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  مشروع دجلة االروائي/ جنوب تكریت في منطقة للمیاه الجوفیة الخصائص النوعیة
  ابراهیم عمر صباح،  صبار عبداهللا صالح،  ورود سعود علوان

  ، العراق ، تكریت ، جامعة تكریت ، كلیة العلوم التطبیقیةعلوم االرض قسم 
  

  الملخص
المحصورة بین مشروع دجلة االروائي غربا ونهر دجلة شرقا، حیـث تـم دراسـة المیـاه الجوفیـة فـي شملت الدراسة تقییم نوعیة المیاه الجوفیة في المنطقة 

، PH ،E.C µmohs/cm كـل مـن قـیم إلیجـاد لنمـاذج المیـاه التحالیل الكیمیائیـةتم اجراء االعلى المتمثل بترسبات العصر الرباعي. و  الجوفي الخزان
TDS ppm ،T Cο ،TH ppm  ،Ca2+ ppm  ،Mg2+ ppm ،Na+ ppm ،K+ ppm  ،SO4

2- ppm  ،Cl- ppm  ،HCO3
- ppm، 

NO3
2- ppm  ،PO4

3- ppm ،Fe ppm ،Zn ppm  ،Pb ppm ،Cd ppm  ،Cu ppm ،Ni ppm.  وقـد تبـین ان میـاه منطقـة الدراسـة غیـر
البنـاء واالنشـاءات، واغلـب میـاه  ضلألغـراصالحة لشرب االنسان، بینما تكون صالحة لالستهالك الحیواني، مالئمة لجمیع انواع الصناعات، صالحة 

  الري. ألغراضاالبار صالحة 
  مشروع دجلة االروائي، االمالح الذائبة الكلیة، العسرة الكلیة، االمالح االفتراضیة كلمات مفتاحیة:

  المقدمة:
ن الخصـائص النوعیــة لمیـاه الخــزان الجــوفي غیـر المحصــور المســتثمرة إ

خاصـــة ان المنطقـــة تعـــاني مـــن ظـــاهرة  فـــي المنطقـــة بحاجـــة الـــى تقیـــیم،
التغدق بالمیاه نتیجـة مـا تعانیـه المنطقـة مـن مشـاكل فـي ادارة المیـاه مـن 

ـــة فـــي عم ـــر علمی ـــي انعكســـت حیـــث اســـتخدام اســـالیب غی ـــري والت ـــة ال لی
بصــورة ســلبیة علــى االرض مــن حیــث غمــر االراضــي الزراعیــة بالمیــاه 

ا یتــرك االمــالح علــى الیــة ممــومــن ثــم التبخــر بفعــل درجــات الحــرارة الع
الســطح وبالتــالي التــأثیر بشــكل مباشــر علــى نوعیــة النباتــات فــي منطقــة 

  الدراسة نتیجة تفشي ظاهرة الملوحة.
تقــــع منطقــــة الدراســــة فــــي االجــــزاء الشــــمالیة مــــن وســــط العــــراق، حیــــث 
تنحصــر بــین نهــر دجلــة شــرقا ومشــروع دجلــة االروائــي غربــا، وتنحصــر 

) شــرقا ودائرتـــي  42 °43(´) و 5 °43(´جغرافیــا بــین خطــي طــول 
 ً تبلـغ مسـاحة منطقـة ”. ) شـماال°34 24´ 15ً () و°34 16´ 2عرض (
ـــا  .٢كـــم46.54الدراســـة  بســـبب  ٢كـــم18.77741والمســـاحة المـــرواة فعلی

تغدق المساحة المتبقیة والمشـروع بحاجـة ماسـة الـى تنفیـذ شـبكة المبـازل 
موضـــحا راق العـــ شـــمال یبـــین خارطـــة (1)الشـــكل المصـــممة للمشـــروع، 

  علیها موقع منطقة الدراسة.
هـــــدف الدراســـــة الـــــى تقیـــــیم نوعیـــــة المیـــــاه الجوفیـــــة مـــــن خـــــالل إجـــــراء ت

ـــــة  التحلـــــیالت الكیمیائیـــــة لألیونـــــات الســـــالبة والموجبـــــة الرئیســـــیة والثانوی
والعناصر النادرة والملوحـة والعسـرة والخـواص الفیزیوكیمیاویـة، وتصـنیف 

ً علــــــى الصــــــفا ــــــاه الجوفیــــــة بنــــــاء ت الهیدروكیمیائیــــــة وبیــــــان مــــــدى المی
  صالحیتها لالستعماالت المختلفة.

  
  ) خریطة العراق موضحا علیها موقع منطقة الدراسة1شكل (

  جیولوجیة المنطقة:
تبرز أهمیة دراسة التكوینات الجیولوجیة مـن ناحیـة تأثیرهـا فـي الخـواص 

ر اعمـــــاتتـــــراوح . الهیدروكیمیائیـــــة للمیـــــاه الجوفیـــــة فـــــي منطقـــــة الدراســـــة
الصـــخور الموجـــودة فـــي المنطقـــة مـــن المایوســـین االوســـط الـــى ترســـبات 

  وفیما یلي وصف لهذه التكوینات الجیولوجیة. العصر الرباعي،
  تكوین الفتحة:

یتكــون مــن عــدد مــن الــدورات التبخریــة التــي تتمثــل بتعاقــب طبقــات مــن 
ویصــل  ]1[ واالنهایــدرایتالحجــر الطینــي والحجــر الجیــري مــع الجبســم 

متـرا، ویكـون الحـد الفاصـل  320تكوین فـي تركیـب مكحـول الـى سمك ال
الســفلي للتكــوین متوافقــا للتكــوین متوافقــا مــع تكــوین الجریبــي، امــا الحــد 

  .]2[ امتار 3_1خر طبقة جبس بسمك الفاصل العلوي فیقع عند قمة ا
  تكوین انجانة:

  قسم التكوین الى عضوین رئیسین هما:ی
طبقــــات الحجـــر الطینــــي والحجــــر  یتكــــون مـــن تعاقــــبالعضـــو الســــفلي: 

ســم) 40_20الغرینــي والحجــر الرملــي مــع تواجــد طبقــات قلیلــة الســمك (
 على شكل عدسات من السلینایت.
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العضــــو العلــــوي: یتكــــون مــــن تعاقــــب طبقــــات الحجــــر الرملــــي والحجــــر 
  الطیني المتكسرة وطبقات من الحجر الغریني ذات السمك القلیل.

  :ترسبات العصر الرباعي
المنكشــــفة فــــي المنطقــــة الــــى ترســــبات العصــــر  الترســــباتمــــار تعــــود اع

الرباعي اذ تغطي ترسبات هذا العصـر مسـاحات واسـعة مـن العـراق فـي 
السهل الرسوبي والدلتا وفي مناطق وجـود الشـرفات النهریـة وفـي الودیـان 
ما بین الجبال القدیمة مكونة غطـاء مسـتمر وفـي منطقـة الدراسـة تغطـي 

اتیــــة مــــن اطیــــان وغــــرین ورمــــل وحصــــى ولهــــذه هــــذه الترســــبات مــــواد فت
، وتقســم  ]3[ الترســبات اهمیــة اقتصــادیة فهــي مصــدر الحصــى والرمــال

  ترسبات العصر الرباعي الى قسمین:
  االول: ترسبات عصر البالیستوسین

تتكون بصورة رئیسة من ترسبات الحصى وتقسـم الـى وحـدتین او جـزأین 
لمروحة النهریـة وترسـبات حسب الوضع الجیومورفولوجي وهما ترسبات ا

المصــاطب النهریــة والتــي تتــألف مــن الفتــات الصــخریة المتبــاین الحجــم  
باإلضـــافة الـــى الترســـبات االخـــرى والتـــي تمثـــل ترســـبات البجـــادة والتربـــة 
الجبســـــیة. تغطـــــي ترســـــبات الحصـــــى معظـــــم مســـــاحة منطقـــــة الدراســـــة 
وتختلــف الحصــى فــي الحجــم مــن الحصــى الــى الجالمیــد وهــو ضــعیف 

رابط مما ادى الى وجود طبقـة جیـدة لتغلغـل المیـاه الـى خزانـات المیـاه الت
  الجوفیة.

 هــــي یة لهــــذه التجمعــــات الــــى اربــــع ســــحناتقســــمت الســــحنات الرســــوب
(الحصــى الطینــي والحصــى الرملــي الطینــي والحصــى الرملــي والحصــى 

الطیني الرملـي) امـا التربـة الجبسـیة فإنهـا تغطـي معظـم مسـاحة المنطقـة  
لى ترسبات من الحصى والرمل والغـرین والطـین وتكـون غنیـة وتحتوي ع

ـــة مـــن  ـــراوح ســـمك هـــذه الطبق ـــى  3بالجبســـم ویت امتـــار وفـــي بعـــض  4ال
امتـار ویقـدر عمـر الوحـدة بـین الهولوسـین المبكـر  7االحیـان یصـل الـى 

حنة الجبكریــت حیــث الــى البالیستوســین المتــأخر وتصــنف علــى انهــا ســ
% والمــادة البینیــة 50ات یزیــد علــى فــي هــذه الترســب ان محتــوى الجــبس

  غالبا هي الطین وفي بعض االحیان الرمل.
في التربة هو حركة المیـاه والنقـل التـي تتضـمن  یعتقد ان مصدر الجبس

ـــى  ـــت ال ـــة حیـــث انتقل ـــاه الجوفی ـــذب منســـوب المی الجریـــان الســـطحي وتذب
المنطقــة غیــر المشــبعة بوســاطة الخاصـــیة الشــعریة وعلــى االخــص فـــي 

  التي یقترب فیها منسوب المیاه الجوفیة من سطح االرض.المناطق 
  الثاني: ترسبات الهولوسین

تمتـد علـى طـول  التـي  Flood Plainتتمثـل بترسـبات السـهل الفیضـي 
كـم) وتـم بنائـه بفعـل الترسـبات الحدیثـة المنقولــة 5_1نهـر دجلـة بأتسـاع (

نخفضــات وتتمثــل بترســبات الودیــان والم ]4[ بالفیضــانات المتكــررة للنهــر
حیـــث تتكـــون هـــذه الترســـبات فـــي الودیـــان مـــن الحصـــى والرمـــل والغـــرین 
والطــین والجبســم التــي مصــدرها المنــاطق المرتفعــة المحیطــة بهــا، ســمك 

ت المملـؤة متر وتتواجد العدید من المنخفضـا 1هذه الترسبات یصل الى 
ــــــاز ســــــطح منطقــــــة الدراســــــة  بــــــالغرین والرمــــــل والجــــــبس والطــــــین. ویمت

ــــــوب.باالنبســــــاط ال ــــــى الجن ــــــدریجي مــــــن الشــــــمال ال عــــــام واالنحــــــدار الت

  

  
  )1:100000محورة عن خارطة سامراء (المسح الجیولوجي والتعدین، مقیاس  ) خارطة جیولوجیة لمنطقة الدراسة2الشكل (
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 نهـر دجلـة،تقع منطقة الدراسة ضمن السهل الفیضي للجـزء الغربـي مـن 
اه النهـــر ویوجـــد الســـهل یمتـــاز الســـهل الفیضـــي بأنحـــداره المعتـــدل بأتجـــو 

)م 5_4الفیضـي علـى ثـالث مسـتویات حیـث یظهـر االول علـى ارتفــاع (
فوق مستوى سطح الماء ویمثل المستوى االعلى، اما المسـتوى المتوسـط 

)م فـوق مسـتوى سـطح المـاء، امـا المسـتوى الـواطئ 3_2یظهر ارتفاعه (
ي الــــذي یبــــدو متقطعــــا یظهــــر بمســــتوى اقــــل مــــن المســــتوى االول والثــــان

وهنــاك العدیــد مــن الظــواهر الجیومورفولوجیــة  .]5[ (االعلــى والمتوســط)
التـــي تشـــكلت عنـــد هـــذا الســـهل، ومنهـــا االكتـــاف الطبیعیـــة والتـــي نشـــأت 
نتیجـــة لتـــراكم الرواســـب التـــي یخلفهـــا النهـــر عنـــد الفیضـــان علـــى جـــانبي 

، وتشـــكل تلـــك الرواســـب مـــع مـــرور الـــزمن  ]6[ النهـــر وبشـــكل تـــدریجي
تمتد على جـانبي المجـرى مباشـرة نتیجـة لالنقطـاع الحـاد حواجز طبیعیة 

المفــاجئ الــذي یحــدث فــي ســرعة میــاه النهــر عنــدما تفــیض وتخــرج عــن 
المجــــرى مباشــــرة ممــــا یــــؤدي الــــى زیــــادة االرســــاب علــــى طــــول ضــــفاف 
المجــــرى اكثــــر مــــن المنــــاطق االخــــرى للســــهل الفیضــــي، ولهــــذا تظهــــر 

ســـهل الفیضـــي ویقـــل ضـــفاف المجـــرى اعلـــى منســـوبا مـــن بقیـــة اجـــزاء ال
 ارتفاعها تدریجیا كلما ارتفعنا عن مجـرى النهـر صـوب السـهل الفیضـي.
كمــــا تعــــد المــــدرجات النهریــــة مــــن اهــــم الظــــواهر الجیومورفولوجیــــة فــــي 
منطقــة الدراســة فقــد دلــت الدراســة التــي قــام بهــا مركــز الفــرات للدراســات 

مال مــن ان المــدرجات النهریـة التــي تقـع الــى الشـ 1980والتصـامیم عـام 
مدینــة ســامراء تظهــر بخمــس مســتویات یقــع اعالهــا فــي الشــمال الشــرقي 
وادناهــا علــى طــول الضــفة الیمنــى لنهــر دجلــة وتظهــر المــدرجات علــى 

جــــانبي نهــــر دجلــــة بــــالقرب مــــن ســــامراء علــــى ثــــالث مســــتویات یتــــراوح 
  ) للمدرج االول والثاني والثالث على التوالي.30، 20، 8.4سمكها (

  :حقلي والمختبريال طرائق العمل
) نمــــوذج مــــن اآلبــــار األنبوبیــــة واآلبــــار الیدویــــة بقنــــاني 64تــــم جمــــع (

) لتـر ومـن ثـم أخـذ النمـوذج مـع تثبیـت أسـم 2.25بالسـتیكیة ذات سـعة (
صــاحب البئــر ورقــم البئــر وتــاریخ أخــذ النمــوذج مــع قیــاس درجــة الحــرارة 

أي  المئویــــة للمــــاء ومــــن ثــــم حفــــظ العینــــات بــــاردة لكــــي ال تطــــرأ علیهــــا
ــــر حیــــث أجریــــت التحالیــــل  ــــم نقلهــــا إلــــى المختب ــــرات نوعیــــة ومــــن ث تغی

ــــة للنمــــاذج المائیــــة  )، ECالقیاســــات الفیزیائیــــة (حیــــث شــــملت الكیمیائی
(TDS) و )PH وقـــــد تـــــم إجـــــراء التحالیــــــل الكیمیائیـــــة للمیـــــاه علــــــى .(

ـــــات الرئیســـــیة ـــــى المكون ـــــي اشـــــتملت عل ـــــر العضـــــویة والت  المكونـــــات غی
),HCO3

- ,Cl- ، SO4
 )،1، جـدول ()+Ca+2, Mg+2, Na+ ,K و2-

NO3( والعناصر الثانویة
-، PO4

 ,Fe, Cu, Cd( والعناصر الثقیلة) 3-

Zn, Ni, Pb(. ) ــــامج ــــل النتــــائج  Excel)اســــتخدام برن ــــي تحلی ف
یجـاد )%epm, epmوتحویـل تراكیـز العناصـر ب( ،الهیدروكیمیائیـة ٕ ، وا

ب األمـــالح ، كمـــا تـــم اســـتخدامه فـــي حســـانســـبة الخطـــأ فـــي كـــل نمـــوذج
فــي   (Surfer)اســتخدام برنــامجو ، Hypothetical saltsاالفتراضــیة 

ـــــة  ـــــة، والملوحـــــة، وبقی ـــــات الرئیســـــیة، والثانوی ـــــع االیون رســـــم خـــــرائط توزی
ــاه ، كمــا تــم رات الهیدروكیمیائیــة فــي المنطقــةالمتغیــ تصــنیف نمــاذج المی

.Rockwork)ســـــــــــــتیف وبـــــــــــــایبر باســـــــــــــتخدام برنـــــــــــــامج ( بطریقتـــــــــــــي

  

  ار في منطقة الدراسةح مدى المتغیرات الهیدروكیمیائیة لمیاه اآلب) یوض1جدول (
  المتغیرات خصائص میاه اآلبار مدى  المتغیرات خصائص میاه اآلبار مدى

905.25 – 150.87 Cl- (ppm) 
7.91 – 8.59 pH 

433.1–42.7 HCO3
- (ppm) 

1314 – 7230 E.C (µmohs/cm) 

_1.77 – 111.43  NO3
-2 (ppm) 

649 – 3640 TDS (ppm) 

8.19 – 33.50 PO4
-3 (ppm) 

18 – 26 T Cο 

0.008 – 0.028  Fe (ppm) 597 – 2127  TH (ppm) 

0.014_– 0.041 Zn (ppm) 116.6 – 430  Ca++ (ppm)  

< 0.1 Pb (ppm) 44.2 – 302.4 Mg++ (ppm)  
0.10 – 0.14 Cd (ppm) 29.5 – 449.3  Na+ (ppm) 

0.003 –_0.013 Cu (ppm) 39 – 220 K+ (ppm) 

0.003 – 0.013  Ni (ppm) 436.87 –  1659.25  SO4
-2 (ppm) 
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  النسبة المئویة للخطأ وصحة نتائج التحالیل الكیمیائیة لمیاه اآلبار في منطقة الدراسة) یوضح 2جدول (
No. of Sample Name E (%) A No. of Sample Name E (%) A 

Wells 
W1 91.05 8.95  شامل شالل W33 93.67 6.33 بدري محمد 

W2 96.41 3.59 محمد احمد W34 89.00 11.00 حمدان عید 

W3 97.90 2.10 دحام محمود W35 95.60 4.40 محمود دویح 

W4 99.95 0.05 برهان وسمي W36 99.83 0.17 حسین جاسم 

W5 96.23 3.77 مندوب محمود W37 97.18 2.82 عواد علي 

W6 95.57 4.43 عبداهللا حسون W38 96.13 3.87 كریم حمد 

W7 94.00 6.00 ادریس عید W39 97.34 2.66 نعمان دحام 

W8 94.96 5.04 حازم ابراهیم W40 96.76 3.24 حسن فهد 

W9 98.09 1.91 خضیر حسن W41 99.90 0.10 نعمان محمد 

W10 91.72 8.28 حمید احمد W42 97.90 2.10 حسین عباس 

W11 97.75 2.25 اسماعیل حسین W43 96.02 3.98 محمود محمد 

W12 93.49 6.51 قحطان حمد W44 97.72 2.28 حامد خلف 

W13 98.83 1.17 عدنان فهد W45 99.14 0.86 شهاب احمد 

W14 92.84 7.16 لطیف محمد W46 99.72 0.28 عاید دویح 

W15 98.93 1.07 عدنان حمود W47 96.88 3.12 درویش كمال 

W16 95.89 4.11 باسم عبد W48 84.26 5.82 احمد عزیز 

W17 91.34 8.66 حمید احمد W49 94.18 5.50  نواف صدام 

W18 94.40 5.60 عبدالقادر محمود W50 95.81 4.19 احمد حسین 

W19 95.53 4.47 صدام عاید W51 99.89 0.11 میسر نصیف 

W20 89.30 10.70 برهان محمد W52 94.58  5.42 سلمان علو 

W21 98.40 1.60 حمدعبدالمحسن ا W53 88.72 11.28 فالح عامر 

W22 97.48 2.52 احمد علوان W54 94.65  5.35  حمد حسین 

W23 89.01 10.99 فاضل حسن W55 97.02 2.98 فاضل محمد 

W24 92.80  7.20  حسن جاسم W56 94.26 5.74 كریم جمعة 

W25 95.47  4.53  قدوري ابراهیم W57 95.20 4.80 حمادي صالح 

W26 92.07  7.93  ار احمدصب W58 91.04 8.96 حمد مجید 

W27 91.77  8.23  لطیف حامد W59 95.53 4.47 یاسین ابراهیم 

W28 92.27  7.73  محمد نصیف W60 99.72 0.28 احمد زیدان 

W29 99.35  0.65  عبداهللا عباس W61 98.34 1.66 ستار جاسم 

W30 98.33  1.67  مضحي عبدلفتاح W62 97.94 2.06 سرحان محمد 

W31 99.38  0.62  خلیل فهد W63 96.20 3.80 یاسین عبد 

W32 95.63  4.37  فرحان محمد W64 89.34 10.66 فاضل مهدي 

  
  الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه:

  ةاللون والرائح

ــــر  ــــادة  المحتــــوى المعــــدني والعضــــوي وغی مصــــدر هــــذه الصــــفة هــــو زی
 ]8[ أولیـة إلـى خطـر التلـوثوهـي إشـارة  ]7[ العضوي والغروي والعوالـق

  ، كانت میاه جمیع اآلبار عدیمة اللون وعدیمة الرائحة.

   pHالرقم الهیدروجیني  
یمثــل الــرقم الهیــدروجیني للمحلــول قیمــة عددیــة لوغارتمیــة مقلوبــة لتركیــز 
ایــون الهیــدروجین الموجــود فــي المحلــول والمــراد قیــاس دالتــه الحامضــیة 

  :حیث ]9[ أو القاعدیة
pH= -Log [H+] 
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تراوحـت قـیم ) بدرجة الحرارة ووجـود النباتـات وعوامـل أخـرى. pHویتأثر(
)، 8.27) وبمعـدل (8.59 - 7.91في نماذج میاه اآلبار بین( (pH)الـ 

ــة  وبهــذا فــان غالبیــة النمــاذج تكــون قلویــة ضــعیفة. وأن التغییــر عــن حال
فات فــي التعــادل باتجــاه القاعدیــة لهــا یعــزى إلــى الزیــادة فــي تركیــز الفوســ

المنطقــة، أو وجــود أیونــا الكالســیوم والمغنســیوم التــي تكــون امالحــًا غیــر 
متعادلــة فضــًال عــن منــاخ المنطقــة شــبه الجــاف التــي تــؤدي إلــى ترســیب 

  .]10[ البیكاربونات من المیاه
  درجة الحرارة

)، إن C˚ 18 - 26تراوحــــت درجـــــات الحـــــرارة فــــي میـــــاه اآلبـــــار بـــــین (
عــدم وجـود تلــوث حــراري فهــي ضــمن الحــدود التبـاین الطفیــف یــدل علــى 

. وبمـــا ان اغلـــب ]11[ ) والـــوارد فـــيC˚-33.8 8.88المســـموح بهـــا (
اآلبــار فــي منطقــة الدراســة هــي آبــار ضــحلة، نالحــظ ان درجــات الحــرارة 
فیهــا تكــون متــأثرة بحــرارة الجــو خصوصــا ان النمــاذج جمعــت فــي فصــل 

  الخریف.
  TDS األمالح المذابة الكلیة

– 3640ppm)(فـــي نمــاذج میـــاه اآلبــار بـــین  (TDS)  تراوحــت قــیم

649ppm ، وقـــد لـــوحظ بـــان هنـــاك تفـــاوت فـــي تراكیـــز الــــTDS  ســـببه
حصـــول تغـــایر فـــي لیثولوجیـــة المنطقـــة، وكـــذلك االنحـــدار وطوبوغرافیـــة 
األرض، انعكــس علــى ملوحــة المیــاه الجوفیــة بحیــث أعطــى هــذا المــدى 

  الكبیر.
تكــون قلیلــة بــالقرب مــن نهــر دجلــة ) یوضــح ان ملوحــة المیــاه 3الشــكل (

وفــي الجــزء الشــمالي والشــمالي الغربــي بشــكل عــام، فــي حــین تــزداد كلمــا 
ابتعدنا عن النهـر أي فـي الجـزء الجنـوبي والجنـوبي الغربـي مـن المنطقـة 
الدراســة، وهــذا یعــود إلــى تغذیــة الخــزان الجــوفي أثنــاء جریــان نهــر دجلــة 

ــــي فصــــلي الشــــتاء والرب ــــأثیره (الخــــزن الضــــفافي) ف ــــذي انعكــــس ت ــــع وال ی
  .  في نماذج میاه اآلبار )TDSعلى(

عنـــد مقارنـــة تركیـــز األمـــالح الذائبـــة الكلیـــة للمیـــاه الجوفیـــة فـــي منطقـــة و 
) یتبـین أن  میـاه 3الجـدول ( ]14[ و ]13[ و ]12[ الدراسة مع تصـنیف

) واحیانــــــًا تكـــــــون المیـــــــاه Slightly waterاآلبــــــار متغیـــــــرة مــــــن (
)Brackish waterي بعض االبار تكون ()، وفFresh Water.(  

  PPm بوحدة )T.D.Sتصنیف المیاه حسب محتواها من ( (3)جدول 
Water class Altoiviski, 1962 Todd, 2005 Klimentove, 1983 

Super - - 200  
Fresh Water 0-1000 <1000  200 – 1000 

Slightly Water 1000 – 3000 1000 – 3000 1000 – 3000 
Brakish Water 3000 – 10000 3000 – 10000 3000 – 10000 
Saline  Water 10000-100000 10000-35000 10000 – 35000 

Brine > 100000 > 35000 > 35000 
  

  E.Cالتوصیلیة الكهربائیة 
تعــرف بأنهــا قابلیــة ســنتیمتر مكعــب واحــد مــن المــاء علــى توصــیل تیــار 

تقـــاس بوحـــدة مـــایكرو مـــوز  ، وهـــي(˚25C)كهربـــائي عنـــد درجـــة حـــرارة 
 ]9[ علـــى ســـنتیمتر للمیـــاه العذبـــة وذلـــك النخفـــاض توصـــیلها الكهربـــائي

  . ]10[ كما ورد في
وتــــأتي أهمیــــة قیــــاس التوصــــیلیة الكهربائیــــة مــــن خــــالل اســــتخدامها فــــي 
العدیــد مــن التطبیقــات الهیدروجیولوجیــة والهیدروكیمیائیــة والزراعیــة. كمــا 

لقیاســیة علــى التوصــیلیة الكهربائیــة وذلــك تعتمــد العدیــد مــن المواصــفات ا
الرتباطها بالملوحـة ویعـد قیـاس التوصـیلیة وسـیلة سـریعة لتقـدیر الملوحـة 

  .]12[ من خالل العالقات الریاضیة التي تربطها معا
 تراوحــــت قیمــــة التوصــــیلیة الكهربائیــــة فــــي نمــــاذج میــــاه اآلبــــار مــــا بــــین

(7230µmohs/cm–1314µmohs/cm)ـــــــــــ ـــــــــــادة ق یم ، ونالحـــــــــــظ زی
التوصــیلیة الكهربائیــة بزیــادة كمیــة األمــالح المذابــة حیــث تكــون العالقــة 

، أي أنها تزداد باتجاه الجنوب والجنـوب الغربـي مـن  ]15[ بینهما خطیة
  ).4منطقة الدراسة، كما في الشكل (

  

  
للمیاه في  ppmخارطة توزیع األمالح الذائبة الكلیة 3) الشكل (

  منطقة الدراسة
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للمیاه  µs/cmخارطة توزیع التوصیلیة الكهربائیة  )4(الشكل 

 في منطقة الدراسةالجوفیة 
  

  العالقة بین التوصیلیة الكهربائیة واألمالح الذائبة الكلیة
یمكن أن تسـتخدم التوصـیلیة الكهربائیـة كمقیـاس تقریبـي لألمـالح الذائبـة 

، وهنالــــــك العدیــــــد مــــــن المعــــــادالت mg/l)( الكلیــــــة فــــــي المیــــــاه بوحــــــدة
یاضـیة التـي وضـعها الكثیــر مـن البـاحثین لتعیــین المـواد الذائبـة الكلیــة الر 

وحســب المعــادالت  ]16[ و  ]12[ مــن قــراءة التوصــیلیة الكهربائیــة مثــل
  التالیة: 

1 (mg/l) = 1.56 μs/cm ……….(1)  
) *EC(μs/cm) = TDS(mg/l)…..(2) 0.75 -0.55(  

ذائبـة ودرجـة الحـرارة وهذا المعامـل یعتمـد علـى نوعیـة وكمیـة األمـالح ال 
) فــي المعادلــة 0.75فـي النمــوذج عنــد القیــاس، فعـادة یســتخدم المعامــل (

الثانیــة للمیــاه المالحــة جــدا، وتقــل قیمــة هــذا المعامــل مــع انخفــاض كمیــة 
) للمیـــاه التـــي تكـــون 0.5یســـتخدم المعامـــل ( فـــي حـــیناألمـــالح الذائبـــة، 

  فیها كمیة األمالح منخفضة.
صــله مــن المختبــر فــي الدراســة الحالیــة لنمــاذج ومــن المعلومــات المستح

) المقاســة، أمكــن إیجــاد العالقــة بــین (EC) وقــیم TDSالمیــاه عــن قــیم (
ویمكــــــن اســــــتخدام هــــــذه  Kواســــــتخراج المعامــــــل  TDS)) و((ECقــــــیم 

 (EC)) عــــن طریــــق اخــــذ قــــیم TDSالعالقـــات مســــتقبًال لتقــــدیر قیمــــة (
) بزیـادة ECداد قـیم (تـز  أظهرت أن العالقة تكون طردیـه بحیـث إذفقط، 

) وعلـــى ســـلوك أیوناتهـــا فـــي المحلــــول، TDSتراكیـــز األمـــالح الذائبـــة (
) مـــن الواحـــد،  R2قـــوة العالقـــة الطردیـــة هـــو اقتـــراب ( وممـــا یشـــیر إلـــى

ـــــة األخـــــرى بعـــــد  ـــــى أحـــــدهما بدالل ـــــة للتعـــــرف عل ـــــاك إمكانی فتصـــــبح هن
ـــة Kالحصـــول علـــى المعامـــل ( ) الـــذي یمثـــل میـــل المســـتقیم فـــي المعادل

بــــین التوصــــیلیة  ) یبــــین العالقــــة5)، والشــــكل (Todd, 1980نــــاه (أد
ـــة الكلیـــة، حیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل  ـــة وتراكیـــز األمـــالح الذائب الكهربائی

  وهذا مایثبت قوة العالقة بینهما. R2 (0.98االرتباط (

TDS= K *EC ……………….(3)   
) فـــي منطقـــة الدراســـة K) تـــم حســـاب معـــدل المعامـــل (5ومـــن الشـــكل (

  ) في نماذج میاه اآلبار في منطقة الدراسة.0.5117( والبالغ

  
) یوضح العالقة بین التوصیلیة الكهربائیة وتراكیز األمالح 5شكل (

  الذائبة الكلیة لنماذج میاه اآلبار في منطقة الدراسة
  :الموجبة االیونات الرئیسة
  +Ca2 ایون الكالسیوم

 – 430ppm)ن فـي آبـار المنطقـة بـی(Ca+2) تراوحـت تراكیـز االیـون 

116.6ppm)  حیـث یـزداد تركیــز هـذا االیــون بأتجـاه الغــرب مـن منطقــة
اذج المائیــة ، حیــث تظهــر ســیادة هــذا االیــون فــي العدیــد مــن النمــالدراســة

ویعــود ارتفــاع تركیــز هــذا االیــون إلــى ذوبــان الصــخور وبنســب مرتفعــة، 
ــاه الج الجبســیة المتواجــدة فــي التكوینــات الجیولوجیــة وفیــة، المضــیفة للمی

  .یؤكده زیادة تراكیز الكبریتات
  +Mg2ایون المغنسیوم  

 – 302.4ppm)في آبار المنطقة بین   (Mg+2)تراوحت تراكیز االیون

44.2ppm)  الجنـوب الغربـي مــن  باتجــاهحیـث یـزداد تركیــز هـذا االیـون
إذ یظهـر ارتفـاع هـذا االیـون فـي عـدد مـن اآلبـار ویعـود منطقة الدراسة، 

قریبــة  pHعنــدما یكــون المــاء غنیــًا بالكبریتــات فــي  ســبب ذلــك إلــى انــه
مـن التعـادل وفـي حالـة وفـرة صـخور الحجـر الجیـري والـدولومایت سـوف 

) وتحریـر CaCO3یؤدي إلى ذوبان الكاربونـات بشـكل جزئـي وترسـیب (
  .]17[ ) في الماءMgSO4الـ(

  +Naایون الصودیوم 
 – ppm29.5) فـــي آبـــار المنطقـــة بـــین (+Naتراوحـــت تراكیـــز االیـــون (

ppm449.3(  الجنوب الغربـي مـن  باتجاهحیث یزداد تركیز هذا االیون
حیــــث تظهــــر ســــیادة تركیــــز هــــذا االیــــون فــــي غالبیــــة ، منطقــــة الدراســــة

إلـى وجـود صـخور المتبخـرات وخاصـة  ویعود سـبب ذلـكاذج المائیة النم
الجــبس اللیفــي، كمــا یعــود ارتفــاع تركیــز هــذا االیــون إلــى وجــود ترســبات 

ة حیث تؤدي میاه الري واألمطار المترشـحة إلـى زیـادة تركیـز هـذا السبخ
االیون فـي المیـاه الجوفیـة وخاصـة فـي اآلبـار القریبـة مـن هـذه الترسـبات 
فضــال عـــن تـــأثیر الفعالیـــات البشـــریة التــي تـــؤدي إلـــى زیـــادة تركیـــز هـــذا 

  االیون.
  +Kایون البوتاسیوم  

 39ppm( بـــــــین) فـــــــي آبـــــــار المنطقـــــــة +Kتراوحـــــــت تراكیـــــــز األیـــــــون (
_220ppm  (ةحیــث یــزداد تركیــز هــذا االیــون وســط منطقــة الدراســ ،
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) ماعـدا ppm 60یمكن القـول ان تركیـز ایـون البوتاسـیوم هـو اقـل مـن (
بعــــض القــــیم الشــــاذة فــــي بعــــض اآلبــــار ویعــــزى ســــبب ذلــــك إلــــى تــــأثیر 

ــــــــات الزراعیــــــــة إذ یهضــــــــم مــــــــن النبــــــــات ویــــــــدخل الــــــــدورة  ]18[ العملی
  .]19[ موت النبات وتحلله یعاد إلى التربة البایوكیمیائیة وعند

  االیونات الرئیسة السالبة:
SO4الكبریتات   جذر

2- 

SO4( تراوحــــــــت تراكیــــــــز أیــــــــون
  ) فــــــــي آبــــــــار المنطقــــــــة بــــــــین2-

(1659.25ppm – 436.87ppm) حیــث یــزداد تركیــز هــذا االیــون
ـــة الدراســـة، یعـــود ارتفـــاع تركیـــز هـــذا  باتجـــاه الجنـــوب الغربـــي مـــن منطق

ي المیــــاه الجوفیـــة إلــــى ذوبـــان صــــخور الجـــبس واالنهایــــدرایت االیـــون فـــ
  المتواجدة بوفرة في تكوین الفتحة والذي یغطي غالبیة منطقة الدراسة.

  -Clایون الكلوراید 
 – 905.25ppm)) في آبار المنطقة بین Cl-1تراوحت تراكیز األیون (

150.87ppm)  حیــث یــزداد تركیــز هــذا االیــون باتجــاه الجنــوب الغربــي
یعـود ارتفـاع تركیــز هـذا االیـون فـي المیـاه الجوفیــة   مـن منطقـة الدراسـة،

إلــى ذوبــان صــخور المتبخــرات المتواجــدة بــوفرة فــي تكــوین الفتحــة والــذي 
  یغطي غالبیة منطقة الدراسة.

HCO3البیكاربونات    جذر
-  

HCO3تراوحــــــــــت تراكیــــــــــز األیــــــــــون (
فــــــــــي آبــــــــــار المنطقــــــــــة بــــــــــین  )1-

(433.1ppm – 42.7ppm)  یــزداد تركیــز هــذا االیــون باتجــاه حیــث
شمال منطقة الدراسـة یعـود ارتفـاع تركیـز هـذا االیـون فـي المیـاه الجوفیـة 

  إلى ذوبان صخور الحجر الجیري المتواجد في تكوین الفتحة.
 TH العسرة الكلیة

تعرف العسرة بأنها تركیز االیونات الموجودة فـي المـاء التـي تتفاعـل مـع 
ر ذائبــة وتترســب بشــكل كبریتــات وكاربونــات الصــابون لترســیب بقایــا غیــ

عنـــــدما یغلـــــي المـــــاء، وتقـــــاس علـــــى أســـــاس مایكافؤهـــــا مـــــن كاربونـــــات 
  .CaCo3)[12] الكالسیوم (

( ) )4.....(33
Mg

Caco
Mg

Ca
Caco

CaTH ×+×=  

) لكاربونـــات ppm) مقاســـه بـــأجزاء الملیـــون (THإذ إن العســـرة الكلیـــة (
كافئــة )، والنســب بــاألوزان المppmبوحــدة ( Ca  ،Mgوان  الكالســیوم

  تختزل إلى: اعالهوأن المعادلة 
TH = 2.5 Ca + 4.1 Mg …(5)  

مــن الفوائــد الهیدروجیوكیمیائیـــة للعســرة أن وجودهــا فـــي میــاه الــري یقلـــل 
 (4)والجــدول  .مــن نســبة الصــودیوم وبالتــالي یحســن مــن نوعیــة اإلنتــاج

  .]12[ یبین تصنیف المیاه اعتمادا على قیم العسرة الكلیة
  

  ف المیاه اعتمادا على قیم العسرة الكلیةتصنی (4)جدول 
Total Hardness as 

CaCO3 (ppm) 
Water Class 

0-75 Soft 
75-150 Moderately Hard 

150-300 Hard 
 > 300 Very Hard 

ــــــــــــــــــــــــین  ــــــــــــــــــــــــة تراوحــــــــــــــــــــــــت ب ــــــــــــــــــــــــیم العســــــــــــــــــــــــرة الكلی وبمــــــــــــــــــــــــا ان ق
)596.95ppm_2127.34ppm ( وجـــد ان میـــاه منطقـــة الدراســـة هـــي

  المكونات الثانویة:   .(Very Hard) من النوع العسر جدا
NO3ایون النترات 

-  
ـــــــــــــــون  ـــــــــــــــز األی NO3(تراوحـــــــــــــــت تراكی

ـــــــــــــــة  ) 1- ـــــــــــــــار المنطق فـــــــــــــــي آب
حیــث یــزداد تركیــز هــذا االیــون باتجــاه (111.43ppm–1.77ppm)بــین

یعـزى ارتفـاع تركیـز هـذا االیـون فـي المیـاه  جنوب وغرب منطقة الدراسـة
مفـــرط لألســـمدة الفوســـفاتیة الجوفیـــة فـــي بعـــض اآلبـــار إلـــى االســـتخدام ال

]20[.  
  -PO43ایون الفوسفات  

PO4)تراوحــت قــیم تراكیــز األیـــون 
فــي بعــض آبـــار التــي تــم قیاســـها  (3-

حیــــــث یــــــزداد تركیــــــز هــــــذا  )8.19ppm_33.50ppm(المنطقــــــة بــــــین 
یمكــن أن یعــزى ارتفــاع تركیــز هــذا  االیــون باتجــاه جنــوب منطقــة الدراســة
لـــي، أو اســـتعمال األســـمدة الكیمائیــــة االیـــون إلـــى میـــاه االســـتعمال المنز 

ـــرات  حیـــث إنهـــا كانـــت متوافقـــة فـــي أغلـــب النمـــاذج مـــع زیـــادة ایـــون النت
)NO-3 فــــــإذا زاد االثنــــــین معــــــا فیعنــــــي أنهمــــــا یأتیــــــان مــــــن األســــــمدة ،(

ـــة ]21[ الكیمیائیـــة ـــون والدال ـــین هـــذا االی ـــادة الطردیـــة ب . فضـــال عـــن الزی
  ).pHالحامضیة (

  العناصر الثقیلة:
  Pbالرصاص 

 ]ppm( ]8 0.01التركیـــز المســـموح بهـــذا العنصـــر لغـــرض الشـــرب (
)WHO, 2006 حیـــث تكــــون جمیـــع النمـــاذج المائیـــة فـــي منطقــــة .(

الدراسة غیر ملوثة بالرصاص وذلـك لكـون تركیـز هـذا العنصـر أقـل مـن 
)ppm 0.1.وهو الحد األدنى الذي یتحسسه الجهاز (  

  Feالحدید 
 0.028ppm)آبـار المنطقـة بـین  فـيFe) تراوحت تراكیز هذا األیـون (

– 0.008ppm) ـــاه ، وتراكیـــز هـــذا األیـــون ذات نســـب مســـتقرة فـــي می
اآلبـــار والزیـــادة الطفیفـــة فـــي بعــــض اآلبـــار یرجـــع لعملیـــة الغســـل أثنــــاء 
ســقوط األمطــار، ویمكــن القــول أن وجــوده یرجــع الــى العملیــات الزراعیــة 

تحتــوي علــى أن تــرب المنــاطق الزراعیــة  ]22[ فــي المنطقــة، حیــث بــین
تراكیــز عالیــة مـــن الحدیــد، ویمكـــن أن یكــون ناتجــًا مـــن تجویــة المعـــادن 

  الطینیة في ترسبات المنطقة.
  Znالخارصین 

– 0.41ppm)) فــي آبــار المنطقــة بــین Zn+2تراوحــت تراكیــز األیــون (

0.14ppm) وتظهر تراكیزه أقـل مـن الحـدود المسـموح بهـا ویرجـع ذلـك ،
دیـــة، وكـــذلك إلـــى أن المعـــادن الطینیـــة إلـــى أن المحالیـــل ذات صـــفة قاع

  .]19[ تمتز أیون الخارصین من المحالیل وبذلك یقل تركیزه
  Cuالنحاس  

تراوحـــــت تراكیـــــز هـــــذا االیـــــون فـــــي نمـــــاذج میـــــاه منطقـــــة الدراســـــة بـــــین 
)0.003ppm_0.013ppm( تعـزى قلـة تركیــز هـذا االیــون إلـى وجــود .

المعــادن الطینیــة وقلــة الكبریــت فــي ترســبات المنطقــة أو امتــزازه مــن قبــل 
  .  ]19[ الحامضیة للمیاه
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  Ni  النیكل
یـــأتي النیكـــل فـــي المرتبـــة الثانیـــة مـــن حیـــث قابلیتـــه علـــى االمتـــزاز بعـــد 

عنصــر مهــم فــي الصــناعة خاصــة فــي صــناعة  ، وهــو(Cd)الكــادمیوم 
 Ferousالسبائك المقاومة للتآكل ویوجد متوافقا مع خامـات الحدیـد الــ (

sulfideان یســـتبدل بجـــزء مـــن الحدیـــد و یعـــزى التواجـــد  ) حیـــث ممكـــن
ــه  Another progenicفــي البیئــة الــى النشــاط البشــري (  العــالي ل

sources( ]23[ تراوحــت تراكیـــز هـــذا االیـــون فــي نمـــاذج میـــاه منطقـــة .
  ).0.003ppm_0.013ppmالدراسة بین (

 Cdالكادمیوم 

غیــــر و  )very toxicویعــــد الكــــادمیوم مــــن العناصــــر الســــامة جــــدًا (
 الضــروریة للكائنــات الحیــة فــإذا ازداد تركیــزه عــن الحــد المســموح بــه فــي

 .ملغم/لتــــر فیكــــون مضـــــرًا بصــــحة اإلنســـــان0.008میــــاه الشــــرب وهـــــو 
تراوحـــــت تراكیـــــز هـــــذا االیـــــون فـــــي نمـــــاذج میـــــاه منطقـــــة الدراســـــة بـــــین 

)0.1ppm_0.14ppm.(  
  الصفات الهیدروكیمیائیة للمیاه الجوفیة:

  ئیة ونوع المیاهالصیغة الهیدروكیمیا
یعتمــد التصــنیف الهیــدروكیمیائي بموجــب معادلــة كورولــوف علــى نســبة 
وجــود االیونــات الرئیســیة الموجبــة والســالبة معبــرا عنهــا بالشــكل المكــافئ 

، والمرتبــة تنازلیــا لجمیــع االیونــات التــي نســبتها أعلــى (%epm)النســبي 
 بحیــــــث توضــــــع االیونــــــات الســــــالبة فــــــي بســــــط المعادلــــــة (%15)مــــــن 

واالیونات الموجبة في مقام المعادلة، یضاف الیهـا تركیـز المـواد الصـلبة 
   وكما یأتي : (pH) [24] والرقم الهیدروجیني  (TDS)الكلیة 

 

T.D.S. (gm/L) =   

pH…….(6) 
 

  وقد تبین ان معدل الصیغة الهیدروكیمیائیة في منطقة الدراسة هو
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )27.8
89.2092.33)12.40(

08.2855.64
58.1656 4

NaMgCa

ClSO  

  Na _ Mg _ Ca _ Cl _ Sulfateوبالتـالي فـأن نوعیـة المیـاه تكـون 
،إذ یــــأتي ایــــون الكبریتــــات فــــي المرتبــــة األولــــى أي أن النــــوع الكیمیــــائي 

)، ومـن ثـم تتـدرج التراكیـز sulfate water typeللمیـاه هـو الكبریتـات(
أمــا لالیونــات الموجبــه مــن ایــون الكالســیوم ویلیــه المغنیســوم والصــودیوم، 

فــي  ســبب أغنــاء هــذه المیــاه بالكبریتــات فیرجــع إلــى تواجــد الجــبسعــن 
  المنطقة على شكل معدن الجبس الثانوي.

  االمالح االفتراضیة
) 6إن نتـــائج األمـــالح االفتراضـــیة فـــي المنطقـــة موضـــحة فـــي الجـــدول (

حیـــث یبـــین مـــدى ومعـــدل األمـــالح االفتراضـــیة لمیـــاه اآلبـــار فـــي منطقـــة 
فــــي  (CaSO4)الح كبریتــــات الكالســــیوم أمــــ الدراســــة فقــــد لــــوحظ ســــیادة

كبریتــــات  ، ثــــم)%epm) (35.62المرتبــــة األولــــى حیــــث بلــــغ المعــــدل (
) 26.80حیــث بلـغ المعــدل ( الثانیـةفـي المرتبــة  (MgSO4)المغنیسـیوم 

)epm%) ثم ملح كلورید الصودیوم ،(NaCl في المرتبـة الثالثـة حیـث (
ــــغ المعــــدل ( ــــد المغنیســــ%epm) (18.49بل ــــم كلوری ) MgCl2( یوم)، ث

ـــــغ المعـــــدل ( ـــــم  )،%epm) (6.86حیـــــث بل ـــــات الكالســـــیوم ث كاربون
(CaCO3) ) 4.49حیـث بلـغ المعـدل) (epm% نالحـظ مـن الجــدول ،(

 تأن األمــالح االفتراضــیة فــي المنطقــة تتمیــز بســیادة أمــالح الكبریتــا

(كبریتات الكالسیوم وكبریتـات المغنیسـیوم) تلیهـا أمـالح الكلوریـدات التـي 
  غالب كلورید الصودیوم.هي في ال

  ) لمیاه منطقة الدراسة%Hypothetical salt( )epm( یبین مدى ومعدل األمالح االفتراضیة) 5جدول (
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Max. 12.75 36.56  19.38 35.95 39.07 70.33 17.98 
Min. 0.0 1.64 0.0 0.0 1.15 20.20 1.34 
Ava. 2.53 18.49 6.86 2.11 26.80 35.62 4.49 

  

  :تصنیف المیاه
ــــاه الجوفیــــة لغــــرض معالجــــة نتــــائج التحالیــــل  توجــــد عــــدة تصــــانیف للمی
الكیمیائیــة وترتیبهــا وتنظیمهــا للمیــاه وتهیئتهــا للتفســیر المتكامــل، ویعـــود 
ســـبب هـــذا التعـــدد إلـــى غیـــاب التصـــنیف الموحـــد والمعتمـــد عالمیـــًا حتـــى 

ـــم تتـــأطر بعـــد بنظـــام اآلن، فضـــال عـــن أن ال مفـــاهیم الهیدروجیولوجیـــة ل
موحد، وان صعوبة مثـل هـذا التصـنیف الموحـد للتركیـب الكیمیـائي یعـود 

  إلى أن المیاه الجوفیة تشكل نظاما حركیًا متعدد المركبات.
  تصنیف شولیر

یعــد هــذا التصــنیف وســیلة جیـــدة إلظهــار العالقــة بــین تراكیــز االیونـــات 
ســـة لنمــــاذج میـــاه اآلبــــار والعیـــون بوحــــدات جــــزء الموجبـــة والســــالبة الرئی

، ومـن فوائـد ، بوساطة مخطـط شـبه لوغـاریتمي (epm)مكافئ بالملیون 

هـذا المخطـط فضــال عـن معرفــة نوعیـة المیــاه الجوفیـة هــو التعـرف علــى 
أصـــل هـــذه المیـــاه مـــن خـــالل مالحظـــة میـــل المســـتقیم الـــذي یـــربط بـــین 

(Na+ + K+)  مــع(Cl-).  شــولیر علــى معــدل وعنــد تطبیــق تصــنیف
) أن خط التشـكیل للتراكیـز فـي 6نماذج میاه اآلبار، نالحظ من الشكل (

مــــن الكالســــیوم إلــــى المغنیســــیوم ثــــم الــــى  نخفــــاضمیــــاه اآلبــــار یبــــدأ باال
الصــــودیوم والكلورایــــد ثــــم یرتفــــع باتجــــاه الكبریتــــات ثــــم یــــنخفض باتجــــاه 

اآلبـار فـي البیكاربونات، ومن خالل هذا الشكل یمكن تصنیف نـوع میـاه 
  منطقة الدراسة كما یأتي:

Group : Sulphate  
Family : Ca - Sulphate  
Type : Na – Mg – Sodium :Cl – Sulfate 
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  ) تصنیف شولیر لمیاه اآلبار في منطقة الدراسة6شكل (
  تصنیف بایبر

یعد هذا التصنیف احد الطرائـق المتبعـة لمعرفـة نوعیـة المیـاه عـن طریـق 
ثـــــي؛ لتمثیـــــل نتـــــائج التحالیـــــل الكیمیاویـــــة معبـــــرا عنهـــــا ب التســـــقیط الثال

)epm% ــــى مثلثــــین ومعــــین متســــاوي ) لالیونــــات الموجبــــة والســــالبة عل
األضـــالع، ویخصـــص المثلـــث األیمـــن لألیونـــات الســـالبة، ویكـــون اتجـــاه 
ـــه بعكـــس اتجـــاه عقـــارب الســـاعة، أمـــا المثلـــث األیســـر فهـــو  ـــراءة علی الق

باتجاه عقارب الساعة، ویسـتخدم المعـین  لالیونات الموجبة والقراءة علیة
لتمثیل التركیب األیـوني للعینـة، وهكـذا فـان كـل نمـوذج مـائي یمثـل بهـذه 
 ،الطریقــة بـــثالث نقــاط اثنتـــان منهــا علـــى المثلثــین والثالثـــة علــى ألمعـــین

ــــل عشــــرات التحالیــــل  ــــى تمثی ــــات هــــذا التصــــنیف قدرتــــه عل ومــــن ایجابی
صـــنیف األنـــواع المختلفـــة للمیـــاه الكیمیاویـــة فـــي مرتســـم واحـــد، ویمكـــن ت

، أن تغایر قطر الـدائرة التـي تحـیط برمـز اعتمادا على موقعها في الرسم
 TDSالنمـــوذج عنـــد إســـقاطه علـــى المخطـــط یشـــیر الـــى تغـــایر تركیـــز  

حیـــث یـــزداد القطـــر بتزایـــد التركیـــز وحســـب مقیـــاس الرســـم الموجـــود فـــي 
كل ألمعــین إلــى ) وقــد قســم الشـ7وكمــا فــي الشـكل (أعلـى یســار المعـین، 
) %epm، تــم إســقاط االیونــات الرئیســیة ب( ]25[ ســبعة أقســام بحســب

علــى الرســـم الثالثــي، وبهـــذا كانــت غالبیـــة النمــاذج المائیـــة  علــى موقـــع 
) إذ إن هذه األشـكال توضـح 8كما في الشكل ( )c) والحرف(eالحرف (

ة، حیـث التمثیل الثالثي لنتائج تحالیل النمـاذج المائیـة فـي منطقـة الدراسـ
صـــنفت المیـــاه فیهـــا علـــى إنهـــا میـــاه قلویـــة أرضـــیة مـــع زیـــادة القلویـــات، 

  واألیونات السالبة السائدة فیها هي الكبریتات والكلوریدات.
  

  
 trilinear (Piper ) یوضح مخطط بایبر الثالثي7شكل رقم (

diagram   (  
 

  
اه في ) التمثیل الثالثي لنتائج التحلیل الكیمیاوي للمی8الشكل رقم (

  منطقة الدراسة
  تصنیف ستف

یعــد هــذا التصــنیف وســیلة جیـــدة إلظهــار العالقــة بــین تراكیــز االیونـــات 
الموجبــــــة والســـــــالبة الرئیســــــة لنمـــــــاذج میــــــاه اآلبـــــــار والعیــــــون بوحـــــــدات 

(meq/L)  ـــة علـــى بوســـاطة مخطـــط بیـــاني، إذ تســـقط االیونـــات الموجب
هـة الیمنـى مـن علـى الج الجهـة الیسـرى مـن المخطـط، واالیونـات السـالبة

) علـى نمـاذج Stiffومن خالل تطبیق تمثیـل ( المخطط وحسب النسب،
منطقــة الدراســـة یتبــین أن ایـــون الكبریتــات هـــو الســـائد  اآلبــار فـــي میــاه

بالنسبة لتراكیز المكونـات الرئیسـیة السـالبة فـي حـین یقـع ایـون الكالسـیوم 
نمـاذج الشـكل في مقدمة تراكیز المكونات الرئیسیة الموجبـة فـي غالبیـة ال

)9.(  
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) تراكیز المكونات الرئیسیة لمیاه بعض اآلبار في 9الشكل رقم (

  منطقة الدراسة بطریقة ستف

  
  صالحیة میاه منطقة الدراسة لالستعماالت المختلفة:

  صالحیة میاه منطقة الدراسة لشرب األنسان
ـــــات الرئیســـــیة  ـــــى االیون ـــــاه الشـــــرب عل تعتمـــــد التقســـــیمات األساســـــیة لمی

نویــة والنــادرة، وعلــى الصــفات الكیمیاویــة غیــر العضــویة والمركبــات والثا
إن  ]26[ العضــویة وعلــى الصــفات البایولوجیــة واالشــعاعیة، كمــا وذكــر

ـــــة الضـــــارة  ـــــة مـــــن المـــــواد الكیمیائی ـــــاه الشـــــرب یجـــــب أن تكـــــون خالی می
ومواصفاتها الفیزیائیة من حیث العكـورة والطعـم والرائحـة یجـب أن تكـون 

ح مـن خـالل المقارنـة مـع المواصـفات العراقیـة أن بعـض جیدة. وقد أتض
المیاه في منطقة الدراسة التصـلح لشـرب اإلنسـان، امـا عنـد المقارنـة مـع 

العالمیــة نجــد ان جمیــع میــاه منطقــة الدراســة  مواصــفات منظمــة الصــحة
  ).6تقریبا غیر صالحة لشرب االنسان، الجدول (

  ) 1996) ومقارنتها مع المواصفات القیاسیة العراقیة (ppmالدراسة بـ( ) یمثل معدل تراكیز المیاه لمنطقة6جدول (
  ) (WHO, 2006ومواصفات 

  ةمنظمة الصحةالعالمی مدى تراكیز أآلبار
(WHO,2006)  

  المواصفات العراقیة
IRS,1996)(  

 المكونات
 

 ت

116.6 – 430  75 50 Ca++ 1 

44.2 – 302.4  100 50 Mg++ 2 

29.5 – 449.3  250 200 Na+ 3 

39 – 220  12 --- K+ 4 

905.25–150.87 250 250 Cl-  5 

1659.25436.87_ 250 250 SO4
= 6 

42.7–433.1 350 – 125 --- HCO3
- 7 

1.77–111.43 50 50 NO3
= 8 

0.003–0.013 2 1 Cu 9 

0.008– 0.028 0.3 --- Fe 10 

< 0.1  0.01 0.01 Pb 11 

0.014 – 0.041 3 3 Zn 12  
597 – 2127  500 500 TH 13 

649 – 3640 1000 1000 TDS 14 

7.91 – 8.59 9.5 – 6.5 8.5 – 6.8 pH 15 

  
  الحیواناتصالحیة میاه منطقة الدراسة لشرب 

ــــى بعــــض  ]13[ اســــتخدمت المواصــــفات المقترحــــة مــــن التــــي تعتمــــد عل
االیونــــات الموجبــــة والســــالبة واألمــــالح الذائبــــة والعســــرة الكلیــــة، الجــــدول 

المواصــفات القیاســیة لخــدمات البیطــرة العامــة فــي تــم اســتخدام كمــا ). 7(
 ). وكـذلك تـم اسـتخدام مواصـفات8الجدول ( ،الوالیات المتحدة االمریكیة

  .  )9، الجدول ( ]27[

وعنــــد مقارنــــة الصــــفات الهیدروكیمیائیــــة للمیــــاه ولجمیــــع المتغیــــرات فــــي 
تهالك ) یتبـــین أنهـــا صـــالحة لالســـ9) و(8منطقـــة الدراســـة مـــع الجـــدول (

الحیــواني وبدرجــة جیــدة إلــى جیــدة جــدا، أمــا عنــد مقارنتهــا مــع الجــدول 
فإنهـا ممتـازة إلـى مقبولـة جـدا ولجمیـع أصـناف المواشـي والـدواجن  )11(

) فإنهـا مقبولـة 56، 26، 24، 35، 27، 52، 34، 23، 1عـدا اآلبـار (
  للحیوانات وغیر مقبولة للدواجن.
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  ]ppm ]13غراض االستهالك الحیواني بوحدة الـ یبین مواصفات المیاه لأل (7)الجدول 
Elements الحد األعلى یمكن استخدامها میاه مسموح استخدامها میاه جیدة میاه جیدة جدا 

Na  800  1500  2000 2500  4000 
Ca 350  700 800 900  1000 
Mg 150 350 500 600 700 
Cl 900 2000 3000 4000 6000 

SO4 1000 2500  3000 4000 6000 
TDS 3000 5000 7000 10000 15000 
TH 1500 3200 4000 4700 54000 

  
 تصنیف المیاه حسب الملوحة لشرب الحیوانات وفق المواصفات القیاسیة لخدمات البیطرة العامة في الوالیات المتحدة األمریكیة (8)الجدول 

(Crist & Lowery, 1972)  
Animals TDS (ppm) 
Poultry Less than     2860 
Horses Less than     6435 

Cattle (Dairy) Less than     7150 
Cattle (Beet) Less than     10000 

Sheep Less than     12900 
  

  ]27[ مواصفات میاه الشرب للحیوانات والدواجن حسب تصنیف(9) الجدول 
 لحدود المسموحةا  ) للمیاه المستعملة واضرارهاECمقدار التوصیلیة الكهربائیة (

Ec (µs / cm) Degree االستعمال ppm Ions 

 Cd 0.05 یستعمل ألصناف المواشي والدواجن جمیعاً   ممتاز 1500 >

 Cr 1  یستعمل ألصناف المواشي جمیعا ویحتمل حدوث إسهال وقتي للدواجن  مقبول جداً  5000 – 1500

 Co 1  إسهاًال وقتیا للمواشي ویسبب الموت للدواجن وتقلیص النمویسبب   مقبول للحیوانات وغیر مقبول للدواجن 8000 – 5000

0.5 Cu 
 Pb 0.1  عدم إعطائه للحیوانات الحامل والمرضع وغیر مقبول للدواجن  محدود استعماله للحیوانات 11000 – 8000

24 Zn 
 NO3 100  غیر مقبول للحیوانات  محدود جداً  1600 _ 11000

 NO2 10  خاطر عالیة ال یوصى باستعمالهالم  غیر موصى 16000 <

  
  صالحیة المیاه الجوفیة لغرض الري

ــــة المزروعــــات  ــــري تبعــــا لنوعی ــــاه المخصصــــة لل ــــة المی ــــد نوعی یــــتم تحدی
وفصــول الســنة وتقیــیم مــدة صــالحیة المیــاه للــري تعتمــد علــى المتغیــرات 
الهیدروكیمیائیـــــــة المتمثلـــــــة باألیونـــــــات األساســـــــیة (الموجبـــــــة والســـــــالبة) 

ـــــات الثانویـــــة والتوصـــــیلیة الكهربائیـــــة وا  (TDS)واألمـــــالح  (EC)ألیون
والنســــبة المئویــــة ألیــــون الصــــودیوم  (SAR)ونســــبة امتــــزاز الصــــودیوم 

(Na%)  ولتركیـــز الصـــودیوم فـــي االســـتعمال الزراعـــي للمیـــاه الجوفیـــة ،
أهمیة كبیرة نظرا لما له من أثر ضار على خواص التربـة الطبیعیـة فـإذا 

ستقل نفاذیة التربة، كمـا ان درجـة تركیـز الصـودیوم فـي میـاه زاد تركیزه ف
الــري تــؤثر علــى نســبة الصــودیوم المتبــادل فــي التربــة وقــد تــم اســتعمال 

    . ]27[ المواصفات القیاسیة لمیاه الري المتمثلة بتصنیف
  TDSاألمالح الذائبة الكلیة  

ات مــع الموصــف لمیــاه منطقــة الدراســة TDS)عنــد مقارنــة معــدل قــیم إل(
) فیتبـــــین أن بعــــض میــــاه اآلبـــــار غیــــر صـــــالحة 14القیاســــیة للجــــدول (
  .لالستخدام الزراعي

    EC التوصیلیة الكهربائیة
تصنف المیاه علـى أسـاس التوصـیلیة الكهربائیـة بوحـدة مـایكرو موز/سـم 

) EC، فالمیـاه التـي یمكـن اسـتعمالها بنجـاح  فـي عملیـات الـري تحمــل (
المیــاه التــي تحمــل قیمــة أعلــى مــن مــایكرو موز/ســم و   3000اقــل مــن 

یمكـــن اســـتخدامها، ولكـــن اإلنتـــاج یكـــون غیـــر مجـــدي حیـــث أن  3000
الملوحــة العالیــة تــؤثر علــى العملیــات الحیویــة المنظمــة لنمــو المحاصــیل 
ــــــد  ــــــم انخفــــــاض العائ ــــــف المحصــــــول ومــــــن ث ــــــى تقــــــزم وتل ــــــة وال الزراعی

 ) مــــایكرو3330حیــــث كــــان معــــدلها فــــي میــــاه اآلبــــار ( االقتصــــادي.
موز/سم، فأن بعض االبار تقع خارج الحدود المسموح بهـا وبالتـالي فـان 

  هنالك تأثیر على نمو النبات.
 SARنسبة إمتزاز الصودیوم 
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ـد نسـبة امتصــاص الصـودیوم مــن أهـم الخــواص الهیدروكیمیائیـة لمیــاه  َ تُع
الـــري، وتســـتخدم لتقیـــیم مشـــكلة الترشـــیح للتربـــة التـــي تنـــتج عنـــدما تكـــون 

) فـي میـاه الـري أكثـر مـن تركیـز Na-Normalityم أو (نسبة الصـودیو 
ــــة ( ــــدًا المغنســــیوم بنســــبة تقریبی ــــي تســــبب تشــــتت 3:1الكالســــیوم زائ ) الت

) SARویعبــــر عــــن نســــبة امتــــزاز الصــــودیوم (،  ]27[ تجمعــــات التربــــة
ــــة الثنائیــــة الشــــحنة  بالعالقــــة بــــین الصــــودیوم المــــذاب واالیونــــات الموجب

)Ca2+, Mg2+ 12[ المعادلة اآلتیة) وتحسب على وفق[ :  

( )
)7...(..........

/2MgCar
rNaSAR
+

=  

  SAR  :Sodium Adsorption Ratioحیث 
Na , Ca , Mg) (r) تراكیز االیونات المذكورة بوحدة :epm(  
مــع الحــدود  لمیــاه اآلبــار فــي منطقــة الدراســةSAR) وعنــد مقارنــة قــیم (

لمنطقـة  ) تبین أن نوعیة المیـاه ممتـازة بالنسـبة12المقترحة في الجدول (
  الدراسة.

  

، Todd, 2005) عند (SARیمثل الحدود المقترحة لـ((10)  جدول
Subramani, 2005(  

Water type SAR 
Excellent type 10 

Good type 10 – 18 

Unsuitable type 18 – 26 

Poor type > 26 
  

  %Na النسبة المئویة للصودیوم
، كمـا تقلیـل نفاذیـة التربـةإن وجود أیـون الصـودیوم بتراكیـز عالیـة یسـبب 

أن زیـادة هــذه النســبة فــي میــاه الــري لهـا تــأثیر مباشــر فــي  نمــو النباتــات 
 (%Na )وتحسب قیمة أو إعاقة النمو وكذلك تؤثر على نوعیة التربة. 

  :]12[ من المعادلة التالیة 

)8..(..........100*}{% ++++++

++
+

+++
+

=
KNaMgCa

KNaNa 

)Ca, Mg, Na, K) تراكیز األیونات المذكورة بوحدة :(epm(.  

) لمیـــاه منطقـــة الدراســـة مـــع الحـــدود المقترحـــة +Naعنـــد مقارنـــة قـــیم (%
  ) تبین أن جمیع االبار ذات نوعیة جیدة.13للجدول (

  ]28[ ) عن%Na) یمثل الحدود المقترحة لـ (11جدول (
Water type Na% 
Good type 60 

Medium type  60  - 75 

Unsuitable type 75 
  

    تصنیف المیاه ألغراض الري
ــــري ــــاه ال ــــان 14، الجــــدول ( ]27[ حســــب المواصــــفات القیاســــیة لمی )، ف

  المیاه الجوفیة لمنطقة الدراسة كانت ما یلي:
تقـــع معــــدالتها خــــارج الحــــدود  (EC)إن قـــیم التوصــــیلیة الكهربائیــــة  -1

المسموح بها لمیاه بعض اآلبار. أمـا بالنسـبة إلـى األمـالح الذائبـة الكلیـة 
(TDS) ج التوصیلیة الكهربائیة (فان لها نفس نتائEC(.  

أما بالنسبة إلى نتائج التحالیل الكیمیائیة فلـوحظ أن معـدالت تراكیـز  -2
 (+Ca2)والكالســیوم  (+Na)الصــودیوم تراكیــز ایــوني االیونــات الموجبــة ل

تقع ضمن الحدود المسـموح بهـا، أمـا  بالنسـبة لتركیـز  (+K)والبوتاسیوم 
ع اآلبار تقـع خـارج الحـدود المسـموح فان جمی (+Mg2)ایون المغنیسیوم 

  ).53، 48، 15بها فیما عدا اآلبار (
أما نتائج التحالیل الكیمیائیة بالنسبة لالیونات السـالبة فقـد لـوحظ أن  -3

ـــــــــرات ( PO4)3-تراكیـــــــــز الفوســـــــــفات ( NO3والنت
ـــــــــد (-2 ) Cl-) والكلورای

HCO3والبیكاربونــات (
ــاه - ) تقــع ضــمن الحــدود المســموح بهــا لجمیــع می

SO4نطقـة الدراســة، أمـا بالنســبة للكبریتـات (م
) فــان غالبیـة اآلبــار تقــع -2

  ضمن الحدود المسموح بها.
فإنهـــا تقــــع  pH)أمـــا بالنســـبة إلــــى معـــدل قــــیم الـــرقم الهیــــدروجیني ( -4

ضمن الحدود الطبیعیة لمیاه الري، في حین تقع نسـبة امتـزاز الصـودیوم 
SAR  ة عامـــة نالحـــظ أن ضـــمن الحـــدود الطبیعیـــة لمیـــاه الـــري، وبصـــور

غالبیة میاه آبار منطقـة الدراسـة صـالحة لألغـراض الزراعیـة عـدا بعـض 
اآلبــــار، ویمكــــن أن تحــــدد اســــتخدامات هــــذه اآلبــــار لــــري بعــــض أنــــواع 
النباتــات التــي لهــا قابلیــة علـــى مقاومــة التراكیــز المتوســطة والعالیــة مـــن 

  الملوحة.
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  ]27[ یاه الري): المواصفات القیاسیة لم12الجدول (
 المدى االعتیادي لمیاه الري الوحدة الرمز المتغیر

 الملوحة

 EC Μmohs/cm 0 -3000 التوصیلیة الكهربائي

 TDS mg/L 0 -2000 األمالح الذائبة الكلیة

 العناصر الرئیسیة

 Ca+2 epm 0 -20 الكالسیوم

 Mg+2 epm 0 -5 المغنیسیوم

 Na+1 epm 0 -40 الصودیوم

 CO3 epm 0 -0.1 الكاربونات

 HCO3 epm 0 -10 البیكاربونات

 Cl-1 epm 0 -30 الكلوراید

SO4 الكبریتات
-2 epm 0 -20 

 المغذیات

 NO3-N epm 0 -10 نتروجین -نترات

 NH4-N epm 0 -5 نتروجین -امونیا

 PO4-P epm 0 -2 فسفور - فوسفات 

 K epm 0 -2 بوتاسیوم

 متفرقات

 B mg/L 0 -2 البورون

 pH 1-14 6 -8.5 اعدیةالحامضیة/الق

 SAR  0 -15 نسبة امتزاز الصودیوم

  
  مقدار تحمل المحاصیل الزراعیة للمیاه

ـــــة  ـــــة والتوصـــــیلیة الكهربائی ـــــات لألمـــــالح الصـــــلبة المذاب إن تحمـــــل النبات
نوعیـــــــة  ]12[ مختلــــــف؛ اعتمــــــادًا علــــــى هــــــذه المتغیــــــرات فقــــــد صــــــنف

إنتاجیـة  أن حیـث )15المحاصیل حسب تحملها كما مبین فـي الجـدول (
أي محصول تعتمد على نوعیة ومقاومة النبـات للظـروف البیئیـة القاسـیة 
مــــن ناحیــــة وخــــواص التربــــة ونســــیجها وقابلیتهــــا علــــى االحتفــــاظ بالمــــاء 
واحتوائهــــــا علــــــى المــــــواد العضــــــویة وكــــــذلك علــــــى طریقــــــة الــــــري ونــــــوع 

 المحاصیل والمناخ واإلدارة الصحیحة من ناحیة أخرى.

لهیدروكیمیائیـــة وبموجــب التصـــانیف المســـتخدمة ولقــد بینـــت المعطیــات ا
ـــــاه  متوســـــطة  الملوحـــــة إلـــــى عالیـــــة، وان اســـــتخدامها للـــــري اآلبار أن می

مجــازف بــه، مـــع ذلــك فیجـــب أن تكــون المحاصــیل الزراعیـــة لهــا قابلیـــة 
  .على تحمل الملوحة

ـــة ( ـــیم التوصـــیلیة الكهربائی ـــة ECیمكـــن االعتمـــاد علـــى ق ) لغـــرض معرف
دامها فــي الزراعــة وذلـك مــن خـالل تحمــل النبــات صـالحیة المیــاه السـتخ
حیث قسـم المحاصـیل إلـى ثـالث مجـامیع  ]28[ لألمالح، كما في تقسیم

هــــــي الفواكــــــه والخضــــــروات والمحاصــــــیل الحقلیــــــة وبثالثــــــة مســــــتویات، 
محاصیل مقاومة للتراكیز الواطئة، محاصیل مقاومـة للتراكیـز المتوسـطة 

جمیــع ن هــذا التصــنیف یتبــین أن ومحاصــیل مقاومــة للتراكیــز العالیــة، مــ
میــــــاه االبــــــار صــــــالحة لكافــــــة المحاصــــــیل الحقلیــــــة، إمــــــا میــــــاه اآلبــــــار 

)
60،14،28،10،6،18،5،12،7،34،52،1،23،27،35،24،26،56

) فتكــون صــالحة لزراعــة المحاصــیل الحقلیــة المقاومــة للتراكیــز الواطئــة 
  الملوحة.
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 ]28[ لتركیز األمالح): مقدار تحمل المحاصیل الزراعیة 13جدول (
أصناف 
 المحاصیل

  المحاصیل المقاومة للتراكیز
 الواطئة من األمالح الذائبة في المیاه

المحاصیل المقاومة للتراكیز المتوسطة 
 من األمالح الذائبة في المیاه

المحاصیل المقاومة للتراكیز العالیة من 
 األمالح الذائبة في المیاه

اللیمون، الفراولة، الخوخ،   μmohs/cm 3000 – 0  الفواكه
 المشمش، اللوز، البرتقال، التفاح، األجاص

3000 – 4000 μmohs/cm  
  الزیتون، التین،

 الرمان
 

4000 – 10,000 μmohs/cm  
 أشجار النخیل

البقول الخضراء،      μmohs/cm 4000 – 3000 الخضروات
 الكرفس، الفجل

4000 – 10,000 μmohs/cm  
صل، الجزر، البطاطا، الخیار، البزالیا، الب

  الخس، القرنابیط، الطماطة

10,000-120,000       
μmohs/cm  

 البنجر –السبانغ 

المحاصیل 
 الحقلیة

6000 – 4000 μmohs/cm       6000 – 10,000 البقول الحقلیة μmohs/cm  عباد
 الشمس، الذرة، الرز، الحنطة

16,000 – 10,000 μmohs/cm  
 رالقطن، بنجر السكر، الشعی

  
  االستنتاجات:

) Slightly water(ان ملوحـــة میـــاه منطقـــة الدراســـة متغیـــرة مـــن  •
ــاه ( )، وفــي بعــض االبــار تكــون Brackish waterواحیانــًا تكــون المی

)Fresh Water .( ، وتكــون وصــنفت هــذه المیــاه علــى إنهــا عســرة جــدًا
 قیمة الرقم الهیدروجیني في غالبیة النماذج قلویة ضعیفة.

ــاه آبــار المنطقــة هــي ان الصــیغة ال • -Naهیدروكیمیائیــة الســائدة لمی

Mg-Ca-Cl-Sulfate  وســادت عائلــةCa-Sulfate  ن ٕ لهــذه المیــاه، وا
ــاه تمثلــت بــایوني المغنیســیوم  االیونــات الموجبــة الرئیســة المذابــة فــي المی

أما بالنسبة لالیونات السالبة فـان ایـون الكبریتـات هـو السـائد  ،والكالسیوم
  ویلیه الكلورید.

أظهرت غالبیة خرائط المتغیرات الهیدروكیمیائیة قلـة التركیـز باتجـاه  •
ــــة وهــــذا یخــــالف المنطــــق  ــــالقرب مــــن نهــــر دجل شــــرق منطقــــة الدراســــة ب
الهیدروجیولوجي التقلیدي حیث تعود قلة تراكیز المواد المذابة الـى تـأثیر 

  نهر دجلة والذي یؤدي الى غسل االمالح.
میــــاه المنطقــــة مــــع مواصــــفات أظهــــرت مقارنــــة نتــــائج التحلــــیالت ل •

صـــالحیة اســـتخدام المیـــاه الجوفیـــة لألغـــراض المختلفـــة، عـــدم صـــالحیة 

هـــذه المیـــاه لشـــرب اإلنســـان، وتصـــلح لـــبعض االســـتخدامات الصـــناعیة 
وألغـــراض البنـــاء واإلنشـــاءات وتصـــلح أیضـــا ألغـــراض شـــرب الحیـــوان، 
كمــــا إنهــــا تصــــلح ألغــــراض ري الحنطــــة والشــــعیر والنخیــــل والطمــــاطم 

  بطاطا والمحاصیل األخرى التي تتحمل الملوحة العالیة.وال
    التوصیات:

القیــام بالدراســات الالزمــة إلجــراء معالجــة للمیــاه (تحلیــه) فــي منطقــة  •
الدراســـة لإلســـتفادة منهـــا كمیـــاه للشـــرب الن اغلبیـــة الســـكان تعتمـــد علـــى 

 المیاه الجوفیة ذات الملوحة العالیة لالستخدامات المنزلیة.

ــ • ل للعناصــر الثقیلــة التــي لــم یــتم دراســتها مثــل األلمنیــوم أجــراء تحالی
الــخ، وذلــك للتأكــد مــن عــدم … والبــاریوم والبــورون والســترونتیوم والفضــة

 تلوث المیاه بهذه العناصر.

القیــــام بدراســــات جیوكیمیائیــــة ومعدنیــــة مفصــــلة للتــــرب فــــي منطقــــة  •
مهـــــا الدراســــة، وذلــــك الســــتخدام هــــذه التحالیـــــل مــــع تحالیــــل المیــــاه لتقیی

لألغـــراض الزراعیـــة، خصوصـــا ان المواصـــفات القیاســـیة الحدیثـــة لمیـــاه 
 .لري تعتمد ایضًا على خواص التربةا
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Abstract: 
This study including evaluation of quality of groundwater in the area between Dijlah irrigation project west, and 
Tigris river east/ south Tikrit city. The upper unconfined which located in Quaternary sediment have been 
sampled, and the following elements have determined; PH, EC µmohs/cm, TDS ppm, T Cο, TH ppm, Ca2+ppm, 
Mg2+ppm, Na+ppm, K+ppm, SO4 ppm, Cl-  ppm, HCO3

 ppm, NO3
2- ppm, PO4

3- ppm, Fe ppm, Zn ppm, Pb ppm, 
Cd ppm, Cu ppm, Ni ppm. From the results above found that the groundwater is unsuitable for drinking but it's 
suitable for animals, industrial and construction uses and for irrigation.                               

  
 


