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  :المستخلص
ص���نف منطق���ة الدراس���ة ض���من ا�ق���اليم الجاف���ة وش���به الجاف���ة،ذات التس���اقط المط���ري القلي���ل ت

مع إفتقارھ�ا لمص�ادر المي�اه الدائم�ة، ل�ذلك ف�ان المي�اه الجوفي�ة ھ�ي المص�در الوحي�د ال�ذي  والمتذبذب
منطق�ة وقد تبين من دراسة أھم المعالجات لتنمية المياه الجوفي�ة وال .يعتمد عليه في عمليات ا�ستثمار

ي�ة لتغذي�ة الخزان�ات الجوفي�ة على حد سواء ، إن كمي�ة المي�اه الت�ي يمك�ن تجميعھ�ا م�ن ا�مط�ار المحل
كم��ا ان اس��تخدام المنظوم��ة المغناطيس��ية ترف��ع م��ن كف��اءة المي��اه .  ٣ملي��ون م)  ٨٠٠.٩(  تزي��د ع��ن
% )  ٣٥(  م�ناجي�ة للمحاص�يل الزراعي�ة ب�أكثر م�ع ارتف�اع ا�نت) % ٨٠(    ال�ى أكث�ر م�ن الجوفية

. وھذا ما يعزز من فرص تنوع المحاصيل الزراعية ومن ثم تطوير مستويات ا�ستثمار في المنطقة 
رس�م خريط�ة توض�ح أھ�م المن�اطق المرش�حة لZس�تثمار وحف�ر اYب�ار الت�ي وقد خلصت الدراسة إلى 

قاطعھا ، مما يعطي وضع يزيد فيھا احتمالية تواجد المياه الجوفية ، وذلك لكثافة الظواھر التركيبية وت
   .لتنمية المياه الجوفية ھيدرولوجي مميز

Abstract  
It is classified within the dry climate regions famous for low rainfalls and 
lack of everlasting water resources. Therefore, underground water is the only 
water resource utilized in investment processes in the area of the study.After 
studying the most important for the region and the underground water 
development, it has been clear that the amount of water accumulated from 
local rainfalls to feed the underground tanks exceed 800.9 million cubic 
meters. Also using the magnetic system increases the efficiency of 
underground water to more than 80% and the productivity of agricultural 
crops to more than 35%. This will increase the chances for agricultural crops 
variation and raise the investment levels in the region. Depending on the 
natural givens, a map has been drawn to show the most important candidate 
locations for investment and well digging where the probability of 
underground water availability increases due to intensity and divergence of 
structural phenomena, which gives an excellent hydrological position and, 
consequently, a possibility to invest underground water and future agricultural 
expansion.                                                                                              
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زيادة كفاءة نوعية المياه الجوفية وكميتھا، ضرورة ملحة في المناطق الجاف�ة وش�به الجاف�ة،  إن
تخلو منطقة الدراسة من أي مش�روع تنم�وي يخ�ص . لمشاريع ا�ستثمار ا[ساسيباعتبارھا المصدر 

ف�ي  والبش�رية الطبيعي�ة الدراس�ة للتط�رق ع�ن امكاني�ة تعزي�ز المقوم�ات دع�ىالمياه الجوفية وھ�ذا م�ا 
وبالت��الي اتس��اع مش��اريع  ،)١(محافظ��ة ا�نب��ار خريط��ة ) منطق��ة الجزي��رة( تنمي��ة المي��اه الجوفي��ة ف��ي

 ا�قل�يم ا�ستثمار الزراعي وخلق مناطق استقطاب لمشاريع تنموية مختلفة يمكن ان تس�اھم ف�ي تنمي�ة
  .المنطقة و

من بلدان الع�الم ف�ي التوج�ه المباش�ر �س�تثمار لقد ساعد التطور العلمي والتقني الذي عم كثيرا 
المناطق الصحراوية بمشاريع مختلفة ساھمت في زيادة ا�نتاج الوطني فعلى سبيل المثال تقوم كثي�را 
من الدول العربية بتطوير اساليب كفاءة المياه الجوفية غي�ر الص�الحة لZس�تعمال، كم�ا ف�ي الس�عودية، 

وغيرھا، ولعل ما تقوم به دولة الكويت ھو ا�برز في ھذا المج�ال، ومصر، وا�ردن وليبيا، الجزائر،
اذ انھا تقوم بحقن المياه العذبة التي تنتجھا محطات تحلية مياه البح�ر خ�Zل فت�رة الش�تاء إل�ى الطبق�ات 

ب�ذلك ) ١(.الجيولوجية المختلفة، بحيث يمكن استرجاعھا من ھذه المكامن متى ما دعت الحاجة إلى ذلك
كفاءة المياه الجوفية ف�ي المنطق�ة باق�ل جھ�د، وبتك�اليف منخفض�ة مقارن�ة بمي�اه البح�ر، مم�ا  يمكن رفع

ان تحقي��ق ادارة مي��اه متكامل��ة ف��ي منطق��ة الدراس��ة، لغ��رض . يقل��ل م��ن تك��اليف ا�س��تثمار بش��كل ع��ام
 النھوض ب�الموارد المائي�ة وتفص�يل دورھ�ا ف�ي مج�ال ا�س�تثمارات المختلف�ة، يتطل�ب ذل�ك ادارة مي�اه
متكامل��ة ف��ي منطق��ة الدراس��ة الت��ي ض��وئھا تق��ام المس��تقرات البش��رية، باعتب��ار المي��اه اھ��م المقوم��ات 

  :  ذلك تحددت مشكلة البحث با�تيومن خZل . والمرتكزات التي تجذب السكان
وم�ا ھ�و دورھ�ا ف�ي كف�اءة المي�اه الجوفي�ة ف�ي منطق�ة الدراس�ة ،زيادة المعالجات البشرية في ھل تؤثر 
يمك�ن زي�ادة كف�اءة نوعي�ة المي�اه الجوفي�ة   :بما يأتي  أما فرضية البحث فتمثلت. لمياه والمنطقةتنمية ا

وكميتھا في منطقة الدراسة ،من خZل تجميع مياه ا[مطار لتغذية المياه الجوفية ، فضZ عن اس�تخدام 
  .مار بعض الطرائق لمعالجة نوعيتھا،وھذا ما يجعلھا قادرة على خلق فرص متعددة لZستث

ومن ھنا جاءت أھمي�ة ھ�ذا المح�ور لتس�ليط الض�وء عل�ى اھ�م المعالج�ات الت�ي تس�ھم بش�كل او 
  :بآخر في رفع كفاءة المياه الجوفية في منطقة الدراسة وبشيء من التفصيل وكما يأتي

  :*حصاد المياه-١
�. م�ن الم�ائييعد تواجد المياه اساس التنمية ، حيث � سبيل لتحقيق ا�من الغذائي دون ت�وفير ا

وبما ان منطقة الدراسة تصنف ضمن المناخ الجاف مع محدودية الموارد المائية السطحية، وما ترتب 
علي��ه م��ن انخف��اض الكف��اءة النوعي��ة والكمي��ة للمي��اه الجوفي��ة، ل��ذلك � ب��د م��ن وض��ع بع��ض الخط��ط 

كثير م�ن ال�دول بتك�ريس  لقد قامت. والمشاريع التي من شانھا توفير المياه الZزمة لعمليات ا�ستثمار
جھودھا �ستثمار ا[رضي الصحراوية ذات المناخ الجاف منذ زمن بعيد وذلك م�ن خ�Zل حج�ز مي�اه 
 Zستفادة منھا في استخدامات متعددة والتي في مق�دمتھا الزراع�ة التكميلي�ة، فض��ا�مطار الساقطة وا

ويتم جمع المياه بھ�ذه الطريق�ة بنج�اح .)٢(عن استخدامھا في تغذية المياه الجوفية  وبحسب الحاجة اليھا
في كثير من الدول العربية ومن ثم استخدامھا في مجا�ت مختلفة، اذ يصل حجم المياه المحصودة في 

سنة، أما اليمن فبلغ مجموعة الحصاد الم�ائي /٢مليار م) ٤٨(سنة، وفي سوريا /٣مليار م) ٣٦(تونس 
س�نة ف�ي ح�ين تص�ل أقص�اھا ف�ي الس�ودان /٣ملي�ار م) ١٥٠(، والمغ�رب بح�دود٣مليار م) ٦٨(بحوالي
  . )٣(سنة/٣بليون م) ١(بواقع 

ويتم حصاد المياه من خ�Zل وض�ع ح�واجز ف�ي بط�ون ا�ودي�ة لتخفي�ف س�رعة الجري�ان وخ�زن مي�اه 
  ا�مطار وا�ستفادة منھا اما في زيادة رطوبة التربة، او تغذية المياه الجوفية، او ا�ستخدام

ويستخدم ھذا النظام بشكل محدود في ( ). راعة وسقي الحيوان وا�ستخدامات المنزليةالمباشر في الز
العراق بمناطق متفرقة كما في شمال العراق من خZل استخدام المصاطب لتقلي�ل حرك�ة المي�اه ك�ذلك 
 �يتم استخدامھا في الھضبة الغربية عن طريق اقامة بعض السدود الصغيرة في بط�ون ا�ودي�ة الت�ي 

  ( ). قى إلى المستوى المطلوبتر
وبما ان نزول ا�مطار على منطقة الدراسة يكون على شكل زخات مطري�ة، بوق�ت قص�ير ومتذب�ذباً، 

النتح بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فان افضل طريق�ة للمحافظ�ة عل�ى /فضZ عن زيادة كمية التبخر
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ت الجيولوجي��ة، وم��ن ث��م اع��ادة ھ��ذه المي��اه م��ن الھ��در والض��ياع ھ��و حص��ادھا وتخزينھ��ا ف��ي الطبق��ا
  استخدامھا بسھولة في المجا�ت المختلفة، �ن خزانات المنطقة الجوفية ھي من النوع الضحل،

  

  
  
  

. مما يترتب عليه زيادة في رفع كفاءة المياه الجوفية مع امكاني�ة اس�تخراجھا بتك�اليف منخفض�ة
وم�ن اھ�م ا�م�ور الت�ي يج�ب مراعاتھ�ا . �ستثمار من حيث النوع والكم وھذا بدوره يزيد من فرص ا

عند عملية حصاد المياه لتغذية المياه الجوفية، ھو تواجد الظواھر التركيبية والتكھفات التي تعمل على 
اكتس��اب الص��خور للنفاذي��ة الثانوي��ة، مم��ا يجعلھ��ا ذات كف��اءة عالي��ة لتجمي��ع المي��اه الس��طحية وم��ن ث��م 

لى الخزان�ات الجوفي�ة أذ أثبت�ت الدراس�ات الھيدرولوجي�ة ب�ان زي�ادة كثاف�ة الش�قوق والكس�ور تسربھا إ
والتكھفات يمكن ا�عتماد عليھا لتعيين المواقع ذات النفاذية العالية التي تساعد الصخور على اصطياد 
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اط��وال وتجمي��ع المي��اه الجوفي��ة، وان ا�ب��ار المحف��ورة ف��ي الحج��ر الجي��ري والرمل��ي الواقع��ة ض��من 
مرة عن انتاجية ) ٥٥(تزيد انتاجيتھا التصريفية بمقدار  عاتھا او بالقرب منھا،التراكيب الخطية وتقاط

ومن العوامل المش�جعة عل�ى حص�اد المي�اه ھ�و انح�دار المنطق�ة . )٤(ا�بار التي تبعد عن ھذه التراكيب
ة، مما ساعد عل�ى تط�ور الطفيف مع وجود بعض التموج في اجزائھا وانتشار بعض التجمعات الرملي

المجاري المائية فيھا وانخفاض سرعة جريان موجات السيول من المنبع باتجاه مجري الوادي، وھ�ذا 
الس�يطرة عل�ى حج�ز ھ�ذه المي�اه ع�ن طري�ق اقام�ة بع�ض  إمكاني�ةيزيد من عمليات التسرب مع  ا[مر

ص��وب  ا[ودي��ةم��ن ھ��ذه الس��دود والح��واجز الص��خرية والكونكريتي��ة، وم��ن ث��م توجي��ه مس��ار المي��اه 
  . لتغذية المياه الجوفية واYبارالتكھفات والتشققات 

وقبل الولوج في تحديد اھم المواقع التي يمكن عندھا حصاد المياه في منطق�ة الدراس�ة �ب�د م�ن 
تحديد كمية ا�مطار المساحية لتحديد الموازنة المائية وكمي�ة الض�ائعات وم�ا يمك�ن اس�تغZله م�ن ھ�ذا 

المس��احية للع��راق تزي��د  ا[مط�ارإذ تش��ير بع��ض المعلوم�ات الھيدرولوجي��ة إل��ى ان مجم��وع الحص�اد، 
 ا[مط�ارلتق�دير كمي�ة  اxحص�ائية، اما منطقة الدراسة فقد تم استخدام الط�رق )٥(٣مليار م) ٩٩.٨(عن

  :)٦(يأتيمن دقة النتائج وكما  للتأكدالمساحية الھاطلة عليھا بطريقتين 
بل�غ  إذف�ي مس�احة المنطق�ة الكلي�ة،  ا[مط�ارخص ھذه الطريقة بضرب متوس�ط تتل: ا@ولىالطريقة -

 ا[مط�ارولغرض بيان كمية ،) ١(جدول   ملم، ) ١٣٣.٣( ا[مطار للمحطات المدروسة متوسط 
  .النقطية إلى بيانات مساحية كما يأتي ا[مطارالمناخية تم تحويل 

  ا[مطارعمق ) م(٠.١٣٣٣=١٣٣.٣) =ملم( ا[مطار
   )م(العمق ×)٢م(المساحة =المساحية  ا[مطارحجم 

  ٣م١٨٢٨٠٧٦٢٠٠=٠.١٣٣٣×١٣٧١٤٠٠٠٠٠٠=المساحية  ا[مطارحجم    
  )١(جدول                                  

  )٢٠٠٧ - ١٩٨١(للمدة ) القائم، عنه، حديثة، الرمادي(لمحطات )ملم(كمية ا�مطار الشھرية والمجموع السنوي 
  المجموع  ١ك  ٢ت  ١ت  تموز  أيلول  أب  حزيران  مايس  نيسان  ذارا  شباط  ٢ك  المحطة

  ١٣٩.٧  ٢٢  ١٣  ٩  ٠.٢  ٠  ٠  ٠  ٥.٥  ١٨  ٢٦  ٢١.٥  ٢٤.٥  القائم
  ١٤٣.٩  ٢١  ١٩  ١٢.٥  ٠.٩  ٠  ٠  ٠  ٧.١  ١٢.٤  ٢٥.٣  ٢٢  ٢٣.٧  عنه

  ١٤٢.٦  ٢٣.٢  ٢٢.٦  ٦.٥  ٠.٣  ٠  ٠  ٠  ٥  ١٦  ٢١  ٢٨.٥  ١٩.٥  حديثة
  ١٠٧  ١٧  ١٤.٥  ٨.٤  ٠.٢  ٠  ٠  ٠  ٤.٦  ١٢  ١٣.٢  ١٨.٨  ١٨.٣  الرمادي

، )منشورة نات غيرابي(وزارة النقل والمواصZت، الھيئة العامة لZنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ: المصدر
  )٢٠٠٧-١٩٨١(للمدة
  

تعتمد الطريقة الثانية على خطوط المطر المتساوي �ستخراج متوسط ا�مطار، من / الطريقة الثانية-
وضربھا ف�ي متوس�ط ا�مط�ار لھ�ذين ) ٢(صورة بين كل خطين خريطة خZل قياس المساحة المح

الخط��ين وبع��دھا تجم��ع ك��ل الق��يم لي��تم الحص��ول عل��ى ا�مط��ار المس��احية لك��ل منطق��ة وب��ذلك بلغ��ت 
  . )٢(جدول  ٣م)١٨٤٧٠٢٥٠٠٠(ة بحدود أمطار المنطقة المساحي

ق��ة الدراس��ة تب��ين وج��ود لمنط)٣م(م��ن ا�مط��ار المس��احية ) ٣م(ن��تح/وم��ن خ��Zل ط��رح كمي��ة التبخ��ر 
يمك�ن ا�س�تفادة منھ�ا ف�ي عملي�ة حص�اد المي�اه، ك�ذلك يمك�ن ٣ملي�ون م) ٨٠٠.٩(فائض م�ائي بح�دود 

استغZل ھذه المياه في مجا�ت مختلفة منھا تغذية الخزانات الجوفية، والتي م�ن خZلھ�ا يمك�ن اح�داث 
ي�نعكس ايجابي�ا عل�ى مج�ا�ت ا�س�تثمار  تغيراً ايجابيا في نوعية المياه الجوفية وكميتھا ھذا بدوره م�ا

المختلف��ة، � س��يما ا�س��تثمار الزراع��ي ومض��اعفة الرقع��ة الزراعي��ة، فض��Z ع��ن التطل��ع إل��ى اقام��ة 
مش��اريع اخ��رى ف��ي مق��دمتھا المس��تقرات الريفي��ة ومش��اريع الواح��ات الص��حراوية با�عتم��اد عل��ى 

  .متغيرات المياه الجوفية لمناطق ا�ستثمار
تائج التي تم التوصل إليھا من الطريقتين، تبين لنا إن النتائج متقاربة وبشكل كبير، لذلك ومن خZل الن

  تم ا�عتماد على نتائج الطريقة ا[ولى باعتبارھا تمثل اقل ا�حتما�ت في ھطول ا[مطار،
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  )٢(خريطة 
  خطوط المطر المتساوية للعراق

، ١٩٨٩واء الجوي��ة، اطل��س من��اخ الع��راق، بغ��داد، الجمھوري��ة العراقي��ة، الھيئ��ة العام��ة لZن��: المص��در

  ٩٠ص
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 لمنطقة الدراسة) ٣م(تقدير كمية ا�مطار المساحية  )٢(جدول 

متوسط ارتفاع المطر  خط المطر
 )م(بين كل خطين

المساحه بين كل 
 *٢م/خطين

كمية ا�مطار الساقطة بين 
 ) ٣م/(كل خطين 

300-200 ١٥٤٠٠٠٠٠٠ ٦١٦٠٠٠٠٠٠ ٠.٢٥ 
200-150 ٧٧٥٠٧٥٠٠٠ ٤٤٢٩٠٠٠٠٠٠ ٠.١٧٥ 
150-100 ٥٣١٣٧٥٠٠٠ ٤٢٥١٠٠٠٠٠٠ ٠.١٢٥ 
100-75 ٣٨٦٥٧٥٠٠٠ ٤٤١٨٠٠٠٠٠٠ ٠.٠٨٧٥ 

 ١٨٤٧٠٢٥٠٠٠ ١٣٧١٤٠٠٠٠٠٠ - المجموع

  :با�عتماد على: المصدر
  )٣٠(خريطة رقم )١(
  ٢٤، ص١٩٨٣، ا[ردن، ٢نعمان شحادة ، المناخ العملي، ط )٢(

 ) S.I .G Arc. 9.3(خدام نظامتم استخراج المساحة باست(*) 
  

لقي�اس التبخ�ر ن�تح  **المائية في ضوء ذلك من خZل تطبيق معادل�ة خروف�ه ةومن ثم تحديد الموازن
  :يأتيالكامن ول|شھر المطيرة فقط، والتي تبين من خZلھا ما 

  م٠.٠٧٤٩=ملم  ٧٤.٩=نتح الكامن/التبخر
  ٣م١٠٢٧١٧٨٦٠٠=١٣٧١٤٠٠٠٠٠٠×٠.٠٧٤٩=عمق التبخر

  
ت�����م مطابق�����ة الخريط�����ة التركيبي�����ة )Arc.G.I.S 9.3(ن خ�����Zل اس�����تخدام نظ�����ام وم�����

والجيوموروفولوجي��ة والھيدرولوجي��ة، لتحدي��د افض��ل ا�م��اكن الت��ي تص��لح �قام��ة الس��دود والقن��وات 
وبم��ا ان مواض��ع الس��دود . المائي��ة، لتغذي��ة المي��اه الجوفي��ة وتحدي��د المواض��ع المZئم��ة لحف��ر ا�ب��ار

� تشكل ا� مساحات مح�دودة ج�دا م�ع كثاف�ة ا�ودي�ة ف�ي منطق�ة الدراس�ة ل�م ي�تم المقترحة صغيرة، و
ل�ذلك . تحديدھا على الخريطة، �نھا تسبب تشويھا للخريطة على مقياس الرسم الذي اعتمد في البح�ث

تم ترشيح اھم ھذه المواقع على ضوء المعلومات انفة الذكر، مع احتمالية احتواء كل موق�ع عل�ى ع�دة 
�قام���ة الس���دود وذل���ك �نح���دار المنطق���ة باتجاھ���ات متع���ددة واھ���م ھ���ذه المواق���ع توض���حھا مواض���ع 
  :والتي تم تصنيفھا بحسب اھميتھا على النحو اYتي) ٣(الخريطة

يع��د ھ��ذا الموق��ع م��ن أفض��ل ا[م��اكن xقام��ة الس��دود، وذل��ك لكثاف��ة ع��دد التراكي��ب  -: الموق]]ع ا�ول-أ
تجاه تعارض حركة المياه الجوفية من جھة أخرى، ا[مر الخطية وتقاطعھا من جھة، وتواجدھا با

وم��ن ا[م��ور . ال��ذي س��اعد ف��ي احتمالي��ة غ��زارة المي��اه الجوفي��ة وت��دفقھا بانتظ��ام ف��ي ھ��ذا الموق��ع
المشجعة �ختيار الموقع ھو تواجده بالقرب من مدينة رواة، لذلك ف�إن حص�اد المي�اه س�وف يس�ھم 

  . طط ا�ستثمارفي رفع كفاءة المياه الجوفية وتوسيع خ
يقع ھذا الموقع شمال الموقع ا�ول ويأتي بالدرجة الثاني�ة م�ن حي�ث امكاني�ة اقام�ة  الموقع الثاني-ب 

الس��دود في��ه، وتغيي��ر مس��ار جري��ان المي��اه الس��طحية الناتج��ة م��ن ا�مط��ار عل��ى ط��ول التراكي��ب 
ا�ودي�ة م�ن اتجاھ�ات باعتبار ان ھذا الموقع يقع ما بين حوضي تغذية مطرية ين�تج عنھ�ا انح�دار 

مختلفة، فضZ عن تقاطع التراكي�ب الخطي�ة الطويل�ة الت�ي تزي�د م�ن ف�رص تواج�د المي�اه الجوفي�ة 
وتحركه بسھولة من مناطق بعي�دة، ل�ذلك ف�ان ھ�ذا الموق�ع يتطل�ب اقام�ة ع�دد م�ن الس�دود لغ�رض 

  .الحصاد
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ناحي�ة بروان�ة كم�ا  يقل انحدار ا[رض في المنطقة الواقع�ة ش�مال ش�رق ق�رى:الموقع الثالث-ج
اذ تتق�اطع الخطي�ات ف�ي . حديث�ة–في قرية السكران والقرى المجاورة لھا الواقع�ة عل�ى طري�ق بيج�ي 

  ھذا الموقع مع احتمالية وجود تغذية جوفية مختلطة من مياه نھر الفرات وبحيرة حديثة  ومياه 
وفية وامكانية زيادة كمية المياه ا�مطارلتعدد اتجاه ھذه الخطيات، مما يساعد ذلك في خزين المياه الج

  .المترشحة لتغذية الخزانات الجوفية باستمرار
  
تم اختيار ھذين الموقعين �نخفاض ا�نحدار العام للمنطقة مع وجود :الموقعان الرابع والخامس -د

الرواسب الفيضية وبعض تجمعات الرمال، كما أن الظواھر الخطية لھذين الموقعين يعترض حركة 
، مما يسھم ذلك في زيادة كمية المياه التي تتسرب إلى )ا�ودية(الجوفية ومياه المسيZت المائية  المياه

  .الخزانات الجوفية وكZ الموقعين يوجدان ضمن قضاء راوه 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ –حزيران   -العدد ا@ول 

 ٥٦  .        محافظة ا�نبار ) جزيرةمنطقة ال(التوجھات المستقبلية لتنمية المياه الجوفية في 
   قاسم أحمد رمل الدليمي.محمود إبراھيم متعب الجغيفي                       م. د.أ

ة 
يط

خر
)

٣( 
ة 

شح
مر

 ال
قع

وا
لم

ا
مة

�قا
 

ر 
حف

 و
ود

سد
ال

ار
;ب

ا
 

سة
را

لد
ة ا

طق
من

ي 
ف

  

در
ص
لم
ا

 :
ى 
عل
د 
ما
عت
�
با

 :١- 
ج 
ام
رن
ب

A
rc

 M
a

p9
.3

. 
 

 
 

 
 

 
٢-

ة 
ط
ري
خ

)٢
.(  

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

٣- 
ية
رئ
م

 
ة،
ائي
ض
ف

 
ج
وذ
نم

 
ت
عا
تفا
�ر
ا

 
ية
قم
لر
ا

)
D

E
M

(، 
مر
للق

 
ي
اع
صن
ال

 
A

S
T

E
R

، 
نة
لس

 
٢٠
٠٢

.  



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ –حزيران   -العدد ا@ول 
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تجاھاتھ�ا يتص�فان بوج�ود كثاف�ة عددي�ة للتراكي�ب الخطي�ة م�ع تع�دد ا :الموقعان السادس والسابع-ھـ

وتقاطعھا في بعض ا�حيان، وھذا يتسبب في اعتراض حركة المياه الجوفي�ة ف�ي بع�ض المواق�ع، 
كل ھذه المميزات تدل عل�ى ق�درة المنطق�ة لخ�زن المي�اه . فضZ عن احتمالية وجود تغذية مختلطة

لناحي�ة  كان الموقع السابع من نصيب قري�ة  مس�اطيح الس�راجية الت�ابع. الجوفية وتدفقھا باستمرار
البغ��دادي وناحي��ة بروان��ه بينم��ا يوج��د الموق��ع الس��ادس م��ا ب��ين  قري��ة مس��اطيح الس��راجية وناحي��ة 

  . .بروانة
فتتصف بتراكيب خطية قليلة، غير ان تقاطعھا واطوالھا الكبيرة تعطي اھمية  اما المواقع المتبقية-و

ثنان المتبقيان فيقعان في ناحية يوجد الموقع الثامن في قضاء راوه، اما ا�. لحركة المياه ووخزنھا
  .العبور

، تجنب�ا لعملي�ات مس�تقبZ اYب�ارايضا على اھم المواقع التي تصلح لحف�ر ) ٣(كما تدل الخريطة
لذلك فان افض�ل ا�م�اكن لحف�ر ا�ب�ار ھ�ي . الحفر العشوائي وما ينتج عنھا من خسائر مادية ومعنوية

  .تمالية الحصول على نوعية افضل مع الزمنمناطق الصدوع والتكسرات لغزارة مياھھا مع اح
الت��ي تق��ع عل��ى تق��اطع الخطي��ات او ب��القرب منھ��ا تعط��ي  اYب��ارو�ب��د  م��ن التنوي��ه ھن��ا إل��ى ان 

ويفضل ان تك�ون المس�افة م�ا ب�ين بئ�ر واخ�ر اكث�ر . انتاجية عالية مع استمرار تدفقھا على مدار السنة
دم م�ن خZلھ��ا ال�دورات الزراعي��ة ونظ��ام دون��م تس��تخ) ١٠٠(بحي��ث يخص�ص لك��ل بئ�ر ) م٨٠٠(م�ن 
  .التبوير

  
 :معالجة نوعية المياه الجوفية-٢

ت��رتبط اس��تعما�ت المي��اه الجوفي��ة اساس��اً بنوعيتھ��ا، �س��يما ف��ي المن��اطق الت��ي � تت��وفر فيھ��ا 
ومن خZل معرف�ة المعطي�ات الھيدرولوجي�ة والكيميائي�ة لمنطق�ة الدراس�ة، تب�ين . مصادر مائية اخرى

س�واءا وفرة المياه الجوفية في اجزاء مختلفة، غي�ر ان نوعيتھ�ا غي�ر ص�الحة لكثي�ر م�ن ا�س�تعما�ت 
. كان��ت بش��رية ام ص��ناعية، ب��ل ف��ي كثي��ر م��ن ا�حي��ان تس��بب ض��ررا للمحاص��يل الزراعي��ة الحساس��ة
ونظراً �ھمية المحافظة على المياه بصورة عامة للتقليل من الضغط على المياه العذبة، تقوم كثير من 

ن الض�روري الدول بمعالجات عدي�دة للمي�اه المالح�ة ومي�اه الص�رف الص�حي ومي�اه المب�ازل، ل�ذلك م�
البحث والتحري عن طرائق مختلفة لرفع كفاءة المياه الجوفية في منطقة الدراس�ة باعتبارھ�ا المص�در 

وھ��ذا يعط��ي وازع��ا ايجابي��ا ف��ي محاول��ة اس��تقطاب مش��اريع تنموي��ة . ا�س��اس لعملي��ات ا�س��تثمار
Zة بالمنطقة تتمثل فيعليه فان اھم المعالجات التي من شانھا تحقيق حدة مشاكل المياه الجوفي.مستقب:  

  :معالجة المياه المالحة مغناطيسيا-أ
تع��د الطاق��ة المغناطيس��ية اح��د ان��واع المعالج��ات الواع��دة لمعالج��ة المي��اه المالح��ة نس��بيا ف��ي 

نق�ص ( والتي تسھم ف�ي ايج�اد حل�ول لمش�كلة ) النباتي والحيواني( استخدامھا في ا�ستثمار الزراعي 
وي�رى كثي�ر م�ن العلم�اء ب�ان عملي�ات . خط�ر المش�كZت الت�ي تواج�ه الع�المباعتبارھ�ا ا) المياه العذبة 

لذلك فان ايجاد طرائق جديدة تس�اعد . )٧(التحلية باستخدام الطرائق التقليدية ما ھي ا� قتل بطيء للماء
دون شك في حل كثير من المشاكل البيئية والص�حية، وم�ن ب�ين اھ�م الط�رق التكنلوجي�ة الواع�دة الت�ي 

تتغلب على كثير من ا�ثار السلبية للمياه المالح�ة والملوث�ة، ھ�و اس�تخدام انابي�ب مغناطيس�ية  يمكن ان
خاصة تعمل على مغنطة المياه وتحسين نوعيتھا وإن ما يشجع على استخدام ھذه الطريقة ھو امكانية 

  ھافض��Z ع��ن ذل��ك س��ھولة اس��تخدام ،الحص��ول عليھ��ا وتص��نيعھا محلي��اً، بتك��اليف مالي��ه منخفض��ة
تع�د معالج�ة المي�اه الجوفي�ة بالمج�ال المغناطيس�ي قديم�ة ترج�ع إل�ى ا�ف .باختZف المواقع وا�وق�ات

ھ�ذه المي�اه المعالج�ة . السنين، كانت تعمل بدون تدخل ا�نسان الذي تاخر في اكتشافھا إلى وقت قريب
مكرم�ة المحاط�ة مغناطيسية بدون تدخل ا�نسان، كانت من نصيب بئر زمزم الواقع ف�ي مدين�ة مك�ة ال

بالجبال ذات الطبقات ا�رس�ابية المغناطيس�ية، مم�ا يس�اھم ذل�ك ف�ي ايج�اد مج�ال مغناطيس�ي لمج�اري 
المياه الجوفية قبل وص�ولھا البئ�ر، مم�ا يجعلھ�ا مي�اه ممغنط�ة ص�حية ل�م يتغي�ر طعمھ�ا ونقاوتھ�ا عل�ى 

نظوم�ة المغناطيس�ية ع�ن طري�ق يتم معالجة المياه لھذه الم. الرغم من الكميات المسحوبة من ھذا البئر
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تمرير الماء خZل ا�نابي�ب المغناطيس�ية مم�ا يعم�ل عل�ى اس�تقطاب جزيئ�ات الم�اء العش�وائية واع�ادة 
ويمك���ن الحص���ول عل���ى ھ���ذه المنظوم���ة ). ١(والش���كل) ١(كم���ا ف���ي ص���ور )٨(ترتيبھ���ا بش���كل من���تظم

ر امريكي ويختلف سعره دو�$ ) ٦٠٠(انج باكثر من)٤×٥(المغناطيسية بذات ا�نبوب المغناطيسي 
وللمي��اه الممغنط��ة ايجابي��ات كثي��رة  بش��رية وزراعي��ة  )٩(بحس��ب اتس��اع المنظوم��ة والغ��رض منھ��ا

  :)١٠(أھمھا
 اxحس��اس وإزال��ةالنش��اط وتس��اعد عل��ى الحيوي��ة  اxنس��انان اس��تخدام المي��اه الممغنط��ة ف��ي ش��رب -أ

وتفتي��ت كتلتھ��ا ف��ي زم��ن  م��Zحا[بالص��داع، فض��Z ع��ن الق��درة الكبي��رة لھ��ذه المي��اه عل��ى ت��ذويب 
المص��ابين بحص�ى الكل��ى اس�تخدام المي��اه الممغنط��ة، إذ  ا[ش��خاصقياس�ي، ل��ذلك دائم�ا م��ا ينص�ح 

يرتفع استخدام المي�اه الممغنط�ة ف�ي ال�دول المتقدم�ة، كم�ا ف�ي امريك�ا ليص�ل ع�دد مس�تخدمي ھ�ذه 
  .من مجموع سكانھا%)١٤(من مجموع الرياضيين %)٦٥(المياه إلى 

  
  المنظومة المغناطيسية المستخدمة في ارواء محصولي الطماطم والبذنجان في ديالى)١(صورة

  
وزارة العلوم والتكنلوجيا، مكتب تنسيق المحافظات وا�قاليم، فرع ديالى، مشروع استخدام : المصدر

  .٢٠١١المياه الممغنطة في الزراعة المحمية، محافظة ديإلى، 
ا�ستخدام الزراعي، اذ اعطت التجارب التطبيقية في اندنوسيا تبرز اھمية المياه الممغنطة في -ب

وا�مارات والسودان ومصر، نتائج مھمة لھذه المياه في مجا�ت الزراعة من حيث مغنطة البذور 
وفي عمليات ري المحاصيل التي ثبت فيھا .قبل البدء بزراعتھا، مما يساعد في تنشيط طاقتھا الكامنة 

اصيل الزراعية وارتفاع الكفاءة ا�نتاجية لھا من حيث الكم والنوع، إلى تسريع عمليات نضج المح
كما يعمل الماء الممغنط على تكسير وتفتيت . جانب مقاومة ھذه المحاصيل ل|وبئة وا�مراض

بلورات ا�مZح، وھذا بدوره يساعد بشكل كبير في عمليات غسل التربة ويسھل من عملية امتصاص 
مصدرا مھما يغسل   ادن حتى في الترب عالية الملوحة، ويرجع سبب اعتبارهالنبات للمياه والمع

التربة إلى اختZف خواصه الفيزيائية وزيادة سرعة اھتزاز جزيئاته وطرقھا للبلورات، مما يؤدي 
% ٤٠-٣٠إلى التفكك السريع للبلورات وذوبانھا، فضZ عن انسيابية الماء �نخفاض لزوجته ما بين 

�عتيادية بينما يرجع السبب في سھولة امتصاصه من قبل النبات، ھو صغر المجاميع عن المياه ا
  ( ).الجزيئية للماء المعالج وقدرته الكبيره على اختراق ا�غشية الخلوية للنبات

اما في مجال تربية الحيوانات والدواجن، فان تطبيق ھذه التكنلوجيا يؤدي إلى زيادة ملحوظة في اوزان 
ات الصغيرة مع زيادة معدل انتاج الحليب وانخفاض احتمالية ا�صابة با�مراض ونمو الحيوان
  .وا�جھاض

  وفي ضوء ھذه المميزات تسارع الكثير من الدول على استخدامه، وان من ا�مور المشجعة
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  المنظومة المغناطيسية  )١(شكل 

  
  

لح�ة، اذ يمك�ن اس�تخدام مي�اه �ستخدامه في المنطقة ھ�و ت�اثيره ا�يج�ابي ف�ي معالج�ة المي�اه الما
ومحليا ت�م . )١١(م دون ا�ضرار بنوع المحصول او التربة/ديسي سمنز) ٦.٤(تقدر ملوحتھا باكثر من

استخدام المنظومة المعناطيسية في ديإلى لري محصولي الطماطم والباذنج�ان المرزوع�ة ف�ي البي�وت 
د استخدام المنظومة المغناطيس�ية مقارن�ة البZستيكية، وقد أظھرت النتائج الزراعية تفوق الزراعة عن

  .***مع استخدام مياه غير ممغنطة
وف��ي ض��وء م��ا تق��دم م��ن المعلوم��ات الممي��زة للمنظوم��ة المغناطيس��ية، ف��ان اس��تخدامھا ل��يس 
مستحيZ وان تطبيقھا سوف يحدث تنمية زراعي�ة متكامل�ة و� يقتص�ر عل�ى ت�وفير كمي�ات كبي�رة م�ن 

ب، وانم�ا م�ا يحدث�ه م�ن تغيي�ر ف�ي كف�اءة خص�ائص ھ�ذه المي�اه ف�ي اروائھ�ا المياه وزيادة ا�نتاج فحس
للمحاصيل الرزاعية المختلفة �سيما المحاصيل متوسطة التحمل للملوحة والمتحلم�ة للملوح�ة وبنس�بة 

م�ن مجم�وع مي�اه ا�ب�ار المدروس�ة، ھ�ذا يعط�ي فرص�ة كبي�رة ف�ي توس�ع اس�تثمار %) ٨٠(تزيد ع�ن 
Zراض��ي الزراعي��ة فض���كم��ا ان م��ن ا�ث��ار . ع��ن تن��وع المحاص��يل المزروع��ة وارتف��اع انتاجيتھ��ا ا

  .ا�يجابية �ستخدام الزراعة الممغنطة ھو توزيع فرص ا�ستثمار على كافة اجزاء منطقة الدراسة
  :طريقة استخدام الري المختلط-٢

  :تتلخص ھذه الطريقة بنوعين من ا�رواء ھما
  .المالحة بمياه عذبة لغرض التقليل من تركز نسبة امZحھايتمثل ا�ول عن طريق خلط المياه -أ
اما الطريقة الثانية فھي استخدام نظام ري ثنائي، بحيث تستعمل المي�اه المالح�ة ف�ي بداي�ة ا�رواء -ب

ومن ثم بعد ذلك ياتي دور المياه العذبة، يفضل عند العم�ل بھ�ذه الطريق�ة، اس�تخدام أس�اليب ال�ري 
تخدام ھ�ذه الط�رق ف�ي ا�رواء يقتص�ر عل�ى المن�اطق القريب�ة م�ن مص�در وعليه ف�ان اس�. الحديثة

وعلى الرغم من بعض المعوقات لھذه الطريقة لتقيدھا في المناطق القريبة . المياه السطحية العذبة
من النھر، إلى جانب ارتفاع تكاليف نفقاتھا، فانھا سوف تس�اعد ف�ي قل�ة الض�غط إل�ى طل�ب المي�اه 

  .ستخدام المياه المعالجة في ا�ستثمارالعذبة مع امكانية ا
  :طريقة تحلية المياه المالحة-٣

لقد عملت كثير من الدول على تحلية معالجة المياه المالحة والمياه العادم�ة لZغ�راض المنزلي�ة 
والزراعي��ة كم��ا ف��ي مص��ر والكوي��ت والمملك��ة العربي��ة الس��عودية وس��وريا وا�م��ارات وبنس��ب بلغ��ت 

على التوالي من مجموع المياه المستعلمة لك�ل م�ن ھ�ذه ال�دول عل�ى %) ١٦.٧،٤.٣،١٨.١،٣٠.٨،٩(
ھ�ي مس�الة ض�رورية عن�د التوج�ة ) الش�رب(ان تحلية المياه الZزمة لZستعمال البش�ري . )١٢(الترتيب

في استثمار المنطقة لما يترت�ب علي�ه م�ن اقام�ة مس�تقرات بش�رية لھ�ا الق�درة عل�ى رس�م وتنفي�ذ خط�ط 
 Zستثمار، فض�  .عن اعتبارھا مراكز �ستقطاب المشاريع التنمويةا
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  :والتوصيات  ا�ستنتاجات
  :توصل البحث الى بعض ا�ستنتاجات كان أھمھا

وج��ود عش��رة مواق��ع مرش��حة لتغذي��ة المي��اه الجوفي��ة م��ن مي��اه ا�مط��ار الس��اقطة عل��ى المنطق��ة  -١
مر ال�ذي جعلھ�ا م�ن أھ�م المواق�ع تركيبي�ة وتقاطعھ�ا،ا�،تمتاز بنفاذيتھا العالية لكثافة الظواھر ال

   .لحفر اYبار 
البالغ��ة  روج��ود إمكاني��ة كبي��رة لتعزي��ز كمي��ة المي��اه الجوفي��ة ،م��ن خ��Zل حص��اد مي��اه ا[مط��ا -٢

 .٣مليون م) ٨٠٠.٩(
ف�ي اس�تقطاب ونم�و المش�اريع التنموي�ة، �س�يما  لمي�اه المعالج�ةتؤدي�ه ا ھناك دور ايجابي مميز -٣

                        .عتبارھا سھلة ا�ستخدام والتنفيذ في ا�ستثمار الزراعي المياه المعالجة مغناطيسيا با
كما تساعد المياه المعالجة الصالحة لZستخدام البشري في استقطاب السكان، ومن ثم المشاريع 
الصناعية والزراعية في المنطقة، واستخدام المياه المالحة ف�ي زراع�ة المحاص�يل المتحمل�ة للملوح�ة، 

�  .مر الذي يقود إلى خلق بؤر تنموية جديدة ترفد ا�قتصاد المحلي الوطنيا
  :التوصيات

إج��راء دراس��ات ھيدروجيولوجي��ة وھيدروكيميائي��ة مس��تمرة وش��املة وتفص��يلة للمنطق��ة، لمراقب��ة  -١
  .خصائص ھذه المياه زمانياً ومكانياً مع توفير أجھزة حديثة لرصد وتسجيل التغيرات

المي��اه الجوفي��ة، �س��يما وآنھ��ا المص��در الوحي��د لعملي��ات ا�س��تثمار ف��ي  ض��رورة التقلي��ل م��ن ھ��در -٢
 :المنطقة ويتم ذلك من خZل

  
العمل على إصدار قانون يمنع بموجبه حفر اYبار بشكل عشوائي، لما يسببه من خلل في التوازن  -٣

 .المائي ما بين كمية الخزين وا�ستھZك
ى أھمية الحفاظ على المياه الجوفية باعتبارھا ث�روة التوعية المستمرة �صحاب اYبار والقرى عل -٤

 .وطنية تحتاج الى وقت طويل لتعويضھا
التأكيد على حفر اYبار في المواقع التي يحتمل فيھا تواجد المياه الجوفية بما يتZئم مع ا�ستثمار،  -٥

�سيما على طول التراكيب الخطية التي تم تحديدھا سابقاً . 
التنسيق م�ا ب�ين المراك�ز البحثي�ة ف�ي الجامع�ات والمعاھ�د وم�ا ب�ين وزارة التأكيد على الترابط و -٦

الم��وارد المائي��ة ومديري��ة حف��ر اYب��ار لمناقش��ة وإتخ��اذ الق��رارات المناس��بة لمعالج��ة مش��كلة المي��اه 
 .الجوفية وحفر اYبار

نظ�م  ضرورة توجيه الدوائر المعنية الى عمل قاع�دة بيان�ات للمي�اه الجوفي�ة باس�تخدام برمجي�ات -٧
المعلومات الجغرافية وعل�ى مس�توى المن�اطق وا�قض�ية، لم�ا ت�وفره م�ن مرون�ة عالي�ة ف�ي ادارة 

م�ع بق�اء القاع�دة ا�ساس�ية لتل�ك . المياه والبح�ث عنھ�ا واختص�ار ف�ي الوق�ت والجھ�د وا�مكاني�ات
 .المعلومات

ف�ي زي�ادة ا�نت�اج  استخدام المنظومة المغناطيسية في معالجة المياه لما لھ�ا م�ن ايجابي�ات كثي�رة -٨
 .ونوعيته من جھة، والتخلص من ترسب ا�مZح في الترب من جھة ثانية
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 :تمثلت با�تي اxنتاجلقد أظھرت ھذه الطريقة كفاءة عالية في *** 
ان محصول الطماطم المروية بالمياه الممغنطة لونھا احمر غ�امق بينم�ا يك�ون لونھ�ا احم�ر ف�اتح للمحص�ول الم�روي -أ

  .بالمياه ا�عتيادية
  .يوم في ا�رواء الممغنط ٢٠-١٥اختصار مرحلة النضج للنبات بحدود -ب
  .ساعدت المياه الممغنطة على انخفاض اصابة النبات والمحصول با�مراض-ج
  ) .غير الممغنطة( عن استخدام الطريقة ا�عتيادية % ٣٠توفير كمية من المياه تقدر -د
كغ�م ، ام�ا محص�ول )١٩٠٥إلى /كغم) ١٢٤٥(ادى استخدام المياه الممغنطة إلى زيادة انتاج محصول الطماطم من -ھـ

  %).٣٥(كغم وبزيادة تقريبا )٧٧٥( كغم إلى)٤٤٤((الباذنجان فكانت الزيادة من 
للش�رق  اxقليميالمتحدة، دليل استعمال المياه العادمة المعالجة في الري، المكتب  ل|مموالزراعة  ا[غذيةمنظمة ) ١٢(

 .٦٢، ص٢٠٠٠، القاھرة، مصر، ا[دنى


