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   د. حموىد ابراهين هتعب اجلغيفي ا.م.م. سناى لطيف حموىد الذليوي   

               االنسانية بية للعلىمالرتكلية –االنبار جاهعة 

 املستخلص

الؾطشية ألية دولة ولكل مشظقة أو إقميؼ  االستراتيجياتتمعب السياه دورًا أساسيًا في       
شغر عؽ مداحتيا، كؾنيا األساس في إنذاء  وقيام الشذاطات االقترادية السختمفة بغض ال

 ومشيا الزراعية.
 قزاء الرمادي في الجؾفية السياه عمى السؤثرة الظبيعية عؾاملبال البحث اىتؼ قدل        
 نؾعية ىعم مشيا كل تأثير وبيان مدى  والتربة والسشاخ والتزاريس الجيؾلؾجية بالبشية والستسثمة
 ال تغذيتيا ومرادر مكامشيا حيث مؽ السياه الجؾفية ىيدرولؾجية عؽ فزبل  .الجؾفية السياه
 لآلبار . واالنتاجية  االعساق سيسا

تقييؼ صبلحية مياه االبار لبلستعساالت الزراعية مؽ خبلل مقارنة بالدراسة اساسا  تيتؼ        
( وكذلػ مع FAO راعة والغذاء العالسية ) خؾاصيا مع الحدود السقررة مؽ قبل مشغسة الز 

 السؾاصفات العراقية .
الكلسات السفتاحية : السياه الجوفية ، السكامن الجوفية ، التغذية الجوفة ، صالحية السياه    
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ABSTRACT 

     Water plays some fundamental role in the national strategies for 

world states, and for the entire region or territory regardless of its total 

area.  Since water constitutes the  infrastructure for establishing all 

economic diversified activities including agriculture .  
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      Included four chapters, dealt with in chapter I natural factors 

affecting the subterranean water in the Al Ramadi Qadaa of the 

geological structure of the terrain, climate and soil and the extent of the 

impact of each of the quality of groundwater. Chapter II dealt with 

hydrological groundwater in terms of hideaways, and feeding sources 

also addressed the depths and productivity of the wells. 

       the suitability of the four wells for human ,irrigation and animals 

use, by comparing these characteristics with the standards of world 

organization (FAO),and the Iraqi standard 

 الممدمة :

صسيؼ حياة الكائؽ الحي ، ذلػ الن الساء ىؾ العشرر الثاني مؽ ثالؾث يدخل الساء في       
) اليؾاء ، الساء ، الغذاء ( ، فبل غرو ان تيتؼ البحؾث العمسية واألكاديسية   ادامة الحياة

بدراسة السياه ، وتتعسق بالتحميل الجغرافي الذي يخص السؾارد السائية مؽ حيث الكسية 
ستخدام الذي يخص االندان والشبات والحيؾان . ولذلػ أحح  والشؾعية ومدتؾى صبلحية اال

الدراسات الجغرافية الخاصة بالسؾارد السائية ، عمى قدر كبير مؽ األىسية ، ألنيا تغشي 
االندان مؽ حيث الحياة وديسؾمتيا وكذلػ الغذاء كسًا ونؾعًا ومدتؾى اإلنتاج ، وىي مؽ 

 ؾر االقترادي والرفالية االجتساعية .الحمقات الحاسسة في تأثيرىا بدمدمة التظ
استحؾذت الدراسات الييدرولؾجية لمسياه الجؾفية عمى مكانة مسيزة في الؾق  الحاحر        

وعمى السدتؾى العالسي واالقميسي، السيسا في الدول التي تقع حسؽ األقاليؼ الجافة وشبو 
لتزايد الكبير ألعداد الدكان الجافة والتي أخذت تعاني مؽ نقص في كسيات السياه في عل ا

والذي رافقو زيادة في الظمب عمى السياه لبلستعساالت السختمفة، وىذه األىسية لمدراسات 
الييدرولؾجية تأتي مؽ دورىا الكبير في الكذف عؽ السياه السؾجؾدة تح  سظح األرض، مؽ 

ا في االستعساالت حيث تؾزيعيا وحركتيا وخرائريا الفيزيائية والكيسيائية وتحديد صبلحيتي
 الزراعية .
لقد بمغ  السؾارد السائية مؽ األىسية الى الدرجة التي جعم  بديييات السشظق،              

او أي باحث جغرافي، عمى يقيؽ بعدم تظؾر أي شعب يعاني مؽ الغسأ في الؾق  الذي 
 ظرق بيؽ السؾتتذاركو ارحو العشاء مؽ شح السياه . اذ كيف يبدع عقل اندان عشد مفترق ال

الى  وما جدوى ارض صالحة بسداحات شاسعة يجثؼ فؾقيا شبح اليبلك وال تجد والحياة،
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مؽ سؾرة  ٖٓعشرر الحياة سبيبل . وىذا اعغؼ مرداق لحكيقة ما ذكره هللا تعالى في اآلية ) 
  .األنبياء( : )َوَجَعْمَشا ِمَؽ اْلَساِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ( 

 :   مذكلة الدراسة
 تتسحؾر مذكمة الدراسة حؾل التداؤل الرئيس االتي :       

ىل يسكؽ استثسار السياه الجؾفية الستاحة في قزاء الرمادي في االستعساالت الزراعية في 
 حؾء خرائريا الشؾعية . باالعتساد عمى السعايير العمسية في صبلحية مياه الري .

 مق مشو استفيامًا وتعؾد اليو جؾابًا مثل :ومؽ ىذا التداؤل الرئيس تتذعب أسئمة ثانؾية تشظ
 ىل ىشاك عبلقة بيؽ السؾارد السائية ووسظيا الجغرافي ؟ -
 تمػ السؾارد ؟ل الشؾعية  كفاءةالما مدتؾى  -

 فرضية الدراسة  :
تفترض الدراسة وجؾد حكيقة قائسة فعبًل ىي ان الؾحع الييدرولؾجي والييدروجيؾلؾجي      

زمانا ومكانا مؽ خبلل خرائريا الشؾعيةمسا انعكس عمى صبلحيتيا اثر عمى السياه الجؾفية 
 في االستعساالت الزراعية.

 مشهجية الدراسة  :  
تدير خظى ىذه الدراسة بسشيجية البحث التحميمي ومعالجة الغؾاىر الظبيعية وفقًا لسبدأ        

الؾصفي السجرد قدر  التعميل والتحميل بسشظق جغرافي واحح السعالؼ ، واالبتعاد عؽ السشيج
اإلمكان ، اال السباب تؾجبيا احكام الزرورة . كسا تحاول الدراسة بيذه السشيجية اثبات 
الحقائق بسا يدعسيا مؽ إحراءات مؾثقة وخرائط وجداول ومرادر معتسدة في مجاالت 

 البحث العمسي .
 هدف الدراسة  :

 في قزاء الرمادي الجؾفية  السائيةالسؾارد  صبلحيةتيدف الدراسة الى ابراز حكيقة        
 . بسا تحسمو مؽ خرائص فيزيائية وكيسيائية  في االستعساالت الزراعية

 حدود الدراسة :
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تشحرر مشظقة الدراسة بقزاء الرمادي مركز محافغة االنبار تحديدًا ، مؽ  حيث        
، وتحدىا محافغة السكان اذ يحدىا مؽ جيتي الذسال والذسال الذرقي محافغة صبلح الديؽ 

كرببلء مؽ جيتي الجشؾب والجشؾب الذرقي . اما مؽ جية الذرق فيحدىا قزاء الخالدية ، 
في حيؽ يحدىا قزاء ىي  مؽ جيتي الغرب والذسال الغربي ، وقزاء الرطبة مؽ الغرب 

 والجشؾب الغربي . 
   ˉٖٙ   ˭ٖ٘ي عرض)  حدود الفمكية لسشظقة الدراسة، فـأنـيـا تـشحرـر بيؽ دائرتلاما ا       
   ˭ٓ٘( )   °ٕٗ   ˉٕٛ   ˭ٓ٘وبيؽ خظي طؾل)   شسااًل،، (   °ٖٖ  ˉٓ٘   ˭٘ٔ( )  °ٕٖ
سشة )  خبللحرر الدراسة فتش اما الحدود الزمانية( .  ٔ)  خريظة شرقاً   ،(     °ٖٗ   ˉٕٖ

ٕٓٔٙ   ) 
 االنبار موقع مشطقة الدراسة من العراق والسحافظات واقزية محافظة( 1خريطة ) 
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 –المصدر :جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، الهيئة العامة للمساحة ، وحدة انتاج الخرائط ، خريطة محافظة االنبار 
  . 72، ص 7102لضاء الرمادي ، 

 السبحث االول / الخرائص الجغرافية الطبيعية السؤثرة في السياه الجوفية :
مشظقة ، مؽ السؾاحيع التي ليا  أليةعد دراسة الخرائص الجغرافية الظبيعية ت       

 تأثيرىاالعشرر االساس في رسؼ شخرية االقميؼ . وليا دور كبير في  ألنيامدلؾالت مكانية ، 
. لذلػ سؾف نتشاول ىذه  الكسية والشؾعية ياخرائر تحديدعمى السؾارد السائية مؽ خبلل 

  الخرائص كاالتي :
       البشية الجيؾلؾجية :  – اوال

 تعد دراسة البشية الجيؾلؾجية لمسشظقة مؽ االسس السظمؾبة لدراسة السؾارد السائية           
مؽ خبلل كسيات الترريف وحركة وانتقال السياه مؽ خبلل الذقؾق والفؾاصل والفؾالق  الجؾفية

مؽ خبلل  هالسيا يةفي نؾع تأثيرىاى خرى الحاممة لمسياه في مداماتيا. احافة الوالتراكيب اال
 ة.االخرى الذائب والسؾاداالمبلح 

 
تقدؼ جيؾلؾجية مشظقة الدراسة الى طابعيؽ ىسا الظابع الترسيبي والظابع التكؾيشي ، اما      

الترسيبي فيذسل الترسبات الجبدية التي تغظي معغؼ مشاطق القزاء وتذسل السداحة االوسع 
ات الجيؾلؾجية االخرى . اذ تغظي وسط القزاء والجيات الجشؾبية بيؽ الترسبات والتكؾيش

والجشؾبية الذرقية والجية الذسالية الغربية ، والذي تغير عميو بعض الفؾالق اىسيا فالق ابؾ 
جشؾبي شرقي ، مع بعض الفؾالق الرغيرة  –الجير الذي يستد باتجاه شسالي غربي 

نحؾ الذرق مع انحراف نحؾ الجية الجشؾبية السدتعرحة التي تكؾن باتجاه جشؾبي غربي 
( .  تمييا ترسبات الديل الفيزي التي تعؾد الى العرر الحديث )  ٕالذرقية خريظة ) 

 اليؾلي  ( التي كؾنيا نير الفرات عمى امتداد مجراه ، واغمب مكؾنات ىذه الترسبات ىي مؽ
( مترا عشد  ٘ٔــ  ٕٔفيؾ بيؽ)الرمل والرمرال والظيؽ ، اما سسكيا فيتبايؽ مؽ مكان آلخر  

مجرى الشير ويقل باالبتعاد عشو الى ان يرل عشد حافتي اليزبة  الغربية وبادية الجزيرة 
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(. ثؼ ترسبات السدتشقعات الرحراوية الستسثمة بأقرى الجيات ٖ(سؼ)ٓ٘بدسػ يرل الى)
 سالية الذرقية . الذسالية حؾل بحيرة الثرثار. وترسبـات السـدرجات الشيـرية في الزاوية الذ

الظابع التكؾيشي ، ويذسل تكؾيؽ الشفايل الذي يغظي الجيات الغربية والجشؾبية اما        
الغربية ، واغمب مكؾناتو جبدية مختمظة مع ترسبات طيشية ورممية . ويتداخل معو تكؾيؽ 

ة الغربية . الفتحة الذي يغير بسداحات صغيرة في الجيات الغربية والجشؾبية الغربية والذسالي
يرجع ىذا التكؾيؽ الى الزمؽ الجيؾلؾجي الثالث)السايؾسيؽ االوسط(،ويتكؾن مؽ حجر الجبس 

 ( ٗوحجر الكمس وبعض الظيؽ االحسر والرمل الحجري الخفيف بذكل طبقات)
اما تكؾيؽ انجانة فيشكذف في الجيات الذسالية . اذ يستد عمى شكل شريط حيق      

جشؾب بحيرة الثرثار.كسا يغير في  تشقعات والترسبات الجبديةمحرؾر بيؽ رسؾبيات السد
بعض السشاطق السحدودة حسؽ ترسبات الديل الفيزي شرق مشظقة الدراسة بيؽ يسيؽ نير 

ويبرز كذلػ شسال غرب القزاء عمى يدار الفرات ويتألف مؽ  الفرات وبحيرة الحبانية
 لرمل والسارل .مكؾنات جبدية تعمؾىا طبقات مؽ حجر الكمس والظيؽ وا

لقد ارتبظ  خرائص السياه الكسية والشؾعية بالبشية الجيؾلؾجية مؽ خبلل تحكسيا         
بحركة السياه االفكية والعسؾدية وفرصة تؾاجد السكامؽ والخزانات الجؾفية وامكانية استثسارىا . 

بة وامبلح تأثيرىا بسدى صبلحية ىذه السياه مؽ خبلل ما تحسمو مؽ مؾاد ذائ زيادة عمى
اكتدبتيا السياه مؽ خبلل تحمل بعض السعادن السؾجؾدة في الرخؾر التي ازدادت بسرور 
الؾق  ، وبالتالي اعظاء الرؾرة الشيائية لتؾزيع السكامؽ واالبار جغرافيا محكؾمة باالندياب 

 الييدروليكي وفق ميل الظبقات الجيؾلؾجية ودرجة انحدارىا.
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 بشية الجيولوجية في قزاء الرماديال( 2خريطة )  
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السردر : جسيؾرية العراق ، وزارة الرشاعة والسعادن ، السشذأة العامة لمسدح الجيؾلؾجي 
.  ٕٓٔٓ، لدشة  ٔ:ٓٓٓٓٓٓٔوالتحري السعدني ، خريظة العراق الجيؾلؾجية ، مكياس 
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 الدطح :  –ثانيا 
لمدراسات الييدرولؾجية مؽ خبلل ان لمدراسات الجيؾمؾرفؾلؾجية اىسية خاصة          

الؾقؾف عمى حكيقة مؾرفؾلؾجية السشظقة ومعرفة طبيعة السشحدرات وخرائص احؾاض 
االنيار والؾديان التي تؤثر عمى حركة وكسية وسرعة السياه سؾاء اكان  سظحية ام جؾفية . 

اليزبة يقدؼ سظح قزاء الرمادي الى ثبلثة اقدام ىي الديل الرسؾبي وبادية الجزيرة و 
 ( وكاالتي : ٖالغربية )خريظة 

 اقدام سظح مشظقة الدراسة ( ٖخريظة ) 

 
السردر : جسيؾرية العراق ، وزارة الرشاعة والسعادن ، السشذأة العامة لمسدح الجيؾلؾجي     

       ٕٓٔٓ، لدشة  ٔ:ٓٓٓٓٓٓٔوالتحري السعدني ، خريظة العراق الجيؾلؾجية ، مكياس 
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 :  الدهل الرسوبي –  1
ىؾ احد االقدام الرئيدة في سظح العراق عامة ومحافغة االنبار خاصة وتحديدا مشيا        

 قزاء الرمادي ،اال انو االصغر مداحة مؽ بيؽ االقدام الثبلثة االخرى مؽ مشظقة الدراسة . 
( الظرابذة عمى ٕٔاذ يبدأ الجزء الؾاقع مشو حسؽ ىذه الدراسة ، مؽ السقاطعة )         

( البؾعبيد شرقا . في حيؽ يبدأ بالسقاطعة ٕٗار الفرات غربا ويشتيي بشياية السقاطعة )يد
( ٙ( زوية سظيح شرقًا)ٕٚ( ابؾ طيبان عمى يسيؽ الفرات غربا ويشتيي بشياية السقاطعة )ٔٗ)
 . 

( ويكؾن انحداره الظؾلي مع *( كيمؾ مترا .)ٖٔ – ٖيتبايؽ اتداع ىذا الديل بيؽ )       
ريان نير الفرات وانحداره العرحي يكؾن عسؾديا عمى االنحدار االول ، ويتجو مؽ اتجاه ج

 ٘كتف الشير نحؾ اطراف اليزبة السظمة عميو مؽ الجانبيؽ ، يبمغ معدل ارتفاع الديل) 
 ( مترا فؾق مدتؾى سظح البحر. ٕ٘.
 اليزبة الغربية : – ٕ

جزاء سظح القزاء ، وتقع الى تذكل مشظقة اليزبة الغربية القدؼ االوسع مؽ ا       
 – ٕٔالجشؾب مؽ الديل الرسؾبي بامتداد عام تجاه نير الفرات . ويتراوح ارتفاعيا بيؽ) 

( مترا . وليا انحدار عام  ٔ٘. ٘( مترا فؾق مدتؾى سظح البحر بسعدل عام يبمغ )  ٕٛٙ
الجية الذرقية ، زيادة باتجاه بحيرتي الرزازة في الجية الذسالية الذرقية ، وبحيرة الحبانية في 

 عمى اتجاىيا نحؾ نير الفرات والديل الرسؾبي الذي يتداخل ارتفاعو مع حدود اليزبة . 
 بادية الجزيرة : – ٖ

تشحرر بادية الجزيرة بيؽ بحيرة الثرثار مؽ الذسال والديل الرسؾبي مؽ  الجشؾب ،         
(مترا  ٕ٘ٔل التي يرل ارتفاعيا) (مترا مع وجؾد بعض التبل ٓٓٔ – ٕٔيبمغ ارتفاعيا بيؽ) 

، وليا انحدار يتجو صؾب بحيرة الثرثار شساال ونير الفرات  جشؾبا . ويغمب االنبداط عمى 
حدودىا مع الديل الرسؾبي الذي يتداخل معيا لعدة كيمؾ مترات، كسا ان ليا نفس االنبداط 

 في حدودىا الذسالية مع بحيرة الثرثار .

                                                 

  Gis .)*( ذن اسرخشاج هساحح واسذفاع اقسام السطح هي خالل اسرخذام هؼطياخ تشًاهح 
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ثير واحح في كسية التغذية السائية الجؾفية وذلػ يتؾقف عمى تؾاجد ان لمتزاريس تأ       
الؾديان وشبكة امتدادىا وانساط ترريفيا مسا نعكس بدرجة واححة عمى تؾزيع االبار واعساقيا 

 . 
 السشاخ : –ثالثا 
ان مشاخ مشظقة الدراسة يتسيز بالقارية والجفاف ، فيؾ حار جاف صيفا بارد ذو امظار        
ذبة شتاًء مع ارتفاع السدى الحراري اليؾمي والدشؾي . وإليجاد اثر عشاصر السشاخ متذب

 وتؾحيحيا تؼ اعتساد بيانات محظة قزاء الرمادي السشاخية وكاالتي :
 درجات الحرارة :  – ٔ

تتدؼ مشظقة الدراسة بالتظرف الذديد في درجات الحرارة وتبايؽ معدالتيا بيؽ احر        
( مسا يشعكس ذلػ عمى السؾارد  ٔوالذكل  ٔابردىا شتاًء )يبلحع الجدول الذيؾر صيفًا و 

السائية الجؾفية مؽ خبلل تبخير السياه في التربة والشبات السرتفعة مؽ جؾف االرض عؽ 
 طريق الخاصية الذعرية .
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 ( 1جدول ) 
 . 2112 – 1891ل السدة ( لسحطة الرماديخال °معدل درجات الحرارة الذهرية الرغرى والعظسى )م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
السردر : جسيؾرية العراق ، وزارة الشقل والسؾاصبلت ، الييئة العامة لؤلنؾاء الجؾية    

 . ٕٚٔٓ، بيانات غير مشذؾرة ، بغداد ، والرصد الزلزالي ، قدؼ السشاخ  
 
 
 
 
 

 درجة الحرارة االشير   
 الرغرى     

 درجة الحرارة 
 العغسى   

 السعدل  

 ٓ.ٓٔ    ٖ.٘ٔ     ٚ.ٗ       ٕك     
 ٕ.ٕٔ    ٖ.ٚٔ     ٔ.ٙ      شباط   
 ٗ.ٙٔ    ٕ.ٖٕ     ٚ.ٜ      اذار    
 ٗ.ٕٕ    ٖ.ٜٕ     ٘.٘ٔ     نيدان   
 ٚ.ٕٚ    ٖ.ٖ٘     ٕ.ٕٓ     مايس   
 ٓ.ٕٖ    ٓ.ٓٗ     ٔ.ٕٗ     حزيران   
 ٗ.ٖٗ    ٘.ٕٗ     ٗ.ٕٙ     تسؾز   
 ٛ.ٖٖ    ٕ.ٕٗ     ٗ.ٕ٘     اب    
 ٕ.ٖٓ    ٛ.ٖٛ     ٚ.ٕٔ     ايمؾل   
 ٛ.ٕٗ    ٗ.ٕٖ     ٕ.ٚٔ     ٔت    
 ٗ.ٛٔ    ٕ.ٕٙ     ٙ.ٓٔ     ٕت    
 ٚ.ٔٔ    ٖ.ٛٔ     ٔ.ٙ     ٔك    
 ٛ.ٕٕ    ٓ.ٖٓ     ٙ.٘ٔ     السعدل  
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 ( ٔشكل )                                
 – ٜٓٛٔلسحظة الرمادي خبلل السدة ( °ت الحرارة الذيرية الرغرى والعغسى )ممعدل درجا
ٕٓٔٙ .                       

   
 ( . ٔالسردر : بيانات الجدول ) 

( ان مـعــدل درجــات الحرارة لمسدة ٔ( والذكل ) ٔيتزح مؽ معظيات الجـدول )        
( لذير كانؾن الثاني ثؼ ترتفع  °م ٓٔقع ) ( يبدأ باالرتفاع التدريجي بؾا ٕٙٔٓ – ٜٓٛٔ)

(لذير تسؾز. وقد تزامؽ ذلػ مع قمة الرطؾبة  °م ٗ.ٖٗمع بداية شيؾر الريف لترل الى) 
وصفاء الدساء وانعدام االمظار عبلوة عمى عسؾدية اشعة الذسس في مدارىا االفقي ، ثؼ تبدأ 

 (في شير كانؾن االول .  °مٕ.ٕٔدرجات الحرارة باالنخفاض التدريجي لترل الى    ) 
 االمظار :  – ٕ

تعد االمظار مؽ السرادر الرئيدة لمسؾارد السائية الدظحية والجؾفية وليا اىسية         
 خاصة في السشاطق الجافة وشبو الجافة . وتكسؽ اىسيتيا في تغذية الخزانات الجؾفية بالسياه .

الذيرية والدشؾية لؤلمظار في مشظقة ( السعدالت  ٕ( والذكل)  ٕويسثل الجدول )        
 الدراسة .
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 ( ٕجدول ) 
 السعدالت الذيرية لكسية االمظار الياطمة ) ممؼ ( في قزاء الرمادي

 ٕٙٔٓ – ٜٓٛٔخبلل السدة 
 كسية االمظار الذير  

 )ممؼ(     
 كسية االمظار الذير 

 )ممؼ(     
 ٓ.ٓ     تسؾز  ٛ.ٕٔ     ٕك   
 ٓ.ٓ     اب   ٖ.ٙٔ     شباط  
 ٗ.ٓ     ايمؾل  ٔ.ٕٔ     اذار   
 ٘.ٚ     ٔت   ٙ.ٛ     نيدان  
 ٔ.ٙٔ     ٕت   ٛ.ٗ     مايس  

 ٕ.ٕٓ     ٔك   ٔ.ٓ     حزيران
 ٜ.ٚٓٔ     مجسؾع السعدالت الدشؾية العامة     

ؤلنؾاء الجؾية السردر : جسيؾرية العراق ، وزارة الشقل والسؾاصبلت ، الييئة العامة ل      
  . ٕٚٔٓقدؼ السشاخ  ، بيانات غير مشذؾرة ، بغداد ، والرصد الزلزالي ،  
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 ( ٕشكل ) 

 السعدالت الذيرية لكسية االمظار الياطمة ) ممؼ ( في قزاء الرمادي
            ٕٙٔٓ – ٜٓٛٔخبلل السدة 

 
 (              ٕساد عمى جدول ) السردر : باالعت       
( ان امظار مشظقة الدراسة شتؾية ٕ( والذكل ) ٕاذ يتزح مؽ معظيات الجدول )        

الظابع وتشعدم تسامًا في اشير الريف السيسا تسؾز واب . اذ سجل ادنى معدل ىظؾل ليا 
ي . وبسا انيا ممؼ( لكل مشيسا عمى التؾال ٗ.ٓ،    ٔ.ٓفي شيري حزيران وايمؾل بؾاقع ) 

امظار شتؾية لذلػ سجم  اعمى معدل ليا في شيري كانؾن الثاني وكانؾن االول بؾاقع ) 
ممؼ( لكل مشيسا عمى التؾالي . في حيؽ كان السجسؾع الدشؾي لسعدل جسيع  ٕ.ٕٓ،    ٛ.ٕٔ

ممؼ/سشة(. فيي بيذا الؾاقع ال يعؾل عمييا في تزويد مؾارد مشظقة  ٜ.ٚٓٔالذيؾر ىؾ ) 
 سة السائية جؾفية بالسياه . الدرا

ولكي ال يكؾن الكبلم عذؾائيا جزافًا عؽ قمة الؾارد السظري لذلػ تؼ اعتساد معادلة        
( لمؾقؾف عمى حكيقة درجة جفاف مشظقة الدراسة . وبتظبيق السعادلة ٜ()*الجفاف لثؾرنثؾي )

 ع حسؽ السشاخ الجاف قميل االمظاريتزح لشا ان مشظقة الدراسة تق

                                                 

 )*( هؼادلح الدفاف لثوسًثويد تالصيغح االذيح :
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 التربة : –رابعا 
تحغى التربة بأىسية متسيزة في الدراسات الجغرافية عامة وفي حقل الجغرافية الظبيعة        

خاصة والييدرولؾجيا تحديدًا ، وذلػ مؽ خبلل نؾعيتيا وندجتيا وعسقيا الذي يحدد درجة 
ياه تح  نفاذيتيا ومؽ ثؼ مقدار التدرب الدظحي نحؾ السياه الجؾفية وخزانات ومكامؽ الس

 الدظحية . ىذا الى جانب تأثيرىا عمى الخؾاص الفيزيائية والكيسيائية لمسياه .
تتؾاجد وتشتذر في مشظقة الدراسة اربعة اصشاف رئيدة مؽ الترب تؾححيا الخريظة )       
 ( . متبايشة السداحة واالتداع ولكل مشيا خرائريا وتركيبتيا الخاصة . ٗ
 
 مختمظة :تربة صحراوية جبدية  – ٔ 

يعكس ىذا الرشف مؽ التربة سيادة السشاخ الجاف والغظاء الشباتي الفقير ونذاط        
عؾامل التعرية الرحراوية السختمفة . وتعد االوسع انتذارًا في مشظقة الدراسة . اذ تغظي اكثر 

لف % ( مؽ سظح اليزبة الغربية في األجزاء الجشؾبية والغربية مؽ القزاء ، وتتأ ٜ٘مؽ ) 
% ( ٘ٗمؽ مكؾنات كمدية ورممية وطيشية مختمظة بشدب عالية مؽ الجبس قد ترل الى ) 

 ( .ٔٔ( سؼ وتترف بارتفاع ندبة السمؾحة فييا) ٕ٘مؽ مكؾناتيا . اما سسكيا فيرل الى ) 

                                                                                                                                        
9/10

2.12
65.1 









t

r
                                                    

 ار اى :

 rـوي لألهـطــاس   =  الـودـوـوع السٌـ

 tالوؼذل السٌوي لذسخاخ الحشاسج  =  

 وقذ حذد ثوسًثويد دسخح الدفاف تٌرائح الوؼادلح تاالذي :

 هٌاخ خاف   61اقل هي 

 هٌاخ شثه خاف   16  – 61

 رطب شبه مناخ   32 ـــ  23

 رطب مناخ 731 ـــ  36

 جدا   رطب فاكثر  مناخ  731
 

 :رلك في يٌظش  
 –ػادل سؼيذ الشاوي، وقصي ػثذالوديذ الساهشائي، الوٌاخ الرطثيقي، وصاسج الرؼلين الؼالي والثحث الؼلوي            

 . 91 - 99ص  6991اهغ تغذاد ، خ
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 تربة صحراوية جبدية : – ٕ
لدراسة الى يدؾد ىذا الرشف مؽ الترب الرحراوية في االقدام الذسالية مؽ مشظقة ا       

الذسال مؽ نير الفرات حتى بحيرة الثرثار . وتحتؾي عمى ندبة عالية مؽ كبريتات الكالديؾم 
) الجبس ( وتتألف طبقاتيا االساسية مؽ عدة مكؾنات اىسيا الجبس والحجر الكمدي والحجر 

 سؼ ( . في حيؽ ان نفاذيتيا تبمغ) ٕٓ – ٘الرممي ، كسا تستاز بزحالة العسق فيؾ بيؽ ) 
 ( .ٕٔ(سؼ/يؾم ) ٕٗ( ممؼ / الداعة أي)  ٓٔ
 تربة الديل الرسؾبي : – ٖ

تشتذر تربة الديل الرسؾبي في قزاء الرمادي بالذريط السستد مع نير الفرات وتتؾسع        
حدود ىذا الذريط ابتعادًا عؽ الشير في اماكؽ وتقترب في اماكؽ اخرى . ويستاز ىذا الرشف 

 – ٔلدراسة وارتفاع مشدؾب السياه الجؾفية فيو الذي يتراوح بيؽ ) باستؾاء سظحو في مشظقة ا
 م( بحدب ارتفاع السشظقة وبعدىا عؽ الشير . ٘
 تربة اراحي الكثبان الرممية : – ٗ

تذغل ىذه الترب مداحات محدد مؽ مشظقة الدراسة حسؽ تكؾيؽ اليزبة الغربية .        
ًا لغروف تكؾنيا ، فيي ترب صحراوية تتكؾن وىي غير ميسة مؽ الشاحية الييدرولؾجية نغر 

مؽ الرمال والجبس وحجر الكمس . تستاز بشدجتيا الخذشة جدًا ، ذات نفاذية عالية جدًا يبمغ 
ممؼ/ساعة( في حيؽ ان قابميتيا عمى االحتفاظ  ٓٛ – ٓ٘معدل امتراصيا لمساء بيؽ ) 

 ( . ٖٔبالسياه رديئة جدًا)
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 ب في مشطقة الدراسةاصشاف التر ( 4خريطة ) 

 
 ,Buringh, Soils and Soil Conditions in Iraq Ministry of  Agricultureالسردر :   

Baghdad,1960. University for pure science, ISSN, 1991-8941, Vol.4, No. 3, 
2010.  ، 
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 / الخرائص الهيدرولوجية للسياه الجوفية : الثانيالسبحث 
الجؾفية بانيا السياه التي تدرب  خبلل طبقات األرض وعبر الفراغات تعرف السياه       

والسدامات والذقؾق مؽ االمظار واألنيار والبحيرات بأعساق مختمفة عؽ سظح األرض 
سة البد مؽ درا وبسشاسيب متبايشة ومتغيرة باستسرار بحدب االستثسار والتكؾيؽ الجيؾلؾجي . 

مؽ  لؾجية بحدب تؾاجدىا داخل حدود قزاء الرمادي بدرجةمؽ الشاحية الييدرو السياه الجؾفية 
 االتي:  التفريل عمى الشحؾ

 مكامؽ السياه الجؾفية  : –اواًل 
تتبايؽ في  ( ٘يؾجد في مشظقة الدراسة سبعة مكامؽ جؾفية رئيدة خريظة )        

ة خرائريا مؽ حيث االتداع والعسق واالنحدار وطبيعة الرخؾر الخازنة لمسياه ودرج
مداميتيا ونفاذيتيا التي انعكد  بسجسميا عمى كسية ونؾعية السياه الجؾفية في كل مكسؽ 
مائي بحدب عروف تكؾيشو . لذلػ ال بد مؽ دراسة ىذه السكامؽ لسعرفة اثر تمػ الخرائص 

 عمى السياه الجؾفية ومؽ االقدم الى االحدث كسا يأتي : 
 مكسؽ ام ارحسة الجؾفي : – ٔ

ىذا السكسؽ في الجيات الغربية والجشؾبية الغربية مؽ قزاء الرمادي بامتداد  يتؾاجد        
داخل  توتبمغ مداحو الى عرر الباليؾسيؽ األعمى .  و. يرجع تكؾيش طؾلي مع قزاء الرطبة

()*(. ويعد مؽ ٕكؼ ٚٚٓٔحدود مشظقة الدراسة الستسثمة بالحدود االدارية لقزاء الرمادي ) 
فغة االنبار وقزاء الرمادي نغرًا لخزنو كسيات كبيرة مؽ السياه داخل السكامؽ السيسة في محا

 (٘ٔصخؾره الدلؾمايتية واحجاره الجيرية الدلؾمايتية التي تستاز بؾجؾد الذقؾق والتكيفات فييا)
     
/يؾم ( ، وقيؼ معامل ٖم ٕٖٓ – ٘تراوح  قيؼ معامل الشاقمية لمخزان الجؾفي بيؽ )       

(. لذلػ يعد مؽ السكامؽ الحيؾية ألنو يستاز ٙٔ/يؾم ()ٖم ٖ.ٛ– ٕ.ٓ)     الشفاذية بيؽ
 بانتاجية عالية،اذ يتؼ تعزيز االنخفاض الشاتج عؽ تذغيل االبار برؾرة سريعة مؽ قبل

 السكسؽ بدبب طبيعة السكسؽ الميثؾلؾجية.
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 مكسؽ الدمام الجؾفي : – ٕ 
ة لكؾنو االوسع مداحة مؽ بكية السكامؽ يعد مؽ السكامؽ الرئيدة في مشظقة الدراسو        

ذغل الجيات الجشؾبية والجشؾبية الذرقية ، وي (ٕكؼ ٖٕٓٙاألخرى ، اذ تبمغ مداحتو ) 
باالمتداد مع بحيرة الرزازة ، ولو امتداد بذريط يقل اتداعًا باالتجاه غربًا حتى حدود القزاء 

واليشابيع الستدفقة واالبار االرتؾازية الغربية . وىذا االترال السدتسر ساعد عمى عيؾر العيؾن 
 في حدوده الذرقية بالقرب مؽ بحيرة الرزازة ألنو مؽ الشؾع السحرؾر داخل مشظقة الدراسة . 

يتألف تكؾيؽ الدمام مؽ صخؾر جيرية متشؾعة تستاز في بعض السشاطق بأنيا عالية        
اليتيؽ في مؾاقع تؾاجد ىذه التكيف تحتؾي عمى تذققات وتكدرات وذات مدامية ونفاذية ع

/يؾم (وقيؼ معامل ٖم ٓٓٗ – ٙسجم  قيؼ معامل الشاقمية في مكسؽ الدمام بيؽ). اذ  الغاىرة
 . (ٚٔم/يؾم () ٔٔ – ٕ.ٓالشفاذية بيؽ) 

 مكسؽ الفرات الجؾفي : – ٖ
. اذ يستد بذكل شريط مؽ حدود  ( ٕكؼ ٖ٘ٓٔسكسؽ مداحة ترل الى) ىذا اليذغل        

سكسؽ الى ال ىذا ؽ الجية الغربية والذسالية الغربية ثؼ يزيق باالتجاه شرقًا . يعؾدالقزاء م
عرر ) السايؾسيؽ ( وىؾ مؽ السكامؽ الجيدة خاصة في جزئو األسفل الذي يتألف مؽ 
 مفتتات كمدية بذكل مدممكات مؽ الحرى بأحجام مختمفة والحتؾائو عمى الذقؾق والفؾاصل .

رات وحدة ىيدروليكية مؾحعية مع بعض أجزاء مكسؽ الدمام . وىؾ يذكل مكسؽ الف         
مؽ الشؾع الحر غير السحرؾر الذي تتحرك فيو السياه بحرية كبيرة ، اذ تتراوح قيؼ ناقميتو بيؽ 

 ( .ٛٔم/يؾم () ٙ.ٓٔ – ٕ.ٓم/يؾم ( بيشسا ترل نفاذيتو الى )  ٜٖٙ – ٖ) 
 مكسؽ الفتحة الجؾفي : – ٗ

طؾلي مع نير الفرات مؽ حدود  بامتداد ٕ( كؼ ٕٙٛكسؽ الفتحة الى ) ترل مداحة م       
الى عرر  هتعؾد صخؾر  الى حدوده الذرقية مع قزاء الخالدية ، القزاء الذسالية الغربية

وتتألف مؽ الحجر الجيري والجبس والسارل . ويعد مؽ السكامؽ الجيدة ، السايؾسيؽ األوسط 
التكيفات الشاتجة عؽ الذوبان الدريع لمرخؾر الجبدية مسا ؾجؾد التذققات و لالخازنة لمسياه 

 ٔ.ٓ/يؾم ( وبشفاذية بيؽ ) ٖم ٓٓ٘ – ٘)       ساعد عمى زيادة الشاقمية فييا لتشحرر بيؽ
 .       (ٜٔ/يؾم ()ٖم ٚ.ٗٔ –
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 مكسؽ انجانة الجؾفي : – ٘
( .  ٕكؼ ٜٗٔ)  يعد ىذا السكسؽ اصغر مكامؽ مشظقة الدراسة مداحًة ، اذ يذغل       

ويستد في الجية الذسالية مؽ القزاء في مشظقة الجزيرة بذكل عرحي مؽ الحدود الذسالية 
الغربية الى الحدود الذسالية الذرقية . ويكؾن مغظى بالترسبات الجبدية الحديثة باستثشاء 

 الجزء السكذؾف مشو والستداخل مع مكسؽ ترسبات السدتشقعات الرحراوية .
) ؽ /يؾم ( ونفاذية بيٖم ٖٕ٘ – ٕقابمية مكسؽ انجانة عمى نقل السياه بيؽ ) ترل        
( . اال انو غير ميؼ مؽ الشاحية الييدرولؾجية نغرًا لقمة مداحتو ٕٓم/يؾم () ٕ.ٕٔ – ٔ.ٓ

م ( ولكؾنو يعتسد اعتسادًا كميًا عمى االمظار في  ٖٓومحدودية سسكو الذي ال يتجاوز ) 
 م  أىسيتو لقمة مياىو الشاتجة عؽ قمة االمظار في مشظقة الدراسة . تغذيتو السائية لذلػ ق

 مكسؽ ترسبات السدتشقعات الرحراوية : – ٙ
تغظي ىذه الترسبات الجية الذسالية لسشظقة الدراسة بسحاذاة بحيرة الثرثار بسداحة        

ذأت مع ترسبات ممحية ن تألف مؽ رواسب طيشية ورمال ناعسةوي(ٕكؼ ٖٛٓ)  ترل الى
تشحرر قيؼ الشاقمية في ىذا السكسؽ ت . بفعل تبخر السياه البحرية الستؾاجدة في السشخفزا

م/يؾم ( مسا أعظاىا قابمية  ٖ.ٜ –. ٔٓ/يؾم ( وقيؼ الشفاذية بيؽ ) ٖم ٕ٘ٛ – ٔ.ٓبيؽ) 
 ( .ٕٔالخزن الجؾفي)

 مكسؽ الترسبات الرباعية : – ٚ
لسشظقة الدراسة مؽ حدودىا الذسالية الغربية  سكسؽ في الجيات الذساليةىذا اليستد        

تعؾد و (.  ٕكؼ ٓٛٗبذريط يزداد عرحًا الى ان يرل الى حدودىا الذسالية الذرقية بسداحة) 
الى عرر الببليدتؾسيؽ واليؾلؾسيؽ التي تذكم  بفعل تكرار عسميات  وترسبات

قيؼ الشفاذية في ىذا  ، اذ ترل االرساب.وتتكؾن مؽ الغريؽ والرمال والحرى بأحجام مختمفة
( ٕٕم/يؾم () ٖٔ – ٕ.ٓ/يؾم ( وقيؼ معامل الشفاذية بيؽ) ٖم ٖٙ٘ – ٜ.ٙالسكسؽ بيؽ ) 

 مسا جعميا مكسشًا مائيًا ميسًا قريبًا مؽ الدظح تتحرك فيو السياه بحرية كبيرة .
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 مرادر تغذية السكامؽ الجؾفية : –ثانيًا 
لعسيمة التغذية  انأساسي انمرادر  قزاء الرمادي تؾافر لسكامؽ السياه الجؾفية فيي       

 السائية ىي : 
مياه االمظار والسياه الدظحية السؤقتة : وىي التي تذكل أساس عسمية التغذية ومردر  – ٔ

تزويد اغمب مكامؽ مشظقة الدراسة وبخاصة القريبة مؽ سظح األرض . اذ تقؾم  االمظار 
وسريع مؽ خبلل تغمغل السياه فؾر ىظؾليا الى  بتغذية السكامؽ قميمة العسق بذكل مباشر

 باطؽ األرض . 
ان اىؼ مشاطق تغذية مكامؽ مشظقة الدراسة الجؾفية التي تعد االمظار اساسًا ليا تقع        

خارج حدود القزاء اإلدارية ، أي في السشاطق الغربية التي تسثل ىزبة مشبدظة تتكؾن 
في عسرىا بيؽ الجؾراسي الى السايؾسيؽ وىي  صخؾرىا مؽ تتابع كاربؾناتي سسيػ تعؾد

( . ٖٕصخؾر غير متجاندة تكثر فييا التكيفات والفؾاصل مع غياب الظبقات الرساء فييا)
ومع ميل األرض والزغط الييدروليكي فان السياه تتدرب الى السشاطق ذات االنحدار الؾاقعة 

 الدظح .في الجيات الذرقية بذكل عام وبخاصة السكامؽ القريبة مؽ 
السياه الدظحية الدائسة : وىي الستسثمة بشير الفرات وتفرعاتو والبحيرات السؾجؾدة والقريبة  – ٕ

مؽ السشظقة واىسيا الثرثار والرزازة. وتعد ىذه السرادر مؽ السغذيات الجؾفية الثابتة والسدتسرة 
لى باطؽ األرض ذات طؾال العام وبخاصة لمسكامؽ الجؾفية القريبة مشيا . اذ تتدرب السياه ا

االنحدار او االنخفاض بسدتؾى اقل مؽ مدتؾى مياه الدظحية سؾاء اكان  نيرًا ام بحيرًة كسا 
ىؾ الحال في االبار السشتذرة بالقرب مؽ نير الفرات التي أصبح  مؽ السشاطق الجيدة 

قريبة مشيا وان الترريف كسا يشظبق الحال عمى بحيرتي الثرثار والرزازة المتيؽ تغذيان االبار ال
 .اختمف  نؾعية السياه الجؾفية باختبلف الدظحية 
 ثالثًا / التؾزيع الجغرافي لآلبار والعيؾن السائية :

( ابار تركزت بحدب تؾاجد السياه الجؾفية ثؼ حدب  ٚٓٔيتؾزع في مشظقة الدراسة )        
اقرى الجية الغربية  تتؾاجد أربعة مشيا في ( عيشًا مائية ٕٔالحاجة الييا  كسا تؾجد ) 

لمقزاء في حيؽ تشتذر الثسانية األخرى بالقرب مؽ بحيرة الرزازة بذكل خط بسؾازاة سؾاحميا 
 الغربية . وقد تؼ اعتساد االحداثيات الحكؾمية الرسسية  في تؾزيعيا الجغرافي . 
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 ٓٔخريظة)  لوتـتزح صـؾرة تبـايـؽ التـؾزيـع الجـغـرافي في االبـار والـعـيؾن مؽ خبل       
(بؾحؾح، فالسشظقة الذسالية الستسثمة ببادية الجزيرة ، أي السحرؾرة بيؽ يدار الفرات وجشؾب 

% ( مؽ عدد االبار الكمي . في ٖٕ( بئرًا أي بشدبة )  ٕ٘بحيرة الثرثار ، تزؼ لؾحدىا ) 
الحبانية  حيؽ تزؼ السشظقة الرغيرة السحرؾرة بيؽ الفرات شسااًل وجدول الؾرار غربًا وبحيرة

( ، فتشتذر عمى  ٖٚ% ( . اما بكية االبار البالغة ) ٛ)            ( ابار بشدبة ٜجشؾبًا ) 
السداحة األكبر مؽ مشظقة الدراسة ما بيؽ يسيؽ الفرات شسااًل حتى حدودىا مع محافغة 

 % ( مؽ مجسؾع عدد االبار الكمي .ٜٙكرببلء جشؾبًا بشدبة ) 
قد تحكس  عؾامل الظبيعة بتؾاجدىا في مكانيؽ مؽ مشظقة وبخرؾص العيؾن ، ف       

( عيؾن  ٛالدراسة ، احدىسا يذكل شريظًا يستد بسحاذاة اليامش الغربي لبحيرة الرزازة يزؼ ) 
% ( مؽ مجسؾع عدد العيؾن في قزاء الرمادي في حيؽ تركز االخر عشد ٚٙبشدبة ) 

 % ( مؽ عددىا الكمي .ٖٖوبشدبة ) ( عيؾن  ٗالظرف الغربي مؽ مشظقة الدراسة بؾاقع ) 
 االبار : ألعساقرابعًا / التحميل السكاني 

تتبايؽ أعساق ابار مشظقة الدراسة مكانيًا بحدب حؾابط حاكسة طبيعة بالدرجة األولى        
مشيا طبيعة الرخؾر الحاوية عمى السياه ونؾعيتيا ودرجة نفاذيتيا زيادة عمى عسق السياه 

ؽ سظح األرض . فزبل عؽ حؾابط بذرية تتسثل بتكشؾلؾجيا الحفر والغاية الجؾفية وبعدىا ع
 مؽ البئر .
(عمى مكسؽ  ٜٙ) ر( امتار في بئ ٓٔتشحرر أعساق ابار مشظقة الدراسة بيؽ )        

( عمى  ٛ( امتار في بئر )  ٓٔٔ( عمى مكسؽ الترسبات الرباعية  وبيؽ )  ٘ٙالفتحة وبئر) 
. ولقد تؼ قياس أعساق ( ٕ٘)( متراً  ٛ.ٕٗق لجسيع االبار بمغ ) مكسؽ ام ارحسة بسعدل عس

وتراريف بعض االبار ميدانيا فزبل عؽ تحميل مياىيا مختبريا وقد تبيؽ ان بياناتيا تقترب 
 مؽ بيانات وزارة السؾارد السائية لذلػ تؼ اعتسادىا في كل مفاصل ىذه الدراسة ،

دريجيًا باالتجاه نحؾ الذرق باالقتراب مؽ بحيرة يتبيؽ ان أعساق ابار ىذا السكسؽ تقل ت   
الرزازة وذلػ بدبب انخفاض األرض التدريجي بشفس االتجاه وىذا االنحدار يشتج عشو اقتراب 

،  ٚٔ،  ٕٔ،  ٓٔ،  ٜوتعد مجسؾعة االبار )  مشدؾب الساء الجؾفي مؽ سظح األرض .
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مؽ ابار والتي يرل فييا معدل  ( مؽ االبار القميمة العسق قياسًا لسا يحيط بيا ٕ٘،  ٛٔ
 م ( وذلػ ألنيا تعتسد عمى مكسؽ مائي معمق قريب مؽ الدظح ٕٙالعسق) 
بار باالقتراب مؽ نير الفرات وجدول الؾرار المذيؽ يخترقان الديل التقل أعساق ا       

الرسؾبي ذي األرض السشبدظة ذات االنخفاض الؾاحح بالسقارنة مع اطراف اليزبتيؽ المتيؽ 
الجزيرة مؽ الجية الذسالية عمى يدار الفرات  بباديةتحتزشان الفرات وجدولو والستسثمتيؽ 

 الجية الجشؾبية عمى يسيؽ الفرات واليزبة الغربية مؽ 
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 ٕٙٔٓالتؾزيع الجغرافية لبلبار والعيؾن السائية في مشظقة الدراسة خبلل سشة ( ٓٔخريظة ) 

 
العراق، وزارة السؾارد السائية، الييئة العامة لمسداحة، وحدة انتاج الخرائط جسيؾرية السردر : 

 .   ٕٚٔٓقزاء الرمادي ،  –، خريظة محافغة االنبار



 م.م. سنان لطيف حممود

 ا.د.حممود ابراهيم متعب
 

هيدرولوجية املياه اجلوفية يف قضاء 

 الرمادي
 

 

)ٕٚ ) 
 

 

 
 / اإلنتاجية ) ترريف االبار ( : خامدا
تعرف اإلنتاجية عمى انيا كسية السياه الخارجة مؽ البئر سؾاء كان  عؽ طريق          

ذاتي في زمؽ معيؽ وتقاس غالبا بـ)لتر/ثا( . وتكسؽ أىسية دراسة ترريف الزخ ام التدفق ال
االبار في تحديد معدالت الدحب مؽ تمػ االبار وفق مدة معيشة مؽ الؾق  وبالتالي معرفة 
االستثسار األمثل لتحقيق كفاءتيا في الغاية مشيا مؽ اجل تحقيق اليدف االسسى الذي حفرت 

 مؽ اجمو . 
سشظقة بيؽ بئر واخر كسا تختمف معدالتيا . اذ تراوح  بيؽ) الريف في ابار تختمف الترا    
/يؾم( في ٖم ٗ.ٕٖٗ٘(عمى مكسؽ الفتحة كأقل ترريف وبيؽ)  ٕٛبئر)  /يؾم( فيٖم ٙ.ٖٜ
( عمى مكسؽ الترسبات الرباعية ، بسعدل عام لجسيع االبار في مشظقة الدراسة البالغ ٔٙبئر )

 /يؾم( ،  ٖمٔ.ٕٔٓٔ( بئر) ٚٓٔعددىا ) 
ان حالة االتزان بيؽ الترريف والتعؾيض يتؾقف عمى معظيات عدة مشيا طبيعة        

السكسؽ وعسق البئر ودرجة فعالية التزويد زيادة عمى القدرة الكيربائية والقؾة الحرانية وحجؼ 
يف وسعة السزخة السشرؾبة عمى ذلػ البئر . اذ ان حالة االتزان بيؽ طاقتيؽ ) الترر 

والتعؾيض ( مؽ الشقاط السيسة التي يجب مراعاتيا مؽ اجل تحقيق عروف آمشة الستثسار 
 السياه الجؾفية لتحقيق الديسؾمة ليا . 

ان التبايؽ في إنتاجية االبار ناتج عؽ تفاعل عشاصر طبيعية مع عشاصر بذرية مشيا        
ومدى اقتراب او ابتعاد البئر عؽ  طبيعة السكسؽ وإمكانية التعؾيض فيو زيادة عمى عسق االبار

بحيرة الرزازة التي نير الفرات وجدول الؾرار و  مردر التزويد السائي كسا في االبار القريبة مؽ
العالية عبلوة عمى حجؼ السزخة التي ركب  عمى االبار اذ ىشاك ابار تكؾن  بإنتاجيتياتستاز 

/يؾم( عمى ٖم ٛ.ٖٙٓٔريف البالغ) ( ذي التر ٛٔ)  كسا في بئرقابميتيا اإلنتاجية عالية 
مؽ حسؽ مجسؾعة االبار الغزيرة القريبة مؽ  ألنو/يؾم( وذلػ ٖم ٛ.ٜٖٙٔانتاج اكثر مؽ ) 

 .(اذ يتحكؼ حجؼ السزخة في حجؼ الترريف ٙٔبئر)  عمىالحال  ويشظبقالدظح 
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 :عية وصالحيتها لالستعساالت الزرا/ الخرائص الشوعية للسياه الجوفية  الثالثالسبحث 
 أوال / الخرائص الشؾعية :

تتدؼ السياه الجؾفية باختبلف خرائريا وذلػ ناتج عؽ اختبلف صفات الرخؾر        
الحاوية ليا وتبايؽ تراكيبيا وتكؾيشاتيا فزبل عؽ مدة بقائيا في باطؽ األرض ومدى اقتراب 

سياه مشاطق الترريف وطبيعة خرائص تمػ السرادر . فميد  ال مرادر التزويد مؽ
الجيؾلؾجية العسيقة كالسياه الدظحية كسا ليد  السياه الجؾفية التي تقظع االف الكيمؾ مترات 

 كالسياه التي تقظع عدة امتار في باطؽ األرض ثؼ تدتخرج . 
ان التبايؽ في خرائص السياه الجؾفية ىؾ امر طبيعي وان كان تؾاجدىا في نفس        

ية في صخؾر األرض ال يفرل بيشيا سؾى بزعة امتار السكسؽ ، اذ ىشاك تبايشات جيؾلؾج
وال تخرج السياه الجؾفية في مشظقة الدراسة عؽ ىذا الحال العام وبخاصة وان قزاء الرمادي 
يستاز بتكؾيشات وارسابات تشعكس سمبيًا عمى السياه الجؾفية وفي السقابل تؾجد مرادر تغذية 

لبحيرات بالدرجة الثانية وىذا ما زاد مؽ  ندبة ميسة جدًا ىي نير الفرات بالدرجة األولى وا
 تبايؽ خرائص مياه االبار في القزاء . 

الستسثمة ( و  ٔالؾاردة في ممحق) طبيعة السياه الجؾفية فبلبد مؽ دراسة اىؼ خرائيا  ولسعرفة 
 باالتي :

تكؾن  (  تسيل السياه في الظبيعة دائسًا نحؾ القاعدية التي PHالحامزية والقاعدية )  – ٔ
( درجات . وبخاصة الجؾفية مشيا . اذ بمغ  اقل درجة في ٚ(اكثر مؽ)  PHفييا قيسة ) 

( عمى مكسؽ الدمام و  ٖٜ( ابار ىي بئر )  ٜ( درجة في )  ٕ.ٚمياه ابار مشظقة الدراسة) 
( وثبلثة ابار عمى مكسؽ  ٜٗ،  ٕٙ،  ٛٔ،  ٓٔ،  ٜ( ابار عمى مكسؽ الفرات ىي )  ٘) 

(  ٓٛ( درجة في بئر )  ٕ.ٜ( في حيؽ كان اعمى درجة )  ٜٚ،  ٘ٚ،  ٜٙالفتحة ىي) 
 . ( درجة ٙ.ٚعمى مكسؽ الفتحة بسعدل عام بمغ ) 

( :تراوح  قيؼ االيرالية الكيربائية في مياه ابار مشظقة  E.Cااليرالية الكيربائية    )  – ٕ
ى مكسؽ الفتحة وفي ( عم ٕٙديدي سيسشز/م( كأقل الدرجات في بئر )   ٗ.ٔالدراسة بيؽ ) 

(  ٘ٓٔديدي سيسشز/م ( في بئر )   ٜ.ٛ( عمى مكسؽ الترسبات الرباعية وبيؽ )  ٔٙبئر ) 
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ديدي   ٗ.ٖالؾاقع في اقرى الجية الجشؾبية الذرقية لسكسؽ الدمام بسعدل عام بمغ ) 
 . سيسشز/م (

تراوح  بيؽ )  ( :ان قيؼ االمبلح الكمية الذائبة T.D.Sاالمبلح الكمية الذائبة   )  – ٖ
( عمى  ٗ٘( في بئر ) ٜٓٗٙ( عمى مكسؽ الفتحة وبيؽ )  ٜٙممغؼ/لتر( في بئر )  ٜٓٔٔ

ممغؼ/لتر( وىؾ فارق كبير بيؽ اقل واعمى  ٖٔٛ٘بمغ )  مكسؽ الترسبات الرباعية اي بفارق 
 . ممغؼ/لتر(ٕ.ٖٕٛٛ) غالكيؼ بسعدل عام بم

اه مشظقة الدراسة فيي تشحرر بيؽ ) ( : ترتفع قيؼ الرؾديؾم في مي Naالرؾديؾم )  – ٗ
 ٖٚممغؼ/لتر (في بئر )   ٕٖٚ( عمى مكسؽ الفرات وبيؽ )  ٖٗممغؼ/لتر( في بئر )   ٜٗٔ

 .( ممغؼ/لتر  ٕ.ٖ٘ٗ( عمى مكسؽ السدتشقعات الرحراوية بسعدل عام بمغ ) 
 ٜٙممغؼ/لتر( في بئر )   ٜٓ( : تشحرر قيؼ عشرر الكالديؾم بيؽ )  Caالكالديؾم )  – ٘

( عمى مكسؽ السدتشقعات  ٖ٘ممغؼ/لتر( في بئر )   ٗٓ٘( عمى مكسؽ الفتحة وبيؽ ) 
ممغؼ/لتر (. ويعؾد ىذا التبايؽ الى تبايؽ صخؾر   ٔ.ٕٗٗالرحراوية بسعدل عام بمغ ) 

 السكامؽ في القزاء زيادة عمى اختبلف مرادر التغذية .
كبير في السياه الجؾفية في مشظقة ( : يستاز ىذا العشرر بتركزه ال Clالكمؾريدات )  – ٙ

( القريب مؽ الشير  ٔٙممغؼ/لتر( في بئر )   ٓٚ)        الدراسة ، فقد انحررت قيستو بيؽ
( الستؾاجد عمى  ٘ٓٔممغؼ/لتر( في بئر )   ٔ٘ٚعمى مكسؽ الترسبات الرباعية وبيؽ ) 

( بيؽ الحديؽ، بسعدل ممغؼ/لتر ٔٛٙمكسؽ الدمام بالقرب مؽ بحيرة الرزازة . أي بفارق بمغ) 
 ممغؼ/لتر( .   ٔ.ٔٓٗعام بمغ) 

( عمى  ٛٙممغؼ/لتر( في بئر )  ٕٔٔبيؽ) تتبايؽ قيسة الكبريات ( :  SO4الكبريتات )  – ٚ
(  ٔٚ(ممغؼ/لتر في بئر)  ٕٖٛٙمكسؽ الترسبات الرباعية بالقرب مؽ مجرى الفرات وبيؽ) 
ممغؼ/لتر( وتعزى ىذه   ٓ٘٘بمغ)  عمى مكسؽ الفرات في اقرى جيتو الذرقية بسعدل عام

الشدب العالية الى طبيعة الرخؾر والترب في قزاء الرمادي التي تتدؼ بانتذار مرادره 
 الستسثمة برخؾر الكمس والجبس واالنيايدري  بذكل واسع جدًا 

 صبلحية السياه الجؾفية لبلستعساالت الزراعية : –ثانيا 
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بعد االوكدجيؽ بأىسيتو الزرورية لمحياة فعدم  وجؾد  يأتي الساء في السرتبة الثانية       
الساء معشاه انعدام الحياة بسختمف اشكاليا ، وتأتي السياه الجؾفية بالسرتبة الثانية بعد السياه 
الدظحية لذلػ فسؽ الزرورات القرؾى الؾقؾف عمى مدى صبلحيتيا مؽ خبلل طبيعة 

حدد مدتؾى كفاءتيا في ري السحاصيل ( والتي تٔخرائريا الشؾعية الؾاردة في ممحق )
الزراعية . لذلػ سؾف نعتسد السعايير السؾاصفات العراقية والعالسية لمؾقؾف عمى مدى تمػ 

( صبلحية مياه االبار والعيؾن السائية في مشظقة الدراسة البالغ  ٖالكفاءة . ويسثل الجدول ) 
 دة في ىذه الدراسة .( بئرا وعيشا مائية بحدب السؾاصفات السعتس ٜٔٔعددىا ) 

 ( 2جدول ) 
صالحية مياه االبار والعيون المائية لالستعماالت الزراعية وفك المواصفات العرالية 

 والعالمية

 
 

 المصدر :
جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للمياس والسيطرة النوعية ، المواصفات العرالية رلم   - 7

 .   3006المحدث سنة  7633لسنة  2367
 . 1، ص 273( ، مسودة المواصفات المياسية لمياه الري المرلمة  FAOمنظمة الغذاء والزراعة العالمية ) - 3

 
 

 الصفة   
 

  العناصر

 عدد االبار
 IQSوفك 

 النسبة)٪(
 عدد االبار

 FAOوفك 
 النسبة)٪(

 صالحة
 غير 

 صالحة
 صالحة

 غير
 صالحة

 صالحة
 غير

 صالحة 
 صالحة

 يرغ
 صالحة

PH 116 3 97 3 116 3 97 3 

E.C 39 80 33 67 39 80 33 67 

T.D.S 37 82 31 69 37 82 31 69 

Na 0 119 0 100 0 119 0 100 

Ca 0 119 0 100 2 117 2 98 

Cl 49 70 41 59 49 70 41 59 

MG 12 107 10 90 33 86 28 72 

SO4 39 80 33 67 23 96 19 81 

 المعدل 
 العام

43 76 36 64 44 75 37 63 
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 ( يسكؽ ان نؤشر اىؼ الحقائق : ٖومؽ الجدول ) 
بمغ عدد االبار والعيؾن السائية الرالحة لري السحاصيل الزراعية وفق السؾاصفات  – ٔ

(في حيؽ لؼ يبمغ عدد  ٜٝٚ(بئرا وعيشا بشدبة)  ٙٔٔ(،)  PHالعراقية والعالسية الخاصة بـ) 
( وبذلػ فان مياه االبار والعيؾن وفق ىذا العشرر  ٖٝ( فقط بشدبة )  ٖغير الرالحة سؾى) 

 تكؾن ذات كفاءة عالية .
بحدب تمػ السؾاصفات فقد بمغ عدد االبار والعيؾن السائية الرالحة لبلستثسار الزراعي  – ٕ

( في حيؽ كان  ٖٖٝ( بئرًا بشدبة )  ٜٖ( ، )  E.Cوفق قيؼ عشرر االيرالية الكيربائية ) 
( ، أي ان عددىا تجاوز حعف عدد الرالحة  ٝٚٙ( بئرًا بشدبة )  ٓٛعدد غير الرالحة ) 

 مشيا .
 ٖٚ(فقد بمغ عدد االبار ذات الكفاءة العالية)  T.D.Sمؽ حيث كسية االمبلح الذائبة )  – ٖ

( اما عدد  FAOو   IQS( وذلػ وفق مؾاصفات )  ٖٝٔ( بئرًا                 بشدبة ) 
  .  ( ٜٝٙبشدبة)  ( بئراً  ٕٛغير الكفؾءة فكان ) 

كان  قيسة عشرر الرؾديؾم عالية جدا في مياه االبار والعيؾن السائية الى درجة لؼ  – ٗ
 ( ايًا مشيا اذ كان  جسيعيا غير صالحة . FAOو   IQSتذسل مؾاصفات ) 

( فكان  جسيع االبار والعيؾن السائية غير صالحة  Caاما وفق قيؼ عشرر الكالديؾم)  – ٘
( في حيؽ بمغ عدد الرالح مشيا   IQSصيل الزراعية وذلػ بحدب مؾاصفات) لمري السحا

( بئران فقط والعدد الستبقي كان فؾق الحدود العميا السدسؾح  FAOحدب مؾاصفات مشغسة ) 
 بيا .
( في مياه االبار والعيؾن السائية قد  Clوفق السؾاصفات والسعايير فان قيؼ الكمؾريدات )   – ٙ

( في حيؽ كان عدد غير الرالحة  ٝٔٗ( بئرًا بشدبة )  ٜٗحة لمزراعة ) جعم  عددىا صال
 ( . ٜٝ٘( بئرا وعيشا بشدبة )  ٓٚ) 
( فقد بمغ عدد االبار الرالحة لمري بحدب  قيؼ عشرر   IQSوفق مؾاصفات )  – ٚ

( غير صالحة  ٚٓٔ( في حيؽ كان  )  ٝٓٔ( بئرًا فقط بشدبة )  ٕٔ( )  Mgالسغشيديؾم ) 
(  ٖٖ( فقد بمغ عدد الرالحة مشيا )  FAO( . اما وفق مؾاصفات مشغسة )  ٜٝٓ) بشدبة 

 ( .  ٕٝٚ( بئرا بشدبة  )  ٙٛ( في حيؽ كان عدد غير الرالحة)  ٕٝٛبئر بشدبة ) 
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( فقد كان عدد  االبار والعيؾن الرالحة وفق  SO4بحدب قيؼ عشرر الكبريتات )   – ٛ 
 ٝٚٙ(بشدبة)  ٓٛ(وغير الرالحة)  ٖٖٝبشدبة)  (بئر ٜٖ()   IQSمؾاصفات        ) 

( بئرًا فقط بشدبة ) ٖٕ( فقد كان عدد الرالحة مشيا )  FAO(،اما وفق مؾاصفات مشغسة ) 
(وبالتالي فان ىذه الكيؼ تعكس طبيعة الخرائص ٝٔٛ( بشدبة)ٜٙ( وغير الرالحة)  ٜٝٔ

لري السحاصيل الزراعية وفق الشؾعية لمسياه الجؾفية في مشظقة    الدراسة ومدى مبلءمتيا 
 السؾاصفات والسعايير العمسية السحمية والعالسية.

كسا تؾجد ترانيف ال تقل اىسية عؽ السعايير العراقية والعالسية في تحديد صبلحية        
مياه الري ومعرفة مدى كفاءتيا.ومؽ اىؼ ىذه الترانيف ىؾ ترشيف مختبر السمؾحة االمريكي 

يريؽ لتحديد صبلحية مياه الري وىسا معدل تركيز االمبلح متسثبًل الذي يعتسد عمى متغ
 Sodium Absorption(  SAR)     30)باإليرالية الكيربائية وندبة امتزاز الرؾديؾم)

Ratio  ووفقًا ليذا الترشيف ومعادلة االمتزاز فقد تؼ تقديؼ مياه الري الى عدة اصشاف ،
 ( . ٗامتزاز الرؾديؾم فييا جدول ) بحدب درجة ايراليتيا الكيربائية وندبة
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 ( ٗجدول ) 
 صبلحية مياه الري وفق ترشيف مختبر السمؾحة االمريكي

 
 السردر :        
 L.A. Richard , piagnosis and improvement of saline and alikali soils , 

Agricultury handbooks 60 , U.S.A.                                              
                                                :Depart , Agri . Washinaton, 

1954, P.160   . 
( ان االبار والعيؾن السائية ترشف الى صشفيؽ وفق  ٗمؽ خبلل الجدول )  ويتزح       

( ذي الخرائص السالحة التي تدتعسل لري  C3ايراليتيا الكيربائية فيي بيؽ صشف ) 
(  ٜٔٔ( مؽ مجسؾع )  ٝٚٔ( بئرًا بشدبة )  ٕٓالسحاصيل الستحسمة لمسمؾحة بؾاقع       ) 

كامؽ بؾاقع بئر واحد لكل مؽ ام ارحسة والدمام والفرات و بئرا وعيشا مائية تؾزع  عمى ستة م
( ابار لسكسؽ الترسبات الرباعية . في  ٚ( ابار لسكسؽ الفتحة وبئران لسكسؽ انجانة و )  ٜ) 

( ذي الخرائص العالية السمؾحة التي  C4( بئرًا كان  حسؽ الرشف )  ٜٜحيؽ ان ) 

 خصائصها     EC الصنف

 عدد

 الصنف هدى صالحيتها    االبار

 نسبة اهتساز 

 الصوديوم 

 )هلغن/لتر(

 خصائصها

 عدد

 االبار
 هدى      

 صالحيتها

C1 
 اقل هي

 1..0 

 ػزتح 

 خذا  

 

1 
 صالحح لشي

 كافح الوحاصيل 
S1  61اقل هي 

 هٌخفضح 

 الصوديوم

 

1 

 صالحح

 لشي خويغ  

 الوحاصيل

C2 1..0 – 1..0 ػزتح 

 

 

1 

 صالحح لشي هؼظن 

 الوحاصيل
S2 61 – 69 

 هروسطح 

 الصوديوم

 

6 

 لشيهالئوح

 اغلة  

 الوحاصيل

 

C3 ...0 – 1..0 هالحح 

 

.1 
 ذسرؼول لشي الوحاصيل

 للولوحح الورحولح 
S3 69 – .1 

 ػاليح 

 الصوديوم

 

13 

شتح رذضشتال

 والوحاصيل 

 الحساسح

C4 0 – ...0 
 ػاليح 

 الولوحح

 

99 

 ذسرؼول ػٌذ الضشوسج 

 وػٌذها ذروافش ذشب 

 ػاليحالٌفاريح وهحاصيل

 هقاوهح للولوحح 

S4  1.اكثشهي 
 الصوديوم 

 ػاٍل خذا  

 

 ضاسج لدويغ  93

 الوحاصيل
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الشفاذية ومحاصيل مقاومة لمسمؾحة بشدبة )  تدتعسل عشد الزرورة وفي حال تؾافر ترب عالية
( مؽ مجسؾعيا الكمي . وبذلػ فيي غير كفؤة ألنيا ترشف بيؽ عالية وعالية جدا  ٖٝٛ

 لئليرال الكيربائي وفق مختبر السمؾحة األمريكي . 
 ( ٖشكل )  

أصشاف السياه الجؾفية في قزاء الرمادي استشادا الى درجة التؾصيل الكيربائي بحدب 
 . ٕٙٔٓيف مختبر السمؾحة األمريكي خبلل سشة ترش

 
 ( .  ٔ( وبيانات ممحق )  ٗالسردر : باالعتساد عمى معظيات جدول ) 

( ٝ SARاما صبلحية مياه االبار والعيؾن السائية لمري وفقا لشدبة امتزاز الرؾديؾم)     
ح ان مياه االبار ( ، فيتز ٗالسعتسد مؽ قبل مختبر السمؾحة األمريكي الؾاردة في جدول ) 

(  S3والعيؾن السائية في مشظقة الدراسة  فييا ندبة عالية مؽ الرؾديؾم فيي بيؽ الرشف ) 
(  ٜٕٝ( بئرًا بشدبة )  ٖٗعالي الرؾديؾم الذي يزر بالترب والسحاصيل الحداسة بؾاقع ) 

مشيسا  ( مشيا عمى مكسشي الدمام و الترسبات الرباعية لكل ٚتؾزع  عمى ستة مكامؽ كان ) 
( عمى مكسؽ انجانة ، ثؼ  ٕ( عمى مكسؽ الفتحة ، و )  ٛ( عمى مكسؽ الفرات ، و )  ٜو) 

( ذي الخرائص العالية  S4بئر واحد عمى مكسؽ السدتشقعات الرحراوية . وبيؽ الرشف ) 
(  ٝٓٚ( بئرا بشدبة )  ٗٛجدا في ندبة الرؾديؾم التي تزر بجسيع السحاصيل بؾاقع ) 

(  S2السكامؽ بأعداد وندب متبايشة ، في حيؽ لؼ يذسل الرشف )  تؾزع  عمى جسيع
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(  عمى مكسؽ الترسبات الرباعية  ٝٔ( بشدبة )  ٕٗمتؾسط الرؾديؾم سؾى بئر واحد رقؼ ) 
 ( . ٗشكل )

وتبعا لذلػ فان مياه ابار مشظقة الدراسة وعيؾنيا السائية وفق ترشيف مختبر السمؾحة 
لسحاصيل الزراعية ألنيا ال تتبلءم وخرائص السياه األمريكي ىي غير صالحة لري ا

( اذ كان  ندبة االبار ٗالرالحة لمري . ومؽ اقرب األدلة عمى ذلػ ىؾ ما ورد في جدول  )
 ٜٕٝ( في حيؽ كان  ندبة االبار  عالية الرؾديؾم)  ٝٔمتؾسظة الرؾديؾم ال تتجاوز ) 

(. أي اكثر مؽ حعف مجسؾع  ٝٓٚغ) (وندبة االبار ذات التركز العالي جدًا لمرؾديؾم تبم
 الشدب األخرى .

 
 ( ٗشكل )  

 أصشاف مياه االبار وفقا لشدبة امتزازالرؾديؾم السعتسد مؽ قبل مختبر السمؾحة االمريكي

        
 ( . ٔ( وبيانات ممحق )  ٗالسردر : باالعتساد عمى معظيات جدول ) 
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 االستشتاجات /
 ستشتاج الحقائق االتية :مؽ كل ما تقدم يسكؽ ا       

كان لمبشية الجيؾلؾجية وخرائص الدظح وطبيعة السشاخ انعكاسًا عمى الخرائص الشؾعية 
لمسياه الجؾفية مؽ خبلل انتذار الرخؾر الكمدية والجبدية في الؾسط الظبيعي لقزاء 
مؽ الرمادي فزبل عؽ ارتفاع درجات الحرارة وقيؼ التبخر وقمة االمظار التي تزود السكا

 الجؾفية.
تذكل االمظار الياطمة خارج مشظقة الدراسة العسؾد الفقري لتزويد السكامؽ الجؾفية واالبار 
الؾاقعة بعيدا عؽ السرادر السائية الدظحية التي تذكل االساس االول لتزويد االبار القريبة 

ال عمى مشيا كسا ىؾ الحال في بعض اجزاء مكسشي الفتحة والترسبات الرباعية ويشظبق الح
 الجية الذرقية لسكسؽ الدمام .

تتبايؽ العشاصر الفيزيائية والكيسيائية في السياه الجؾفية مكانيا تبعا لظبيعة الرخؾر السبلمدة 
ليا ودرجة انتذار وتركز ذلػ العشررفي الرخؾر مسا اثر عمى صبلحيتيا في االستعسال 

 الزراعي .
راعية وفقا لمسعايير الدولية وبعزيا االخر تعد مياه بعض االبار صالحة لري السحاصيل الز 

(  ٙٔٔ( )  PHال يتؾافق مع تمػ السعايير . اذ بمغ عدد االبار الرالحة وفق قيؼ عشرر ) 
( بئرا بيشسا غير الرالحة بمغ   ٜٖ( فقد بمغ عددىا )  E.Cبئرا . اما بحدب قيؼ عشرر ) 

( بئرا وغير  ٖٚة مشيا ) ( فقد بمغ عدد الرالح T.D.S( بئرا . اما عشرر )  ٓٛ) 
( بئر . في حيؽ تخرج السياه الجؾفية في قزاء الرمادي عؽ الربلحية ٕٛالرالحة بمغ  )

( باستثشاء Ca( وكذلػ يشظبق الحال عمى قيؼ عشرر )Naفي االستعسال الزراعي وفق قيؼ )
( فقد كان عدد Mg( .وبخرؾص قيؼ عشرر )FAOبئريؽ فقط وفقا لسعايير مشغسة )

( .  FAO( بئرا بحدب معيار مشغسة) ٖٖ( بئرا وفقا لمسعايير العراقية و)ٕٔحة مشيا )الرال
(بئرا وذلػ بحدب ٜٖ( )SO4في حيؽ بمغ عدد االبار الرالحة وفقا لكيؼ عشرر )

 ( . FAO( بئرا بحدب مشغسة ) ٖٕالسؾاصفات العراقية ، و)
كيربائية فان االبار تكؾن وفق ترشيف مختبر السمؾحة االمريكي وبحدب قيؼ االيرالية ال

( بئرا تكؾن حسؽ الرشف الذي يدتعسل لري السحاصيل ٕٓحسؽ صشفيؽ فقط ، اذ ان )
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( بئرا تكؾن حسؽ الرشف الذي يدتخدم عشد الزرورة ٜٜالستحسمة لمسمؾحة . في حيؽ ان )
ز وعشدما تتؾافر ترب ذات نفاذية عالية ومحاصيل ذات تحسل عال لمسمؾحة . اما وفقا المتزا

الرؾديؾم فان بئرا واحدا يكؾن حسؽ الرشف الرالح لري جسيع السحاصيل ، في حيؽ ان 
( بئرا حسؽ ٗٛ( بئرا تكؾن حسؽ صشف السياه التي تزر بالسحاصيل الحداسة ، و)ٖٗ)

 الرشف الذي يزر بجسيع السحاصيل. 
 التوصيات /

 اما اىؼ التؾصيات فتتسثل باالتي :       
في ري السحاصيل الزراعية وبخاصة الري بالرش والتشكيط واالبتعاد عؽ استخدام تقانات حديثة 

 الظرائق التقميدية تفاديا لتراكؼ العشاصر الكيسيائية في التربة .
زراعة محاصيل تتبلءم ودرجة تركز العشاصر الفيزيائية والكيسيائية في السياه الجؾفية وبخاصة 

 والبدتشة . محرؾل الحشظة والذعير وبعض السحاصيل العمفية
البحث والتشقيب عؽ السياه الجؾفية التي تكؾن خرائريا الشؾعية اكثر مبلءمة لري 

 السحاصيل الزراعية وزيادة عدد االبار .
منطمة الدراسة عن طريك شبكة الوديان  التاكيد عمى حراد مياه االمظار القادمة مؽ خارج

 اصالح المتضرر منها .الموسمية المنتشرة في المنطمة والامة السدود عليها و
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