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 الخصائص النوعية لمياه بحيرة الحبانية
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 :الممخص
يترتب عمى تواجد البحيرات بعض المزايا والسمبيات, التي تنعكس عمى 
نوعية المياه وجودتيا, ومن ثم تقييدىا لبعض االستعماالت المختمفة. 

فييا ورفع قيم  ةعممت بحيرة الحبانية عمى تغيير خصائص المياه المتواجد
اغمب العناصر, واثرت عمى نوعية مياه نير الفرات, اذ ارتفعت قيمة 

( ممغم/لتر عند مدخل البحيرة, لتصل الى 434االمالح من )
(ممغم/لتر عند خروجيا من البحيرة عند قناة ناظم الذبان, كما 597)

 اشارت جميع المواقع الى حدوث تموث بكتيري لمياه البحيرة فقد تراوحت
( خمية/ممم. ان اغمب ايونات 399 –939اعداد بكتيريا القولون ما بين )

 -المياه تقع ضمن الحدود المسموح بيا الغراض الشرب )االنسان
الحيوان(, اما المموثات االحيائية )بكتريا القولون والبكتريا البرازية( فوجودىا 

اه البحيرة دليل قاطع عمى تموث المياه ميكروبيا مما قيد من استعمال مي
الغراض الشرب. واالغراض الزراعية, واغراض البناء واالنشاءات, اما 
الغراض الصناعة فيناك تقيد محدود لبعض الصناعات التي تتطمب مياه 
ذات مواصفات معينة ال تتوفر في مياه البحيرة, اما وجود بكتريا القولون 

بعض االستخدامات وال والبكتريا البرازية فقد قيد من استعمال مياه البحيرة ل
 سيما الغراض الشرب.

 
 

DOI 

10.37653/juah.2022.174777 

 8/6/2924 تم االستالم:
 8/8/2924 قبل لمنشر:
 1/6/2022   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 البحيرة
 الورار

 خصائص 
 تقييم

 تصمح 

 

 



(4959) 
 

The qualitative characteristics of the water of Lake Habbaniyah 
Researcher Yazan J. Y  Prof. Dr. Qassem A. R 

University of Anbar –College of Arts  

Submitted: 08/06/2021 

Accepted: 08/08/2021 

Published: 01/06/2022 

Abstract: 

The presence of lakes has some advantages and 

disadvantages, which are reflected on the quality and 

quality of water, and then restrict it to some different 

uses. Lake Habbaniyah worked on changing the 

properties of the water in it and raising the values of 

most of the elements, and it affected the water quality of 

the Euphrates River, as the value of the salts increased 

from (431) mg / liter at the entrance to the lake, to reach 

(597) mg / liter when it exited the lake at the canal The 

flies regulator, as all sites indicated bacterial 

contamination of the lake water, the number of colon 

bacteria ranged between (930-300) cells/mm. Most of 

the water ions fall within the permissible limits for 

drinking purposes (human-animal), as for biological 

pollutants (colon and fecal bacteria), their presence is 

conclusive evidence of microbial contamination of 

water, which restricts the use of lake water for drinking 

purposes. For agricultural purposes, and for building and 

construction purposes, as for industrial purposes, there is 

a limited restriction for some industries that require 

water of certain specifications that are not available in 

lake water. As for the presence of coliform and fecal 

bacteria, it restricted the use of lake water for some uses, 

especially for drinking purposes. 
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 المقدمة
الماء سر الحياة وشريانيا الرئيسي وىو ضروري لجميع انواع الكائنات الحية, كما  

. يعد (4)(ُيْؤِمُنونَ  َأَفاَل  ۖ  َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ قال عز وجل في محكم كتابو العزيز )
الماء عنصرا ميما في تطور المجتمعات البشرية ومما يدل عمى اىمية الماء منذ القدم ىو 
قيام الحضارات االولى بالقرب من مصادر المياه كحضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل, 
لتمارس مختمف انشطتيا الحياتية التي تعتمد عمى المياه بشكل اساس, وكذلك بئر زمزم في 

ة الذي لواله لما استقر السكان في منطقة جرداء ال ماء وال زرع فييا كما جاء مكة المكرم
ِم( يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَّ . (2)وصفيا في محكم التنزيل)َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ

ماء اساس وجودىا وبقائيا. وىذا ينطبق عمى جميع الحضارات االخرى في العالم التي كان ال
لذا فان لدراسة الخصائص النوعية لمياه بحيرة الحبانية اىمية ىيدرولوجية ال تقل شأنا عن 
أىمية خصائصيا الكمية وذلك من أجل معرفة مدى صالحية مياه البحيرة لالستعماالت 

يادة السكانية البشرية المختمفة ال سيما في ظل الطمب المتزايد عمى المياه المترافق مع الز 
 وانخفاض مناسيب مياه نير الفرات.

 مشكمة البحث :
تتجسد مشكمة البحث في التغير النوعي الحاصل في مياه بحيرة الحبانية وأثره عمى  

 .مختمف االنشطة البشرية
 فرضية البحث : 

يوجد تباين واضح في خواص مياه بحيرة الحبانية ناتج عن عوامل جغرافية, مما 
سمبي عمى مختمف االنشطة البشرية المعتمدة عمى مياه البحيرة, وىذا يتطمب انعكس بشكل 

 .ادارة سميمة لممياه قبل استخداميا لتمك االستثمارات
 هدف البحث :

ييدف البحث إلى تحديد الخصائص النوعية لمياه بحيرة الحبانية باعتماد الفحوصات 
حيرة الحبانية, وكذلك توضيح االسباب المختبرية لعينات مختارة من مواقع مختمفة من مياه ب

 التي ادت الى تباين قيم تمك الخصائص.
 حدود البحث :
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تقع بحيرة الحبانية جغرافيا في محافظة االنبار غرب العراق والى الجنوب الشرقي 
لمدينة الرمادي مركز  المحافظة عمى الجية اليمنى لنير الفرت, تبعد عن العاصمة بغداد 

ىي تتبع اداريا الى قضائي الرمادي والحبانية. اما فمكيا فتقع بين دائرتي (كم, و 89حوالي )
(. 4( شرقا. خريطة )43ْْ45 – 43ْْ39( شماال, وخطي طول )33ْْ49 – 33ْْ48عرض )

 م(.29429-4999اما الحدود الزمانية لمعناصر المناخية لممدة )
 الخصائص الجغرافية لبحيرة الحبانية. -اوال:

المياه وتوزيعيا ما ىو اال انعكاس لمخصائص الجغرافية سواء كانت طبيعية ان تواجد 
ام بشرية, ونتيجة لمعالقة الوثيقة ما بين ىذه الخصائص والمياه اصبح التأثير متبادل مع 
سيطرة بعض العوامل عمى حساب العوامل االخرى ال سيما بعد التطور الكبير في االنشطة 

 في مجاالت السيطرة عمى المياه. البشرية وما رافقيا من تطور
 البنية الجيولوجية: -1

لمبنية الجيولوجية تأثير كبير في تحديد خصائص وسمات اي منطقة. اذ ان دراستيا 
تسمط الضوء عمى معرفة النظام البنائي لمطبقات الصخرية والناتج عن الحركات االرضية 

في الخصائص النوعية لممياه.  وعن التباين في الصخور وخصائصيا الطبيعية, ومدى تأثيرىا
( تبين وجود تكوينات جيولوجية مختمفة تمتد اعمارىا من عصر 2ومن خالل الخريطة )

 المايوسين االوسط الى العصر الرباعي, وىي كاالتي:
يتألف بشكل رئيسي من دورات ارسابية متعاقبة  تكوين الفتحة )المايوسين االوسط(:

والجبس, تكون في بيئية ترسيبية بحرية مغمقة شديدة من الحجر الطيني والحجر الكمسي 
 .(3)المموحة

 موقع بحيرة الحبانية من العراق ومحافظة األنبار(1خريطة )
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 المصدر: اعتمادا عمى:

جميورية العراق , وزارة الري, الييئة العامة لممساحة, خريطة العراق اإلدارية, مقياس  -4
 .2999, لسنة  4/499999

 م.2949(  LAND SATالفضائية لمقمر الصناعي )المرئية 
 التكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة(2خريطة  )     
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المصدر: وزارة الصناعة والمعادن, الييئة العامة لممسح الجيولوجي والتعدين,  قسم المسح 
 م.2992لسنة  259999/ 4الجيولوجي, خريطة العراق الجيولوجية مقياس

يتألف من دورات ارسابية متناسقة من المايوسين االعمى(: تكوين انجانة ) - أ
-29الحجر الرممي والحجر الغريني والحجر الطيني والحجر الكمسي بسمك يتراوح من )

. ويعد من التكوينات الميمة في (4)(م, تكون في بيئة ترسيبية بحرية مع ظروف نيرية45
خصائص المياه, نتيجة لقمة ذوبان الدراسات الييدرولوجية بسبب محدوديتو في تغيير 

 .(5)مكوناتو
اىم ترسبات ىذا العصر ىي ترسبات الجبكريت رسوبيات العصر الرباعي:  - ب

ونظرا  )القشرة الجبسية(, والسيل الفيضي, وترسبات مميء الوديان, والمستنقعات الممحية.
نية وممحية تؤثر لطبيعة مكونات ىذه الترسبات فقد ينتج عنيا رواسب كيميائية جبسية وكاربو 

 عمى الخصائص النوعية لممياه.
 طبوغرافية المنطقة. -2

تتصف منطقة الدراسة بانيا ذات طبيعة طبوغرافية واطئة ومنبسطة نسبيا تتميز 
باالستواء في معظم جياتيا مع وجود بعض التالل ال سيما في اجزائيا الشرقية والشمالية 

احة السطحية لمبحيرة مع قمة عمقيا. اذ ان الشرقية, انعكست ىذه الخصائص عمى توسع المس
ليذا االتساع اثار ىيدرولوجية بحسب القاعدة الفيزيائية التي تنص عمى ان التبخر يزداد من 

 .(6)المسطحات المائية بصورة طردية مع اتساع المساحة السطحية
 المناخ  -3
تحتل العناصر المناخية اىمية كبيرة في الدراسات الييدرولوجية من خالل عالقتيا  

بالتغذية المائية وتحديد حجم الفائض والعجز المائي والتبخر وما يحصل من تغيير في نوعية 
. الذي يتصف (7)المياه. يصنف مناخ منطقة الدراسة ضمن االقميم المناخي الصحراوي الجاف

. وىذا واضح من خالل (9)لحرارة  وقمة التساقط وارتفاع المدى الحراريبارتفاع درجات ا
(. اذ إن طبيعة المناخ السائد قد أنعكس عمى قمة تغذية البحيرة بمياه 4معطيات جدول )

وقد تم  االمطار في منطقة الدراسة, وزيادة المفقود منيا بالتبخر نتيجة الرتفاع درجات الحرارة,
عمى محطة منطقة الدراسة الثبات مناخ منطقة الدراسة, كما موضح  تطبيق معادلة ثورنثويت



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)4699 ) 
 

( اذ تبين ان المحطة تقع ضمن االقميم المناخي الجاف. مما انعكس ذلك عمى 2في جدول)
 خصائص مياه البحيرة وارتفاع قيم اغمب عناصره.

 نتيجة معادلة ثورنثويت )كفاية المطر( لتحديد مناخ منطقة الدراسة(4جدول )
اسم 

 المحطة
مجموع االمطار 

 السنوي )ممم(
معدل درجة الحرارة 

 السنوي )م(
كفاية االمطار 

 الساقطة
نوع مناخ 

 المحطة
 جافة 4.95 22.4 126.9 الرمادي

 . (49)( , ومعادلة ثورنثويت لكفاية المطر3(, )2باالعتماد عمى جدول )المصدر: 
∑    (

 

      
)    ⁄

  

 

 إذ أن:
R .)مجموع التساقط السنوي )ممم = 
T .)معدل درجة الحرارة )م = 

 وعمى ىذا االساس بين ثورنثويت خمسة اقاليم مناخية حسب كفاية المطر وىي:
 كفاية التساقط وصف المنطقة

 46اقل من  جافة
 34-46 شبو جافة
 63-32 شبو رطبة

 427-64 رطبة
 فاكثر 428 رطبة جدا
 التربة: -4
سيتم دراسة التربة كأحد الخصائص الجغرافية لممناطق المجاورة لمبحيرة الن مساحتيا  

متغيرة فيي تتوسع لتشمل مساحات كبيرة ثم تتقمص الى الحدود الدنيا, اذا فيي مرتبطة بتغير 
السطحية لمياه البحيرة, وىنا سوف تنعكس خصائص البحيرة من حيث تممحيا  المساحة
 وتغدقيا 

قة متبادلة بينيما تؤثر عمى المشاريع االقتصادية ال سيما الزراعية منيا فتنتج عال
(. يتبين ان منطقة الدراسة تحتوي 3ومن ثم ظيور السبخات وغيرىا, ومن خالل الخريطة )
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عمى الترب الفيضية التي قام مجرى الورار بارسابيا, التي تمتاز نسجتيا باعتداليا فيي ال 
, والترب الصحراوية الجبسية المختمطة والتي تغطي اجزاء (44)نةطينية ناعمة وال رممية خش

, مع احتوائياعمى (42)واسعة من منطقة الدراسة, اذ تتكون من مكونات كمسية وطينية ورممية
. الذي يتصف بقابميتو عمى الذوبان (43)%(89نسبة عالية من الجبس قد تصل الى اكثر من )

النسبة العالية من الجبس فقد أثرت بذلك عمى خصائص  في الماء ونتيجة الحتوائيا عمى ىذه
 مياه بحيرة الحبانية.

 م(.2020 – 1990البيانات المناخية لمحطة الرمادي المناخية لممدة ) (1جدول)
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وزارة النقل والمواصالت الييئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزالزلي, قسم المناخ, بيانات غير -4 المصدر:
 م.   2929منشورة, 

 .(8)الفضائية, وباستخدام معادلة ايفانوف*والتبخر: باالعتماد عمى درجات الحرارة المشتقة من المرئيات -2
 اصناف الترب في منطقة الدراسة(3خريطة )

 
 Buringh, soils and soil conditions in Iraq ministry ofالمصدر:

Agriculture ,Baghdad e,1960,map of Iraq,scal:1000,000  
 النبات الطبيعي. -4

التربة وحمايتيا من االنجراف كما يعمل لمنبات الطبيعي دور كبير في الحفاظ عمى 
عمى اعاقة جريان المياه السطحية وزيادة كمية المياه المتسربة الى باطن االرض. كما ان 
لمنباتات الطبيعية المنتشرة عمى ضفاف البحيرة دور في تماسك التربة وتحديد توسع البحيرة 

ثم تقدم الضفاف نحو الداخل,  صوب ذلك االتجاه, وتساعد عمى تراكم الرواسب وتجمعيا ومن
تتواجد في منطقة الدراسة مجموعة من النباتات يمكن تقسيميا الى مجموعة النباتات 
الصحراوية, ومجموعة نباتات البيئات المالحة والمستنقعات, لتشمل مجتمعة ىذه االنواع 

 -عةنبات الصم –الشعير البري -الخباز -الحنظل –العاكول –الطرفة -)القصب والبردي
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تمتاز بعض انواع ىذه النباتات بعصارة ممحية حادة تساىم . الشويل( -العجرش -الطرطيع
في زيادة درجة التركيز الممحي لممياه, فضال عن كونيا بيئة مناسبة تحتضن العديد من 
الحيوانات, يقابميا ركود نسبي لممياه نتيجة لتواجد ىذه النباتات لتزيد من فرص تحمل المواد 

 مما يسيم ذلك من عكورة المياه وتغيير خصائصيا النوعية. العضوية
 الخصائص البشرية. -5

ان موقع بحيرة الحبانية بدءا من ناظم الورار وصوال الى جسم البحيرة جعميا منطقة 
جاذبة لمسكان استقرارا وعمال, وقد رافق ذلك االستقرار زيادة في االنشطة االقتصادية وزيادة 

الك المياه, مخمفة عن ذلك زيادة في طرح المموثات بأشكاليا, التي في معدالت الطمب واستي
تحوي عمى كميات عالية من المواد العضوية وغير العضوية ونسب مرتفعة من المواد 
الكيميائية, كما وتحتوي عمى العديد من الغازات والبكتريا التي تعمل عمى تغيير صفات الماء 

بعض االنشطة البشرية التي تحتاج الى صفات مائية الطبيعية, لتقيد من استخداماتيا في 
 خاصة, كما وتؤثر عمى االنسان وصحتو, والكائنات الحية االخرى.

 ثانيا: الخصائص النوعية لمياه بحيرة الحبانية.
تعد دراسة الخصائص النوعية لممياه بمثابة حجر االساس لمدراسة البيئية 

, سة جدا تتأثر بسرعة اذا تعرضت ألي طاريءوالييدرولوجية, الن المياه ذات خصائص حسا
لقد تأثرت نوعية مياه بحيرات العراق في االونة االخيرة نتيجة لمتغيرات المناخية وظيور 
مشكمة االحتباس الحراري وقمة مناسيب مياه نير الفرات, فضال عن تزايد الطمب عمى المياه 

اثقل كاىل البحيرات ومنيا بحيرة لسد الحاجات المائية في ضل تزايد اعداد السكان, مما 
وألجل اعطاء تفصيل اكثر عن ذلك تم  الحبانية كأحد المشاريع االروائية والتنظيمية لممياه.

اجراء تحميالت مختبرية لعينات المياه المأخوذة من مواقع منتخبة من البحيرة**. سيتناول 
 االحيائية عمى النحو االتي:البحث دراسة وتحميل لخصائص المياه الكيميائية والفيزيائية و 

 الخصائص الكيميائية لمياه بحيرة الحبانية: -1
تعد معرفة الخصائص الكيميائية لمياه بحيرة الحبانية امر ضروري وميم ال تقل اىمية 
عن اماكن تواجدىا وكميتيا الن عمى ضوء تمك الخصائص, يتم معرفة مدى تموثيا الكيميائي 
من عدمو وتحديد مدى صالحيتيا لالستخدامات البشرية المختمفة. وألجل توضيح اىم تمك 

 ا عمى النحو االتي : الخصائص سيتم تناولي
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تتباين قيم االمالح الكمية ما بين اجزاء البحيرة,  :T.D.Sاالمالح الكمية الذائبة - أ
( في مخرج البحيرة عند )ناظم 5( اذ سجمت اعمى القيم في الموقع )2كما مبين في الجدول )
( ممغم/لتر. في حين بمغت ادنى قيمة لكمية االمالح الذائبة في 597الذبان( والتي بمغت )

/لتر. اما المواقع االخرى فتراوحت قيمتيا بين (ممغم434( عند مدخل البحيرة بواقع )4الموقع )
( يمثل نقطة بداية استالم 4ىذين القيمتين ويعود السبب في ىذا التفاوت الى ان الموقع )

المياه من نير الفرات عمى عكس المواقع االخرى التي تختمط مياىيا مع المياه المخزونة في 
فضال عن اتساع البحيرة وقمة عمقيا مما  البحيرة والحاوية عمى نسبة من االمالح الذائبة ,

يجعميا اكثر عرضة الشعة الشمس وزيادة نسبة التبخر التي ترفع من قيمة االمالح في مياه 
 البحيرة.

 P.Hاالس الهيدروجيني ) الحامضية والقاعدية ( - ب
يعبر االس الييدروجيني عن نشاط ايون الييدروجين ومدى تأثيره في الماء وىو 

( فأن المياه 7ية والقاعدية, اذ اذا كانت قيمة الييدروجين في الماء اكثر من )مقياس لمحامض
( الى ان 7( فالمياه تكون حامضية بينما يشير ال )7تكون قاعدية اما اذا كانت قيمتو اقل )

. ان ارتفاع درجة الحامضية والقاعدية لو تأثير (44)المياه متعادلة وىي درجة المياه الطبيعية
حة االنسان والبيئية, اذ تؤثر عمى نمو االحياء المجيرية من خالل تأثيرىا عمى سمبي عمى ص

, كما تعمل عمى تكوين الصدأ وتآكل (45)االنزيمات التي تدخل في عممية النمو والبناء الحيوي
(, يتبين ان معدالت الحامضية 2. ومن خالل معطيات الجدول )(46)االنبابيب الناقمة لممياه

(. وبذلك فيي لم تتجاوز الحدود 8.4-8اه بحيرة الحبانية تراوحت قيميا ما بين )والقاعدية لمي
 .(47)(9 -4القصوى لقيمة االس الييدروجيني في الطبيعة والتي تترواح مابين )

 
 موقع العينة

(4 )
مدخل 
 البحيرة

(2) 
وسط 
 البحيرة

(3 )
ضفاف 
 البحيرة

جنوب  (4)
البحيرة )عند 

 المجرة(

مخرج  (5)
البحيرة )عند 

 الذبان(
 T.D.Sاالمالح 

 ممغم/لتر
434 592 549 556 597 

 Phاالس الييدروجيني 
(cm) 

8.4 8 8.3 8.4 8.2 
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 موقع العينة

(4 )
مدخل 
 البحيرة

(2) 
وسط 
 البحيرة

(3 )
ضفاف 
 البحيرة

جنوب  (4)
البحيرة )عند 

 المجرة(

مخرج  (5)
البحيرة )عند 

 الذبان(
 T.Hالعسرة الكمية 

 ممغم/ لتر
338.5 353.9 393.7 396.3 369.6 

 475.5 499.4 494.3 489.4 472.9 ممغم/لتر caكالسيوم 
 54 57 59 43 49 ممغم/لترmg مغنسيوم 
 66 65 65 64 63 ممغم/لتر naصوديوم 
 4.4 4.2 4 3.9 3.5 ممغم/لتر kالبوتاسيوم 
 439 487 475 453 425 ممغم/لتر so4الكبريتات 
 499.94 499.2 99.9 97 95.8 ممغم/لتر clالكموريد 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد po4الفوسفات 

 4.4 2.3 2.4 4.6 3.2 ممغم/لتر no3النترات 

 معدل الخواص الكيمائية لمياه بحيرة الحبانية(2جدول )
المصدر: اعتمادا عمى نتائج الفحوصات المختبرية المأخوذة لعينات المياه في مختبر 

 .2924/2/44دائرة البيئة في محافظة االنبار, ومختبر مشروع ماء الرمادي الكبير, بتاريخ 
 Mgالمغنسيوم - ت

(, يتضح ان معدالت المغنسيوم في مياه 2من خالل مالحظة معطيات الجدول )
( عند 3( ممغم/لتر, اذ ان اعمى قيمة سجمت في الموقع )59-49البحيرة ترواحت بين )

 ضفاف 
البحيرة وذلك لتماس المياه مع الصخور الجبسية في ىذا الموقع بشكل اكبر من 

جة لقابمية تمك الصخور عمى الذوبان في المياه مدخل البحيرة الذي سجل ادنى قيمة, نتي
 .(48) مخمفة ورائيا امالحا من ضمنيا ىذا االيون

 Caالكالسيوم - ث
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عنصر ميم واساسي لمنبات والحيوان ويساعد عمى بناء االنسان والحفاظ عمى 
. ترتفع نسبة (49)صحتو, كما ويقمل من اضرار ايون الصوديوم في المياه المستعممة لمزراعة

ايون الكالسيوم في مياه بحيرة الحبانية, بسبب طبيعة تكوين قاع البحيرة وضفافيا والتي تحتوي 
. فضال (29)عمى صخور كمسية وجبسية ليا القابيمة السريعة عمى عمميات االذابة الكيميائية

 عن استخدام االسمدة والمبيدات الكيميائية من قبل المزارعين والتي تختمط بمياه البحيرة من
خالل تصريف مياه المبازل او عن طريق تسرب المياه الجوفية نحوىا, مما يزيد من تركز 

( ممغم/لتر, 494.3-472.9عنصر الكالسيوم في مياه البحيرة, اذ تراوحت نسبتو مابين )
( عند 4 –3(, اذ يالحظ ارتفاع قيم الكالسيوم المذاب في الموقعين )2وكما مبين في الجدول )

وذلك بسبب غمر المياه لمصخور الكمسية والجبسية مع قمة عمقيا, فضال عن ضفاف البحيرة 
بعد ىذين الموقعين عن مصدر التغذية المائية المتمثل بقناة الورار والذي يعمل عمى تجديد 

 مياه البحيرة.
 Naالصوديوم - ج

ا الصوديوم من اكثر الفمزات القموية تواجدا في الطبيعة, لتعدد المصادر التي يأتي مني
الصوديوم المذاب في المياه ال سيما من عمميات التجوية الكيميائية لمصخور الرسوبية 

, كما ان لمفعاليات البشرية دور في ذلك. تراوحت نسبة ايون (24)وبالتحديد المتبخرات
(. وىي بذلك ضمن 2( ممغم/لتر, جدول )63-66الصوديوم في مياه بحيرة الحبانية مابين )

ا وفق المواصفات القياسية العراقية الغراض الشرب. اال ان ارتفاع تراكيزىا الحدود المسموح بي
في المياه تسبب اثار سمبية عمى صحة االنسان اذ يمكن ان تسبب اضطرابات في القمب 

 .(22)والمثانة
 Kالبوتاسيوم - ح

يكون تركيزه في المياه العذبة اقل من تركيز ايون الصوديوم وذلك الن معادن السيميكا 
حاوية عمى البوتاسيوم تكون مقاومتيا لمتجوية الكيميائية اكثر نسبيا من المعادن السيميكية ال

( 4.4-3.5. تراوحت نسبتو في مياه بحيرة الحبانية ما بين )(23)التي تحتوي عمى الصوديوم
 (.2ممغم/لتر , جدول )

 No3النترات - خ
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كاالنشطة الزراعية, ال النترات من االيونات السالبة التي تنشأ من مصادر متعددة 
سيما عند استخدام المخصبات الزراعية والمخمفات الصناعية ومياه الصرف الصحي وعند 

. كما وتأتي من مياه االمطار التي تحمل النيتروجين في الجو, وتعد النترات (24)تفسخ النباتات
ية اذ ان تواجدىا احد اشكال النيتروجين في المياه, التي ليا دور ميم في حياة الكائنات الح

(, 2. ومن خالل معطيات الجدول )(25)بنسب عالية يساعد عمى نمو الطحالب واالشنات
( ممغم/لتر, اذ كانت 3ْ2-4.4يتبين ان قيمة النترات في مياه بحيرة الحبانية تراوحت ما بين )

رة ( عند مخرج البحي5( عند مدخل البحيرة وادناىا في الموقع )4اعمى قيمة في الموقع )
 )الذبان(.
 So4الكبريتات - د

تتواجد ايونات الكبريتات في المياه نتيجة لذوبان صخور المتبخرات )الجبس 
( والطين, shaleواالنيايدرات( ومن تأكسد معادن البايرايت والماركسايت في صخور الطفل )

. (26)تاتكما تعد المواد العضوية واالسمدة الكيمياوية المستخدمة في الزراعة اليونات الكبري
( عمى ان معدالت ايون الكبريتات في مياه بحيرة الحبانية تراوحت 4وتشير معطيات الجدول )

( وذلك السباب منيا ما يتعمق 4ْ3( ممغم/لتر, كان اعالىا في موقع )425 – 478مابين )
بالصخور الجبسية الحاوية عمى كميات كبيرة من ايون الكبريت ومنيا ما يتعمق بالمخمفات 

اعية المختمطة باالسمدة والمبيدات في تمك المواقع, فضال عن مزج مياىيا مع اجزاء الزر 
البحيرة االخرى البتعادىا نسبيا عن مصدر التغذية. ويعمل تركز الكبريتات في المياه عمى 

 .( 27) اكتسابيا طعما مر المذاق
 Clالكموريد - ذ

اذ يتواجد في معظم المياه يتميز الكموريد بقابميتو العالية عمى الذوبان في الماء 
, فضال عن تواجده في (28)الطبيعية ويكون مصدره صخور المتبخرات والمعادن الطينية
. تتراوح معدالت تركيز (29)مصادر اخرى اىميا الفضالت العضوية واالسمدة البوتاسية

 (.2( ممغم/لتر, جدول ) 95.8 –499الكموريد في مياه بحيرة الحبانية بين )
 العسرة الكمية - ر

تعرف عسرة الماء بعدم قابيمة الماء عمى تكوين رغوة مع الصابون, اذ تتكون العسرة 
.وتعد عسرة الماء ذات اىمية في تحديد نوعية (39)بسبب ايونات المعادن الموجبة ثنائية التكافؤ
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صناعية المياه النيا تحدد مدى صالحية المياه لالستخدامات البشرية المتنوعة وال سيما ال
منيا, كما وتعطي طعما غير مستساغ عند تواجدىا بتراكيز عالية في المياه. ىناك نوعين من 

. (34)العسرة ىما, العسرة الكاربونية )العسرة المؤقتة(, والعسرة غير الكاربونية )العسرة الدائمية(
تر. سبب ( ممغم/ل 338.5 – 396.3تراوحت قيمة العسرة الكمية في مياه البحيرة ما بين )

تواجد العسرة في مياه البحيرة جاء نتيجة لذوبان الصخور الكمسية, فضال عن ان نير الفرات 
يجري في اراضي حاوية عمى صخور كمسية وىذا ما اشار اليو الكثير من الباحثين, كما في 

 .(34), )صباح عبيد((33), )عمياء حسين((32)دراسة )محمد دلف وفواز احمد(
 ية لمياه بحيرة الحبانية.الخصائص الفيزيائ -2

تحتل الخصائص الفيزيائية اىمية ال تقل شأنا عن الخصائص الكيميائية في تحديد 
 نوعية وجودة المياه, اذ تظم مجموعة من الصفات منيا:

 Temperateureدرجة الحرارة  - أ
من الصفات الميمة التي ينبغي قياسيا بدقة وذلك لتأثيرىا عمى الصفات االخرى اذ  
دة درجة الحرارة تؤدي الى زيادة التعجيل في سرعة التفاعالت الكيميائية ان زيا

( يتبين ان معدالت درجة حرارة المياه 3.ومن خالل تحميل معطيات الجدول )(35)واالحيائية
( ْم, وىي بذلك ضمن الحدود الطبيعية المسموح بيا بيئيا وفق 24–49ترواحت ما بين )

المحمية, ولكن يبقى تأثيرىا في عمميات التبخر, وتعجيل المواصفات القياسية العالمية و 
التفاعالت الكيميائية واذابة الغازات واستيالك األوكسجين المذاب ال سيما عند ارتفاع 

 , مما تؤثر بذلك عمى نوعية المياه وصالحيتيا لالستخدامات البشرية المختمفة.(36)درجاتيا
 Ecاإليصالية الكهربائية  - ب

( سم من الماء عمى التوصيل الكيربائي 4الكيربائية بانيا قابمية )تعرف االيصالية 
(ْم, تعتمد االيصالية الكيربائية لممياه عمى درجة الحراة وتزداد قيمتيا 25عند درجة حرارة )

,وتقاس بوحدة ديسي سيمينز/م. تراوحت قيمتيا في (37)بزيادة تركيز االمالح الذائبة في المياه
(, ان 3( ديسي سيمينز/م كما موضح في الجدول )864 – 992ما بين )مياه بحيرة الحبانية 

 ىذا التباين عائد الى التباين في كمية االمالح المذابة فيي مرتبطة معيا بعالقة طردية. 
 Turالعكورة  - ت
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يمكن ان نسمييا بدرجة شفافية الماء. تراوحت قيم العكارة في مياه بحيرة الحبانية 
(, ان قيم العكورة في مياه بحيرة 3( ممغم/لتر, كما موضح في الجدول )43-8مابين )

الحبانية متغيرة من موقع الخر بشكل مستمر اذ يرتبط بذلك عدة امور منيا حركة المياه 
البشرية المتنوعة التي تمقي بفضالتيا في المياه او وجود  وسرعتيا فضال عن االنشطة

وقد عمل النباتات المائية والصخور او ما شابو ذلك والتي ليا تأثير في درجة العكورة, كما 
انتشار بعض معامل غسل الرمل عمى اضافة بعض الرواسب والشوائب في مياه البحيرة, اذ 

 ( معامل.49دد المعامل بأكثر من )يقدر ع
 المون والطعم والرائحة  - ث

المياه النقية تكون بال طعم وال لون وال رائحة. تتغير ىذه الخواص لعدة عوامل منيا 
تحمل وتفسخ الكائنات الحية وذوبان الصخور والمعادن والمواد الكيميائية, فضال عن المخمفات 

مثل المعامل  الناتجة عن االستخدامات البشرية المتنوعة التي تمقي بفضالتيا في المياه
والقمامة المنزلية ومياه الصرف الزراعي والصناعي, ومياه الصرف الصحي لمناطق حي 
التأميم ومستشفى النسائية واالطفال وغيرىا من المطاعم والكازينوىات التي تطمق كميات كبيرة 
في مجرى الورار. اذ تحتوي مياه الصرف الصحي عمى كمية من المواد العضوية والكائنات 

لحية الدقيقة اليوائية والال ىوائية فتعمل الكائنات اليوائية عمى استيالك االوكسجين لتحمل ا
المواد العضوية مسببة نقص في كمية االوكسجين مما يؤدي الى ىالك الكائنات الحية التي 
ا تعيش في تمك المياه ثم تبدأ البكتريا او الكائنات الال ىوائية عمى تحميميا محدثة تعفن وفساد

 .(38)لممياه
 معدل الخواص الفيزيائية لمياه بحيرة الحبانية(3جدول )

درجة  turالعكورة  موقع العينة
 الحرارة

 E.Cااليصالية الكيربائية

 864 20 10 مدخل البحيرة
 710 19 8 وسط البحيرة

 873 21 12 ضفاف البحيرة
 880 20 44 مؤخر البحيرة)عند المجرة(

 902 20 13 الذبان(مخرج البحيرة )عند 
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المصدر: اعتمادا عمى نتائج الفحوصات المختبرية المأخوذة لعينات المياه في  
مختبر دائرة البيئة في محافظة االنبار, ومختبر مشروع ماء الرمادي الكبير. بتاريخ 

 م. 2021/2/14
 الخصائص االحيائية لمياه بحيرة الحبانية. -3

والفيزيائية لتقييم جودة المياه فان لمخصائص فضال عن اىمية الخصائص الكيميائية 
االحيائية دور في ذلك, فالكثير من المشاكل الصحية التي يعاني منيا االنسان يرجع سببيا 
الى تموث الماء. تتواجد البكتريا في المياه طبيعيا والبعض االخر يأتي من المموثات المختمفة 

اعداد البكتريا بعدة عوامل منيا درجة الحرارة وىي تؤثر وتتأثر بالعوامل البيئية اذ تتحدد 
وكمية المواد العضوية ومعدل تصريف المياه ومصادر التموث الناتجة عن انشطة االنسان 

 .(49).وتعد بكتريا القولون من اكثر الدالئل المسببة لتموث المياه بالبكتريا الممرضة(39)والحيوان
 بكتريا القولون - أ

لعائمة المعوية الموجودة في جسم االنسان والحيوان والتي تعود بكتريا القولون الى ا
بامكانيا البقاء عمى قيد الحياة لفترة اطول من غيرىا من البكتريا المعوية الممرضة اذ ان 

. ومن خالل معطيات (44)وجودىا في الماء دليل عمى تموث المياه فيكون غير صالحا لمشرب
ذ العينات قد اشارت الى وجود بكتريا القولون فييا (, فقد لوحظ ان جميع مواقع اخ4الجدول )

( خمية/ممم. ويعود سبب تموث مياه البحيرة ببكتريا 399-939اذ تراوحت نسبتيا مابين )
القولون الى اختالط المياه بفضالت االنسان والحيوان اذ تمقى كميات من مياه الصرف 

ئية واالطفال في قناة الورار لتصل الصحي من احياء التأميم والورار والحوز ومستشفى النسا
الى بحيرة الحبانية, فضال عن وجود القرى المنتشرة حول ضفاف البحيرة والتي يمتين اغمب 
سكانيا مينة صيد االسماء وتربية الطيور الداجنة والمواشي التي تسيم بشكل مباشر او غير 

 مباشر في تمويث مياه البحيرة.
 البكتريا البرازية  - ب

. تراوحت (42)ا النوع من البكتريا يعد دليال قاطعا عمى تموث المياه بالبرازان وجود ىذ
( خمية/ممم, كما مبين في 699-259اعداد البكتريا البرازية في مياه بحيرة الحبانية مابين )

 الجدول 
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(, وىذا يعزز وجود تموث برازي في مياه بحيرة الحبانية الذي تكون مصادره بشرية 4)
 المصادر المسببة لبكتريا القولون. ان تواجدىا يسبب اضرارا بيئية وصحية. وحيوانية ولنفس

 Doاالوكسجين المذاب  - ت
يعد من اىم احتياجات الكائنات الحية التي تعيش فيو اذ ان نقص االوكسجين المذاب 
يؤدي الى مشاكل بيولوجية ليذه الكائنات وفي حالة نقص االوكسجين بمستوى كبير فقد يؤدي 

ىالكيا. ترتبط كمية االوكسجين المذاب بالماء بعدة عوامل منيا درجة الحرارة ووجود ذلك الى 
الطحالب والنباتات المائية وتوفر ضوء الشمس اذ يؤدي ىذا الى زيادة كمية االوكسجين كنتاج 
عن عممية البناء الضوئي فضال عن كمية الكائنات الحية المتواجدة في المياه, وايضا حركة 

في نقل واذابة االوكسجين, فضال عن ىذا فأن كمية االوكسجين تتأثر  الماء ميمة
(, 4. من خالل الجدول )(43) باالضطراب الذي يحدث لطبقات المياه بتأثير حركة االمواج

( 49 – 7.6يتبين ان معدالت تركيز االوكسجين المذاب في مياه البحيرة قد تراوحت مابين )
مواقع جميع العينات وذلك نتيجة لتباين العوامل المؤثرة بكمية ممغم/لتر. تباينت القيمة ما بين 

 تواجده.
 معدل الخواص االحيائية لمياه بحيرة الحبانية(4جدول )

 م.28/3/2924المصدر: اعتمادا عمى نتائج التحاليل المختبرية, 
 ثالثا: تقييم صالحية مياه بحيرة الحبانية لالستعماالت المختمفة.

بكتريا القولون  موقع العينة
 خمية/ممم

البكتريا البرازية 
 خمية/ممم

المتطمب الحيوي 
 لالوكسجين ممغم/لتر

 10 250 300 مدخل البحيرة(1)
 8 420 631 البحيرةوسط (2)
 8.2 503 856 ضفاف البحيرة(3)

( جنوب البحيرة )عند 4)
 1125 المجرة(

507 7.6 

مخرج البحيرة )عند (5) 
 9 600 930 الذبان(
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الغرض من اجراء التحاليل المختبرية لمياه بحيرة الحبانية ىو الجل بيان خصائصيا 
وفقا لمعايير  النوعية وتحديد مدى مالئمتيا في االستعماالت البشرية والزراعية والصناعية,

وقياسات موضوعة عمى المستوى المحمي والعالمي تحدد مدى امكانية استعماليا, لذلك سيتم 
 ن التفصل وعمى النحو االتي:تناوليا بشيء م

 –تقييم مدى صالحية مياه بحيرة الحبانية الغراض الشرب )االنسان  -1
 الحيوان(:

نظرا الىمية مياه الشرب فيجب ان تخمو من المواد الكيميائية واالحياء المجيرية 
بالكميات التي تؤدي الى مخاطر صحية عامة تؤثر عمى االنسان, والجل تقييم مياه البحيرة 

(, WHOعتمدت الدراسة عمى المواصفات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية )ا
(. وقد تبين ان مياه 5والمواصفات القياسية العراقية لمياه الشرب, كما مبين في الجدول )

البحيرة تصمح لشرب االنسان وفقا لقيمة االمالح الذائبة وبقية العناصر باستثناء عنصر 
الذي تجاوز الحدود الموصى بيا عراقيا وعالميا فقد تراوحت قيمتو ما بين  Caالكالسيوم 

( ممغم/لتر, وعراقيا 75(ممغم/لتر, بينما تبمغ الحدود الموصى بيا عالميا )472.9 –499.4)
(ممغم/لتر. اما المموثات االحيائية )بكتريا القولون والبكتريا البرازية( فوجودىا دليل قاطع 59)

 اه ميكروبيا مما قيد من استعمال مياه البحيرة الغراض الشرب.عمى تموث المي
تصنيف مياه منطقة الدراسة لشرب االنسان حسب المواصفات العراقية (5جدول )

 (WHo2006و)
المواصفات العراقية  االيونات

(IRS) 
 مواصفات منظمة 

WHo2006)) 
تراكيز االمالح في 

 مياه البحيرة
االمالح الذائبة 

 431-597 1000 1500 الكمية

 40-59 100 50 مغنسيوم
 63-66 250 200 صوديوم
 3.5-4.1 12 ــــ بوتاسيوم
   95.8-109.04  250 250 كموريدات
 125-187 250 250 كبريتات
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 172.9-191.3 75 50 كالسيوم
االس 

 8.1-8.4 9,5ـــ6,5  8.5-6.5 الهيدروجيني

 338.5-396.3 500 500 العسرة
 باالعتماد عمى:المصدر: 

 (1)(WHO) (World Health Organization), Guid line for drinking water 
guality.2. ed.4. 2003. 

 .447( الجياز المركزي لمتقييس والسيطرة النوعية, المواصفات العراقية لمياه الشرب, 2)
 (. 4( جدول )3)

فأنيا تعد صالحة ليذا الغرض بحسب اما بشأن استخدام مياه البحيرة لغرض شرب الحيوانات 
 (. 6( كما مبين في الجدول )Alttoviskiتصنيف )
 
 
 

تصنيف مياه بحيرة الحبانية ألغراض االستهالك الحيواني بحسب تصنيف (6جدول )
(Alttoviski) 

مجموع االمالح 
 ممغم/لتر

 المالحظات مواصفاتيا

 والدواجنيستعمل لجميع اصناف المواشي  جيد جداً  3999اقل من 

3994-5999 
يستعمل لجميع اصناف المواشي والدواجن مع احتمالية  جيد

 حدوث اسيال وقتي لممواشي
 يسبب إسيال وقتي لممواشي واليصمح لمدواجن مقبول 5994-7999

7994-49999 
يمكن 

 استحداميا
 يسبب بعض االضرار لمحيوانات الحاممة والرضيعة

49994-
45999 

اعمى حد 
 لالستعمال

 يسبب اضرار كبيرة

 مخاطر عالية جداً  التصمح 45999اكثر من 
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(1) Alttoviski, M.E., Handbook of hydrology. G. Sageolizedat, 
moscow, russia, 1962, p.160. 

 تقييم مدى صالحية مياه بحيرة الحبانية الغراض الزراعية: -2
لغرض االنتاج الزراعي  اعتمدت الدراسة عمى تصنيف )ويمكوكس( لتقييم مياه البحيرة

)النباتي( وكان اىم المؤشرات التي اعتمدىا ىذا التصنيف ىي النسبة المئوية لمصوديوم 
وااليصالية الكيربائية التي تعبر عن مجموع تركز االمالح في المياه, كما مبين في الجدول 

الجيد, وىي (. واعتمادا عمى ىذا التصنيف فان مياه بحيرة الحبانية تقع ضمن التصنيف 6)
 بذلك تصمح لري جميع المحاصيل الزراعية.

 (تصنيف ويمكوكس لصالحية مياه الري6جدول )

النسبة المئوية  الرمز صنف الماء
 لمصوديوم%

االيصالية الكيربائية مايكرو  الرمز
 توز/سم

 259إقل من  C1 29اقل من  A ممتاز
 B 29-49 C2 259-759 جيد

 C 49-69 C3 759-2999 مقبول
يشك 

 بصالحيتو
D 69-89 C4 2999-3999 

 3999أكثر من  C5 89أكبر من  E غير صالح
 ,L.V. wilcox, Classification and USE of irrigation watersالمصدر:

U.S. department agriculture, Circ. 969, Washington D.C.1955. p.19. 
 الصناعة:تقييم مدى صالحية مياه بحيرة الحبانية الغراض  -3

تعتمد المنشآت الصناعية في عممياتيا اإلنتاجية عمى مواصفات مائية معينة تختمف 
من صناعة الى اخرى بحسب نوعية المكان والمعدات وطبيعة االنتاج ونوعو, ومن خالل 

( تبين انيا ال 7مقارنة مواصفات مياه بحيرة الحبانية مع المواصفات المحددة في الجدول )
خدامات صناعية محددة ,الن بعض الصناعات تتطمب مواصفات مائية تصمح اال الست

 وتراكيز محددة من االمالح لم تتوفر في مياه بحيرة الحبانية.
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 (المواصفات العالمية المقترحة لممياه في االستخدامات الصناعية7جدول )

 نوع الصناعة
األس 

الييدروجين
 PHي 

مجموع 
االمالح 
 ممغم/لتر

كمورايد 
 ممغم/لتر

كبريتات 
 ممغم/لتر

الكالسيو 
م 

 ممغم/لتر

المغنيس
يوم 

 ممغم/لتر
التعميب 

 8 8 5 8.5 599 8.5-6.5 والمشروبات

الصناعات 
 4 6 49 8.5 4999 9-6.5 النفطية

 - - 5.5 7 699 8.5-6.5 صناعة اإلسمنت
الصناعات 
 الكيميائية

6-9 4999 44 44 49 49 

 4 4 - 5.7 499 49-6 صناعة الورق

التركيز في مياه 
 البحيرة

8.4-8.4 597-
434 

499.94-
95.8 

487-
425 

494.3
-

472.9 
59-49 

 Hem, J.D., Study and Interpretation of chemicalالمصدر: 
characteristic of natural water, 3.ed U.S.G.S. water supply 

paper2254, 1989. 
 البناء واالنشاءات:تقييم مدى صالحية مياه بحيرة الحبانية الغراض  -4

( اتضح ان مياه بحيرة الحبانية AItoviski 4962من خالل االعتماد عمى تصنيف )
 (.8صالحة الغراض البناء واالنشات وفقا لممواصفات العالمية. وكما موضح في الجدول )

) بحسببـ) ممغم/ لتر(  تصنيف مياه منطقة الدراسة ألغراض البناء واالنشاءات(8جدول )
AItoviski ) 

 الحد المسموح بو تراكيز مياه البحيرة األيونات
 4469 63-66 الصوديوم
 437 472.9-494.3 الكالسيوم
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 274 49-59 المغنسيوم
 2487 95.8-499.94 الكموريدات
 4469 425-487 الكبريتات

Alttoviski, M.E., Handbook of hydrology. G. Sageolizedat, 
moscow, :المصدر 

 Russia, 1962, p.163. 
 االستناجات

وجود تباين في الخصائص النوعية لمياه البحيرة من مكان الخر تبعا لسيطرة  -1
 .بعض العوامل الطبيعة والبشرية

لطبوغرافية حوض البحيرة تأثير في احداث تغيير في خصائص المياه, اذ  -2
الضاف والمناطق يتميز باتساعو مع قمة عمقو مما يزيد من عممية التبخر خاصة عند 

 .الضحمة
 عممية الخزن ليا تأثير في احداث تغيير في خصائص المياه. -3
 ارتفاع نسبة االمالح في مياه البحيرة اثرت عمى خصائص مياه نير الفرات. -4
اغمب ايونات المياه تقع ضمن الحدود المسموح بيا الغراض الشرب  -5
 Caالعناصر باستثناء عنصر الكالسيوم وفقا لقيمة االمالح الذائبة وبقية  الحيوان( -)االنسان

 –499.4الذي تجاوز الحدود الموصى بيا عراقيا وعالميا فقد تراوحت قيمتو ما بين )
( ممغم/لتر, وعراقيا 75(ممغم/لتر, بينما تبمغ الحدود الموصى بيا عالميا )472.9

االنشات, (ممغم/لتر. وسقي جميع انواع المحاصيل الزراعية, وتصمح الغراض البناء و 59)
اما الغراض الصناعة فيناك تقيد محدود اذ ان بعض الصناعات تتطمب مياه ذات مواصفات 

 معينة ال تتوفر في مياه بحيرة الحبانية.
وجود بكتريا القولون والبكتريا البرازية قيد من استعمال مياه البحيرة لبعض 

 االستخدامات وال سيما الغراض الشرب.
 التوصيات

ي البيئي لدى عامة الناس وتعريفيم باىمية المياه وحمايتيا ضرورة رفع الوع -4
 من التموث, من خالل وسائل االعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة.
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االىتمام بعممية تخزين المياه في البحيرة عن طريق وضع ادارة مائية دقيقة  -2
الخصائص المائية لمراقبة الخصائص المائية الداخمة لمبحيرة والمطمقة منيا, لممحافظة عمى 

 الطبيعية قدر االمكان.
اتباع خطط دقيقة في توجو االنشطة البشرية المتنوعة والزاميا بتطبيق  -3

الشروط والقوانين البيئية, وال سيما معالجة مياه الصرف الصحي ومياه مستشفى النسائية 
 واالطفال بطرق يتم التخمص منيا من البكتريا وجميع المموثات االخرى.

 يع التجاوزات الحاصمة عمى منظومة البحيرة.رفع جم  -4
التأكيد عمى التنسيق بين المراكز البحثية والجامعات والدوائر المعنية من   -5

اجل انشاء قاعدة بيانات شاممة لمموارد المائية في العراق وتحديد المشاكل المائية ووضع 
 الحمول ليا.
  المائية. العمل عمى كري وتعميق البحيرة لتقميل حجم الضائعات  -6
انشاء حزام اخضر حول ضفاف البحيرة من االشجار التي تتحمل ظروف  -7

المنطقة, من اجل تثبيت التربة وتقميل العواصف الغبارية, وتخفيف سرعة الرياح وتمطيفيا 
 لخفض كمية المياه المتبخرة من سطح البحيرة والحفاظ عمى الخصائص الطبيعية لممياه.

 االحاالت
 (.39االية )سورة االنبياء,  -4
 (.37)سورة ابراىيم, االية  -2
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2007, p105.  

4- hatem k.s. aljiburi, Nasser H. M. Al Basrawi, Hydrologeocal and 
hydrochemical study if Baghdad quadrangle (N I -38-10) scale 

1/250000, iraq geological surver,2013 ,p 3. 
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(Rawa-Baigi-Tikrit-Al-Baghdadi) General Directorate of Geological 
Survey Department, Baghdad, 1975, P.13. 
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حسين جبر عبد اهلل, السدود واثارىا السمبية عمى بيئة الموارد المائية الواقع الحالي  -6
 .49م, ص2995والمعالجات المقترحة, مجمة ابحاث ميسان, المجمد االول, العدد الثاني, 

7- Ali .H. Alshalash, The Climate of Iraq, The Cooperative Printing 
Press Workers Society, Amman, Jordon, 1960.P.16  

حسن سيد احمد ابو العينين, اصول الجغرافية المناخية, الدار الجامعية لمطباعة والنشر,  -8
 .348م, ص4984بيروت, 

مصطفى فالح الحساني, مناخ العراق اسس وتطبيقات, الطبعة االولى, دار مسامير,  -9
 .425م, ص 2929العراق/السماوة, 

قصي عبد المجيد السامرائي, المناخ التطبيقي, وزارة التعميم العالي عادل سعيد الراوي,  -49
 .444, ص 4999والبحث العممي, بغداد, 

عصام خضير الحديثي, احمد صالح الدباغ, ترب محافظة االنبار, مجمة العموم  -44
 .45م, 2995واليندسة, المجمد االول, جامعة االنبار.

 .46در سابق, ص عصام خضير الحديثي, احمد صالح الدباغ, مص -42
رعد عطا محمد, احمد صالح محيميد, وراثة وتطور بعض الترب الجبسية في العراق,  -43

 .89م, ص 2994, 5, العدد 24مجمة التقني, المجمد 
ميدي محمد عمي الصحاف, وفيق حسين الخشاب, باقر احمد كاشف الغطاء, عمم  -44

ث العممي, مطابع جامعة الموصل, الييدرولوجي, جميورية العراق, وزارة التعميم العالي والبح
 .497م, ص4983
رجاء عبد الرزاق عباس العنبكي, دراسة تأثير الرقم الييدروجيني وضغط االزموزي عمى  -45

نمو االحياء المجيرية, جامعة بابل, كمية العموم لمبنات, قسم عموم الحياة, المرحمة الثالثة  
نظام التعميم االليكتروني, ينظر:  

6&lcid=7479http://csg.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid= 
ترتيل فيصل غازي المناوي, تقويم مواصفات مياه الشرب في مدينة السماوة, جامعة  -46

 .499م, ص 2945الكوفة, كمية االداب, رسالة ماجستير)غير, منشورة(,
 .83م, ص 2992حسين السعدي, عمم البيئة, دار اليازوري,  -47
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 .434م,ص 2994. دار غيداء لمنشر والتوزيع, عمان. الطبعة االولىGISالجغرافية 
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 .488م, ص 2996دار حنين لمنشر والتوزيع, عمان, 

مكانية استثمارىا في)منطقة الجزيرة( قاسم احم -29 د رمل المرعاوي, المياه الجوفية وا 
 . 444م, ص2942محافظة األنبار باستخدام نظم المعمومات الجغرافية, 

سرحان نعيم الخفاجي, عمي محسن كامل, الخصائص الييدرولوجية لمنخفض  -24
م, ص 2997, 39د الصميبات ) جنوب العراق (, مجمة اداب الكوفة, المجمد االول, العد

459. 
محمود عبد حسن جوييل,  ىيدروكيميائية نير دجمة عند سدتي الموصل وسامراء  -22

 .294م, ص 2947, 45م, مجمة مركز دراسات الكوفة, العدد 2949-2999لمعامين 
وىران منعم سعود, دراسة بيئية  تحسين عمي زيدان, ابراىيم عبد الكريم عبد الرحمن, -23

لممموثات الكيميائية والفيزيائية المؤثرة في مياه نير الفرات بين الرمادي والفموجة, مجمة جامعة 
 م. 2999االنبار لمعموم الصرفة, المجمد الثالث, العدد الثالث, 

امن, ثاير حبيب عبد اهلل, طيبة جمعة مجيد, مجمة ديالى لمعموم اليندسية, المجمد الث -24
 . 246م, ص 2945العدد الرابع, 

رحيم حايف كاظم السمطاني, اياد عمي فارس, ىايدرولوجية الجزء الشرقي من بحيرة  -25
 .4694م, ص 2945,  22العظيم ووديانيا , مجمة العموم االنسانية, المجمد الرابع, العدد 

ميائية رعد محمود نصيف, بتول جيجان سممان, التقييم البيئي والصيغة الييدروكي -26
م, جامعة بغداد, مجمة كمية 2947لمناطق مختارة من نير دجمة في محافظة بغداد لعام 

 .493, ص 25, المجدل 494التربية لمعوم االساسية, العدد 
 .446قاسم احمد رمل المرعاوي, مصدر سابق, ص  -27
 .245ثاير حبيب عبد اهلل, طيبة جمعة مجيد, مصدر سابق, ص  -28
عمي, دراسة ىيدروكيميائية لمنطقة الكفل ) جنوب محافظة  امير جواد كاظم,عمي حسين -29

بابل/العراق ( , الييئة العامة لممياه الجوفية, مجمة الفرات لمعموم الزراعية, المجمد الثاني, 
 .452م, ص 2949العدد الثاث, 
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 .89الطبعة الثانية, ص 
سورية والعراق( محمد دلف احمد الدليمي, فواز احمد الموسى, وادي نير الفرات )في  -32

 .89, ص 2999الطبيعة والسكان, دار الفرقان لمغات, 
عمياء حسين سممان البوراضي, النمذجة الييدرولوجية لنظام الجريان المائي لنير الفرات  -33

في العراق وعالقتو بالخصائص النوعية, اطروحة دكتوراه )غير منشورة(, جامعة الكوفة, كمية 
 .54م, ص 2948التربية لمبنات, 

صباح عبيد حمد, مقارنة بعض خصائص نير دجمة مع نير الفرات, مجمة جامعة  -34
 .493م, ص 2945االنبار لمعموم الصرفة, المجمد التاسع, العدد الثالث, 

تقييم الخصائص النوعية لممياه الجوفية وأثرُه في  عمي سميمان ارزيك عباس الكربولي, -35
نبار, كمية التربية لمعموم اإلنسانية, االستخدامات البشرية في قضاء كركوك, جامعة األ

  426م.ص 2948اطروحة دكتوراه ) غير منشورة (, 
ترتيل فيصل غازي المناوي, تقويم مواصفات مياه الشرب في مدينة السماوة, مصدر  -36

 .24سابق,  ص 
 .288محمود عبد حسن جوييل, مصدر سابق, ص  -37
-449م, ص 2998يع, عمان, سحر امين كاتوت, عمم المياه, دار دجمة لمنشر والتوز  -38

444. 
رياض عباس عبد جبار, ىالل حمود ىايس حسن العبيدي, دراسة مؤشرات التموث  -39

البكتريي في المياه الجوفية في الشرقاط, مجمة تكريت لمعموم الصرفة, المجمد الثالث, العدد 
 .499, ص 46
اوة, جامعة تقويم مواصفات مياه الشرب في مدينة السم ترتيل فيصل غازي المناوي, -49

 .429م, ص 2945الكوفة, كمية االداب, رسالة ماجستير)غير, منشورة(,
 .6رياض عباس عبد جبار, ىالل حمود ىايس حسن العبيدي, مصدر سابق, ص  -44
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منظمة الصحة العالمية, دالئل وجودة مياه الشرب, المجمد االول, الطبعة الثانية,  -42
 .9م, ص 2994
 .46حسين عمي السعدي, مصدر سابق, ص -43
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 م.2929بيانات غير منشورة, 

 (. LAND SATالمرئية الفضائية لمقمر الصناعي ) -48
49- (WHO) (World Health Organization), Guid line for drinking water 

guality.2. ed.4.  
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