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يتختب عمى تػاجج البحيخات بعس السدايا والدمبيات ,التي تشعكذ عمى نػعية السياه

وجػدتيا ,ومغ ثع تقييجىا لبعس االستعساالت السختمفة .عسمت بحيخة الحبانية عمى تغييخ
خرائز السياه الستػاججة فييا ورفع قيع اغمب العشاصخ ,واثخت عمى نػعية مياه نيخ الفخات,
اذ ارتفعت قيسة االمالح مغ (ٖٔٗ) ممغع/لتخ عشج مجخل البحيخة ,لترل الى ()ٜ٘ٚممغع/لتخ
عشج خخوجيا مغ البحيخة عشج قشاة ناضع الحبان ,كسا اشارت جسيع السػاقع الى حجوث تمػث

بكتيخي لسياه البحيخة فقج تخاوحت اعجاد بكتيخيا القػلػن ما بيغ (ٖٓ )ٖٓٓ –ٜخمية/ممع .ان
اغمب ايػنات السياه تقع ضسغ الحجود السدسػح بيا الغخاض الذخب (االندان -الحيػان) ,اما

السمػثات االحيائية (بكتخيا القػلػن والبكتخيا الب اخزية) فػجػدىا دليل قاشع عمى تمػث السياه
ميكخوبيا مسا قيج مغ استعسال مياه البحيخة الغخاض الذخب .واالغخاض الدراعية ,واغخاض

البشاء واالنذاءات ,اما الغخاض الرشاعة فيشاك تقيج محجود لبعس الرشاعات التي تتصمب

مياه ذات مػاصفات معيشة ال تتػفخ في مياه البحيخة ,اما وجػد بكتخيا القػلػن والبكتخيا الب اخزية

فقج قيج مغ استعسال مياه البحيخة لبعس االستخجامات وال سيسا الغخاض الذخب.

الكمسات السفتاحية :البحيخة -الهرار ,خرائص ,تقييم ,ترمح.
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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
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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.
Key words: Lake, Warar, properties, evaluation, suitable.
السقجمة

الساء سخ الحياة وشخيانيا الخئيدي وىػ ضخوري لجسيع انػاع الكائشات الحية ,كسا
قال عد وجل في محكع كتابو العديد (وجعْمشا ِمغ اْلس ِ
اء ُك َّل َشي ٍء َح ٍي ۖ أََف َال ُي ْؤ ِمُشػ َن)(ٔ) .يعج
َ ََ َ َ َ
ْ
ّ
الساء عشر اخ ميسا في تصػر السجتسعات البذخية ومسا يجل عمى اىسية الساء مشح القجم ىػ
قيام الحزارات االولى بالقخب مغ مرادر السياه كحزارة وادي الخافجيغ وحزارة وادي الشيل,

لتسارس مختمف انذصتيا الحياتية التي تعتسج عمى السياه بذكل اساس ,وكحلظ بئخ زمدم في

مكة السكخمة الحي لػاله لسا استقخ الدكان في مشصقة جخداء ال ماء وال زرع فييا كسا جاء
ِِ
َس َك ْش ُت ِم ْغ ُذ ِّريَِّتي ِب َػ ٍاد َغ ْي ِخ ِذي َزْرٍع ِع ْش َج َب ْيِت َظ اْل ُس َح َّخمِ)(ٕ).
وصفيا في محكع التشد َ
يل(رب ََّشا إّني أ ْ
وىحا يشصبق عمى جسيع الحزارات االخخى في العالع التي كان الساء اساس وجػدىا وبقائيا.
لحا فان لجراسة الخرائز الشػعية لسياه بحيخة الحبانية اىسية ىيجرولػجية ال تقل شأنا عغ
أىسية خرائريا الكسية وذلظ مغ أجل معخفة مجى صالحية مياه البحيخة لالستعساالت
البذخية السختمفة ال سيسا في ضل الصمب الستدايج عمى السياه الستخافق مع الديادة الدكانية

وانخفاض مشاسيب مياه نيخ الفخات.
مذكمة البحث :

تتجدج مذكمة البحث في التغيخ الشػعي الحاصل في مياه بحيخة الحبانية وأثخه عمى

مختمف االنذصة البذخية.
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فخضية البحث :
يػجج تبايغ واضح في خػاص مياه بحيخة الحبانية ناتج عغ عػامل جغخافية ,مسا

انعكذ بذكل سمبي عمى مختمف االنذصة البذخية السعتسجة عمى مياه البحيخة ,وىحا يتصمب

ادارة سميسة لمسياه قبل استخجاميا لتمظ االستثسارات.
هجف البحث :

ييجف البحث إلى تحجيج الخرائز الشػعية لسياه بحيخة الحبانية باعتساد الفحػصات

السختبخية لعيشات مختارة مغ مػاقع مختمفة مغ مياه بحيخة الحبانية ,وكحلظ تػضيح االسباب

التي ادت الى تبايغ قيع تمظ الخرائز.
حجود البحث :

تقع بحيخة الحبانية جغخافيا في محافطة االنبار غخب العخاق والى الجشػب

الذخقي لسجيشة الخمادي مخكد السحافطة عمى الجية اليسشى لشيخ الفخت ,تبعج عغ العاصسة
بغجاد حػالي (ٓ)ٛكع ,وىي تتبع اداريا الى قزائي الخمادي والحبانية .اما فمكيا فتقع بيغ

دائختي عخض ( )ْْٖٖٔٓ – ْْٖٖٗٛشساال ,وخصي شػل ( )ْْٖٗٔ٘ – ْْٖٖٜٗشخقا .خخيصة

(ٔ) .اما الحجود الدمانية لمعشاصخ السشاخية لمسجة (ٕٕٓٓٔٓ-ٜٜٔم).
اوال -:الخرائص الجغخافية لبحيخة الحبانية.

ان تػاجج السياه وتػزيعيا ما ىػ اال انعكاس لمخرائز الجغخافية سػاء كانت شبيعية

ام بذخية ,ونتيجة لمعالقة الػثيقة ما بيغ ىحه الخرائز والسياه اصبح التأثيخ متبادل مع

سيصخة بعس العػامل عمى حداب العػامل االخخى ال سيسا بعج التصػر الكبيخ في االنذصة
البذخية وما رافقيا مغ تصػر في مجاالت الديصخة عمى السياه.
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البشية الجيهلهجية:

لمبشية الجيػلػجية تأثيخ كبيخ في تحجيج خرائز وسسات اي مشصقة .اذ ان دراستيا
تدمط الزػء عمى معخفة الشطام البشائي لمصبقات الرخخية والشاتج عغ الحخكات االرضية
وعغ التبايغ في الرخػر وخرائريا الصبيعية ,ومجى تأثيخىا في الخرائز الشػعية لمسياه.

ومغ خالل الخخيصة (ٕ) تبيغ وجػد تكػيشات جيػلػجية مختمفة تستج اعسارىا مغ عرخ
السايػسيغ االوسط الى العرخ الخباعي ,وىي كاالتي:
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تكهين الفتحة (السايهسين االوسط) :يتألف بذكل رئيدي مغ دورات ارسابية متعاقبة

مغ الحجخ الصيشي والحجخ الكمدي والجبذ ,تكػن في بيئية تخسيبية بحخية مغمقة شجيجة

السمػحة(ٖ).

خخيطة ()1مهقع بحيخة الحبانية من العخاق ومحافظة األنبار

السرجر :اعتسادا عمى:
ٔ-

جسيػرية العخاق  ,و ازرة الخي ,الييئة العامة لمسداحة ,خخيصة العخاق اإلدارية ,مكياس

ٔ , ٔٓٓٓٓٓ/لدشة ٕٓٓٓ.
السخئية الفزائية لمقسخ الرشاعي (ٕٜٓٔ ) LAND SATم.

( (ٔٔٛ
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خخيطة ()2التكهيشات الجيهلهجية في مشطقة الجراسة

السرجر :و ازرة الرشاعة والسعادن ,الييئة العامة لمسدح الجيػلػجي والتعجيغ,

قدع السدح

الجيػلػجي ,خخيصة العخاق الجيػلػجية مكياسٔ ٕ٘ٓٓٓٓ /لدشة ٕٕٓٓم.

أ-

تكهين انجانة (السايهسين االعمى) :يتألف مغ دورات ارسابية متشاسقة مغ

الحجخ الخممي والحجخ الغخيشي والحجخ الصيشي والحجخ الكمدي بدسظ يتخاوح مغ (ٕٓ-

٘ٔ)م ,تكػن في بيئة تخسيبية بحخية مع ضخوف نيخية( .)4ويعج مغ التكػيشات السيسة في
الجراسات الييجرولػجية بدبب محجوديتو في تغييخ خرائز السياه ,نتيجة لقمة ذوبان

مكػناتو(٘).
ب-

رسهبيات العرخ الخباعي :اىع تخسبات ىحا العرخ ىي تخسبات الجبكخيت

(القذخة الجبدية) ,والديل الفيزي ,وتخسبات مميء الػديان ,والسدتشقعات السمحية .ونط اخ
لصبيعة مكػنات ىحه التخسبات فقج يشتج عشيا رواسب كيسيائية جبدية وكاربػنية وممحية تؤثخ

عمى الخرائز الشػعية لمسياه.
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طبهغخافية السشطقة.

تترف مشصقة الجراسة بانيا ذات شبيعة شبػغخافية واشئة ومشبدصة ندبيا تتسيد

باالستػاء في معطع جياتيا مع وجػد بعس التالل ال سيسا في اجدائيا الذخقية والذسالية
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الذخقية ,انعكدت ىحه الخرائز عمى تػسع السداحة الدصحية لمبحيخة مع قمة عسقيا .اذ ان
ليحا االتداع اثار ىيجرولػجية بحدب القاعجة الفيديائية التي تشز عمى ان التبخخ يدداد مغ

السدصحات السائية برػرة شخدية مع اتداع السداحة الدصحية(.)ٙ
السشاخ

-3

تحتل العشاصخ السشاخية اىسية كبيخة في الجراسات الييجرولػجية مغ خالل عالقتيا
بالتغحية السائية وتحجيج حجع الفائس والعجد السائي والتبخخ وما يحرل مغ تغييخ في نػعية

السياه .يرشف مشاخ مشصقة الجراسة ضسغ االقميع السشاخي الرحخاوي الجاف( .)ٚالحي يترف
بارتفاع درجات الح اخرة

وقمة التداقط وارتفاع السجى الحخاري( .)ٜوىحا واضح مغ خالل

معصيات ججول (ٔ) .اذ إن شبيعة السشاخ الدائج قج أنعكذ عمى قمة تغحية البحيخة بسياه
االمصار في مشصقة الجراسة ,وزيادة السفقػد مشيا بالتبخخ نتيجة الرتفاع درجات الح اخرة ,وقج تع

تصبيق معادلة ثػرنثػيت عمى محصة مشصقة الجراسة الثبات مشاخ مشصقة الجراسة ,كسا مػضح

في ججول(ٕ) اذ تبيغ ان السحصة تقع ضسغ االقميع السشاخي الجاف .مسا انعكذ ذلظ عمى
خرائز مياه البحيخة وارتفاع قيع اغمب عشاصخه.

ججول ()4نتيجة معادلة ثهرنثهيت (كفاية السطخ) لتحجيج مشاخ مشطقة الجراسة

اسع

مجسػع

االمصار معجل درجة الح اخرة كفاية

االمصار نػع

السحصة

الدشػي (ممع)

الدشػي (م)

الداقصة

السحصة

الخمادي

126.9

22.4

4.95

جافة

السرجر :باالعتساد عمى ججول (ٕ) , )ٖ( ,ومعادلة ثػرنثػيت لكفاية السصخ(ٓٔ).
⁄

(

)

إذ أن:

 =Rمجسػع التداقط الدشػي (ممع).

 =Tمعجل درجة الح اخرة (م).

( ٕٓٔ(

∑

مشاخ
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وعمى ىحا االساس بيغ ثػرنثػيت خسدة اقاليع مشاخية حدب كفاية السصخ وىي:
وصف السشطقة

كفاية التداقط

جافة

اقل مغ ٔٙ

شبو جافة

ٖٔ-ٔٙ

شبو رشبة

ٕٖٖٙ-

رشبة

ٕٗٔٚ-ٙ

رشبة ججا

 ٕٔٛفاكثخ

ٔ-

التخبة:

سيتع دراسة التخبة كأحج الخرائز الجغخافية لمسشاشق السجاورة لمبحيخة الن مداحتيا

متغيخة فيي تتػسع لتذسل مداحات كبيخة ثع تتقمز الى الحجود الجنيا ,اذا فيي مختبصة بتغيخ

السداحة الدصحية لسياه البحيخة ,وىشا سػف تشعكذ خرائز البحيخة مغ حيث تسمحيا
وتغجقيا

فتشتج عالقة متبادلة بيشيسا تؤثخ عمى السذاريع االقترادية ال سيسا الدراعية مشيا

ومغ ثع ضيػر الدبخات وغيخىا ,ومغ خالل الخخيصة (ٖ) .يتبيغ ان مشصقة الجراسة تحتػي

عمى التخب الفيزية التي قام مجخى الػرار بارسابيا ,التي تستاز ندجتيا باعتجاليا فيي ال

شيشية ناعسة وال رممية خذشة(ٔٔ) ,والتخب الرحخاوية الجبدية السختمصة والتي تغصي اجداء

واسعة مغ مشصقة الجراسة ,اذ تتكػن مغ مكػنات كمدية وشيشية ورممية(ٕٔ) ,مع احتػائياعمى

ندبة عالية مغ الجبذ قج ترل الى اكثخ مغ (ٓ .)ٖٔ()%ٛالحي يترف بقابميتو عمى الحوبان
في الساء ونتيجة الحتػائيا عمى ىحه الشدبة العالية مغ الجبذ فقج أثخت بحلظ عمى خرائز

مياه بحيخة الحبانية.
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ججول()1البيانات السشاخية لسحطة الخمادي السشاخية لمسجة ( 2121 – 1991م).

السشاخية

ك2
العشاصخ

شباط

اذار

نيدان

ايار

حديخان

تسهز

اب

ايمهل

ت1

ت2

ك1

درجة الحخارة

ٜ.ٙ

ٕٔٔ.

ٔ٘.ٚ

ٕٕٗ.

ٕٗٚ.

ٖٔ.ٚ

ٖٖ.ٚ

ٖٖٔ.

ٕٜ.ٚ

ٕٕٗ.

ٔٙ.ٚ

ٖٔٔ.

الخطهبة

العهاصف الغبارية الخياح

التبخخ

٘ٛٚ.

76.1

0.1

1.9

٘3ٔٓٛ.

664,9

0.7

2.4

ٖ٘ٔٚ.

558,4

0.5

2.6

٘ٔٛ

50,6

0.7

2.6

ٕٕٖٕ.

42,1

1.3

2.7

ٖٔٓ

33,9

0.9

2.8

ٖٖٖٔ.

ْٕٖٔ

0.2

3

ٖٕٖٚ.

ْٕٖٖ

0.1

2.6

ٜٔٗ.ٛ

ْٖٜٚ

0.2

2.1

ٔٔٔٗ.

ْٕٔ٘

0.2

1.6

ٕٕٗٔ.

ْٙٗٚ

0.1

1.7

ٔٓ٘.ٛ

٘ٙٚ.

0.1

1.9

( ٕٕٔ(

السعجل

ٕ-والتبخخ :باالعتساد عمى درجات الح اخرة السذتقة مغ السخئيات الفزائية ,وباستخجام معادلة ايفانػف*(.)ٛ

مشذػرةٕٕٓٓ ,م.

ٖٕٕ.

2186.23

ٔ٘ٔ.

5.1

2.3

السرجر-ٔ :و ازرة الشقل والسػاصالت الييئة العامة لالنػاء الجػية والخصج الدالزلي ,قدع السشاخ ,بيانات غيخ

الباحث يزن ياسني جبار الدليمي

اخلصائص النوعية دلياه حبرية احلبانية

أ .د .قاسم أمحد رمل الدليمي

خخيطة ()3اصشاف التخب في مشطقة الجراسة

السرجرBuringh, soils and soil conditions in Iraq ministry of :

Agriculture ,Baghdad e,1960,map of Iraq,scal:1000,000
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الشبات الطبيعي.

لمشبات الصبيعي دور كبيخ في الحفاظ عمى التخبة وحسايتيا مغ االنجخاف كسا يعسل
عمى اعاقة جخيان السياه الدصحية وزيادة كسية السياه الستدخبة الى باشغ االرض .كسا ان

لمشباتات الصبيعية السشتذخة عمى ضفاف البحيخة دور في تساسظ التخبة وتحجيج تػسع البحيخة

صػب ذلظ االتجاه ,وتداعج عمى تخاكع الخواسب وتجسعيا ومغ ثع تقجم الزفاف نحػ الجاخل,
تتػاجج في مشصقة الجراسة مجسػعة مغ الشباتات يسكغ تقديسيا الى مجسػعة الشباتات

الرحخاوية ,ومجسػعة نباتات البيئات السالحة والسدتشقعات ,لتذسل مجتسعة ىحه االنػاع

(القرب والبخدي -الصخفة– العاكػل– الحشطل -الخباز -الذعيخ البخي– نبات الرسعة-

الصخشيع -العجخش -الذػيل) .تستاز بعس انػاع ىحه الشباتات بعرارة ممحية حادة تداىع في
زيادة درجة التخكيد السمحي لمسياه ,فزال عغ كػنيا بيئة مشاسبة تحتزغ العجيج مغ
)ٖٕٔ )
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الحيػانات ,يقابميا ركػد ندبي لمسياه نتيجة لتػاجج ىحه الشباتات لتديج مغ فخص تحمل السػاد
العزػية مسا يديع ذلظ مغ عكػرة السياه وتغييخ خرائريا الشػعية.
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الخرائص البذخية.

ان مػقع بحيخة الحبانية بجءا مغ ناضع الػرار وصػال الى جدع البحيخة جعميا مشصقة

جاذبة لمدكان استق اخ ار وعسال ,وقج رافق ذلظ االستقخار زيادة في االنذصة االقترادية وزيادة
في معجالت الصمب واستيالك السياه ,مخمفة عغ ذلظ زيادة في شخح السمػثات بأشكاليا ,التي

تحػي عمى كسيات عالية مغ السػاد العزػية وغيخ العزػية وندب مختفعة مغ السػاد

الكيسيائية ,كسا وتحتػي عمى العجيج مغ الغازات والبكتخيا التي تعسل عمى تغييخ صفات الساء

الصبيعية ,لتقيج مغ استخجاماتيا في بعس االنذصة البذخية التي تحتاج الى صفات مائية

خاصة ,كسا وتؤثخ عمى االندان وصحتو ,والكائشات الحية االخخى.
ثانيا :الخرائص الشهعية لسياه بحيخة الحبانية.

تعج دراسة الخرائز الشػعية لمسياه بسثابة حجخ االساس لمجراسة البيئية

والييجرولػجية ,الن السياه ذات خرائز حداسة ججا تتأثخ بدخعة اذا تعخضت ألي شاريء,
لقج تأثخت نػعية مياه بحيخات العخاق في االونة االخيخة نتيجة لمتغيخات السشاخية وضيػر

مذكمة االحتباس الحخاري وقمة مشاسيب مياه نيخ الفخات ,فزال عغ تدايج الصمب عمى السياه
لدج الحاجات السائية في ضل تدايج اعجاد الدكان ,مسا اثقل كاىل البحيخات ومشيا بحيخة

الحبانية كأحج السذاريع االروائية والتشطيسية لمسياه .وألجل اعصاء تفريل اكثخ عغ ذلظ تع
اجخاء تحميالت مختبخية لعيشات السياه السأخػذة مغ مػاقع مشتخبة مغ البحيخة** .سيتشاول

البحث دراسة وتحميل لخرائز السياه الكيسيائية والفيديائية واالحيائية عمى الشحػ االتي:
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الخرائص الكيسيائية لسياه بحيخة الحبانية:

تعج معخفة الخرائز الكيسيائية لسياه بحيخة الحبانية امخ ضخوري وميع ال تقل اىسية

عغ اماكغ تػاججىا وكسيتيا الن عمى ضػء تمظ الخرائز ,يتع معخفة مجى تمػثيا الكيسيائي
مغ عجمو وتحجيج مجى صالحيتيا لالستخجامات البذخية السختمفة .وألجل تػضيح اىع تمظ

الخرائز سيتع تشاوليا عمى الشحػ االتي :

( ٕٗٔ(

الباحث يزن ياسني جبار الدليمي

اخلصائص النوعية دلياه حبرية احلبانية

أ .د .قاسم أمحد رمل الدليمي

أ-االمالح الكمية الحائبة  :T.D.Sتتبايغ قيع االمالح الكمية ما بيغ اجداء البحيخة,
كسا مبيغ في الججول (ٕ) اذ سجمت اعمى الكيع في السػقع (٘) في مخخج البحيخة عشج (ناضع
الحبان) والتي بمغت ( )ٜ٘ٚممغع/لتخ .في حيغ بمغت ادنى قيسة لكسية االمالح الحائبة في

السػقع (ٔ) عشج مجخل البحيخة بػاقع (ٖٔٗ)ممغع/لتخ .اما السػاقع االخخى فتخاوحت قيستيا بيغ
ىحيغ الكيستيغ ويعػد الدبب في ىحا التفاوت الى ان السػقع (ٔ) يسثل نقصة بجاية استالم

السياه مغ نيخ الفخات عمى عكذ السػاقع االخخى التي تختمط مياىيا مع السياه السخدونة في
البحيخة والحاوية عمى ندبة مغ االمالح الحائبة  ,فزال عغ اتداع البحيخة وقمة عسقيا مسا

يجعميا اكثخ عخضة الشعة الذسذ وزيادة ندبة التبخخ التي تخفع مغ قيسة االمالح في مياه
البحيخة.

ب-االس الهيجروجيشي ( الحامزية والقاعجية ) P.H

يعبخ االس الييجروجيشي عغ نذاط ايػن الييجروجيغ ومجى تأثيخه في الساء وىػ

مكياس لمحامزية والقاعجية ,اذ اذا كانت قيسة الييجروجيغ في الساء اكثخ مغ ( )ٚفأن السياه

تكػن قاعجية اما اذا كانت قيستو اقل ( )ٚفالسياه تكػن حامزية بيشسا يذيخ ال ( )ٚالى ان
السياه متعادلة وىي درجة السياه الصبيعية(ٗٔ) .ان ارتفاع درجة الحامزية والقاعجية لو تأثيخ
سمبي عمى صحة االندان والبيئية ,اذ تؤثخ عمى نسػ االحياء السجيخية مغ خالل تأثيخىا عمى

االنديسات التي تجخل في عسمية الشسػ والبشاء الحيػي(٘ٔ) ,كسا تعسل عمى تكػيغ الرجأ وتآكل
االنبابيب الشاقمة لمسياه( .)ٔٙومغ خالل معصيات الججول (ٕ) ,يتبيغ ان معجالت الحامزية
والقاعجية لسياه بحيخة الحبانية تخاوحت قيسيا ما بيغ ( .)ٛ.ٗ-ٛوبحلظ فيي لع تتجاوز الحجود

القرػى لكيسة االس الييجروجيشي في الصبيعة والتي تتخواح مابيغ (ٗ.)ٔٚ()ٜ -

)ٕ٘ٔ )
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ججول ()2معجل الخهاص الكيسائية لسياه بحيخة الحبانية
(ٔ)

مػقع العيشة
T.D.S

االمالح

ممغع/لتخ

االس الييجروجيشي Ph

)(cm

العدخة

ممغع /لتخ

الكمية

T.H

كالديػم  caممغع/لتخ

(ٖ)

)(2

)(4

جشػب )(5

مجخل

وسط

ضفاف

البحيخة

(عشج البحيخة

البحيخة

البحيخة

البحيخة

السجخة)

الحبان)

ٖٔٗ

ٕٓ٘

ٓٗ٘

٘٘ٙ

ٜ٘ٚ

ٗٛ.

ٛ

ٖٛ.

ٔٛ.

ٕٛ.

ٖٜ٘ٙ.ٖ ٖٜٖ.ٚ ٖٖ٘.ٜ ٖٖٛ.

ٖٙٓ.ٙ

ٜٔٓ.ٔ ٜٔٔ.ٖ ٔٛٓ.ٔ ٕٔٚ.ٜ

٘ٔٚ٘.

مغشديػم  mgممغع/لتخ

ٓٗ

ٖٗ

ٜ٘

٘ٚ

ٔ٘

البػتاسيػم  kممغع/لتخ

ٖ٘.

ٖ.ٜ

ٗ

ٕٗ.

ٔٗ.

الكبخيتات  ٗsoممغع/لتخ ٕ٘ٔ

ٖ٘ٔ

٘ٔٚ

ٔٛٚ

ٖٓٔ

ٜٚ

ٜٜ.ٜ

ٕٔٓٓ.

ٜٗٓٔٓ.

صػديػم  naممغع/لتخ

ٖٙ

ٗٙ

٘ٙ

٘ٙ

الكمػريج  clممغع/لتخ

ٜ٘.ٛ

الفػسفات po4

ال يػجج ال يػجج ال يػجج ال يػجج

الشتخات  ٖnoممغع/لتخ

ٕٖ.

ٔ.ٙ

ٕٗ.

ٖٕ.

مخخج
(عشج

ٙٙ

ال يػجج
ٔٔ.

السرجر :اعتسادا عمى نتائج الفحػصات السختبخية السأخػذة لعيشات السياه في مختبخ

دائخة البيئة في محافطة االنبار ,ومختبخ مذخوع ماء الخمادي الكبيخ ,بتاريخ ٕٕٔٓ.ٔٗ/ٕ/

( (ٕٔٙ

الباحث يزن ياسني جبار الدليمي

اخلصائص النوعية دلياه حبرية احلبانية

أ .د .قاسم أمحد رمل الدليمي

ت-السغشديهم Mg
مغ خالل مالحطة معصيات الججول (ٕ) ,يتزح ان معجالت السغشديػم في مياه

البحيخة تخواحت بيغ (ٓٗ )ٜ٘-ممغع/لتخ ,اذ ان اعمى قيسة سجمت في السػقع (ٖ) عشج
ضفاف

البحيخة وذلظ لتساس السياه مع الرخػر الجبدية في ىحا السػقع بذكل اكبخ مغ

مجخل البحيخة الحي سجل ادنى قيسة ,نتيجة لقابمية تمظ الرخػر عمى الحوبان في السياه

مخمفة ورائيا امالحا مغ ضسشيا ىحا االيػن (.)ٔٛ
ث-الكالديهم Ca

عشرخ ميع واساسي لمشبات والحيػان ويداعج عمى بشاء االندان والحفاظ عمى

صحتو ,كسا ويقمل مغ اضخار ايػن الرػديػم في السياه السدتعسمة لمدراعة( .)ٜٔتختفع ندبة

ايػن الكالديػم في مياه بحيخة الحبانية ,بدبب شبيعة تكػيغ قاع البحيخة وضفافيا والتي تحتػي

ع مى صخػر كمدية وجبدية ليا القابيمة الدخيعة عمى عسميات االذابة الكيسيائية(ٕٓ) .فزال
عغ استخجام االسسجة والسبيجات الكيسيائية مغ قبل السدارعيغ والتي تختمط بسياه البحيخة مغ

خالل ترخيف مياه السبازل او عغ شخيق تدخب السياه الجػفية نحػىا ,مسا يديج مغ تخكد
عشرخ الكالديػم في مياه البحيخة ,اذ تخاوحت ندبتو مابيغ ( )ٜٔٔ.ٖ-ٕٔٚ.ٜممغع/لتخ,

وكسا مبيغ في الججول (ٕ) ,اذ يالحع ارتفاع قيع الكالديػم السحاب في السػقعيغ (ٖ– ٗ)
عشج ضفاف البحيخة وذلظ بدبب غسخ السياه لمرخػر الكمدية والجبدية مع قمة عسقيا ,فزال

عغ بعج ىحيغ السػقعيغ عغ مرجر التغحية السائية الستسثل بقشاة الػرار والحي يعسل عمى

تججيج مياه البحيخة.

ج-الرهديهم Na
الرػديػم مغ اكثخ الفمدات القمػية تػاججا في الصبيعة ,لتعجد السرادر التي يأتي مشيا

الرػديػم السحاب في السياه ال سيسا مغ عسميات التجػية الكيسيائية لمرخػر الخسػبية

وبالتحجيج الستبخخات(ٕٔ) ,كسا ان لمفعاليات البذخية دور في ذلظ .تخاوحت ندبة ايػن
الرػديػم في مياه بحيخة الحبانية مابيغ ( )ٖٙ-ٙٙممغع/لتخ ,ججول (ٕ) .وىي بحلظ ضسغ

الحجود السدسػح بيا وفق السػاصفات الكياسية العخاقية الغخاض الذخب .اال ان ارتفاع تخاكيدىا
)) ٕٔٚ
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في السياه تدبب اثار سمبية عمى صحة االندان اذ يسكغ ان تدبب اضصخابات في القمب
والسثانة(ٕٕ).

ح-البهتاسيهم K

يكػن تخكيده في السياه العحبة اقل مغ تخكيد ايػن الرػديػم وذلظ الن معادن الديميكا

الحاوية عمى البػتاسيػم تكػن مقاومتيا لمتجػية الكيسيائية اكثخ ندبيا مغ السعادن الديميكية

التي تحتػي عمى الرػديػم(ٖٕ) .تخاوحت ندبتو في مياه بحيخة الحبانية ما بيغ (٘)ٗ.ٔ-ٖ.
ممغع/لتخ  ,ججول (ٕ).

خ-الشتخات No3

الشتخات مغ االيػنات الدالبة التي تشذأ مغ مرادر متعجدة كاالنذصة الدراعية ,ال

سيسا عشج استخجام السخربات الدراعية والسخمفات الرشاعية ومياه الرخف الرحي وعشج

تفدخ الشباتات(ٕٗ) .كسا وتأتي مغ مياه االمصار التي تحسل الشيتخوجيغ في الجػ ,وتعج الشتخات
احج اشكال الشيتخوجيغ في السياه ,التي ليا دور ميع في حياة الكائشات الحية اذ ان تػاججىا

بشدب عالية يداعج عمى نسػ الصحالب واالششات(ٕ٘) .ومغ خالل معصيات الججول (ٕ),
يتبيغ ان قيسة الشتخات في مياه بحيخة الحبانية تخاوحت ما بيغ (ٔ )ْٖٕ-ٔ.ممغع/لتخ ,اذ كانت

اعمى قيسة في السػقع (ٔ) عشج مجخل البحيخة وادناىا في السػقع (٘) عشج مخخج البحيخة

(الحبان).

د-الكبخيتات So4
تتػاجج ايػنات الكبخيتات في السياه نتيجة لحوبان صخػر الستبخخات (الجبذ

واالنيايجرات) ومغ تأكدج معادن البايخايت والساركدايت في صخػر الصفل ( )shaleوالصيغ,

كسا تعج السػاد العزػية واالسسجة الكيسياوية السدتخجمة في الدراعة اليػنات الكبخيتات(.)ٕٙ

وتذيخ معصيات الججول (ٔ) عمى ان معجالت ايػن الكبخيتات في مياه بحيخة الحبانية تخاوحت

مابيغ ( )ٕٔ٘ – ٔٚٛممغع/لتخ ,كان اعالىا في مػقع (ْٖٗ) وذلظ السباب مشيا ما يتعمق

بالرخػر الجبدية الحاوية عمى كسيات كبيخة مغ ايػن الكبخيت ومشيا ما يتعمق بالسخمفات
الدراعية السختمصة باالسسجة والسبيجات في تمظ السػاقع ,فزال عغ مدج مياىيا مع اجداء

( (ٕٔٛ

الباحث يزن ياسني جبار الدليمي

اخلصائص النوعية دلياه حبرية احلبانية

أ .د .قاسم أمحد رمل الدليمي

البحيخة االخخى البتعادىا ندبيا عغ مرجر التغحية .ويعسل تخكد الكبخيتات في السياه عمى

اكتدابيا شعسا مخ السحاق (. )ٕٚ
ذ-الكمهريج Cl

يتسيد الكمػريج بقابميتو العالية عمى الحوبان في الساء اذ يتػاجج في معطع السياه

الصبيعية ويكػن مرجره صخػر الستبخخات والسعادن الصيشية( ,)ٕٛفزال عغ تػاججه في

مرادر اخخى اىسيا الفزالت العزػية واالسسجة البػتاسية( .)ٕٜتتخاوح معجالت تخكيد
الكمػريج في مياه بحيخة الحبانية بيغ ( ) ٜ٘.ٛ –ٜٔٓممغع/لتخ ,ججول (ٕ).
ر-العدخة الكمية

تعخف عدخة الساء بعجم قابيمة الساء عمى تكػيغ رغػة مع الرابػن ,اذ تتكػن العدخة

بدبب ايػنات السعادن السػجبة ثشائية التكافؤ(ٖٓ).وتعج عدخة الساء ذات اىسية في تحجيج نػعية
السياه النيا تحجد مجى صالحية السياه لالستخجامات البذخية الستشػعة وال سيسا الرشاعية
مشيا ,كسا وتعصي شعسا غيخ مدتداغ عشج تػاججىا بتخاكيد عالية في السياه .ىشاك نػعيغ مغ

العدخة ىسا ,العدخة الكاربػنية (العدخة السؤقتة) ,والعدخة غيخ الكاربػنية (العدخة الجائسية)(ٖٔ).
تخاوحت قيسة العدخة الكمية في مياه البحيخة ما بيغ (ٖ ) ٖٖٛ.٘ – ٖٜٙ.ممغع/لتخ .سبب

تػاجج العدخة في مياه البحيخة جاء نتيجة لحوبان الرخػر الكمدية ,فزال عغ ان نيخ الفخات

يجخي ف ي اراضي حاوية عمى صخػر كمدية وىحا ما اشار اليو الكثيخ مغ الباحثيغ ,كسا في

دراسة (دمحم دلف وفػاز احسج)(ٕٖ)( ,عمياء حديغ)(ٖٖ)( ,صباح عبيج)(ٖٗ).
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الخرائص الفيديائية لسياه بحيخة الحبانية.

تحتل الخرائز الفيديائية اىسية ال تقل شأنا عغ الخرائز الكيسيائية في تحجيج

نػعية وجػدة السياه ,اذ تطع مجسػعة مغ الرفات مشيا:
أ-

درجة الحخارة Temperateure

مغ الرفات السيسة التي يشبغي قياسيا بجقة وذلظ لتأثيخىا عمى الرفات االخخى اذ

ان زيادة درجة الح اخرة تؤدي الى زيادة التعجيل في سخعة التفاعالت الكيسيائية

واالحيائية(ٖ٘).ومغ خالل تحميل معصيات الججول (ٖ) يتبيغ ان معجالت درجة ح اخرة السياه

تخواحت ما بيغ (ْ )ٕٔ–ٜٔم ,وىي بحلظ ضسغ الحجود الصبيعية السدسػح بيا بيئيا وفق
)) ٕٜٔ

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

السػاصفات الكياسية العالسية والسحمية ,ولكغ يبقى تأثيخىا في عسميات التبخخ ,وتعجيل
التفاعالت الكيسيائية واذابة الغازات واستيالك األوكدجيغ السحاب ال سيسا عشج ارتفاع

درجاتيا( ,)ٖٙمسا تؤثخ بحلظ عمى نػعية السياه وصالحيتيا لالستخجامات البذخية السختمفة.
ب-

اإليرالية الكهخبائية Ec

تعخف االيرالية الكيخبائية بانيا قابمية (ٔ) سع مغ الساء عمى التػصيل الكيخبائي
)م ,تعتسج االيرالية الكيخبائية لمسياه عمى درجة الحخاة وتدداد قيستيا
عشج درجة ح اخرة (ٕ٘ ْ
بديادة تخكيد االمالح الحائبة في السياه(,)ٖٚوتقاس بػحجة ديدي سيسيشد/م .تخاوحت قيستيا في
مياه بحيخة الحبانية ما بيغ (ٕٓ )ٛٙٗ – ٜديدي سيسيشد/م كسا مػضح في الججول (ٖ) ,ان

ىحا التبايغ عائج الى التبايغ في كسية االمالح السحابة فيي مختبصة معيا بعالقة شخدية.
ت-

العكهرة Tur

يسكغ ان ندسييا بجرجة شفافية الساء .تخاوحت قيع العكارة في مياه بحيخة الحبانية
مابيغ ( )ٖٔ-ٛممغع/لتخ ,كسا مػضح في الججول (ٖ) ,ان قيع العكػرة في مياه بحيخة
الحبانية متغيخة مغ مػقع الخخ بذكل مدتسخ اذ يختبط بحلظ عجة امػر مشيا حخكة السياه

وسخعتيا فزال عغ االنذصة البذخية الستشػعة التي تمقي بفزالتيا في السياه او وجػد

الشباتات السائية والرخػر او ما شابو ذلظ والتي ليا تأثيخ في درجة العكػرة ,كسا وقج عسل

انتذار بعس معامل غدل الخمل عمى اضافة بعس الخواسب والذػائب في مياه البحيخة ,اذ
يقجر عجد السعامل بأكثخ مغ (ٓٔ) معامل.
ث-

المهن والطعم والخائحة

السياه الشكية تكػن بال شعع وال لػن وال رائحة .تتغيخ ىحه الخػاص لعجة عػامل مشيا

تحمل وتفدخ الكائشات الحية وذوبان الرخػر والسعادن والسػاد الكيسيائية ,فزال عغ السخمفات
الشاتجة عغ االستخجامات البذخية الستشػعة التي تمقي بفزالتيا في السياه مثل السعامل

والقسامة السشدلية ومياه الرخف الدراعي والرشاعي ,ومياه الرخف الرحي لسشاشق حي
التأميع ومدتذفى الشدائية واالشفال وغيخىا مغ السصاعع والكازيشػىات التي تصمق كسيات كبيخة

في مجخى الػ ارر .اذ تحتػي مياه الرخف الرحي عمى كسية مغ السػاد العزػية والكائشات
الحية الجقيقة اليػائية والال ىػائية فتعسل الكائشات اليػائية عمى استيالك االوكدجيغ لتحمل
( ٖٓٔ(

الباحث يزن ياسني جبار الدليمي

اخلصائص النوعية دلياه حبرية احلبانية

أ .د .قاسم أمحد رمل الدليمي

السػاد العزػية مدببة نقز في كسية االوكدجيغ مسا يؤدي الى ىالك الكائشات الحية التي

تعير في تمظ السياه ثع تبجأ البكتخيا او الكائشات الال ىػائية عمى تحميميا محجثة تعفغ وفدادا

لمسياه(.)ٖٛ

ججول ()3معجل الخهاص الفيديائية لسياه بحيخة الحبانية
العكػرة  turدرجة

مػقع العيشة

الح اخرة

االيرالية الكيخبائيةE.C

مجخل البحيخة

10

20

864

ضفاف البحيخة

12

21

873

مخخج البحيخة (عشج الحبان) 13

20

902

8

وسط البحيخة

مؤخخ البحيخة(عشج السجخة)

ٔٔ

19
20

710
880

السرجر :اعتسادا عمى نتائج الفحػصات السختبخية السأخػذة لعيشات السياه في

مختبخ دائخة البيئة في محافطة االنبار ,ومختبخ مذخوع ماء الخمادي الكبيخ .بتاريخ
2021/2/14م.
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الخرائص االحيائية لسياه بحيخة الحبانية.

فزال عغ اىسية الخرائز الكيسيائية والفيديائية لتقييع جػدة السياه فان لمخرائز

االحيائية دور في ذلظ ,فالكثيخ مغ السذاكل الرحية التي يعاني مشيا االندان يخجع سببيا
الى تمػث الساء .تتػاجج البكتخيا في السياه شبيعيا والبعس االخخ يأتي مغ السمػثات السختمفة

وىي تؤثخ وتتأثخ بالعػامل البيئية اذ تتحجد اعجاد البكتخيا بعجة عػامل مشيا درجة الح اخرة وكسية

السػاد العزػية ومعجل ترخيف السياه ومرادر التمػث الشاتجة عغ انذصة االندان

والحيػان(.)ٖٜوتعج بكتخيا القػلػن مغ اكثخ الجالئل السدببة لتمػث السياه بالبكتخيا السسخضة(ٓٗ).
أ-

بكتخيا القهلهن

تعػد بكتخيا القػلػن الى العائمة السعػية السػجػدة في جدع االندان والحيػان والتي

بامكانيا البقاء عمى قيج الحياة لفتخة اشػل مغ غيخىا مغ البكتخيا السعػية السسخضة اذ ان

وجػدىا في الساء دليل عمى تمػث السياه فيكػن غيخ صالحا لمذخب(ٔٗ) .ومغ خالل معصيات
)ٖٔٔ )

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

الججول (ٗ) ,فقج لػحع ان جسيع مػاقع اخح العيشات قج اشارت الى وجػد بكتخيا القػلػن فييا
اذ تخاوحت ندبتيا مابيغ (ٖٓ )ٖٓٓ-ٜخمية/ممع .ويعػد سبب تمػث مياه البحيخة ببكتخيا

القػلػن الى اختالط السياه بفزالت االندان والحيػان اذ تمقى كسيات مغ مياه الرخف
الرحي مغ احياء التأميع والػرار والحػز ومدتذفى الشدائية واالشفال في قشاة الػرار لترل

الى بحيخة الحبانية ,فزال عغ وجػد القخى السشتذخة حػل ضفاف البحيخة والتي يستيغ اغمب
سكانيا ميشة صيج االسساء وتخبية الصيػر الجاجشة والسػاشي التي تديع بذكل مباشخ او غيخ

مباشخ في تمػيث مياه البحيخة.
ب-

البكتخيا البخازية

ان وجػد ىحا الشػع مغ البكتخيا يعج دليال قاشعا عمى تمػث السياه بالبخاز(ٕٗ) .تخاوحت

اعجاد البكتخيا الب اخزية في مياه بحيخة الحبانية مابيغ (ٕٓ٘ )ٙٓٓ-خمية/ممع ,كسا مبيغ في
الججول

(ٗ) ,وىحا يعدز وجػد تمػث ب اخزي في مياه بحيخة الحبانية الحي تكػن مرادره بذخية

وحيػانية ولشفذ السرادر السدببة لبكتخيا القػلػن .ان تػاججىا يدبب اض اخ ار بيئية وصحية.
ت-

االوكدجين السحاب Do

يعج مغ اىع احتياجات الكائشات الحية التي تعير فيو اذ ان نقز االوكدجيغ السحاب

يؤدي الى مذاكل بيػلػجية ليحه الكائشات وفي حالة نقز االوكدجيغ بسدتػى كبيخ فقج يؤدي
ذلظ الى ىالكيا .تختبط كسية االوكدجيغ السحاب بالساء بعجة عػامل مشيا درجة الح اخرة ووجػد

الصحالب والشباتات السائية وتػفخ ضػء الذسذ اذ يؤدي ىحا الى زيادة كسية االوكدجيغ كشتاج

عغ عسمية البشاء الزػئي فزال عغ كسية الكائشات الحية الستػاججة في السياه ,وايزا حخكة
الساء ميسة في نقل واذابة االوكدجيغ ,فزال عغ ىحا فأن كسية االوكدجيغ تتأثخ

باالضصخاب الحي يحجث لصبقات السياه بتأثيخ حخكة االمػاج (ٖٗ) .مغ خالل الججول (ٗ),
يتبيغ ان معجالت تخكيد االوكدجيغ السحاب في مياه البحيخة قج تخاوحت مابيغ ()ٔٓ – ٚ.ٙ
ممغع/لتخ .تبايشت الكيسة ما بيغ مػاقع جسيع العيشات وذلظ نتيجة لتبايغ العػامل السؤثخة بكسية

تػاججه.

( ٕٖٔ(

الباحث يزن ياسني جبار الدليمي

اخلصائص النوعية دلياه حبرية احلبانية

أ .د .قاسم أمحد رمل الدليمي

ججول ()4معجل الخهاص االحيائية لسياه بحيخة الحبانية
بكتخيا القػلػن البكتخيا

مػقع العيشة

الب اخزية الستصمب

خمية/ممع

خمية/ممع

لالوكدجيغ ممغع/لتخ

)(1مجخل البحيخة

300

250

10

)(3ضفاف البحيخة

856

503

8.2

507

7.6

600

9

631

)(2وسط البحيخة

( )4جشهب البحيخة (عشج
السجخة)

) (5مخخج البحيخة (عشج

الحبان)

1125
930

420

الحيػي

8

السرجر :اعتسادا عمى نتائج التحاليل السختبخيةٕٕٓٔ/ٖ/ٕٛ ,م.

ثالثا :تقييم صالحية مياه بحيخة الحبانية لالستعساالت السختمفة.

الغخض مغ اجخاء التحاليل السختبخية لسياه بحيخة الحبانية ىػ الجل بيان خرائريا
الشػعية وتحجيج مجى مالئستيا في االستعساالت البذخية والدراعية والرشاعية ,وفقا لسعاييخ

وقياسات مػضػعة عمى السدتػى السحمي والعالسي تحجد مجى امكانية استعساليا ,لحلظ سيتع
تشاوليا بذيء مغ التفرل وعمى الشحػ االتي:
-1

الحيهان):

تقييم مجى صالحية مياه بحيخة الحبانية الغخاض الذخب (االندان –

نط اخ الىسية مياه الذخب فيجب ان تخمػ مغ السػاد الكيسيائية واالحياء السجيخية

بالكسيات التي تؤدي الى مخاشخ صحية عامة تؤثخ عمى االندان ,والجل تقييع مياه البحيخة
اعتسجت الجراسة عمى السػاصفات السحجدة مغ قبل مشطسة الرحة العالسية (,)WHO

والسػاصفات الكياسية العخاقية لسياه الذخب ,كسا مبيغ في الججول (٘) .وقج تبيغ ان مياه

البحيخة ترمح لذخب االندان وفقا لكيسة االمالح الحائبة وبكية العشاصخ باستثشاء عشرخ

الكالديػم  Caالحي تجاوز الحجود السػصى بيا عخاقيا وعالسيا فقج تخاوحت قيستو ما بيغ

(ٔ)ٕٔٚ.ٜ –ٜٔٓ.ممغع/لتخ ,بيشسا تبمغ الحجود السػصى بيا عالسيا (٘ )ٚممغع/لتخ ,وعخاقيا
)ٖٖٔ )

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

(ٓ٘)ممغع/لتخ .اما السمػثات االحيائية (بكتخيا القػلػن والبكتخيا الب اخزية) فػجػدىا دليل قاشع
عمى تمػث السياه ميكخوبيا مسا قيج مغ استعسال مياه البحيخة الغخاض الذخب.

ججول ()5ترشيف مياه مشطقة الجراسة لذخب االندان حدب السهاصفات العخاقية
و()WHo2006

السهاصفات العخاقية مهاصفات

االيهنات

مشظسة

تخاكيد االمالح في

)(IRS

))WHo2006

1511

1111

431-597

مغشديهم

51

111

41-59

بهتاسيهم

ــــ

12

3.5-4.1

الحائبة

االمالح

الكمية

211

251

صهديهم

كمهريجات

251

251

كالديهم

51

75

كبخيتات

االس

الهيجروجيشي

العدخة

251

251

مياه البحيخة

63-66

95.8-119.14

125-187

172.9-191.3

8.5-6.5

6,5ـــ9,5

8.1-8.4

511

511

338.5-396.3

السرجر :باالعتساد عمى:

(1)(WHO) (World Health Organization), Guid line for drinking water

guality.2. ed.4. 2003.

(ٕ) الجياز السخكدي لمتقييذ والديصخة الشػعية ,السػاصفات العخاقية لسياه الذخب.ٗٔٚ ,
(ٖ) ججول (ٔ).

اما بذأن استخجام مياه البحيخة لغخض شخب الحيػانات فأنيا تعج صالحة ليحا الغخض بحدب

ترشيف ( )Alttoviskiكسا مبيغ في الججول (.)ٙ

( ٖٗٔ(

الباحث يزن ياسني جبار الدليمي

اخلصائص النوعية دلياه حبرية احلبانية

أ .د .قاسم أمحد رمل الدليمي

ججول ()6ترشيف مياه بحيخة الحبانية ألغخاض االستهالك الحيهاني بحدب
ترشيف ()Alttoviski

االمالح

مجسػع
ممغع/لتخ

اقل مغ ٖٓٓٓ
ٖٔٓٓ٘ٓٓٓ-

ٔٓٓٔٓٓٓٓ-ٚ

ٓٓٓ٘ٔ

جيج ججا

يدتعسل لجسيع اصشاف السػاشي والجواجغ

جيج

يدتعسل لجسيع اصشاف السػاشي والجواجغ مع احتسالية
حجوث اسيال وقتي لمسػاشي

ٔٓٓ٘ٚٓٓٓ-

ٔٓٓٓٔ-

مػاصفاتيا

السالحطات

مقبػل

يدبب إسيال وقتي لمسػاشي واليرمح لمجواجغ

يسكغ

يدبب بعس االضخار لمحيػانات الحاممة والخضيعة

استحجاميا
اعمى

لالستعسال

اكثخ مغ ٓٓٓ٘ٔ الترمح

حج يدبب اضخار كبيخة
مخاشخ عالية ججا

(1) Alttoviski, M.E., Handbook of hydrology. G. Sageolizedat,

moscow, russia, 1962, p.160.
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تقييم مجى صالحية مياه بحيخة الحبانية الغخاض الدراعية:

اعتسجت الجراسة عمى ترشيف (ويمكػكذ) لتقييع مياه البحيخة لغخض االنتاج الدراعي
(الشباتي) وكان اىع السؤشخات التي اعتسجىا ىحا الترشيف ىي الشدبة السئػية لمرػديػم

وااليرالية الكيخبائية التي تعبخ عغ مجسػع تخكد االمالح في السياه ,كسا مبيغ في الججول

( .)ٙواعتسادا عمى ىحا الترشيف فان مياه بحيخة الحبانية تقع ضسغ الترشيف الجيج ,وىي
بحلظ ترمح لخي جسيع السحاصيل الدراعية.

)ٖ٘ٔ )

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

ججول ()6ترشيف ويمكهكذ لرالحية مياه الخي
صشف الساء

الخمد

الشدبة

لمرػديػم%

السئػية

الخمد

االيرالية

تػز/سع

الكيخبائية

مستاز

A

اقل مغ ٕٓ

C1

إقل مغ ٕٓ٘

جيج

B

ٕٓٗٓ-

C2

ٕٓ٘ٚ٘ٓ-

مقبػل

C

ٓٗٙٓ-

C3

ٕٓ٘ٓٓٓ-ٚ

يذظ

D

ٓٛٓ-ٙ

C4

ٕٖٓٓٓٓٓٓ-

E

أكبخ مغ ٓٛ

C5

أكثخ مغ ٖٓٓٓ

برالحيتو
غيخ صالح

مايكخو

السرجرL.V. wilcox, Classification and USE of irrigation waters, :
U.S. department agriculture, Circ. 969, Washington D.C.1955. p.19.
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تقييم مجى صالحية مياه بحيخة الحبانية الغخاض الرشاعة:

تعتسج السشذآت الرشاعية في عسمياتيا اإلنتاجية عمى مػاصفات مائية معيشة تختمف

مغ صشاعة الى اخخى بحدب نػعية السكان والسعجات وشبيعة االنتاج ونػعو ,ومغ خالل
مقارنة مػاصفات مياه بحيخة الحبانية مع السػاصفات السحجدة في الججول ( )ٚتبيغ انيا ال
ترمح اال الستخجامات صشاعية محجدة ,الن بعس الرشاعات تتصمب مػاصفات مائية

وتخاكيد محجدة مغ االمالح لع تتػفخ في مياه بحيخة الحبانية.

( (ٖٔٙ
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ججول ()7السهاصفات العالسية السقتخحة لمسياه في االستخجامات الرشاعية
األس

نػع الرشاعة
التعميب
والسذخوبات
الرشاعات
الشفصية

الكيسيائية

صشاعة الػرق

التخكيد في مياه

البحيخة

السرجر:

مجسػع

الييجروجيش

االمالح

ي PH

ممغع/لتخ

ممغع/لتخ

ممغع/لتخ م

يػم

ممغع/لتخ ممغع/لتخ

٘ٛ.٘-ٙ.

ٓٓ٘

٘ٛ.

٘

ٛ

ٛ

ٜ٘-ٙ.

ٓٓٓٔ

٘ٛ.

ٓٔ

ٙ

ٗ

ٓٓٙ

ٚ

٘٘.

-

-

ٜ-ٙ

ٓٓٓٔ

ٗٔ

ٔٔ

ٓٔ

ٓٔ

ٔٓ-ٙ

ٓٓٔ

٘.ٚ

-

ٔ

ٔ

-ٜ٘ٚ

ٗٓ-ٔٛٚ -ٜٔٓ.

صشاعة اإلسسشت ٘ٛ.٘-ٙ.
الرشاعات

كمػرايج

كبخيتات

الكالديػ السغشيد

ٗٛ.ٔ-ٛ.

ٖٔٗ

ٜ٘.ٛ

ٕ٘ٔ

ٖٜٔٔ.
-

ٕٔٚ.ٜ

ٗٓ-ٜ٘

Hem, J.D., Study and Interpretation of chemical

characteristic of natural water, 3.ed U.S.G.S. water supply
.paper2254, 1989
-4

تقييم مجى صالحية مياه بحيخة الحبانية الغخاض البشاء واالنذاءات:

مغ خالل االعتساد عمى ترشيف (ٕ )AItoviski ٜٔٙاتزح ان مياه بحيخة الحبانية

صالحة الغخاض البشاء واالنذات وفقا لمسػاصفات العالسية .وكسا مػضح في الججول (.)ٛ

)) ٖٔٚ
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ججول ()8ترشيف مياه مشطقة الجراسة ألغخاض البشاء واالنذاءات بـ( ممغم /لتخ) بحدب(
) AItoviski

األيػنات

تخاكيد مياه البحيخة

الحج السدسػح بو

الرػديػم

ٖٙ-ٙٙ

ٓٔٔٙ

الكالديػم

ٖٕٔٚ.ٜ-ٜٔٔ.

ٖٗٚ

السغشديػم

ٗٓ-ٜ٘

ٕٔٚ

الكمػريجات

ٜٗٓ٘.ٛ-ٜٔٓ.

ٕٔٛٚ

الكبخيتات

ٕٔ٘-ٔٛٚ

ٓٔٗٙ

Alttoviski, M.E., Handbook of hydrology. G. Sageolizedat,

moscow,السرجر:

Russia, 1962, p.163.

االستشاجات
-1

وجػد تبايغ في الخرائز الشػعية لسياه البحيخة مغ مكان الخخ تبعا لديصخة

ٕ-

لصبػغخافية حػض البحيخة تأثيخ في احجاث تغييخ في خرائز السياه ,اذ

بعس العػامل الصبيعة والبذخية.

يتسيد باتداعو مع قمة عسقو مسا يديج مغ عسمية التبخخ خاصة عشج الزاف والسشاشق

الزحمة.

ٖ-

عسمية الخدن ليا تأثيخ في احجاث تغييخ في خرائز السياه.

-5

اغمب ايػنات السياه تقع ضسغ الحجود السدسػح بيا الغخاض الذخب

ٗ-

ارتفاع ندبة االمالح في مياه البحيخة اثخت عمى خرائز مياه نيخ الفخات.

(االندان -الحيػان) وفقا لكيسة االمالح الحائبة وبكية العشاصخ باستثشاء عشرخ الكالديػم Ca

الحي تجاوز الحجود السػصى بيا عخاقيا وعالسيا فقج تخاوحت قيستو ما بيغ (ٔ–ٜٔٓ.

)ٕٔٚ.ٜممغع/لتخ ,بيشسا تبمغ الحجود السػصى بيا عالسيا (٘ )ٚممغع/لتخ ,وعخاقيا

(ٓ٘)ممغع/لتخ .وسقي جسيع انػاع السحاصيل الدراعية ,وترمح الغخاض البشاء واالنذات ,اما

( (ٖٔٛ
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الغخاض الرشاعة فيشاك تقيج محجود اذ ان بعس الرشاعات تتصمب مياه ذات مػاصفات

معيشة ال تتػفخ في مياه بحيخة الحبانية.

وجػد بكتخيا القػلػن والبكتخيا الب اخزية قيج مغ استعسال مياه البحيخة لبعس

االستخجامات وال سيسا الغخاض الذخب.
التهصيات

ٔ-

ضخورة رفع الػعي البيئي لجى عامة الشاس وتعخيفيع باىسية السياه وحسايتيا

مغ التمػث ,مغ خالل وسائل االعالم السكتػبة والسخئية والسدسػعة.
ٕ-

االىتسام بعسمية تخديغ السياه في البحيخة عغ شخيق وضع ادارة مائية دقيقة

لسخاقبة الخرائز السائية الجاخمة لمبحيخة والسصمقة مشيا ,لمسحافطة عمى الخرائز السائية

الصبيعية قجر االمكان.
ٖ-

اتباع خصط دقيقة في تػجو االنذصة البذخية الستشػعة والداميا بتصبيق

الذخوط والقػانيغ البيئية ,وال سيسا معالجة مياه الرخف الرحي ومياه مدتذفى الشدائية

واالشفال بصخق يتع التخمز مشيا مغ البكتخيا وجسيع السمػثات االخخى.
رفع جسيع التجاوزات الحاصمة عمى مشطػمة البحيخة.

ٗ-

التأكيج عمى التشديق بيغ السخاكد البحثية والجامعات والجوائخ السعشية مغ

٘-

اجل انذاء قاعجة بيانات شاممة لمسػارد السائية في العخاق وتحجيج السذاكل السائية ووضع
الحمػل ليا.

-ٙ

العسل عمى كخي وتعسيق البحيخة لتقميل حجع الزائعات السائية.

-ٚ

انذاء حدام اخزخ حػل ضفاف البحيخة مغ االشجار التي تتحسل ضخوف

السشصقة ,مغ اجل تثبيت التخبة وتقميل العػاصف الغبارية ,وتخفيف سخعة الخياح وتمصيفيا

لخفس كسية السياه الستبخخة مغ سصح البحيخة والحفاظ عمى الخرائز الصبيعية لمسياه.
االحاالت

ٔ -سػرة االنبياء ,االية (ٖٓ).
ٕ -سػرة ابخاليع ,االية (.)ٖٚ
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ٖvarogan k. sissakian and buthaina s. mohammed, Iraqi bulletein of -
geology and mining,geology of the Iraq western desert, special issue,
2007, p105.

ٗ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.

٘S.B., Ibrahim, and Sissaki'an. Report on the Al-Jezera area -

(Rawa-Baigi-Tikrit-Al-Baghdadi) General Directorate of Geological
Survey Department, Baghdad, 1975, P.13.

 -ٙحديغ جبخ عبج هللا ,الدجود واثارىا الدمبية عمى بيئة السػارد السائية الػاقع الحالي
والسعالجات السقتخحة ,مجمة ابحاث ميدان ,السجمج االول ,العجد الثانيٕٓٓ٘ ,م ,ص.ٜٗ

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

 -ٛحدغ سيج احسج ابػ العيشيغ ,اصػل الجغخافية السشاخية ,الجار الجامعية لمصباعة والشذخ,
بيخوتٜٔٛٔ ,م ,ص.ٖٔٛ

 -ٜمرصفى فالح الحداني ,مشاخ العخاق اسذ وتصبيقات ,الصبعة االولى ,دار مداميخ,
العخاق/الدساوةٕٕٓٓ ,م ,ص ٕ٘ٔ.

ٓٔ -عادل سعيج الخاوي ,قري عبج السجيج الدامخائي ,السشاخ التصبيقي ,و ازرة التعميع العالي
والبحث العمسي ,بغجاد ,ٜٜٔٓ ,ص ٗٔٔ.

ٔٔ -عرام خزيخ الحجيثي ,احسج صالح الجباغ ,تخب محافطة االنبار ,مجمة العمػم
واليشجسة ,السجمج االول ,جامعة االنبارٕٓٓ٘.م.ٗ٘ ,

ٕٔ -عرام خزيخ الحجيثي ,احسج صالح الجباغ ,مرجر سابق ,ص .ٗٙ

ٖٔ -رعج عصا دمحم ,احسج صالح محيسيج ,وراثة وتصػر بعس التخب الجبدية في العخاق,
مجمة التقشي ,السجمج ٕٗ ,العجد ٕ٘ٓٓٔ ,م ,ص .ٜٛ
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ٗٔ -ميجي دمحم عمي الرحاف ,وفيق حديغ الخذاب ,باقخ احسج كاشف الغصاء ,عمع
الييجرولػجي ,جسيػرية العخاق ,و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي ,مصابع جامعة السػصل,
ٖٜٔٛم ,ص.ٔٓٚ

٘ٔ -رجاء عبج الخزاق عباس العشبكي ,دراسة تأثيخ الخقع الييجروجيشي وضغط االزمػزي عمى
نسػ االحياء السجيخية ,جامعة بابل ,كمية العمػم لمبشات ,قدع عمػم الحياة ,السخحمة الثالثة

نطام

االليكتخوني,

التعميع

http://csg.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=ٜٚٔٚ&lcid=ٙ

يشطخ:

 -ٔٙتختيل فيرل غازي السشاوي ,تقػيع مػاصفات مياه الذخب في مجيشة الدساوة ,جامعة
الكػفة ,كمية االداب ,رسالة ماجدتيخ(غيخ ,مشذػرة)ٕٓٔ٘,م ,ص ٓٓٔ.

 -ٔٚحديغ الدعجي ,عمع البيئة ,دار اليازوريٕٕٓٓ ,م ,ص ٖ.ٛ

 -ٔٛشػان عثسان حديغ ,الخرائز الشػعية لمسياه الجػفية باستخجام نطع السعمػمات
الجغخافية  .GISدار غيجاء لمشذخ والتػزيع ,عسان .الصبعة االولىٕٔٓٓم,ص ٖٔٔ.

 -ٜٔخميفة عبج الحافع درادكة ,السياه الدصحية وىيجرولػجية السياه الجػفية ,الصبعة االولى,
دار حشيغ لمشذخ والتػزيع ,عسانٕٓٓٙ ,م ,ص .ٗٛٛ

ٕٓ -قاسع احسج رمل السخعاوي ,السياه الجػفية وإمكانية استثسارىا في(مشصقة الجديخة)
محافطة األنبار باستخجام نطع السعمػمات الجغخافيةٕٕٓٔ ,م ,صٗٔٔ.

ٕٔ -سخحان نعيع الخفاجي ,عمي محدغ كامل ,الخرائز الييجرولػجية لسشخفس
الرميبات ( جشػب العخاق ) ,مجمة اداب الكػفة ,السجمج االول ,العجد ٖٕٓٓٓٚ ,م ,ص

ٓ٘ٔ.

ٕٕ -محسػد عبج حدغ جػييل ,ىيجروكيسيائية نيخ دجمة عشج سجتي السػصل وسامخاء
لمعاميغ ٕٓٔٓ-ٕٜٓٓم ,مجمة مخكد دراسات الكػفة ,العجد ٕ٘ٗٓٔٚ ,م ,ص ٔ.ٕٜ

ٖٕ -تحديغ عمي زيجان ,ابخاليع عبج الكخيع عبج الخحسغ ,وىخان مشعع سعػد ,دراسة بيئية
لمسمػثات الكيسيائية والفيديائية السؤثخة في مياه نيخ الفخات بيغ الخمادي والفمػجة ,مجمة جامعة

االنبار لمعمػم الرخفة ,السجمج الثالث ,العجد الثالثٕٜٓٓ ,م.
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ٕٗ -ثايخ حبيب عبج هللا ,شيبة جسعة مجيج ,مجمة ديالى لمعمػم اليشجسية ,السجمج الثامغ,
العجد الخابعٕٓٔ٘ ,م ,ص .ٕٔٙ

ٕ٘ -رحيع حايف كاضع الدمصاني ,اياد عمي فارس ,ىايجرولػجية الجدء الذخقي مغ بحيخة
العطيع ووديانيا  ,مجمة العمػم االندانية ,السجمج الخابع ,العجد ٕٕ ٕٓٔ٘ ,م ,ص ٔ.ٜٔٙ

 -ٕٙرعج محسػد نريف ,بتػل جيجان سمسان ,التقييع البيئي والريغة الييجروكيسيائية
لسشاشق مختارة مغ نيخ دجمة في محافطة بغجاد لعام ٕٓٔٚم ,جامعة بغجاد ,مجمة كمية
التخبية لمعػم االساسية ,العجد ٗٓٔ ,السججل ٕ٘ ,ص ٖٓٗ.

 -ٕٚقاسع احسج رمل السخعاوي ,مرجر سابق ,ص .ٔٔٙ

 -ٕٛثايخ حبيب عبج هللا ,شيبة جسعة مجيج ,مرجر سابق ,ص ٕ٘ٔ.
 -ٕٜاميخ جػاد كاضع,عمي حديغ عمي ,دراسة ىيجروكيسيائية لسشصقة الكفل ( جشػب محافطة
بابل/العخاق )  ,الييئة العامة لمسياه الجػفية ,مجمة الفخات لمعمػم الدراعية ,السجمج الثاني,

العجد الثاثٕٓٔٓ ,م ,ص ٕ٘ٔ.

ٖٓ -عارف محدغ لفتة ,عبج الكخيع مشيخ عبج الخزاق ,واقع مياه الذخب في مجيشة بغجاد (
تقجيخ مذدتػى العدخة ) ,محمة جامعة كخبالء العمسية ,السجمج الثامغ ,العجد االول – عمسي,
ٕٓٔٓم ,ص ٘.ٙ

ٖٔ -دمحم احسج الديج خميل ,السياه الجػفية واالبار ,دار الكتب لمشذخ والتػزيع ,القاىخة,
الصبعة الثانية ,ص ٓ.ٛ

ٕٖ -دمحم دلف احسج الجليسي ,فػاز احسج السػسى ,وادي نيخ الفخات (في سػرية والعخاق)
الصبيعة والدكان ,دار الفخقان لمغات ,ٕٜٓٓ ,ص .ٜٛ

ٖٖ -عمياء حديغ سمسان البػراضي ,الشسحجة الييجرولػجية لشطام الجخيان السائي لشيخ الفخات
في العخاق وعالقتو بالخرائز الشػعية ,اشخوحة دكتػراه (غيخ مشذػرة) ,جامعة الكػفة ,كمية

التخبية لمبشاتٕٓٔٛ ,م ,ص ٔ٘.

ٖٗ -صباح عبيج حسج ,مقارنة بعس خرائز نيخ دجمة مع نيخ الفخات ,مجمة جامعة
االنبار لمعمػم الرخفة ,السجمج التاسع ,العجد الثالثٕٓٔ٘ ,م ,ص ٖ.ٜٔ
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ٖ٘ -عمي سميسان ارزيظ عباس الكخبػلي ,تقييع الخرائز الشػعية لمسياه الجػفية وأثخهُ في
االستخجامات البذخية في قزاء كخكػك ,جامعة األنبار ,كمية التخبية لمعمػم اإلندانية,
اشخوحة دكتػراه ( غيخ مشذػرة )ٕٓٔٛ ,م.ص ٕٔٙ

 -ٖٙتختيل فيرل غازي السشاوي ,تقػيع مػاصفات مياه الذخب في مجيشة الدساوة ,مرجر
سابق ,ص ٕٔ.

 -ٖٚمحسػد عبج حدغ جػييل ,مرجر سابق ,ص .ٕٛٛ

 -ٖٛسحخ اميغ كاتػت ,عمع السياه ,دار دجمة لمشذخ والتػزيع ,عسانٕٓٓٛ ,م ,ص ٓٔٔ-
ٔٔٔ.

 -ٖٜرياض عباس عبج جبار ,ىالل حسػد ىايذ حدغ العبيجي ,دراسة مؤشخات التمػث

البكتخيي في السياه الجػفية في الذخقاط ,مجمة تكخيت لمعمػم الرخفة ,السجمج الثالث ,العجد

 ,ٔٙص ٓٓٔ.

ٓٗ -تختيل فيرل غازي السشاوي ,تقػيع مػاصفات مياه الذخب في مجيشة الدساوة ,جامعة
الكػفة ,كمية االداب ,رسالة ماجدتيخ(غيخ ,مشذػرة)ٕٓٔ٘,م ,ص .ٕٜٔ

ٔٗ -رياض عباس عبج جبار ,ىالل حسػد ىايذ حدغ العبيجي ,مرجر سابق ,ص .ٙ

ٕٗ -مشطسة الرحة العالسية ,دالئل وجػدة مياه الذخب ,السجمج االول ,الصبعة الثانية,
ٕٗٓٓم ,ص .ٜ

ٖٗ -حديغ عمي الدعجي ,مرجر سابق ,ص.ٗٙ

ٗٗ -الجياز السخكدي لمتقييذ والديصخة الشػعية ,السػاصفات العخاقية لسياه الذخب.ٗٔٚ ,

٘ٗ -جسيػرية العخاق  ,و ازرة الخي ,الييئة العامة لمسداحة ,خخيصة العخاق اإلدارية ,مكياس
ٔ , ٔٓٓٓٓٓ/لدشة ٕٓٓٓ.
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