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تناول البحث تحلیل جغرافي لخصائص للمیاه الجوفیة في قضاء الرمادي بهدف 

المجاالت البشریة المختلفة. باستخدام نظم ر خصائصها وامكانیة استثمارها في اظها

المعلومات الجغرافیة، وقد توصل البحث الى تحدید خصائص میاه االبار والعیون في منطقة 

الدراسة وتباینها المكاني فضال عن مقارنة هذه الخصائص مع خصائص المیاه الصالحة 

واعدة لالستثمارات البشریة لالستثمار لبیان درجة صالحیتها ومن ثم انتاج خرائط المناطق ال

 ٢المختلفة، وقد ظهر ان هناك تباین في مستوى المیاه الجوفیة عن سطح االرض تراوح من (

 – ١٦١٩) متر، فضال عن تباین كمیة االمالح الذائبة فیها والتي تراوحت بین (٩٨ –

لإلنتاج ) ملغرام / لتر. مما یجعلها غیر صالحة لشرب االنسان ومحدودیة صالحیتها ١٠٠٠٠

  الزراعي.

A geographical analysis of the characteristics of groundwater in the Rmide and the 

possibilities of investment in the use of geographic information systems 

Abstract 

Geographical analysis discussed the characteristics of groundwater in grey 

to show characteristics and the possibility of investment in various fields. Using 

geographic information systems, and research to determine the properties of 

water wells and springs in the study area and spatial variability as well as 

compare these characteristics with potable water investment properties to indicate 

the degree of validity and then produce maps of promising investments in human, 

there was variation in the ground water level on the ground ranged from (2-98), 

as well as varying the quantity of dissolved salts and ranging (1619 – 10,000) 

milligram/liter. Making it unfit to drink and limited validity for agricultural 

production. 
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:ا  

یعد الماء أساس الحیاة وبه اكتسبت األشیاء حیویتها ومارست أدوارها ووظائفها على 

رات القدیمة وآثارها على أنها نشأت بوجود الماء ثم انهارت المعمورة. وتدل بقایا معظم الحضا

بالجفاف. ولم یكن بئر زمزم مجرد عین للماء، بل كان رمز األمن واالستقرار في مكة. ولم 

، بل قامت على نبض شریاني الحیاة دجلة اعتباطایكن توالي الحضارات في بالد الرافدین 

غیر أن هذا العطاء اختلف عن السابق، وأن األمور والفرات، بما تسقیه من الرواء والعطاء. 

في ظل سیاسات دول الجوار المائیة وما ترتب علیها من التجاوز على  األسوأتسیر نحو 

حصة العراق المائیة من جهة، وزیادة عدد السكان وما رافقه من زیادة في الطلب على المیاه  

كست سلبًا على كفاءة المیاه في القطر. والغذاء معًا من جهة أخرى. كل هذه االعتبارات انع

وصارت المشكلة أكثر تعقیدًا على األمن المائي والغذائي في ظل التغیرات المناخیة وما رافقها 

والسیما في المناطق الجافة. لذلك جاء هذا البحث لتسلیط  ،ارةمن ارتفاع في درجات الحر 

  الضوء على دراسة المیاه الجوفیة في قضاء الرمادي.

:ا   

 في الجوفیة للمیاه والفیزیائیة الكیمیائیة الخصائص (هل أن في البحث مشكلة تتحدد

  .البشري) االستخدام صالحیتها من حیث محدودة الدراسة منطقة

:ف ا  

 ومدى الرمادي، قضاء في الجوفیة المیاه خصائص بدراسة البحث هدف یتحدد

  .المختلفة البشریة لالستخدامات مالئمتها

:ا   

الفیزیاویة والكیمیاویة بخصائص المنطقة من حیث  تتأثر خصائص المیاه الجوفیة

البنیة الجیولوجیة وتضاریس المنطقة فضال عن نوعیة الترب وتتمیز منطقة الدراسة باحتوائها 

  تصلح الستثمارات بشریة متعددة. على كمیات كبیرة من المیاه الجوفیة

:ود ا  

الواقع في الجزء األوسط من  الرماديالحدود اإلداریة لقضاء بتتمثل حدود البحث 

الجزء الشرقي من  القضاءكم) ویحتل  ١٠٠العراق. ویـبعد عن العاصمة بغداد مسافة (

 (*)الثمانیة من أقضیتها واحداً  األنبار ویشغل موقعا على جانبي نهر الفرات مكوناً  محافظة
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لجنوب محافظة كربالء  ومن ا ومحافظة صالح الدین بحیرة الثرثارویحده من جهة الشمال 

-٢٥ویقع فلكیا بین دائـرتي عـرض ( ومن الغرب قضاء الرطبة ومن الشرق قضاء الفلوجة

تبلغ مـساحة  .) شرقا°٤٣ -٣٨و(°) ٤٢ - ٢٧( شـماًال وخطي طول°) ٣٣ - ٤١) و(°٣٢

، ٢) كم١٣٧٧٢٣ظة البالغة (%) من مساحة المحاف٦.٢مكونًا ( ٢) كم٨٣٤٠( القضـاء

  .)١خریطة رقم (

:ا   

    - :تضمن البحث المباحث االتیة

الخصائص الطبیعیة واثرها على المیاه الجوفیة في قضاء الرمادي.                                                   : المبحث االول

  الرمادي. قضاء في الجوفیة للمیاه الهیدرولوجیة الخصائص :الثاني المبحث

  المبحث الثالث: تقییم خصائص المیاه الجوفیة لالستعماالت البشریة.

  المبحث الرابع: معالجة المیاه الجوفیة.

اعتمد البحث في الدراسة على استخدام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة وقد 

) في تحلیل الخصائص Arc Map 9.3- -Arc Scene   - Surfer 9والمتمثلة ببرامج (

الطبیعة المؤثرة على المیاه الجوفیة وكذلك تحلیل الخواص الفیزیاویة والكیمیاویة لآلبار 

خالل عمل تطابق لطبقات الخصائص الطبیعیة لمنطقة والعیون المشمولة بالدراسة وذلك من 

ة للسطح فضال عن الدراسة والمتمثلة بالتكوین الجیولوجي وأقسام السطح واالرتفاعات المتساوی

 )،٢). وكذلك خصائص المیاه الجوفیة الفیزیاویة والكیماویة شكل (١(اصناف الترب شكل

  ).٣( دراسة شكلوٕانتاج خرائط واعدة الستثمار المیاه في منطقة ال

  ا اول: ا ا وا  اه ا  ء ادي

للعوامل الطبیعیة اثٌر كبیٌر على خصائص المیاه الجوفیة الفیزیاویة والكیمیاویة اذ 

، اترتبط نوعیة المیاه الجوفیة وكمیتها في أیة منطقة بخصائص العوامل الطبیعیة السائدة فیه

  ولهذا جاء هذا المبحث لدراسة الخصائص الطبیعیة وبیان اثرها في منطقة الدراسة وكما یأتي:

  أوًال: التركیب الجیولوجي للقضاء:

یعلب التكوین الجیولوجي دورا كبیرا في التأثیر على نوعیة وكمیة المیاه الجوفیة في 

أي منطقة اذ تعمل التكوینات الجیولوجیة وما تحویة من  صخور وعناصر معدنیة مختلفة  

  في التأثیر على نوعیة المیاه الجوفیة من خالل حدوث تفاعالت كیمیائیة بین المیاه الجوفیة 
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  طبقات الخصائص الطبیعیة لمنطقة الدراسة) ١شكل (

  
  )Arc Sceneالمصدر: من عمل الباحثین باستخدام برنامج (            

  
  ) طبقات خصائص المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة٢شكل (

  
  )Arc Sceneالمصدر: من عمل الباحثین باستخدام برنامج (           
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  الجوفیة لمنطقة الدراسة هالستثمار المیا) طبقات المناطق الواعدة ٣شكل (

  
  )Arc Sceneالمصدر: من عمل الباحثین باستخدام برنامج (         

   

والعناصر المعدنیة وذوبان بعض العناصر القابلة للذوبان في المیاه وبالتالي تتغیر نوعیة 

التكوینات الجیولوجیة هي المیاه الجوفیة تبعا للتكوینات الجیولوجیة التي تحویها فضال عن ان 

  عن حجم الخزانات الجوفیة وتباینها من مكان الى اخر. ةالمسؤول

توي المستقر من ارض العراق، وهو جزء من المس یقع القضاء ضمن النطاق

ك هذه سم عدنیة ذات اصل رسوبي یتراوحم خامات لصفیحة العربیة التي تمتاز بوجودا

ن القضاء طبقات من الصخور الرسوبیة تمتد  كم. وتنكشف ضم ١٧-١٣الرواسب ما بین 

قد تمتد . و تمر تحت غطاء الرواسب الحدیثةالهضاب الصخریة المحیطة بالوادي وتس ضمن

تعكس  اطق إلى تحدبات وثنیاتفي بعض المن ،  وتتعرضعموماً  هذه الطبقات بشكل أفقي

التركیب الجیولوجي  . ویمكن تقسیم  )١(تحت السطحیة التي تخترق المنطقة بعض الطیات

  .))٢للقضاء على النحو اآلتي (الخارطة رقم (

  تكوین الفتحة:( المایسوین األوسط ): - ١

رسوبیة  تعود  ویحتوي هذا التكوین على تركیبات القضاء. متناثر فيوینتشر بشكل 

تواجد تدرج  طبقي مع  طبقات غیر سمیكة من األحجار والرمل ین  وتتألف منو سلعصر المای

أن  إلى إضافة )٢(وبقایا نباتیة على مفتـتات حیاتیة مقاطعه إذ تحتوي غالبیتها في بعض
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إذ أن ، أیضُا في الهضبة الغربیة یستوسین قد تركت أثارهاالبال الظروف المناخیة في عصر

  .)٣(المنخفضات الموجودة في تلك الهضبة التعریة الهوائیة والمائیة كونت وعمقت

  :إنجانةتكوین   - ٢

هي تكوینات  الفارس األوسط واألعلى والذي یمتد بنطاق إلى الغرب من نهر الفرات 

 جنوب قضاء الرمادي ویستمر إلى بحیرة الحبانیة ثم الجزء الشمالي من بحیرة الرزازة لیشمل

فل من ووادي نهر الفرات من الشرق ویضم  القسم األس المنطقة المحصورة بین المنخفضین

  .)٤(طبقات من حجر الكلس والطین والرمل والمارل ، تعلوهاهذا التكوین مكونات جبسیة

  تكوین النفایل: - ٣

یمتد بشكل واسع في االجزاء الغربیة من منطقة الدراسة ویتكون من تكوینات جبسیة 

  مختلطة مع ترسبات طینیة ورملیة.

  ترسبات العصر الرباعي: - ٤

البالیستوسین  والهولوسین وتظهر في بطون  ورترجع  ترسبات هذا العصر إلى عص

وعند   المنخفضات وفوق التراكیب الصخریة المتأثرة بحركة الفوالق في المنطقةالودیان و 

ومفتتات  من خلیط من الحصى والرمل والطین وسفوحها، إذ تتكون المرتفعةفتحات المناطق 

قسمین هما الترسبات القدیمة  وتقسم رواسب هذا العصر إلى .)١(الصخور الكلسیة والجبسیة

  والترسبات الحدیثة.

 الترسبات القدیمة:  -أ 

ت المدرجات النهریة  وتتمثل في ترسبا رسبات تعود إلى عصر البالیستوسینوهي ت

بحر في هضبة الجزیرة بین ) فوق مستوى سطح الم ٨٠ - ٦٥( بین مستواها ما التي یتراوح

وتمتد تلك الترسبات   المدرجات من الحصى والرمل،. وتتكون طبقات تلك الفرات والثرثار

إذ یقطع امتدادها تكوینات كلسیة، كما تمتد تلك  مقطع، على حافة هضبة الجزیرة بشكل

.)٢(على الحافة الشرقیة للهضبة الغربیة الترسبات
  

  الترسبات الحدیثة:  - ب 

لى ویتباین سمكها من مكان إ تعود إلى العصر الحدیث الهولوسین، وهي ترسبات

حافتي  ) عند مجرى النهر. إال انه یقل باالتجاه نحوم ٣٠-٢٠، إذ یتراوح ما بین (آخر

  ت واغلب هذه الترسبا .)٣(سم ٥٠إلى اقل من  الغربیة وهضبة الجزیرة حتى یصل الهضبة
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أثنـاء فتـرات الفیضـان التـي تغمـر المنــاطق   حملهـا نهـر الفـرات وهـي مـن الرمـل والغــرین والطـین

ـــالمجرى، ـــك  مـــا فترســـبت هـــذه المـــواد وكونـــت المحیطـــة ب یســـمى بالســـهل الفیضـــي، وتغطـــي تل

وتظهر في هذه الفترة ترسبات مسـحوق  الرواسب القاعدة الصخریة التي شق النهر مجراه فیها،

خفضــي الثرثــار وبحیــرة من ، وتـــسود هــذه الترســبات علــى نطــاق محــدود مــن القضــاء بــینةالجــوز 

  .)٤(وهي عبارة عن ترسبـات من الجبس الناعم المخلوط مع التربة الغرینیة الحبانیة

الثرثار ویمتاز بظهور بعض الفوالق التي تقع في منخفض  یتأثر القضاء ببعض

الذ كان سببا في كما هو الحال في فالق أبو الجیر  والطبقات التي تنتشر في محیطه، الكسور

جد تكوینات تحت السطحیة ذات نشاط تكتوني مثل ، كما تو العیون المائیة في القضاء انتشار

توجد طیة  إلى جنوب غرب بحیرة الحبانیة كماالنفاطة الذي یمتد من جنوب الرمادي  تركیب

  .)٥(محدبة ذات اتجاه شمالي غربي  وجنوبي شرقي تقع في منخفض الثرثار

لجیولوجیة في منطقة الدراسة تحوي الى نسبة یظهر مما سبق ان غالبیة التكوینات ا

  كبیر من صخور الجبس مما اثر على ارتفاع نسبة االمالح في المیاه الجوفیة.

  ):مظاهر السطحالتضاریس (ثانیًا: 

لمظاهر السطح اثر واضح على المیاه الجوفیة من خالل درجة االنحدار للسطح 

على تسرب المیاه الى باطن  االودیة واثر ذلكواشكال التضاریس المنتشرة في المنطقة وشبكة 

  .االرض

تنوع   یمتاز بقلة الشمالي الغربي للسهل الرسوبي والذي یعد القضاء جزءا من القسم

ة الجیومورفولوجیة، أما تكوین السطح في القضاء  البنی مظاهر السطح، ویرجع ذلك إلى طبیعة

رقم  ریطةومنطقة الهضبة الغربیة خ جزیرةفهو یتوزع ما بین منطقة السهل الرسوبي ومنطقة ال

مظاهر  تفاع، وان أهماالر  القضاء عبارة عن هضبة مستویة قلیلة ، فجمیع أقسام سطح)٣(

نهر  لحبانیة وبحیرة الرزازة وكذلكاضات، مثل منخفض بحیرة المنخف السطح فیه هو وجود

سهل  على ذلك تكوین إذ ترتب من شماله الغربي إلى جنوبه الشرقي، الفرات الذي یخترقه

فیضي على امتداد النهر داخل القضاء ویمتاز كذلك بوجود بعض المرتفعات والتالل  

عامًا من الغرب  ولذلك فان السطح  ینحدر انحدارا )الطاش (تل الرعیان وتالل الصغیرة مثل

ویمكن  .)٤ م) (الخارطة رقم ٢٧٣ - م ٢٧( الشرق ویقع على ارتفاع یتراوح ما بیننحو 

  :یأتي سیم السطح إلى ماتق
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 منطقة السهل الرسوبي:  - ١

ي یحف القضاء إذ تحتل الجزء الذ تشغل المنطقة السهلیة الجزء األصغر من مساحة

الغربي حتى نهایة حدود  ادي من الشمالعند دخوله أراضي قضاء الرم بوادي نهر الفرات

لى امتداد  النهر داخل القضاء. عناحیة الحبانیة، إذ ترتب على ذلك تكوین سهل فیضي 

 . وعندماالسطح فیه النبساطفضال عن وجود التواءات وانثناءات في مجرى النهر نتیجة 

یكون  قضاء الرمادي جنوب كم) ١٤العكبة ( الفرات السهل الرسوبي عند منطقة نهر یدخل

باتجاه  تقدمنا كلما . ویزداد اتساع السهل الرسوبي)٦(أن یترك  مجراه الضیق النهر دلتاه بعد

من ضفاف النهر باالرتفاع  القریبة الشرقي حتى یعبر حدود القضاء. وتمتاز المناطق الجنوب

 ،هم مراكز االستیطان في القضاءلذا تعد من أ ،الباطنیة وعمق مستوى المیاه وجودة التصریف

  .)٧(الفرات نهر على ضفتي مت  المستوطنات الریفیة على شكل شریط یمتدإذ قا

بفعل ترسبات الطین والطمي التي جلبها النهر أثناء موسم   السهولوقد تكونت هذه 

الفیضان، وتمتاز بارتفاعها في األقسام القریبة من ضفاف النهر، في حین ترتفع وتنخفض 

  .)٨(اكثر في المناطق البعیدة عن الضفاف مترین أو

 منطقة الجزیرة: - ٢

منطقة الجزیرة في الجزء الشمالي من القضاء، وهي امتداد لبادیة الجزیرة   تقع

اب والروابي الهض ري دجلة والفرات وتتصف بأرضها المنبسطة التي تتخللهابین نه المحصورة

حیث طبیعتها الجیولوجیة فهي تشبه منطقة الهضبة الغربیة إال ، أما من ذات الطبیعة المقفرة

 .)٩(داخلیا الهضبة الغربیة كونه تصریفا ن تصریفها یختلف عن تصریفإنها اقل ارتفاعا وا

نهر الفرات المصرف  القضاء باتجاه نهر الفرات جنوبا. إذ یعتبر ارض الجزیرة في وتنحدر

  ).٣الرئیسي لها كما یبدو من الخارطة رقم (

 منطقة الهضبة الغربیة: - ٣

منطقة السهل الرسوبي،  ى الجنوب من ، وتقع إلتّكون اغلب أجزاء سطح القضاء

إلى  لجنوب الغربيمن ا یكون امتدادها ، إذراتباتجاه نهر الف ویكون امتدادها بشكل عام

 )١٠(ویبلغ أقصى امتداد له عند منطقة المضیق والصدیقیة في ناحیة الحبانیة الجنوب الشرقي

صرف میاهها إلى  والتي ت في المنطقة أنظمة من الودیان المعقدة والضحلة والقصیرة وتظهر

  .)١١(والرزازة  كوادي الغدق منخفضي الحبانیة
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باســم   تعــرف محلیــاوالتــي  مــن المنخفضــات الصــغیرةوتوجـد فــي هــذه المنطقــة مجموعــة 

میــاه األودیــة فــي موســم ســقوط األمطــار.  ي تنتشــر فــي جــوف الصــحراء، وتســتقبلالفیضــات التــ

ت االشــجیر بــالمواد الكلســیة تنمــو فیهــا تتمیــز تلــك الفیضــات بوجــود تربــة مزیجیــة غرینیــة غنیــة 

مـن سـكان  یرتادها الرعاة بصورة مستمرة، كمـا اسـتغل قسـم والعشب الكثیف مكون مراعي جیدة

بزراعتها بالمحاصیل الشتویة كالحنطة والشـعیر معتمـدین فـي ذلـك علـى  البوادي هذه الفیضات

  .)١٢(كما هو الحال في أبو الجیر وجبهة والرحالیة ومیاه العیون واالبار میاه األمطار

یظهر مما سبق ان سطح منطقة الدراسة یتمیز بقلة االنحدار وانتشار شبكة كبیرة من 

  االودیة والفیضات مما ساعد على تسرب میاه االمطار الى الخزانات الجوفیة.

 :الخصائص المناخیةثالثًا: 

تعتمد المیاه الجوفیة في تغذیة خزاناتها الجوفیة على المناخ وعناصره المختلفة من 

امطار ودرجات حرارة والرطوبة والتبخر لیس على مناخ منطقة الدراسة فحسب وانما كذلك 

على مناخ المناطق المجاورة الن مناطق تغذیة المیاه الجوفیة قد تمتد لمسافات بعیدة، ولذلك 

ر المناخ األكثر تاثیرًا على المیاه الجوفیة وكمیاتها والمتمثلة بدرجة الحرارة سیتم عرض عناص

  واالمطار والتبخر وكما یاتي:

 درجات الحرارة: - ١

الحار الجاف یكون فیه فصل  الدراسة بانه من النوع الصحراوي یصنف مناخ منطقة

والشتاء یلول، ) أشهر تبدأ من شهر آذار وحتى شهر أ٦( الصیف حارا جافا لمدة تزید عن

 ) اشهر تسقط فیه امطار متذبذبة في كمیاتها ومواعید سقوطها،٤ال یزید عن (قصیر 

)، وبهذا فان ذلك یؤثر على كمیة المیاه الجوفیة ونوعیتها بسبب ارتفاع درجات ١جدول(

  الحرارة وقلة سقوط االمطار.

محطة  أن معدالت الحرارة السنویة في )٤وشكل ( )١یالحظ من الجدول رقم (

ن حیث ارتفاع درجات الحرارة صیفا ألشهر الرمادي تكون متقاربة وتمتاز بطابع واحد م

) على التوالي، وانخفاضها شتاءًا ألشهر ٣٣.٦ -٣٤ –٣١.٥( بلغت ، إذتموز، آب حزیران،

ع . وتعود أسباب االرتفا)١١.٦ - ٩.٥ - ١١.٣، إذ بلغت (، شباطكانون األول، كانون الثاني

  :إلى العوامل اآلتیة واالنخفاض
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  )٢٠٠٨- ١٩٨٠خصائص العناصر المناخیة في محطة الرمادي للمدة (: )١جدول رقم (

  األشهر
 المؤشرات

  التبخر ملم  معدل درجة الحرارة (ْم)  االمطار ملم

 ٥٢.٥ ٩.٥ ١٨.٣ كانون الثاني

 ٨٧ ١١.٦ ١٨.٨ شباط

 ١٦٢.١ ١٥.٥ ١٣.٢ اذار

 ٢٨٦.٤ ٢١.٨ ١٢ نیسان

 ٣٣٥.٧ ٢٧.٣ ٤.٦ مایس

 ٣٨٢ ٣١.٥ ٠ حزیران

 ٤٢٣.٤ ٣٤ ٠ تموز

 ٣٨٨.٦ ٣٣.٦ ٠ آب

 ٣٢٤.٧ ٢٩.٩ ٠.٢ ایلول

 ٢٣٧.٢ ٢٤ ٨.٤ تشرین االول

 ١١٩.٥ ١٦.٥ ١٤.٥ تشرین الثاني

 ٨٣ ١١.٣ ١٧ كانون األول

 ٢٨٨٢ ٢٢.٢ ١٠٧ المجموع

  ٢٨٢.٥  ١٩.٦  -  المعدل

  .٢٠١٢ ،العامة لألنواء الجویة، قسم المناخ، جداول غیر منشورةالمصدر: وزارة النقل والمواصالت، الهیأة  
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اإلشعاع  مما زاد من كمیة صیفاً  ةالشمس بصورة شبه عمودی شعةسقوط أ - أوالً 

  إلى سطـح األرض. الواصلة

طول فترة النهار في فصل الصیف مما یزید من عدد ساعات السطوع  –ثانیا 

) ساعة في ٥,٣ساعة في الیوم في شهر تموز وانخفاضها إلى (  )١١,٩، إذ بلغت (الشمسي

  الیوم في شهر كانون الثاني.

أعاصیر البحر المتوسط  والسیما المحیطة بالمنطقة التأثر بالظروف المناخیة –ثالثا

  .وما یتبع ذلك من تغیرات

المیاه وبذلك فان درجات الحرارة المرتفعة في منطقة الدراسة كان لها اثر سلبي على 

  الجوفیة من خالل ارتفاع كمیة التبخر.

  التساقط: - ٢

فصل الشتاء   في لبحر المتوسط ویكون سقوط األمطاریتأثر مناخ العراق بمناخ ا

سقوطها في فصل الصیف ویتضح من الجدول  وتمتاز بأنها قلیلة ومتذبذبة وفصلیة أي ینعدم

)  ٢٠٠٨-١٩٨٠للفترة ( ) ملم١٠٧(الساقطة بلغ  ) أن المعدل السنوي لكمیة األمطار١( رقم

إن وقــوع ملم.  )١٨.٨(إذ بلغ أعالها في شهر شباط كما تتباین معدالتها بین اشهر السنة 

 )١٣(التي تالزم المناخ الصحراوي ار اإلعصاریة زاد من صفة التذبذبعلى حافة األمط القضاء

الساقطة ال یمكن االعتماد علیها  لقیام زراعة دیـمیة والتي تحتاج   فان كمیة األمطار ولهذا

) ملم سنویا. لذا یتوقف دورها في تقلیل كمیات المیاه المستخدمة في ٣٠٠ثر من (إلى اك

لذلك یرتبط تركز النشاط الزراعي قرب نهر الفرات للتعویض  )١٤(األشهر التي تسقط فیها

ما ساعد على قیام المستوطنات الریفیة والحضریة على الحاصل في كمیة األمطار الساقطة. م

وانعدام المیاه السطحیة  وارتفاع درجات الحرارة صیفا ضفتي النهر. أما ندرة األمطار شتاءا

الجاریة أدى إلى انعدام تركز السكان في الهضبة الغربیة ومنطقة الجزیرة إذ ارتبط وجودهما 

  بوجود اآلبار.

منطقة الدراسة وتذبذب سقوطها مكانیا وزمانیا قلل من ان قلة كمیة االمطار في 

مساهمتها في تزوید الخزانات الجوفیة بالمیاه مما یعني ان الخزانات الجوفیة في منطقة 

  الدراسة تعتمد في مصادر تغذیتها على مناطق تقع خارج حدود المنطقة .
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  :التبخر - ٣

تمتاز بارتفاع درجات  ) أّن المنطقة٥وشكل ( )١تبین من تحلیل معطیات الجدول (

الحرارة مع قلة األمطار وتذبذبها لذلك فأّن كمیة التبخر تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، مما 

یؤثر على نوعیة المیاه الجوفیة وكمیتها، ال سیما تأثیرها على كمیة األمطار المتسربة إلى 

سطح األرض عن طریق باطن، فضًال عن فقدان جزء من میاه الخزانات الجوفیة القریبة من 

  تنشیط الخاصیة الشعریة للتربة.

 مجموع كمیة التبخر في منطقة الدراسة: )٥شكل (

  
  ).١المصدر: الجدول رقم (       

  

  التربة:رابعًا: 

التي تغطي صخور القشرة األرضیة وهي ذات سمك  عرف التربة بأنها الطبقة المفتتةت

وتحتوي مواد غیر متماسكة  ذات صفات فیزیائیة  یتراوح بین بضع سنتمترات إلى عدة أمتار،

، وتعد التربة من أهم الموارد الطبیعیة )١٥(كیمیائیة ومعدنیة وتوجد في أعلى القشرة األرضیة

، وكثیرا ما یضع الباحثون التربة في ها اهللا لإلنسان وهي ضرورة الزمة لوجود الحیاةالتي وهب

، على ات الحیة جمیعا، وبضمنها اإلنسانیث أهمیتها للكائنمصاف الماء والهواء من ح

لغذاء الكائنات الحیة بصورة مباشرة أو غیر  تبار أن التربة هي المصدر األساساع

. وتعمل التربة في التأثیر على خصائص المیاه الجوفیة من خالل درجة مسامیة )١٦(مباشرة
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ًال عن خصائص التربة ونفاذیة التربة وتأثیر ذلك إمرار المیاه وتسربها إلى باطن األرض فض

  الكیمیائیة وما تحویة من مواد معدنیة ومواد عضویة واثر ذلك على نوعیة المیاه الجوفیة.

وهي على النحو  )٥من الترب توضحها الخارطة رقم (تتمثل في القضاء أنواع 

  :اآلتي

  :تربة السهل الرسوبي -١

بي نهر الفرات ابتداء على جان یسود هذا النوع من الترب في منطقة السهل الرسوبيو 

 ) غرب مدینة الرمادي حتى نهایة الحدود االداریة الشرقیة للقضاء. تكونت هذهمن (العكبه

لنهر الفرات عندما تطغى المیاه على جانبي نهر الفرات  التربة بفعل الفیضانات المتكررة

   .تربة أكتاف النهروتمتاز بجودة التصریف وتقسم إلى نوعین 

  الصحراویة:الترب  - ٤

في المنطقة االنتقالیة   . وتمتدفي القضاء أنواع الترب انتشارا تعد هذه الترب من اكثر

على نطاق واسع بین قضاء  تظهر لفیضي وحافات الهضاب المجاورة له، حیثبین السهل ا

نطاق ضیق ومتقطع على جهته ، وعلى هر الفراتوقضاء الرمادي على من ن الرمادي

  .) السابقة٥سیم  هذا النوع  من الترب إلى قسمین كما توضح الخرطة رقم (ویمكن تق .الیسرى

  الترب الصحراویة الجبسیة:  -أ 

الواقعة إلى الشــمال من نهر  ـذه التربة في األجزاء الشمالیة من القضاءتنتشر هـ

وتتكون طبقاتها  )١٧()عالیة من الجبس (كبریتات الكالسیوم نسبة ، وتحتوي علىالفرات

یتراوح  الكلسي والحجر الرملي، وهي ترب ضحلة  قلیلة العمق  الحــجراألساسیة من الجبس و 

یها عوامل النحت المائیة والریاح فأعطت للسطح  ف ) أذ أثرتسم ٢٠ - سم ٥بین ( ما سمكها

تتراوح  یها إذ المواد العضویة ف تربة أیضًا بانخفاض نسبةهذه ال الطابع المتموج. وتمتاز

. مقارنة بما )١٨(على اإلنتاج  ضعیفة %)  وعلیه فان  قابلیتها ١,٥ -% ١ما بین ( نسبتها

ي إذا ما توفرت  ) التي تمتاز بصالحیتها لإلنتاج الزراعون األودیة الصغیرة (الفیضاتفي  بط

ط سقو  ار لذلك استغلت هذه الترب كمراعي طبیعیة السیما في موسمأو األمطالمیاه الالزمة 

  . من القضاء في مناطق مختلفة من قبل الدولةحفرها  األمطار أو عند اآلبار التي تم
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  الترب الصحراویة الجبسیة المختلطة:  - ب 

ي األجزاء ف یوجد ، إذلترب على مساحة واسعة من القضاءمن ا ینتشر هذا النوع

 ورملیة مختلطة بنسبالجنوبیة والغربیة منه. تتألف هذه التربة من مكونات كلسیة وطینیة 

التربة مقارنة بالتربة   هذه وان سمك )١٩(من مكوناتها %) ٤٥عالیة من الجبس قد تصل إلى (

وتتصف هذه التربة بارتفاع نسبة  .سم) ٢٥ –سم ٢٠ما بین ( سمكها السابقة إذ یتراوح

  . )٢٠(الملوحة فیها مما یجعلها محدودة الصالحیة للزراعة

منطقة الدراسة انها تتمیز بنفاذیتها ومسامیتها العالیة مما یظهر من دراسة الترب في 

ساعد على تسرب میاه االمطار الى خزانات المیاه الجوفیة ومن جانب اخر فان ارتفاع نسبة 

  الجبس في معظم ترب المنطقة ساهم في ارتفاع نسبة امالح المیاه الجوفیة.

  النبات الطبیعي:خامسًا: 

 ویتأثر في توزیعه ورة طبیعیة دون تدخل اإلنسان فیهالنبات الطبیعي ما ینمو بص

وخصائصه بالمناخ والتضاریس والتربة لكن هذه العوامل تؤثر بصورة متفاوتة إذ یأتي المناخ  

المظهر النباتي لسطح سقوطه  مقداره ونظام یحدد في مقدمتها وبالدرجة الرئیسة المطر الذي

قلیل المطر فان نباتات   إقلیم جاف الرماديأن قضاء  وباعتبار )٢١(كثافته األرض ودرجة

موعة من األعشاب المعمرة  مج األقالیم الجافة تكون على شكل مجامیع صغیرة مكونة

منفردة   شجرة قزمیة أو شجرة اكثر طوال ، إذ ترى هنا وهناكوحشائش وشجیرات صغیرة

ختلط ت األحیان . وفي بعضنوع واحد من النباتات المناطق یسود في بعض . في حینبنفسها

وغرافیة لتجعل من النبات الطبیعي  باألنواع بعضها بالبعض اآلخر. وقد تلعب العوامل الط

وكذلك المنخفضات المنتشرة على سطح الصحراء أو ما  أسیر بطون الودیان ومنحدراتها

وقد انفردت نباتات هذه المناطق  ببعض المزایا أكسبتها  القدرة على العیش   )تسمى (الفیضات

. مثل جذورها الطویلة التي تمتد إلى أعماق في مثل هذه البیئة القاسیة ومقاومة عامل الجفاف

الصغیرة  التي تساعد النبات على االحتفاظ بالماء باإلضافة إلى صغر  التربة وبأوراقها االبریة

  :في القضاء إلى نوعین رئیسین هما النبات الطبیعي ویقسم )٢٢(حجمها

  النباتات الحولیة:  -١

ار وتوفر درجات الحرارة تنمو هذه النباتات لفترة قصیرة من السنة عند سقوط األمط

  أي مع قلة سقوط األمطار   الشتاء أو الربیع مع نهایة فصل المالئمة إال ان دورة حیاتها تنتهي



مما  رما     

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٥٧ ( 

 

  .الشعیرة والصمعة والخباز والزبادومن أهم هذه النباتات 

   النباتات المعمرة: - ٢

ودرجات الحرارة  نفسها لمقاومة فصل الجفاف الطویلكیفت  وهي نباتات دائمیة

، وفضال عن ذلك لعاقولوالشوك وا القیصومالعالیة ومن هذه النباتات أشجار األثل والشیح و 

تنتشر على امتداد ضفاف نهر الفرات وفي الجزر  خرىجد في القضاء نباتات طبیعیة أتو 

النهریة في كل من مركز قضاء الرمادي وناحیة الحبانیة وتشمل القصب والصفصاف 

اعي اقتصادیة لكونه مر  ومن خالل ما تقدم فأن النبات الطبیعي له أهمیة .ءوالطرفاء والحلفا

برز أهمیة تلك النباتات في ا تالتي تجوب هذه المناطق كم طبیعیة واسعة لقطعان األغنام

  .ه األمطار الغزیرة أحیانًا لهاغطاًء واقیا لتربة الصحراء إذ یقلل من تعریة الریاح أو میا كونها

یعمل النبات الطبیعي على تقلیل سرعة جریان المیاه السطحیة مما یتیح وقت كافي 

الطبیعي في منطقة الدراسة للمیاه السطحیة في التسرب الى باطن االرض اال ان كثافة النبات 

  قلیلة مما یعني عدم تاثر المیاه الجوفیة بالنبات الطبیعي في منطقة الدراسة.

ما دي :اء ا  ه ا روا ا  

یتناول هذا المبحث دراسة المیاه الجوفیة من حیث خصائصها الفیزیائیة والكیمیائیة 

، وذلك باالعتماد على بیانات عینة من ابار في قضاء الرمادي الخصائصوتوزیع هذه 

  ) وكما یأتي:  ٢المنطقة فضًال عن العیون المائیة جدول (

  أوال: التحلیل المكاني ألعماق اآلبار:

یتوزع في منطقة الدراسة عدد كبیر من اإلبار وتتمیز بانتشارها العشوائي اذ ان اغلب 

منطقة الدراسة قد تم حفرها من قبل االهالي أي انها غیر مجازا من قبل االبار المحفورة في 

الجهات الرسمیة ولم یتوفر عنها أي بیانات وقد اعتمد البحث على دراسة االبار المسجلة لدى 

دائرة الموارد المائیة والتي تم تحلیل میاهها مختبریا لبیان خصائصها النوعیة والكمیة، جدول 

ضح توزیع االبار والعیون المشمولة بالدراسة والتي یظهر بان توزیعها ) تو ٦) وخریطة (٢(

  عشوائي في انحاء مختلفة من المنطقة.

م خصوصا في  )٣(اقل من  تتراوح أعماق االبار والعیون المشمولة بالدراسة ما بین

االبار والعیون التي تنتشر على طول فالق ابو الجیر في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة 

 )٥٠وبین (اكثر منالدراسة ضمن قریة ابو الجیر لكونها تمثل نطاق تصریف المیاه الجوفیة، 



     ا  ا.. .دأ

  

 ه اا  ا 

  اام. .د.  ا اأ   امت ار ء ادي و
 

 )٤٥٨ ( 

 

) وخریطة ٢( ، جدولاذي لقضاء هیتم في الجزء الشمالي الغربي من قضاء الرمادي المح

متر، ویعود سبب  )٢٥. وبشكل عام فان معظم ابار منطقة الدراسة یبلغ معدل عمقها ()٧(

ذلك الى تباین سمك الطبقات الصخریة التي تتمثل بالترسبات الجبسیة والتي تغطي معظم 

  اجزاء منطقة الدراسة.

  
  

  

  



مما  رما     

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٥٩ ( 

 

  



     ا  ا.. .دأ

  

 ه اا  ا 

  اام. .د.  ا اأ   امت ار ء ادي و
 

 )٤٦٠ ( 

 

  



مما  رما     

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٦١ ( 

 

سمك  اآلبار یزداد في االجزاء الشمالیة الغربیة من القضاء بسبب أعماقوبذلك فأن 

  سطح البحر. م فوق مستوى )٢٠٠الطبقات الصخریة وارتفاع السطح الى اكثر من (

  ثانیا: حركة المیاه الجوفیة:

تحدث حركة المیاه الجوفیة افقیا وعمودیا وذلك استجابة للجاذبیة االرضیة والضغط 

الهیدرولیكي وخالل مناطق مشبعة بالكامل، تتألف هذه المناطق من طبقات صخریة او 

  رسوبیة تسمح بنفاذ المیاه بطریقة الترشیح وبسرعة تحكمها درجة االنحدار او میل الطبقات.

تتمیز حركة المیاه الجوفیة في قضاء الرمادي، بتوافقها مع انحدار السطح للمنطقة، 

باتجاه الضغط الواطئ وهذه الحركة  -إذ تتحرك من مستویات الضغط الهیدرولیكي العالي

لى درجة نفاذیة الصخور ومیل الطبقات الصخریة فقد تتباین سرعتها تعتمد في سرعتها ع

حسب تباین نفاذیة الصخور ودرجة میل الطبقات فضال عن مستوى الضغط الهیدرولیكي، 

باتجاه  - وبذلك فأّن االتجاه العام لحركة المیاه الجوفیة یكون من الغرب والجنوب الغربي 

ة الغربیة ومن الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي في الشمال والشمال الشرقي في اقلیم الهضب

اقلیم الجزیرة توافقًا مع انحدار المنطقة العام مع تواجد بعض االختالفات المحلیة في الحركة 

  ).٨( وذلك بسبب اتجاه التراكیب الخطیة خریطة

  ثالثا: اإلنتاجیة (تصریف البئر):

المواضیع المهمة في الدراسات تعد دراسة خصائص الصرف المائي لآلبار من 

الهیدرولوجیة، ألنها تحدد واقع معدالت السحب من الخزان الجوفي، وحدود خزنه التي تعد 

أساسًا في تحدید اقتصادیات االستغالل األمثل للمیاه، إذ یؤدي االستغالل المفرط للمیاه 

وبیئیة. إن حالة  الجوفیة إلى انخفاض مناسیبها، مما یتسبب في تواجد مشاكل هیدرولوجیة

االتزان ما بین استخراج المیاه الجوفیة وكمیات التعویض في اآلبار یساعد في تحقیق ظروف 

  .)٢٣(آمنة الستثمار المیاه الجوفیة التي تمثل أهم مراحل الحفاظ على المیاه الجوفیة ودیمومتها

) ویرجع ٩)  والخریطة (٢( ، جدولثا /٣متر )١٠ - ١تتراوح إنتاجیة اآلبار ما بین (

وقوع غالبة المنطقة ضمن نطاق  اآلبار إلىاإلنتاجیة وثباتها في عدد من  تباینالسبب في 

مناطق بعیدة ذات  فيالخزانات الجوفیة المغذیة لها  تصریف جوفي اقلیمي مما یعني وقوع

فضال عن تباین سعة الخزانات الجوفیة  ،ظروف وخصائص طبیعة مختلفة عن منطقة الدراسة

  في المنطقة.



     ا  ا.. .دأ

  

 ه اا  ا 

  اام. .د.  ا اأ   امت ار ء ادي و
 

 )٤٦٢ ( 

 

  
  

  

  

  



مما  رما     

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٦٣ ( 

 

  
  

  

  

  

  



     ا  ا.. .دأ

  

 ه اا  ا 

  اام. .د.  ا اأ   امت ار ء ادي و
 

 )٤٦٤ ( 

 

ثا في الجزء الشمالي  /٣م /١٠اذ تمثلت المناطق التي تصل فیها انتاجیة االبار الى 

الفرات مما یدل على  –الشرقي من المنطقة جنوب بحیرة الثرثار وبشكل محاذي لقناة الثرثار 

مساهمة هذه القناة في تزوید الخزانات الجوفیة بالمیاه، بینما تمثلت االبار ذات االنتاجیة 

ثا في االجزاء الجنوبیة الغربیة من المنطقة وذلك یعود الى بعد  /٣م /٣المنخفضة اقل من 

ة ناهیك عن هذه الخزانات عن نهر الفرات فضال عن وقوع مناطق تغذیتها في مناطق بعید

استنزاف السكان للمیاه الجوفیة في هذه المنطقة بشكل واسع بسبب صالحیة تربتها لإلنتاج 

  الزراعي.

  رابعا: ملوحة المیاه الجوفیة:

ال توجد المیاه الجوفیة نقیة في الطبیعة بل تحتوي على مواد ذائبة أو عالقة بنسب 

على المیاه منذ تساقطها وحتى استخراجها متفاوتة تحدد نوعیتها وتعتبر التفاعالت التي اثرت 

  من باطن االرض هي المسؤولة عن الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة للمیاه الجوفیة.

إن معرفة الخصائص الكیمیائیة للمیاه الجوفیة ضروریة، وهي ال تقل أهمیة عن 

االستعماالت المختلفة، معرفة أماكن تواجدها وكمیتها، ألن معرفة تلك الخصائص تحدد نوع 

  وطرق استثمارها، السیما في ظل تزاید أهمیة استعمالها في الوقت الحاضر. 

كما ساهم تزاید عدد السكان وتطورهم االقتصادي الذي صاحبه أیضًا تطور تقنیات 

البحث عن المیاه الجوفیة واستخراجها، إلى استثمار المیاه الجوفیة في المناطق التي تفتقر 

المیاه السطحیة، كما هو الحال في منطقة الدراسة، الذي یعاني من الجفاف لقلة لمصادر 

األمطار الساقطة وتذبذبها، فضًال عن افتقارها لمصادر المیاه السطحیة عدا نهر الفرات الذي 

یروي الشریط الضیق الواقع على جانبیة، لذلك فإن المیاه الجوفیة تعّد عصب الحیاة في هذه 

بارها المصدر البدیل الذي یعول علیه في االستثمار لألغراض الزراعیة المنطقة، باعت

  .)٢٤(واالستعماالت األخرى

في تحدید مدى صالحیتها لالستعماالت  )٢٥(وقد تم اعتماد مجموع االمالح الذائبة

  البشریة والزراعیة والصناعیة.

ین قیمها من تتصف میاه آبار المنطقة بتركز أمالحها الذائبة عمومًا، فضًال عن تبا

بئر الى آخر، ویرجع السبب في ذلك الى وجود الصخور الجبسیة والكلسیة والدولوماتیة ضمن 



مما  رما     

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٦٥ ( 

 

فرشات تكویناتها المعروفة بقابلیتها على التحلل بالماء، والى اختالف مواقع هذه اآلبار عن 

  مصادر التغذیة.

األمالح ) یتضح وجود تباین واضح في قیم ٢( ومن خالل نتائج معطیات الجدول

) ملغم/لتر ١٠٠٠٠- ١٥٠٠الذائبة في المیاه الجوفیة ضمن آبار منطقة الدراسة تراوحت بین (

). ١٠ملغم/لتر (خریطة  ١٠٠٠٠مع وجود بعض االبار التي تتجاوز درجة ملوحتها عن 

ویتضح من الخریطة ان معظم ابار منطقة الدراسة بلغت درجة تركز امالحها اقل من 

  ) ملغم/لتر.٥٠٠٠(

من خالل مطابقة خریطة التكوینات الجیولوجیة مع خریطة ملوحة المیاه الجوفیة، و 

یتضح بان ملوحة المیاه الجوفیة تزداد في مناطق التكوینات الجبسیة المتمثلة بتكوین انجانة 

وتكوین الفتحة بینما تقل في المناطق التي تنتشر فیها تكوینات العصر الرباعي. مما یبین اثر 

الجیولوجیة ونوعیاتها على خصائص المیاه الجوفیة، وذلك لجریان المیاه ما بین التكوینات 

  مسامات الصخور، فتعمل على إذابة مكونات هذه الصخور وتركز األمالح.

ا   :ا ات ا ه ا  

المستزرعة، حیث تعد لتقییم المیاه أهمیة كبیرة في تحدید نظم الزراعة والمحاصیل 

میاه الري المالحة من المشاكل الهامة التي تواجه اإلنتاج الزراعي في العدید من المناطق، 

خاصة المناطق الجافة وشبه الجافة. وتعتبر دراسة جودة وصالحیة الماء للري من المواضیع 

ستصالح أو الهامة الواجب االهتمام بها عند وضع أراضي جدیدة تحت نظام الري، أو عند ا

  تحسین صفات التربة لزیادة قدرتها اإلنتاجي.

    -:)٢٦(بالملغم/لتر) الى TDSتقسم المیاه حسب درجة الملوحة الكلیة (

 .١٠٠٠أقل من  عذبة -١

  .١٠٠٠٠ – ٣٠٠٠متوسطة الملوحة  -٢

  .٣٠٠٠٠ – ١٠٠٠٠مالحة (أقل ملوحة من البحار)  -٣

   .٣٥٠٠٠(أكثر ملوحة من البحار) أكثر من  Brinesشدیدة الملوحة (( -٤

إن الهدف وراء تحلیل خصائص میاه اآلبار، هو لمعرفة درجة صالحیتها في 

االستعماالت البشریة والزراعیة والصناعیة، ویكون ذلك وفق معاییر وقیاسات موضوعة، تحدد 

  إمكانیة استعمالها في منطقة الدراسة. 



     ا  ا.. .دأ

  

 ه اا  ا 

  اام. .د.  ا اأ   امت ار ء ادي و
 

 )٤٦٦ ( 

 

  
  

  

  



مما  رما     

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٦٧ ( 

 

  ألغراض الشرب:تقییم میاه اآلبار  •

یعتمد تقییم صالحیة میاه االبار ألغراض الشرب على مجموع األمالح الذائبة وفقًا 

للحدود المسموح بها عالمیًا وعراقیًا إذ اظهرت الدراسات أّن الحدود العلیا لألمالح الذائبة 

ملغم/لتر. بحسب تقریر منظمة الصحة  ١٠٠٠الكلیة المسموح بها ألغراض شرب األنسان، 

ملغم/لتر في  ١٥٠٠لعالمیة، وجمعیة وكالة حمایة البیئة األمریكیة، في حین ترتفع الى ا

المواصفات العراقیة، ومن مقارنة قیم األمالح الذائبة في میاه اآلبار المدروسة التي تراوحت ما 

) ملغم/لتر، مع هذه القیاسات، ظهر عدم صالحیتها لشرب االنسان، ١٠٠٠٠- ١٥٠٠بین (

  ). ٤نسبة األمالح فوق الحد المسموح به شكل (وذلك لتركز 

  
  

لقلة تركز أمالحها وذلك  بینما تعد میاه ابار منطقة الدراسة صالحة لشرب الحیوانات،

الذائبة عن الحد المسموح به، ووقوع غالبیة اآلبار ضمن الحدود الدنیا المسموح بها، كما مبین 

  .)١١( والخریطة )٣( في جدول

% من مجموع اآلبار المشمولة بالدراسة تصلح  ٤٧) أن ٣الجدول (إذ یتضح من 

% منها بمواصفات جیدة اي ان  ٢٧میاهها لالستهالك الحیواني وبمواصفات جیدة جدا، وان 

% من ابار منطقة الدراسة تصلح لشرب الحیوانات، وهذا مؤشر جید في مجال دعم  ٧٤

هذه المناطق المتخلفة اقتصادیًا، والتي (الحیواني) ضمن  توجهات تطویر اإلنتاج الزراعي

 تعّدمن المناطق الواعدة في مجال االستثمار الزراعي في محافظة األنبار.



     ا  ا.. .دأ

  

 ه اا  ا 

  اام. .د.  ا اأ   امت ار ء ادي و
 

 )٤٦٨ ( 

 

  
  

  



مما  رما     

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٦٩ ( 

 

  تقییم میاه اآلبار ألغراض االنتاج الزراعي:• 

ي المواد الصلبة هإلغراض الزراعة على أربعة عوامل رئیسیة و  یعتمد تقییم المیاه 

الكلورید والنسبة المئویة للصودیوم ونسبة امتزاز الصودیوم وقد تم التعبیر الذائبة وتركیز ایون 

عن هذه العناصر بمجموع االمالح الذائبة وبذلك صنفت المیاه الجوفیة حسب صالحیتها 

). وبعد ٤( لالستعماالت الزراعیة الى ثالثة أقسام تبعًا  لتأثیرها على قیمة االنتاج جدول

) ٥)، ظهر أّن (١٢( )، والخریطة٤( ) مع جدول٢( آلبار جدولمقارنة قیم خصائص میاه ا

%) من مجموع اآلبار  ١٦.٦( آبار تقع ضمن التأثیر القلیل الى المتوسط، بما یعادل

  المدروسة. 

  ) للمیاه الجوفیة لالستعمال الزراعيFAOتصنیف منظمة الزراعة واالغذیة ( :)٤جدول (

  الخصائص
  لزراعيقیمة التأثیر على االستعمال ا

  عالي  متوسط -قلیل  یوجد ال

  ٢٠٠٠اكبر من   ٢٠٠٠- ٤٥٠  ٤٥٠أقل من   مجموع االمالح، ملغم/لتر

-FAO(Food and Agriculture Organization, Water Guality for agriculture Irrigation and 

Drainage 29 Rev.1, 1985, P.147.  

  

على دلیل استعمال نوعیة  ) تعدیلFAOوقد اصدرت  منظمة الزراعة واالغذیة (

) ملغم/لتر كحدود علیا في االستعمال الزراعي مع ٤٧٠٠المیاه ألغراض الزراعة لیصل الى (

ضرورة مراعاة االسالیب المستخدمة في الري ونوع المحاصیل الزراعیة وبذلك ترتفع نسبة 

ر منطقة %) من مجموع آبا ٦٦.٦( ىاالبار الصالحة للزراعة في منطقة الدراسة لتصل ال

 - ١٨ -١٧ -١٥ - ١٤ - ١٣ - ١٢ - ١١ -١٠ – ٨ – ٧ – ٦الدراسة وتشمل االبار (

٣٠ -٢٩ -٢٨ - ٢٦ - ٢٥ - ٢٤ - ٢٣ - ٢٢ - ٢١.(  

مما یعني ان نسبة كبیرة من ابار منطقة الدراسة تقع درجة ملوحتها دون الحد 

ا یوفر اهم المسموح به في االنتاج الزراعي لزراعة المحاصیل الزراعیة وتربیة الحیوانات مم

مقوم زراعي الستثمار المناطق الصحراویة وتنمیتها ال سیما وان مواردها االرضیة وخصوصا 

وفي  التربة ال زالت بكر لم تستثمر من قبل مما یشجع على التوسع في المساحات الزراعیة.

 ضوء ذلك یمكن ممارسة زراعة المحاصیل الزراعیة ویمكن إروائها من هذه اآلبار بحسب

  .)١٢) والخریطة (٥ح، كما في جدول(تحملها لألمال درجة
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 تقییم میاه اآلبار ألغراض الصناعة:• 

أن أهمیة المیاه في االنتاج الصناعي تأتي من أنها تشكل عنصرًا رئیسیًا في جمیع 

  - اآلتیــــة:العملیات اإلنتاجیة للمشاریع الصناعیة. وهذه األهمیة تتبلور من خالل الحقائق 

د مـن العملیـات لألغـراض الصـناعیة. أذ تسـتخدم فـي تشكل المیاه عنصرًا رئیسیًا فـي العدیـ -١

  .وغیرها ، ...مجال التبرید، تولید البخار، الغسیل، ترطیب الج

سـیما أن توافر الموارد المائیة بنوعیة جیدة وبكمیـات اقتصـادیة مالئمـة لإلنتـاج الزراعـي وال -٢

، فیمــا لــو تــم تحقیــق م  فــي زیــادة االنتــاج كمــًا ونوعــاً ، یســاهللزراعــةفــي المنــاطق الصــالحة 

االســتغالل األمثــل لهــا، وبالتــالي أمكانیــة قیــام الصــناعات الزراعیــة ضــمن منــاطق اإلنتــاج 

  .كامل بین قطاعي الزراعة والصناعةالزراعي من خالل تحقیق الت

، كمـا فـي الصــناعات صـناعیةفـي العدیـد مـن العملیـات ال اسـتعمال المیـاه كمـادة خـام أولیـة -٣

 الغذائیة.

الصناعیة منها. أذ  األنشطةأن أهمیة المیاه تختلف حسب نوعیتها وطبیعة متطلبات 

الصناعي من  باإلنتاجان نوعیة المیاه تشكل عنصر مهم للعدید من الصناعات، لعالقتها 

ومن جانب آخر نجد أن بعض الصناعات تتطلب تجهیز كمیات كبیرة من . حیث الجودة

) من المیاه، ٣م ٢٦٦٠( یتطلب الطن الواحد من الحریر الى إذالمیاه في عملیاتها اإلنتاجیة، 

 .)٢٧() من المیاه٣م٦٠٠ بینما یحتاج الطن الواحد من النسیج الى (

تبین عدم ولة بالدراسة تركز األمالح في میاه اآلبار المشم ومن خالل مالحظة

صالحیة استعمالها في األغراض الصناعیة، الرتفاع مجموع امالحها فوق الحد المسموح به 

لذلك فإن إقامة مشاریع صناعیة تنمویة في (منطقة الدراسة)، یتطلب  ملغم/لتر. )٥٠٠( البالغ

ل تحسین توفر المیاه ضمن المواصفات القیاسیة لهذا االستعمال، سواء كان ذلك من خال

  نوعیة المیاه الجوفیة أو تجهیزه من المصادر السطحیة العذبة.

ومن خالل ما سبق فقد حدد البحث المناطق الواعدة لالستثمار من خالل خرائط 

صالحیة المیاه ویمكن من خالل ذلك استثمار مساحات واسعة من قضاء الرمادي في االنتاج 

  ظروف الطبیعیة االخرى المالئمة لالستثمار.الزراعي (النباتي والحیواني) بعد توفر ال
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  ): المواصفات العالمیة المقترحة للمیاه في االستخدامات الصناعیة٦( جدول

  مجموع االمالح ملغم/لتر  نوع الصناعة

  ٥٠٠  التعلیب والمشروبات

  ١٠٠٠  الصناعات النفطیة

  ٦٠٠  تصنیع األسمنت

  ١٠٠٠  الصناعات الكیمیائیة

  ١٠٠  صناعة الورق

Hem, J.D., Study and Interpretation of chemical characteristic of natural water, 

3.ed U.S.G.S. water supply paper2254, 1989. 

  

  :رابعا: معالجة المیاه الجوفیة

تعد میاه اآلبار من أنقى مصادر المیاه الطبیعیة التي یعتمد علیها الكثیر من سكان 

لى عملیات معالجة االعالم. إال أن بعض میاه اآلبار وخصوصا العمیقة منها قد تحتاج 

متقدمة وباهظة التكالیف قد تخرج عن نطاق المعالجة هي إضافة الكلور لتطهیر المیاه ثم 

یع، إذ تعد عملیة التطهیر كعملیة وحیدة لمعالجة میاه بعض اآلبار ضخها إلى شبكة التوز 

النقیة جدا والتي تفي بجمیع مواصفات المیاه، إال أن هذه النوعیة من المیاه هي األقل وجودا 

في الوقت الحاضر، لذلك فأنه إضافة لعملیة التطهیر فان غالبیة المیاه الجوفیة تحتاج إلى 

ة إما إلزالة بعض الغازات الذائبة مثل ثاني أكسید الكربون وكبریتید معالجة فیزیائیة وكیمائی

الهیدروجین، أو إلزالة بعض المعادن مثل الحدید والمغنیز والمعادن المسببة لعسر الماء، وتتم 

إزالة الغازات الذائبة باستخدام. عملیة التهویة والتي تقوم أیضا بإزالة جزء من الحدید والمنغنیز 

كسدة، وقد یكون الغرض من التهویة مجرد كما یحدث لبعض میاه اآلبار عن طریق األ

العمیقة التي تكون حرارتها عالیة مما یستدعي تبریدها حفاظا على كفاءة عملیات المعالجة 

األخرى. أما إزالة معادن الحدید والمنغنیز فتتم بكفاءة في عملیات األكسدة الكیمائیة باستخدام 

   البوتاسیوم.الكلور أو برمنجنات 

ان الطابع العام لمعالجة المیاه الجوفیة هو إزالة العسر بطریقة الترسیب، ویتكون  

الكالسیوم والماغنسیوم الذائبة في الماء. ویأتي االهتمام  مركباتعسر الماء بصورة رئیسة من 

ة إلى بعسر الماء نتیجة لتأثیره السلبي على فاعلیة الصابون ومواد التنظیف األخرى، بإضاف
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تكوین بعض الرواسب في الغالیات وأنابیب نقل المیاه. وفیما یلي استعراض موجز للعملیات 

المختلفة المیاه الجوفیة في هذا النوع من المحطات. ومن اهم طرق معالجة المیاه المالحة ما 

  :)٢٨(یأتي

  :التیسیر (إزالة العسر) بالترسیب - ١

) إزالة مركبات water softening(تعني عملیة التیسیر أو إزالة العسر للمیاه 

المسببة للعسر عن طریق الترسیب الكیمائي. وتتم هذه العملیة  والماغنسیومعنصري الكالسیوم 

في محطات المیاه بإضافة الجیر المطفأ (هیدروكسید الكالسیوم) إلى الماء بكمیات محدودة 

الكالسیوم وهیدروكسید  حیث تحدث تفاعالت كیمائیة معینة تتشكل عنها رواسب من كربونات

الماغنسیوم. وقد یتم اللجوء في كثیر من األحیان إلى إضافة رماد الصودا (كربونات 

الصودیوم) مع الجیر للتعامل مع بعض صور العسر. وتشمل عملیة التیسیر على حوض 

صغیر الحجم نسبیا تتم فیه إضافة المواد الكیمائیة حیث تخلط مع الماء الداخل خلطا سریعا 

لتوزیعها في الماء بانتظام، ثم ینقل الماء إلى حوض كبیر الحجم لیبقي فیه زمنا كافیا إلكمال 

التفاعالت الكیمائیة وتكوین الرواسب حیث یخلط الماء في هذه الحالة خلطا بطیا یكفي فقط 

  لتجمیع والتصادق حبیبات الرواسب وتهیئتها للترسیب في المرحلة التالیة.

من أوائل العملیات التي استخدامها اإلنسان في معالجة المیاه.  تعد عملیة الترسیب

وتستخدم هذه العملیة إلزالة المواد العالقة والقابلة للترسیب أو إلزالة الرواسب الناتجة عن 

عملیات المعالجة الكیمائیة مثل التیسیر والترویب. وتعتمد المرسبات في أبسط صورها على 

  .)٢٩(اسب تحت تأثیر وزنهافعل الجاذبیة حیث تزال الرو 

غالبا من أحواض خرسانیة دائریة أو مستطیلة الشكل تحتوي على  تتكون المرسبات

مدخل ومخرج للماه یتم تصمیمیها بطریقة مالئمة إلزالة أكبر كمیة ممكنة من الرواسب 

)، حیث تؤخذ في االعتبار الخواص الهیدرولیكیة لحركة الماء داخل الحوض. ١(صورة رقم 

على نظام لجمع الرواسب (الحمأة) وجرفها إلى ومن المالمح الرئیسة لحوض الترسیب احتوائه 

بیارة في قاع الحوض حیث یتم سحبها والتخلص منها بواسطة مضخات خاصة. ویمكن دمج 

عملیات إضافة المواد الكیمائیة والخلط البطيء والترسیب في حوض واحد یسمى مرسب 

  الدفق العلوي .
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  حوض في السطح على تطفو ) الشوائب١صورة (

  
  http://ar.wikipedia.org/wikiالمصدر:  

  

 :التناضح  -٢

هو اإلسم الذي یطلق على عملیة انتقال المذیب  Osmosisالتناضح أو اإلسموزیة 

 OSMOSوهو في المعنى كلمة مشتقة من اإلغریق  عبر غشاء شبه مسامي إلى المذاب،

فهو قوة فیزیائیة و نزعة طبیعیة للمیاه ،فعند وجود عینتي ماء یفصل  والتي تعني النبض.

، ومذاب بهما مادة ما وبتركیزین مختلفین Semi-permeableبینهما غشاء نصف نافذ 

حیث تنتقل المیاه من  احدى العینتین تركیزها مرتفع بالمادة الذائبة واالخر بتركیز منخفض،

التركیز المنخفض، وتعمل المیاه على اعادة التوازن على منطقة التركیز المرتفع الى منطقة 

 طرفي الغشاء، وتصبح المنطقتین على طرفي الغشاء ذات تركیز واحد بالنسبة للمادة الذائبة

)، تعتمد طریقة التناضح العكسي على الخاصیة االسموزیة، حیث تستخدم ٢( رقم صورة

غط االسموزي الطبیعي للماء، فاذا الضغوط المسلطة على اسطح االغشیة للتغلب على الض

وضع غشاء شبه نفاذ بین محلولین متساویین في التركیز تحت درجة حرارة وضغط متساویین 

ال یحدث اي مرور للمیاه عبر الغشاء نتیجة تساوي الجهد الكیمیائي على جانبیه، واذا ما 

وزي للماء من اضیف ملح قابل للذوبان الحد المحلولین ینخفض الضغط ویحدث تدفق اسم

الجانب األقل ملوحة الى الجانب األكثر ملوحة حتى یعود الجهد الكیمیائي الى حالة التوازن 

السابقة. ویحدث هذا التوازن عندما یصبح فرق الضغط في حجم السائل األكثر ملوحة مساویا 

  .للضغط االسموزي، وهي خاصیة من خواص السوائل لیس لها عالقة بالغشاء
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  واض التناضح العكسي والطبیعي) اح٢صورة (

  
  ar-http://www.nooralbayina.com/articleالمصدر: 

 

وعند توجیه ضغط مساو للضغط االسموزي على سطح المحلول الملحي یتم التوصل 

واذا رفع الضغط الى اكثر من  .الغشاءایضا الى حالة التوازن ویتوقف سریان المیاه من خالل 

ذلك فان الجهد الكیمیائي للسائل سیرتفع ویسبب تدفقا عكسیا للماء من المحلول الملحي باتجاه 

المحلول االقل ملوحة وهو ما یعرف بالتناصح العكسي وفاعلیة طریقة التناضح العكسي في 

فان أغشیة التناضح العكسي % وكذلك  ٩٩التخلص من االمالح ممتازة تصل الى اكثر من 

  .)٣٠(المیاهب عناصر الضارة االخرى الموجودةلها قدرة على التخلص من البكتیریا والجراثیم وال

  الفرز الغشائي الكهربائي (الدیلزة): - ٣

الكهربائیة تجاریًا منذ الستینات، أي عشر سنوات قبل التناضح العكسي.  ُعرفت الدیلزة

وتعتمد  أسلوب تكلفة فعال لتحلیة میاه اآلبار المالحة وفسح المجال لالهتمام في هذا الشأن.

  :تقنیة الدیلزة الكهربائیة على األسس العامة التالیة

  .)IONIC) أو سلبیًا (CATHODICأغلب األمالح الذائبة في الماء متأینة إیجابیا (  .١

) حسبما تحمله من ELECTRODهذه األیونات تنجذب نحو القطب الكهربائي (  .٢

  .)ELETRIC CHARGEشحنة كهربائیة (

سالبة أو یمكن إنشاء أغشیة تسمح انتقائیًا بمرور األیونات حسب شحنتها الكهربائیة (  .٣

  ).موجبة

) - لملحي مثل الصودیوم (+) الكلورأید (إن محتویات األیونات الذائبة في المحلول ا

) تظل منتشرة في الماء لتتولى معادلة شحناتها الخاصة. -- الكالسیوم (++) والكربونات (

وعند توصیل األقطاب الكهربائیة إلى مصدر تیار خارجي، مثل البطاریة المتصلة بالماء، فإن 
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في المحلول، وذلك ممن خالل األیونات تتجه نحو الشحنات المعاكسة لشحناتها والموجودة 

. ولتتم تحلیة )EUTRALIZATIONالتیار الكهربائي الساري في المحلول سعیًا وراء التحیید (

من نوع واحد  المیاه المالحة من خالل هذه الظواهر فإن األغشیة التي تسمح بمرور أیونات

وضع هذه األغشیة بطریقة  ، على أن یتمفقط (ولیس النوعین) توضع بین قطبین كهربائیین

، مع ضع لوح فاصل ونات ذات الشحنة الموجبة السالبةأي غشاء واحد النتقاء األی ،متعاقبة

بین كل غشاءین یسمح بانسیاب الماء بینهما ویشكل أحد اللوحین الفاصلین قناة تحمل میاه 

اه الرجیع. وحیث أن التغذیة والمیاه المنتجة، بینهما یشكل اللوح الفاصل األخر قناة تحمل می

األقطاب الكهربائیة مشحونة وتناسب میاه التغذیة المالحة عبر اللوح الفاصل بزاویة مستقیمة 

على القطب، فإن األیونات تنجذب وتتجه القطب اإلیجابي. وهذا یؤدي تركیز أمالح قناة 

ولكنها ال  الماء المنتج. وتمر األیونات ذات الشحنة السالبة خالل الغشاء االنتقائي لها

تستطیع أن تمر خالل الغشاء الخاص باألیونات الموجبة والذي یقفل خطها وتبقي لألیونات 

. وبالمثل فإن األیونات الموجبة تحت تأثیر القطب السلبي )السالبة في الماء المالح (الرجیع

ت الماء تتحرك في االتجاه المعاكس من خالل الغشاء المنتقي لألیونات الموجبة إلى القناة ذا

المركز في الجانب اآلخر، وهنا یتم اصطیاد األیونات الموجبة حیث أن الغشاء التالي ینتقي 

األیونات السالبة ویمنع أي تحرك نحو القطب. وبهذا األسلوب یتم إیجاد محلولین أحدهما 

یان ُمركز واآلخر قلیل التركیز بین الغشاءین المتعاقبین المتجاورین. وهذان الفراغان المحتو 

) یسمیان خلیة. ویتكون زوج الخلیة لألیونات السالبة وآلخر للموجبة من قبل الغشاءین (واحد

) وفي األخرى الخلیة المخففة للمیاه المنتجةمن خلیتین حیث یهاجر من إحداهما األیونات (

الكهربائیة من عدة  وتتكون وحدة الدیلزة .)٣١()تتركز األیونات (الخلیة المركزة لمیاه الرجیع

مئات من أزواج الخالیا مربوطة مع بعضها البعض بأقطاب كهربائیة تسمى مجمع األغشیة. 

وتمر میاه التغذیة متحاذیة في آن واحد عبر ممرات من خالل الخالیا لتوفیر انسیاب المیاه 

فإنه یمكن  واستنادًا على تصمیم النظام .كما یمر الماء المركز من المجمع المنتجة المحالة

  إضافة المواد الكیمائیة في المجمع لتخفیف الجهد الكهربائي ومنع تكوین القشور.

  االستنتاجات:

تعد التكوینات الجیولوجیة من اكثر العناصر تأثیرا على الخصائص النوعیة والكمیة للمیاه  -١

  الجوفیة.



     ا  ا.. .دأ

  

 ه اا  ا 

  اام. .د.  ا اأ   امت ار ء ادي و
 

 )٤٧٨ ( 

 

  معظم مصادر التغذیة لإلبار تقع في مناطق خارج منطقة الدراسة. -٢

المیاه الجوفیة بشكل عام من الجنوب الغرب باتجاه نهر الفرات في منطقة الهضبة تنحدر  -٣

الغربیة ومن الشمال الغربي باتجاه نهر الفرات في منطقة الجزیرة وذلك یتوافق مع االنحدار 

  .العام لمنطقة الدراسة

ر یتوافر في منطقة الدراسة كمیات كافیة من المیاه الجوفیة یمكن من خاللها استثما -٤

  مساحات واسعة في االنتاج الزراعي.

ان نسبة كبیرة من االبار المحفورة في منطقة الدراسة صالحة من حیث كمیة األمالح  -٥

 الذائبة فیها لزراعة انواع مختلفة من المحاصیل الزراعیة.

معظم اإلبار المحفورة في منطقة الدراسة غیر مجازة رسمیا من المؤسسات الرسمیة اذ  -٦

  بشكل عشوائي من قبل االهالي مما یهدد كمیات المیاه بالنفاد.یتم حفرها 

  التوصیات:

التوسع في زراعة المحاصیل الزراعیة وتربیة الحیوانات في المناطق التي تصلح میاهها  -١

  لإلنتاج الزراعة.

ضرورة وضع قوانین صارمة یمنع بموجبها حفر االبار بشكل عشوائي من قبل االهالي  -٢

اجازة رسمیة بذلك وذلك للمحافظة على كمیات المیاه الجوفیة االبعد الحصول على 

  وتقلیل الهدر منها.

ضرورة دعم المراكز البحثیة الجراء دراسات هایدرولوجیة موسعة على المیاه الجوفیة في  -٣

  منطقة الدراسة من حیث كمیاتها وخصائصها.

لمیاه الجوفیة لما لها ة ا) لدراسGIS( توجیه الباحثین في االعتماد على البرامج التقنیة  -٤

  قدرة وسرعة فائقة في التحلیل والوصول الى نتائج دقیقة. من

توعیة المزارعین وارشادهم الى استخدام االجهزة التقنیة والطرق العلمیة الحدیثة المتبعة في  -٥

 تحلیة المیاه الجوفیة المالحة ودعم الدولة في توفیر هذه االجهزة.

األودیة الكبیرة لالستفادة منها في خزن میاه االمطار التوسع في اقامة السدود على  -٦

 .واستخدامها في المشاریع الزراعیة، فضال عن تغذیة المیاه الجوفیة

  

  



مما  رما     

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٧٩ ( 

 

  ادر:

                                                 

  القائم، الرطبة). الرمادي، حدیثة، عنه، راوة، (الفلوجة، ظة األنبار  من األقضیة  التالیة) تتكون محاف*(

  .٤٥ ص ١٩٩٠، ، نافذه جدیده على تاریخ الفراتین، دار الشؤون الثقافیة، بغدادجعفر الساكني - ١

ي الفیضي الرسوب لنباتات القدیمة في ترسبات السهلالمناخي وتوزیع ا عبد صالح فیاض الدلیمي، التاریخ - ٢

راه (غیر منشورة) كلیة دكتو  المتأخر، أطروحةلنهر الفرات من القائم إلى الرمادي خالل العصر الرباعي 

  .١٦، ص ١٩٩٩العلوم جامعة بغداد، 

)، ٢٣سحر نافع شاكر، جیمورفولوجیة العراق في العصر الرباعي، الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد ( - ٣

  .١٢٥ ، ص١٩٨٩

رسالة ماجستیر  یحیى عباس حسین، المیاه الجوفیة في الهضبة الغربیة من العراق واوجه استثمارها  - ٤

  .١٨ ، ص١٩٨٣(غیر منشورة) كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

مشعل محمود فیاض الجمیلي، األشكال األرضیة لوادي نهر الفرات بین حدیثة والرمادي، رسالة دكتوراه  - ٥

  .١٠ص  ١٩٩٠(غیر منشورة)، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

 ١٩٨٢دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، مدیریة  عبداهللا السیاب وآخرون، جیولوجیا - ٦

  .٣٨ص 

، وضیحي لخارطة العراق الجیولوجیةوخلدون صبحي البصام التقریر الت خلدون عبد الجبار الهاشمي - ٧

مطبعة المدیریة العامة للمسح الجیولوجي والتحري  ،لمسح الجیولوجي والتحري المعدنيالمدیریة العامة ل

  .١٠ ص ،١٩٨٥ بغداد، لمعدنيا

نادر میخائیل اسعد وآخرون دراسة عن كمیات الرسوبات المتوقع تراكمها في خزان القادسیة وتأثیر ذلك  - ٨

 ص ،١٩٨٦ )، وزارة الري، معهد بحوث المیاه والتربة،١٣٠على كفاءة وعمر الخزان، نشرة علمیة رقم (

٢٨.  

ومورفولوجیة، أطروحة  خلف حسین علي فیاض، وادي نهر الفرات بین الرمادي والرمادي دراسة جی - ٩

  .١٤ ص ١٩٩٦ دكتوراه غیر منشورة، كلیة اآلداب جامعة بغداد،

 ، بغداد،٢٣الرمادي طریق القیر إلى بابل، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد  ،صالح فلیح -١٠

  .١٠ ص ،١٩٨٩

ة اآلداب، دحام حنوش، االستیطان الریفي في محافظة األنبار، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) كلی -١١

  .٢٨ ، ص١٩٨٦جامعة بغداد، 

 مصدر سابق، ص جاسم محمد خلف، محاضرات في جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة، -١٢

٤٥.  

، مطابع التعلیم العالي، جامعة راق ارضا وسكانا وموارد اقتصادیةخطاب صكار العاني، جغرافیة الع -١٣

  .٣٠ ، ص١٩٩٠الموصل، 



     ا  ا.. .دأ

  

 ه اا  ا 

  اام. .د.  ا اأ   امت ار ء ادي و
 

 )٤٨٠ ( 

 

                                                                                                                                        

البطاطا في محافظة األنبار، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) كلیة اآلداب،  لطیف محمود حدید، إنتاج -١٤

  .١٤٣ ، ص١٩٨٧جامعة بغداد، 

15- The  Ralph  m. parsons. engineering company  - water  resources  of  iraq, 

op-cit. 1957 .p.30. 

محافظة األنبار رسالة ماجستیر حسین علي عبد الراوي، تحلیل جغرافي إلمكانات اإلنتاج الزراعي في  -١٦

  .١٢ ص ١٩٨٩(غیر منشورة)، كلیة اآلداب، جامعة البصرة، 

صباح محمود الراوي، مظاهر الجفاف في بادیة العراق الشمالیة، المؤتمر الجغرافي األول، كلیة التربیة  -١٧

  .٤ ص ١٩٩٣جامعة األنبار مؤتمر حول التصحر وأثره على التنمیة في محافظة األنبار، 

صكار العاني، جغرافیة العراق الزراعیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، المطبعة الفنیة  خطاب -١٨

  .٦٥ ، ص١٩٧٢الحدیثة، القاهرة، 

احمد صالح محیمید المشهداني، مسح وتصنیف الترب، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،  -١٩

  .١٢ ، ص١٩٩٤

رسالة دكتوراه (غیر منشورة) كلیة اآلداب، جامعة  محمد خلیفة الدلیمي، السكان والغذاء في العراق، -٢٠

  .٢٧ ص ،١٩٨١بغداد، 

عصام خضیر الحدیثي واحمد عصام الدباغ، ترب محافظة األنبار، موسوعة األنبار الحضاریة،  -٢١

  .٦١ ص ،١٩٩٩جامعة األنبار، 

  .٣٦ الخطیب، المراعي الصحراویة في العراق، مصدر سابق، ص محمد محیي الدین -٢٢

محمد موسى الشعباني، دراسة جیمورفولوجیة لمنطقة الحبانیة باستخدام الصور الجویة، رسالة  -٢٣

  .٢٣ ص ،٢٠٠٥ جامعة األنبار، ماجستیر (غیر منشورة) كلیة التربیة،

  .٣٦ ص محمد محي الدین الخطیب، المصدر نفسه، -٢٤

 یة، مصدر سابق، صجاسم محمد خلف، محاضرات في جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشر  -٢٥

١١٧.  

، ١٩٧٨، ٢ الصحراویة في العراق، مطبعة أوفست سرمد، ط ، المراعيمحمد محي الدین الخطیب -٢٦

  .١٩٨ ص

قاسم احمد رمل، المیاه الجوفیة وٕامكانیة استثمارها في (منطقة الجزیرة) محافظة األنبار باستخدام نظم  -٢٧

، ٢٠١٢االنبار، كلیة التربیة، قسم الجغرافیة، م)، جامعة  المعلومات الجغرافیة، اطروحة دكتوراه (غ.

  .٩١ص 

  .١٠٢ المصدر نفسه، ص -٢٨

  تشمل جمیع األمالح الذائبة المتأینة وغیر المتأینة في المیاه وال تشمل المواد العضویة والغازات. -٢٩



مما  رما     

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٨١ ( 

 

                                                                                                                                        

مجموع ى درجة م. یمكن الحصول عل ١٨٠أو  ١١٠تقاس بالترشیح وتبخیر المرشح في درجة حرارة  -

  بجمع تركیز الیونات الموجبة والسالبة. TDIالذائبة  األیونلت

  حیث  TDSمع ال  ECتتناسب ال  -

TDS (mg/l) =A EC (µs/cm     ( 

A  ٠.٧٥ -٠.٥٥ثابت التناسب ویتراوح بین  

  http://sudangeo1.ahlamontada.comللمزید ینظر: 

30- http://sudangeo1.ahlamontada.com. 

تب للطباعة والنشر، ، دار الكخالص حسني األشعب، أنور مهدي صالح، الموارد الطبیعیة وصیانتها -٣١

  .٢٢٣، ص ١٩٨٨جامعة الموصل، 

32- http://ar.wikipedia.org/wiki 
33- http://ar.wikipedia.org/wiki 
34- www.arab-eng.org/…read.php/137952-units-water-RO 
35- http://www.startimes.com/f.aspx 
36- http://www.nooralbayina.com/article-ar 

  


