمركبااات والمااواد الكيمي انذوباا أن   ، والعضااوية الدقيقااة والمااواد الناعمااة العالقااة يصاابح الماااء عكااراً 

المختلفة هو الذي يسبب عكر الماء الجوفي
(2)

للمياه الجوفية تتحدد بعكرتهاا وهاي  يةائالفيزيالصفات  أن   ، و

 فية الحتوائها على مركبات ذائبة.المياه الجوفية تكون غير شفا أن   ، وكمية المواد العالقة بها

 ـ الطعمج 

في الماء طعما  انهاذوبية العضوية وغير العضوية أثناء ائمن الغازات والمركبات الكيمي الكثير تعطي

حاساتي الاذوق والشام هماا الوسايلة الوحيادة  فاأنورائحة تعتمد على نوع وكمية المادة المذابة ، وعلى ذلاك 

زداد الرائحاة عناد يمكن تقدير رائحة الماء عناد درجاة الحارارة االعتيادياة وتا، ولقياس طعم ورائحة الماء 

( فاي مقاطعاة العرموشاية 1تغير في بعض خواص الرائحاة فاي بئار ) انياميدتسخين عينة الماء وقد لوحظ 

وهاذا بسابب تاأثير الميااه بطبقاة  ما اننوعت عالية اننسبة الكبريت ك أن  لصاحبه )عباس لطيف(، وجد  12

 أن   ، و H2S)از ثناائي كبريتياد الهيادروجين )البئر يحتوي على غ عمق  أن   الجبكريت )الجبس الثانوي( أو

ت  متشااابهة فاي الطعام تقريبااا قرياب الاى المارارة  يساامى بالعامياة باـ)المج( وباسااتثناء اناجمياع العيناات  ك

 اختالف نسب األمالح فيما بينهما .

                                                           

)1)Boyd ,claud, E, Water quality and introduction ,Kluwer Academin Publishers 

,USA,2000,45P  

د فاضل جاسم الجميلاي، الميااه الجوفياة ومكانياة اساتثماراتها فاي االنتااج الزراعاي فاي ناحياة الكرماة ،مصادر قاسم عبي (2)

 .62سابق، ص
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 ( 11جدول )

لعينات  المأخوذة من   µs/cmالتوزيع المكاني لدرجات حرارة المياه الجوفية /ْم  و التوصيلية  الكهربائية 

 1111لسنة  المنطقةابار 
رقم  اسم الناحية

 البئر 
التضاريس التي 
 يتواجد بها البئر

اسم المقاطعة 
 ورقمها

درجة  اسم صاحب البئر
 الحرارة

 الكهربائية
Ec 

 
 
 
 
 

 مركز القضاء 

 2270 17.5 9عبد النبي/ 92شناس  المدرجات النهرية 7ب

 2260 17 عباس لطيف 92عرموشية  المدرجات النهرية 7ب

 3110 17.4 اسماعيل ابراهيم 13ابو دف  المدرجات النهرية 7ب

 3122 17.3 1ايوب طاهر/ 13زنكور المدرجات النهرية 7ب

 1984 17.2 3المراسمة ش13ارفيع  السهل الفيضي 7ب

 2270 17.6 معمل ادوية سامراء 92تل العليج السهل الفيضي 9ب

 7930 18 9صدام محمد 93ازرير الفيضيالسهل  0ب

 5350 18.5 ناظم سعد صكبان 11الثنية والفضيالت  السهل الفيضي 7ب

 1899 18.7 ضياء حمدان 99جبيرية  المدرجات النهرية 6ب

 5520 18.8 حاتم ابراهيم 99جبيرية  المدرجات النهرية 77ب

 
 
 
 
 

 ناحية الثرثار

 4077 22 ادعطية جاسمجو 84االجودي بادية الجزيرة 77ب

 4396 20.5 مضهر محمد ابراهيم ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 3600 21.5 ابو عبد هللا ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 5644 21.1 دلف دحام النيساني 8القلعة  المدرجات النهرية  77ب

 8680 22.3 عدنان عواد عايد ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 4566 22.1 عبد الناصر علوان ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 79ب

 4000 22.5 جمعة محمود احمد ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 70ب

 4781 21.9 خالد ابرهيم صالح ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 4879 22.4 9هالل حمد خليفة/ ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 76ب

 3120 22.6 خالف جدعان حمودي ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 3190 22.9 جار هللا غازي 33 مجتلة بادية الجزيرة 77ب

 
 
 
 
 

ناحية 
 المعتصم

 4580 17 جاسم احمد فرحان 32طريشة  المدرجات النهرية  77ب

 4750 17.4 عكاب يوسف حسين 32طريشة  المدرجات النهرية 77ب

 7930 17.5 خلف قدوري خضير 93بنات الحسن  السهل الفيضي 77ب

 2380 17.9 ساجد حميد هواش 93بنات الحسن  السهل الفيضي 77ب

 4567 18 نعمة ابراهيم كليب 33تل الكور السهل الفيضي 79ب

 4520 18.1 وسمي محمود جمعة  33تل الكور السهل الفيضي 70ب

 4520 18.3 9صاحب جاسم محمد/ 91القادسية المدرجات النهرية 77ب

 3540 18.5 يحيى عبد الزراق غثيث 32صيعوية درجات النهريةالم 76ب

 3270 18.7 سعدي خضير حمد 34تل العورة  السهل الفيضي 77ب

 3589 18.9 جاسم كريم باسم 34تل العورة  السهل الفيضي 77ب

 
 
 
 

 ناحية دجله

 3600 20.8 وعد عبد هللا خضر ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 2570 20.9 9نجم حسن علي/ ش2الجزيزة  رةبادية الجزي 77ب

 3510 22 صالح صبار عواد ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 2400 22.1 غزوان عبد المجيد 88موالي بادية الجزيرة 77ب

 3250 20.5 قيس خلف حمد ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 79ب

 5486 21.2 احمد شامل علي ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 70ب

 6490 20.7 طة كامل محمود ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 7810 21.5 أمين عبد الرزاق حسون 81كيعيعات  بادية الجزيرة 76ب

 3579 20 عارف مجيد شدهان 94ابو توينة  بادية الجزيرة 77ب

 3170 21.4 ردام عبد المجيد فهد ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 5455 21.9 سامي هاشم رشيد ش2جزيزة ال بادية الجزيرة 77ب

 انات شعبة المياه الجوفيةوبي يةانالمصدر :ـ من تنظيم الباحثة باالعتماد على الدراسة الميد
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 (17شكل )

 1111لسنة  المنطقة التوزيع المكاني لدرجات حرارة /ْم المياه الجوفية لعينات  المأخوذة من  ابار 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 .(11ـ من عمل الباحثة باالعتماد جدول )المصدر : 

 

 (16خريطة )

 1111لسنة  المنطقة عينات  المأخوذة من  ابارلالتوزيع المكاني لدرجات حرارة/ْم  المياه الجوفية 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.2( وبرنامج11المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )
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 ـ اللون د 

معظام  أن  المياه النقية عديم اللون  وعادة ذات لون باهت  مزرق عند تواجدها بكمياات كبيارة ، إال  أن  

ياتم تعياين اللاون ، المياه الطبيعية تحتوي على حوامض عضوية ذائباة فاي المااء تعطاي المااء لاون اصافر 

تناتج محاليال ذو درجاات  ، و بواسطة مقارنة نموذج الماء مع محلاول الباليتنياوم كوبليات بتراكياز مختلفاة

(  12، وبئار  )(7لمراسامة / )ل17( فاي ارفياع 7قياسية من اللون، وقد لوحظ تغييار اللاون فاي ميااه بئار )

 .  (عبد المجيد انغزو)لصاحبة  22في الموالي 

 

   Electrical conductivity ( EC)التوصيلة الكهربائية  -ـ ه

cm/1))واحد سنتمتر مكعاب  يةه قابلانتعرف التوصيلة الكهربائية للماء ب
3

مان المااء علاى توصايل  

 وهااي دالااة Mimeos\cm)ملااي موز/ساام)و ( (Mhos\cmموز/ساامبالماكروالكهربائيااة وتقاااس بوحاادة 

 يناة غيار المتأ أويناة  لدرجة الملوحة ، وتشمل الملوحة جميع المواد الصلبة الذائبة فاي المحلاول ساواء المتأ

( هي عالقة طردياه T.D.S) المواد الصلبة الذائبة الكليةل الكهربائي ونسبة التوصي العالقة بين درجة أن  و

 .(T.D.S)ذلك مؤشر على زيادة  انأي كلما زادت درجة التوصيل الكهربائي كلما ك

فاي الميااه  الماواد الصالبة الذائباة الكلياةمهماة جادا للتعارف علاى كمياة  الكهربائياة التوصيلية أن  و 

( 11من االستدالل علاى معدنياة االماالح المذاباة فاي هاذه الميااه وحساب الجادول )الجوفية وعن طريقها يك

( الااذي يوضااح العالقااة بااين التوصاايلية 11ي لتوصاايلية الكهربائيااة ومقارنتااه مااع جاادول )انالتوزيااع المكاا

 ( .Detay,1997الكهربائية والتمعدن الوارد في تصنيف )

( في µs/cm 8680-1899) تنحصر بين (EC) أن  (، 17( وخريطة )18( وشكل )11بين من الجدول )تو

فاي بادياة  حاتواترترتفع في االجازاء الغربياة مان القضااء إذ   (EC)ي انالتوزيع المك انبار وكاالعينات 

في االجزاء الشرقية من  أما (،12( وبئر )µs/cm 8681) ( و12)  ( في بئرµs/cm 1211الجزيرة بين)

( 7( في بئر )µs/cm 7911(، و)2( في بئر )µs/cm 1982ن )القضاء ضمن السهل الفيضي تنحصر بي

             ( و 9( فاااااي بئااااار )µs/cm 1899ضااااامن المااااادرجات النهرياااااة  فتنحصااااار باااااين ) أماااااا(، 12وبئااااار )

(2622 µs/cm( فااااي بئاااار )وتبااااين بعااااد مقارنااااة نتااااائج12 ،) ( تصاااانيف17التحلاااايالت  بجاااادول ) 

Detay,1997) )اق مياااااااااه معدنيااااااااة عاليااااااااة جاااااااادا العينااااااااات تقااااااااع ضاااااااامن نطاااااااا بااااااااان جميااااااااع                  

Mineralizatio water Excessively أ هانأل(1111كبر منµs/cm)، تصلح لالستخدام البشاري و  ال

ح العكسايضابعاد معالجتهاا باساتخدام طريقاة التناوذلاك الصناعة  أوالزراعي 
()

، كماا ساوف يوضاح ذلاك 

 دة.تُعدلمياه الجوفية لألغراض المت اماابشكل تفصيلي في الفصل الرابع باستخد

 

 

 

 

                                                           

 ( يعارف ) التناضاح العكساي  عملياة (Reverse Osmotic process) بأنهاا انتقاال عكساي للمااء العاذب مان المحلاول

أحدى ثمرات البطاطس ووضع كمياه مان ملاح الطعاام الجااف داخال  تركيز كما في تجويف قلتركيز إلى المحلول األ كثراأل

نظر الى :ـ صباح حسن سلطان العبيدي ، المياه الجوفية في قضاء الحويجة واستثماراتها ،رسالة ماجستير يالتجويف، لمزيد 

 .111،ص1111)غير منشورة(، كلية التربية ،جامعة تكريت،  
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 (12جدول )

 (Detay,1997) ( والتمعدن (ECالعالقة بين التوصيلية الكهربائية 

EC(mS/cm)  التمعدنMineralization 

< 100 
 تمعدن المعادن ضعيف جدا

Very weakly mineralization 

211 – 111 
 المياه المعدنية ضعيفة

weakly mineralization water 

911 – 211 
 مياه معدنية قليلة

Slightly mineralization water 

111 – 911 
 مياه معدنية معتدلة

mineralization water Moderately 

1111 – 111 
 مياه معدنية عالية

mineralization water Highly 

1111> 
 مياه معدنية عالية جدا

Mineralization water Excessively 

Detay,M :water wells-Implementation, maintenance and restoration ,John wiley and sons, 

London,1997 ,379p. 

(18شكل )  

 1111لسنة  المنطقةلعينات المياه الجوفية المأخوذة من  ابار   µs/cmالتوزيع المكاني لتوصيلية  الكهربائية  

 

            

 

  

 

 

 

         

 
 

                

 

 

 

 (.11المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد جدول )

 

 الخواص الكيميائية للمياه الجوفية  - 2

ة بعاض منهاا ذات شاحنة ينامعظم األمالح المذابة في المياه الجوفية توجد على شاكل أماالح متأ أن  

(،  -No3، النتارات  HCO3، البيكاربوناات  -SO4، الكبريتات  -CL( هي ) الكلور Aions) أيونسالبة 

 +K، البوتاسااايوم  +Na( وهاااي ) الصاااوديوم Cationsوالااابعض اآلخااار ذات شاااحنة موجباااة كااااتيون )

(++Mg، والمغنسيوم  ++Ca،الكالسيوم 
(1)

 . 

 

                                                           

دارة أحااواض األنهاار، جامعااة الموصاال، وزارة التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي، صااباح تومااا الجبااوري، علاام المياااه وإ (1)

 . 189، ص1988
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 (17خريطة )

( لعينات المياه الجوفية  المأخوذة من  ابار  (µs/cm ECالتوزيع المكاني لتوصيلية  الكهربائية  

 1111 لسنة المنطقة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.2( وبرنامج11المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )

 

  Salinity or Total Dissolved Solid((TDS الذائبة الكلية الصلبة  الموادـ أ

 أولحياة( ت متأيناة )ماناالذائبة في المحلول الماائي ساواء كالصلبة ها مجموعة المواد انتعرف على  

الذائبااة الكليااة  لمااواد الصاالبة تتضاامن المااواد العالقااة والغرويااة والغااازات الذائبااة ،تعتباار ا غياار متأينااة  وال

 المادة   علاى ناوع الصاخور المضايفة وعلاى ويعتماد  ،ةجوفيااللمقدار الملوحاة وتصانيف الميااه  اماعمؤشرا 
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المضيفة ونسابة الماواد الذائباة الزمنية التي تستغرقها عملية التالمس بين المياه والصخور
(1)

عناد مقارناة  ،

 عناصار لي لانالتوزياع المكاالذي يوضح  (12جدول )مع  (11في جدول )  (Altoviski, 1962)تصنيف 

أماا بماا يخاص منطقاة طقه انالذائبة الكلية إلى خمسة  المواد الصلبة تم تصنيف المياه الجوفية حسب كمية، 

ملغم /لتر  (8111ـ 1211االمالح بين ) تراوحت إذ ضمن ثالثة انطقه ، الدراسة حسب هذا التصنيف فتقع

تقع بين  نطاق الماء ضعيف الملوحة هو النطاق السائد يلياه نطااق المااء إذ  Altoviski   وحسب تصنيف

مان  أكثارترتفع فاي بادياة الجزيارة التاي تقاع غارب دجلاة إذ  تباين كمية المالح الكلية ت و الملوحة، متوسط

ل الفيضي والمدرجات النهرية التي تقع شرق دجلة  ويعود السبب لبعد مصادر التغذياة وسايادة الترباة السه

 ,،( ملغم /لتر8111 -1681الجبسية التي تنحصر بين )

ملغم/لتر متأثرة بصورة كبيرة  (1987 -1211تنحصر بين ) يمالح السهل الفيضي فهأ أما

، ( ملغم/لتر 7212-1297تنحصر بين ) يلمدرجات النهرية فها أمابطبيعة الترسبات في هذه التكوينات ،

بصورة عامة تتذبذب قيم الملوحة نسبياً خالل فترة الزيادة المائية نتيجة التخفيف والمزج المتوقع من و

الجوفي، لكن معدل درجة الزيادة  انخالل تغذية المياه الجوفية من المصادر السطحية والمستمرة للخز

هذه االمالح  قلهوت،  ( 18) التدرج اللوني لخريطة و (19كما يالحظ الشكل )،الكلية  حلألمال انوالنقص

 من نهر دجلة وتزداد باالبتعاد عنه. اقتربنا مالك

 (77جدول )

 .(Altoviski, 1962) (TDS)الكلية المياه الجوفية حسب ملوحة المياه طقهانتصنيف 

Altoviski, 1962 Water Classنوع المياه 

 fresh water  ماء عذب ملغم/لتر 0111ن م أقل

ملغم/لتر (0111-0111 )  ماء ضعيف الملوحة 

Slightly Brackish water 

 ماء متوسط الملوحة ملغم/لتر( 0111-0111)

Moderately  Brackish Water 

 Brackish water   ماء مالح ملغم/لتر (01111 -0111)

 ةوحماء عالي المل ملغم/لتر  (01111-01111)

strongly Brackish Water(Saity Water) 

- Altoviski, M.E. Hand book of hydrogeology, Gosgeolitzdat Moscow, USSR 

(in Russian) , 1962, 614pp. 

 

 

 

 

 

                                                           

(1)Davis S.N and Dewiest R.J.M , .hydrogeology John London .sydney, 1966, O.P;Citp.6          
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 (12جدول )

واالس ( ppmملغرام/لتر )  TH)(  والعسرة الكلية )TDSالتوزيع المكاني لمجموع المواد الصلبة الذائبة الكلية )  

 1111لسنة  المنطقة ( لعينات المأخوذة من  ابار pHالهيدروجيني )

 ةاسم الناحي
رقم 
 البئر

التضاريس 
التي يتواجد بها 

 البئر

اسم المقاطعة 
 ورقمها

 اسم صاحب البئر

تركيز 
الملوحة 
TDS)) 

 ملغرام /لتر

العسرة 
الكلية 
TH)) 

 ملغرام /لتر

 االس
 الهيدروجيني

(pH) 

 
 
 
 
 

مركز 
 ءالقضا

 7.55 860 1597 9عبد النبي/ 92شناس  المدرجات النهرية 7ب

 7.11 856 1618 عباس لطيف 92عرموشية  المدرجات النهرية 7ب

 7.98 855 2309 اسماعيل ابراهيم 13ابو دف  المدرجات النهرية 7ب

 7.12 853 3370 1ايوب طاهر/ 13زنكور المدرجات النهرية 7ب

 7.33 852 1432 3المراسمة ش13ارفيع  السهل الفيضي 7ب

 7.15 851 1597 معمل ادوية سامراء 92تل العليج السهل الفيضي 9ب

 7.69 850 3960 9صدام محمد 93ازرير السهل الفيضي 0ب

 8.1 849 3987 ناظم سعد صكبان الثنية والفضيالت  السهل الفيضي 7ب

 8.04 848 1455 ضياء حمدان 99جبيرية  المدرجات النهرية 6ب

 7.65 847 3538 حاتم ابراهيم 99جبيرية  المدرجات النهرية 77ب

 
 
 
 
 

ناحية 
 الثرثار

 8 980 3081 جوادعطية جاسم 84االجودي بادية الجزيرة 77ب

 7.3 985 3182 مضهر محمد ابراهيم ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 7.5 986 4563 ابو عبد هللا ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 2.9 987 7404 دلف دحام النيساني 8القلعة  المدرجات النهرية 77ب

 7.1 998 2556 عدنان عواد عايد ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 8.2 910 2564 عبد الناصر علوان ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 79ب

 7.8 915 8123 جمعة محمود احمد ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 70ب

 7.5 920 3445 هيم صالحاخالد ابر ج2الجزيرة  الجزيرة بادية 77ب

 8.3 925 2000 9هالل حمد خليفة/ ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 76ب

 7.9 930 2982 حموديخالف جدعان  ج2الجزيرة  بادية الجزيرة 77ب

 6.3 935 4588 جار هللا غازي 33 مجتلة بادية الجزيرة 77ب

 
 
 
 
 

ناحية 
 المعتصم

 8.6 860 2340 جاسم احمد فرحان 32طريشة  درجات النهريةالم 77ب

 8 863 2420 عكاب يوسف حسين 32طريشة  المدرجات النهرية 77ب

 8.3 865 3960 قدوري خضير خلف 93بنات الحسن  السهل الفيضي 77ب

 7.9 869 2060 ساجد حميد هواش 93بنات الحسن  السهل الفيضي 77ب

 6.8 870 2678 نعمة ابراهيم كليب 33كورتل ال السهل الفيضي 79ب

 8.2 871 2650 وسمي محمود جمعة 33تل الكور السهل الفيضي 70ب

 8.5 874 2897 9صاحب جاسم محمد/ 91القادسية المدرجات النهرية 77ب

 7.2 875 2269 يحيى عبد الزراق غثيث 32صيعوية المدرجات النهرية 76ب

 7.4 877 2096 سعدي خضير حمد 34تل العورة  السهل الفيضي 77ب

 7.7 878 2724 جاسم كريم باسم 34تل العورة  السهل الفيضي 77ب

 
 
 
 

 ناحية دجله

 7.9 940 3250 وعد عبد هللا خضر ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 7.4 908 2429 9نجم حسن علي/ ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 7.5 904 2948 ح صبار عوادصال ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 7.3 906 1680 غزوان عبد المجيد 88موالي بادية الجزيرة 77ب

 7.2 920 2775 قيس خلف حمد ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 79ب

 8.1 989 5245 احمد شامل علي ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 70ب

 7.7 985 4794 كامل محمود هط ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 7.6 984 5981 أمين عبد الرزاق حسون 81كيعيعات  بادية الجزيرة 76ب

 7.5 980 3165 عارف مجيد شدهان 94ابو توينة  بادية الجزيرة 77ب

 8.3 983 2543 ردام عبد المجيد فهد ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

 7.8 986 5129 سامي هاشم رشيد ش2الجزيزة  بادية الجزيرة 77ب

:ـ من تنظيم الباحثة باالعتماد على نتائج التحليالت المختبرية التي حللت في المركز الوطني للموارد المائية التابع لمصدرا

 .1111لوزارة الموارد المائية  لسنة 
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 (19شكل )

لعينات المياه الجوفية   (ppmملغرام/لتر ) (TDSالتوزيع المكاني لمجموع المواد الصلبة الذائبة الكلية ) 

 1111منطقة لسنة المأخوذة من  ابار ال
 

  

 

 

 

 

 .(12لمصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )ا     

  (18خريطة )
للعينات المياه الجوفية  المأخوذة من   (PPMملغرام/لتر ) (TDS) المواد الصلبة الذائبة الكلية ي لمجموع انالتوزيع المك

 1111منطقة لسنة الابار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Arc Gis10.2وبرنامـج  (98جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على 
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 ( Total Hardness()THـ العسرة الكلية ) 2
إن عسرة المياه هي عبارة عن منع تكوين رغوة الصابون أثناء استعمال المياه وتنتج العسرة بسبب 

ر او بالملغم من المكافئ أليوني وجود ايونات الكالسيوم والمغنسيوم وتقاس بالملي مكافئ /لت
الكالسيوم والمغنيسيوم في اللتر الواحد من ماء العسرة الذي اليرغو فية الصابون  الى  خالل إذابة 

. وتعرف العسرة بأنها صفات الماء الذي يحتوي على التركيز الكلي (1)الصابون بتركيز معلوم
مع جزيئات سالبة مثل الكبريتات والنترات  أليوني الكالسيوم والمغنسيوم الموجب ثنائي التكافؤ

 .(2)والبيكاربونات
 وتقسم العسرة

()
 الى :ـ  (Todd, 1980) حسب تصنيف   

 ملغم /لتر(  61-1 )بين حاوتتر ـمياه يسرة )غير عسيرة(: -1

 ملغم /لتر .(  111-61 )بين حاوتترـ مياه عسرة متوسطة : -1

 تر .ملغم /ل(  181-111)بين  حاوتترمياه عسرة :ـ  -1

 ملغم /لتر .181من  أكثرمياه عسرة جدا:ـ  هي المياه التي تكون العسرة  -2

                     العساااارة تنحصاااار بااااين أن  ( 19) خريطااااةالتاااادرج اللااااوني لو  (11والشااااكل ) (12تبااااين ماااان الجاااادول )

لعسارة فاي ا يشاير الرتفااعي للعسارة انالتوزياع المكا انوكا المنطقاةملغم/لتر( في عيناات اباار 827-998)

( 12ملغم/لتااار( فاااي بئااار )912فاااي بادياااة الجزيااارة باااين) حاااتاوتر، واالجااازاء الغربياااة مااان القضااااء 

في االجازاء الشارقية مان القضااء ضامن الساهل الفيضاي تنحصار باين  أما(، 12ملغم/لتر(   وبئر )998و)

 ة  فتنحصار باين ضمن المدرجات النهري أما(، 11ملغم/لتر( في بئر )878(، و)8ملغم/لتر( في بئر )829)

ارتفاعهااا ضاامن باديااة الجزياارة   أن   (، و12ملغم/لتاار( فااي بئاار ) 987) ( و11ملغم/لتاار( فااي بئاار )827)

 إذ وللعساارة فائادة فااي الترباة الجبسااية  ، ات الكالساايوم والمغنسايوم والكبريتااتأيونايكاون مارتبط  بارتفاااع 

، وعند مقارنة تقسيمات العسارة ي يونالتبادل األ بفعل عملية تساعد على تقليل الصوديوم في التربة والمياه

هاذه الميااه ال  أن   جميع العينات تقع ضمن مياه عسارة جادا ، و أن   أتضح (TH) يانالتوزيع المك جدولمع 

  تصلح لالستخدام البشري.

 

 

 

 
                                                           

(1)
 .77جودة فتحي التركماني, جغرافية الموارد المائية, مصدر سابق, ص 

(2)
, 7777فولوجية سهل السندي, أطروحة دكتوراه)غير منشورة( كلية التربية, جامعة الموصل, جيومورد محمد أمين العاني, رقية احم 

 .777-777ص

()  العسرة الكلية = العسرة الدائمية +العسرة المؤقتة  أن   إذ 

 :ـوتحسب العسرة الدائمية من خالل 

TH=2.497  الكالسيوم +  2 غرام /لتر بالمل المغنسيوم  511.  

  :ـالعسرة المؤقتة فأتحسب من خالل أما

Temporary Hardness = 0.8197 HCO3 )بيكاربونات (   

 Todd, D .K, 1980 Ground Water Hydrology, John Wiley, N .Y, 529pp ينظر :اـ  والمزيد من االطالع

.  
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 (11شكل )
 1111لسنة منطقة الخوذة من  ابار لعينات المياه الجوفية  المأ (TH/PPMالتوزيع المكاني للعسرة الكلية ملغرام/ ) 

 

 

 

  

 .(12المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول)

 (19) خريطة

 1111منطقة لسنة اللعينات المياه الجوفية  المأخوذة من  ابار  (ppm /TH ) ملغرام/التوزيع المكاني للعسرة الكلية 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 .Arc Gis10.2وبرنامـج  (12اد على جدول)المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتم

 ( PHـ اأس الهيدروجيني  )ج 

الهيدروجين في الوسط المائي   أيونه اللوغاريتم السالب لتركيز ان( بPHيعرف األس الهيدروجيني)

 [ على تعادله .7[ على قاعدية الوسط المائي و ]12 -7[ على حامضية الوسط المائي  و ]7-1وتدل قيمة ]

H2O↔H+OHالهيادروجين وجاذر الهيدروكسايل ،  أياونماء الطبيعي خفيف التأين إلى ال أن  
‾
) )

ذا زاد هيدروكسيل أو ات )الهيدروجين و الهيدروكسيل(يونالماء من األ يحتويههذه الصيغة توضح ما  انو

(OH في المااء اصابح قاعادي )أو ( قلاوي واذا زاد الهيادروجينH+ اصابح المااء حامضاي واذا )ىاوتسا 
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يين اصاابح متعااادليااوناأل
 (1)

،   ويتااأثر االس الهياادروجيني بعاادة ماان عواماال منهااا درجااة الحاارارة ووجااود 

في الوسط المائي وتساب زياادة فاي   CO2كاربونات الكالسيوم وفعاليات التركيب الضوئي التي تقلل نسبة 

 (. (pHاالس الهيدروجيني 

ي لحامضااية انتوزيااع المكاالل، ( 11) والتاادرج اللااوني لخريطااة ( 11( والشااكل )12ظاار جاادول)ني

( 6.7 - 8.6األس الهياادروجيني بااين ) قاايم  تراوحاات ابااار المنطقااة  ، إذعينااات المااأخوذة ماان الوقاعديااة 

ترتفااع  و(، 21فاي بئاار )قاعديااة (  8.3( و)11فااي بئار )حامضااية ( 6.7فااي بادياة الجزياارة باين) حاتاوتر

(pH))   االجزاء الشارقية مان القضااء ضامن المادرجات النهرياة   في أما ،في االجزاء الغربية من القضاء

(، ضامن الساهل الفيضاي 11فاي بئار )قاعدياة  ( 8.6( و )12فاي بئار )حامضاية ( 6.9التي تنحصر بين )

 انوبااذلك تكااون مياااه الخااز(، 24فااي بئاار ) قاعديااة  (8.3(، و)16فااي بئاار ) حامضااية (6.8تنحصاار بااين )

والصاناعية  )شارب االنساان( شاطة البشاريةنلمختلاف اال تخدامسالال خاارج الحادود المساموح بهاا الجوفي 

منظمة الصحة العالمياة  أن   نالقاعدية في حي (8.6)الحامضية و(5.9) االن  القيم تروحت بين والزراعية، 

(WHO( اعطت حدود الصالحية )pH)( بين )7-8 ). 

 (11شكل )
والحامضية( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من  )القاعدية pHي لقيمة االس الهيدروجينيانالتوزيع المك 

 1111منطقة لسنة ال

 

 

 

 

 

                 

       

 .(12المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول)   

 ات الرئيسية:ـ يوناأل –د 

 ات الموجبة يوناأ -1

Caالكالساااايوم  -أ 
+2

( والصااااخور الكلسااااية الدولوماتيااااة Limstonsالصااااخور الكلسااااية ) تُعااااد:ااااـ  (  (

(Dolomatic Limstons مااان أهااام مصاااادر )ات الكالسااايوم الموجباااة )أيوناااCa
+2

( وكاااذلك صاااخور 

الثانوي )الجبكريت( واالنهيدرايت التي لها القابلية الفائقاة علاى الاذوبان بالمااء مماا  المتبخرات مثل الجبس

آلبار عموماً نسبة الكالسيوم المذابة في مياه ا ارتفاعيؤدي الى 
(2)

و  البايروكساينومصادرة تعرياة المعاادن  

والفلدسبار ومعادن الصخور الرسوبية كالكالسايت  والدولومايت فهاو متواجاد فاي معظام الميااه  االمفييبول

 .الجوفية والسطحية

                                                           

 .11االسس والتطبيق ( ، مصدر سابق ، ص ( جودت فتحي التركماني، جغرافية الموارد المائية )دراسة معاصرة في1)

قاسم حسين الموازني، الظروف الهيدوجيولوجية  الجيوموفولوجية العامة لألجزاء الشرقية من محافظاة ميساان  انتصار( 2)

 .112، ص 1118،رسالة ماجستير)غير منشورة( ،كلية تربية )ابن رشد( جامعة بغداد، 
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 (11خريطة  )
أبار ل المختبرية لعينات المأخوذة من )القاعدية والحامضية( في نتائج التحالي pHي لقيمة االس الهيدروجينيانالتوزيع المك 

 1111لسنة  المنطقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 . Arc Gis10.2( وبرنامـج 12المصدر:ـ عمل الباحثة باالعتماد على جدول)

(، أن   نسبة الكالسيوم وحسب نتاائج 11والخريطة ) (11( وشكل )12وتبين من الدراسة التحليلية لجدول )

                       فاااااي الساااااهل  الفيضاااااي باااااين  حاااااتاووتر ملغااااام /لتااااار(  ، 692.71-119اليااااال المختبرياااااة باااااين)التح

نسبته في  المادرجات  حتاوتر( ، بينما 12ملغم/لتر( في بئر ) 692.71(، و)2ملغم/لتر( في بئر ) 111) 

فاي االجازاء الغربياة  أماا(،  و11ملغم/لتر( في بئار ) 621(، و )19ملغم/لتر( في بئر ) 119النهرية بين )

 أن  وبماا ( 11ملغم/لتر( فاي بئار ) 619 )( 19ملغم/لتر( في بئر ) 116بين ) حتاوتر )وفي بادية الجزيرة

Caالكالسايوم  معدل
+2

يزياد علاى الحاد األعلاى المساموح باه للشارب بحاوالي ثالثاة أضاعاف جعال هاذه  (  (

ت النوعياة العراقياة والعالمياة كماا ساوف يادرس بشاكل المياه غير صالحة للشرب والصاناعة وفقاا للقياساا

 .تفصيلي في الفصل الرابع
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 (12جدول )

ابار ( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من ppmالتوزيع المكاني لأليونات الموجبة ملغرام /لتر )

 1111لسنة  المنطقة

 اسم الناحية
رقم 
 البئر

اسم المقاطعة 
 ورقمها

اسم صاحب 
 ئرالب

Ca+
2
 Mg+

2
 Na+ K+ 

 
 
 
 
 

 مركز القضاء

 8.1 260 118 180 9عبد النبي/ 92شناس  3ب

 5.5 298 54 124 عباس لطيف 92عرموشية  9ب

 3 360 104 220 اسماعيل ابراهيم 13ابو دف  1ب

 5 204 98 179.1 1ايوب طاهر/ 13زنكور 8ب

 2 123 82 130 3المراسمة ش13ارفيع  2ب

 3.2 260 118 180 معمل ادوية سامراء 92تل العليج 2ب

 8.2 494.5 274.5 195.51 9صدام محمد 93ازرير 3ب

 6.8 328.85 225.4 185.71 ناظم سعد صكبان 11الثنية والفضيالت  4ب

 7.8 215 40 180 ضياء حمدان 99جبيرية  2ب

 5.5 426 75 488 ابراهيم حاتم 99جبيرية  33ب

 
 
 
 
 

 ناحية الثرثار

 6.6 184 150 512 جواد عطية جاسم 84االجودي 33ب

 6.8 522 102 472 مضهر محمد ابراهيم ج2الجزيرة  39ب

 6.3 649 144 468 ابو عبد هللا ج2الجزيرة  31ب

 4.7 152 90 345 دلف دحام النيساني 8القلعة  38ب

 6 152 132 600 عدنان عواد عايد ج2الجزيرة  32ب

 6.8 275 193 598 ناصر علوانعبد ال ج2الجزيرة  32ب

 7.3 623 94 599 جمعة محمود احمد ج2الجزيرة  33ب

 7.2 414 154 584 خالد ابرهيم صالح ج2الجزيرة  34ب

 6.9 187 135 574 9هالل حمد خليفة/ ج2الجزيرة  32ب

 6.5 245 125 489 خالف جدعان حمودي ج2الجزيرة  93ب

 5.8 147 176 616 جار هللا غازي 33مجتلة  93ب

 
 
 
 
 

 ناحية المعتصم

 3.6 175 345 651 جاسم احمد فرحان 32طريشة  99ب

 3.4 179 321 574 عكاب يوسف حسين 32طريشة  91ب

 3.2 494.5 274.5 695.71 قدوري خضير خلف 93بنات الحسن  98ب

 3.1 332 232.6 501.42 ساجد حميد هواش 93بنات الحسن  92ب

 3.7 181 223 156 نعمة ابراهيم كليب 33تل الكور 92ب

 3.1 182 211 405.4 وسمي محمود جمعة 33تل الكور 93ب

 8.2 217.5 200.9 317.4 9صاحب جاسم محمد/ 91القادسية 94ب

 7.16 10 337 109 يحيى عبد الزراق غثيث 32صيعوية 92ب

 7.22 8 433 345 سعدي خضير حمد 34تل العورة  13ب

 7.8 212 135 432 باسم كريم جاسم 34 تل العورة 13ب

 
 
 
 

 ناحية دجله

 8.9 287 63 619 وعد عبد هللا خضر ش2الجزيزة  19ب

 8.8 250 44 608 9نجم حسن علي/ ش2الجزيزة  11ب

 9.5 403 121 320 صالح صبار عواد ش2الجزيزة  18ب

 8.4 1120 150 406 غزوان عبد المجيد 88موالي 12ب

 10.2 412 166 420 قيس خلف حمد ش2الجزيزة  12ب

 12.7 713 254 432 احمد شامل علي ش2الجزيزة  13ب

 10.4 874 200 520 طه كامل محمود ش2الجزيزة  14ب

 11.8 1389 185 336 أمين عبد الرزاق حسون 81كيعيعات  12ب

 11 311 83 600 عارف مجيد شدهان 94ابو توينة  83ب

 11.4 120 80 560 المجيد فهد ردام عبد ش2الجزيزة  83ب

 12 122 95 590 سامي هاشم رشيد ش2الجزيزة  89ب

المصدر:ـ من تنظيي  الباحثية باالعتمياد عليى نتياتج التحلييخت الم تبريية التيي تي  تحليلريا فيي المركيو اليوطني للميوارد الماتيية التياب  

 لووارة الموارد الماتية .
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 (11شكل )

Caالكالسيوم  ملغرام /لتر يونالتوزيع المكاني األ 
+2

) ( )ppm في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من )

 1111لسنة  ابار المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (.12المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على جدول)           

 

 ( 11خريط )
ابار ج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من ( في نتائCa+2) ( )ppmالتوزيع المكاني األيون الكالسيوم  ملغرام /لتر

 1111لسنة  المنطقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 . Arc Gis10.2وبرنامـج  (12جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على   
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Mgالمغنيسيوم  أيون -ب 
+2 

 

لمعااادن الطينيااة وينااتج عاان أذابااه بعااض الصااخور فااي المياااه الجوفيااة كالاادولومايت والكلااس، وا

تركيازا مان  أقالوهاو  ، و االمفييباول لفين والبايروكساينووالجيرية ومن هذه المعاادن الفرومغنيساوم كااأل

 أياونمعدل تركيز  ، ( 11خريطة) و (11وشكل ) (12الجدول )الكالسيوم في المياه الجوفية  ، يالحظ من 

 ملغم/لتار( ، 211-21)     النسبة بين  تراوحتي حسب نتائج تحاليل النماذج  انالمغنيسيوم وتوزيعها المك

ملغاام /لتاار( فااي بئاار  22نساابة ) أقاالفااي باديااة الجزياارة بااين  تراوحااتعلااى قاايم أاحتلاات االجاازاء الغربيااة 

نسبة  أقلبين  تراوحتفي السهل الفيضي   أما(  ، و17ملغم/لتر( في بئر ) 122على نسبة بلغت )أ(،و11)

 أياونسايادة  نالحاظ( ، بينما 11ملغم/لتر( في بئر ) 211لى نسبة بلغت )(، وأع2ملغم/لتر( في بئر ) 81) 

 122(، وأعلاى نسابة بلغات )9ملغم/لتار( فاي بئار ) 21نسابة ) أقالالمغنيسيوم في المادرجات النهرياة باين 

 (.11ملغم/لتر( في بئر )

 

Naالصوديوم  أيون - ج
+ 

 

ح الصااخري والحجاار الطينااي يعاازى ظهااور مركبااات الصااوديوم فااي المياااه الجوفيااة إلااى وجااود الملاا

للمياه الجوفي  يةاوالحفي التكوينات المتبخرات  كالجبس الثانوي )الجبكريت(
(1)

. 

الصاااوديوم  أياااونمعااادل تركياااز  أن   (11( والخريطاااة )12والشاااكل ) (12الجااادول )ويالحاااظ مااان 

حتلاات أ، ملغم/لتاار(1189 – 8النساابة بااين ) حااتاوتري حسااب نتااائج تحالياال النماااذج  انوتوزيعهااا المكاا

ملغاام /لتاار( فااي بئاار  111نساابة ) أقاالفااي باديااة الجزياارة بااين  حااتاوتراالجاازاء الغربيااة اعلااى قاايم و 

 أقالباين  حاتاوترفاي الساهل الفيضاي   أماا(  ، و19ملغم/لتر( في بئر )1189(،واعلى نسبة بلغت )21)

(.  ، بينماا نالحاظ 12ملغم/لتار( فاي بئار ) 292.2(، وأعلى نسبة بلغات )11ملغم/لتر( في بئر ) 8نسبة )

(، وأعلاى نسابة 19ملغم/لتار( فاي بئار )11نسابة ) أقالالصوديوم في المادرجات النهرياة باين  أيونسيادة 

 (.  11ملغم/لتر( في بئر ) 216بلغت )

 

 (+Kالبوتاسيوم ) - ح

الصاوديوم، إذ تحاوي معظام الميااه  أياونفي المياه الطبيعياة مان  أقلالبوتاسيوم يكون  أيونتركز  أن  

 أيااوناساتقراراً مان  أكثاارالبوتاسايوم  أياون أن   (جازء بااالمليون مناه، و11مان ) أقاالالحة للشارب علاى الصا

 . ية وسهولة امتصاصه من المعادن الطينيةائالعالية لعوامل التجوية الكيمي متهاومقالصوديوم بسبب 

 تراوحاتالتاي ي حساب نتاائج تحاليال النمااذج  انلقد بلا  معادل تركياز البوتاسايوم وتوزيعهاا المكا 

فاي بادياة الجزيارة  تراوحات إذ االجازاء الغربياة اعلاى قايم و حتلت، واملغم/لتر( 11.7 – 1النسبة بين )

  أماا(، و17ملغم/لتار( فاي بئار ) 11.7(، وأعلاى نسابة بلغات )11ملغم/لتر( في بئار ) 2.8نسبة ) أقلبين 

ملغم/لتار( 8.1، وأعلاى نسابة بلغات )(2ملغم/لتر( في بئر ) 1نسبة ) أقلبين  تراوحتفي السهل الفيضي 

 أقالالقايم باين  أقالت فياه اناالبوتاسايوم فاي المادرجات النهرياة وك أياونسيادة  نالحظ( ، بينما 7في بئر )

( ، وكماا نالحاظ مان 18ملغم/لتار( فاي بئار ) 8.1(، واعلاى نسابة بلغات )1ملغم /لتر( في بئار ) 1نسبة )

واضح فاي قيماة  هناك تباين أن   (12الجدول )لموجودة في ( بالنسب ا11الخريطة )و ( 12شكل )مقارنة 

البوتاسايوم ضامن االجازاء الغربياة مان  أياونالبوتاسيوم في ميااه االباار ويعاود سابب ارتفااع نسابة  أيون

 .ية في الزراعةائة كثيفة تستخدم فيها األسمدة الكيمييالقضاء يعود إلى كونها منطقة زراع

 
 

                                                           

)1)ArthurH.Browhiow,1979,Geochemistry,prentice-Hall,Inc,Englewood. cliff, U.S.A ,1979 

.p.180                                                                                                                                                                                                                                        
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 ( 11شكل )

+Mgاأليون المغنيسيوم  ملغرام /لتر التوزيع المكاني
2
) ( )ppm ابار ( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من

 1111لسنة  المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 .(12جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على 

 (11خريط )
+Mgالتوزيع المكاني األيون المغنيسيوم  ملغرام /لتر

2
) ( )ppmابار اليل المختبرية لعينات المأخوذة من ( في نتائج التح

 1111لسنة  المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 .Arc Gis10.2وبرنامـج  (12جدول )مصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على ال
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 (12شكل )
ابار ت المأخوذة من ( في نتائج التحاليل المختبرية لعيناNa+) ( )ppmالتوزيع المكاني األيون الصوديوم  ملغرام /لتر

 1111لسنة  المنطقة

 

 

 

 

 

 

 .(12جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على        

  (11خريط )
ابار ( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من Na+) ( )ppmالتوزيع المكاني األيون الصوديوم  ملغرام /لتر

 1111لسنة  المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 .Arc Gis10.2وبرنامـج  (12جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على 
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 (12شكل )
ابار ( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من k+) ( )ppmالتوزيع المكاني األيون البوتاسيوم  ملغرام /لتر 

 1111لسنة  المنطقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 (92جدول )ة باالعتماد على لمصدر :ـ من عمل الباحثا     

  (12خريط )
ابار ( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من k+) ( )ppmلتوزيع المكاني األيون البوتاسيوم  ملغرام /لترا

 1111لسنة  المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 Arc Gis1وبرنامـج  (12جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على 
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 ت السالبة يونااال+ -1

SO4 الكبريتات أيون - أ
=

 

الكبريتيد ومن ذوبان معاادن الجابس واالنهيادرايت، كماا يحتاوي  تاماختنتج الكبريتات من أكسدة 

تكاوين انجاناة   فاأن( جازء مان الملياون، وباذلك 1ى )تُعادالتساقط المطري على تراكيز من الكبريتاات الت

الموجاودة ضامن  الترب الجبساية  فضال عن نهر دجلة ، الكبريتات في مياه  يونيعد المصدر الرئيسي أل

( هو الغالب في SO4) يتات الكبر أيونالكالسيوم والمغنسيوم ، ويعد  وهي تمثل نسبة كبريتاتالمنطقة ، 

مياه اآلبار
)1(

 ه ة إذ ياؤدي زياادة تركيازيابي على استثمار الميااه الجوفياة لألغاراض الزراعل، وله دور س 

الصاوديوم الماذاب فاي  أياونتيجة لترسيب كبريتات الكالسيوم والذي ياؤثر بادورة علاى إلى تملح التربة ن

واعاقااة نموهااا بساابب بااطء عمليااة البناااء  تراق النباتاااأوالماااء ويعماال زيادتااه علااى ظهااور بقااع علااى 

الضوئي
(2)

 -191تحاليال النمااذج  باين ) ي حسب نتاائجان،  لقد بل  معدل تركيز الكبريتات وتوزيعها المك

 1222نسابة ) أقلفي بادية الجزيرة بين  تراوحتاحتلت االجزاء الغربية اعلى قيم و ، ملغم/لتر(  1711

 في السهل الفيضي  أما(  ، و12ملغم/لتر( في بئر )1711واعلى نسبة بلغت ) ، (12ملغم /لتر( في بئر )

ملغم/لتار( فاي بئار  1122ت )ـاـبلغ ى نسابةــاـ(، وأعل8ملغم/لتر( في بئار )112)  نسبة أقلبين  تراوحت

 أقالالقايم  باين  أقالت فيهاا اناالكبريتاات فاي المادرجات النهرياة والتاي ك أيونسيادة  نالحظ( ، بينما 11)

(، ونالحاظ مان 11ملغم/لتار( فاي بئار ) 1978(، وأعلاى نسابة بلغات )9ملغم/لتر( فاي بئار ) 191نسبة )

 أكثارة اناجاني القيم في غرب دجلة تكوين ( االرتفاع الكبير ف12) ( والخريطة16( والشكل)16الجدول )

عان نهار دجلاة  بسابب عملياات الغسال  ابتعادنا من شرق دجلة تكوين المقدادية وايضا يازداد التركاز كماا

 .    االيونيخفف من تركيز هذه 

 

الكلوريد أيون - ب
¯

Cl  

المااء الطعام  ات السالبة والمهمة الموجودة في المياه الجوفية ويكسابيونالكلوريد من األ  أيونيعد 

 ياونالمحتوى العالي أل أن   ، والكالسيوم  أيونات األخرى مثل المغنيسيوم ويونالمالح سيما اذا ارتبط مع األ

،  لتأثيراتاه السالبية علاى النباتاات فضاال عانابياب المعدنياة نالكلوريد في الماء لاه تاأثيرات ضااره علاى اال

الكلوريد الذائب في مياه اآلبار  تركيزمعدل  ، أن  ( 16) ( والخريطة17والشكل) (16الجدول )ونالحظ من 

حتلات االجازاء الغربياة أ،  ملغم/لتار( 1291- 21وتوزيعها المكاني حسب نتائج تحاليل النماذج  بل  باين )

ملغم/لتر( في بئر 1291) و (11ملغم /لتر( في بئر ) 117في بادية الجزيرة بين ) حتاوترحيث  على قيمأ

( 7ملغم/لتر( في بئار ) 291) و (2ملغم/لتر( في بئر ) 122)  بين حتاوترسهل الفيضي في ال  أما(، 19)

 788) و( 12ملغم/لتاار( فااي بئاار ) 112الكلااور فااي الماادرجات النهريااة بااين ) أيااون، بينمااا نالحااظ ساايادة 

 ،( 11ملغم/لتر( في بئر )

( ويعاد هاذا المعادن مان NaClالهااليات)اذا يعزى سابب تراكيازه العالياة فاي هاذه المنطقاة لوجاود طبقاات 

 منطقة،الفي  الموجودة نتيجة وجود المعادن الطينية وصخور المتبخرات  ة الكلوريد الطبيعي أيونر ادمص

وهنالااك مصااادر اخاارى للكلااور هااي الفضااالت  هااذه الصااخور المصاادر األساااس لعنصاار الكلااور  تُعاادإذ 

كيزه عن الحد األعلاى المساموح باه لاه تاأثيرات زيادة تر أن  ووالفضالت الصناعية ومياه الري ،  العضوية

تااأثيره علااى الزراعااة يتجلااى فااي زيااادة  أن  ووالزراعااة والصااناعة ،  انساانلإلساالبية علااى كاال ماان الشاارب 

الحقاة مان لاات في النبات في المراحال يونالنبات والذي يؤثر على نمو النبات إذ تتجمع هذه األ تركيزه في

ق لزياادة تركيازه فاي النبااتراوالنمو، وبالتالي ذباول األ
)3(

تركاز العنصار فاي المنااطق الساهل الفيضاي ،  

 من باقي المناطقة. أكثر

 
                                                           

(عبدا هلل ياسين العكيدي ، تأثير نوعية المياه من مصادر مختلفة على نماو صانفين مان الاذرة الصافراء ، رساالة ماجساتير 1)

 .21، ص 1117)غير منشورة ( ،كلية التربية جامعة تكريت،

أطروحة دكتوراه )غير منشورة( ،كلية التربياة ،جامعاة فولوجية سهل السندي ،جيومور(  رقية احمد محمد أمين العاني ، 2)

 . 117، ص 1111الموصل ،

عبدهللا ياساين علاي العكيادي ،  تاأثير نوعياة الميااه مان مصاادر مختلفاة علاى نماو صانفين مان الاذرة الصافراء، مصادر  3))

 .11سابق، ص
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 (16جدول )

( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من ppmات السالبة ملغرام /لتر )يونالتوزيع المكاني لأل

 1111لسنة ابار المنطقة 

اسم 
 الناحية

رقم 
 البئر

 اسم المقاطعة
 ورقمها

اسم صاحب 
 البئر

كبريتات

SO4 
CI 

 الكلور
نترات 

NO3 

بيكاربونات

HCO3 

كاربونات 

CO3 
 

 
 
 
 

مركز 
 القضاء 

 167 167 3.1 567 519 9عبد النبي/ 92شناس  7ب

 171 171 4.5 213 688 عباس لطيف 92عرموشية  7ب

 304 304 6 515 760 اسماعيل ابراهيم 13ابو دف  7ب

 186 186 96 314.2 198 1طاهر/ ايوب 13زنكور 7ب

 198 63 3.1 155 586 3المراسمة ش13ارفيع  7ب

 208 167 3.1 567 519 معمل ادوية سامراء 92تل العليج 9ب

 389 389 155 591 306 9صدام محمد 93ازرير 0ب

 205 205 117 367 241 ناظم سعد صكبان 11الثنية والفضيالت  7ب

 200 120 156 310 193 نضياء حمدا 99جبيرية  6ب

 92 92 174 788 1978 حاتم ابراهيم 99جبيرية  77ب

 
 
 
 
 

ناحية 
 الثرثار

 60 122 148 117 2016 عطية جاسم جواد 84االجودي 77ب

 62 80 98 198 2131 مضهر محمد ابراهيم ج2الجزيرة  77ب

 56 70 124 275 1833 ابو عبد هللا ج2الجزيرة  77ب

 42 87 55 125 1912 دلف دحام النيساني 8القلعة  77ب

 61 72 78 423 3730 عدنان عواد عايد ج2الجزيرة  77ب

 55 69 221 557 2297 عبد الناصر علوان ج2الجزيرة  79ب

 52 89 264 533 1798 جمهة محمود احمد ج2الجزيرة  70ب

 47 134 345 186 1949 خالد ابرهيم صالح ج2الجزيرة  77ب

 41 88 155 207 1762 9هالل حمد خليفة/ ج2يرة الجز 76ب

 39 183 5.1 664 3100 خالف جدعان حمودي ج2الجزيرة  77ب

 32 67 187 149 1747 جار هللا غازي 33 مجتلة 77ب

 
 
 
 
 

ناحية 
 المعتصم

 184 255 98 409 226 جاسم احمد فرحان 32طريشة  77ب

 185 258 88 410 226 عكاب يوسف حسين 32طريشة  77ب

 175 389 98 591 306 قدوري خضير خلف 99بنات الحسن 77ب

 195 293 78 282 282 ساجد حميد هواش 99بنات الحسن 77ب

 345 323 77 520 590 نعمة ابراهيم كليب 33تل الكور 79ب

 336 336 102.6 518 623.2 وسمي محمود جمعة  33تل الكور 70ب

 143 143 57.6 208 262 9صاحب جاسم محمد/ 91القادسية 77ب

 610 610 75.4 211 520 يحيى عبد الزراق غثيث 32صيعوية 76ب

 227 227 69.4 208 478 سعدي خضير حمد 34تل العورة  77ب

 120 120 76.9 330 1344 جاسم كريم باسم 34تل العورة  77ب

 
 
 
 

 ناحية دجله

 79 73 177 200 1830 وعد عبد هللا خضر ش2الجزيزة  77ب

 112 100 168 43 1565 9نجم حسن علي/ ش2الجزيزة  77ب

 102 100 122 160 1766 صالح صبار عواد ش2الجزيزة  77ب

 78 95 79 145 1455 غزوان عبد المجيد 88موالي 77ب

 105 105 135 167 1689 قيس خلف حمد ش2الجزيزة  79ب

 112 110 285 781 2269 احمد شامل علي ش2الجزيزة  70ب

 125 119 96 1100 2350 كامل محمود هط ش2الجزيزة  77ب

 76ب
 88كيعيعات 

أمين عبد الرزاق 
 116 110 57 1491 2420 حسون

 70 73 114 284 1725 عارف مجيد شدهان 94ابو توينة  77ب

 116 104 25 142 1574 ردام عبد المجيد فهد ش2الجزيزة  77ب

 119 105 109 165 1800 سامي هاشم رشيد ش2الجزيزة  77ب

داترة المسح الجيولوجي  التحري المصدر:ـ من تنظي  الباحثة باالعتماد على نتاتج التحليخت الم تبرية التي حللت في 
 . الصناعة والمعادن التاب  لووارة معدني 
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 (16شكل )

 SO4التوزيع المكاني األيون الكبريتات ملغرام /لتر)
-2

( )ppm ابار عينات المأخوذة من لالمختبرية ( في نتائج التحاليل

 1111لسنة  المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 .(26جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على        
 

 (12خريطة )

 SO4التوزيع المكاني األيون الكبريتات ملغرام /لتر) 
-2

( )ppm في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة )

 1111لسنة  ابار المنطقةمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

       

  

 

       . Arc Gis10.2وبرنامـج  (16جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على 
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 ( 17شكل )

( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من Cl -) ( )ppmالتوزيع المكاني األيون الكلوريد  ملغرام /لتر

 1111لسنة  ابار المنطقة

 

 

 

 

 

 

         

          

 .(16جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على         

 (16خريطة )
ابار ( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من Cl -) ( )ppmالتوزيع المكاني األيون الكلوريد  ملغرام /لتر 

 1111لسنة  المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Arc Gis10.2وبرنامـج  (16جدول )الباحثة باالعتماد على  المصدر :ـ من عمل
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  NO3النترات  - ج

ات السالبة ، والمصدر األساسي في الطبيعية للنترات هو الجو ، والنباتات البقلية، وناواتج يونوهو من األ

ت ات  والتسااميد الصااناعي للزراعااة  والمياااه المنزليااة الثقيلااة والفضااالانااتفسااأ النباتااات  وبااراز الحيو

الصااناعية المائيااة 
)1(

(، معاادل تركيااز 17( والخريطااة)18والشااكل ) (16الجاادول )وكمااا يالحااظ فااي , 

            باااين حاااتاوتر التاااي ي حساااب نتاااائج تحاليااال النمااااذج انوتوزيعهاااا المكااا المنطقاااةالنتااارات فاااي أباااار 

نسابة  أقالزيارة باين فاي بادياة الج حاتاوتراحتلت االجزاء الغربية اعلاى قايم و ، ملغم/لتر(  122 -1.1)

ه كلماا زاد العماق اناهناك عالقة عكسية بين عماق البئار ونسابة تركياز النتارات إذ  أن  ومن الجدير بالذكر 

البئر قل تركيز النترات والعكس صحيح ، ويعزى سبب ذلك إلاى مصادر النتارات التاي تكاون مان ساطح 

 انوالحيو انسنالعضوية لفضالت اال األرض من الملوثات العضوية وغيرها الناتجة عن تحلل المركبات

راق وواأل ياة  فاي الترباة وتفساأ النباتااتائوتفسأ األحياء ومنهاا صاناعي بعفال اساتعمال األسامدة الكيمي

بعياده عان  والتي تضيف النترات الى التربة ومنهاا الاى الميااه الجوفياة ، وزياادة العماق يجعال ميااه البئار

مصاادر التلااوث ماان سااطح األرض
)2(

زيااادة تركياازه لااه دور ساالبي وخطياار علااى اسااتخدام المياااه  أن   ، و

 ت الصناعية والزراعية.مااوكذلك االستخد انالحيو أو انسناال انله للشرب سواء ك يةاوالح

 

HCO3البيكاربونات ) - د
-

 ) 

تااأتي الكربونااات فااي المياااه الجوفيااة ماان عمليااة إذابااة الصااخور الكاربونيااة وأيضااا ماان التساااقط 

كسيد الكاربون، ويعد وجاود البيكاربوناات عناد اساتعمال الميااه الجوفياة فاي أوي ثاني المطري الذي يحتو

تنتج عن زيادة البيكاربونات تتمثل في تكتل  الترب ومن ثام  ئاومسهناك  أن  عمليات الري ضرورياً، إال 

ى إعاقاة وحركاة المغاذيات التاي تاؤدي إلا متصااصازيادتها تقلل من   أن  زيادة نسبة  صوديوم فضال عن 

نمو النبات
(3)

 . 

الكااربون يتحاد ماع  أياون فاأن( 8.1وتتأثر البيكاربونات باألس الهيدروجيني فإذا قلت قيمته عان )

الهيدروجين ويتحول إلى بيكاربونات أيون
(4)

 ( ،19( والشاكل )18والخريطاة ) (16الجدول )وتبين من  ، 

 611 - 61باين ) تراوحاتائج تحاليال النمااذج  ي حساب نتاانالبيكاربوناات وتوزيعهاا المكا معدل تركيز أن  

ملغم/لتار(  611) باين    تراوحتللبيكاربونات في المدرجات النهرية  تركيز  أعلى أن   في حين  ملغم/لتر(

 189) باين تراوحاتية السهل الفيضاي انأتي بالدرجة الثي(،  و19) ملغم/لتر( في بئر 87) و( 19في بئر )

حتلت بادي الجزيرة فاي االجازاء أحيث ،  (2ملغم/لتر( في بئر ) 61) و( 12) ( وبئر7ملغم/لتر( في بئر )

ملغام /لتار( فاي بئار  181)و (16ملغم/لتار( فاي بئار ) 69) باين تراوحاتالقايم و  أقالالغربية من القضاء  

(11.) 

CO3الكاربونات هـ ـ 
- 2

)) 
ي حساب نتاائج تحاليال انالمكا لقد بل  معدل تركيز الكاربوناات وتوزيعهاا  ،بما يخص الكاربونات أماو

أعلااى نساابة  أن   ملغم/لتاار( 611 -11بااين ) تراوحاات( 19( وخريطااة)11شااكل ) (16جاادول )النماااذج فااي 

ملغم/لتار( فاي بئار  21)و ( 19ملغم/لتر( فاي بئار ) 611) تراوحت بينللكاربونات في المدرجات النهرية 

            و( 7ملغم/لتاااار( فااااي بئاااار ) 189)  تراوحاااات بااااينيااااة السااااهل الفيضااااي انأتي بالدرجااااة الثياااا(،  و12)

القايم و  أقالحيث احتلت بادي الجزيرة في االجازاء الغربياة مان القضااء  ( ، 11ملغم/لتر( في بئر ) 111)

 (. 18ملغم/لتر( في بئر ) 112)و  (11ملغم /لتر( في بئر ) 11)بين  تراوحت

( الذائب في الماء و قابلياة  CO2بون )كسيد الكارأوي انهناك عالقة طرديه بين نسبة وجود غاز ث

          مثااال الحجااار الجيري)كاربوناااات الكالسااايوم( والاااادولومايت ، المااااء علاااى إذاباااة التكويناااات الصاااخرية

CaMg (CO3)) ،  أوي انزيادة نسبة غاز ث فأنوبالتالي( كسيد الكاربونCO2 الذائب فاي المااء الجاوفي )

 العناصر وهذا يعني  زيادة األمالح في المياه الجوفية. يزيد من قابليتها على إذابة مثل هذه

                                                           

سااامراء ، رسااالة ماجسااتير )غياار منشااورة( صااافي أسااود حمااود حمااادة ، تقاايم كفائااه الخزنيااة الكميااة والنوعيااة لبحياارة  1))

 .21، ص 1118،جامعة تكريت ، كلية التربية ،

 .168( اسباهيه يونس المحسن، المياه الجوفية في منطقة سنجار واستثمارتها ،مصدر سابق،ص2)

 .128، ص1982محمد عز الدين حلمي، علم المعادن، دار الجيل للطباعة والنشر، القاهرة،  (3)

 .117فولوجية سهل السندي ، مصدر سابق، صجيومورمد محمد أمين العاني ، رقية اح (4)
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  (18شكل )

- NOالنترات  ملغرام /لتر) يوني األانالتوزيع المك
3

( )ppm ابار لعينات المأخوذة من ( في نتائج التحاليل المختبرية

 1111لسنة  المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 .(92جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على            

 (17خريطة )

- NOالنترات  ملغرام /لتر) يوني األانالتوزيع المك 
3

( )ppm ابار ( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من

 1111لسنة  المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Arc Gis10.2وبرنامـج  (92جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على 
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  (19شكل )
( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من HCO3-( )ppmالبيكاربونات  ملغرام /لتر) يونألي اانالتوزيع المك

 1111لسنة ابار المنطقة 

 

 

 

 

 

 

 

 (16جدول )لمصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على              

  (18خريطة )

( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من HCO3-( )ppmالبيكاربونات  ملغرام /لتر) يوني األانالتوزيع المك

 1111لسنة ابار المنطقة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Arc Gis10.2وبرنامـج  (16جدول )لمصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على ا
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 (11شكل )

CO3) رالتوزيع المكاني األيون الكاربونات ملغرام /لت
- 2

)(ppmفي نتائج )  ابار التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة من

 1111لسنة المنطقة 

 

 

 

 

 

 
                  

 (92جدول )المصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على     

  (19خريطة )
ابار من ( في نتائج التحاليل المختبرية لعينات المأخوذة ppm)(CO3- 2) التوزيع المكاني األيون الكاربونات ملغرام /لتر

 1111لسنة  المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Arc Gis10.2وبرنامـج  (16جدول )لمصدر :ـ من عمل الباحثة باالعتماد على ا 
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 ات المائية الجوفية انالخواص الكيميائية للخز 
 

 ةانجانالجوفي ضمن تكوين  انـ الخواص الكيميائية للخز1

 11ة والباال  عاددها اناجانلتحاليل الكيميائية لإلبار المحفاورة ضامن تكاوين تم االعتماد على نتائج ا        

 اننوعياة الميااه الجوفياة لميااه هاذا الخاز انيالحاظ با وبئراً في تحديد الخواص الكيميائية لمياه هذه االبار 

      ، تضااام ثالثاااة نوعياااات، الغالباااة هاااي نوعياااة الميااااه  الجاااوفي هاااي ميااااه تعاااود لمجموعاااة الكبريتاااات

ميااه هاذا ، ترسابات الموجاودة ضامن هاذا التكاوينالكبريتات، متأثرة الى حاد كبيار بطبيعاة  –الكالسيومية 

مصادر ميااه  ،تكون ضعيفة الملوحة الى مياه مالحة مع وجود عدد من االبار ذات الملوحاة العالياة انالخز

ماع الميااه القادماة مان  اختالطها مياه بحرية بفعل هاأنوكهي المياه الجوية مع وجود مياه تبدو  انهذا الخز

علاى  انالميااه الجوفياة فاي هاذا الخاز ،المياه البعيدة القادمة بفعل الحركة االفقية للمياه الجوفية أو عماقاأل

تراكياز الكالسايوم والمغنيسايوم فيهاا والمتمثلاة بمنطقاة  ارتفااعالغالب تكون عسرة الى عسارة جاداً بسابب 

 رثار .غرب دجلة في ناحيتي دجلة والث

 الجوفي ضمن تكوين المقدادية انالخواص الكيميائية للخزـ 2

بئراً محفور ضمن تكوين المقدادية في القضاء  تمت دراسة الخاواص الكيميائياة 11من خالل دراسة      

( الخاااص بالعناصاار السااالبة 16الخاااص بالعناصاار الموجبااة وجاادول )(12)لهااذه االبااار وحسااب الجاادول 

هااي ماان مجموعااة الكبريتااات، والنوعيااة السااائدة هااي  انلمياااه الجوفيااة فااي هااذا الخاازنوعيااة ا انيالحااظ باا

كبريتاات  –كبريتاات ومغنيسايومية  –النوعيات االخرى المتمثلة بالصوديومية  أماكبريتات،  –كالسيومية 

ات ونايي باين األياون، وهذه النوعيتين قد تكون ناتجة من خالل عملياة االحاالل األأقلفتكون نسب تواجدها 

الميااه  قاد  ه، هاذكلورياد –، ونوعيته مغنسيومية كلوريدهنالك ابار   من مجموعة ال، والموجبة في المنطقة

فهي  انملوحة مياه هذا الخز أما ،القاطعة لمسافات بعيدةو  عماقبالمياه الجوفية القادمة من األ ةكون متأثرت

مصادر هاذه الميااه هاي  العالياة الملوحاة اه ضعيفة الى متوسطة الملوحة ماع وجاود بعاض االباار ذات الميا

المياه الجوية، ومياهها عسرة الى عسرة جداً بسبب ارتفاع نسب تراكيز الكالسيوم والمغنيسيوم فاي مياههاا 

 والتي تتمثل بمنطقة شرق دجلة في ناحيتي مركز القضاء وناحية المعتصم .

 

 ي لآلبار حسب المقاطعات انتحليل المكال 

عيااة بالن ي لآلبااارانالتوزيااع المكاا انباا( ، 11والشااكل )  (17جاادول )ن خااالل مالحظااة اليتبااين ماا       

            جااااءت المقاطعاااات وحساااب المقاطعاااات التاااي تقاااع ضااامن الساااهل الفيضاااي يكاااون متباينااااً  واالرتوازياااة

احتها لاى ويعاود ذلاك لكبار مساو( بالمرتبة األ11المجتلةل ج ،9،الجزيرة 11بو الحيل أ،ج17م الرحال أ)

لااى وبعاادها عان مصااادر المياااه وتعتمااد علاى المياااه الجوفيااة بالدرجاة األوفضاالً عاان اساتثمارها الزراعااي 

( بئاار والمجمااوع 111( بئاار واالرتوازيااة )119)ج 17بلاا  عاادد االبااار النبعيااة فااي ام الرحااال  السااطحية،

اباو  أماا ، (%11.2بلا  ) رةالمحفاووبنسابة المقاطعاة مان عادد االباار بئار ( 219االبار في المقاطعة بل  )

( بئار ومجماوع االباار 79( بئار واالرتوازياة )118) 11بلا  عادد االباار النبعياة فاي اباو الحيال 11الحيل 

  لاب الجزيارة أما (،% 9.9بل  ) المحفورة ( وبنسبة المقاطعة من عدد االبار 197الكلي في المقاطعة بل  )

( 129( بئر والمجماوع االباار الكلاي فاي المقاطعاة بلا  )112( بئر واالرتوازية )112عدد االبار النبعية )

( 198لا  عادد االباار النبعياة )ب 11المجتلاة  أماا(، % 8.7بلا  ) المحفورةوبنسبة المقاطعة من عدد االبار 

( وحتلات المقاطعاة نسابة بلغات 196( بئر ومجموع االبار الكلاي فاي المقاطعاة بلا  )98بئر واالرتوازية )

ي أو)حامقاطعات مان حياث عادد االباار المحفاورة بهاا هاي ال أقل أما، المحفورة االبار (  من عدد% 7.1)

 أن   ونستنتج ( 11من الجدول ) %(، 1.1آبار( وبنسبة ) 7( والتي بل  عدد اآلبار فيها )1، مشهد17البساط

(بئر وتأتي 1672ناحية من حيث عدد االبار المحفورة هي ناحية الثرثار التي بل  مجموع االبار بها ) أكثر
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بئر واخير ناحية المعتصم  (819ت )غبئر والثالث ناحية دجلة بل (862ي مركز القضاء بل  )انمركز الثالب

( بئر661وبلغت )
(1)

نوعياة  أن   ضمن المنطقة وجادي لخواص المياه الجوفية انمن دراسة التحليل المك ، و

،  كلوريديااة بيكاربوناتيااة  أوتكااون كبريتاتياة  ن  أ أمااتكاون متغااايرة، فهااي   المنطقااة الميااه الجوفيااة ضامن 

فهاي كبريتاتياة فاي  ،وذلك تبعا لطبيعة المنطقة وخصائصها الجيولوجية والهيدروجيولوجياة وتغذياة الميااه

 وبيكاربوناتية في غالبية مناطق الشرقية لنهر دجلاة ،،وبالذات ضمن خزان أنجانة  غالبية مناطق القضاء 

المقدادية ، وهذا قد  انوبالذات ضمن خز  ، نفس المنطقة يل من االبار الموجودة في وكلوريدية في عدد قل

نتيجاة تأثيرهاا بالمعاادن الطينياة  أو ، مساافات بعيادة ناوع ماا أو أعمااقيكون ناتج من قدوم هذه المياه مان 

 . الموجودة في المنطقة 

 (17جدول )

 1111لسنة  لمقاطعاتحسب ا ةالرتوازيالإلبار النبعية  و يانتوزيع المك 

 الناحية
اسم المقاطعة 

 ورقمها
 

 لةــــار العامــــدد االبــــع
 مجموع االبار

النسبة المئوية % 
 لمجموع االبار

 ةرتوازيالا ةنبعيال 

 مركز القضاء
 

 2.2 90 20 70 92شناس 

 1.2 50 20 30 03زنكور

 0.7 27 11 16 03أبو دلف 

 5.7 229 17 212 00الثنية والفضيالت

 4.4 176 13 163 ش03ارفيع 

 0.7 29 15 14 92عرموشية 

 1.7 68 22 46 92طقطق 

 1.1 45 19 26 93ازرير

 3.5 143 23 120 92تل العليج 

 0.2 7 1 6 90ي البساطأوح

 2.7 109 11 98 3ام الطاليب

 ناحية الثرثار
 

 0.8 31 3 28 9معيجل والركة

 0.2 7 3 4 0مشهيد 

 1.3 51 26 25 2القلعة 

 0.6 25 15 10 2الكوير

 7.3 296 98 198 33المجتلة

 13.4 539 230 309 ج03ام الرحال 

 3.4 139 54 85 24االجودي

 9.9 397 79 318 33ابو الحيل 

 

 ناحية المعتصم
 

 2.0 80 33 47 20كيعيات

 2.0 79 52 27 32طريشة 

 2.0 82 29 53 32صيعوية

 3.2 130 33 97 الكورتل 

 1.0 40 15 25 34تل العورة 

 1.6 66 17 49 32حويشات

 2.3 92 11 81 93بنات الحسن 

 2.9 115 28 87 99جبيرية 

 1.4 58 20 38 90القادسية 

 ناحية دجلة
 

 4.3 175 25 150 39مكيشفة

 1.8 71 18 53 94ابو توينة

 0.5 20 9 11 2القادرية 

 0.5 19 11 8 3يصالت ية وحوانديو

 0.7 29 17 12 4سموم

 8.7 349 114 235 2الجزيرة 

 2.4 96 46 50 22الموالي

 1.7 70 20 50 22عين الفرس

 86 4029 1178 2851 المـجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

صاالح الادين، شاعب الماوارد المائياة فاي )مركاز قضااء  ( وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية فاي1) -المصدر: 

 ات غير منشورة(.ان)بي 1111سامراء، ناحية المعتصم، ناحية دجلة، ناحية الثرثار(، قسم التخطيط والمتابعة، 

 حثةية للباان( الدراسة الميد1)
                                                           

 ( جمعت اعداد االبار في مقاطعات كل ناحية على جهة واظهار مجموع االبار في كل ناحية .17من الجدول)  (1)
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 ( 11)لكش

 1111ي لإلبار النبعية  والرتوازي حسب المقاطعات لسنة انتوزيع المك 

 

 

 

 

 

 

     

 .(17جدول )المصدر:ـ من عمل الباحثة باالعتماد على 

 (11)صورة

 (12بلدية سامراء )بئر الملوية االرتوازي في مركز القضاء مقاطعة  
 

 .18/11/1111التقطت الصورة بتاريأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .18/1/1112التقطت بتاريأ 

 

 (11صورة )

 تابع الى ناحية المعتصم (11ريةجبي)( نبعي في مقاطعة انلصاحبة )ضياء حمد 9بئر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .18/11/1112التقطت بتاريأ 

 

 ةاالرتوازي



 
 

 {{الرابع الفصل}}
 

  املستقبلية والتوجهات اجلوفية املياه استثمار
 

 

 اجلوفية املياه استثمارات ـ وال:أ 

 االنسانلشربالجوفيةالمياهصالحية-أ

 الزراعيةألغراض الجوفيةالمياهاستخدامصالحية-ب

 لشربالحيوانات الجوفيةالمياهصالحية-ج

 الصناعةألغراض الجوفيةالمياهصالحية-د

 واالنشاءاتالبناءألغراضالجوفيةالمياهصالحية-ـه



 :ةراسالد منطقة يف اجلوفية املياه الستثمار املستقبلية التوجهات  ـ ثانيا  

 (الحيواني,النباتي)التوجهاتالمستقبليةالستثمارالمياهالجوفيةفياالنتاجالزراعي -1

 ياهالجوفيةلتحقيقالتكاملالزراعيـالصناعيالتوجهاتالمستقبليةالستثمارالم -2
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 {{الفصل الرابع}}

  استثمارات املياه اجلوفية وال:ـ أ 

و أالمحافظدة لييادا وتردديد االدصا  اا  فدنَّ  وفرة المياه حجر الزاوية ألي تقدد  اتصادا ي لد ا  تُعد

البحث لن موار  جديدة دامية في مخصيف المجاالت
(1)

. 

يكوَّ هناك وار  مدايي   أَّ   رية ترتبط بحياة االنساَّ وتطوره ف بد يتنمين المياه تضية مايعصبر  

)الحياتيدة(  الحاجدة البيولوجيدةهي يسد حاجة الفر  من المياه و اول الحاجات 
(2)

الميداه الجوفيدة مدن   أَّ   و ,

جافددة ودددبة الجافددة والبعيدددة لددن لاالمددوار  الطبيعيددة المامددة وهات األهميددة البال ددة ومااددة فددي المنددا   

ماا ر المياه السطحية وفي موالم الجفاف
(3)

)منطقة   الجزء ال ربي مناا  اليماة وراالمنطقة الد وتصمثل  ,

 . جزء من ه ه المنا    (الجزيرة

جداء ا أمدن ذد ايي مدن  وَّ أمدن مدايي , لد  ه ال يصحقد أ الحاجة الى المياه في انصدا  ال د اء , تز ا 

الميداه الع بدة مدور    أَّ   الدى  , وند  المعندى بالبيةدة والصنميدة  6992 ئ لمؤتمر ) بين( في لدا  أول المبا

النضدو  ومحدد  ومعددرل ليخطددر 
(4)

اددبم مدن الضددروري الحفددال ليدى الددوار  المددايي المصددا  أولييددة  ,

مثدل فدي وحمايصه من الصيوث ألجل ضدماَّ مسدنلة األمدن المدايي ألي منطقدة ولصحقيد  لدد  مدن الحاجدات تص

 ميددات  بيددرة  تددوافرالميدداه ليمادددية وبجاندد   تددوافرو الميدداه ليمنددالل ولاددر  االنسدداَّ , مصدددا اتا تددوافر

الزرالية واالنصا  الانالي .      ليمنصجات 
 

نوليدة الميداه الجوفيدة  عصمدد ليدى ( تUses Ground Waterاالدصخدامات الميداه الجوفيدة ) أَّ   و

تادورا  واضدحا   وتعطدي  يوندات الموجبدة والسدالبةألكوندة لادا وترا يدز اومحصواها مدن المدوا  الاديبة الم

( والاددنالية Irrigation( و االرواييددة )Domisticالمخصيفددة الباددرية ) ألذددراللمدددا االددصخدا  هدد ه 

(Artificial ومدا ,)وتدنتي أهميدة الميداه الجوفيدة مدن  ,ادفاتاا الكيمياييدة, الفيزياييدة والبيولوجيدة ت ييدر

ه تنعدد  االمطدار أفدي موالدم الاديف  الديماماددرا  أالاالدا  الدكاَّ العديدد مدن المندا   لييادا  صمدا لام ل 

 والسيول السطحية, وتد وضعت تاانيف تياالية لدة ل رل تحديد ا حية الميداه الجوفيدة ل الدصخدامات

المخصيفة
(5)

. 

  املياه اجلوفية لشرب االنسان صالحية  - أ
(Ground Water Suitability for Drinking Water) 

يعصمد االصخدا  المياه الجوفية ل رل در  االنساَّ واالالصخدامات المنزلية االمرا بادكل أالدا  

ضدافة الدى الادفات أوالسدالبة,  ة لألمد   ال ايبدة وتر يدز بعدي األيوندات الموجبدةيالاالليى العناار اال

ة, وبالمقارنددة مددت الصاددانيف الكيمياييدة ذيددر العضددوية والمر بددات العضددوية الاددفات الحياتيددة واالدددعالي

 (  والموااددفات  القياالددية العراتيددةWHO,2007العالميددة المقصرحددة مددن تبددل منظمددة الاددحة العالميددة  )

والمواادفات القياالدية   االمريكيدة    2006(  لسدنة 764الجاال المر زي ليصقييس والسيطرة النولية رتدم) 

(U.S.P.H.S.,1962 المعصمدة في بياَّ مدا ا حية )  مدن مد ل  المياه الجوفيدة لادر  االنسداَّ, وهلد

                                                 

 .46الاب  , ص ( تاالم لبيد فاضل, المياه الجوفية وإمكانية االصثمارها في اإلنصا  الزرالي في ناحية الكرمة, مادر1)

   .611رلوتي, االصثمار المياه الجوفية في حوضي بدرة وجااَّ في محافظة واالط , مادر الاب  , صأهند فاروق  (2)

 .246الباهية يونس المحسن, المياه الجوفية في منطقة النجار واالصثماراتاا, مادر الاب  , صأ (3)

, تقديم ددامل لمدوار  الماييدة القديمدة فدي العدالم نيويدورك ايدار  المنظمة  العربية لألراا  الجوي معاد الدصو اولم ليبيةدة (4)

 .12, ص6994

انصاددار تاالددم حسددين المددولاني, الظددروف الايددد وجيولوجيددة والجيومرفولوجيددة العامددة لألجددزاء الاددرتية مددن محافظددة  5))

 .609-601,ص مادر الاب ميساَّ , 

 



 ** استثمار املياه اجلوفية والتوجيهات املستقبلية ***************************الفصل الرابع **
 

 624 

م   الم ابة وبعي العناار الرييسة فياا, ولند مقارنة ه ه المواافات مت نماه  المياه الجوفية ألنسبة ا

 و االالصخدا  المنزلي.ألد  ا حيصاا ألذرال الار  االنساَّ  أَّ  وجد المنطقة المنموهة من 

ار  مام جدا من الناحية الاحية ال ي يكوَّ معدل در  البدال ين في مياه ال العناار تر يز  أَّ  

ليندات مدت و اندت نصدايا المقارندة , اإلنسداَّ   تدنيير ليدى ادحة لصر/اليو  ( وب ل  يكوَّ الماء أ ثر  1.5)

 ما ييي :ـ ة  راالالمياه الجوفية المنموهة من منطقة الد

مدار  الحددو  المسدموحة بادا منظمدة  pH))  تديم معظم آبار المنطقدة تمصيد فنَّ  ( pHبالنسبة إلى تيم ) -6

( 22)لند بةرالقالدية  (.18بي ت ) pH))نسبة لـ ىليأحيث بي ت  (4-1الاحة العالمية الصي هي بين )

وهدو ذيدر ادالم  (ندالم الدعد ادكباَّ)فدي مر دز القضداء لاداحبة  11في مقا عة الثنية والفضدي ت 

فدي  (14)لندد بةدر  الحامضدية  (5.9تدل نسدبة واديت )أ بي دت, ضمن المواافات العالمية و العراتيدة

   . ( لف  حا  النيساني ) لااحبة الثريارفي ناحية ا 7القيعةمقا عة 

فدي  (64) لموتدت بةدر TDS))نسدبة  ىليدأحيدث بي دت  الماييدة ببدار  لنمداه ( TDS ,THمن ناحية ) -2

تدل أ بي دت,  لصر\مي م  (8123) بي ت( حمدأجمعة محمد ) ااحبةلـ  9الجزيرة مقا عة  ناحية الثريار

                    ش 14فددددي مر ددددز القضدددداء مقا عددددة ارفيددددت (5)لموتددددت بةددددر  لصددددر\مي ددددم  (1432نسددددبة وادددديت )

 ش9مقا عة الجزيرة   جية في ناحية 14نسبة لموتت بةر  ىليأحيث بي ت  TH, واما(4مة /رااللـ )الم

لموتدت  لصدر\مي دم  (847تل نسبة واديت )أ ي تب, لصر\مي م  (989) بي ت( حمد دامل لييألـااحبة )

ير ة ذراالمياه منطقة الد أَّ   و ,(  حاتم هيمبراأ)  لااحبة 22جبيرية في مر ز القضاء مقا عة 10بةر 

 .(TDS ,TH)االم ليار  من ناحية 

ناحيدة  جيدة  19لموتت بةر  (Na ) ة  لاو يو بليى نسأ, حيث بي ت  Na ,(Ca) ينالموجبن يونيألا   -1

تدل نسدبة أ بي دت, لصدر\مي دم  (6119) بي دت( مين لبدد الدرلاق حسدوَّألـااحبة ) 71ا عة  يعيعاتمق

         لدددـااحبة 61تدددل العدددورةفدددي ناحيدددة المعصادددم  مقا عدددة ( 10)لموتدددت بةدددر لصدددر\مي دددم  (8واددديت )

ناحيدة المعصادم مقا عدة فدي  27لموتدت بةدر  Ca))كالسديو  يليى نسدبة لأما أ,    ( العدي مضير حمد)

تل نسدبة واديت أ بي ت, لصر\مي م  (195.46) بي ت( تدوري مضير ميفلـااحبة )  26بنات الحسن

                ااحبةلدددددـ 21القا الدددددية مقا عدددددة  ناحيدددددة المعصادددددم فدددددي  21لموتدددددت بةدددددر  لصدددددر\مي دددددم  (109)

مدن تقدت مدار  الحددو  المسدمو  بادا لكدل جميدت العيندات اببدار ليمنطقدة    , (2ااح  جاالم محمد /)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              واافات االمريكية.م,وال  2007( لسنة WHOالمواافات العراتية , )

فدي ناحيدة المعصادم   (30) وتدت بةدرلم   نسدبة ليم نيسديوليدى أحيدث بي دت   (Mg) الم نيسديو  لأليوَّ -7

تل نسبة وايت أ بي ت,  لصر\مي م  (433) بي ت ( العدي مضير حمد) لـااحبة 61تل العورةمقا عة 

 فدنَّ  (,   ضدياء حمدداَّ) لدـااحبة  22جبيرية مقا عة   مر ز القضاءفي  9لموتت بةر  لصر\مي م  (40)

  ( 12ةدر )ب ,لاداحبة ضدياء حمدداَّ (9ةدر)ب لددا اببدار معظم اببار تقت مار  الحدو  المسمو  باا مدا

 وموااددفات منظمددة الاددحة العالميددة حسدد  الموااددفات العراتيددة  ,(ولددد لبددد ي مضددير)لادداحبة 

(WHO )واافات االمريكيةموال .  

   جيددة فددي ناحيددة (11)لموتددت بةددر (K)  ليبوتاالدديو  نسددبةليددى أحيددث بي ددت  ( K) البوتاالدديو  أليددوَّ -5

تدل نسدبة واديت أ بي دت, لصدر\مي دم  (12.7) بي دت(  تيس ميدف حمددلـااحبة ) ش9جزيرة المقا عة 

 دل اببدار  فدنَّ   , (4مة /راالش لـ )الم14في مر ز القضاء مقا عة ارفيت  5لموتت بةر  لصر\مي م  (2)

 .الم  ورة الابقا  مواافات الباا حس  تقت ضمن الحدو  المسمو  

Cl الكيوريدالسالبة  لأليونات  -1
-

SO4 والكبريصات 
=

 NO3 والنصرات  
-

 ل نماه  المنطقة تقت مدار   فنَّ  

 لراتيا و وليا.باا  الحدو  المسمو 

( ال ي يوضم تيم الحدو  المسمو  باا حس  المواافات العراتيدة ومنظمدة 21و ما في الجدول )

 .   ر السابقة ال مدا ترا يز العناار فض  لن والمواافات االمريكية الاحة العالمية 
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وهل  لعدد  مطابقصادا ليمواادفات  َّ مياه آبار ذير االحة ألذرال در  اإلنساَّنمكن القول بي 

إلنسداَّ وهلد  الرتفدار تر يدز الميوحدة والعناادر الرييسدة فيادا, إال إنادا ل بادا لالميدا ىوالموا الم  ورة

 .تكوَّ االحة ل الصعماالت األمرا حيث تسصعمل ألذرال ال سيل

نسدمة(  21748كاَّ واالصا  ام في مقا عات الصي تعصمد ليى المياه الجوفية يبيغ لدد هم )ألدا  الس َّ  أ

 11في البال ة )لريا( و بقا الالصا  ات الفر  29 ما يوضحه جدول) 2066حس  االقا ات السكاَّ لسنة 

 
1
( النويا  /النة 

(1)
  11)واالصا ك الفر  الحضدري والبدالغ   

1
نزلدي ليدى مجمدور الطيد  الم فدنَّ  . (/الدنة 

 11583495يبيغ حوالي ) في المنطقةالمياه الجوفية 
1

( النويا  
()

 

  (28جدول)

وبوحدات  ومقارنصاا مت المقاييس العالمية والعراتية واالمريكية ا حية المياه الجوفية لار  االنساَّ

ppm 
 

 المواصفات العالمية العنصر
المواصفات 

 العراقية

المواصفات 

كيةاالمري  

الحد االعلى واالدنى 

العناصر  قيم من

 للعينات المأخوذة

K
+
 12 - - 12.7 – 2 

Na
+
 200 200 200 1389 – 8 

Mg
++

 50  50 50 433 – 40 

Ca
++

 75 50 50 695.71 – 109 

Cl
- 

250 250 250 1491 – 43 

SO4
= 

250 250 250 3730 – 193 

HCO3
- 

222 - - 610 -63 

TDS 1000 1000 1000 8123 – 1432 

NO3 
- 

50 50 50 345 – 3.1 

TH 500 500 500 989 – 847 

PH 8 - 7   8.8 - 5.8  8.8 - 5.8    8.6 – 6.7 

(, الصحدديث األول, جددول 764الجاال المر زي ليصقييس والسيطرة النولية, المواادفات القياالدية لميداه الادر , رتدم ) (6)

 .2006ليمياه, بالخااي  الكيميايية )الموا  ال لضوية( 

(2)WHO, International Standards for Drinking Water World Health Organization, 4, Edition 

Switzerland, 1999, P.36. 

(3)U.S.P.H.S., Ground Water Hydrology, John Wiley , N.Y.,1962,535PP. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(, إ ارة الصعداوَّ 9ات لدن الميداه رتدم )راالط وذر  أاليا, اليسية  األمم المصحدة, المياه الجوفية في درق البحر المصوال( 1)

 .100, ص6912الصقني ألذرال الصنمية, مناورات األمم المصحدة, نيويورك, 

( يوجد تفاوت في االالصا ك السنوي ليمور  المايي بين الكاَّ الريف والكاَّ الحضر ,اه يقدر االصا ك الفدر  الواحدد مدن )

الدنويا ( ,لمزيددد انظدر الدى :دـ ادبا  حسددن  1  11بينمددا يسدصاي  الدكاَّ الحضدر ) ويا ( لدري  ف ,الدن 1 11الميداه حدوالي )

 .601اليطاَّ العبيدي ,المياه الجوفية في تضاء الحويجة واالصثماراتاا ,مادر الاب  , ص 
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(29جدول )  

/النة( حس  1مياه الجوفية ألذرال المنزلية ) الريف ( من ال–الحاجات المايية  لسكاَّ )حضر  

.2066االقا ات السكاَّ  لسنة   

الوحدة 

 اإلدارية

عدد السكان 

 الحضر
 الحاجة المائية حصة الفرد

عدد سكان 

 ف/نسمةلريا
 الحاجة المائية حصة الفرد

المجموع 

الكلي 

للسكان 

 القضاء

الحاجة المائية 

 الكلية

مركز 

القضاء+ 

ناحية 

 الثرثار

 12233221 181813 1551187 /سنة3م33 85825 8268744 /سنة3م55 128281

ناحية 

 المعتصم
 785352 15223 313238 /سنة3م33 5185 113322 /سنة3م55 5717

ناحية 

 دجلة
 853531 15172 153218 /سنة3م33 11515 122715 /سنة3م55 1825

 11583495 217188 2770713 ــــــــــــــــــ 83961 8812782 ــــــــــــــــــــ 133527 المجموع

 . 95في الفال الثاني ص 2066مجمور االقا ات السكاَّ لسنة  (66بااللصما  ليى جدول ) ةالباحث تنظيممن  -المادر:

 اه اجلوفية ألغراض الزراعيةاستخدام امليصالحية   -ب
(Ground Water Suitability for Agricultural Purposes) 

ة مددن العمييددات المسددصايكة يددالزرالالعمييددة  اإلرواء فددي السددقي و عددد االددصخدا  المدداء فددي مجددال يُ 

  ليموار  المايية, ألَّ معظم المياه المسصخدمة في هد ا المجدال تضديت أمدا لدن  ريد  الصبخدر أو لدن  ريد

 النصم, وتعصمد  مية المياه المسصخدمة في ه ا المجال ليى لوامل هي:

  بيعة المناخ السايد في المنطقة المزرولة. -6

 و  رجة االنحدار.   بيعة الصربة -2

 .نولية النبات المزرور -1

المحاايل الزرالية بمياه اببار  ليل ليى لد   فاية األمطار لسد مصطيبات لميية اإلنبدات,  ري أَّ  

ليميدداه ة مددن أ بددر القطالددات االددصا  ا  راالددعددد القطددار الزرالددي فددي منطقددة الدويُ 
(1)

االددصعمال الميدداه  أَّ  ,

النبات من األمد   وتابييصده ليدى تحمدل ترا يدز هد ه األمد    حاجاتاالروايية يعصمد ليى مدا  ألذرال

وتعصمدد أنظمدة  ,ريالدجدل اد حية ميداه أول ا وضعت لده مسصويات ليصرا يز من ,نور الصربة  فض  لن

والسدالبة   يونات الموجبةألا فض  لن  ه ه اتص ييراالروايية ليى الم ألذرالتانيف المياه الالصخداماا 

الدوف , ,TDS, EC, %Na ,SAR, SO4, Cl))الفادل الثالدثفدي  (21والجددول ) (25جددول ) يراجت

 .النبات واالنصا  النباتيليى  ه ه العناارتنيير  ل  وضمن

حصدواء المداء ليدى ألجميدت الميداه ماادية الصواديل الكاربدايي , و  ـة:ECلية الكهربائيةةالتوصي 1-

                        الصوادددددييية الكارباييدددددةتادددددنف الميددددداه ليدددددى أالدددددا   ,الصرا يدددددز االيونيدددددة  يزيدددددد مدددددن موادددددييصاا

(Electric Condutividyفالمياه الصي يمكن االصعمالاا بنجا   في لمييات ا , )تح لري( ملEC )تلأ 

 /الم مول مايكرو  1000 )من
()

 (µs/cm) يمكدن االدصخداماا  ( 1000 )والمياه الصي تحمل تيمة أليى من

ولكن اإلنصا  يكوَّ ذير مجدي حيث الميوحة العالية تؤير ليى العمييات الحيوية المنظمة لنمدو المحااديل 

                                                 

الكرمدة  , ماددر ( تاالم لبيد فاضل جاالم الجمييي, المياه الجوفيدة وامكانيدة االدصثمارها فدي االنصدا  الزرالدي فدي ناحيدة 1)

 .47-41الاب , ص

(  )مول/الددم ومددا يكر(/cm Ms) الددم6:ددـ وهددي وحدددة تيددا  الصواددييية الكارباييددة وهددي موادديية
1
ْ   25مددن المدداء لنددد  

مييفدة لبدد الحدافر  را  ده, الميداه الجوفيدة وهيدرولوجيدة الميداه  -:ينظدر الدى , ليمزيدد   (µs /cmواجزاياا ميي مول/الدم )

 .700, ص2001لينار والصوليت, لماَّ,  السطحية,  ار حنين
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الصواددييية تيمددة   َّ  أحيددث الج رافيددة الزراليددة والددى تيفاددا ومددن يددم انخفددال العايددد االتصاددا ي ليرتعددة 

ابدار  1حيدث يوجدد , (µs/cm 1899-8680) ة بدين راالدليعينات المنموهة مدن ابدار منطقدة الد الكاربايية

بيددغ  لادد ه النمدداه   (ECلددـ ) تيمددة ليددىأ َّ  أحيددث المددنموهة مددن مجمددور لينددات االبددار (1000)تددل أفقددط 

(8680 µs/cm) (لكا  يوالف حسين ناحية المعصام لااحبة )  65في مقا عة  رياة (21)لند  بةر ,

 22في مر ز القضاء مقا عة جبيريدة  ((9( لند بةر µs/cm 1899)نماه  بيغ ا ه ال( لECتل تيمة )أما أ

هنالد  تدنيير ليدى نمدو  فدنَّ  وبالصدالي  ,أي أنادا أليدى مدن الحددو  المسدمو  بادا , ضياء حمداَّ(لااحبة )

 النبات.

  TDSالذائبة الكلية المواد الصلبة  2-

 هدي  ألنه يوفر العناار الم  ية لينبدات لري  ال ايبة الكيية لامل مام في مياه ا الموا  الايبة يعد تر يز   

ليمويبالم  وتسمى وحدة تيااله) ما ه ر في الفال الثالث (  به  اليى من الحدو  المسمو  
)*(
. 

 

  Na%  Sodium percentageالنسبة المئوية للصوديوم  3-

ل  اد حية الميداه الجوفيدة ألذدرا   المؤدرات ليكادف لدن مدداأهم  النسبة المةوية لياو يو  من  تُعد 

و  ل  يعطي فكرة لن مقدار تفالل ايوَّ الاو يو  مت الصربة ويكسباا مواص تيوية  او القالديدة  لري  ا

ريصدات الكالسديو  بدين الفراذدات بقايدا  بوليا ته في المداء يقدل مدن مسدامية ونفاهيدة الصربدة بسدب  ترالدي  

 أَّ  ,نمدوه وتدنيير السدمي ليدي النبداتالنبات واعوبة حاوله ليدى ال د اء وإلاتدة  البينية مما ينعكس ليى

الصربة الحاوية ليى نسبة  بيرة من أيونات الاو يو  مت الكربونات تسمى تربة تالدية , والصربدة الحاويدة 

مدن  وتحسد  النسدبة المةويدة ليادو يو   صدات تسدمى تربدة ميحيدةليى نسبة  بيرة مدن الكيوريددات والكبري

 (Hamil and Bell, 1986) ـــــــــــة لـالمعا لة االتي
(1)

 (.meq) (ميي مكافئ /لصرب )وتقا  ,

 

 

  

 

                                    

:ـ أَّ   إه  

1. Na%=  في المياه  %تر يز الاو يو  

2. Na   = ياهتر يز الاو يو  في الم    

3. K     = تر يز البوتااليو  في المياه  

4. Ca   = تر يز الكالسيو    في المياه 

5. Mg  = تر يز الم نيسيو  في المياه  
 

 

 

تنيير نسبة الاو يو  في المياه الى ممسة ( 30جدول )في   ي حر  ما,  (6955Wilcoxوتد انف)

.أاناف   بقا لا ه المعا لة 

                                                 

مييفدة لبدد الحدافر  -:ينظر الدى هي وحدة تيا   رجة الميوحة في المياه الجوفية , ليمزيد  -المييمول أو الدي الي المنز:)*(

 701, صنفس المادر را  ه, المياه الجوفية وهيدرولوجية المياه السطحية,

)1) Hamil, L. and Bell, F.G., Groundwater Resources development. Butterworth's, London, 

1989. 344pp. 
  

100
KNaMgCa

KNa
Na% 
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 (30جدول )

 (Wilcox, 6955) حس  النسبة المةوية لياو يو  لري  مياه اتانيف 

 النسبة المةوية لاو يو   انف الماء االصعماالته

وتسصعمل ه ه المياه في ري 

 جميت الصر .
 %  <  20 ممصالمياه 

 %  20 40 جدا جيدمياه  أيضا  في ري جميت الصر .

وتد يسب  ه ا النور من الماء 

ضررا  ليى الصر  النالمة 

مااة تحت لروف القوا , و

ذسيل ذير  افية إها لم يصوافر 

الجبس في الصربة, وتسصخد  في 

الصر  الخانة القوا  هات 

 النفاهية الجيدة.

  40% 60 (مقبولمياه مصوالطة الاو يو  )

ويمكن أَّ تحدث ضررا  في 

معظم الصر  ول ل  تصطي  

وجو  ارف جيد ونسبة ذسيل 

 مرتفعة.

 يا  فيمياه لالية الاو يو  )

 (ا حيصه
% 80  60 

وهي ذير مناالبة ألذرال 

إال إها  اَّ الصر يز  لري  ا

 الكيي لألم   تيي   أو مصوالطا .

مياه لالية جدا  في نسبة الاو يو  

 (ذير االم)
80 <% 

Wilcox, L.V., Classification and use of Irrigation Waters, U.S. Dept. Agric. Circ. 969, 

Washington, D.C. 1955, 19pp. 

النسددبة المةويددة الاددو يو  الدد ي   (31مددت جدددول ) ومقارنصدده (30فددي جدددول ) ومددن هدد ا المقيددا  

جمددت لالميدداه الجوفيددة  أَّ  وجددد   ,ةراالدد بقددت لييدده المعا لددة السددابقة ليددى نصددايا الصحاليددل لإلبددار منطقددة الد

     وياد  فدي اد حيصه (بةدر 61ول)ـدـومقب (بةدر 61) جددا و جيدد (ابدار يمانيدة صال )ــــــالعينات تقت بين مم

((60%تدل مدن أالَّ النسدبة المةويدة ليادو يو   ,( 19وبةدر  15وبةدر  2هدي )بةدر  ابار(ي ية  )
  

, مالددا 

فدي مر دز القضداء مقا عدة العرموددية  (2)بةدر هل  منادا ليى منأبعي االبار الصي تكوَّ نسبصاا المةوية 

في ناحية  ( 15), وبةر  (%63.03) ((Na%المةوية لياو يو   )لبا  لطيف( بي ت النسبة لااحبة 25

 ((Na%(حيث  بي دت النسدبة المةويدة ليادو يو  لاداحبة )ذدزواَّ لبدد المجيدد 77 جية مقا عة المدوالي 

حيدث   (مدين ليدد الدرلاق حسدوَّألاداحبة ) 71في ناحية  جية مقا عدة الكيعيدات  (19),وبةر(%66.99)

ميدداه لاليددة هدد ه االبددار الث يددة تقددت ضددمن  أَّ  و Na)) (%72.89 )%   بي ددت النسددبة المةويددة لياددو يو

تحدث ضررا  في معظم الصر  ول ل  تصطي  وجو  ارف  أَّ   الاو يو  )يا  في ا حيصه( الصي ويمكن

(Wilcox,1955حسدددد  تادددنيف وييكدددو  )جيدددد ونسدددبة ذسددديل مرتفعة
 (1) 

,
  

وية ــــددددـالَّ النسدددبة المة

  (.(80- 60% و يو  اليى منــــــليا

 

                                                 

(1)Wilcox, L.V., Classification and use of Irrigation Waters, U.S. Dept. Agric. Circ. 969, 

Washington, D.C., 1955, 19pp. 

  



 ** استثمار املياه اجلوفية والتوجيهات املستقبلية ***************************الفصل الرابع **
 

 612 

  Sodium AdSorption Ratio (SAR)ـ نسبة امتزاز الصوديوم   4
 تسددمى بنسددبة إمصددزال محصددوا تر يددز الاددو يو  المحسددوبة  نسددبة مةويددة تحسدد  أيضددا   نسددبة أَّ  

, وهد ه النسدبة هدي لدري  اوهل  ل الدصدالل ليدى ضدرر الادو يو  الموجدو  فدي ميداه  (SAR)الاو يو  

 و يسصخد  لصقييم الا   أ ص يرالميعد ه ا  ,و يو  في الماء نسبة ليكالسيو  والم نيسيو لبارة لن  مية الا

 

 (16جدول )

 تطبي  النسبة المةوية  لياو يو  %

 النسبة المئوية للصوديم اسم صاحب البئر اسم المقاطعة ورقمها رقم البئر

 47.36 9عبد النبي/ 92شناس   -1

 63.03 عباس لطيف 92عرموشية   -9

 52.84 اهيمآباراسماعيل  31دف ابو   -3

 43.00 3ايوب طاهر/ 33زنكور  -4

 37.09 3مة/راسالم ش33ارفيع   -2

 46.90 معمل ادوية سامراء 96تل العليج  -6

 34.13 9صدام محمد 93ازرير  -3

 23.20 ناظم سعد صكبان 33الثنية والفضيالت   -8

 50.32 ضياء حمدان 99جبيرية   -2

 43.39 اهيم حاتمآبار 99جبيرية   -13

 22.36 جوادعطية جاسم 48االجودي  -11

 47.95 اهيمآبارمضهر محمد  ج2الجزيرة   -19

 51.71 ابو عبد هللا ج2الجزيرة   -13

 26.48 دلف دحام النيساني 4القلعة   -14

 17.75 عدنان عواد عايد ج2الجزيرة   -12

 29.64 عبد الناصر علوان ج2الجزيرة   -16

 47.63 جمهة محمود احمد ج2الجزيرة   -13

 36.34 هيم صالحآبارالد خ ج2الجزيرة   -18

 21.48 9هالل حمد خليفة/ ج2الجزيرة   -12

 29.06 خالف جدعان حمودي ج2الجزيرة   -93

 16.17 جار هللا غازي 11مجتلة   -91

 15.21 جاسم احمد فرحان 12طريشة   -99

 16.93 عكاب يوسف حسين 12طريشة   -93

 33.91 قدوري خضير خلف 91بنات الحسن  -94

 31.34 ساجد حميد هواش 91بنات الحسن  -92

 32.77 اهيم كليبآبارنعمة  13تل الكور  -96

 23.09 وسمي محمود جمعة 13تل الكور  -93

 30.34 9صاحب جاسم محمد/ 93القادسية  -98

 3.70 يحيى عبد الزراق غثيث 16صيعوية  -92

 1.92 سعدي خضير حمد 18تل العورة   -33

 27.94 باسم كريم جاسم 18تل العورة   -31

 30.26 وعد عبد هللا خضر ش2الجزيزة   -39

 28.41 9نجم حسن علي/ ش2الجزيزة   -33

 48.33 صالح صبار عواد ش2الجزيزة   -34

 66.99 غزوان عبد المجيد 44موالي  -32

 41.88 قيس خلف حمد ش2الجزيزة   -36

 51.41 احمد شامل علي ش2الجزيزة   -33

 55.12 طة كامل محمود ش2الجزيزة   -38

 72.89 أمين عبد الرزاق حسون 43كيعيعات   -32

 32.04 ارف مجيد شدهانع 98ابو توينة   -43

 17.03 ردام عبد المجيد فهد ش2الجزيزة   -41

 16.36 سامي هاشم رشيد ش2الجزيزة   -49

     المخصبرية . ( الخاص بنصايا الصحاليل7ميح  )المادر:ــ من تنظيم الباحثة بااللصما  ليى 
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ثر من تر يز الكالسيو  لايدا أ لري ماكية الصرديم ليصربة الصي تنصا لندما تكوَّ نسبة الاو يو  في مياه ا

الصدي نس  من الاو يو  الى واحد مدن الكالسديو  لالم نيسديو (  1ي ) أ ( 6:1الم نيسيو  بنسبة تقريبية )

تسب  تاصت تجمعات الصربة
 (1)

. 

لطيت ه ه النسبة الصجريبية بادف تقيم جادد الصربدة المصاداص الادو يو  , ويعدد الادو يو  أتد 

حددة ويبقددى باددكل هايدد  فددي حالددة تددوالَّ مددت الصربددة الاددو يومية القابيددة ليصبددا ل ا مددن الميويالاالدد جددزءا  

(Exchangeable Soil Sodium ويز ا  تر يزه مت )فدي  الدصنزافهاوالادو يو  مدن النباتدات  الدصا كا

(Todd, 1980الصربة ويمكن االصخرا  نسبة امصزال الاو يو  من المعا لة )
(2)

.  

 /2MgCar

rNa
SAR


 ــ ـ        بوحدة  meq        ـ ـ ـ ـ ـ 

 :ـ أَّ   إه

           SAR =  تيم امصزال الاو يو  

rNa
+1

الاو يو   /لصرميي مكافئ  =   

rCa
+2

 = الكالسيو       /لصرميي مكافئ  

rMg
+2

الم نيسيو  /لصرميي مكافئ = 
(3)

   

النحو االتي: ليى (12,  ما في جدول )يري  لدمة خالمياه الجوفية المسصوتحديد  رجة ا حية   

 

 (12جدول )

 كمية ل (Todd, 1980 )تانيف حس  لريالجوفية المسصخدمة  المياهتحديد  رجة ا حية 

  (SAR)مصزال الاو يو  أ

 SAR صنف الماء

 > 10  صالح لسقي جميع المحاصيل

محاصيل الحبوب بصورة  لري  مالئمة 

 خاصة
1018 

 1826 المحاصيل الحساسة لري  ضار 

        26< جميع انواع المحاصيل تقريبا لري  ضار 

Todd, D.K., Ground Water Hydrology, John Wiley, N .Y., 1980, 535pp.    - 

 

وبصطبيد  المعا لدة السدابقة  ليدى نصدايا الصحاليدل الكيمياييدة ( meqتيم االيونات تكدوَّ بوحددة ) أَّ  إه 

ادد حية الميدداه الجوفيددة  رجددة ( تحديددد 12ليددى جدددول ) الصمددا اوة راالددالد لنمدداه  ميدداه آبددار منطقددة 

معا لدة امصدزال  المطبد  لييده SAR( حقدل 11ومقارندة هد ه النسد  مدت نسد   جددول )يدري  لالمسصخدمة 

المقيدا  تقدت بدين  اة وحسد  هد راالدالميداه الجوفيدة فدي منطقدة الد أَّ  تضدم االعيندات , و لنماه الاو يو  

أليددى تيمددة  أَّ  محاادديل الحبددو  باددورة مااددة ,  يددري  لى م يمددة اددالم لسددقي لجميددت المحاادديل الدد

في  77 يعيات في مقا عة  (أمين لبد الرلاق حسوَّ)( لااحبة 39)بةر  ( لند15.10)بي ت  ( SARلـ)

                                                 

ة   صددوره , ييدة اب ا  , جامعدة ب دددا , الماييدة بدين  بيسددة والسدماوة االدصثمارها, ا روحد تيحيدى لبدا  حسدين, الينددابي (1)

 . 132-138ص ,6919,
)2 ( Todd, D.K., Ground Water Hydrology, John Wiley, N .Y., 1980, 535pp. 

 

 وبااللصما  ليى نصايا الصحيي ت المخصبرية . ( 7تيم الميي مكافئ لكل العناار الموجبة والسالبة موجو ة في )ميح (  3)
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فددي  (2الددعدي مضددير حمددد /)( لادداحبة 30)( لنددد موتددت البةددر 0.07) بي ددت , وأتددل نسددبة ناحيددة  جيددة 

 .ية المعصامفي ناح 61مقا عة تل العورة

  chloride and sulphateالكلوريد والكبريتات  5 -

يمصدز مدن تبدل معقددات الصربدة ,  ليس لصر يز الكيوريد أي تنيير ليى الخواص الفيزيايية ليصربدة حيدث ال

ولكن تم وضعه في الصاانيف الجديدة حيدث يدؤير الديبيا ليدى النباتدات والمحااديل الزراليدة ويدؤ ي إلدى 

وجدد بداَّ ليدا ة الكبريصدات فدي الميداه يدؤ ي إلدى  مدا اادة أددجار الحمضديات  والعند  حرق أوراتادا وم

ولددد  موالنصدده العنااددر الم  يددة (SAR)يددؤ ي إلددى ليددا ة  وهدد اCaSO)1)   بريصددات الكالسدديو  ترالدد 

لينبات وله تنيير ليى الافات الفيزيايية لينبات أيضا
 (1)

. 

من الباحثين تاانيف لدة لصقييم نولية المياه ألذرال فقد وضت العديد  تص يراالمليى ه ه  لصما اا

وفيما ييي ددر   لري  ة ألذرال اراالولقد تم االلصما  ليى بعي الصاانيف لصقييم مياه منطقة الد لري  ا

 ة .رااليف ال ي االصخد  في ه ه الدليصان

 

 لري  تصانيف المياه ألغراض ا

( EC) تديم الصوادييية الكارباييدة ي يعصمدد ليدى ( والدRichard classificationتادنيف ريصادار  ) 1-

والصمدا ا ليدى هد ا الصقسديم يمكدن توضديم  , ( ليى المحور ابمرSARحيث رالمت ليى محور ولـ )

 .لريحاالت االصخدا  المياه ألذرال ا

( 10( اتدل مدن )SARالاو يو  )امصزال رواء الصر   افة لندما يكوَّ تر يز ألحيث تسصخد  المياه  – 2

 (. µs/cm 250-100)ايل الكاربايي بين والصو

                    بددددددددين ةـالصواددددددددييية الكارباييدددددددد( و18-10) SARتسددددددددصخد  الميدددددددداه هات الصر يددددددددز المصوالددددددددط  3-

إلرواء الصربة هات النسيا الخان وجيددة البدزل و د ل  الصدر  العضدوية فدي  µs/cm)    750ـ  250)

(Fine textureالنسيا ) حين يمكن أَّ تسب  أضرارا ليصربة النالمة
(2)

 . 

الصوادددددددييية ( و18-26بدددددددين ) SAR)تسدددددددصخد  الميددددددداه هات الصر يدددددددز العدددددددالي مدددددددن األمددددددد   ) 4-

  .في حالة توفر البزل الجيد (µs/cm 750-2250)اييةـــالكارب

ال تسددصخد  الميدداه هات الصر يددز العددالي جدددا مددن األمدد   فددي اإلرواء ولكددن يمكددن االددصخدا  الميدداه هات  5-

لصر يز العالي مدن الادو يو  إها  اندت الميداه ) تيييدة إلدى مصوالدطة الميوحدة ( و د ل  فدي الصدر  الصدي ا

في الصربة مدن حيدث  ت ييرتحصوي ليى تر يز لالي من الجبس حيث يصبا ل الاو يو  والكالسيو   وَّ 

  .(µs/cm  2250ا بر من) (EC)والصوايية الكاربايية ( 26ا بر من ) ((SARالنفاهية نسبة 

 

 ـف المياه وكما يلي:يصنيوضح التحيث 

 ( الانف األول ممصالExcellent:)محصوا األم   ال ايبة ونسدبة الادو يو  لاد ه الميداه وا ةدة بمدا  ـ

 يكفي بحيث ال تسب  ماا ل لند االصخداماا.

 (  الاددنف الثدداني جيدددGood:)هدد ه الميدداه مناالددبة ل الددصخدا  ليددى أ ثددر المحاادديل وتحددت أذيدد   ـدد

 ظروف.ال

   الانف الثالث معصدلFair):)تسصخد  بنجا  أل ثدر المحااديل اها تدم االدصخداماا  أَّ  ه ه المياه يمكن  ـ

 بعناية لمنت ترا م األم   ال ايبة وبضمناا الاو يو  في الصربة.

                                                 

لحسين جويادل الجندابي ,هيدرو يمياييدة الخدزاَّ الجدوفي المفصدو  ول تدة مياهده برالدوبيات النطداق  ذيدر ( محمو  لبد ا1)

 .625صمادر الاب  ,  المابت في حول تكريت ـ الامراء )درق  جية (

ة الصربة والصحريات الايدروجيولوجية ليمزارر النموهجية في منطقدة راال  ,)فري  لمل(ميسر مجيد جرجيس ,وامروَّ( 2)

 .12, ص 2002الزرالية و ايرة بحوث الصربة والمياه , ب دا  ,  لألبحاثلدور , مر ز اباء ا
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 ( الانف الرابت فقيرPoor:)االصخدا  ه ه المياه محاور بالصر  النفاهة وفدي أنصدا  محااديل تصحمدل  ـ

يكوَّ بح ر لمنت ترا م األم   فدي الصدر   مدا  أَّ  يوحة العالية, واالصخدا  ه ا النور من المياه يج  الم

 ة من ه ه النور.رااليج  وجو  مبالل لطر  الماء الفايي والصي تكوَّ مياه الجوفية في منطقة الد

 (   الانف الخامس فقير جداVery Poor:)لصدر  الرمييدة  فدي ا االدصخدا  هد ه الميداه محادور ليدري   ـد

(Sandy .) 

 (  الانف السا   ذير م يمUnsuitable:)المحاايل  ه ا النور ه ه المياه ال يواى به لري   ـ

 .(12, ما ي حر في الاكل )

 

 ليى:ـ اا ن (11جدول ) ل الموجو ة ووتدل الرم

 

 C1 :معظم أنوار النباتات. لري  مياه تييية الميوحة,  ـ 

 C2 :النباتات الصي تحصا  الى ام   مصوالطة.   لري  وحة, ويمكن االصعمالاا مياه مصوالطة المي ـ 

 C3 :مياه مالحة, وتسصعمل لبعي انوار النباتات . ـ 

 C4 :بعي انوار النباتات . لري  ونا را ما تسصعمل  لري  وذير مناالبة  مياه مالحة جدا , ـ 

 S1 :تات . مياه تييية الاو يو  , وهي مناالبة لمعظم انوار النبا ـ 

 S2  وتسصعمل في االراضي الجبسية دديدة النفاهية . : مياه تحصوي ليى الاو يو  بنسبة مصوالطة , 

 S3 في حاالت نا رة . يري  : مياه  ثيرة الاو يو  : وتسصعمل ل 

 S4 اال في بعدي الحداالت  يري  : مياه تحصوي ليى الاو يو  بنسبة  بيرة جدا , وهي ال تسصعمل ل

 .  جداالنا رة 

 (11جدول )

( ليمياه )مي م/لصر( حس  Richard -1954  ) ا حية المياه ألذرال الزرالية حس  تانيف 

(SAR(و )EC) 

Index EC Index SAR 

C1 

C2 

C3 

C4 

100≤250

250750

7502250

2250

S1 

S2 

S3 

S4 

10< 

1018

1826

26

 Excellent C1S1ممتاز

 Good C1S2,C2S1,C2S2 جيد

 Permissible C3S1 ,C1S3 مسموحبه

Marginal C2S3,C3S2,C3S3 هامشي

 Poor C1S4,C2S4,C3S4,C4S1,C4S2 ردئ

 Very poor C4S3,C4S4ردئجدا

- L.A. Richard Diagnosis and improvement of Saline Al Kali Soils. Agric. Hand book 60 U.S. 

Dept. Washington D.C. 1954, P.160.b. 
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 (12الاكل )

 نسبة إمصزال الاو يو  والصواييية الكاربايية تانيف المياه ألذرال الزرالية الصما ا ليى  

(Richard, 1954)  2061لسنة 

 

- L.A. Richard Diagnosis and improvement of Saline Al Kali Soils. Agric. Hand book60U.S. 

Dept. Washington D.C. 1954, P.160. 

 

( ليدى نمداه  EC( و)SAR( ليميداه الجوفيدة  حسد  ) Richard- 1954) تادنيفبعدد  تطبيد  

 ( مالدا فقط   ( C4S1,C4S2 , Poorمآبين ) ر ئتبين  اناا  ( 17 ما في الجدول ) مياه االبار المدروالة ,

فددي  (ضددياء حمددداَّ )لاداحبة (9)و بةددر ش ارفيددت 14فددي مر ددز القضداء مقا عددة  ( 4مة/راالددلم)(5)بةدر 

وتسقيط ه ه النصدايا ليدى مخطدط  Permissible ,(C3S1مسمو  به ) جبيرية22مقا عة  ناحية المعصام

 اة حسد  هد راالدابدار منطقدة الد َّ  أريصاار  ن حر تجمت النماه  المدروالة في المربدت االميدر فقدد لادر 

 يددري  لالميدداه تكددوَّ ر يةددة االالددصعمال  معظددم  َّ  أ (17ودددكل ) ( 11الصاددنيف  مددا ي حددر فددي الاددكل )

 المحاايل الزرالية بحس  النصايا الصي تواينا لاا .

تصر ز المياه الاالحة ليزرالدة فدي االجدزاء الادرتية والادمالية الادرتية مدن حس  ه ه الصانيف 

ة  فقدد يبدت امكانيدة االدصخدا  الميداه مصوالدطة راالدمنطقدة الد ليدى القضاء,  ومن م ل الصجار  الزراليدة 

الزراليدة, لندد  ألذدرال ( Richards  ,1954تادنيف )   يةدة( حسد الميوحدة فدي حددو ها الددنيا )الر

الزراليددة فددي اذيدد   ألذددرالتددوفر الصددر  لاليددة النفاهيددة ممددا يجعددل امكانيددة االددصخدا  ذالبيددة هدد ه الميدداه 

 اراضي القضاء.
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  (17جدول)
 2061لسنة  والة( ليى نماه  االبار المدرEC( و)SAR( ليمياه )مي م/لصر( حس  )Richardتانيف )تطبي  

 الصالحية الصنف SAR الكهربائيةEC رقم البئر

1-  2270 3.70 C4S1 ردئ 

9-  2260 5.62 C4S1 ردئ 

3-  3110 5.01 C4S1 ردئ 

4-  3122 3.04 C4S1 ردئ 

2-  1984 2.08 C3S1 مسموح به 

6-  2270 3.70 C4S1 ردئ 

3-  7930 4.02 C4S1 ردئ 

8-  5350 2.55 C4S1 ردئ 

2-  1899 3.77 C3S1 مسموح به 

13-  5520 4.74 C4S1 ردئ 

11-  4077 1.84 C4S1 ردئ 

19-  4396 5.68 C4S1 ردئ 

13-  3600 6.73 C4S1 ردئ 

14-  5644 1.88 C4S1 ردئ 

12-  8680 1.46 C4S1 ردئ 

16-  4566 2.50 C4S1 ردئ 

13-  4000 6.25 C4S1 ردئ 

18-  4781 3.94 C4S1 ردئ 

12-  4879 1.82 C4S1 ردئ 

93-  3120 2.56 C4S1 ردئ 

91-  3190 1.34 C4S1 ردئ 

99-  4580 1.38 C4S1 ردئ 

93-  4750 1.48 C4S1 ردئ 

94-  7930 4.02 C4S1 ردئ 

92-  2380 3.07 C4S1 ردئ 

96-  4567 2.18 C4S1 ردئ 

93-  4520 1.83 C4S1 ردئ 

98-  4520 2.35 C4S1 ردئ 

92-  3540 0.11 C4S1 ردئ 

33-  3270 0.07 C4S1 ردئ 

31-  3589 2.28 C4S1 ردئ 

39-  3600 2.94 C4S1 ردئ 

33-  2570 2.64 C4S1 ردئ 

34-  3510 4.87 C4S1 ردئ 

32-  2400 12.06 C4S2 ردئ 

36-  3250 4.31 C4S1 ردئ 

33-  5486 6.73 C4S1 ردئ 

38-  6490 8.25 C4S1 ردئ 

32-  7810 15.10 C4S2 ردئ 

43-  3579 3.15 C4S1 ردئ 

41-  3170 1.26 C4S1 ردئ 

49-  5455 1.23 C4S1 ردئ 

 .(11)ول والمقارنة القيم مت وجد  (7)ميح المادر:ــ من تنظيم الباحثة بااللصما  ليى  
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 (11دكل )

 2061لسنة في المياه الجوفية ليعينات SAR) ) لكمية امصزال الاو يو الصوليت المكاني 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

                (34من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول ) المادر :ـ 

 

 (17دكل )

 يه نولية مياه االبار لنماه  ليمسقط لمياه الري  ((Richard classificationتانيف ريصاار   

 2061لسنة  (EC( و)SARلصما ا ليى  )العينات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

نماهج  اللمد وساة الل( للمياه  البباه  Richardتصنيف )تطبيق  (17جدول ) المادر  :ـ من لمل الباحثة بالصما  ليى

  .(spssبهبستعهنة  بهلحقيبة البحصهئية )و( EC( و)SARحسب نسبة )
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 1000تددل مددنأهندداك لددد  مددن االبددار تكددوَّ ميوحددة الميدداه فياددا  أَّ  ( 15 -11) الجدددولينيصضددم مددن  و     

ندوار المحااديل الصدي يمكدن أ أَّ   ومي م/لصر حيث انه يمكدن االدصخدا  ميداه هد ه االبدار ألذدرال الزراليدة 

وهل  حس  تانيف   (TDS)ألم  لصر يز ا( ECلرالصاا الصما ا ليى تيم الصواييية الكاربايية ليمياه )

(Todd ,1980)  حيث انه باإلمكاَّ االص  ل مساحات واالعة مدن القضداء ألذدرال الزراليدة مدن مد ل

الحديثة في الزرالة والري  وانصخا   االادناف الم يمدة مدن المحااديل الزراليدة هات  الصقنيات االصخدا 

 . المر و  الوفير

 (15جدول )

 حس  تانيف   (TDS)الموا  الايبة ال ايبة الكيية لزرالية لصر يز مقدار تحمل المحاايل ا 

(Todd, 1980) 

أاناف 

 المحاايل

المحاايل المقاومة ليصرا يز 

الوا ةة من األم   ال ايبة في 

 المياه

المحاايل المقاومة 

ليصرا يز المصوالطة 

من األم   ال ايبة في 

 المياه

المحاايل المقاومة 

 ليصرا يز العالية من

 األم   ال ايبة في المياه

 الفوا ه

0 – 3000 μmohs/cm       

الييموَّ , الفراولة , الخوخ ,  

المامش , اليول , البرتقال , الصفا  

 , األجاص

3000 – 4000 

μmohs/cm       

الزيصوَّ , الصين , 

 الرماَّ

4000 – 10,000 

μmohs/cm       

 أدجار النخيل

      μmohs/cm 4000 – 3000 الخضروات
 البقول الخضراء , الكرفس , الفجل

4000 – 10000 
μmohs/cm       
الخيار , البزاليا , 
البال , الجزر , 
البطا ا , الخس , 
 القرنابيط , الطما ة

10000 – 12000 
μmohs/cm  السبانغ– 

 البنجر

المحاايل 
 الحقيية

6000 μmohs/cm   4000  ــ   
 البقول الحقيية  

10000 – 60000 
μmohs/cm 

لبا  الامس ,      
 ال رة , الرل , الحنطة

12000 – 16000 
μmohs/cm       
القطن , بنجر السكر , 
 الاعير

- Todd, D .K., Ground Water Hydrology, John Wiley, N .Y., 1980 , 535pp .                       
 

 

  (11جدول )

 (µs/cmEC) ()مايكرومول/الم يى الصواييية الكارباييةنوار المحاايل الصي يمكن لرالصاا الصما ا لأ

 Todd (1980)  ليمياه الري حس   تانيف

 االم المحاول لصواييية الكارباييةا

 لوبيا ,  رفس, فجل 1000

7000 
, الحنطة, البراليم , ميار, ترر, بزاليا ,فنَّ  محاايل العيف, الاو

 بال ,جزر, مس, ترنابيط, فيفل, لاانة , دوندر

1000-60000 

فااوليا , لهرة الامس, الكصاَّ, الاعير, ال رة , تطن, بنجر 

الكري, موخ, مامش, لن ,  مثرا , رماَّ ,رتي, تمر,ليصوَّ , 

 تين.

- Todd, D .K., Ground Water Hydrology, John Wiley, N .Y., 1980 , 535pp .                       
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نصدايا الصحاليدل لكافدة  مدت  ومقارندة (Ayers and Westcot,1989 )  د ل  تدم االلصمدا  ليدى تادنيف 

مدن تر يدز لعناادر  مصفاوتدة لدري المزرولدات لمدا فيدهتييية و العناار وجد اَّ ه ه المياه تايم بدرجات

 .(14 ما في جدول ), دديدة جدا 

 

  (14) جدول

 ألذرالمنطقة الجل تحديد ا حية المياه الجوفية في أمن  (Ayers and Westcot ,1989)تانيف 

 يةالزرال

 وحدة القيا  الحد االليى ليصر يز المص ير
المياه الجوفية في 

 المنطقة

 1899 – 8680 ميكرومول/الم EC 1000يية الكاربايية يالصوا

 1432-8123 مي م/لصر TDS 2000االم   ال ايبة الكيية 

 8 -494.5 مي م/لصر Na 920الاو يو 

 40 – 433 مي م/لصر Mg 10 الم نيسيو 

 109 – 885.71 مي م/لصر Ca 700 الكالسيو 

 43 – 1491 مي م/لصر Cl 6015 الكوريدرات

SO4   الكبريصات
 

 193 – 5860 مي م/لصر 910

 32 – 610 مي م/لصر HCO3 160  تالبيكاربونا

 0.07 – 15.10 ميي مكافىء/لصر SAR 65معامل امصزال الاو يو  

 - pH 1.5 - 1.67 6.8 ةيالحامض

- Ayers and Westcot, D.W., Water quality for agriculture Irrigation and Drainage. Paper 29, 

Rev.1, FAO, Roma, Italy,  1989,174 p. 

 

 

 المعتمدة على المياه الجوفية االرض الزراعية  ستعماالتا 

 افددة  ة والمصمثيددة بقضدداء الددامراء مددن المنددا   الزراليددة حيددث يددزرر بادداراالددمنطقددة الد تُعددد

 صاا مناا :ـيهمأالمحاايل وبنس  مخصيفة والصي الصعرل حس  

 ,محاايل العيف( ,محاايل البسصنة, محاايل الانالية  , محاايل الخضروات , محاايل الحبو )

ة هات راالدوهد ا مدا يميدز تربدة حدول نادر  جيدة فدي منطقدة الد (15( والادكل )11والمبينة في الجددول )

ولددد  ترالدد  االمدد   فددي الجوفيددة ت الرمددل وال ددرين يسددمم بصرددديم الميدداه النسدديا المصكددوَّ مددن رالددوبيا

الزرالية ليى الرذم من ارتفدار  ألذرالمنطقة ج ور النباتات , ل ل  تسصخد  المياه الجوفية في المنطقة 

 . لري  ميوحصاا والنق  الحاال بالموار   المايية ليمنا   البعيدة لن مااريت ا

نطقددة مددآبين حقييددة )ادديفية ودددصوية( ومحاادديل االددصراتيجية مصمثيددة بالحنطددة تنولددت المحاادديل فددي الم

وتددد الددالدت وفددرة الميدداه الجوفيددة فددي المنطقددة وانصاددار االراضددي  ,والاددعير والسمسددم والقطددن وذيرهددا

المحااديل  الديماالزرالية و ألذرالالخابة في تضاء الامراء ما الالد المزارلين  االص  ل ه ه المياه 

 االراضي البعيدة نسبيا  في نار  جية والجداول االروايية.الايفية في 

هميددة هدد ه الميدداه بعددد توجدده الدددلم الحكددومي ليمددزارلين مددن مدد ل مكافحددة ابفددات أوتددد ال ا ت  

الزرالية من دراء البيوت الب الصيكية )الم طاة( والمعدات وابالت الزرالية ال لمة الصدي تمدنم مدن تبدل 

 االصا   االرضي وليا ة االنصا  , لن  ور المبالل المنصارة في الماارف الزرالية فض   
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 ( 11جدول)

 2061المساحات الصي يا ياا  ل محاول من مساحة تضاء الامراء لسنة 

 النسبة المئوية% المساحة المزروعة / دونم المحاصيل

 49.3 70160 الحبوب

 26.3 37400 الخضروات

 11.1 15760 البستنة

 9.7 13748 الصناعية

 3.6 5158 العلف

 %100 142262 المجموع
 

 .2061لسنة   )بيانات ذير مناورة (,دعبة لرالة الامراء ,الصخطيط والمصابعة ,الخطة الزرالة المنف ة -6

لسدنة   )بياندات ذيدر منادورة (,المزرولة بمحاايل البسصنة  األراضيالنباتي , مساحات  اإلنصا دعبة لرالة الامراء,  -2

2061. 

 (15دكل )

 2061المساحات الصي يا ياا  ل محاول من مساحة تضاء الامراء لسنة  

 

 .(19)من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول  المادر :ـ

 

ل ا تصطي  الضرورة إنااء تنوات بزل ل رل تاريف المياه الزايدة لن حاجة المحاايل والحييولة  وَّ 

نصددا  الزرالددي باددكل أفضددل تبخرهددا أو ترددديحاا  امددل الصربددة , ولضددماَّ ليددا ة اإل
(1)

, وتجدداول لدداهرة 

الضايعات المايية الكبيرة الصي تحدث ليى دكل رددم أو تسدر  أو تبخدر والحدد مدن تميدم الصربدة , ينب دي 

الحديثدة الصدي تسدالد فدي الحادول ليدى أليدى  فداءة مدن لري  السيم بإ مال تقنيات الري  االالص ناء لن ا

 subالمسدصبطن  لدريتحت السطحي ويسمى أحيانا  )الري  ثية بطريقة االمياه المسصخدمة في الزرالة مصم

Irrigation  ) ,,(ننقددالددري الم machined Irrigation) والدد ي يكددوَّ مندده ) الددرشsprinkling  

Irrigation( و )الصنقيطTrickIing Irrigation )
(2)

  ريد  لدن تصمنفد اببار من المياه ضخ لميية أما,  

 حادانيه الكارباييدة, بقدوه بالطاتدة يعمدل األمدر الديزل , والقسدم بطاتة يعمل مناا متس ميكانيكيه مضخات

الواحدد اليدو  فدي  وندم (65) حوالي الواحد البةر ما يسقيه معدل أَّ   إهالمعدل,  في حااَّ( 62)بي ت
 (3)

 , 

المحفدورة  ولدد  االبدار اتمقا عداللدبعي  المزرولة  المساحةتخصيف  , وأه (39 ما ي حر في الجدول )

 الصدي االدصثمار الميداه الجوفيدة فدي الزرالدة يصر دز بادكل  بيدر فدي االجدزاء ال ربيدة مدن القضداء  َّ  أو, باا 

                                                 

 .605ص   ه العزاوي , االصعماالت االرل الزرالية في ريف تضاء الامراء ,مادر الاب , براهيم ألافر (  1)

 .2061,الج ت(بيانات ذير مناورة)دعبة لرالة الامراء  (2)

 .70, ص6911مبا ئ المحاايل الحقيية, مطبعة جامعة البارة,  أوميد نوري محمد أمين,( 3)
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 وندم( امدا مسداحة االراضدي المرويدة بالميداه  2333434بي ت المساحة المسدصثمرة ليزرالدة فدي القضداء )

ـدـالحة ليزرالدة بي دت االرضي ذير اما مساحة أ  ة الكيية ونم( من مجمور المساح 6317االبار بي ت )

  . من مجمور المساحة الكيية   ونم((1040747

 (19جدول )

 2061مساحة المقا عات الصي تعصمد ليى المياه الجوفية في تضاء الامراء باإلبار لسنة  

 المساحة الكلية /دونم ورقمها اسم المقاطعة
مساحة االراضي المروية 

 ونم دباإلبار/ 

صالحة المساحة الغير 

 / دونم للزراعة

 1500 90 7143 1ام الطاليب

 200 50 8401 2معجل والركة

 1050 12 7155 3المشهد

 7200 27 11597 1القلعة

 646516 3650 961694 ش.ج  5الجزيرة 

 5506 598 33079 12ابو الحيل

 3500 42 61087 22زرير

 18000 120 30808  22جبيرية

 1200 145 8052 21طق طق

 100200 75 18462 28موشيةعر

 2050 98 6923 25تل العليج

 6000 250 12834 25شناس

 4010 95 11848 32زنكور

 2850 15 8058 31ابو دلف

 11625 420 33046 33الثنية والفضيالت

 8600 350 19863 ش37ارفيع

 220740 280 1093384 ج  37ام الرحال

 1040747 6317 2333434 المجموع

 .2061,)بيانات ذير مناورة(ة الزرالة, مديرية لرالة محافظة ا   الدين, دعبة لرالة الامراء, الصخطيط والمصابعة( ولار6) 

( ولارة المدددوار  الماييدددة, مديريدددة المدددوار  الماييدددة فدددي محافظدددة اددد   الددددين, ددددعبة المدددوار  الماييدددة فدددي الدددامراء, الصخطددديط 2)

 .2061,)بيانات ذير مناورة(والمصابعة

 

 صيل الحبوبمحا -1

       وتادددمل  المنطقدددة لرالدددة محااددديل الحبدددو  هات أهميدددة ذ اييدددة واتصادددا ية  بيدددرة فدددي  تُعدددد 

ة يالاالد)القمدم والادعير والد رة الادفراء(, وتادكل محااديل الحبدو  بمخصيدف أنوالادا المدا ة ال  اييدة اال

حيدواَّ حيدث تسدصعمل بادكل لإلنساَّ حيث يسصفا  من حبوباا بالدرجة األولى, فض  لدن أهميصادا   د اء لي

مبادر أو ذير مباددر
(1)

ة وهلد  لصدوفر المنداخ راالدوتحصدل هد ه المحااديل المرتبدة األولدى فدي منطقدة الد ,

 (70وتبدين مدن الجددول ),  الم يم لزرالصاا ونموها وتوفر المياه فض  لن أهميصاا ال  اييدة واالتصادا ية

                     األولددددى حيددددث ياددددكل مسدددداحة تقدددددر بحددددواليالقمددددم يددددنتي بالمرتبددددة  محاددددول أَّ    (,11والاددددكل )

أمددا الدد رة  ,  %(60,4 ددن( وبنسددبة)19759.2مددا  ميددة االنصددا  )أ%( 73,3)  ونمددا ( وبنسددبة 11941 )

 ددن( 16364.8مددا  ميددة االنصددا  )أ%( 21,8 ونمددا ( وبنسددبة بي ددت ) 21452الاددفراء فاددكيت مسدداحة )

 ونمددا (  91541غ المسدداحة الكييددة لمحاادديل الحبددو  فددي القضدداء ), وبدد ل  تبيدد %(211,وبنسددبة بي ددت )

                                                 

, 6912مجيددد محسددن األنادداري, إنصددا  المحاادديل الحقييددة, مؤالسددة  ار الكصدد  ليطبالددة والناددر, جامعددة المواددل , ( 1)

 .60ص
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 ونمددا ( وبنسدددبة  60671أمددا الاددعير فقدددد بي ددت مسدداحصه حددوالي),  ددن(  2515651واالنصاجيددة بي ددت )

  .%(3,4 ن( وبنسبة)2098.4ما  مية االنصا  )أ%( 4,9)

 (70جدول )

  2061الامراء لسنة المساحة المزرولة بمحاايل الحبو  و مية اإلنصا  في تضاء 

 النسبة المةوية% المساحة / ونم نور المحاول ت
 مية االنصاجية 

  ن

النسبة 

 المةوية%

 60,4 19759.2 73,3 66976 القمم -6

 36,2 16364.8 21,8 21452 ال رة الافراء -2

 3,4 2098.4 4,9 10148 الاعير -1

 600 2515651 600 91541 المجمور 

ولارة الزرالة, مديريدة لرالدة محافظدة اد   الددين, ددعبة لرالدة الدامراء , تسدم الصخطديط والمصابعدة وتسدم المادر:ـ 

 . 2061اإلنصا  النباتي)بيانات ذير مناورة( ,  لسنة 
 

 (11دكل )

  2061ةلسن تضاء الامراءو مية اإلنصا  في  بمحاايل الحبو المساحة المزرولة 
  

 

 

 

 
 

 .( 70المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول )
 

  

 القمح -أ 

 يصادر القمم محاايل الحبو  المزرولة من حيث تيمصه ال  ايية واالتصاا ية والطي  المصزايد لييه,

ذد اء  ة فديياالاالدلصبدره مدا ة أ في اتصادا يات الددول, و موله من أ ثر أنوار الحبو  انصاارا في العالم و

 النة بعد أمرا والحاجة المصزايدة لهاإلنساَّ 
(1)

الد ي يقدت  القمم م ل موالم اإلنبات لمنداخ  افدئويحصا   ,

ْ (  25 رجددة الحددرارة المثيددى لإلنبددات والنمددو ) تُعددد,  وامددر الاددصاء والربيددتأ
(2)

يناددم بزرالددة القمددم و,

 انوَّ األول 65ول اية  تارين األول 65الصبارا  من 
(3)

المياه الكافيدة ليمحادول إه يحصدا  مد ل  رتوافو, 

( ريدات 1( ريدات مد ل الموالدم النمدو  منادا الدى )1 – 5ات تصراو  ما بين )لريافال النمو إلى لد  من 

( ريات م ل مدة النضا1 – 2مدة النمو و) م ل
(4)

والخريطدة  (14( وددكل )76ويصبدين مدن الجددول ) ,

حصدل أ إهة , راالدمدر فدي منطقدة الدأمن ناحيدة الدى  تباينالقمم   المساحة المزرولة بمحاول َّ  أ,  ( 10)

 %(955 ونددم( وبنسددبة بي ددت ) 1111مر ددز القضدداء المر ددز االميددر بالمسدداحة المزرولددة الصددي بي ددت )

                                                 

الصعيديم العدالي رادد, إنصدا  المحااديل الحقييدة فدي العدراق, مطبعدة اوفيسدت الوالدا , ولارة   اَّف امل العيد جوا , لر( 1)

 .51, ص6916والبحث العيمي, ب دا , 

لبد الفصا  حبي  رج  الحديثي, الري  بالرش المحوري وأيره في الصبداين المكداني لزرالدة القمدم فدي محافظدة اد   ( 2)

 .519, ص2001, تكريت, 60, العد  65الدين, مجية جامعة تكريت ليعيو  اإلنسانية, المجيد 

الطبعة االولدى , ار الكصد  ليطبالدة والنادر ي, إبراهيم لبد الجبار المااداني, الج رافية الزرالية, نوري مييل البرال( 3)

 .651, ص6910,ب دا  ,

الصباين المكاني الالصعماالت االرل الزرالية في تضاء بيد و ول مورماتو في لبد الكريم رديد لبد اليطيف الجنابي, ( 4)

 .617ص 2006ه )ذير مناورة(, يية اب ا  ,جامعة ب دا ,ا روحة   صورا , محافظة ا   الدين
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 بي دت إهنصدا  القمدم  اناحية الثريار المر دز الثالدث فدي لرالدة   حصيتاو ن( , 611656) بي توبإنصاجية 

 ن ( , واحصيدت  105154%( وبإنصاجية بي ت )6555 ونم ( وبنسبة بي ت ) 60116المساحة المزرولة )

 وندم ( وبنسدبة بي دت  61477نصدا  حيدث بي دت المسداحة )ناحية المعصام المر ز الثاني فدي المسداحة واإل

إه ما المر ز االول فدي المسداحة واالنصدا  احصيدت ناحيدة  جيدة أ ن ( , 791951%( وبإنصاجية بي ت )25)

 ددن( وبنسددبة بي ددت  914951%( وانصاجيددة بي ددت )50 ونددم ( وبنسددبة بي ددت ) 11711المسدداحة ) بي ددت

والصدي تعصمدد ليدى  ) ناحيدة  جيدة ( ارتفار المساحات المزرولدة بمحادول القمدم فدي أَّ  %( , وتبين 50)

العيميددة  االددصخدا  األالددالي  المددزارلين َّ  أإلددى والميدداه الجوفيددة الالددصواء السددطم ويكددوَّ انحددداره مفيفددا  

المصطورة في الزرالة ومدمة المحاول باكل جيد في  افة مراحل النمو )لرالة األاناف لالية الجو ة  

المعصمدة حس  مصطيباتادا البيةيدة وتدنمين الخدمدة ال لمدة مدن السدما  الموادي بادا والمقدنن المدايي الد ل  

رواء الحديثددة والمصمثيددة بالمردددات االددصعمال  رايدد  اإل والحاددا  فددي المولددد المناالدد  ومكافحددة ابفددات(

 .يحق  اإلنصا  األليىدة ليى مياه الجوفية المسحوبة من االبار مالمعص
 

 

 (76جدول )

  2061لسنة بين نواحي قضاء سامراءكمية اإلنتاج والمزروعة بمحصول القمح  ةالمساحتباين  

 % مساحة القمح بالدونم رقم المقاطعة ورقمها
االنتاج  القمح 

 بالطن
% 

 9.5 1881.1 9.5 6363 مركز القضاء

 15.5 3058.7 15.5 10381 ناحية الثرثار

 25.0 4939.8 25.0 16744 ناحية المعتصم

 50.0 9879.6 50.0 33488 ناحية دجلة

 100.0 19759.2 100.0 66976 المجموع
ة اد   الددين, ددعبة لرالدة الدامراء , تسدم الصخطديط والمصابعدة وتسدم ولارة الزرالة, مديريدة لرالدة محافظدالمادر:ـ 

 . 2061لسنة  , )بيانات ذير مناورة( اإلنصا  النباتي

 

 (14دكل )

 2061المزرولة بمحاول القمم و مية اإلنصا  بين نواحي تضاء الامراء لسنة ةتباين المساح 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 (76)لصما  ليى جدول المادر :ـ من لمل الباحثة باال   
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  (10مريطة )

 2061تباين المساحة المزرولة بمحاول القمم بين نواحي تضاء الامراء لسنة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .(ArcGis10.2)وبرناما  (76المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول )          
 

 

 

 

 ـ الذرة الصفراء ب         

م محاادديل الحبددو  ال  اييددة والاددنالية الاامددة فددي  ثيددر مددن منددا   العددالم, ويددنتي هدد ا مددن أهدد تُعددد 

وفدي المرتبدة  المحاول بالمرتبة الثالثة بالعالم بعدد القمدم والدرل مدن حيدث المسداحة المزرولدة واإلنصدا ,

 ايية بالنسدبة يعد محاول ال رة الافراء من المحاايل الزرالية ال ة بعد القمم, راالالثانية في منطقة الد

 ليدول النامية الفقيرة.

أما في الدول المصقدمة فيسصعمل لص  ية الحيوانات, ويعد من محاايل الحبو  الايفية الاامة والصي تحصدا  

    يومدا ( وتكدوَّ هات  رجدة حدرارة تصدراو  مدا بدين  679نمدو ماليدة مدن الادقيت تادل إلدى نحدو )  مدةإلى 

ر  جيدة الارف ونسبة الميوحة فياا تيييةْ ( وتجو  لرالصه في ت 24 – 20)
(1)

ويحصا  محاول ال رة , 

  ميدم( مدن اجدل إلطداء إنصاجيدة لاليدة, أي إنده يحصدا  مدن  100 – 500إلى  ميدة مدن المداء تقددر بحدوالي )

ريه( في المعدل م ل موالم النمو وحس  المراحل,  مدا تدز ا  حاجدة المحادول ليمداء مد ل  65 – 60)

ة الصددي تعصمددد ليددى الميدداه الجوفيددة حيددث تبدددأ راالدديددزرر هدد ا المحاددول فددي منطقددة الد مرحيددة الصزهيددر,

                                                 

لبد الحميد احمد اليونس ,لبد السصار لبد ي الكر جي ,لرالة المحاايل الانالية في العراق ,الطبعة االولى ,  ار ( 1)

 .241,ص6944الكص  ليطبالة والنار ,الموال ,
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لرالصاددا فددي دددار آهار بالنسددبة ليمولددد الربيعددي
(1)

حزيددراَّ  دددار, أمددا المولددد الخريفددي فيكددوَّ مدد ل 

والناف األول من دار تمول ويكوَّ الحاا  بعد النضا اافرار العرنوص وجفافه
(2)

 . 

 أَّ   ( لرالدة الد رة الادفراء فدي القضداء ,16والخريطدة ) ( 11والادكل ) (72تبين من الجدول )

ة و احصدل مر دز القضداء المر دز االميدر راالدالمساحة المزرولة بمحاول ال رة الافراء  فدي منطقدة الد

وبنسدبة   دن(1564.6وبإنصاجية بي ت) %(9.5 ونما (  وبنسبة )2011في المساحة وإلنصا   والصي بي ت )

حصيت )ناحية الثريار ( والصي احصيت المر ز الثالث في لرالة وانصدا  الد رة الادفراء والصدي (, وا %9.6)

( , واحصيدت 15.4% ن(وبنسدبة )2526.6  %(وبإنصاجيدة بي دت)15.5 ونمدا (  وبنسدبة )  3330بي دت )

          )ناحيدددة المعصادددم ( والصدددي احصيدددت المر دددز الثددداني  فدددي لرالدددة وانصدددا  الددد رة الادددفراء والصدددي بي دددت 

( , واحصيدت )ناحيدة  جيدة ( 25%وبنسدبة )  دن(4091.2%(وبإنصاجيدة بدالغ)25 ونما (  وبنسبة ) 5363)

 ونمددا (  وبنسددبة  10726والصددي احصيددت المر ددز االول فددي لرالددة  وانصددا  الدد رة الاددفراء والصددي بي ددت )

 ( .50% ن( وبنسبة ) 8182.4%(وبإنصاجية بالغ)50)

 

 ( 72جدول )

  2061لسنةبين نواحي تضاء الامراء المزرولة بمحاول ال رة الافراء و مية اإلنصا  تباين مساحة 

 رقم المقاطعة ورقمها
مساحة الذرة 

 بالدونم
 % االنتاج بالطن %

 9.6 1564.6 9.5 2033 مركز القضاء

 15.4 2526.6 15.5 3330 ناحية الثرثار

 25 4091.2 25.0 5363 ناحية المعتصم

 50 8182.4 50.0 10726 ناحية دجلة

 100.0 16364.8 100.0 21452 المجموع

الزرالدة, مديريدة لرالدة محافظدة اد   الددين, ددعبة لرالدة الدامراء, تسدم الصخطديط والمصابعدة وتسدم  ولارة -المادر:

 . 2061, لسنة ()بيانات ذير مناورة اإلنصا  النباتي

 

 (11دكل )

  2061لسنةبين نواحي تضاء الامراء  مية اإلنصا  تباين مساحة المزرولة بمحاول ال رة الافراء و

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (72ة بااللصما  ليى جدول )المادر :ـ من لمل الباحث
 

 

 

                                                 

 . 61/1/2067,الى الجمعة    60/1/2067بصاريخ ,الث ياء ة ة الميدانية ليباحثراالالد( 1)

 .205, صمادر الاب  رادد, انصا  المحاايل الحقيية في العراق ,  اَّف امل العيد جوا , لر( 2)
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 (16مريطة )

 2061لسنةبين نواحي تضاء الامراء تباين مساحة المزرولة بمحاول ال رة الافراء و مية اإلنصا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .Arc Gis 10.2( وبرناما 72ة بااللصما  ليى جدول )المادر :ـ من لمل الباحث

 

 ـ الشعير  

 القمدممن المحاايل الاامة فدي العدالم إه يدنتي فدي المرتبدة الثالثدة مدن حيدث األهميدة االتصادا ية بعدد 

 تبل الصاريخ حيث االصخدمه اإلنساَّ    اء  ه ا المحاول في العالم القديم في لاور ما فوال رة, وتد لر

دوجبدة  واللال يسدصخد  , مدن مدوا  بروتينيدة والدكريةصويده لما يح له ة لإلنسداَّ, وتدرتبط أهميصده االاال 

بمدا الصوالت في تنمية الثروة الحيوانية, إضافة إلى االصعماله فدي الادنالات ال  اييدة وفدي ادنالة بعدي 

والاددقيت لصحميدده الجفدداف والميوحددة  المامددة والرييسددة فددي المندا   دددبه الجافددةومددن المحاادديل  ,األ ويدة

ومقاومصه لميوحة الصربة الالد في تية احصياجاتده لر وبدة والصبكيدر فدي نضدجه وليدى الصدنتيم فدي النمدو فدي 

  البيةدة الجيددة لزرالصده المنطقدة  تُعدد, والمنا   الجافة والصي تصر ز االم   في الطبقة السدفيى مدن تربصادا

 وتحميه ميوحة المياه الجوفية
(1)

. 

 المسداحة المزرولدة بمحادول الادعير َّنبد (12والخريطدة ) (19والادكل ) (71تبين من الجدول )

 حصدل مر دز القضداء المر دز االميدر فدي المسداحةأ حيدث ة وراالدالد في منطقدة من ناحية الى االمر  تباين

                                                 

ات والناددر راالددليدي وهيدد , ج رافيددة االتصادا  الزرالددي المقومددات واالنصدا , الطبعددة االولددى, المؤالسدة الجامعيددة ليد( 1)

 .204, ص6914والصوليت, بيروت, 
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  ددن( 262.3)بي ددتوبإنصاجيددة  %(9.5 ونمددا (  وبنسددبة ) 963)المسدداحة المزرولددة  بي ددت  هأوإلنصددا  

 والصددي بي ددت الاددعير )ناحيددة الثريددار ( المر ددز الثالددث فددي لرالددة وانصددا   احصيددتو, (12.5%وبنسددبة )

( , 12.5%وبنسدبة )  دن(262.3 )بي توبإنصاجية  %(15.5 ونما (  وبنسبة )1574)ساحة المزرولة مال

 2537) المسداحة المزرولدة  بي ت و اعير)ناحية المعصام ( المر ز الثاني  في لرالة وانصا  ال واحصيت

)ناحيدة  جيدة ( المر دز  واحصيدت( , 25%وبنسدبة )  ن(524.6 )بي توبإنصاجية  %(25ما (  وبنسبة ) ون

وبإنصاجيدددددة  %(50 ونمدددددا (  وبنسدددددبة ) 5074والصدددددي بي دددددت ) الادددددعيراالول فدددددي لرالدددددة  وانصدددددا  

 .( 50%وبنسبة )  ن(1049.2)بي ت

 

 

 (71جدول )

  2061لسنة بين نواحي قضاء سامراء  المزرولة بمحاول الاعير و مية اإلنصا تباين مساحة 

رقم المقاطعة 

 ورقمها

مساحة الشعير 

 بالدونم
% 

االنتاج  الشعير 

 بالطن
% 

 12.5 262.3 9.5 963 مركز القضاء

 12.5 262.3 15.5 1574 ناحية الثرثار

 25 524.6 25.0 2537 ناحية المعتصم

 50 1049.2 50.0 5074 ناحية دجلة

 100 2098.4 100.0 10148 المجموع

الزرالدة, مديريدة لرالدة محافظدة اد   الددين, ددعبة لرالدة الدامراء, تسدم الصخطديط والمصابعدة وتسدم  ولارة -المادر:

 . 2061, لسنة ()بيانات ذير مناورة اإلنصا  النباتي

 

 

 (19دكل )

  2061لسنة بين نواحي قضاء سامراءالمزرولة بمحاول الاعير و مية اإلنصا   تباين مساحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (71 لمادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول )ا
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 (12مريطة )

 2061لسنة بين نواحي قضاء سامراءالمزرولة بمحاول الاعير و مية اإلنصا   ةتباين المساح
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 .Arc Gis 10.2وبرناما  (71لمادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول )ا   
 

 

 

 نمط محاصيل الخضراوات  -2

مدن المحااديل الرييسدة  تُعددتنتي محاايل الخضراوات بعد الحبو  من حيث أهميصاا ال  ايية إه   

ة, والصدي تعصمدد ليدى الميداه الجوفيدة لمدا لادا مدن أهميدة ذ اييدة واتصادا ية, راالدالصي تدزرر فدي منطقدة الد

مددن الفيصامينددات والبروتينددات والمعددا َّ أمددا أهميصاددا وتصمثددل أهميصاددا ال  اييددة بمددا تحصويدده هدد ه المحاادديل 

األلمال الكثيرة لكوناا تحصا  إلى أيددي لاميدة  ثيدرة ليقيدا  بالعمييدات الزراليدة  صوافراالتصاا ية فصصمثل ب

الاحن والنقل والصسوي  ومكافحة ابفات والصسميد وألمال تادنيت الخضدراوات الجني و مناا لمييات
(1)

 ,

الخضددروات الادديفية ا ثددر انصددا  ومسدداحة مددن الخضددر  أَّ   (70(  والاددكل )77ول )وي حددر مددن الجددد

  ,الاصوية

 

                                                 

 .20/7/2067الى  65/7/2067ة الميدانية ليباحثة بصاريخ راالالد (1)
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  (77جدول )

 2061لسنة بين نواحي تضاء الامراءالمزرولة بمحاايل الخضروات و مية اإلنصا   تباين مساحة

 % مساحة المحصول بالدونم نوع المحصول
انتاج المحصول 

 بالطن
 المجموع %

 135952 35 110888 46 25064 ويةالمحاصيل الشت

 178172 35 131540 54 46632 المحاصيل الصيفية

ولارة الزرالة, مديريدة لرالدة محافظدة اد   الددين, ددعبة لرالدة الدامراء , تسدم الصخطديط والمصابعدة وتسدم المادر:ـ 

 . 2061اإلنصا  النباتي)بيانات ذير مناورة( ,  لسنة 
 

 (70دكل )

  2061لسنة بين نواحي تضاء الامراءمزرولة بمحاايل الخضروات و مية اإلنصا  ال ةتباين المساح  
 

 

 

 

 
 

 .(77المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول )

 

 -تصنف محاصيل الخضراوات إلى نوعين:

 ـ محاصيل الخضراوات الصيفية أ

ى الميداه الجوفيدة وتدزرر هد ه ة الصمدا ا ليدراالدمن أهم أنوار الخضدراوات الصدي تدزرر فدي منطقدة الد تُعد

المحاادديل باددورة محميددة ومكاددوفة
(1)

وباددكل لددا  تددزرر هدد ه المحاادديل لددا ة فددي منصاددف الربيددت  ,

وتعطددى يمارهددا فددي دددار مددايس حصددى ناايددة دددار آ  وتاددمل محاادديل الخضددراوات الادديفية )الرتددي, 

محااددديل  أَّ  وبيددداء, البطا دددا(, , الخيدددار, الباهنجددداَّ, البطددديخ, الفيفدددل , الباميدددا, القدددرر, اليو الطمدددا م

ليمحااديل الادصوية,  المددة الخضراوات الايفية تصطي  تكدرار الدري  بادورة مصقاربدة بينمدا تطدول تيد  

% مدن ولَّ نباتاتادا لكونده يددمل فدي 90الخضراوات من النباتات الطرية والصدي يددمل المداء بنسدبة  تُعدو

ة وذير العضويةالعمييات الحيوية فض   لن نقل الم  يات العضوي
(2)

. 

(أَّ المسدداحة المزرولددة  بالمحاادديل 76(  والاددكل )11( والخريطددة )75تبددين لنددا مددن الجدددول )

الايفية تباين من ناحية الى امرا  حيث احصدل مر دز القضداء المر دز االميدر فدي المسداحة وإلنصدا   واه 

 ن(وبنسدددبة 12262ي دددت)%( وبإنصاجيدددة ب9.3 ونمدددا (  وبنسدددبة )  4350بي دددت المسددداحة المزرولدددة  )

(, واحصيددت )ناحيددة الثريددار ( المر ددز الثالددث فددي لرالددة وانصددا  الخضددروات الادديفية  واه بي ددت %9.3)

( 15.7% ن( وبنسبة ) 20623%( وبإنصاجية بي ت )15.7 ونما (  وبنسبة ) 7308المساحة المزرولة  )

خضدروات  الاديفية واه بي دت المسداحة , واحصيت )ناحية المعصام ( المر ز الثاني  فدي لرالدة وانصدا  ال

( , واحصيدت 25% دن( وبنسدبة ) 32885%( وبإنصاجية بي ت )25 ونما (  وبنسبة ) (11658المزرولة  

                                                 

لبددد العظدديم  ددالم محمددد, االاالدديات انصددا  الخضددروات , مطددابت مدريددة  ار الكصدد  ليطبالددة والناددر ,جامعددة المواددل ( 1)

 .666, ص6912,الموال ,

 .20/7/2067الى  65/7/2067ة الميدانية ليباحثة بصاريخ, راالالد( 2)
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)ناحيددة  جيددة ( المر ددز االول فددي لرالددة وانصددا  الخضددروات الادديفية  واه بي ددت المسدداحة المزرولددة 

 (.50%وبنسبة )  ن(65770%( وبإنصاجية بي ت)50 ونما (  وبنسبة ) 23316)

توليددت المسدداحات الزراليددة حسدد  مددن المسدداحة الكييددة المزرولددة بمحاادديل الخضددراوات  أَّ  

ة. ويعددو  الددب  راالددالادديفية والصددي تسددصثمر ليددى الميدداه الجوفيددة ضددمن األجددزاء ال ربيددة مددن منطقددة الد

وف المناميددة لرالصاددا بمحاادديل الخضددراوات الادديفية أ ثددر مددن الخضددراوات الاددصوية لم يمددة الظددر

لزرالصاا أ ثر من الخضراوات الاصوية الصي تصحسس لدرجات الحرارة فض  لن أهميصاا ال  ايية الكبيدرة 

واالتصاا ية
(1)

. 

 (75جدول )

 2061لسنة بين نواحي تضاء الامراءتباين المساحات المزرولة بالخضروات الايفية و مية اإلنصا   

رتم المقا عة 

 ورتماا

مساحة 

الخضراوات 

 الايفية بالدونم

% 

االنصا   

الخضروات 

 الايفية بالطن

% 

مر ز 

 القضاء
4350 9.3 12262 9.3 

 15.7 20623 15.7 7308 ناحية الثريار

ناحية 

 المعصام
11658 25 32885 25 

 50 65770 50 23316 ناحية  جية

 100.0 131540 100.0 46632 المجمور

حافظدة اد   الددين, ددعبة لرالدة الدامراء , تسدم الصخطديط والمصابعدة وتسدم ولارة الزرالة, مديريدة لرالدة مالمادر:ـ 

 .. 2061اإلنصا  النباتي)بيانات ذير مناورة( ,  لسنة 

 

 

 
 

 
 

 

 (76دكل )

 2061لسنة بين نواحي تضاء الامراءتباين مساحة المزرولة بالخضروات الايفية  و مية اإلنصا  
 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 .(75احثة بااللصما  ليى جدول )المادر :ـ من لمل الب

 

 

 

                                                 

براهيم  ه العزاوي , لرالة الخضروات المحمية في القطر العراتي ,رالالة ماجسدصير )ذيدر منادورة ( ,  ييدة أ(  لافر 1)

. 697, ص6991اب ا   , جامعة ب دا  ,
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 (11مريطة)

 2061لسنة بين نواحي تضاء الامراءتباين مساحة المزرولة بالخضروات الايفية  و مية اإلنصا  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.2وبرناما  (75المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول )

 

 

 اوات الشتويةمحاصيل الخضرـ ب 

من المحاايل المامة وتاكل مساحة أتل مدن محااديل الخضدراوات الاديفية, وتادمل محااديل  تُعد

  .)البال, البطا ا, الفجل, الخس, الكرفس, الردا , الاي م, الياانه, القرنابيط, السي , الثو , الجزر(

فية ضمن مقا عات القضاء تباين من المساحة المزرولة ليى المياه الجو أَّ   صُعد  أنوالاا إالوتصميز ب 

 أَّ  مقا عة إلى أمرا, بسب  تنافساا مت المحاايل األمرا والصي تكوَّ هات مر و  اتصاا ي أ بر حيث 

 محاايل الخضراوات الاصوية تصميز بانخفال أالعارها مقارنة مت المحاايل األمرا فض  

حاجصاا إلى أيدي لاميدة  ثيدرة فدي لمييدة   فض  لنذالبيصاا الريعة الصيف وذير تابية ليخزَّ  أَّ  لن 

لرالددة وجنددي المحادددول
(1)

المسددداحة  أَّ    ,(17والخريطددة ) ( 72( و ددددكل )71وتبددين مدددن الجدددول ) ,

احصدل مر دز القضداء المر دز  من ناحية الى امرا حيدث  تباينالمزرولة بمحاايل الخضراوات الاصوية 

                                                 

(1) General scheme of water resources and development in IRAQ .stage II vol; III. Iraq 

ministry of Irrigation, book I. mesgow -Baghdad 1981;p5. 
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وبإنصاجيدة  %(9.6 ونمدا (  وبنسدبة )  2407) المزرولدة  المسداحة بي ت هاالمير في المساحة وإلنصا   وا

)ناحيدددة الثريدددار ( المر دددز الثالدددث فدددي لرالدددة وانصدددا   واحصيدددت(, 9.5%وبنسدددبة )  دددن(10542)بي دددت

وبإنصاجيددددة  %(15.4 ونمددددا ( وبنسددددبة ) 3859) المسدددداحة المزرولدددة  بي ددددت هوا الخضدددروات الاددددصوية

ناحيددة المعصاددم ( المر ددز الثدداني  فددي لرالددة وانصددا  ) واحصيددت( , 15.5% ددن( وبنسددبة )17180)بي ددت

 بي دددت%( وبإنصاجيدددة 25 ونمدددا ( وبنسدددبة ) (6266 المسددداحة المزرولدددة  بي دددت هوا المحااددديل الادددصوية

المحاادديل )ناحيددة  جيددة ( المر ددز االول فددي لرالددة وانصددا   واحصيددت ( ,25% ددن( وبنسددبة ) 27722)

 بي ددددددت%( وبإنصاجيددددددة 50 ونمددددددا ( وبنسددددددبة ) 12532)ولددددددةالمسدددددداحة المزر بي ددددددت هوا الاددددددصوية

 .(50% ن(وبنسبة )(55444

  (71جدول )

 2061لسنة بين نواحي تضاء الامراءو مية اإلنصا    الاصويةتباين مساحة المزرولة بالخضروات 

تسم اإلنصا  ولارة الزرالة, مديرية لرالة محافظة ا   الدين, دعبة لرالة الامراء , تسم الصخطيط والمصابعة والمادر:ـ 

 .2061النباتي)بيانات ذير مناورة( ,  لسنة 

  (72دكل )

 2061لسنة بين نواحي تضاء الامراءو مية اإلنصا    الاصويةتباين مساحة المزرولة بالخضروات 

 

 

 

 

 

 

 

 .(71المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول )

 

قدد األميدر مدن القدرَّ الماضدي, بسدب  الحاجدة لقد انخفضت المساحات المزرولة بالخضروات في الع    

,نصيجددة الحاددار الدد ي فددرل ليددى القطددر مطيددت (القمددم والاددعير والقطددن) ليمحاادديل االالددصراتيجية

الصسعينيات من القرَّ الماضي, وبالصالي الصوالت في المحاايل االالصراتيجية ليى حسا  بقية المحااديل 

الببه الصيوث, نصيجة االدصخدا  المبيددات الكيمياويدة الصدي  لاور اإلمرال الكثيرة ال ي هل  أَّ   فض  لن 

, األمر ال ي أ ا إلى انخفال إنصاجيدة الخضدراوات , وفدي المحادية  االصخدمت لمكافحة األ ذال بكثرة

 .الناايية انخفال المقنن المايي

 

رقم المقاطعة 
 ورقمها

 مساحة الخضروات الشتوية
 بالدونم

% 
االنتاج الخضروات 

 الشتوية بالطن
% 

 9.5 10542 9.6 2407 مركز القضاء

 15.5 17180 15.4 3859 ناحية الثرثار

 25 27722 25.0 6266 ناحية المعتصم

 50 55444 50.0 12532 ناحية دجلة

 المجموع
 

25064 100.0 110888 100.0 
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 (17مريطة )

 2061لسنة الامراء بين نواحي تضاءتباين المساحة المزرولة بالخضروات الاصوية و مية اإلنصا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 .Arc Gis 10.2وبرناما  (71المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول )

 

 مالالددتوالاددصوية   الادديفية بالخضددراوات المزرولددة األراضددي مسدداحة أَّ   القددول يمكددن العمددو  ليددى

 الجيد و العم  الجيدة النفاهية هات زرالةلي الاالحة باألراضي المصمثية باإلمكانات ما تورنت اها ا يرة,

 محااديل لرالدة فدي بالصوالدت الضدرورة تقصضدي ل ا , ةااللم المياه فراتو مت المحاايل ألذي  المناال 

 بعددي تددوافرالددكاَّ القضدداء, و فددي المصوتعددة ليزيددا ة تبعدداووالاددصوية,  الادديفية بننوالاددا الخضددراوات

 الفد   مامدة تجعدل الصي الضرورية الخدمات بعي و  ل  ,  ةالمبر النقل  والايط الصسويقية المسصيزمات

( 74ون حر من الجدول) ,والصقنية الم يمة السكنية والبيةية الاحية الخدمات مثل اإلنصا  لميية في أالال

)  (291015111)جمالي الحاجات المايية لمحاايل الزرالية بيغ أ أَّ  
1

 /النة(
()

والمقنن المدايي
()

لكدل  

 400)يرتفت المقنن المايي لبقية الخضراوات الايفية إلى أ ثر منحيث  ,رور محاول مز
1
النويا( 

 (1)
. 

 
                                                 

()  .حاال ضر  المقنن المايي لكل محاول بالمساحة الكيية و  ل  لبقية النصايا االمرا 

() وحددة تيدا   أَّ   المقنن المايي: يقاد به  مية المياه المطيوبة لنمو محاول معين م ل فصرة معيندة ولمسدافة معيومدة و

المقنن المايي  
1

با  حسين, الميداه الجوفيدة فدي الاضدبة ال ربيدة مدن العدراق واوجده االدصثمارها, /  ونم . انظر الى: يحيى ل

 .221مادر الاب , ص

, 6949محمدو  فامدي حسدن ددقير, مبدا ئ اإلنصدا  الحيدواني الزرالدي, الطبعدة األولدى,  ار يندابيت المعرفدة, الكويدت, ( 1)

 .9ص
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 (74) جدول

 جمالي واافي المقنن المايي ليمحاايل الزرالية في العراقأ

 المحاصيل
/ 1)م صافي المقنن المائي

 دونم(

المساحة المزروعة 
 /دونم

 /سنة(1)م بحاجات مائية 

 42412268 71112 947 خضر صيفية

 6312363 25017 270 خضر شتوية

 64829433 65410 7665 اشجار البساتين

 63683926 11941 901 الحنطة

 2124388 60671 901 الشعير

 41193484 26752 6964 الذرة الصفراء

 31393639 60111 2967 القطن

 33833333 9000 1721 زهرة الشمس

 9122338  1111 2725 السمسم

 928332688 209101 64120 المجموع
 .2061من لمل الباحثة بااللصما  ليى ولارة الزرالة, مديرية لرالة ا   الدين, بيانات ذير مناورة,  – 6

 .661مادي الاحاف, الموار  المايية في العراق وايانصاا من الصيوث, مادر الاب , ص – 2

 الماش( الحبو  )الاعير, القمم, الرل, تامل محاايل 

 الطما ة,الخيار,الباهنجاَّ,الخس,البطيخ,الرتي,البا المضر,البال اليابس,البات ء, البطا ا( تامل محاايل الخضر( 

  ,تادمل محاادديل البسددصنة )الحمضدديات, الصفدا , الخددوخ, العندد , الماددمش, االجداص, الكوجددة, الزلددرور, الرمدداَّ, الصددين

 وليات)اليول, الجول, الفسص (, النخيل(.الزيصوَّ, الي

 ندوار الخضددر بدـ)محاايل الخضددر( أتامدت مديريددة لرالدة ادد   الددين بحاددر اندوار الحبددو  بدـ)محاايل الحبددو ( و

 وباتي المحاايل بـ)محاايل البسصنة( وحارها في بياناتاا ل ل  لم يصم تفايياا في الجدول.

 بياناتاا بالنسبة ليمحاايل الزرالية والثروة الحيوانية ليى مسصوا القضاء  نظرا لقيا  مديرية لرالة ا   الدين بحار

 ل ل  تامت الباحثة بمساواة هل  بالجدول المصعي  بالمصطيبات والحاجات المايية ليسكاَّ لصصساوا الجداول المصبقية.

 

 

 املياه اجلوفية لشرب احليوانات صالحية -ج
(Ground Water Suitability for Animal Drinking) 

 

ليى مقاييس لديدة لصحديد ا حية المياه الجوفية ل رل در  الحيوانات ومنادا تادنيف  تلصمدا

(Grist and Lowry, 1972 إه الصمد الصانيف ليدى  ميدة ,)لمدوا  الاديبة ال ايبدة الكييدةا (TDS فدي )

 .المياه الجوفية لبياَّ ا حيصاا ل الصخدا 

ة راالدم   الم ابة في لينات مياه آبار منطقدة الدألمت تيم ا (71)ومن مقارنة تيم الحدو  بالجدول 

في ناحيدة الثريدار مقا عدة الجزيدرة   لاداحبة  (64)لند بةر مي م/لصر( (8123ليى نسبة لاا أالصي بي ت 

في مر ز القضاء مقا عدة ارفيدت  (5) مي م/لصر( لند بةر 1432تل نسبة بي ت )أحمد ( , وأ)جمعة محمو  

ذالبية اببار االحة لار  أنوار الحيوانات, مالدا محدو ية اببار فدي ذدر   أَّ  ( يصضم 4ة /مرااللـ)الم

مقبدول , وهات محدو يدة أ بدر الة الصي تمصال بميوحصاا العالية وتصدر  مدن المقبدول الدى ذيدر راالمنطقة الد

 . ((Grist and Lowry ,1972الالصخدا  مياهاا لار  الدواجن حس  تانيف 
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 ( 71جدول )

( في المياه الجوفية TDS)الموا  الايبة ال ايبة الكيية ا حية المياه لار  الحيوانات حس   مية 

 (Grist and Lowry, 1972) تانيف

ppm(TDS) أنوار الحيوانات النولية 

 جيدة 6000أتل من 
 2110≥ الدواجن 

 مقبولة 6000-1000

 ضعيفة 1000-5000
 1715≥الخيول

 جدا  ضعيفة  5000-4000

 ذير مقبولة 4000أ ثر من 
 60000≥ أبقار اليحو   4650≥ أبقار الحيي  

 62900≥ االذنا  

- Crist, M.A. and Lowry, M.E., 1972. Ground water reSources on Natrona Countyuyming, A 

study of the availability and chemical quality of groundwater, geological survey water 

supply paper 1897. U.S. Government Printing Office Washington, 92p. 

  

االيونات  ( الصي تعصمد ليى بعيAltoviski, 1962امصيرت المواافات المقصرحة من تبل ) ما  

ة ميدداه المنطقدد بددنَّ  (  تبددين 49جدددول ) ,والعسددرة الكييددة لمددوا  الادديبة ال ايبددة الكييددةا الموجبددة والسددالبة و

( ومقبددول جدددا لجميددت أاددناف Altoviski, 1962اددالحة ل الددصا ك الحيددواني بدرجددة جيدددة حسدد  )

وبمقارندة مدت  الحدد االليدى  لنصدايا الصحاليدل  (ppm)الموادي , حس  االيونات الموجبة والسالبة وبوحدة 

يواندات وتكدوَّ  مدا جمت العناار تاديم لادر  الح أَّ   نماه  والحدو   المقصرحة , والالمخصبرية ليعينات 

ضدمن الميداه الصدي يمكدن االدصخداماا  +Ca) )ضمن المياه الجيدة جددا ,الكالسديو  (+Na) ييي:ـ الاو يو  

( ضمن نطاق المياه الجيددة Cl- ( ضمن نطاق المياه الصي يمكن االصخداماا والكيور)+ Mgما الم نيسيو )أ

SO) مدا الكبريصددات أ
4-

الدد ي يمكددن  ميددر ضددمن النطدداق الحددد االليددى اال تبددل  فاددي الصددي تقددت فددي النطدداق( 

ضمن نطاق المياه الصي يمكدن االدصخداماا واميدر  العسدرة  (TDS)الكيية الايبة ال ايبة وا والم االصخداماا 

جميت العناار ممكدن االدصخداماا لادر  الحيواندات  أَّ  ( تقت ضمن نطاق المياه الجيدة جدا اي THالكيية )

 .ضمن ه ه الصانيف 

 

 (79جدول )

( Altoviski,1962يونات الموجبة والسالبة )ألمواافات المياه ل رل االالصا ك الحيواني  حس  ا

 ppmوبوحدة 

 األيونات
مياه جيدة 

 جدا  
 مياه جيدة

مياه مسموح 
 استخدامها

يمكن 
 استخدامها

الحد 
 األعلى

الحد االعلى في 
 العينات المدروسة

Na 800 1500 2000 2500 4000 6119 

Ca 350 700 800 900 1000 195.71 

Mg 150 350 500 600 700 433 

Cl 900 2000 3000 4000 6000 1491 

SO4 1000 2500 3000 4000 6000 3730 

T.D.S 3000 5000 7000 10,000 15,000 8123 

T.H 1500 3200 4000 4700 54,000 989 

- Altoviski, M.E, Hand book of hydrogeology, Gosgeolitzdat Moscow, USSR (in Russian) 

,1962, 614pp. 
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( الد ي يوضدم 50فدي الجددول ) (Ayers and Westcot ,1989)ون حر من تانيف المقصرحة لـ 

 EC  (μmhos/cm) ـ   نسددبة الصواددييية الكارباييددةيدداه دددر  الحيوانددات والدددواجن حسددموااددفات م

نسدبة  أَّ  المنطقدة , ليدى ليندات ابدار  حس  مواافات حيث وضحت نصايا الصحيي ت المخصبرية المعمولدة

قدة تقدت المنط أَّ  ـم مدن هلد  حيدث يصضد( µs/cm 1110 -6199)بين الصواييية الكاربايية في ه ه االبار 

 نطدداق  بددين تكددوَّ إه  µs/cm) 66000 -  1000)ونطدداق   ( µs/cm 5000 -6500نطدداق )ضددمن 

ومددن الم حظددات ليددى هدد ه  دواجنالددمقبددول  محدددو  االددصعماله ليحيوانددات وذيددر  الددى نطدداق المقبددول جدددا

,ويصضم من هل  وبعدد  دواجناللد  إلطايه ليحيوانات الحامية والرضيعة وذير مقبولة النولية من المياه 

ذالبيددة االبددار تادديم لاددر   أَّ  المقارنددة هدد ه الصاددنيف مددت نصددايا الصحيددي ت لعينددات االبددار المددنموهة  

 ي المنا   مااة منا   ذر  القضاء والصي تمصال بميوحصاا العالية.الحيوانات مالدا محدو ية مياه بع

 
 

 ( 50جدول )

 μmhos/cm  (ECمواافات مياه در  الحيوانات والدواجن حســـــ   نسبة الصواييية الكاربايية  )

 Ayers and Westcot) (1989, لـ  حس  مواافات المقصرحة

 EC μmhos/cm الدرجة الم حظات

 1500 > ممصال أاناف الموادي والدواجن يسصعمل لجميت

يسصعمل لجميت أاناف الموادي والدواجن 
 ويحصمل حدوث إالاال وتصي ليموادي

 1500 – 5000 مقبول جدا  

يسب  إالاال وتصي ليموادي وبسب  الموت 
 ليدواجن وتقيي  النمو.

مقبول ليحيوانات 
وذير مقبول 
 ليدواجن

8000 – 5000 

الحامية والرضيعة وذير لد  إلطايه ليحيوانات 
 مقبولة ليدواجن.

محدو  االصعماله 
ليحيوانات وذير 
 مقبول ليدواجن

11,000 – 8000 

 ذير مقبول ليحيوانات
 

محدو  االالصعمال 
 جدا  

16,000 – 11,000 

 مخا ر لالية جدا  وال يواي باالصخدامااال
ال يواي 
 باالصخدامه

16,000 < 

- Ayers, R.S. and Westcot, D.W., Water quality for agriculture. Irrigation and       Drainage. 

Paper 29, Rev.1, FAO, Roma, Italy, 1989,  174 p. 

-  
 

  اإلنتاج الحيواني 

يعددد اإلنصددا  الحيددواني هو أهميددة  بيددرة لمسدداهمصه الفعالددة فددي المددوار  ال  اييددة لإلنسدداَّ, فاددو مددن 

, فضد  لدن االدصا ك الحيواندات ليمخيفدات  ين الحيدواني الد ل  لمعيادة اإلنسداَّالماا ر الرييسة ليبدروت

الحقيية الصي ال تايم ل  اء اإلنساَّ وتحويياا إلدى مدوا  ذ اييدة مثدل اليحدم والحييد  ومادصقاته وال تقصادر 

 د ل  وإنمدا هدي مدا ة هامدة إللددا  الم بدس واألذطيدة و ,المنصجات الحيوانية ليى الجان  ال  ايي فحس 

يسصفا  من الحيوانات ومااة مخيفاتاا في لميية الصسميد الصي تسصعمل في تخاي  الصربة
(1)

. 

ة الصي تسصثمر المياه الجوفية لصربية  ألدا ا  من الحيوانات لما لاا من أهمية فدي راالتضم منطقة الد

مادرا  ماما لدمل  ثير  عدتُ ال  اء ل الصا ك المحيي او ل رل البيت الرتفار أالعار منصجاتاا ل ل   توافر

ة م يمدة إلرواء الحيواندات بحكدم تيدة ميوحصادا لدن راالد, وبما أَّّ المياه الجوفية في منطقدة الد من السكاَّ

                                                 

 .671ص  ريف تضاء الامراء ,مادر الاب , ه العزاوي , االصعماالت االرل الزرالية في  لافر ابراهيم  (1)
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االالددصا  ات الماييددة  فددنَّ  جددزء بددالمييوَّ( لدد ا  60000أتاددى حددد مسددمو  بدده لاددر  الحيوانددات وهددو )

 .ألذرال الثروة الحيوانية تخصيف بامص ف أنوالاا

    ة تضدددم راالدددمنطقدددة الد أَّ  ومدددن االالدددصبياَّ ايضدددا  (71والادددكل ) ( 56الجددددول )يصضدددم مدددن 

 ( لصدوفر المرالديا  راال398688ا ( من الحيوانات تقت األذنا  في المقدمة بنلدا ها البال ة )راال 465429)

مرتبددات الحقددة  الطبيعيددة والمخيفددات الحقييددة يددم تحصددل الحيوانددات األمددرا )األبقددار, المددالز, الجددامو  (

( 52ومن م حظة الجدول ) ,(ا  راال  2715ا ( والجامو   )راال14084ا ( والمالز)راال50172فاألبقار )

الواحدد مدن  را االالصا ك الحيواني السنوي ليماء يصباين من نور بمر, حيث يبيدغ مدا يسدصايكه الد أَّ   تبين

  2ال ددنم )
1

  2.5( الددنويا ومعدددل مددا يسددصايكه المددالز )
1
  1ويا  واألبقددار )الددن (

1
الددنويا بينمددا يقدددر مددا  (

 1الواحددد مددن الجددامو  ) را يسددصايكه الدد
1

( الددنويا  
(1)

وبادد ا يبيددغ مجمددور االالددصا ك لجميددت الحيوانددات , 

 6055151ة نحو )راالالموجو ة في منطقة الد
1

 .( من الماء النويا  

 

 ( 56جدول )

 في القضاءمجمور الثروة الحيوانية 

 النسبة المةوية % را  العد / نور الحيواَّ

 85.7 398688 اذنا 

 10.8 50172.0 ابقار

 3.0 14084.0 مالز

 0.5 2485 جامو 

 100.0 465429.0 المجمور

ولارة الزرالدة, مديريدة لرالدة محافظدة اد   الددين, ددعبة لرالدة الدامراء, تسدم الصخطديط والمصابعدة وتسدم  -المادر:

 . 2061, لسنة( )بيانات ذير مناورة اإلنصا  النباتي

 

 (71دكل )

 القضاءمجمور الثروة الحيوانية في  

 
 (56المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول )       

                                                 

الج رافية الزرالية ,الطبعة االولدى , ار الكصد  ليطبالدة والنادر نوري مييل البرالي, إبراهيم لبد الجبار المااداني, ( 1)

 .219, ص6910,ب دا , 
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 (52جدول )

 .2060لسنة  القضاءمجمور االصا  ات الثروة الحيوانية من المياه الجوفية في 

 العدد النوع
الواحد من الماء  راساحتياجات ال

 /سنة1م
الستهالك مجموع ا

 /سنة1السنوي م

 797376 2 398688 األغنام

 625710 2.5 50172 الماعز

 662142 8 14084 األبقار

 69110 8 2485 الجاموس

 6055151 20.5 465429 المجموع

 .(56ثة بااللصما  ليى جدول )لمل الباح من -المادر:

 
 

 -:الماشية وفيما يلي عرض ألهم أنواع

 تربية األغنام -6

ة الصي تعصمد ليى المياه الجوفية راالتصر ز تربية األذنا  في األجزاء ال ربية  باكل ا بر من منطقة الد

أ ثر الحيوانات فياا لما لاا من أهمية ذ ايية واتصاا ية االصثمارية م ل بيعاا  حيوانات حية أو  تُعدوالصي 

  .بيت منصجاتاا

لددا  االذندا  فدي أ أَّ  , ( 11والادورة ) (15والخريطدة ) ( 44(  والادكل )51تبين من الجدول )

ذندا  القضداء أحصل مر ز القضاء المر ز االمير في من مجمور أ أه مراأة من ناحية الى راالمنطقة الد

مدن مجمدور , واحصيت )ناحية الثريار ( المر دز الثالدث  %(9.2(  وبنسبة ) را   11796والصي بي ت )

, واحصيدت )ناحيدة المعصادم ( المر دز مدن  %(15.8( وبنسبة )آراال 11616ذنا  القضاء والصي بي ت )أ

المر دز  ()ناحيدة  جيدة , واحصيدت %(25(  وبنسدبة )آراالد 99142)  ذنا  القضاء والصدي بي دتأمجمور 

ة راالدبدين مدن الد%( , وت50(  وبنسدبة )آراالد 699177ذنا  القضاء  والصدي بي دت )أاالول من مجمور 

الب  ارتفار ألدا  األذنا  هو لصوفر مساحات رلي فضد   لدن المسداحات الواالدعة لزرالدة  أَّ  الميدانية 

الحبو  والصي تكوَّ مرالي جيدة بعد حاا ها  مثل )القمم, الاعير, والمحااديل األمدرا( فضد  لدن 

 .أهميصاا ال  ايية واالتصاا ية

 (51جدول )

 2061لسنة  بين نواحي القضاء ية ليى النواحي توليت الثروة الحيوان 

رقم 
المقاطعة 
 ورقمها

 % جاموس % ماعز % ابقار % اغنام
مجموع 
الثروة 
 الحيوانية

% 

مركز 
 القضاء

36491 9.2 4623 9.2 1325 9.4 0 0 42439 9.1 

ناحية 
 الثرثار

63181 15.8 7920 15.8 2196 15.6 2485 0 45412 16.3 

ناحية 
 المعتصم

99672 25 12543 25 3521 25 0 0 115736 24.9 

ناحية 
 دجلة

199344 50 25086 50 7042 50 0 0 231472 49.7 

 100.0 465429 0 2485 100.0 14084 100.0 50172 100.0 398688 المجموع

)بيانات ذير يولارة الزرالة, مديرية لرالة محافظة ا   الدين, دعبة لرالة الامراء , تسم اإلنصا  الحيوان -المادر:

 2061, لسنة مناورة(
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 القضاءلدا  االذنا  في أ( 77دكل )
 

                     

 

 

 

 

 (51جدول )المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى            

  القضاءلدا  االذنا  في أ (15مريطة )
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 .Arc Gis 10.2وبرناما  (51جدول )صما  ليى المادر :ـ من لمل الباحثة باالل 

 
 ( معصمدا ليى المياه الجوفية62تربية االذنا  في مقا عة )المكيايفة (11صورة )

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 21/62/2067الصقطت الاورة بصاريخ 
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 األبقار ـ 2

الصدي  , وهدي مدن أهدم الحيواندات األليفدةالقضداء األبقار هات أهمية اتصاا ية وذ ايية مامدة فدي  تُعد

تربدى ألذدرال الحييدد  ومادصقاته واليحدو 
(1)

(  11والخريطددة )  (75والادكل ) (51جدددول )تبددين لندا مدن .

حصدل مر دز أة  حيدث راالدلددا  االبقدار مدن ناحيدة الدى ناحيدة امدرا فدي منطقدة الدأتبداين  (,17وادورة )

 واحصيدت%(,9.2(  وبنسدبة )را  7121ي دت )ب القضداء المر دز االميدر مدن مجمدور لدد  االبقدار والصدي

%( , 15.8(  وبنسدبة )را 4920)ناحية الثريار ( المر ز الثالث من مجمور لدد  االبقدار والصدي بي دت )

%(, 25(  وبنسبة )را   (12543)ناحية المعصام ( المر ز من مجمور لد  االبقار والصي بي ت واحصيت

(  را  25011) ر والصدي بي دتول فدي لرالدة مدن مجمدور لدد  االبقداأل)ناحية  جيدة ( المر دز ا واحصيت

من المجمور الكيدي أللددا  األبقدار الصدي تربدى الصمدا ا ليدى الميداه الجوفيدة ويصبدين مدن  ,%( 50وبنسبة )

الحيي  وماصقاته والصي تسصايكه األالرة  صوافراألبقار تربى من تبل المزارلين ل ة الميدانية أَّ  راالم ل الد

 مر و  اتصاا ي. فرصوالسد الحاجة او تبار في األالواق ل

 

 القضاءلدا  االبقار في أ (75دكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                   

           

 (51جدول )المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى              

 

 القضاءلدا  االبقار في أ(11مريطة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 Arc Gis 10.2.وبرناما  (51جدول )االلصما  ليى المادر :ـ من لمل الباحثة ب  

                                                 

(1( Salvato, P.E., Environmental Engineering and Sanitation, New York, U.S.A., 1982, 

1163pp . 
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 (17اورة )

 معصمدا ليى المياه الجوفية  (62المكيايفة)في مقا عة  بقارتربية اال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21/66/2061الصقطت الاورة بصاريخ 

 

 الماعزـ تربية  3

تيدة أهميصده مقارندة ة رذدم تيدة ألددا ها ألالدبا  منادا راالديربى ه ا النور من المادية في منطقدة الد

لحوماا ذير مرذو  فياا, وتابييصاا لقيت النباتات مدن جد ورها وتسدي  األددجار  أَّ   بالحيوانات األمرا و

( المالز من 71(  والاكل )11والخريطة ) ( 51جدول )وي حر من  ,وتية أالعار المالز مقارنة باألذنا 

(  ا  راالد 6125مدالز فدي القضداء   والصدي بي دت )لددا  الأحصل مر ز القضاء المر ز االمير من مجمدور أو

لددا  المدالز فدي القضداء والصدي أ%(, واحصيت )ناحية الثريدار ( المر دز الثالدث مدن مجمدور 9.4وبنسبة )

لددا  أ%( , واحصيدت )ناحيدة المعصادم ( المر دز الثداني مدن مجمدور 15.6(  وبنسدبة )ا  راال 2691بي ت )

 جيدة ( والصدي احصيدت  , واحصيدت )ناحيدة %(25(  وبنسدبة )ا  راالد 1526المالز في القضداء والصدي بي دت )

 %(50(  وبنسبة )را  4072لدا  المالز في القضاء   والصي بي ت )أالمر ز االول من مجمور 
 

 (71دكل )

 القضاءلدا  المالز في أ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(51جدول )لمادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى ا              
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 (14ريطة )م

 القضاءلدا  المالز في أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

            

     

 

 .Arc Gis 10.2وبرناما  (53المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول ) 

 تربية الجاموسـ  1

ة هد ا الحيدواَّ صي تنصار  تربيال القضاء  مقا عاتتربية الجامو  تييية جدا  و معدومة  في بعي  تُعد

,  مدا فدي ( ا  راالد 2715(  فدي ناحيدة الثريدار الصدي بي دت لدد ها ) 1, القا رية 6  الط ي  أفي مقا عصي)

مدرا مثدل أهنداك حيواندات  أَّ  ة الميدانية واالالصبياَّ راال, وتبين من م ل الد(14( ومريطة )51جدول )

لجمال تيييدة جددا  ليدى الدرذم مدن  دوَّ المنطقدة االبل )الجمال ( والحمير والخيول والب ال , و اَّ  ألدا  ا

ة يرجدت إلدى تدوفر  درق راالدالدب  تيدة الجمدال فدي منطقدة الد أَّ  من المنا   الم يمة لصربية الجمدال,  تُعد

ووالايل نقل حديثة تُ ني لن االصعمال الجمال وارتفار أالعارها مما يدفت المزارلين إلى االتجاه نحو تربية 

  .الحيوانات األمرا 

%( يربدوَّ )األذندا ( بينمدا  اندت نسدبة مربدي األبقدار 70) أَّ   الالدصبياَّاة الميدانيدة وراالدبين من الدت

صدايا  مدا ن حدر ن,%( 6والجدامو  )  %(20دواجن )لد%( وا9%( في حدين احصيدت تربيدة المدالز )10)

 .(2االالصبياَّ في ميح  رتم )

 

 ـ تربية االسماك  والدواجن8

من السيت المرذو  باا وتبابين ه ه الرذبة من منطقدة  تُعدذ ايية  بيرة وتصاا ية واهمية ألألالماك  

الى امرا 
(1)

. 

ومعصمددة ليدى  القضداءمادرور لصربيدة االالدماك فدي  61هنداك  أَّ   ة الميدانيدةراالدوتد تبين من الد 

ر مجدالات مدا ال يدأمااريت  4بين رالمي مجال من تبل الدولة والبالغ لد هم ا م القضاءالمياه الجوفية في 

 ( .57) (,  ما ي حر من الجدول ونم15.4) ( وتبيغ مساحاتاا1لد هم )

                                                 

 .615,ص6941ة اتصاا ية ليثروة السمكية في العراق ,مطبعة االردا  ,ب دا  ,راال مال العيد محمد الخيا  ,  (1)
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 (11مريطة )

 القضاءلدا  الجامو  في أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 .Arc Gis 10.2( وبرناما 51المادر :ـ من لمل الباحثة بااللصما  ليى جدول )

 

هدد ه  أَّ   ة الميدانيددة وجدددراالددعددات فقددط ,ومددن الم حظددة مدد ل الدمقا  1الماددرور مددولر ليددى  أَّ  و

ادداح   أَّ  المادداريت ليسددت بالمسددصوا المطيددو  الدد ي يعمددل ليددى الددد االحصيددا  المحيددي ويرجددت الددى 

 المارور يعصمد ليى تدراته ال اتية في توافر ااابت ذ اء االالماك الصي تخصيط مت المياه الجوفيدة الخارجدة

اذي  ه ه االاابت مانولة  أَّ   ( و15ية ا ير الى بحيرة االالماك   ما في الاورة )من البةر لبر الات

 من فض ت المنالل مقارنة بننوار االالماك واالل ف الصي تمنحاا الدولة ألاحا  المااريت المجالة . 

االرل المعصمدددة ليددى الميدداه الجوفيددة تيييددة جدددا ومصداميددة  مددت االددصخدامات  القضدداء مددا الدددواجن فددي أ 

تصدوفر بده الددواجن ولكدن لسدد الحاجدات الاخادية  ف مدالم الزرالية االمرا وال يخيو بيت من بيوت الريد

واالالصخدا  اليومي لعايية فقط 
(1)

.  

 

                                                 

 .2067\2\64الى االينين  2067\2\65ة  يو  السبت بصاريخ راالة الميدانية لمنطقة  الدراالالد(  1)
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 ( 57جدول )

 2061الصوليت الج رافي لحقول االالماك ومساحصاا المعصمدة ليى المياه الجوفية في القضاء لسنة  

 بيعة المارور  االم المقا عة ورتماا ت
المساحة المخااة 

 ليمارور/ ونم

 5 مجال 1مااد  .6

 6.2 ذير مجال 1مااد  .2

 2 مجال 2معجيل والر ة  .1

 1.5 ذير مجال 6ا  الط ي   .7

 2.7 مجال 6ا  الط ي   .5

 2.1 ذير مجال 22جبيرية  .1

 1.4 مجال 22جبيرية  .4

 2.5 مجال 25العرمودية  .1

 1 ذير مجال 7القيعة  .9

 6.9 لذير مجا 65 رياة  .60

 1.4 مجال 65 رياة  .66

 6.4 ذير مجال 61ايعوية  .62

 2.5 مجال 61ايعوية  .61

 15.4 ـــــــــ المجمور 

)بيانات ذيددر المادددر :ددـ دددعبة لرالددة الددامراء ,تسددم االنصددا  الحيددواني ,الدددا  ومواتددت حقددول االالددماك فددي تضدداء الددامراء

  ,2061لسنة   ,مناورة(

 

 (15اورة )

 لااحبة )ضياء حمداَّ( 22في مقا عة جبيرية  9الماك معصمدة ليى مياه بةر بحيرة اال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .64/2/2067الصقطت بصاريخ 
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 الصناعية ألغراضاملياه اجلوفية  صالحية -د 
 (Ground Water Suitability for Industrial Purposes) 

      

مواافات الماء باكل أالا  إه تكدوَّ ادفات الميداه لاليدة تعصمد الانالة في لميياتاا االنصاجية ليى 

يجد  تقيديم هد ه الميداه فدنَّ  الجو ة لصناال  تيا  الانالات, ل رل االصخدا  المياه في المجاالت الادنالية 

و ال  يات البخارية, تبريدد المحر دات, أوتحديد ا حيصاا وم يمصاا لصي  الانالات مثل ت  ية المراجل 

المياه العسرة تدؤ ي إلدى تكدوين  أَّ   ,مرا تحصا  إلى االصخدا  المياهأو أي انالات أمياوية الانالات الكي

و ال  يات نصيجدة أالبخارية مما يؤ ي إلى مفي  فاءة ه ه المراجل  و المراجلأتارة  يسية في ال  يات 

وتسددخيناا وحددرق بفعددل تيدد  الصرالددبات وبالصددالي يددؤ ي إلددى ليددا ة  رجددة حرارتاددا  تيددة توادديياا ليحددرارة

م   بكميات لالية في المياه المسصخدمة ألوجو  ا فنَّ    ل   ,  المعا َّ وربما يؤ ي إلى حدوث انفجارات

 اء هد ه أ مد    اميادا يقيدل مدن  فداءة ألترالد   بقدات مدن ا أَّ   يسب  تن ل اجزاء المكداين واالنابيد , و

وبصر يز لدالي يسدب  تن دل االنابيد    H2Sيدروجين وجو  ذال  بريصات الا أَّ   ما  ,  االجازة والمعدات
(1)

 . 

مد ت منادا العيندات أمن م ل مقارنة نصايا الصحاليل الايدرو يمياييدة المصكاميدة لميداه االبدار الصدي  

ة مددت الحدددو  المقصرحددة ليميدداه المسددصخدمة فددي بعددي االذددرال الاددنالية مددن تبددل راالددضددمن منطقددة الد

(Salvato ,1982)  
(2)
لاددنالة السددمنت , ماددافي الددنفط , معامددل تعييدد  المددوا  ال  اييددة, ومااددة  

أذيد  الميداه ذيدر ادالحة  فدنَّ   (,58الانالات  الكيميايية ادنالة والدورق و مدا موضدحة فدي الجددول)

( يوضم النس  المةوية العامة لا حية المياه الجوفية 55, والجدول ) وبنس  مصفاوتة ليانالات المخصيفة

ة ليانالات الم  ورةراالر المحفورة في منطقة الدولجميت االبا
(3)

  هنالد  أَّ   تدد تبدين ,(51وف  الجددول ) 

مدن االبدار تاديم مياهادا ألذدرال ( %61)أَّ   من االبار تايم مياهاا ليانالات الكيمياوية و (% 27)

بدار تاديم من اال (%1)أَّ  و تايم مياهاا ألذرال انالة السمنت (%1.1 )حوالي أَّ   ماافي النفط و

انالة الورق وهل   ألذرالمياها ألذرال معامل تعيي   الموا  ال  ايية بينما ال تايم مياه ه ه االبار 

االبار حس  الحدو  المقصرحة  ( في مياه ه ه Mg , Ca  ل رتفار نسبة الكالسيو  والم نيسيو )
(4)

  . 

 ة من الناحية النولية ولكل صُعدت مالانالية المخصيفة تصطي  مواافا ألذرالاالصخدا  المياه  أَّ  

فددي موااددفات الميدداه المسددصخدمة تددنعكس ليددى نوليددة  ميددلاددنالة موااددفاتاا الخااددة باددا حيددث أَّ اي 

 اإلنصا  لصي  الانالة. 

( Hem, 1989وتد ه ر )
(5)

بعي المواافات القياالية ليمياه المسصخدمة في مخصيدف الادنالات  

بعي الميداه  أَّ  توضت أي مر بات مكيفة إه  أَّ   يى حد مسمو  به تبل(  حيث تمثل ه ه القيم أل54جدول )

وفي بعي الانالات مثل , تصحسن نوليصاا بوضت بعي المكيفات الكيميايية أَّ  ذير الاالحة من الممكن 

                                                 

المياه في محافظة اد    وجيولوجية واالصخداماتالظروف الايد  المايم,اية االم ل ي د الباراوي, ناير حسن( 1)

 .41مادر الاب  ,ص  الدين,

(2(Salvato, P.E., Environmental Engineering and Sanitation, New York, U.S.A., 1982, 

1163pp.  
 

لددو   ة هيدددر وجيولوجيددة وهيدددرو  يمياييددة لمنطقددةراالددة ,  راالددحمددد, حدداتم مضددير اددالم الجبددوري,  أحميددد الددعيد  (3)

  . 50, مادر الاب  ,ص (250000:1),مقيا    6)ـ 38ـNI)الامراء 

 (4) Hassan, H.A., Hydrological, Hydrogeological, and Hydrogeochemical Investigation of 

Bahr AL – Najaf  Area, Unpub. M.Sc. Thesis,College of Science Baghdad Univ,1973, P.100. 

(5) Hem,J.D., Study and Interpretation of Chemical Analysis of Natural Water, 3rd Addition, 

U.G.S. Water Supply,1985, PP. 263 
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ميداه مسداوية إلدى المداء المقطدر فدي نقاوتده أو تحصا   انالة األ وية أو الورق هي النولية العالية الجو ة 

فيما تحصا  بعي الانالات مثل تاد يل المراجدل البخاريدة الحديثدة هات الضد ط  ,صوايه ليى االيونات اح

 البخاري العالي إلى مياه تفوق نقاوتاا الماء المقطر الصجاري.

مدت هد ه الحددو  المقصرحدة يصضدم لدد  م يمصادا لجميدت  لنماه مقارنة نصايا الصحاليل الكيميايية  أَّ  

لنادر آمدر يكدوَّ  فدنَّ  الموجو ة في الجدول حيث أناا في حالة م يمصاا لعنار معين أنوار الانالات 

( الصي تكدوَّ لاليدة جددا THذير وم يمة لنفس الانالة وفي نفس البةر ماواا بالنسبة ليعسرة الكيية )

 يدددوَّأة والصدددي ت يدددم فقدددط الادددنالات الكيمياييدددة ومادددافي الدددنفط , و ددد ل  تر يدددز راالدددفدددي منطقدددة الد

والصدي تكدوَّ   ( Mg , Ca  )وحصدى  الد ي يكدوَّ لده تدنيير لدالي بسدب  تر يدزه العدالي ( (SO4كبريصداتال

 لدنه ه المياه تد يمكن االصخداماا فدي حالدة إمكانيدة معالجصادا  فنَّ  ل ا  الحدو  المسمو  باا , مار تيمصاا 

  يوني.أل ري  محاولة تحسين نوليصاا بطريقة الصرالي  الكيمياوي والصبا ل ا

فددي  الدديماوة ذيددر اددالحة لياددنالات المخصيفددة راالددذالبيددة ميدداه اببددار فددي منطقددة الد أَّ  ويصضددم 

مدد   الكيورايددد والكبريصددات فددوق الحددد ألة, بسددب  ارتفددار ترا يددز اراالدداألجددزاء ال ربيددة مددن منطقددة الد

الحة ل الدصخدا  ة, هناك بعدي اببدار هات ميداه ادراالالد درق منطقةالمسمو  به, أما بالنسبة لآلبار في 

 النفط.في الانالات الكيمياوية وماافي 

  (55جدول )

 (Salvato, 1982الحدو  المقصرحة ليمياه المسصخدمة في الانالة )

 Ph نوع الصناعة
القاعدية 

 ملغم/لتر

العسرة الكلية 

 ملغم/لتر

Cl 

 ملي مكافئ/لتر

SO4 

 ملي مكافئ/لتر

Ca 

 ملي مكافئ/لتر

Mg 

 ملي مكافئ/لتر

Fe 

 /لترمكافئ

معامل تعليب المواد 

 الغذائية
5,8-8,8 322 312 8,152 8,228 8,588 8,225 2,1 

الصناعات 

 الكيمياوية
5-5 822 1222 11,123 17,557 5,58 - 8,2 

 28,2 - - 8,228 7,282 - 122 8,8-5,8 معامل االسمنت

 18,2 5,552 12,578 11,857 18,13 522 - 5-5 مصافي النفط

 2.5 2.587 2.558 - 8,511 178 - 5 -5 صناعة الورق

نسبة العناصر في 

النماذج المقاسة  

 ادني (–)اعلى 

8,6-6,7 _ 989- 837 1,21-42,05 

 

77,66-4,02 

 

 ـــــــــــ  3,29- 35,61 5,44 -34,72

-  Salvato, P.E., Environmental Engineering and Sanitation, New York, U.S.A., 1982, 1163pp.  
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 (Salvato, 1982) الانالية حس  الحدو  المقصرحة ألذراللا حية مياه االبار  النس  المةوية (51)جدول

 ,Salvato, P.E., 1982. Environmental Engineering and Sanitation, New York,  U.S.A., 1982ـ

1163pp. 
 

 (Hem, 1989)نالة ضمن تانيف الانالية يبين الحدو  العييا المسمو  باا لكل ا ألذرالنولية المياه المسصخدمة  (57جدول )

ي
ف
صر

نا
لع
ا
ب
س
ن

ر
با
ال
ا
ت
نا
عي
ج
اذ
نم
ال

ة
سب
ن
ى
عل
ا
ق
ط
من
ال

بة
س
ن
ى
دن
وا

 شة
قم
أل
ا
عة

نا
ص



ق
ور
ال
عة

نا
ص
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نا
ص

ت
با
رو
ش
لم
وا

 ود
جل
ال
عة

نا
ص

 ت
من
س
ال
ا
عة

نا
ص



صر
عن
ال



غير
مقصورال

المقصور

695.71- 

109 
0 20 20 100 80 75 --- 100 --- --- Ca 

433-40 0 12 12 50 36 30 --- --- --- --- Mg 

1491-43 0 200 200 500 --- 300 250 500 250 250 Cl

610-32 0 --- --- 250 --- --- --- --- --- --- HCO3 

5860-193 0 --- --- 100 --- --- 250 500 250 250 SO4 

345-3.1 0 --- --- 5 --- --- 10 --- --- --- NO3

989-847 25 100 100 900 350 350 250 --- SOft --- T.H

8123-1432 100 --- --- 1000 --- 1000 500 --- --- 600 T.D.S 

8.14-6.8 
2.5 – 

10.5
6 – 10 6 – 10 6.5 – 8 6.5 – 8.3 6 – 9 6.5 – 8.5 --- 6 – 8 6.5 – 8.5 Ph

- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- T(°F) 

- 5 10 10 30 5 10 10 --- --- 500 TSS

النماذج
المقاسة

كلالنماذج
غيرمناسبة

كل
النماذج
غير
 مناسبة

كل
النماذج
غير
 مناسبة

كل
النماذج
غير
 مناسبة

كلالنماذج
 غيرمناسبة

كل
النماذج
غير
 مناسبة

كلالنماذج
 غيرمناسبة

كل
النماذج
غير
 مناسبة

كل
النماذج
غير
 مناسبة

كلالنماذج
 غيرمناسبة

 

- Hem,J.D., Study and Interpretation of Chemical Analysis of Natural Water, 3rd Addition, 

U.G.S. Water Supply, 1985, PP. 263. 

 pH نور الانالة

القالدية 

الكيية 

 مي م/لصر

 العسرة الكيية

 مي م/لصر

Cl 

 ميي مكافئ/لصر

SO4 

 ميي مكافئ/لصر

Ca 

 ميي مكافئ/لصر

Mg 

 ميي مكافئ/لصر

Fe 

مي م/ل

 تر

معامل تعيي  الموا  

 ال  ايية
600 91 7 4 1 9 14 - 

 - 600 21 77 61 14 91 600 الانالات الكيمياوية

 - 600 600 1 4 600 91 600 نتمعامل السم

 - 21 11 11 19 21 600 600 ماافي النفط

 - 0.0 0.0 600 4 9 600 600 انالة الورق

نسبة العناار في 

النماه  المقاالة  )اليى 

 ا ني (–
8,6-6,7 _ 989- 837 1,21-42,05 

 

77,66-4,02 

 

 ـــــــــــ  3,29- 35,61 5,44 -34,72
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 املياه اجلوفية ألغراض البناء واالنشاءات صالحية -هـ 
(Ground Water Suitability for the Purpose of Building and Construction) 

 

Altoviski, 1962)تدم االدصخدا  تاددنيف )
(1) 

ة ومقارنددة الميداه الجوفيدة ببددار المدنموهة مناددا راالدلد

فقدد تدم  , ة ألذدرال البنداء واالناداءاتراالدبادف تحديد ا حية المياه الجوفية ضمن منطقة الدالعينات  

مقارنددة نصددايا الصحاليددل الايدرو يمياييددة المصكاميددة لميدداه االبددار ليعينددات مددت الصاددنيف المقصددر  مددن تبددل 

(Altoviski ,1962) ( 51و ما موضحة في الجدول) ,  

ة ال تادديم  ألذدرال البندداء واالنادداءات  راالددالميداه الجوفيددة ضددمن منطقدة الدذالبيددة  أَّ  يصضدم   

, ممدا  فدي هد ه الميداه (Ca , SO4 , Clوني الكالسيو  والكبريصات والكيدور )وهل  الرتفار نسبة ترا يز أي

, وفي حالدة معالجصادا مدن مد ل تخفيفادا بميداه  تؤير ليى ليا ة ترا يز الميوحة فياا لن الحد المسمو  به

 يمكن االص  ل تي  المياه لا ا ال رل وبنس  لالية جدا .و اتااليون هتييية الصرا يز من ه 

البندداء حيددث أَّ الحدددو   ألذددرال( يادديم Na) نسددبة تر يددز  أَّ   (51جدددول )الفددي حددر حيددث ن 

منطقدة المنموهة من  ة في  لينات االباريمليى تأ أَّ   ( وppm 1160) هوتانيف   ه ا  المقصرحة حس 

 .( ppm 1389) انت  ةراالالد

ليدى أ حيدث واديت تر يدزه  البنداء وهلد  ل رتفدار نسدبة ألذدرالحددو ه   ايمتأل( Caما الكالسيو  )أ

      هددو هبدد ىالمواددوالحددد  (ppm 695.71ة )راالددمنطقددة الد آبددارمددن  المددنموهةتيمددة ليعينددات النمدداه  

(ppm 437). 

البنداء لجميدت ليندات االبدار المدنموهة مدن منطقدة  ألذدرالياديم ل الدصخدا  ف  (Mgالم نيسديو  )مدا أ   

فدي ناحيدة المعصادم  مقا عدة اديعوية  (29)بةر  هماخدا  ل الص  ال يايحاَّةرين ب   هنال ة وفقطراالالد

لدـااحبة  21فدي ناحيدة المعصادم  مقا عدة القا الدية  (28)لـااحبة)يحيى لبد الرلاق ذيدث ( وبةدر  61

 . (2)ااح  جاالم محمد /

 ليدى تيمدة بنصدايا تحييدل االبدار هديأالحد المسمو  به الَّ  تقت ضمن جميت النصايا ف (Cl)ما لن الكيور أ

           تيمدددة الكيدددور فدددي االبدددار تادددل الدددى   أَّ  حيدددث  ,الدددصخدا  ليبنددداءالتدددل بكثيدددر مدددن الحددددو  المقصرحدددة أ

(ppm 1491( والحدو  المقصرحة هي )2187  ppm). 

ميداه ابدار جميدت  أَّ   (ppm 3730)  اندت  لإلبدار تيمدة نليى فدـ( SO4ما بنسبة الدى الكبريصدات )أ

امدا ابدار فيادا ,( SO4نسدبة تر يدز الكبريصدات  ) انخفدالبسدب   نداء الب ألذدرالناحية المعصادم تاديم 

 (4مة/راالش لـ )الم14في مقا عة ارفيت  (5) البةرالبناء لدا  ألذرالمر ز القضاء جميت االبار تايم 

       ا مددا ابددار ناحيددة الثريددار و جيددة جميعاددأ,  (ضددياء حمددداَّ)لادداحبة   11فددي مقا عددة جبيريددة  (9)بةددر و

بينمددا الحدددو  المقصرحددة لادد ه , البندداء وهلدد  ل رتفددار تر يددزه لددن الحدددو  المقصرحددة  ذددرالأل ألتادديم

 . جدولالفي  ضم جداأ(, ون حر الفرق في القيم وppm1460) الصانيف هي

يعيندات المددنموهة  لالميدداه الجوفيدة بداَّ  جميدت نصددايا الصحاليدل توضدم ف HCO3))البيكاربوندات مدا أ

                     21فددددي مر ددددز القضدددداء مقا عددددة تددددل العيدددديا ( 1ال البندددداء لدددددا بةددددر)العناددددر تادددديم ألذددددر الادددد 

                                                 

 (1) Altoviski, M.E ,Handbook of hydrogeology, Gosgeolitzdat Moscow, USSR (in Russian, 

1962, 614pp. 
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                لددددـااحبة 21فددددي ناحيددددة المعصاددددم  مقا عددددة القا الددددية  ((28 ويددددة الددددامراء ( و بةددددر أ)معمددددل  لددددـ

                  لاددددداحبة  65فدددددي ناحيدددددة المعصادددددم مقا عدددددة  ريادددددة  (21)( وبةدددددر 2)اددددداح  جاالدددددم محمدددددد /

         ة هدددي راالدددليدددى تيمدددة لنمددداه   االبدددار المدددنموهة مدددن منطقدددة الدأ)لكدددا  يوالدددف حسدددين( حيدددث  اندددت 

(610 ppm( والحدو  المقصرحة هي )350 ppm حيث ن حر الفرق واضم بين )ليى تيمة لإلبار وبينأ 

 .المعصمدة لا ا ال رلالحدو  

 (51جدول )

  (Altoviski, 1962)ف ــــحس  تاني البناء واالنااءاتالحدو  المقصرحة الالصخدا  المياه ألذرال 

 األيونات

ppm)) 

 Altoviskiالحد المسموح حسب 

(1962) 

الحد االعلى واالدنى من نسبة العناصر للعينات 

 المأخوذة

Na 1160 1389 – 8 

Ca 437 695.71 – 109 

Mg 271 433 – 40 

Cl 2187 1491 – 43 

SO4 1460 3730 – 193 

HCO3 350 610 -63 

(1) Altoviski, M.E, Handbook of hydrogeology, Gosgeolitzdat Moscow, USSR (in Russian), 

1962. 614pp 

 ة.راالنصايا الصحيي ت المخصبرية ليعينات المياه الجوفية المنموهة من ابارة منطقة الد (2)

 

 ـ جماالت استخدام املياه اجلوفية: 

مدن الجددول  مبدين  مدا  ة راالدالمياه الجوفية فدي منطقدة الد تاالصخداما واجاةليى    راالوبعد 

                            انصاجيدددددة االبدددددار لكدددددل الدددددامراء بي دددددت( لدددددد  االبدددددار المنصجدددددة والمضدددددخات المقامدددددة لييادددددا و59)

(لصر/ يا 52144)
() 

 ( 59جدول )

 ليى نار  جيةالمقامة المضخات  المجمور الكيي االلدا  االبار العامية و لد 

 الناحية
لد  االبار 

 العامية  نبعي
 ارتوالي

مجمور 

 االبار

النسبة المةوية 

% لمجمور 

 االبار

لد  

المضخات 

المناوبة 

ليى نار 

  جية

مجمور 

المضخات 

 العامية

 816 43 12.4 864 161 401 مر ز القضاء

 6197 21 76.5 6147 552 6622 ناحية الثريار

 911 247 61.7 112 205 754 المعصام ناحية

 157 25 20.1 129 210 519 ناحية  جية

 7100 115 100 7029 6641 2156 المجمور
 في الفصل الثالث. (24المصدر:ـ من تنظيم الباحثة باالعتماد على جدول )

 
 

                                                 

( وهلدد  بضددر  معدددل االنصددا  االبددار منطقددة الدر )الددة ليعينددات المددنموهة مددت المجمددور الكيددي  لآلبددار منطقددة الدراالددة ا

(61×7029  . ) 
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 (10جدول )

 الحاجات المايية والمياه المنصجة  

المسصخدمة   الكمية مجاالت االصخدا  المياه
1

 /النة

 66511795 االالصخدامات المنزلية

 291015111 االالصخدامات الزرالية

 6055151 االالصخدامات الحيوانية

 160147576 المجمور الكيي

 (*)6156416042  مية المياه المنصجة

 مية الفرق المايي والم طى في مياه االمطار 

 والمياه السطحيةلري  وا

6176011516 

 

 (.52(, )74(, )29المادر: من لمل الباحثة بااللصما  ليى الجداول )

 

   النة لن  ري  ضر  مجمور المياه المنصجة 1يصم تحويل مجمور المياه المنصجة من لصر/ يا الى /

 ./ النة1ليصحول الناتا الى   115/ يو  ومن يم ضر  ه ا الناتا في  1 ليابم الناتا  11.7في 

 

 ميدة  تسدصنف االالدصخدامات الزراليدة  ة أوجده االالدصعمال الحدالي ليميداه الجوفيدة أَّ  راالدتبين مدن  

الجاات الامالية الارتية من المنطقة تعاني من دحة المياه مما يسصيز  الارور باديانة  المياه المصاحة وأَّ  

اببار الموجو ة وإتامة مااريت أرواء ومزَّ ليمياه وأتبار الياالة لراليدة ترالدي االالدص  ل األمثدل لاد ه 

  المياه  ما  ونولا .

( في جميت المجاالت واألذرال  افة تبيغ 10وم اة هل  يمكن توضيم الحاجات بالجدول )

(160147576  )
1

ة بي ت راالمنطقة الد / النة والطاتة اإلنصاجية ليمياه الجوفية في لمو 

(6156416042  )
1

  (6176011516/ النة إه تقل من حجم المياه المسصخدمة بقدر )
1

 / النة.

 

  التوجهات املستقبلية الستثمار املياه اجلوفية ثانيا:ـ 
ينظر الج رافي إلى االصثمار المياه الجوفية في أي منطقة ما بالصبارها مادر مدن مادا ر الثدروة 

مدن األمددور  ةة ليناددا  البادري  مدا يعددد االدصثمار الميداه الجوفيددة بادورة فاليدة ولق نيدديالاالدالطبيعيدة اال

المامة في إنعاش المنطقة اتصاا يا واجصماليا
(1)

ول الصثمار الزرالي أهمية االصراتيجية ييع   ورا  هامدا   ,

يسدداهم الناددا  فددي تحقيدد  الصنميددة االتصاددا ية فددي اتصاددا يات الدددول وليددى  افددة المسددصويات االمددرا, إه 

الزرالددي مسدداهمة  بيددرة فددي الندداتا القددومي ليدددول الددواء  انددت الدددول مصقدمددة أ  ناميددة
(2)

 ويصندداول هدد ا ,

ألفدداق المسددصقبيية الالددصثمار الميدداه الجوفيددة فددي الناددا  الزرالددي بنوليدده النبدداتي والحيددواني, ا الموضددور 

رل الزرالية ليى المياه الجوفيدة فدي ول رل رالم اورة مسصقبيية ل الصثمار الزرالي واالصعماالت األ

همية حيث أالصنقيط( لما لاا من ـ الحديثة )الرش لري  ة وا مال الصقنيات الحديثة مثل والايل اراالمنطقة الد

 .الثاني  بالصنقيط لن الرش م  ورة في الفاللري  يمصال ا

 

 

                                                 

تاالم لبيد فاضل جاالم الجمييي,  المياه الجوفية وإمكانية االدصثمارها فدي االنصدا  الزرالدي فدي ناحيدة الكرمدة , ماددر  ( 1)

 .675الاب , ص

مفاهيم, نظريدات, تطبيد (,  ار الفكدر الفرتداَّ لينادر حمدد الددليمي, فدوال احمدد موالدى, ج رافيدة الصنميدة)أمحمد  لدف  ( 2)

.611, ص2009لطبعة األولى, الوريا, حي  , والطبالة والصوليت, ا
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  :ـ الحيواني(, )النباتي تاج الزراعي لتوجهات المستقبلية الستثمار المياه الجوفية في االنا ـ1

المسددصيزمات الضددرورية لصحسددين االنصددا   تددوافرف مددن ناحيددة , والريددميدد  لرالددة جديدددة وتطددوير أَّ  

 ,حاجداتام  تدوافرالزرالي ومن اجل الناول بالواتت وتحسين اوضار السكاَّ االتصادا ية واالجصماليدة و

   -:,ويقسم االصثمار المياه الجوفية الى ة المج ت  الظروف المناالبة ل ل  االالصثمار في  اف توافرف  بد من 

 

  يالنبات-أ 

في الجدزء ال ربدي مدن منطقدة ة  العمل ليى لرالة االراضي الاالحة ليزرالة )المصرو ة ( وماا

حفر اببار بطرق ليمية وبموج  إجالة ماادة وتحدت إددراف ولارة  و, ة ومقا عة الجزيرة راالالد

صابعة لاا, وليا ة لد  اببار ضمن السال الفيضي وتحديد المقا عات البعيددة الموار  المايية والدواير ال

مصجدد ة ونوليصادا م يمدة ليمحااديل  نولا ما لن ماا ر الميداه السدطحية وهلد  لكدوَّ الميداه الجوفيدة

ة باكل ليمي مدرو  وينب ي اتبار الخطدوات راال, وتطوير االنصا  الزرالي  في منطقة الد الزرالية

  ـ:االتية 

االهصما  مسصقب   بالصعرف ليى العوامل المصحكمة في الظروف الكمية والنولية ليمياه الجوفية لمدا  -6

لاددا مددن أهميددة فددي االالددصثمار الزرالددي واالالددص  ل األمثددل ليميدداه الجوفيددة وهلدد  لبقدداء المخددزوَّ 

 الجوفي يابت ليى مدار السنة.

د االالددصا ك واالالددصعمال األمثددل لاددا والرتابددة الحاجددة إلددى تنظدديم المددوار  الماييددة الجوفيددة وتردددي -2

 الدايمة الالصعمال المياه الجوفية باورة لق نية.

والاددعير ونظددرا التسددار المسدداحات المخااددة لاددا  القمددم ليددا ة االهصمددا  بزرالددة محاددولي  -1

 مقارنة بما تحصا  الية من  ميات المياه المنصارة تصناال  مت  ميصاا.

ين إلى ضرورة تحديد موتت البةر من تبدل الجادة المخصادة بد ل  وفد  العمل ليى توجيه المزارل -7

 ة تفاييية مت تحديد لم  البةر.راال 

ة يصم ليى أالااله إلدا  مار ة جيولوجية يصم فدي ضدوياا تحديدد راالإجراء مسم دامل لمنطقة الد -5

 المياه الجوفية ونوليصاا. مزنات

ادنالية )السمسدم, لهدرة الادمس, القطدن( الصوجه نحو ليا ة المساحات المزرولة بالمحاايل ال -1

 لما لاا من أهمية اتصاا ية وذ ايية  بيرة فض  لن أهميصاا  موا  ليفية مامة ليثروة الحيوانية. 

االهصما  بزيا ة المساحات المزرولة بمحاايل العيف )الجت, البرالديم( لمدا لاد ه المحااديل مدن  -4

 في ليا ة ماوبة الصربة والقضاء ليى األ ذال. أهمية    اء ليثروة الحيوانية فض  لن أهميصاا

العناية بناليو  االصعمال األرل ألذرال الزرالدة و فداءة األ اء لحسدا  اإلنصدا  الزرالدي مدن  -1

م ل تحسين مدواص الصربدة باالدصعمال األالدمدة والصمدا  الددورة الزراليدة والصقندين فدي االدصعمال 

الب ور المسصعمية في الزرالة مما يعطي لايدا   , وتحسين نولية الس الت المنصجة منلري  امياه 

 أفضل من حيث الكم والنور.

 العمل ليى مكافحة ابفات واألمرال الصي تاي  المحاايل الزرالية باالصعمال المبيدات. -9

والقطددن, ضددمن قمددم العمددل ليددى تقيددي  أو منددت لرالددة الحبددو  وبعددي المحاادديل مثددل ال -60

وناا مخااة لزرالة أدجار الفا اة والحمضيات فض   لدن األراضي المحاهية لنار  جية وهل  لك

لد  وجدو  جددوا مدن لرالصادا فدي هد ه المنطقدة مقارندة مدت المندا   واألراضدي الزراليدة البعيددة 

 لناا.
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القيا  بزرالة المحاايل بحس  تناالباا مت  ل مقا عدة, ففدي السدال الفيضدي الد ي تصدوفر بده   -66

ناددار والقددر  مددن األالددواق تددزرر باددا محاادديل البسددصنة, أمددا الصربددة الجيدددة ممثيددة بصربددة  صددوف األ

 األجزاء البعيدة فصزرر بمحاايل الحبو  لصحمياا البعد لن األالواق. 

ترديد االصا ك المياه وتقييل الفاتد باالصعماالت المياه الجوفية لدن  ريد  الصوالدت فدي االدصعمال  -62

 مجدية في األجزاء ال ربية. دتُعبالرش والصنقيط( والصي لري   رق اإلرواء الحديثة )ا

االهصما  والصوالت في لرالة الخضراوات المحمية )البيوت الب الصيكية والزجاجية( لما لاا مدن  -61

محاايل الخضراوات ليى مدار السدنة, و دوَّ األجدزاء ال ربيدة  صوافرأهمية اتصاا ية والصي تصمثل ب

 المعصمدة ليى المياه الجوفية تكوَّ م يمة باكل جيد.

 

  يوانيالح-ب 

تمثل الثروة  الحيوانية الجان  االتصاا ي الثاني لإلنصا  الزرالي ولصطوير ه ه المجدال يجد  اتبدار 

ة يدروة راالدمطة مسصقبيية في تنمية ه ه المجال وتبار مطط في تربية الحيوانات ,واه تمصي   منطقة الد

تطوير الثروة الحيوانية في منطقدة  لميية فنَّ  حيوانية تاكل مكسبا معاديا لعد   بير من السكاَّ ,ل ل  

  ـة باكل ليمي مدرو  وينب ي اتبار الخطوات االتية راالالد

االهصما  بصطدوير مدوار  الثدروة الحيوانيدة, واالهصمدا  بدالمرالي الطبيعيدة, ولدد  الرلدي الجداير )ذيدر  -6

 المنظم(, وتنظيم االص  لاا وحمايصاا من الصدهور.

ادداريت الحديثددة لصربيددة الحيوانددات بمخصيددف أنوالاددا, والصددي تسددصعمل العمددل ليددى الصوالددت فددي إتامددة الم -2

الصقنيات الحديثة العيمية في الصربية واإلنصا  والصانيت ومناا إتامة مااريت مااة لصسدمين العجدول مدن 

ضددمن  الددواجنأجدل لحومادا وماداريت االدصثمارية لصربيدة األبقدار مددن اجدل الحييد , فضد  لدن حقدول 

الصي تعصمد ليى المياه الجوفية وهل  لا حيصاا لار  الحيوانات ل رل الد حاجدة  المقا عات ال ربية

 األالواق.

 توافرالطبية والاحية في مجاالت الاحة الحيوانية و الفرقالعمل ليى فصم مسصواف بيطري وتايةة  -1

 األ وية واليقاحات والقيا  بحم ت ميدانية  ورية لمكافحة األمرال الصي تاي  الحيوانات.

الهصما  بصربية وإ ثار األاناف الجيدة من الحيوانات هات المر و  االتصاا ي العالي, وتادجيت ليدا ة ا -7

 هات أهمية اتصاا ية وذ ايية  بيرة فض  لن توفر المخيفات الزرالية لاا. تُعدألدا  األبقار والصي 

ة, ليدى راالدمنطقة الد القيا  بوضت مطط لرالية حالية ومسصقبيية بالصنسي  مت مديريات الزرالة في -5

 تددوافرأَّ تاددصم بادد ه الخطددط والسياالددات البعيدددة المدددا وتحمددل مسددؤولية تقددديم الخدددمات ليمددزارلين و

المسصيزمات الزرالية ووضت الياالة العرية ماجعة ليى االالدصثمار الزرالدي والحدد مدن االلصمدا  ليدى 

 االالصيرا  الخارجي.

اجة السوق المحيي مدن البديي و جدا  اليحدم واناداء لسد ح دواجنالتاجيت ليى اتامة مااريت تربية  -1

 مفاتس انصا  االفرا  ل رل تقييل من االالصيرا  من الخار .

الصاجيت ليى تربية االالدماك ونحدل العسدل والعمدل ليدى توليدة المدزارلين ليدى انصدا  هد ه االندوار  -4

نادداء حقددول لصربيددة لكوناددا تسدداهم فددي ليددا ة االنصددا  وتعطددي اربددا  اتصاددا ية ليمددزارلين لددن  ريدد  ا

 .من االل ف والموا  البروتينية   افة االالماك ومناحل العسل وتجايزهم بالمسصيزمات

 
 

 التوجه المستقبلي نحو تحقيق تكامل زراعي ـ صناعي ـ  2

يعد ه ه الصوجه من االالالي  الزرالية الحديثة والمصطورة  المسصخدمة في معظم  ول العالم واليما   

, وال ي يادف  الى تحقي  االالصخدا  االمثل لألراضي  امل االتاليم الزراليدة وامصاداص  الدول المصقدمة

فددايي االنصددا  الزرالددي وحفددر المنصجددات الزراليددة السددريعة الصيددف و رحاددا الددى المسددصاي  ليددى دددكل 
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الداميدة المدوا  االوليدة  تدوافرمنصجات مانعة ليى مدار السنة , اها ييع  القطار الزرالي  ورا  بيرا فدي 

فددي العمييددات الاددنالية مدد ل الصوالددت فددي لرالددة المحاادديل الاددنالية والمحاادديل الصددي تدددمل فددي 

الانالات الطبية ومناا )الخرور, لرق السو , فول الاويا( ل رل إذناء معمل أ وية الامراء بالموا  

ي تطددوير وتنميددة األوليددة فددي الاددنالة, واَّ لمييددة تطددوير الصنميددة الزراليددة ليددى االددس حديثددة تسدداهم فدد

من م ل  ورها الفعال فدي ليدا ة الطيد  ليدى المنصجدات الزراليدة وتددرتاا ليدى تاد يل  ةفيلرياالمنا   

ا  ة فيدلرياة الواء  انت البطالة في المندا   راالااليدي العامية وامصااص البطالة الموجو ة في منطقة الد

من المحاايل الزرالية والصي تدمل في الكثير من ة بإنصا  العديد راالالحضرية , وبالنظر لصمصت منطقة الد

ادنالي يدصم مدن مد ل القيدا  بعدد   –لميية الصخطيط لصحقي  تكامل لرالي  فنَّ  العمييات الانالية ل ل  

 من اإلجراءات:ـ

 القيا  بإنااء مانت إلنصا  األلباَّ وماصقاته. -6

 القيا  بإنااء مانت لانالة األل ف ليثروة الحيوانية. -2

 ليى إنااء مانت لانالة الزيوت النباتية. العمل -1

 إنااء محطة لصربية حيوانات اليحو  والحيي  . -7

 الصقييل من االلصما  ليى األالواق الخارجية من المنصجات ال  ايية المانعة. -5

 انالة وتعيي  الخضراوات والفوا ه. -1

 إنااء مخالَّ ليصبريد وحفر األذ ية ومااة السيت السريعة الصيف. -4

  ز لايانة المعدات الزرالية.إنااء مرا -1

 انااء مزارر لزرالة االلاا  الطبية مناا )الخرور, لرق السو , فول الاويا( -9

الصي تدمل في انالة اال وية لدلم انصا  اال وية الطبيدة فدي الادر ة العامدة لادنالة  اال ويدة   فدي تدل   

 العييا .

ايية المانعة وتعزيز االمن ال  ايي من اجل تقييل االلصما  ليى االالواق الخارجية من المنصجات ال   -60

 الناول من الواتت الحالي. 

اتامددة ماددنت إلنصددا  االالددمدة العضددوية و ريدد  معاميصاددا والصاددجيت ليددى االددصعمالاا مددن اجددل الددا ة  -66

 ماوبة الصربة والمحافظة ليى االرل الزرلة .

ليميدددة هوي الخبدددرة  فدددرق تدددوافر لدددم المرا دددز البحثيدددة والصطويريدددة فدددي وضدددت الخطدددط الكفييدددة و -62

يسدام فددي  َّ  أجدل أواالمصاداص الد ين يقومدوَّ بمامدة االددراف ليدى العداميين فدي هد ه المجدال مدن 

 ة.راالفي منطقة الد ةفيلرياتطوير الحياة 

ة ولمدل حدداي  ومنصزهدات  مدا فدي راالدليى اتامت مااريت تحيية المياه الجوفية في منطقة الد العمل -61

 .ه االبارليى ميا ة(  المعصمد11اورة )

ة مدن هد ه االبدار ل درل تادفيصاا مدن العوالد  جرخالميداه المسدص ليى يفضل وضت ماافي )ف تر(  -67

 ( .14وال رين والاواي  االمرا  ما ي حر في اورة )  الطين
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 (11اورة )

 الصابت لبيدية تضاء الامراء(25ةالعرمودي)زه صنمارور تحيية مياه االبار في م
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 ة{{ــــــــــ}}اخلامت
 

وفييييت ة الييييت صلت ييييا ا اييييجم صل مص ييييت صلييييا تول اييييت تيييي  ص  يييي        وصل  ايييي     ل يييي  

 ص و زه  ب ل ق ط ص ا ت: ـ

 االستنتاجات 
نو نييييت صل ييييفص  صلويييي فت صلت  لييييت صلوجيييي ل  لجل  قييييت صل ص وييييت صلييييا أاشيييي س ات ييييت   ا يييي     -7

 ء وغييتم ن ييت   جييت ك و اشيي س ات ييت   ا يي    صللق ص  ييت صل ييفص  صلويي فت صلغييتم تيي  صلق يي

تييي   اييي م يليييت  صلت  ليييت صلوجييي ل  صلل  قيييت صلل نييي مل بييي   ن يييت   جيييت غتبييي  و   يييس 

صلتبيييي ات صل ييييفص   صلييييفت ك ب  ليييي  اشيييي س ات ييييت   صلشييييل م صلييييا صلشييييتي بنيييي مل م  ليييي ت 

ص ييييت و  يييي   هيييي   صل ت ييييت   صلويييي فت صلت  لييييت صلوجيييي ل  لل يييي طة ت دت ييييت تيييي  ت  قييييت صل م

 ضل  ال م ت  قت صل مص ت. ي  ص   صوبللك ت   ب  ل ا  اجا ةف  صلل    

صلل  قيييت بنييي مل ا تيييت ا وييي   ا ييي م  صلوييي م ل تايييت صلل ييي   صلو ف يييت   ل  يييا تييي    اوييي  صأ َّ  -2

يتايييت صلل ييي   صلو ف يييت ضيييل  صلل ييي طة صلغت تيييت تييي  ت  قيييت  أ َّ ن ييي  صلو ييي م ك وبييي لتغ  تييي  

ب اويي   صلو يي م صلشييت ت وفييت صلل يي طة صلشييت  ت تيي  ت  قييت صل مص ييت ب اويي   صلو يي م صل مص ييت 

صلغتبيييت اجيييا و ييي  صلولييي م كوه ييي ت تتادوييي   ب فوت ت يييت ا  ص ييي  بل ييي  صل صلل ييي طة صلوتج يييت  

واييي لك ه  ليييك اغ  يييت لجل ييي   صلو ف يييت ا ييي ل فيييت فنيييس صلشييي  ء وصلتب ييي  تييي  ص ن ييي م وصلق ييي ص  

ف ا ييي   ت نييي مل اجيييا طييي م تلييي مص  ص ن ييي م وصلل ييي طة  نيييتاص موص  يييت وه ييي ت ت ييي طة 

 صلا صلو  م. ت  ص ه صوصلل  د ت 

تييي  ب ل ليييتت لجل  نييي   صلت  ليييت لجل ييي   صلو ف يييت فقييي  اغييي  ت  اتا فهييي  بييي   ف تايييت ص ت ييي م أ -3

 ييييي نت اييييي لك الج ييييي   أل  نييييي   صلل  تيييييت بليييييتب الج ييييي   صل تييييي  م صألوصلودييييي ص وة ايييييت ص

تييي  ب ل ليييتت ك أ ييي   صل  للييي  م  ج ييي  صلنييي    م أ ت ييي م والييي   صل  د يييف ن  ويييت ات ييي   ت ييي   ص

  صبييي أ  نييي   ن  ويييت أل ييي   صل تت  ييي    ج ييي  صل ج م ييي  اجيييا بييي  ت صألأل  نييي   صللييي لتت فقييي  الييي   

وصل ييييت ل يييي  صلق بج ييييت اجييييا صليييي وب   فييييت  Gypsum) )(CaSO4.2H2O) ايييي  م صلوتليييي 

مادييي ل صللج ييييت ن  ويييت لف ييي  ل اتا يييف أليييا صلييي وب   هييي   صل تقيييت ب للييي ء  ييي  ل ص أ َّ صللييي ء ي يييا 

وفييت  (تجغيي  تل ييت 15000) يي   صل تت  يي   ي ييا انييس ال ييت صألتيي ى صلل صبييت صلييا صا ييت تيي أ

تييي  ب ل ليييتت لأل  نييي   صل  ن  يييت أصلفمصايييتك   ييي   صمل صل  ليييت انيييت  صلل ييي   غ يييت اييي ل ت  هييي  

بيي م ت  قييت صل مص ييت آفدييت هيي  ص   نيي   صل  ن  ييت فييت ت  قييت صل مص ييت أ يي   صل  ييتص  تيي  أف ويي  
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كوهيييي   صلف يييي  ل  يييي  ا يييي   ن اوييييت تيييي   فقيييي  ا ويييي وز صل يييي و  صلللييييل ى ب يييي  اتص  يييي  و ول يييي 

 .  ل ل صل  ل    ت ألص وص    صمصلدو ل    صلفمصا ت 

فييت ص  يييفصء  (م10-20  يي   اليية صلو ف يييت فييت ت  قييت صل مص يييت فييت القيي   ت  جدييي   تيي  ) -4

 قييي  فيييت  (م  فيييرا ت20صلشيييت ت وصلغتبيييت وتييي  الييية )صلل   ييي ل لألن يييت   جيييت اجيييا صلوييي نت   

 صلل  طة صل   ت وصلل  طة صللو ومل لت  تل صل تث م.

غ لت ييييت صلل يييي   صلو ف ييييت ضيييييل  ت  قييييت صل مص ييييت   انيييييج  لألغييييتص  صلفمصا ييييت يليييييب  -5

   ثت يييم صل وييي مم صلفمصا يييت بييي لوتصي صت  ن يييت ص ييي   صم صلل يييأصل نييي ن ف صلللييي   تت ك ول لييي  

صلتتج يييييت وصلو ل يييييت  صلل ييييي طة ييييييت ضيييييل  يييييي و ه  صلييييي ن   وصلل   ييييي ت فيييييت صلل   ييييي ت صللج 

صل د   يييت الييي  هييي  صل ييي م فيييت ت  قيييت صل مص يييت ب  لييي    الييي   م هييي   صلل ييي   فيييت صل يييتم  ج جيييت 

     صل د   ييييت وي ييييا انييييج  هيييي   صلل يييي   لييييتل بوييييد صلل  ايييي س ولشييييتم صلل  يييي ت وصليييي وص   

 )  ن   ت    التل   ص(.

فيييت ت  قيييت صلل مو يييت  وييي   صل جيييت صلت   يييتل بييي    ييي ت وصةيييت ل بييي ميييي ول اتييي    فيييت صل -6

  .بلتب صة  ص فت تل      صل غ  ت صلل   ت  صل مص ت

موص يت ألتب ا م و    تشتول بز   ل ا   ص ب م بش س تج  ظ فت صلل  طة صل ص وت غتم   جت  -1

 ال  فت  تي   جت ت س ص     ت وصلتا ات.

  نيي   صلل  تييت وصلليي لتت ألصل ج ييت صل ص تييت واتيي    فييت اتا ييف ص تيي ىألييي ول اتيي    فييت توليي ل ص -1

بدوس صةي  ص      صلت ا    م ب    تي صلق  ء وغتبتألوصلف   ل وصل قن   صلل  ت ت  ات    اقت ت  

 .طت وت صل غ  ت  صة  ص  ف   ا طت وت صل تقت صل  تجت لجل    صلو ف ت  

اتييت تليي يت صللفمواييت بل  ايي س أص ييت  وا نييم ا  اييم صلل  ايي س صلفمصا ييت فييت ت  قييت  صل م -9

( صلج يي    و ليي ص  اجييا 21وصبيي  ا   ييت   9صلوف ييتلتقيي طو ت ) صل تيي م وصل  ييتصوص  فييت ت  قييت 

وت يي طة ن ي ييت صللو نيي   (1و ييل م 72صلل  شيي دت  )ت  اي س صلتليي  ت كفقيي  اتاييف  فييت تقي طو ت 

 .آلب مصو موص  توتتاف صلق  ء  اجا ن ت   جت  وصللش م   ص 

بج  يت 74)  ق طوي     ي ء  ي تتصء ت اي ص تق طويتصلفمصات هت صل شي ط صللي    فيت صل ي صيت وت أ َّ  -71

   تتصء( نش ط      ت وا نن   ي تل.

 يو م أا ي ل ف صلولج يت ت يس صمادي ل  مادي لصصلفمصات ه   ن  جإلصه  صللش اس صل ت   وت  ل   أ أ َّ  -77

 صل     صل ت اولس اجا اشغ س ت تا   صل  فم لتف  صلل    صلو ف ت ت  صلتئت صلا     ص م .
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 التوصيات 
 صل مص ت بل   رات  :ـ ت ااجا ت    ء فت ص          ا   وب  ء  

او يييب صل ديييت صلوشييي ص ت ل بييي م صلل   يييت صل يييت اييي ثت بشييي س ات يييت اجيييا ال يييت ون ا يييت صلل ييي    -7

وصاييي صم  ييي ن    ل ييي  بل  تييي   ك  ييي   ص  ييي  ل م فييي ا  واق ن ييي   َّ أصلللييي  ت ت وضيييتومل 

 كصل دييت صلوشيي ص ت تليي   لييتت  تيي  ةجييس فييت صل يي صز  صلليي  ت تيي  بيي   ال ييت صل ييف   وص  يي   ت

 ييتصء  مص يي   ييي م ال ييت صلل يي   صلو ف ييت صلل   وييت وال ييت صلل يي   صلل يي فتل لجليي ب ول جت ييت أو

 .  ا ص ي      

ه  موا ل    ييييت   يييي تجت ألن ييي  اويييي  تييي  صل مص يييي   صلل لييييت  مو   ل   ييي  مص يييي   ه   اييي صفت -2

نلييي   م ألغيييتص  صل  ل يييت فيييت  أ َّ   يييس صل نييي م اجيييا تنييي  م صلل ييي   صلو ف يييت تل ييي أتييي  

ك توييييي م ص موص يييييت وصلفمصايييييت وصللوييييي    صلولتصن يييييت  وصلنييييي  ا ت ولألغيييييتص  صلتشيييييت ت 

تييي ى وتييي  صلويييتصث   ألت صلييي  جن تييي  صوبوييي  الج ييي   صل  ل يييت صل    يييت تييي  ةييي م صلق ييي م بولج ييي

فييت ت  قيييت صل مص يييت صليييا اد قيييت صليييا ت  الج يييت صل  ج يييس صل  ل ييي  ت وصلت  لييي  ت وة اييي  يي   صم ب

 ت    صلل   ت فت صلوفء صلغتبت ت    غتم   جت. 

  يييي ول م لفييييت ت  قييييت صل مص ييييت ضييييل  صلل صاييييد   صلللييييل ى ب يييي   ت وييييس صلل يييي   صلو ف يييي -3

ا ايييجم صل ييي  صل مص ييي   بلو تجيييت صلل ييي   صلو ف يييت ب ل ت يييب صلتشيييتل اييي  طت ييية ا ت ييية تييي  

 يييي نت لأل  نيييي   صلل  تييييت ألن يييي   يييي  م  أل( وصل تيييي  م صCaCO3صل  ل يييي ول ب ص يييي ت صل جيييي  )

   ن   صلولتل واووج   ضل  صل تا ف صلللل ى ب   ل   ول م صلتشتل.أ زصل أاجا 

 ل وتوتفيييت تلييي    وف ييين  ومل اجيييا ص بييي م ويل    ييي  تييي  صل جيييتتص تيييت وضييي  بيييتصت   -4

  تصء ف  ا   للوتفت ن ا ت صلل    صلو ف ت بش س تل لت. أت    ت   و

و  يييتم أا ا يييت صللييي    وا قييي د   بوييي م متيييت صلد ييي   صلنيييجتت وصللييي  جت فيييت توييي مل صلل ييي    -5

 .  ت ص   ص ب م وص ب غ ا  صلل  لد   وصل و وزص 

 ييييل ل وصلل نييييت   أل  صييييي ص  ا ييييف أييييي ص  اول يييي  صلل يييي   صلو ف ييييت وأات يييي   ويدييييت  -6

ب لت  يي ك لل يي  ييي ول ات يي   لجليي ص  صللج ثييت صلييا تيي  ي ل يي  تيي  صلل يي   صلو ف ييت وصلل  ف ييت 

صل را يي  اجييا يدييت ص بيي م فييت ت يي طة بو يي ل ايي   ييت    صلنييتص  ك اجييا هيي   صل يي مل صل ط  ييت

 صلن ت وت ص   صل د     وغ ته  ا ف   ل  ول صل ج ل.

  ييي و نت صت ييي   صلف    ييت وصللغ يييا وصلفمصايييت صلل ل يييت تييي  اشييو   صل   ييي  فيييت ص ييي   صم صل -1

بيييي ل    وصل ق  يييي   صل    ييييت ت  يييي  صلييييتل بيييي ل  ق ( وصلييييت  )صلل يييي مل وصل  بييييم( وصل يييي  تيييي  

تيي ى لج ييتم والييتب   ألص ن قيي مصصل يي م فييت ت يي   صلييتل صللليي   تت تيي    ييت وصل يي  تيي  تشيي جت 

 صلا ت    صلو ف ت. 
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  بلشييتول صلتا اييت فيييت ت  قييت غييتم   ييي ء   ييت  يييتهل ييت صنشييي ء تشييتول  موصأ مص ييت  -1

صم – 41ص  ييي  ل– 9صللق طوييي   )صلوف يييتل ت   ييي تتصء    يييتي صلل ييي طة صلنييي تصو ت وة اييي

مصضيييي    ل ليييي ا  اجييييا أموصء ألاج يييي   صا ليييي  صاجييييا صلل يييي   ص بيييي م ( صلييييا اوليييي  31صلتييييي م

واقج ييييس  ا ليييي   وص يييي  ص مصضييييت صلفمصا ييييت فييييت اجييييك صلل  قييييت وز يييي  ل صن    يييي  صلفمصاييييت

 صل غ( اجا ص    صم صلل    صلو ف ت.

 بييي مآلصصلل ييي   تييي    ييي  تصجصب ديييد اجديييت   ييي لتصم    صوصل   يييت صل  تب   يييت  اييي صفتضيييتومل  -9

 ييييل ل وبشيييي س ةيييي ا فييييت صللق طويييي   صلفمصا ييييت فييييت ألف يييي  ايييي   ايييي  أ ييييو م صل  يييي   وص

 ت  قت صل مص ت.

 ييييي   صلو ف يييييت ب  ييييي   صم ضيييييتومل ا   ييييي  صلييييي وص ت صللو  يييييت صليييييا اليييييس   اييييي ل ب  نييييي   لجل -71

تو ييي   ن ييي  صللوج تييي   صلوغتصف يييت واجيييا تلييي    صلل ييي طة وص   ييي ت وصل ييي صيت ك للييي  صبت

 صمل صلل يي   صلو ف ييت وصلت ييا ا  يي  وصة نيي م فييت صل  ييم صلو يي  أايي فت  تيي  تتونييت ا ل ييت فييت 

 وص ت  ن    ت  بق ء صلق ا ل ص     ت ل جك صللوج ت  .

ا  يييتل   و ب ييي   لييي ت فيييت تو لويييت صلل ييي   صلو ف يييت للييي  ل ييي  تييي  ص ييي   صم صلل   تييي   صللغ  ط  -77

فيييت ز ييي  ل ص ن ييي ج وا لييي   صل  ا يييت تييي    يييت وصلييي  جن تييي  ات يييب ص تييي ى فيييت صل تبيييت تييي  

ص بيييي م صلل ل ييييت وا ليييي   ن ا ييييت ة صايييي   فييييت ص  تييييت تشيييي م   ل  ج ييييت صلل يييي   و كةييييت أ     ييييت

 صلل   ت . لألغتص  صلل  جدت ت   تس وزصمل صلل صم    غ ل  صو
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  اوال:ـ املصادر العربية 

 الكتب واملراجع  -أ
 . القرآن الكريم 

 0791, االسكندرية جامعة, الكتب دار, والمناخ الطقس ,هالل فهمي, العطارأبو  -2

 الطبعة, والتوزيع للنشر صفاء دار, المائية الموارد جغرافية الخطيب, حامد , حسن, سمورأبو  -1

 . 0777,  االولى

عبد الجبار المشهداني, الجغرافية الزراعية, الطبعة االولى ,دار  أبراهيمنوري خليل ,  البرازي, -3

 .2881الكتب للطباعة والنشر ,بغداد ,

عهد البحوو  والدراسواا العربيوة البرازي ,نوري خليل ,البداوة واالستقرار في العراق ,بغداد, م -4

,2898 . 

التركمان ,جودة فتحي, جغرافية الموارد المائية دراسوة معارورة فوي  االسول والتطبيوا , دار  -5

 .1115السعودية للنشر والتوزيع  , الطبعة االولى, جدة , 

جووودة ,جووودة نسوونيج , الجغرافيووة الطبيعيووة والأوورائع, منشووشة المعوواري للنشوور, ا سووكندرية,  -9

 .2881لطبعة األولى, ا

رووبات مومووا , علووم الميووا  وودارة أنووواا األنهوور, جامعووة الموروول, وزارة التعلوويم  الجبوووري, -7

 .   2888العالي والبحث العلمي, 

معريفهوووا أرووونافها  –الأشووواو, وفيوووا نسووويج, مهووودي الدوووحاي ,المووووارد الطبيعيوووة ماهيتهوووا  -8

 . 2879 وريانتها, دار الحرية للطباعة ,جامعة بغداد , بغداد

الأشاو , وفيا نسيج , واخورون , المووارد المائيوة فوي العوراق, وزارة التعلويم العوالي والبحوث  -8

 .2883العلمي, مطبعة جامعة بغداد, بغداد, 

الأياط , كمال سعيد محمد ,دراسة اقتدوادية للروروة السومكية فوي العوراق ,مطبعوة االر واد  -21

 .2878,بغداد ,

ناخ العراق الماضي والحاضر ,مجلة كلية اآلداو ,جامعوة السامرائي , قدي عبد المجيد ,م -22

 . 2888, 13بغداد ,العدد,
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قدووي عبوود المجيوود , عبوود مأووور نجووم الريحوواني, جغرافيووة االراضووي الجافووة, , السووامرائي -21

 .2881مطابع دار الحكمة, بغداد ,

  كتشفاا الساكني, جعفر,نافذة جديدة على ماريخ الفراميج في ضوء الدالئل الجيولوجية والم -23

الشوول , علووي نسوويج, واخوورون ,جغرافيووة االقوواليم المناخيووة ,وزارة التعلوويم العووالي والبحووث  -24

 .2878العلمي ,مطبعة جامعة  بغداد,

الووراوي , رووبات محمووود , عوودنان هووزا  البيووامي, أسوول علووم المنوواخ, دار الحكمووة للطباعووة  -25

 .2881والنشر, المورل, 

 . 2888, دار المعرفة الجامعية, ا سكندرية, الزوكة , محمد خميل , جغرافية الميا  -29

استدوووات األراضيساألسووول الناريووة والتطبيقيوووةا , مطبعوووة دار  نيوودر, أنمووودالزبيوودي , -27

 .  2881الحكمة بغداد , 

موسى, جغرافية التنميةسمفاهيم, نارياا, مطبياا,  أنمد, فواز  أنمدالدليمي , محمد دلف  -28

 .1118التوزيع, الطبعة األولى, سوريا, نلب , دار الفكر الفرقان للنشر والطباعة و

الدوحاي, مهودي محمود علووي , المووارد المائيوة فوي العووراق ورويانتها موج التلوو , بغووداد,  -28

 .2879منشوراا وزارة االعام ,دار الحرية للطباعة والنشر ,

مورفولوجيووا سعلووم ا ووكال سووط  والدووحاي , مهوودي محموود علووي , عوودنان النقووا , الجي -11

 .2885عة بغداد, األراا, جام

الدووحاي , مهوودي محموود علووي , واخوورون , علووم الهيوودرولوجي, مطووابع جامعووة الموروول,  -12

2887. 

, عدووام خرووير الحووديري, الووري أساسوويامه ومطبيقامووه, دار الكتووب  أبووراهيمالطيووف , نبيوول  -11

 .2888للطباعة والنشر, جامعة المورل, المورل, 

لوى علوم المنواخ والجغرافيوة المناخيوة العجمي , ضاري نارر , محمود عزو رفر, مدخل و -13

 .2887الطبعة االولى , مكتبة الفات, الكويت, 

العوواني, خطوواو رووكار , نوووري خليوول البوورازي, جغرافيووة العووراق, وزارة التعلوويم العووالي  -14

 .2878والبحث العلمي, مديرية دار الكتب للطباعة والنشر, بغداد, 

يوووة ,الطبعوووة الرانيوووة ,مطبعوووة العووواني العووواني , خطووواو روووكار, جغرافيوووة العوووراق الزراع -15

 .2879,بغداد,
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النعيمي , سعد هللا نجم عبد هللا , عاقة التربة بالماء والنباا, مطبعة التعليم العوالي, جامعوة  -19

 .2881المورل, 

 .2878األنداري , نرير , مبادئ الهيدرولوجي, مطبعة جامعة بغداد,  -17

ية, مؤسسوة دار الكتوب للطباعوة والنشور, األنداري , مجيد محسج , ونتاج المحاريل الحقل -18

 .2881جامعة المورل , 

 .0791,بغداد, الجمهورية دار, سامراء اثار دليل موجز ,سالم, االلوسي -18

 .0711 البصرة, جامعة مطبعة الحقلية, المحاصيل مبادئ , محمد نوري أوميد,  أمين -31

 مورفولوجيوووووووة  سا وووووووكال سوووووووط والنقوووووووا  , عووووووودنان باقر,مهووووووودي الدوووووووحاي, الجي -32

 .2884االراا,بغداد,

 .2881,بغداد ,االثير للطباعة والنشر  أبجباقر كا ف, علم الميا  ومطبيقامه , ,الغطاء -31

ناكم ,جموال اليوا، , االموداد بالميوا  والهيودرولوجيا, الجمهوريوة العربيوة السوورية, وزارة  -33

 .2889التعليم العالي في سوريا, 

ي ,جغرافيوة  الطقول, مطبعوة دار الكتوب  وريف ,فاضول الحسون أبوراهيمسعيد , أنمدنديد , -34

 . 2878للطباعة والنشر,المورل,

سعيد , فاضل باقر الحسوني, نوازم موفيوا العواني, المنواخ المحلوي, مطوابع دار  أنمدنديد , -35

 .2882الكتب, المورل, 

نبيب ,عبد العزيز محمد , يوسوف يحيوى, جغرافيوة النقول والتجوارة الدوليوة, جامعوة بغوداد,  -39

 .2888لحكمة, مطبعة بيت ا

نسوويج ,عبوود الوورزاق عبووا، , نشووشة موودن العووراق ومطورهووا, معهوود البحووو  والدراسوواا  -37

 .2877العربية, القاهرة, 

 .2884نلمي , محمد عز الديج , علم المعادن, دار الجيل للطباعة والنشر, القاهرة,  -38

ر والتوزيووع, السوويد , الميووا  الجوفيووة واآلبووار, دار الكتووب العلميووة للنشوو أنموودخليوول , محموود  -38

 .1113القاهرة, الطبعة الرانية, 

خلووف , جاسووم محموود, محاضووراا فووي جغرافيووة العووراق الطبيعيووة و البشوورية واالقتدووادية,  -41

 .2858جامعة الدول العربية , معهد الدراساا العربية والعالمية, القاهرة , 

ة الدراسوية التوي خروفه , نجيب , عاقة الاروي البيئية بتحديد طرق الري المناسبة, الحلق -42

 .2884مشريج األول, 22 ـ 8يقيمها امحاد مجالل البحث العلمي العربية في الرباط ,
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رال  ,ها م محمد, الميا  الجوفية واالبار ,مكتبة المجتمع العربي للنشور والتوزيوع, عموان  -41

 .1121,االردن ,

العلم للنشر والتوزيع  الجغرافية المناخية سعلم المناخا,الطبعة األولى , دار  حامه , نعمان, -43

 .2888,دبي 

, جغرافية الطقل, , جامعة بغداد ,وزارة التعليم العوالي والبحوث  أبراهيم  أبراهيم ريف ,  -44

 .2882العلمي, الكتاو االول , دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد, 

نوابيع  قير , محمود فهمي نسج , مبادئ ا نتاج الحيواني الزراعي, الطبعوة األولوى, دار ي -45

 .2878المعرفة, الكويت, 

درادكووة, خليفووة, هيدرولوجيووة الميووا  الجوفيووة, نشوور بوودعم مووج نقابووة المهندسوويج االردنيوويج  -49

 .2888,عمان ,االردن ,

عبوود الحكوويم , محموود رووبحي , موووارد الرووروة االقتدووادية, دار النهرووة العربيووة, القوواهرة,  -47

2891. 

ماا االساسوية للبيئواا المائيوة, دار الشوؤون محمود, السو أبوراهيمعلي , مقداد نسيج , خليل  -48

 .2888الرقافية العامة, بغداد, العراق, 

عبوود الجليوول , جهوواد , أنامووة الووري مووا،ا معووري عنهووا, الهيئووة العامووة للأوودماا الزراعيووة,  -48

 .2881مطبعة العمال المركزية, بغداد, 

ربوي للطباعوة والنشور, فايد , يوسوف عبود المجيود , جغرافيوة المنواخ والنبواا, دار الفكور الع -51

 .1115القاهرة, مدر, 

, نيووازة األرا الزراعيووة واسووترمارها فووي محافاووة بغووداد, الطبعووة  أنموودمألووف ,هووادي  -52

 .2877االولى, مطبعة ا ر اد, بغداد, 

 جعفر , رؤوي معروي اليا،, دراسة مرو مشرو  الرراروي االروائوي أبراهيممحمد,  -51

شووركة العامووة لبحووو  الموووارد المائيووة والتربووة , الووري ,ال وزارة سمحافاووة رووات الووديجا

 .2888بغداد, 

محمد ,عبد العايم كاظم , اساسياا انتاج الأرراواا , مطابع مدريوة دار الكتوب للطباعوة  -53

 .2881والنشر ,جامعة المورل ,المورل ,

علوي, جغرافيوة االقتدواد الزراعوي المقومواا واالنتواج, الطبعوة االولوى, المؤسسوة  وهيب, -54

 .2887عية للدراساا والنشر والتوزيع, بيروا, الجام
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يوفا, كارل , استدات األراضي الري والدري والمقنناا المائيوة لش وجار والمحارويل  -55

في مأتلف المناطا الجافة والرطبة وطرق الري المأتلفة, مرجمة طه الشيخ نسج, الطبعة 

 . 1111الرانية, دار عاء الديج, دمشا, 

ريف , الجغرافيوة المناخيوة والنباميوة, وزرا  التعلويم العوالي والبحوث طري  , عبد العزيوز  و -59

 . 2858, بعة الرانيةط العلمي , منششة المعاري, االسكندرية,

  يا الهندسوية, مطبعوة جامعوة البدورةسبتي , نزار علي, لبيب خليل وسماعيل, الهيودرولوج -57

1990. 

 الرسائل العلمية  ـ ب
لميوا  الجوفيوة فوي نوضوي بودرة وجدوان فوي محافاوة واسوع, رزوقي, هند فاروق , استرمار اأ -2

 .1118رسالة ماجستيرسغير منشورةا, كلية اآلداو, جامعة بغداد, 

ا فووي دراسووة GISالبوودراني, أكوورم محموود رووال  سووعيد , مطبيووا ناووام المعلوموواا الجغرافيووةس -1

بكوة, رسوالة دي –مدنيف األرا واستأدام الميا  الجوفية لشغراا الزراعية في منطقوة كووبر 

 .1115ماجستيرسغير منشورةا, كلية العلوم, جامعة المورل, 

نسج ,يحيى عبا، , الميا  الجوفية فوي الهروبة الغربيوة موج العوراق وأوجوه اسوترمارها, رسوالة  -3

 .2883ماجستيرسغير منشورةا, كلية اآلداو, جامعة بغداد, 

)غيرر   اسوترمارها, اطرونوة دكتوورنسج , يحيى عبا، , الينابيع المائية بويج كبيسوة والسوماوة ا -4

 .2888,كلية اآلداو , جامعة بغداد, ,منشورة( 

رووافي أسووود نمووود , مقوويم كفائووه الأزنيووة الكميووة والنوعيووة لبحيوورة سووامراء , رسووالة  نمووادة, -5

 .1118ماجستير سغير منشورةا ,جامعة مكريت , كلية التربية ,

ة في ممل  مرو الجانب الشرقي موج نهور دجلوة قوام, دور العوامل الجغرافي أسامةقد،  الكليدار, -9

 .1122في قراء سامراء, رسالة ماجستير سغير منشورة ا,كلية اآلداو, جامعة بغداد ,

زبع, قحطوان رنويم نسوج, التحليول المكواني للميوا  الجوفيوة واثرهوا فوي االسوترمار الزراعوة فوي  -7

 .1121عة مكريت , قراء بلد, رسالة ماجستير سغير منشورة ا ,كلية التربية  ,جام

التوزيع المكاني الستعماالا االرا الدينيوة فوي مدينوة بغوداد ,اطرونوة  طعما،, يوسف يحيى, -8

 .2887,كلية اآلداو ,جامعة بغداد, ()غير منشورةدكتورا  

سووامراء, رسووالة  –عبوود هللا , االسووترمار األمروول للميووا  الجوفيووة لحوووا الفتحووة  أنموودرمرووان , -8

 .2887كلية العلوم, جامعة بغداد, ماجستيرسغير منشورةا, 
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الجنابي , محمود عبد الحسويج جويهول ,هيدروكيميائيوة الأوزان الجووفي المفتووت وعاقوة مياهوه  -21

   طرونوه  دكتوورابرسوبياا النطاق  غير المشبع في نوا مكريوت ـ سوامراء س ورق دجلوة ا, 

 .1117را, جامعة بغداد ,أسغير منشورةا , كلية علوم 

الكووريم ر وويد عبوود اللطيووف, التبووايج المكوواني السووتعماالا األرا الزراعيووة فووي الجنووابي, عبوود  -22

أقرية بلد وطوز خورموامو فوي محافاوة روات الوديج, أطرونوة دكتوورا سغير منشوورةا, كليوة 

 .1112,اآلداو, جامعة بغداد

رسالة , الزابين في العراق واستغاللها بين الطالباني , ناهده جمال, المياه الجوفية في منطقة ما -21

 .2898,سغير منشورةا, كلية اآلداو, جامعة بغدادماجستير

الجميلي, قاسم عبيد فاضل, الميوا  الجوفيوة وومكانيوة اسوترمارها فوي ا نتواج الزراعوي فوي نانيوة  -23

 .1121الكرمة, رسالة ماجستيرسغير منشورةا, كلية اآلداو, جامعة األنبار, 

ة فوي قرواء المحموديوة وسوبل اسوترمارها ,رسوالة الزبيدي , سند، محمود علووان ,الميوا  الجوفيو -24

 .1122ماجستير سغير منشورةا , كلية التربية للبناا ,جامعة بغداد ,

الووودفاعي , سوووهيل روووبري نسوووج ,هيدروجيوكيميائيوووة الميوووا  الجوفيوووة فوووي منطقوووة بيجوووي ـ  -25

سووامراءسغرو دجلووة ا, رسووالة ماجسووتير سغيوور منشووورةا , كليووة علوووم ارا, جامعووة  بغووداد 

,1122. 

العاقة المكانية بيج  وبكة الطورق البريوة وموزيوع المسوتوطناا  الدوري ,رغد سعيد عبد الحميد, -29

 .1119, جامعة مكريت, سغير منشورة ا كلية التربيةرسالة ماجستير في قراء سامراء , 

عبوود الفتووات, ليووث ثابووت , الميووا  الجوفيووة وأهميتهووا فووي منميووة هرووبة األنبووار الغربيووة, رسووالة  -27

 .1118ستيرسغير منشورةا, كلية التربية, جامعة األنبار, ماج

  نووام نعوويم فيوواا, مقوموواا التنميووة الزراعيووة فووي قروواء سووامراء, رسووالة ماجسووتير, أالوودليمي , -28

 .2882ر د, جامعة بغداد,  أبج – سغير منشورةا, كلية التربية

الريفيوة فوي قرواء سوامراء, , العاقاا االقليمية للمستوطناا  أبراهيمالسامرائي , نسيج علوان  -28

 .2888رسالة ماجستير, سغير منشورةا, كلية اآلداو, جامعة بغداد, 

السامرائي , سحاو خليفة جميج , التوزيع المكاني الستعماالا األرا في مشرو  الرراري  -11

 .1114ر د, جامعة بغداد,  أبج –ا روائي, رسالة ماجستير سغير منشورةا, كلية التربية 

, سووحاو خليفووة جموويج, محليوول ومدوونيف الماهوور األرضووي فووي اقلوويم بحيوورة الشووار  السووامرائي  -12

 .1123ر د ,جامعة بغداد,  أبج –, كلية مربيةاسغير منشورة ا ,اطرونة دكتور
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السووامرائي ,عموور مووزانم نبيووب , اثوور المنوواخ فووي زراعووة وونتاجيووة محاروويل الأرووراواا فووي  -11

 –كلية مربيةقيا, رسالة ماجستيرسغير منشورةا, محافاة رات الديج سدراسة في المناخ التطبي

 .1119, جامعة بغداد, ر د  أبج

ياسويج علوي, جيومرفولوجيوة اقلويم بحيورة الشوار  باسوتأدام بيانواا التحسول  أنمدالسامرائي ,  -13

 . 2885,جامعة بغداد , ر د أبج –كلية مربية النائي ,اطرونة دكتور سغير منشورةا ,

مان محمد  ,التحليل المكاني للتربة واثرها على استعماالا االرا سامي خرير سل السامرائي, -14

 .1121رسالة ماجستيرسغير منشورةا, كلية اآلداو, جامعة مكريت,  الزراعية في نانية دجلة ,

 أبوجاسترماراا الميا  الجوفية في محافاة السليمانية , كلية التربيوة , ,أنمدالجاي , جوان سميج  -15

 .1122سغير منشورةا, اطرونة دكتورا    ر د ,جامعة بغداد,

يسر عبد العزير, مقييم مشثير مشرو  ري الجزيرة الشمالي فوي منطقوة ربيعوة علوى ناوام أسعيد,  -19

الميا  الجوفية ,اطرونة دكتورا  سغير منشورة ا ,جامعوة بغوداد ,كليوة العلووم ,قسوم علووم ارا 

,1117. 

ي العلووي غورو مدينوة الحلوة, كليوة العلووم الأالدي ,اركوان راضوي علوي , دراسوة الممكوج الموائ -17

 .2883سقسم االراا, جامعة بغداد, رسالة ماجستيرسغير منشورةا , 

,وديوان بحيورة الورزازة الرانويوة واأل وكال األرضوية المتعلقوة بهوا  العجيلي , عبد هلل ربار عبود -18

 .1115,اطرونة دكتورا  ,غير منشور ,جامعة بغداد, كلية اآلداو ,بغداد ,

مورفولوجيوووة سوووهل السوووندي, أطرونوووة دكتوووورا سغير ومحمووود أمووويج, جي أنموووداني, رقيوووة العووو -18

 .1121منشورةا, كلية التربية, جامعة المورل, المورل, 

العزاوي , مريم رال   فيا , طريقتا الري بالر  والسويحي فوي مبوايج ا نتاجيوة الزراعيوة فوي  -31

يووة للبنوواا, جامعووة بغووداد, بغووداد, محافاووة كركوووس, رسووالة ماجسووتيرسغير منشووورةا, كليووة الترب

1114 . 

, مغير استعماالا األرا الزراعية في ريف قراء سامراء, أطرونة  أبراهيمالعزاوي , ظافر  -32

 . 1111ر دا جامعة بغداد, بغداد,  أبجدكتورا  سغير منشورةا, كلية التربية س

قوي ,رسوالة ماجسوتير طه ,زراعة الأرراواا المحمية في القطور العرا أبراهيمظافر  العزاوي, -31

 .2888سغير منشورةا ,كلية اآلداو ,جامعة بغداد ,

عبودا هلل ياسويج , موشثير نوعيوة الميوا  موج مدوادر مأتلفوة علوى نموو رونفيج موج الوذرة  العكيدي, -33

  .1117,الدفراء , رسالة ماجستير سغير منشورة ا ,كلية التربية جامعة مكريت
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وكيميائيووة الميووا  الجوفيووة لمنوواطا أسووفل نمووريج محمووود عبوود نسووج محموود , هيدروجي العووامري, -34

 .1111, كلية العلوم, جامعة بغداد, سغير منشورةا, الجنوبية سمحافاة ديالىا, رسالة ماجستير

الفتووات ,ليووث ثابووت عبوود , الميووا  الجوفيووة وأهميتهووا فووي منميووة هرووبة األنبووار الغربيووة, رسووالة  -35

 .1118نبار, ماجستيرسغير منشورةا, كلية التربية, جامعة األ

    سووباهية يووونل , الميووا  الجوفيووة فووي منطقووة سوونجار واسووترمارامها, رسووالة ماجسووتيرأ المحسووج, -39

 .2885سغير منشورةا, كلية اآلداو, جامعة بغداد, 

رمول درج , الميوا  الجوفيوة وامكانيوة اسوترمارها فوي سمنطقوة الجزيوورةا,  أنمودالمرعواوي, قاسوم  -37

لمعلومواا الجغرافيوة, اطرونوة دكتوورا  سغيور منشوورةا, كليوة محافاة االنبوار باسوتأدام ناوم ا

 .1121التربية, جامعة االنبار, 

المعموري, محمد خليل , التحليل المكاني للجوزر النهريوة لمجوره نهور دجلوة بويج مدوب الوزاو  -38

 .1118االسفل وسدة سامراء, رسالة ماجستير, سغير منشورةا, كلية التربية, جامعة مكريت, 

,دراسة الميا  الجوفية فوي قرواء سوامراء ومعادلوة محيسوج نوعيتهوا بطريقوة  د جميلمهدي, محم -38

سغيوور منشووورةا, كليووة الهندسووة المدنيووة  والتبووادل اليوووني, رسووالة ماجسووتير الترسوويب الكيميوواوي

 .1118,جامعة مكريت , 

   العلمية اجملالتـ ج 
ي التبوايج المكواني لزراعوة عبد الفتات نبيوب رجوب , الوري بوالر  المحووري وأثور  فو الحديري, -2

ا, العوودد 25القموو  فووي محافاووة رووات الووديج, مجلووة جامعووة مكريووت للعلوووم ا نسووانية, المجلوود س

 .1118ا, مكريت, 21س

العاقة المكانية بيج  بكة البرية وموزيع السكان في نانية دجلة, مجلة  ,السامرائي ,مجيد ملوس  -1

 . 1114, 4العدد 22جامعة مكريت للعلوم ا نسانية , المجلد 

طوه العوزاوي, التحليول الجغرافوي ألنووا  مورو  أبراهيمالجنابي ,عبد الكريم عبد اللطيف , ظافر  -3

 أبج –محافاة رات الديج ومشثيرها على منو  محاريلها الزراعية, مجلة األستا،, كلية التربية 

 .1115, بغداد, 53ر د, جامعة بغداد, العدد 

فووي  واسووترمارهات نمووود غفووار, التحليوول المكوواني للميووا  الجوفيووة ,نسوويج علوووان , رووبا أبووراهيم -4

, 3محافاة رات الوديج, سمجلوة سور موج رأها, كليوة التربيوة, سوامراء, جامعوة مكريوت, العودد 

 .1119المجلد, السنة الرانية, 
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السامرائي , سوحاو خليفوة جمويج , وعوداد خريطوة المائموة البيئيوة لزراعوة محدوول القمو  فوي  -5

سوامراء,  –مراء باستعمال نام المعلوماا الجغرافية, مجلة سر مج رأه, كلية التربيوة قراء سا

 .1117, السنة الرالرة, سامراء, 7, العدد 3المجلد 

مورفولوجيا السترماراا األرا في قراء سوامراء والتقييم الجي, ربات نمود غفار السامرائي, -9

 1118,كلية التربية , سامراء ,جامعة مكريت , 23,العدد4,مجلة سر مج رأه, المجلد 

المطلوو, , رووال  محموود , نسووام رووال , اسووتغال الميووا  الجوفيووة فووي العووراق والتلووو , مجلووة  -7

 .  2882, 23, المجلد 3الأليج العربي, جامعة البدرة, العدد

أنيل , محمد , وآخرون, ومكانية استعمال الميا  الجوفية ألغراا الزراعة والوري فوي مدينوة  -8

 .2883جلة التربية والعلم, العدد الحادي عشر, المورل, م

العاني,كمووال رووال  كزكوووز , عبوود الفتووات نبيووب رجووب الحووديري, التبووايج المكوواني لأدووائ   -8

الميووا  الجوفيووة فووي الباديووة الشوومالية وومكانيووة اسووترمارها لشغووراا الزراعيووة, مجلووة العلوووم 

 .1114 ا نسانية واالقتدادية, جامعة األنبار, العدد الراني,

مورفولوجيووة العووراق فووي الووزمج الربوواعي, مجلووة الجمعيووة الجغرافيووة و وواكر, سووحر نووافع , جي -21

 .2888, بغداد, 13العراقية, عدد 

 الحسووني, فاضوول, الأدووائ  المناخيووة للقطوور العراقووي  , مجلووة الجمعيووة الجغرافيووة العراقيووة -22

 .2878,بغداد ,نيسان 29المجلد العا ر ,العدد 

ثجيل , طرق الري الحديرة ومائمتهوا للتورو المتموجوة الجبسوية والرمليوة, رال  ,عبد األمير  -21

 .1111, بغداد, 3مجلة الزراعة العراقية, العدد 

الجلبي, فائا موفيوا , ليلوى وسوماعيل محمود الماجودي, نبامواا األدغوال المنتشورة علوى خطووط  -23

 .1112ا, 4عددس, 31سك, الحديد في العراق, مجلة العلوم الزراعية العراقية, مجلة  

مقييم كفاءة سد سامراء , مجلة سر مج رأه, جامعة مكريت , كلية العمري , فؤاد عبد الوهاو,  -24

 .1119, السنة الرانية , سامراء ,3, العدد3التربية في سامراء,المجلد

سووباهية يووونل, التحليوول المكوواني للميووا  الجوفيووة واسووترمارامها الزراعيووة فووي قروواء أالمحسووج ,  -25

 .2888ة/محافاة نينوه, مجلة التربية والعلم, العدد الساد،, الحمداني

الدووحاي , مهوودي محموود علووي, التدووريف النهووري والعواموول التووي مووؤثر بووه, مجلووة الجمعيووة  -29

 .2871سعد, بغداد, أالجغرافية المجلد الساد،, مطبعة 

, مجلوة كليوة الشل , علي نسيج ,استأدام بعض المعايير الحسابية في محديد األقواليم المناخيوة  -27

 . 2871 ,اآلداو , العدد الأامل,  جامعة الرياا
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الحسني , فاضل باقر ,مطور مناخ العراق عبر األزمنة الجيولوجية ,مجلوة الجمعيوة الجغرافيوة  -28

  .2878العراقية , المجلد العا ر ,مطبعة العاني ,بغداد ,

 الدوائر الرمسية واملطبوعات احلكومية  –د 

م خرير رال  الجبوري, دراسة هيدروجيولوجية وهيدروكيميائية لمنطقة , نميد سعيد, نامأنمد -2

جمهوريووة العووراق, وزارة الدووناعة ,  (250000:1),مقيووا،   6)ـوو 38ـووNIسلوووت سووامراء 

 .1115,والمعادن, المنششة العامة للمس  الجيولوجي والتحري المعدني, بغدادسغير منشورةا

 مقريووور عوووج جيولوجيوووة لونوووة سوووامراء, بووورواري, أنوووور مدوووطفى , ندووويرة عزيوووز روووليو , -1

ا, جمهوريوووة العوووراق, وزارة الدوووناعة والمعوووادن, المنشوووشة العاموووة للمسووو  1511152مقيوووا،س

 .2884, الجيولوجي والتحري المعدني, بغدادسغير منشورةا

البدوووراوي , ندوووير  نسوووج ,  وووهلة روووال  زكوووي المدووول  , الاوووروي الهيووود وجيولوجيوووة   -3

اووة رووات الووديج,  مقريوور الشووركة  العامووة  للمسوو  الجيولوووجي واسووتأداماا الميووا  فووي محاف

 .1121والتحري المعدني , بغداد , 

وزارة التأطيع والتعاون ا نمائي, الجهاز المركزي لإلنداء, المجموعة ا ندائية السنوية,  -4

 .1121لسنة 

ندوى , مقرير عوج دراسوة الميوا  الجوفيوة فوي مشورو  أنمدمحمود , ردا   ريف, نميد سعيد  -5

النبووواعي, جمهوريوووة العوووراق, وزارة الدوووناعة والمعوووادن, المنشوووشة العاموووة للمسووو  الجيولووووجي 

 .2889والتعديج, قسم جيولوجيا الميا , بغدادسغير منشورةا, 

عبووا، رووال  البوودري, دراسووة هيدروجيوكيميائيووة والتلووو  بووالنتراا للميووا  الجوفيووة فووي منطقووة  -9

 .1114ر اآلبار المائية, ركة نف بحث منشور, نمريج, –سامراء 

يحيى ,ها م محمد , مس  مرو مقاطعتي  نا، والرفيع في سامراء , مديرية البحو  والمشاريع  -7

 . 2891 ,الزراعية  العامة,سبحث غير منشورا مطبو  بالرونيو , بغداد

العبيوودي, راضووي ,وآخوورون, مسوو  ومدوونيف التربووة لمشوورو  الطريشووة فووي سووامراء , وزارة  -8

رية التربة واستدات األراضي العامة , قسم مس  ومدنيف االراضي سبحث غيور الزراعة ,مدي

 . 2872 ,منشورا,بغداد

مركوووز ابووواء لشبحوووا  الزراعيوووة دائووورة بحوووو  التربوووة والميوووا , دراسوووة التربوووة والتحريووواا  -8

 .1111للمزار  النمو،جية في منطقة الدور, مقرير ,بغداد, الهيدروجيولوجية
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  الجوفيوة فوي  ورق البحور المتوسوع وغورو أسويا, سلسولة دراسواا عوج األمم المتحودة, الميوا -21

ا, ودارة التعاون التقني ألغراا التنميوة, منشووراا األموم المتحودة, نيويوورس, 8الميا  رقم س

2881. 

وزارة المووووارد المائيوووة ,الهيئوووة العاموووة للميوووا  الجوفيوووة / قسوووم الجيولوجيوووا ,مأطوووع مووودويج  -22

 .1123رة ,بياناا غير منشورة ,هيدروجيولوجي االبار المحفو

                و الهيئوووووة العاموووووة لتشوووووغيل مشووووواريع الوووووري, مطبوووووو  بوووووالروني وزارة الزراعوووووة والوووووري, -21

  2888,, بغدادامقرير غير منشورس

عوداد المروأاا المندووبة علوى ضوفاي  نهور أ عبة زراعة سوامراء , التأطويع والمتابعوة , -23

          جووداول متفرقووة , 1123 -1121لسوونة, النهوور بهووا التووي يموورسووامراء دجلووة وفووي المقاطعوواا 

 سبياناا غير منشورة ا.

المنامة  العربية لشرراد الجوي معهد ستوكهولم للبيئة , مقيم  امل لموارد المائية القديمة في  -24

 .2887يار أالعالم نيويورس 

ا, 427لشورو, رقوم سالجهاز المركزي للتقييل والسيطرة النوعية, الموارفاا القياسية لميوا  ا -25

 .1112التحديث األول, جدول بالأدائ  الكيميائية سالمواد الاعرويةا للميا , 

 عبة زراعة سامراء ,قسم االنتاج الحيواني ,اعداد ومواقع نقول االسوماس فوي قرواء سوامراء  -29

 , سبياناا غير منشورةا .1123لسنة 

مقووديراا الموووارد المائيووة لسوونة الجهوواز المركووزي  االندووائي, مديريووة االندوواء الزراعووي ,  -27

 .1121, الجزء الأامل ,بغداد , 1121

وزارة الري, مدلحة استرمار الميا  الجوفية في بغداد, مجموعة جداول مفديلية عوج اآلبوار  -28

 .1123اآللية واليدوية في محافاة رات الديج , سبياناا غير منشورةا,

مووودويج جوفيوووة / قسوووم الجيولوجيوووا ,مأطوووع وزارة المووووارد المائيوووة ,الهيئوووة العاموووة للميوووا  ال -28

 .1123سبياناا غير منشورة ا,هيدروجيولوجي االبار 

 .1123وزارة الموارد المائية ,الهيئة العامة للميا  الجوفية في بغداد ,بياناا غير منشورة , -11

وزارة الزراعوووة , مديريوووة زراعوووة محافاوووة روووات الوووديج ,  وووعبة زراعوووة سوووامراء ,  وووعبة  -12

ابعووة ,أعووداد اآلبووار العاملووة والمسوواناا الزراعيووة فووي مقاطعوواا مركووز قروواء التأطوويع والمت

 . 1123بياناا غير منشورة ,  -سامراء , جداول متفرقة 
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وزارة الزراعوووة , مديريوووة زراعوووة محافاوووة روووات الوووديج ,  وووعبة زراعوووة سوووامراء ,  وووعبة  -11

  مقاطعوواا نانيووة التأطوويع والمتابعووة ,أعووداد اآلبووار العاملووة والمسوواناا الزراعيووة فووي فوور

 . 1123المعتدم , بياناا غير منشورة , 

وزارة الزراعوووة , مديريوووة زراعوووة محافاوووة روووات الوووديج ,  وووعبة زراعوووة سوووامراء ,  وووعبة  -13

التأطوويع والمتابعووة ,أعووداد المر وواا الرابتووة والمتحركووة  والمسوواناا الزراعيووة فووي مقاطعوواا 

 . 1123شورة , بياناا غير من -مركز قراء سامراء , جداول متفرقة 

وزارة الري , مديرية ري محافاة روات الوديج , ودارة مشورو  ري الرراروي , التأطويع  -14

 .  1123, سامراء ,  1113ـ  1111والمتابعة , بياناا غير منشورة , 

وزارة الري , مديرية ري محافاوة روات الوديج ,  وعبة ري سوامراء , التأطويع والمتابعوة ,  -15

, سووامراء , سبيانوواا  1111تها فووي مشوورو  ري الدووعيوية لسوونة المقاطعوواا المرويووة ومسووان

 .  1123غير منشورة ا , 

وزارة الموارد المائية , مديرة الميا  الجوفية  في محافاة رات الديج , فر  سوامراء , سوامراء    -19

 .  1123,س بياناا غير منشورة ا  

                            سووووووودة سوووووووامراء وزارة المووووووووارد المائيوووووووة ,الهيوووووووة العاموووووووة للسووووووودود , دائووووووورة مشووووووورو  -17

 .  1118  اس بياناا غير منشورة

 هـ ـ املقابالت الشخصية 

ا مديرة قسم المناخ والررد الجوي وضحت مبوايج قويم أيمان  الس ستالمقابلة الشأدية مع  -2

 امجا  الريات المعمول به في دائرمهم.

دير  وعبة الميوا  الجوفيوة فوي المسو  المقابلة الشأدية موع دكتوور ندوير نسوج  البدوراوي مو -1

 والتحري المعدني التابع لوزارة الدناعة والمعادن . الجيولوجي

, رئووويل قسوووم الدراسووواا والتحريووواا  نووواظم الفوووتاوي أنمووودالمقابلوووة  أدوووية موووع الووودكتور  -3

 الهيدروجيولوجية, الهيئة العامة للميا  الجوفية. 

مسؤول وندة الميا  الجوفيوة فوي محافاوة روات  أبراهيمالمقابلة الشأدية مع االستا، محمود  -4

 الديج .

جبيرية معتمد على ماء  الفات سضياء نمدان افي مقاطعة 8المقابلة الشأدية مع رانب بئر  -5

 سماس. أالبئر في مغذية بحيرة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   للبنات كلية التربية -جامعة بغداد 

        قسم الجغرافية

 

 

استتارة اساستتا خةصس ةاتتقساةسالمتتةمسا رلميدتتةةسا رخراسختتقستتتيس  استتقس ا ايمختت سا ر تتةسيس مرختتة س

 هة(.امسسةدرامسواساثرة ا جيتخقستيسقضة

س

 أ يسا رزا عس:سا سالمسعمخ مسو حرهسهللاسواركةتهس.

يلتز سا ثلتقسايرات مسعمتوست تييرسا رم لتقسدتإلس تال سادقةاتقسا رقخلتقسسا  ةحثتقإصستلةوس مسدعس

(ستتيسا رترااسا تيمسيرثت سادقةاتقسسا ايستزيترس اتةسقسا  يتعسوعمختهسيرقتوسواتعسإ تة اس سسس

ا ايستياةجسادقةاقسا ياتخقس.سوواعسا يمي سوا رلارحةةس مرشةك سا ايسستلاتر سسعموساألسئمق

االساثرة سارةسياخحسعر سا يلةئقساش  سعمري.....سعمرةساسهسسخامسا الةدت سدتعسهتي ساالستارة اس

سا ش رسوسا الريرسسرم.سدعاش  س

 

 

 

 طالبة  الماجستير

 دهام حسينأضمياء 

      2013/12/28                                               
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......................: . وشهرتها المقاطعةرقم  .............................                     ...: . الناحية  

ثالثة فأكثر)       (            اثنان )      (                واحد)     (       عدد اآلبار المحفورة _ 1  

)     (       222                     )     (11                   ريخ حفر البئرتا _2  

    (   )   متذبذبة         )      ( ثابتة       إنتاجيه البئر ثابتة أم متذبذبة بين ساعات النهار وفصول السنة _3

)      ( عاليه       )      (      متوسطه           قليله  )     (              _ كميه األمالح الذائبة في البئر4  

)     ( آلي                            )     ( يدوي  ألطريقه المتبعة في حفر البئر _5  

  -:المنسوب الثابت للماء في البئر وقت الحفر ومنسوب الماء اآلن _6

   ارتفاع منسوب الماء الثابت في البئر وقت حفر البئر)      (م 

 ارتفاع منسوب الماء الثابت في البئر اآلن)     (م

         )     ( 52 _ 32        )     ( 32 _ 15       )     ( 15 _ 6من    عمق البئر _7

)     ( مضخات ديزل )     (            مضخات كهربائية)     (            االثنين معا : طريقه رفع المياه من البئر _8  

الرش والتنقيط)     (          سيحي) األلواح(  )     (     :   طريقة الري المستخدمة -1  

  )     (خضراوات   علف)     (   هي أكثر المحاصيل التي تزرعها في أرضك ؟  أي نوع منها ؟  حبوب)     ( ما -12

بساتين)     (                    أخرى )     (        

)     (    دواجن        أبقار)     (     ماعز)     (     من الحيوانات في مزرعتك ؟ أغنام)     ( ماذا تربي -11  

هل تصاب المحاصيل الزراعية باإلمراض ؟       نعم   )   (      ال   )    ( . -12  

ماد عضوي)     (سماد كيماوي )     (         س       نوعها  ؟ في الزراعة ؟ ما هل تستخدم األسمدة -13  

هل تستخدم المبيدات الزراعية ؟      نعم   )   (      ال   )     ( . -14  

  حصان فأكثر   21حصان         18    حصان    8   حصان       6 قوة المضخة الحصا نية على البئر ؟  -15

                                                  (              )    (             )    (                   )    (            )  

هل أثر الوضع األمني  على اإلنتاج الزراعي ؟   نعم   )   (      ال   )    ( . -16  

هل زادت المساحات الزراعية المروية من أبار المياه الجوفية ؟   نعم   )   (      ال   )    ( . -17  

المائية المحفورة ؟     نعم   )   (      ال   )    ( .هل زاد عدد اآلبار  -18  
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هي المشاكل التي تواجه استثمار المياه الجوفية في المنطقة؟ ما -11  

–ا   

-ب  

-ج  

-د  

هل لديك مقترحات لتطوير استثمار المياه الجوفية في الزراعة ضمن المنطقة؟ -22  

–ا   

–ب   

–ج   

–د   

تثمار مياه اآلبار الجوفية في الزراعة ؟هي درجة رضاك عن طبيعة اس ما -21  

ضع عالمة )     ( على الرقم الذي تختاره والذي يمثل درجة رضاك.   

122 12 82 72 62 52  42        32 22 12 
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 نتائج اإلجابة على استمارة االستبيان
 

 السؤال ت

 المجموع 4اإلجابة رقم  3اإلجابة رقم  2اإلجابة رقم  1اإلجابة رقم 

عدد 
االستما
 رات

% 
عدد 

 االستمارات
 % عدد االستمارات % عدد االستمارات % عدد االستمارات %

1.  
 144 244 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 24 44 33 82 41 22 عدد االبار المحفورة؟

2.  
 144 244 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ 4305 33 5405 141 تاريخ حفر البئر؟

3.  
انتاجية البئر ثابتة ام 

متذبذبة بين ساعات 

 النهار وفصول السنة؟

 144 244 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 88 132 34 82

4.  
 144 244 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 2 18 83 132 23 48 كمية االمالح الذائبة؟

الطريقة المتبعة في   .5

 حفر البئر؟
 144 244 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 12 31 122

8.  
المنسوب الثابت للماء 

وقت الحفر والمنسوب 

 االن؟

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ

8.  
 144 244 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 28 54 83 128 14 24 عمق البئر؟

هل زاد عدد االبار   .2

 المحفورة؟
124 34 24 14       

طريقة رفع المياه من   .3

 البئر؟
 144 244 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 8205 125 3805 85

طريقة الري   .14

 المستخدمة؟
 144 244 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 28 52 84 142
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11.  

ما هي اكثر المحاصيل 

التييييييي تفرعهييييييا فييييييي 

 ارضك؟

 

85 3205 35 1805 84 34 44 24 244 144 

12.  

ميييييييياما تربييييييييي ميييييييين 

الحيوانييييييييييييات فييييييييييييي 

 مفرعتك؟

24 44 24 14 85 3205 35 1805 244 144 

13.  
هيل تصياب المحاصيييل 

 الفراعية باألمراض؟
 144 244 13.5 28 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 45 34 55 114

14.  

هيييل تسيييتخدم االسيييمدة 

فييييييي الفراعيييييية ومييييييا 

 نوعها؟

 144 244 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 5805 115 4205 25

15.  
هيييل تسيييتخدم المبييييدات 

 الفراعية؟
 144 244 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ 15 34 25 184

18.  
قوة المضخة الحصانية 

 البئر؟ على
35 18.5 34 45 55 2805 24 14 244 144 

18.  
هل اثر الوضيع االمنيي 

 على االنتاج الفراعي؟
 144 244 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 34 84 84 144

12.  

هييييل زادت المسيييياحات 

الفراعيييية عليييى الميييياه 

 الجوفية

 144 244 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 2805 55 8205 145

مييا هييي الم يياكل التييي   .13

تواجيييس اسيييتثمار الميييياه 

 الجوفية في المنطقة؟

 ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ

هييييل لييييديك مقترحييييات   .24

لتطييوير اسييتثمار المييياه 

الجوفيييية فيييي الفراعييية 

 ضمن المنطقة؟

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ
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 3103 لسنة  سامراء قضاء في بالدونم ومساحتها المقاطعات على وتوزيعها (المتحركةالمنظومات المحورية )المرشاة ( 3-أ) ملحق

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 169 121 محوريي سامراء 9 ن جبارهابراهيم حسي  1

 116 01 محوريي سامراء 9 ابراهيم جاسم محمد  2

 169 121 محوريي سامراء 33 ابراهيم جاسم محمد  3

 116 01 محوريي سامراء 9 ابراهيم حاتم خلف  4

 116 01 محوريي سامراء 9 ابتسام حميد صالح  5

 169 121 محوريي سامراء 9 ابراهيم خلف صالح  6

 01 61 محوريي سامراء 37 خلف كرنوص ابراهيم  7

 169 121 محوريي سامراء 9 اسعد ابراهيم حسين  0

 116 01 محوريي سامراء 9 ابراهيم قدوري حبيب  9

 116 01 محوريي سامراء 9 ابراهيم محمود مهدي  11

 116 01 محوريي سامراء 9 ابراهيم مهدي صالح  11

 169 121 محوريي سامراء 9 ابراهيم يونس صالح  12

 01 61 محوريي سامراء 9 حمد ابراهيم صالحا  13

 01 61 محوريي سامراء 9 احمد ارساك يوسف  14

 169 121 محوريي سامراء 22 احمد جاسم شالل  15

 01 61 محوريي سامراء 9 احمد جاسم عبد  16

 169 121 محوريي سامراء 9 احمد حسين جبارة  17

 116 01 محوريي سامراء 9 احمد حسين عباس  10

 01 61 محوريي سامراء 24 اناحمد حسين علو  19

 116 01 محوريي سامراء 9 احمد خلف وسمي  21



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )
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 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء 9 احمد داود حسين  21

 116 01 محوريي سامراء 9 احمد زهير زبار  22

 116 01 محوريي سامراء 33 احمد صالح خليفة  23

 01 61 محوريي سامراء 31 احمد صالح يوسف  24

 116 01 ييمحور سامراء 9 احمد طه ياسين  25

 169 121 محوريي سامراء 9 احمد محمد احمد  26

 116 01 محوريي سامراء 9 احمد محمود صالح  27

 116 01 محوريي سامراء 9 احمد مرهج خضير  20

 116 01 محوريي سامراء 37 احمد مطر جاسم وشريكه  29

 169 121 محوريي سامراء 9 احمد نافل احمد  31

 116 01 رييمحو سامراء 9 احمد نجم زيدان وشريكه  31

 01 61 محوريي سامراء 9 احمد ياسين حسن  32

 116 01 محوريي سامراء 9 احمد يوسف محمود  33

 116 01 محوريي سامراء 9 احميد مرهج خضير  34

 116 01 محوريي سامراء 33 اخفيف جاسم محمد  35

 116 01 محوريي سامراء 9 ادريس مجيد حسين  36

 116 01 محوريي سامراء 9 ارحيم صالح محمود  37

 116 01 محوريي سامراء 11 اركان ابراهيم حسن  30

 116 01 محوريي سامراء 9 ازهر خميس زبار  39

 169 121 محوريي سامراء 9 اسعد ابراهيم حسين  41

 116 01 محوريي سامراء 24 اسماعيل جاسم محمد  41



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )
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 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 01 61 محوريي سامراء 9 اسماعيل خليل ابراهيم  42

 116 01 محوريي سامراء 9 اسماعيل رشيد خلف  43

 116 01 محوريي سامراء 9 اسماعيل طه عزاوي  44

 116 01 محوريي سامراء 9 اسماعيل عبد علي  45

 169 121 محوريي سامراء 9 اسماعيل محمد احمد  46

 116 01 محوريي سامراء 9 اسماعيل يوسف صالح  47

 01 61 محوريي سامراء 9 افليح حسن صالح  40

 169 121 محوريي سامراء 22 الوليد علي حسن  49

 116 01 محوريي سامراء 9 امجد طه عزاوي وشركائه  51

 116 01 محوريي سامراء 9 امير سالم صالح  51

 116 01 محوريي سامراء 9 امير متعب عليوي  52

 01 61 محوريي سامراء 9 امين علي حسين  53

 116 01 محوريي سامراء 22 انس علي حسن  54

 169 121 محوريي سامراء 9 انور احمد محمد  55

 116 01 محوريي سامراء 9 صالحانور مهدي   56

 116 01 محوريي سامراء 9 انور مهدي صالح  57

 116 01 محوريي سامراء 37 انيسة عزاوي حمود  50

 116 01 محوريي سامراء 9 اياد علي ردام  59

 01 61 محوريي سامراء 9 اياد ياسين محمود  61

 116 01 محوريي سامراء 9 ايوب احمد علوان  61

 01 61 محوريي مراءسا 0 ايوب كمال اسماعيل  62



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 01 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء 9 أرحيم حميد طعمة  63

 169 121 محوريي سامراء 9 أسامه حسين حمد  64

 01 61 محوريي سامراء 37 إبراهيم صالح حمد  65

 01 61 محوريي سامراء 9 باسم ادريس خلف  66

 169 121 محوريي سامراء 9 باسم خضير محمد  67

 116 01 محوريي سامراء 9 باسم محمد خلف  60

 169 121 محوريي سامراء 9 بلقيس مجيد طيوب  69

 01 61 محوريي سامراء 11 توفيق احمد خلف  71

 116 01 محوريي سامراء 9 جاسم ابراهيم علي  71

 116 01 محوريي سامراء 9 جاسم الطيف جاسم وشريكه  72

 01 61 محوريي سامراء 37 جاسم حسين علوان  73

 116 01 محوريي سامراء 37 جاسم عباس أحمد  74

 169 121 محوريي سامراء 9 جاسم محمد احمد  75

 116 01 محوريي سامراء 9 جاسم محمد جاسم  76

 116 01 محوريي سامراء 37 جاسم محمد رشيد  77

 01 61 محوريي سامراء 11 جاسم محمود طلفاح  70

 116 01 محوريي سامراء 37 جامل غشيم حسين  79

 01 61 محوريي سامراء 9 جبار حاتم محمود  01

 116 01 محوريي سامراء 9 الح حسنجبار ص  01

 01 61 محوريي سامراء 9 جبار فرمان حاتم  02

 169 121 محوريي سامراء 9 جبار محمد ابراهيم  03



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 00 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 01 61 محوريي سامراء 9 جمال محمد رشيد  04

 01 61 محوريي سامراء 9 جمال محمد عبد  05

 116 01 محوريي سامراء 9 جمال محمد محمود  06

 116 01 محوريي ءسامرا 9 جميل عبد ردام  07

 01 61 محوريي سامراء 9 جميل عطا هللا مخلف  00

 116 01 محوريي سامراء 9 جورية خلف علي  09

 116 01 محوريي سامراء 9 حاتم ابراهيم حسين  91

 169 121 محوريي سامراء 9 حاتم خميس محمد  91

 01 61 محوريي سامراء 9 حاتم مجيد جاسم  92

 169 121 محوريي سامراء 9 حاتم محمد جاسم  93

 01 61 محوريي سامراء 9 حازم طه عزاوي  94

 116 01 محوريي سامراء 9 حازم عبد حميد  95

 116 01 محوريي سامراء 9 حازم عزيز احمد  96

 01 61 محوريي سامراء 9 حازم ياسين محمود  97

 116 01 محوريي سامراء 9 حامد علوان طه  90

 169 121 محوريي سامراء 9 حدو محمد احمد  99

 169 121 محوريي سامراء 9 حسنحردان احمد   111

 116 01 محوريي سامراء 9 حسام حميد صالح  111

 116 01 محوريي سامراء 9 حسام مهدي صالح  112

 01 61 محوريي سامراء 9 حسن حاتم خلف  113

 116 01 محوريي سامراء 37 حسن حمد حسين  114



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 01 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 01 61 محوريي سامراء 9 حسن خلف زيدان  115

 01 61 محوريي سامراء 37 حسن عجيل حسين  116

 116 01 محوريي سامراء 37 حسن كامل سابع  117

 01 61 محوريي سامراء 29 حسن محجوب حسين  110

 116 01 محوريي سامراء 11 حسن محمد حسن  119

 116 01 محوريي سامراء 9 حسن مصلح حميد  111

 116 01 محوريي سامراء 9 حسين ابراهيم حسين  111

 116 01 محوريي سامراء 37 حسين احمد سعود  112

 116 01 محوريي سامراء 33 مد صالححسين اح  113

 01 61 محوريي سامراء 37 حسين حبيب صالح  114

 169 121 محوريي سامراء 9 حسين عبد الرحمن عليوي  115

 116 01 محوريي سامراء 9 حسين علي حسن  116

 01 61 محوريي سامراء 37 حسين كامل سابع  117

 01 61 محوريي سامراء 41 حسين محمد عبد هللا وشركائه  110

 169 121 محوريي سامراء 9 مصلح حميد حسين  119

 116 01 محوريي سامراء 25 حسين هلول وحيد  121

 169 121 محوريي سامراء 9 حسين يوسف صالح  121

 116 01 محوريي سامراء 9 حكيم مهدي صالح  122

 169 121 محوريي سامراء 9 حماد محمود نجم عبد هللا  123

 116 01 محوريي سامراء 9 حمادي رشيد حسين  124

 01 61 محوريي سامراء 37 لح حسنحمد صا  125



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 01 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء ا11 حمدان صالح محمود  126

 116 01 محوريي سامراء 37 حمدي حسين عبد  127

 116 01 محوريي سامراء 11 حمود إبراهيم حمدي  120

 169 121 محوريي سامراء 9 حمود خلف وسمي  129

 01 61 محوريي سامراء 11 حميد احمد عبد  131

 116 01 محوريي سامراء 9 حميد احمد موسى  131

 116 01 محوريي سامراء 9 حميد جاسم ردام  132

 116 01 محوريي سامراء 33 حميد صالح خليفة  133

 169 121 محوريي سامراء 9 حميد صالح عباس  134

 169 121 محوريي سامراء 9 حميد عبود احمد  135

 116 01 محوريي سامراء 9 حميد علي محمود  136

 116 01 محوريي سامراء 24 حميد محمد عبد هللا  137

 116 01 محوريي سامراء 37 حميد محمود زيدان  130

 116 01 محوريي سامراء 9 حميد مهدي حمد  139

 169 121 محوريي سامراء 9 حميد يوسف صالح  141

 116 01 محوريي سامراء 9 خالد ابراهيم علي  141

 116 01 محوريي سامراء 9 خالد حمد خلف  142

 169 121 محوريي سامراء 37 خالد صباح صبار  143

 169 121 محوريي سامراء 41 خالد صبحي عواد  144

 169 121 محوريي سامراء 37 خضير جاسم احمد  145

 01 61 محوريي سامراء 41 خضير زيدان خلف وشركائه  146



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 01 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 169 121 محوريي سامراء 9 خضير صالح عباس  147

 01 61 محوريي سامراء 9 خضير صالح عبد  140

 116 161 محوريي سامراء 9 خلف احمد خلف  149

 116 01 محوريي سامراء 9 لف خضير عباسخ  151

 116 01 محوريي سامراء 22 خلف صبار محمد  151

 01 61 محوريي سامراء 11 خلف محمود طلفاح  152

 169 121 محوريي سامراء 9 خليل ابراهيم احمد  153

 116 01 محوريي سامراء 9 خليل ابراهيم خلف  154

 116 01 محوريي سامراء 9 خليل ابراهيم خليل  155

 01 61 محوريي سامراء 9 اهيم عليخليل ابر  156

 01 61 محوريي سامراء 24 خليل احمد محمد  157

 169 121 محوريي سامراء 9 خليل خضير محمد  150

 116 01 محوريي سامراء 9 خليل عبود حسين  159

 01 61 محوريي سامراء 31 خليل يوسف هايس  161

 01 61 محوريي سامراء 9 خميس عباس علوان  161

 01 61 محوريي اءسامر 33 خميس ماجد حسون  162

 116 01 محوريي سامراء 9 دحام احمد الخلف  163

 01 61 محوريي سامراء 0 درويش كمال اسماعيل  164

 169 121 محوريي سامراء 9 ذياب جاسم محمد  165

 169 121 محوريي سامراء 9 ذياب طفاح ارديني  166

 01 61 محوريي سامراء 37 راسم عباس احمد  167



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 01 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 يمحوري سامراء 11 ربيع محمد حميد  160

 116 01 محوريي سامراء 9 رحيم احمد خليفة  169

 116 01 محوريي سامراء 9 رحيم خلف جاسم  171

 01 61 محوريي سامراء 9 رديف معيوف حمد  171

 116 01 محوريي سامراء 37 رشيد جاسم احمد  172

 169 121 محوريي سامراء 9 رشيد حميد صالح  173

 116 01 محوريي سامراء 9 رشيد صالح حسين  174

 116 01 محوريي سامراء 9 احمد عليرعد   175

 116 01 محوريي سامراء 33 رغد سالم سعدون  176

 116 01 محوريي سامراء 9 رهل صالح حسين  177

 169 121 محوريي سامراء 9 رياض ابراهيم حسين  170

 116 01 محوريي سامراء 33 ريمة ماجد حسون  179

 116 01 محوريي سامراء 9 زاهد صكبان ابراهيم  101

 169 121 محوريي سامراء 9 د خلفزكي لفتة محمو  101

 01 61 محوريي سامراء 11 زيدان خلف علي  102

 116 01 محوريي سامراء 9 زيدان خلف موسى  103

 116 01 محوريي سامراء 9 زينب صبار شهاب  104

 169 121 محوريي سامراء 9 ساجد شاكر محمود  105

 116 01 محوريي سامراء 9 ساجد طه عزاوي وشركائه  106

 116 01 محوريي سامراء 9 سلمان ساجدة محمود داود  107

 116 01 محوريي سامراء 9 سامي حسين حميد  100



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 01 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء 25 سامي عبد حلبوص  109

 116 01 محوريي سامراء 9 سامي لفته حسن  191

 116 01 محوريي سامراء 0 سامي محمد حسين  191

 116 01 محوريي سامراء 9 ستار ابراهيم احمد  192

 169 121 محوريي امراءس 9 ستار ابراهيم صالح  193

 01 61 محوريي سامراء 9 ستار احمد يوسف  194

 116 01 محوريي سامراء 9 ستار صالح حسن  195

 116 01 محوريي سامراء 9 ستار محمود خلف  196

 01 61 محوريي سامراء 9 سرحان نافل احمد  197

 116 01 محوريي سامراء 9 سعد عبد ردام  190

 116 01 محوريي سامراء 11 سعد غفوري عبد  199

 116 01 محوريي سامراء 11 سعد محمود حسن  211

 01 61 محوريي سامراء 37 سعود حمد علوان  211

 116 01 محوريي سامراء 9 سعيد حسين جواد  212

 01 61 محوريي سامراء 41 سعيد خضير زيدان وشركائه  213

 116 01 محوريي سامراء 37 سعيد صالح حمد  214

 01 61 محوريي سامراء 9 سالم  دحام احمد  215

 169 121 محوريي سامراء 37 ن حسن برغشسلطا  216

 01 61 محوريي سامراء 9 سلطان محمد حسين  217

 116 01 محوريي سامراء 9 سلمان محمود حسن  210

 116 01 محوريي سامراء 9 سمير محمود عباس  219



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 07 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء 9 سيف خضير احمد  211

 01 61 محوريي سامراء 9 سيف خليل ابراهيم  211

 169 121 محوريي سامراء 9 سيف يونس صالح  212

 01 61 محوريي سامراء 9 شاكر محمود حسن  213

 116 01 محوريي سامراء 37 شامل جامل غشيم  214

 116 01 محوريي سامراء 9 شامل عباس علوان  215

 169 121 محوريي سامراء 9 شامل لفتة حسن  216

 116 01 محوريي سامراء 9 شراد عبد ردام  217

 169 121 حورييم سامراء 37 شكر محمود محل وشريكه  210

 116 01 محوريي سامراء 33 شيماء إسماعيل صالح  219

 116 01 محوريي سامراء 9 صالح عبد حسن  221

 01 61 محوريي سامراء 9 صالح علي صالح  221

 116 01 محوريي سامراء 9 صالح مهدي محمود  222

 116 01 محوريي سامراء 9 صباح زيدان خلف  223

 169 121 محوريي سامراء 37 صباح صبار علي  224

 01 61 محوريي سامراء 33 صباح ماجد حسون  225

 116 01 محوريي سامراء 9 صباح محمد جاسم  226

 01 61 محوريي سامراء 33 صبيحة فهد خلف  227

 116 01 محوريي سامراء 37 صدام نوار نشمي  220

 116 01 محوريي سامراء 11 صفاء نزهان حاتم  229

 116 01 محوريي سامراء 9 صفوك احمد صالح وشركائه  231



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 08 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 169 121 محوريي سامراء 1 ان ابراهيم حسنصكب  231

 116 01 محوريي سامراء 9 صكر احمد صالح  232

 169 121 محوريي سامراء 37 صالح صبار علي  233

 169 121 محوريي سامراء 9 صالح كامل يوسف  234

 01 61 محوريي سامراء 9 صالح محي طه  235

 01 61 محوريي سامراء 37 صيهود خلف كرنوص  236

 01 61 محوريي سامراء 22 ضاري رشيد محمود  237

 01 61 محوريي سامراء 9 ضاري عليوي سلمان  230

 116 01 محوريي سامراء 9 ضياء شامل احمد  239

 116 01 محوريي سامراء 9 ضياء شالل ماضي  241

 01 61 محوريي سامراء 9 طارق جياد حميد  241

 01 61 محوريي سامراء 9 طارق ذياب طفاح  242

 116 01 محوريي سامراء 9 طارق محمود خلف  243

 116 01 محوريي سامراء 37 طالب حسن حمد  244

 169 121 محوريي سامراء 37 طه صالح عبد  245

 116 01 محوريي سامراء 9 طه عزاوي احمد وشريكه  246

 116 01 محوريي سامراء 11 طه محمود محمد  247

 169 121 محوريي سامراء 9 ظافر دحام احمد  240

 116 01 محوريي سامراء 9 عادل جاسم محمد  249

 01 61 محوريي سامراء 9 غازي دحام عامر  251

 169 121 محوريي سامراء 9 عايد  مرهج خضير  251



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 09 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء 41 عايد خلف ستار  252

 116 01 محوريي سامراء 33 عايد مطر عباس  253

 116 01 محوريي سامراء 9 عباس محمود خلف  254

 116 01 محوريي سامراء 9 عبد االمير محمود محمد  255

 116 01 محوريي سامراء 9 اسم محمدعبد األمير ج  256

 116 161 محوريي سامراء 9 عبد الجبار ابراهيم محمود  257

 116 01 محوريي سامراء 9 عبد الحي صالح صبار  250

 116 01 محوريي سامراء 9 عبد الخالق صالح صبار  259

 116 01 محوريي سامراء 9 عبد الرحمن علي وشركائه  261

 01 61 ورييمح سامراء 37 عبد الرزاق علي الطيف  261

 01 61 محوريي سامراء 9 عبد الستار محمد كاظم  262

 116 01 محوريي سامراء 9 عبد الفتاح حسن علون  263

 116 01 محوريي سامراء 9 عبد القادر حمد جاسم  264

 169 121 محوريي سامراء 9 عبد الكريم عبود احمد  265

 116 01 محوريي سامراء 9 عبد اللطيف مهدي محمود  266

 116 01 محوريي سامراء 9 خلفعبد هللا احمد   267

 116 01 محوريي سامراء 33 عبد هللا جاسم محمود وشريكه  260

 116 01 محوريي سامراء 9 عبد هللا عزاوي محمد  269

 169 121 محوريي سامراء 9 عبد هللا علي صالح  271

 169 121 محوريي سامراء 9 عبد هللا عليوي طعمة  271

 116 01 محوريي سامراء 9 عبد هللا محمود يوسف  272



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 11 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء 9 عبد هللا نجم عبد  273

 01 61 محوريي سامراء 37 عبد المجيد حمد علوان  274

 116 01 محوريي سامراء 37 عبد الوهاب علي الطيف  275

 01 61 محوريي سامراء 9 عبد علي جاسم  276

 169 121 محوريي سامراء 9 عبد مرهج خضير  277

 01 61 محوريي سامراء 9 عبدالجبار داود حسن  270

 116 01 محوريي سامراء 9 عبدالرحمن ابراهيم خليل  279

 116 01 محوريي سامراء 9 عبدالرزاق صكبان ابراهيم  201

 01 61 محوريي سامراء 9 عبدالرزاق مزهر صالح  201

 116 01 محوريي سامراء 22 عبدالستار احمد مهدي  202

 169 121 محوريي سامراء 9 عبدالكريم حميد صالح  203

 169 121 محوريي سامراء 9 يعبدهللا ابراهيم عل  204

 116 01 محوريي سامراء 9 عبدهللا عطية حسين  205

 169 121 محوريي سامراء 37 عبدهللا مهيدي الصالح  206

 116 01 محوريي سامراء 9 عبدالمنعم قدوري حبيب  207

 116 01 محوريي سامراء 9 عبود سعيد فهد  200

 169 121 محوريي سامراء 9 عبيد فرحان خلف  209

 116 01 محوريي سامراء 11 احمدعثمان جاسم   291

 01 61 محوريي سامراء 9 عثمان صالح عبد  291

 169 121 محوريي سامراء 9 عجاج غافل محمد  292

 169 121 محوريي سامراء 9 عدنان جاسم محمد  293



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 10 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء 9 عدنان لفته حسن  294

 116 01 محوريي سامراء 9 عدنان محمود خلف  295

 116 01 محوريي اءسامر 11 عرب علي سليمان  296

 116 01 محوريي سامراء 9 عزام دحام احمد  297

 116 01 محوريي سامراء 9 عزت احمد جاسم  290

 116 01 محوريي سامراء 9 عزت محمد كاظم  299

 116 01 محوريي سامراء 9 عطيه ابراهيم علي  311

 116 01 محوريي سامراء 9 عالء ايوب عباس  311

 116 01 محوريي سامراء 9 عالء جاسم محمد  312

 116 01 محوريي سامراء 22 عالء فليح حسن  313

 01 61 محوريي سامراء 37 عالية خميس علي وشريكها  314

 116 01 محوريي سامراء 37 علي حسين احمد  315

 169 121 محوريي سامراء 9 علي حسين مصلح  316

 116 01 محوريي سامراء 9 علي ردام محسن  317

 116 01 محوريي سامراء 9 علي صالح عباس  310

 169 121 محوريي سامراء 37 ح صبارعلي صبا  319

 01 61 محوريي سامراء 9 علي طالب زبار  311

 169 121 محوريي سامراء 37 علي محمود محل وشريكه  311

 169 121 محوريي سامراء 9 علي مخلف حسين  312

 01 61 محوريي سامراء 9 علي مهدي جاسم  313

 116 01 محوريي سامراء 9 علي يوسف صالح  314



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 11 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 01 61 محوريي سامراء 9 عليوي محمود موسى  315

 116 01 محوريي سامراء 11 عماد احمد عبد القادر  316

 169 121 محوريي سامراء 9 عماد محمد عبد القادر  317

 116 01 محوريي سامراء 9 عمار خضير عباس  310

 169 121 محوريي سامراء 9 عمار فارس عطية  319

 116 01 محوريي سامراء 11 عمر حمد محمد  321

 01 61 محوريي ءسامرا 9 عمر صالح عبد  321

 116 01 محوريي سامراء 9 عمر غافل محمد  322

 01 61 محوريي سامراء 9 عمر مجيد عبود  323

 116 01 محوريي سامراء 9 عمر محمد صالح  324

 169 121 محوريي سامراء 9 عمر محي طه  325

 01 61 محوريي سامراء 9 عناد فنوص سويد  326

 116 01 محوريي سامراء 33 عنبر يحيى سبع  327

 169 121 محوريي سامراء 9 مد عبد القادرعماد مح  320

 116 01 محوريي سامراء 9 عمار خضير عباس  329

 169 121 محوريي سامراء 9 عمار فارس عطية  331

 116 01 محوريي سامراء 11 عمر حمد محمد  331

 01 61 محوريي سامراء 9 عمر صالح عبد  332

 116 01 محوريي سامراء 9 عمر غافل محمد  333

 01 61 محوريي اءسامر 9 عمر مجيد عبود  334

 116 01 محوريي سامراء 9 عمر محمد صالح  335



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 11 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 169 121 محوريي سامراء 9 عمر محي طه  336

 01 61 محوريي سامراء 9 عناد فنوص سويد  337

 116 01 محوريي سامراء 33 عنبر يحيى سبع  330

 169 121 محوريي سامراء 9 عواد مرهج خضير  339

 169 121 محوريي سامراء 9 عوده مرهج خضير  341

 169 121 محوريي سامراء 9 يسى مهدي صالحع  341

 01 61 محوريي سامراء 37 غازي حبيب صالح  342

 169 121 محوريي سامراء 37 غازي صكب جزاع  343

 169 121 محوريي سامراء 37 غازي لفتة محمود خلف  344

 01 61 محوريي سامراء 11 غازي محمد حسن  345

 116 01 محوريي سامراء 9 غانم مدلول علي  346

 116 01 محوريي سامراء 33 جد حسونغرنوكة ما  347

 116 01 محوريي سامراء 9 غزال علي حسن  340

 116 01 محوريي سامراء 9 غزوان يونس صالح  349

 116 01 محوريي سامراء 9 غني عزيز احمد  351

 116 01 محوريي سامراء 9 فؤاد محمد خلف  351

 116 01 محوريي سامراء 9 فارس احمد خضير  352

 116 01 حورييم سامراء 9 فارس مهدي احمد  353

 116 01 محوريي سامراء 9 فارس مهدي احمد وشريكه  354

 116 01 محوريي سامراء 9 فتاح صالح عباس  355

 116 01 محوريي سامراء 9 فخري غافل محمد  356



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 11 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 169 121 محوريي سامراء 9 فرحان عواد احمد  357

 01 61 محوريي سامراء 9 فرحان نافل احمد  350

 116 01 محوريي سامراء 9 فرحة احمد ياسين  359

 01 61 محوريي سامراء 9 فرقة شاكر محمود  361

 169 121 محوريي سامراء 9 فضيلة حمود ياسين  361

 169 121 محوريي سامراء 9 فطومة حمود ياسين  362

 169 121 محوريي سامراء 37 فليح حسن حمد  363

 116 01 محوريي سامراء 9 فوزي شاكر ياسين  364

 116 01 محوريي سامراء 9 فوزي صكبان إبراهيم  365

 169 121 محوريي سامراء 9 فوزية ابراهيم حسن  366

 116 01 محوريي سامراء 9 فيصل دحام مرهون  367

 116 01 محوريي سامراء 9 قاسم حميد احمد  360

 116 01 محوريي سامراء 9 قاسم خلف علي  369

 01 61 محوريي سامراء 11 قاسم علي حسن  371

 116 01 محوريي سامراء 9 قاسم عويد احمد  371

 01 61 محوريي سامراء 9 بدقاسم مجيد ع  372

 116 01 محوريي سامراء 9 قحطان قدوري حبيب  373

 01 61 محوريي سامراء 9 قدام نعمان حمد  374

 116 01 محوريي سامراء 9 قيس احمد خليفة  375

 116 01 محوريي سامراء 9 كامل فالح حسن  376

 169 121 محوريي سامراء 37 كامل مدب فهد  377



 

 

 (3املالحق**********************************************************ملحق )

 

 11 

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 01 61 محوريي سامراء 37 كريم حسن حمد  370

 116 01 محوريي سامراء 9 كريم فهد عبطان  379

 116 01 محوريي سامراء 37 كفاح عباس احمد  301

 169 121 محوريي سامراء 37 كمال صبار علي  301

 01 61 محوريي سامراء 9 كمال محمد محمود  302

 116 01 محوريي سامراء 9 لؤي جهاد علي  303

 116 01 محوريي سامراء 33 اليس ماجد حسون  304

 116 01 محوريي سامراء 9 اسم رداملطيف ج  305

 169 121 محوريي سامراء 41 لطيف صبحي عواد  306

 169 121 محوريي سامراء 9 لطيف عباس طعمة  307

 116 01 محوريي سامراء 9 لطيف عباس علوان  300

 116 01 محوريي سامراء 24 لطيف لفته احمد  309

 01 61 محوريي سامراء 11 لفته جاسم محمد  391

 116 01 محوريي امراءس 9 مؤيد محمد خلف  391

 116 01 محوريي سامراء 9 ماجد حسن طعمة  392

 01 61 محوريي سامراء 9 ماجد عباس عزاوي  393

 01 61 محوريي سامراء 9 ماهر عباس علوان  394

  61 محوريي سامراء 9 مجحم حاتم خلف  395

 116 01 محوريي سامراء 9 مجيد ابراهيم صكبان  396

 116 01 محوريي سامراء 37 مجيد احمد جاسم  397

 116 01 محوريي سامراء 3 مجيد إبراهيم حمد  390
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 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء 9 مجيد حسوني احمد  399

 169 121 محوريي سامراء 9 مجيد حميد عليوي  411

 116 01 محوريي سامراء 9 مجيد علي محمود  411

 116 01 محوريي سامراء 9 مجيد محمود الحسن  412

 116 01 محوريي سامراء 9 مجيد محمود حسن  413

 116 01 محوريي سامراء 9 ن حمد هويدمحس  414

 116 01 محوريي سامراء 37 محمد ابراهيم جاسم  415

 116 01 محوريي سامراء 9 محمد جاسم ردام  416

 01 61 محوريي سامراء 9 محمد جاسم عبد  417

 01 61 محوريي سامراء 11 محمد جاسم محميد  410

 01 61 محوريي سامراء 9 محمد حاتم نصيف  419

 116 01 محوريي سامراء 9 محمد حسن  411

 116 01 محوريي سامراء 9 محمد حسن صالح  411

 116 01 محوريي سامراء 9 محمد خضير مجيت  412

 01 61 محوريي سامراء 9 محمد خلف مهدي  413

 116 01 محوريي سامراء 9 محمد رشيد محمد  414

 116 01 محوريي سامراء 9 محمد سلمان علي  415

 116 01 محوريي سامراء 37 محمد شامل محمود  416

 169 121 محوريي سامراء 37 حمد صبار عليم  417

 169 121 محوريي سامراء 1 محمد علي حمد  410

 116 01 محوريي سامراء 9 محمد كاظم محمد  419
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 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 169 121 محوريي سامراء 37 محمد كامل سابع  421

 01 61 محوريي سامراء 9 محمد كريم جاسم  421

 116 01 محوريي سامراء 9 محمد محمود صالح  422

 169 121 محوريي سامراء 11 محمد محمود محمد  423

 169 121 محوريي سامراء 9 محمد مرهج خضير  424

 116 01 محوريي سامراء 9 محمد نافل احمد  425

 116 01 محوريي سامراء 9 محمد نايف جاسم  426

 116 01 محوريي سامراء 37 محمد يوسف صالح  427

 116 01 محوريي سامراء 37 محمود ابراهيم عايد  420

 01 61 محوريي راءسام 41 محمود حسن حسين  429

 116 01 محوريي سامراء 9 محمود حمد حسين  431

 116 01 محوريي سامراء 9 محمود خلف وسمي  431

 116 01 محوريي سامراء 9 محمود رشيد حبيب  432

 116 01 محوريي سامراء 9 محمود صالح خلف  433

 169 121 محوريي سامراء 9 محمود صالح عباس  434

 116 01 رييمحو سامراء 9 محمود عبد الحميد احمد  435

 01 61 محوريي سامراء 11 محمود غافل عناد  436

 116 01 محوريي سامراء 37 محمود يوسف صالح  437

 01 61 محوريي سامراء 9 مخلف محمد ابراهيم  430

 116 01 محوريي سامراء 9 مخلف يونس محمود  439

 169 121 محوريي سامراء 9 مدلول علي صالح  441
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 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء 9 مرعي حبيب صالح  441

 116 01 محوريي سامراء 9 مروان احمد خلف  442

 01 61 محوريي سامراء 9 مصطفى احمد عزاوي  443

 169 121 محوريي سامراء 9 مصطفى دحام محمود  444

 01 61 محوريي سامراء 11 مصطفى مؤفق عزيز  445

 116 01 محوريي سامراء 9 مطرة محمد احمد  446

 116 01 محوريي سامراء 9 مطشر صباح غافل  447

 116 01 محوريي سامراء 9 مد خلفمعاد مح  440

 116 01 محوريي سامراء 9 معن فارس عطية  449

 116 01 محوريي سامراء 26 مكارم محمود شكوري  451

 116 01 محوريي سامراء 9 مكي ادريس مجيد  451

 116 01 محوريي سامراء 9 مكي خضير عباس  452

 01 61 محوريي سامراء 33 مكي ماجد حسون  453

 01 61 محوريي اءسامر 9 منال اسماعيل فهد  454

 116 01 محوريي سامراء 9 مهدي صالح خلف  455

 116 01 محوريي سامراء 9 مهدي صالح عباس  456

 169 121 محوريي سامراء 9 مهدي صالح محمود  457

 116 01 محوريي سامراء 37 مهند صالح صبار  450

 116 01 محوريي سامراء 9 مهند محمد خلف  459

 116 01 محوريي سامراء 9 موفق محمد خلف  461

 01 61 محوريي سامراء 9 موفق مهدي حمد  461

 01 61 محوريي سامراء 11 موفق مهدي محمد  462
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 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 169 121 محوريي سامراء 9 ناصر مهدي احمد  463

 169 121 محوريي سامراء 9 ناطق حميد احمد  464

 116 01 محوريي سامراء 9 ناطق محمود محمد  465

 116 01 محوريي سامراء 22 ناظم مجود فليح  466

 116 01 محوريي سامراء 11 حمدنافع محمود م  467

 169 121 محوريي سامراء 9 نبيل مؤفق عزيز  460

 116 01 محوريي سامراء 9 نجم جاسم محمد  469

 116 01 محوريي سامراء 9 نجم عبد ردام  471

 116 01 محوريي سامراء 9 نجود محمد احمد  471

 01 61 محوريي سامراء 9 نزار خميس زبار  472

 116 01 يمحوري سامراء 9 نزار مؤفق عزيز  473

 01 61 محوريي سامراء 33 نظيرة صالح محمود  474

 01 61 محوريي سامراء 9 نعمان عبد علي  475

 01 61 محوريي سامراء 9 نعمان عواد احمد  476

 01 61 محوريي سامراء 37 نعمان مهدي احمد  477

 01 61 محوريي سامراء 11 نعمان يوسف محمود  470

 01 61 محوريي سامراء 9 نعوم سعيد حسن  479

 116 01 محوريي سامراء 37 نشمي رشيد نوار  401

 169 121 محوريي سامراء 9 نوح ابراهيم علي  401

 01 61 محوريي سامراء 9 هادي محمد حسين  402

 01 61 محوريي سامراء 11 هارون محمد حسن  403

 116 01 محوريي سامراء 9 هارون محمود حاجم  404

 169 121 محوريي سامراء 9 هاشم حمد حسين  405

 01 61 محوريي سامراء 9 هاشم مجيد عبد  406

 116 01 محوريي سامراء 37 هدلة صالح عبد وشريكتها  407
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 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 169 121 محوريي سامراء 37 هشام مخلف حسين  400

 116 01 محوريي سامراء 22 هالل احمد مهدي  409

 116 01 محوريي سامراء 37 هيفاء سعيد حميد  491

 116 01 محوريي سامراء 11 هيالن جاسم محمد  491

 116 01 محوريي امراءس 9 وجيهة عباس خلف  492

 01 61 محوريي سامراء 9 وسام خليل ابراهيم  493

 116 01 محوريي سامراء 9 وسام دحام احمد  494

 116 01 محوريي سامراء 11 وسام فرحان محمد  495

 116 01 محوريي سامراء 9 وسام مهدي صالح  496

 116 01 محوريي سامراء 9 وصفي موفق عزيز  497

 116 01 يمحوري سامراء 9 وعد ابراهيم خلف  490

 116 01 محوريي سامراء 9 وعد ابراهيم خلف  499

 01 61 محوريي سامراء 9 وفية عبيد محمود  511

 116 01 محوريي سامراء 9 وليد رشيد احمد  511

 116 01 محوريي سامراء 9 وليد رشيد احمد  512

 116 01 محوريي سامراء 9 وليد يونس يوسف وشريكه  513

 116 01 محوريي سامراء 22 وهب علي حسن  514

 116 01 محوريي سامراء 33 ياسر رشيد صفر  515

 01 61 محوريي سامراء 22 ياسر محمد مهدي  516

 116 01 محوريي سامراء 9 ياسر نسبتي محمد  517

 01 61 محوريي سامراء 9 ياسر نصيف جاسم  510

 116 01 محوريي سامراء 11 ياسين محمود محمد  519

 01 61 محوريي سامراء 9 يوسف احمد يوسف  511

 01 61 محوريي سامراء 33 ميوسف خضير جاس  511

 116 01 محوريي سامراء 9 يوسف صالح عبد  512
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 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية 

 ثابتة وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على 
 اساسها بالمنظومة /دونم

 116 01 محوريي سامراء 9 يوسف فارس عطية  513

 169 121 محوريي سامراء 41 يوسف محمود حسن  514

 01 61 محوريي سامراء 9 يونس خضير حسن  515

 169 121 محوريي سامراء 9 يونس صالح عباس  516

 169 121 حورييم سامراء 9 يونس عطية احمد نجم  517

 169 121 محوريي سامراء 9 يونس مجيد جاسم  510

 116 01 محوريي سامراء 9 يونس مرعي حبيب  519

 116 01 محوريي سامراء 9 يونس يوسف صالح  521

 01 61 محوريي سامراء 37 احمد عبود حسين  521

 116 01 محوريي سامراء 9 يوسف صالح عبد  522

 116 01 محوريي سامراء 9 يوسف فارس عطية  523

 169 121 محوريي سامراء 41 يوسف محمود حسن  524

 01 61 محوريي سامراء 9 يونس خضير حسن  525

 169 121 محوريي سامراء 9 يونس صالح عباس  526

 169 121 محوريي سامراء 9 يونس عطية احمد نجم  527

 169 121 محوريي سامراء 9 يونس مجيد جاسم  520

 116 01 محوريي سامراء 9 يونس مرعي حبيب  529

 116 01 محوريي سامراء 9 صالح يونس يوسف  531

 01 61 محوريي سامراء 37 احمد عبود حسين  531

 .   3103لسنة , )بيانات غير منشورة(المصدر :وزارة الزراعة ,مديرية زراعة صالح الدين ,شعبة زراعة سامراء ,التخطيط والمتابعة                     
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 3103 لسنة  سامراء قضاء في بالدونم ومساحتها المقاطعات على وتوزيعها بتة (المنظومات الثابتة )المرشات الثا( 3-ب) ملحق

 المدينة المقاطعة اسم الفالح ت
نوع المنظومة محورية ثابتة 

 وعددها
 مساحة المنظومة/دونم

المساحة التي جهز على اساسها 
 بالمنظومة /دونم

 61 41 ثابتة سامراء 24 عبدالواحد جاسم محمد 1

 61 41 ثابتة سامراء 37 حسين احمد عبود 2

 61 41 ثابتة سامراء 37 حسين احمد حسن 3

 61 41 ثابتة سامراء 24 منهل ابراهيم محمد 4

 61 41 ثابتة سامراء 37 جليل ابراهيم محمد 5

 61 41 ثابتة سامراء 37 ايمان ابراهيم محمد 6

 61 41 ثابتة سامراء 1 مؤيد عبدالمجيد 7

 61 41 ثابتة سامراء 1 مدمحمد نايف جاسم مح 0

 61 41 ثابتة سامراء 1 عبدهللا محمود صالح 9

 61 41 ثابتة سامراء 1 محمد علي حسن 11

 61 41 ثابتة سامراء 1 حسين علي حسن 11

 61 41 ثابتة سامراء 1 حسن علي حسن 12

 61 41 ثابتة سامراء 1 مطشر عزيز محمد 13

 61 41 ثابتة سامراء 1 فاروق عواد احمد 14

 61 41 ثابتة سامراء 1 شهاب احمد حسن 15

 61 41 ثابتة سامراء 1 احمد شهاب احمد 16

 61 41 ثابتة سامراء 1 محمد غفوري عبد 17

 61 41 ثابتة سامراء 1 محمد احمد حسين 10

 61 41 ثابتة سامراء 1 خضير حمود حسين 19

 61 41 ثابتة سامراء 1 خلف حمود طلفاح 21

 ,)بيانات غير منشورة(.3103در :وزارة الزراعة ,مديرية زراعة صالح الدين ,شعبة زراعة سامراء ,التخطيط والمتابعة ,المص       
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 ( للعناصر الموجبةEpm( ملي مكافئ )4-ملحق )أ 

رقم 
 البئر

 اسم صاحب البئر اسم المقاطعة ورقمها
Ca 

ملي 
 Mg مكافىء/لتر

ملي 
 Na مكافىء/لتر

ملي 
 K مكافىء/لتر

ملي 
 مكافىء/لتر

 99.3 8.0 33919 961 9.9. 008 89.8 081 9عبد النبي/ 92شناس  1

 9934 2.2 3.9.9 928 4944 21 .993 091 عباس لطيف 92عرموشية  2

 9998 1 38998 161 8988 011 399.8 991 اسماعيل ابراهيم 10ابو دف  3

 9931 2 .898 911 8999 28 89.4 0.2.0 1ايوب طاهر/ 11زنكور 4

 9998 9 8918 091 99.4 89 .994 011 ./المراسمة ش.1ارفيع  5

 9998 1.9 33919 961 9.9. 008 89.8 081 معمل ادوية سامراء 96تل العليج 6

 99.3 8.9 3989. 121.2 .98.. 9.1.2 9.76 022.20 9/صدام محمد 91ازرير 7

 .993 6.8 34919 198.82 38984 992.1 9.27 0..082 ناظم سعد صكبان 11الثنية والفضيالت  8

 99.9 8.. 918. 902 ..19 11 89.8 081 ضياء حمدان 99جبيرية  9

 9934 2.2 .3898 196 .993 2. 4918. 188 ابراهيم حاتم 99جبيرية  10

 .993 6.6 8999 081 3.914 021 8988. 209 عطية جاسم جواد 18االجودي 11

 .993 6.8 9.9.. 299 .891 019 1988. 1.9 هر محمد ابراهيمظم ج2الجزيرة  12

 9939 6.1 ..89. 612 33984 011 1918. 168 ابو عبد هللا ج2الجزيرة  13

 .993 ..1 9993 029 949. 21 ..3.9 112 لف دحام النيسانيد 1القلعة  14

 9938 6 9993 029 39989 019 9.4.. 611 عدنان عواد عايد ج2الجزيرة  15

 9917 6.8 9.78 992 .3898 021 984.. 228 عبد الناصر علوان ج2الجزيرة  16

 .993 1.. .99.. 691 9.1. 21 .98.. 222 ة محمود احمدعجم ج2الجزيرة  17

 9938 9.. 38999 101 3.999 021 934.. 281 هيم صالحابرأخالد  ج2الجزيرة  18

 9938 6.2 8931 .08 33939 012 8994. 2.1 9هالل حمد خليفة/ ج2الجزيرة  19

 .993 6.2 39998 912 399.8 092 4949. 182 خالف جدعان حمودي ج2الجزيرة  20

 9938 2.8 .991 .01 .3494 0.6 199.4 606 جار هللا غازي 00مجتلة  21

 .999 1.6 993. 0.2 .891. 112 .1.94 620 جاسم احمد فرحان 02طريشة  22

 .999 1.1 9.8. 0.2 9949. 190 8994. 2.1 عكاب يوسف حسين 02طريشة  23
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 .التابع  لوزارة  الصناعة والمعادن  المسح الجيولوجي والتحري المعدني المصدر : من تنظيم الباحثة باالعتماد على نتائج التحاليل المختبرية في مختبرات 

 
 

 

 9998 1.9 3989. 121.2 .98.. 9.1.2 ..149 0..622 قدوري خضير خلف 99بنات الحسن 24

 9998 1.0 34941 119 3.931 919.6 .899. 210.19 حميد هواش ساجد 99بنات الحسن 25

 .999 ..1 .98. 080 38914 991 9.8. 026 نعمة ابراهيم كليب .0تل الكور 26

 9998 1.0 9.3. 089 3.918 900 99.1. 112.1 وسمي محمود جمعة .0تل الكور 27

 99.3 8.9 949. 90.92 .3998 911.2 38984 1..10 9صاحب جاسم محمد/ 91القادسية 28

 9938 06.. 9941 01 9.3.. .11 8944 012 يحيى عبد الزراق غثيث 06صيعوية 29

 9938 99.. 9918 8 18993 111 ..3.9 112 سعدي خضير حمد 08تل العورة  30

 99.9 8.. ..9. 909 33939 012 3989. 119 باسم كريم جاسم 08تل العورة  31

 99.1 8.2 3.948 .98 8938 61 .1998 602 وعد عبد هللا خضر ش2الجزيزة  32

 99.1 8.8 .3998 921 .199 11 19914 618 9نجم حسن علي/ ش2الجزيزة  33

 99.4 2.2 .3.98 111 9.8. 090 ..389 191 صالح صبار عواد ش2الجزيزة  34

 99.3 8.1 489.9 0091 3.914 021 99.9. 116 غزوان عبد المجيد 11موالي 35

 99.9 01.9 3.9.3 109 31998 066 99.9. 191 قيس خلف حمد ش2الجزيزة  36

 .991 ..09 13999 01. .998. 921 3989. 119 احمد شامل علي ش2الجزيزة  37

 ..99 01.1 18999 8.1 39948 911 89.8. 291 كامل محمود هط ش2الجزيزة  38

 9919 00.8 .9991 0182 389.3 082 ..399 116 أمين عبد الرزاق حسون 11كيعيعات  39

 99.8 00 .3198 100 9981 81 9.4.. 611 عارف مجيد شدهان 98ابو توينة  40

 ..99 00.1 ..89 091 9988 81 9.4.. 261 ردام عبد المجيد فهد ش2الجزيزة  41

 9913 09 8919 099 983. 22 944.. 221 سامي هاشم رشيد ش2الجزيزة  42

 98. 199.. 91193 3489394 89.91 .981.9 1499. 38.3.91 === المجموع 
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 منطقة الدراسةللعناصر الموجبة للعينات المأخوذة من  %(Epm)( النسبة المئوية للملي مكافئ4 –ملحق )ب 

رقم 
 البئر

 اسم صاحب البئر اسم المقاطعة ورقمها
نسبة الكالسيوم 

 المئوية
نسبة المغنيسيوم 

 المئوية
نسبة الصوديوم 

 المئوية
نسبة البوتاسيوم 

 لمئويةا
تطبيق على ملي 

 مكافي
ية ئوالم تطبيق النسبة 
 يملصودملي مكافىء ا

 4.919 .1893 .999 1.941 1.931 9.4.. 9عبد النبي/ 92شناس  1

 91991 889.9 .998 84993 ..389 9998. عباس لطيف 92عرموشية  2

 8.984 44993 ..99 .4491 49.9. 13931 سماعيل ابراهيمأ 10ابو دف  3

 41999 14993 .994 .1493 13999 14918 1يوب طاهر/أ 11زنكور 4

 .1.99 89.8. ..99 89.3. 199.9 .1498 ./المراسمة ش.1ارفيع  5

 499.9 1.989 ..99 .1.98 ..1.9 .98.. معمل ادوية سامراء 96تل العليج 6

 51.68 40.17 9939 79..1 43.77 18.05 9/صدام محمد 91ازرير 7

 44.95 34.23 9941 33.82 43.85 21.92 ناظم سعد صكبان 11الثنية والفضيالت  8

 .8991 419.9 99.3 4.984 38998 .4393 ضياء حمدان 99جبيرية  9

 .4191 1.9.8 ..99 1.999 3.984 4.983 براهيم حاتمأ 99جبيرية  10

 919.. 3.9.4 .991 .3.91 ..99. 88948 عطية جاسم جواد 18االجودي 11

 4.9.8 ..439 .991 43943 38919 ..4.9 هر محمد ابراهيمظم ج2الجزيرة  12

 839.3 44994 99.8 .4491 38991 199.1 ابو عبد هللا ج2الجزيرة  13

 9948. .394. 9918 3998. 1993. ..849 دلف دحام النيساني 1القلعة  14

 3.9.8 ..349 .991 319.9 981.. 9.9.9 عدنان عواد عايد ج2الجزيرة  15

 999.. 89..3 9913 57..3 8983. 81.60 عبد الناصر علوان ج2الجزيرة  16

 4.991 4.991 ..99 439.4 339.3 49999 ة محمود احمدعجم ج2الجزيرة  17

 19914 19913 9913 19999 3933. 48988 هيم صالحابرأخالد  ج2الجزيرة  18

 3948. ..3.9 .991 ..399 1939. 8.993 9هالل حمد خليفة/ ج2الجزيرة  19

 999.. 19.8. .991 1943. .98.. 81991 خالف جدعان حمودي ج2الجزيرة  20

 .3993 3.994 ..99 3.918 ..9.. 8.949 جار هللا غازي 00مجتلة  21

 389.3 339.1 9931 33939 43918 4.918 جاسم احمد فرحان 02طريشة  22

 399.1 3.983 9934 .3.91 439.9 48981 عكاب يوسف حسين 02طريشة  23
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رقم 
 البئر

 اسم صاحب البئر اسم المقاطعة ورقمها
نسبة الكالسيوم 

 المئوية
نسبة المغنيسيوم 

 المئوية
نسبة الصوديوم 

 المئوية
نسبة البوتاسيوم 

 لمئويةا
تطبيق على ملي 

 مكافي
ية ئوالم تطبيق النسبة 
 يملصودملي مكافىء ا

 119.3 919.. 9939 9.9.. .899. .4499 قدوري خضير خلف 99بنات الحسن 24

 13914 49.4. 9934 4993. 1.993 4.998 ساجد حميد هواش 99بنات الحسن 25

 ..1.9 1919. 99.8 .199. 81989 984.. نعمة ابراهيم كليب .0تل الكور 26

 .199. 3.984 .993 3.919 .1899 .4491 وسمي محمود جمعة .0تل الكور 27

 19914 1999. 9989 989.. 1.913 .1.99 9صاحب جاسم محمد/ 91القادسية 28

 19.9 3981 9984 ..39 8.999 39933 يثيحيى عبد الزراق غث 06صيعوية 29

 ..39 3999 9918 9998 999.4 ..1.9 سعدي خضير حمد 08تل العورة  30

 9.4.. 918.. .994 39.3. .991. 839.1 باسم كريم جاسم 08تل العورة  31

 199.9 9998. .994 8988. .3999 91911 وعد عبد هللا خضر ش2الجزيزة  32

 8943. 4991. 9989 4931. 8991 9.914 9لي/نجم حسن ع ش2الجزيزة  33

 48911 .4999 9989 49933 9.8.. 19988 صالح صبار عواد ش2الجزيزة  34

 ..999 99993 99.9 8.9.8 38931 4989. غزوان عبد المجيد 11موالي 35

 43988 14941 .994 119.4 8989. 1.9.3 قيس خلف حمد ش2الجزيزة  36

 83943 4.949 9944 .4.99 .891. ..9.. ليحمد شامل عأ ش2الجزيزة  37

 .8893 4.944 9911 4.933 .991. .1.93 كامل محموده ط ش2الجزيزة  38

 .98.. .9894 9911 .9893 .3994 .3899 أمين عبد الرزاق حسون 11كيعيعات  39

 1.994 919.. 9989 99.4. 31989 8.9.3 عارف مجيد شدهان 98ابو توينة  40

 3.991 319.9 99.1 31991 39941 9.989 ردام عبد المجيد فهد ش2الجزيزة  41

 39919 .3199 ..99 .3.91 389.1 98998 سامي هاشم رشيد ش2الجزيزة  42

 .34989 3.3.91 3994 .3.199 .33439 384399 == المجموع 
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 للعناصر السالبة  للعينات المأخوذة  ( Epm)( للملي مكافئ4 –حق )ج مل

رقم 
 البئر

 اسم صاحب البئر اسم المقاطعة ورقمها
 HCO3بيكاربونات

ملي 
 مكافىء/لتر

كاربونات 
CO3 

ملي 
 مكافىء/لتر

كبريتات
SO4 

ملي 
CI مكافىء/لتر الكلور   

ملي 
 مكافىء/لتر

نترات 
NO3 

ملي 
 مكافىء
 /لتر

 1.12 1.0 02.22 .26 01.80 202 .2.2 .06 1..9 .06 9عبد النبي/ 92شناس  1

 .1.1 1.2 6.10 901 01.19 688 1..2 0.0 9.81 0.0 عباس لطيف 92عرموشية  2

 1.01 6 01.29 202 02.89 61. 01.01 111 1.28 111 براهيمأسماعيل أ 10ابو دف  3

 0.22 26 8.86 101.9 1.09 028 6.91 086 1.12 086 1ايوب طاهر/ 11زنكور 4

 1.12 1.0 .1.1 022 09991 286 6.61 028 0.11 61 ./المراسمة ش.1ارفيع  5

 1.12 1.0 02.22 .26 01.80 202 6.21 918 1..9 .06 معمل ادوية سامراء 96تل العليج 6

 9.21 022 .06.6 220 .6.1 116 .09.2 182 6.18 182 9/ام محمدصد 91ازرير 7

 0.82 .00 01.12 .16 2.19 910 6.81 912 1.16 912 ناظم سعد صكبان 11الثنية والفضيالت  8

 9.29 026 1..8 101 1.19 021 .6.6 911 .0.2 091 ضياء حمدان 99جبيرية  9

 9.80 0.1 99.99 88. 10.08 02.8 .1.1 29 0.20 29 براهيم حاتمأ 99جبيرية  10

 9.12 018 1.11 .00 .10.2 9106 9.11 61 9.11 099 عطية جاسم جواد 18االجودي 11

ج2الجزيرة  12 هر محمد ابراهيمظم   81 0.10 69 9.1. 9010 11.1. 028 2.28 28 0.28 

ج2الجزيرة  13  9.11 091 6... 9.2 18.06 0811 .0.8 26 0.02 1. ابو عبد هللا 

 1.82 22 1.21 092 12.80 0209 0.11 19 0.11 .8 دلف دحام النيساني 1القلعة  14

 0.96 8. 00.21 191 66... 1.11 9.11 60 0.08 9. عدنان عواد عايد ج2الجزيرة  15

 1.26 990 0..02 .22 89..1 .992 0.81 22 0.01 62 عبد الناصر علوان ج2الجزيرة  16

 1.96 961 02.11 211 11..1 0.28 1..0 29 0.16 82 ة محمود احمدعجم ج2الجزيرة  17

 2.26 112 2.92 086 11.28 0212 .0.2 .1 9.91 011 هيم صالحابرأخالد  ج2الجزيرة  18

 9.21 022 2.81 .91 16.62 0.69 .0.1 10 0.11 88 9هالل حمد خليفة/ ج2الجزيرة  19

 0.08 2.0 1..08 661 61.21 1011 0.11 12 1.11 081 خالف جدعان حمودي ج2الجزيرة  20

 1.19 .08 1.91 012 .16.1 .0.1 .0.1 19 0.01 .6 جار هللا غازي 00مجتلة  21

 0.28 28 00.21 112 0..1 996 6.01 081 1.08 922 جاسم احمد فرحان 02طريشة  22
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 .التابع  لوزارة  الصناعة والمعادن  المسح الجيولوجي والتحري المعدني المصدر : من تنظيم الباحثة باالعتماد على نتائج التحاليل المختبرية في مختبرات 
 
 

 

 0.19 88 00.26 101 0..1 996 .6.0 082 1.91 928 عكاب يوسف حسين 02طريشة  23

 0.28 28 .06.6 220 .6.1 116 2.81 0.2 6.18 182 قدوري خضير خلف 99سنبنات الح 24

 0.96 8. 22.. 989 .2.8 989 6.21 022 1.81 921 ساجد حميد هواش 99بنات الحسن 25

 0.91 .. 01.66 291 09.98 221 00.21 112 2.92 191 نعمة ابراهيم كليب .0تل الكور 26

 0.62 019.6 01.60 208 09.28 691.9 00.91 116 2.20 116 وسمي محمود جمعة .0تل الكور 27

 1.21 6..2 .2.8 918 2.12 969 ...1 011 9.11 011 9صاحب جاسم محمد/ 91القادسية 28

 0.99 2.1. 2.22 900 01.81 291 91.11 601 01.11 601 يحيى عبد الزراق غثيث 06صيعوية 29

 0.09 62.1 .2.8 918 2.22 1.8 .2.. .99 9..1 .99 سعدي خضير حمد 08تل العورة  30

 0.91 6.2. 2.10 111 28..9 0111 1.11 091 .0.2 091 باسم كريم جاسم 08تل العورة  31

 9.82 ..0 2.61 911 18.01 0811 9.61 2. 0.91 1. وعد عبد هللا خضر ش2الجزيزة  32

 0..9 068 0.90 11 19.28 0262 1..1 009 0.61 011 9نجم حسن علي/ ش2الجزيزة  33

 .0.2 099 1.20 061 ...16 0.66 1.11 019 0.61 011 صالح صبار عواد ش2الجزيزة  34

 .0.9 2. 1.12 012 11.92 0122 9.61 8. 0.26 22 غزوان عبد المجيد 11موالي 35

 9.08 012 0..1 .06 .12.0 0682 1.21 012 9..0 012 قيس خلف حمد ش2الجزيزة  36

 1.61 982 99.19 80. 91..1 9962 1..1 009 0.81 001 ليحمد شامل عأ ش2الجزيزة  37

 0.22 26 10.19 0011 18.21 9121 .1.0 092 0.22 002 كامل محمود هط ش2الجزيزة  38

 1.29 .2 19.12 0120 21.12 9191 .1.8 006 0.81 001 أمين عبد الرزاق حسون 11كيعيعات  39

 0.81 001 8.10 981 12.29 0.92 9.11 1. 0.91 1. عارف مجيد شدهان 98ابو توينة  40

 1.11 92 1.11 019 ...19 02.1 .1.8 006 1..0 011 ردام عبد المجيد فهد ش2الجزيزة  41

 6..0 012 1.62 062 18..1 0811 .1.2 002 9..0 012 سامي هاشم رشيد ش2الجزيزة  42

 .8 .89839 489949 .393899 3.99998 .9981.9 .399. 91.399 33491 1..9 == المجموع 
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 اسةللعناصر السالبة  للعينات المأخوذة من منطقة الدر%( Epm)( النسبة المئوية  للملي مكافئ4 –ملحق )د 

 اسم صاحب البئر اسم المقاطعة ورقمها رقم البئر
نسبة البيكاربونات 

 المئوية
 نسبة النترات المئوية نسبة الكلوايدالمئوية نسبة الكبريتات المئوية نسبة الكاربونات المئوية

 9934 .4894 199.4 38984 ..9. 9عبد النبي/ 92شناس  1

 99.8 99.8. 4.988 ..3.9 9.9. عباس لطيف 92عرموشية  2

 99.3 13988 149.1 9.4.. 399.4 براهيمأسماعيل أ 10ابو دف  3

 9983 1.9.9 3.914 .999. .3.98 1يوب طاهر/أ 11زنكور 4

 9921 18.02 50.30 27.21 4.26 ./المراسمة ش.1ارفيع  5

 9934 ..419 .98.. ..389 989. معمل ادوية سامراء 96تل العليج 6

 .898 1.934 349.9 .898. 349.3 9/صدام محمد 91ازرير 7

 .998 1.9.3 389.8 49.9. 3.9.4 ناظم سعد صكبان 11الثنية والفضيالت  8

 .3998 19989 39983 988.. 89.1 ضياء حمدان 99جبيرية  9

 19.9 .1391 88938 4911 931. براهيم حاتمأ 99جبيرية  10

 .499 .991 839.8 .198 .198 عطية جاسم جواد 18االجودي 11

 988. .3993 89989 19.9 .91. هر محمد ابراهيمظم ج2الجزيرة  12

 19.1 389.1 49.1. 1999 9.8. بو عبد هللاأ ج2الجزيرة  13

 .398 .94. .8499 9.8. 1991 دلف دحام النيساني 1القلعة  14

 3914 3.998 8.989 939. 39.8 عدنان عواد عايد ج2الجزيرة  15

 .899 .94.. 989.9 .99. 3993 صر علوانعبد النا ج2الجزيرة  16

 933. .899. 9.948 .98. 941. ة محمود احمدعجم ج2الجزيرة  17

 .3999 983. 1988. 984. 19.8 هيم صالحابرأخالد  ج2الجزيرة  18

 89.1 3.9.9 99.9. 989. .199 9هالل حمد خليفة/ ج2الجزيرة  19

 0.09 21.36 1.64. 3948 .194 خالف جدعان حمودي ج2الجزيرة  20

 .998 938. .94.. 911. 949. جار هللا غازي 00مجتلة  21

 .899 43999 399.1 3989. 34989 جاسم احمد فرحان 02طريشة  22

 8998 .4393 399.9 39.9. 38999 عكاب يوسف حسين 02طريشة  23
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 اسم صاحب البئر اسم المقاطعة ورقمها رقم البئر
نسبة البيكاربونات 

 المئوية
 نسبة النترات المئوية نسبة الكلوايدالمئوية نسبة الكبريتات المئوية نسبة الكاربونات المئوية

 ..49 489.9 3.919 38984 3.913 قدوري خضير خلف 99بنات الحسن 24

 ..49 19934 9.8.. 4994. 389.9 ساجد حميد هواش 99حسنبنات ال 25

 9.9. 1.999 913.. 8989. ..339 نعمة ابراهيم كليب .0تل الكور 26

 1999 ..139 89.4. 4918. ..339 وسمي محمود جمعة .0تل الكور 27

 4989 19919 8938. .499. 3.933 9صاحب جاسم محمد/ 91القادسية 28

 .98. 3.913 949.. 4.998 .999. لزراق غثيثيحيى عبد ا 06صيعوية 29

 ..19 99.8. 189.9 9983. 31938 سعدي خضير حمد 08تل العورة  30

 ..9. 99.3. .9.98 ..89 .494 باسم كريم جاسم 08تل العورة  31

 8999 .3393 8989. ..89 .91. وعد عبد هللا خضر ش2الجزيزة  32

 .994 9.9. 983.. 89.3 19.3 9نجم حسن علي/ ش2الجزيزة  33

 .499 914. 9938. 994. .191 صالح صبار عواد ش2الجزيزة  34

 19.9 ..399 .999. 9981 19.3 غزوان عبد المجيد 11موالي 35

 4993 9.9. .491. 949. 1994 قيس خلف حمد ش2الجزيزة  36

 ..89 9.4.. 8.989 49.9 ..9. حمد شامل عليأ ش2الجزيزة  37

 ..39 18943 88984 49.9 9.1. كامل محمود هط ش2الجزيزة  38

 99.1 4.949 89988 19.9 .398 أمين عبد الرزاق حسون 11كيعيعات  39

 19.1 399.8 989.. 49.1 941. عارف مجيد شدهان 98ابو توينة  40

 99.4 .91. 9999. 994. ..19 ردام عبد المجيد فهد ش2الجزيزة  41

 1988 .91. 8999. 8999 .194 سامي هاشم رشيد ش2الجزيزة  42

 9.8..3 .989. .439.. 81.99 .8. == المجموع 
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}}Abstract  {{  

The study ( The spatial analysis and exploitation of   groundwater in 

Samarra Qad'a) which locates between latitudes )882,33(  and 

)580,34(  North and   longitudes )590,43(  and )154,44(  East , aims to  

show the  discrepancy in the physical  and chemical properties of the  

groundwater in different sides of the  study area . 

Ground water  is regarded  one  of the main  elements of development 

and represents an alteration step  in establishing different economical 

industrial and agriculture activities, The interest in these aspects has 

increased in Iraq as a whole  and  the study area particularly as are suit of  

scarcity of rivers discharges due to successive dry seasons which  made 

neighboring countries resort  to store water behind dams and in side 

storages ,for this reason  ground water in  Samarra  Qad,a  has been 

studied.               

Al-Mukdadiyah    formation  is  regarded  the main upper aquifer of  the 

area East of  Tigris River  between the river  and range extension of  

Himreen hills, The  wells in this zone are characterized  by  a depth 

average  between ( 10-15 ) m and  a salinity between (1000 – 3000) mg/L   

, Injana  formation is  regarted the main upper aquifer in  the whole area 

of Samarra  Qad,a west of  Tigris River where the average depth of its  

wells is  between  (15-35) m or more , and salinity between  ( 3000-5000) 

mg/L ,The tendency was towards this ground water aquifer as a 

complementary water source for irrigation projects where this water 

helped in planting grains and  vegetables crops in the area west of  

Samarra Qad,a  which  lacks for irrigation projects.  

These  wells became a point of  attracting in  habitants,  which led to 

establishing a manner  of  disarranged settlement around the water  wells, 

distributed in Samarra Qad,a   especially its  western part . 

The study area is well-known by  planting  seasonal crops , wheat , barley 

and vegetables in addition to  growing sheep and cows ,for which This  

study is important . 

 In order to  realize  the aims of this research , the study subject has been  

divided in to four chapters in addition to the most important 



 
-b- 

results that are   the researcher has and her  recommendations. 

 The first chapter ( the theoretical frame ) deals with ; the research's 

problem, hypothesis and aim, the study justifications , previous studies 

,the research methodology ( which includes in the  field work, picking  up 

42 ground water samples  randomly from different  area of  the Qad,a and 

digging of 18 soil pits and analyzing their elements ), the boundaries of 

the study area and  the import ante  of  the research and its justifications  ,  

the previous  studies  on which the study depends and the difficulties  

faced the  research. 

The second chapter deals with;  the human and natural geographical 

properties and their effect on the existence of  ground water and 

exploitation for agricultural purpose  . 

The third chapter deals with;  spatial analysis of groundwater by 

specifying  the recharging zones ,water  aquifer layers , movement 

direction of groundwater, vertical distribution of groundwater, the study 

of its indications, and specific properties , and its suitability for different  

uses  such as human drinking, animal drinking and irrigation. 

The fourth chapter deals with;  exploitation of  ground water in the area, 

calculating the different needs of ground water for industrial , agricultural  

, animal and domestic  purposes , studying the using manners of  the 

agricultural lands depending  on  the ground water in the study area as to 

the area of the  land planted  with crops and their types , and the 

distribution  and  types of the animal resource . 

A future vision of exploit sting   the ground waters in the studied area has 

been given and in the light of the study ,the researcher has reached many  

conclusions and  accordingly many  recommendations have been made . 
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