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 :تــــــامللذم

جمثل صعاؾت الخغحراث الهُضعولىحُت أهمُت هبحرة في مىؿلت      

ا ،  الضعاؾت وىن هظه اإلاىؿلت جلع غمً ألاكالُم الجافت مؿٍغ

وحعخمض بضعحت هبحرة على اإلاُاه العظبت مً جهغ الفغاث ، وجدىاكظ 

اصة الؿلب الظي ًفىق اإلاخىفغ مجها  اإلاُاه العظبت بشيل ؾغي مع ٍػ

 ٌو اإلاىبع لجهغ الفغاث بخللُل خطت العغاق، إغافت إلى  كُام ص

ع الؿُؿغة والخؼن ، فػال  م كُامها بئوشاء مشاَع اإلاائُت عً ؾٍغ

عً جلىثها بؿبب غُاب الىعي والاهخمام بئصاعة هظا اإلاىعص اإلاهم 

مً كبل الجهاث اإلاؿؤولت ، مما اخضر هىان حغُحر في معضالث 

ف  الخطائظ الىمُت والىىعُت ، اط اهسفػذ معضالث الخطٍغ

اوعىـ على  الجهغي بشيل هبحر زالٌ مضة الضعاؾت مما

زطائطها الىىعُت ، اط ان هىان عالكت عىؿُت بحن زطائظ 

 الىظام الهُذسولىجي للمُاه العطدُت في كػاء الشمُثت

 ومذي ضالخُتها للشي  

 *فاسط ظالم مخُف الخضاعي

 عذهان عىدة فلُذ الطائي

 حامعت املثنى/كلُت التربُت للعلىم إلاوعاهُت

 امللخظ  امللالتمعلىماث 

خ امللالت : جاٍس حعض اإلاُاه العظبت مً أهم ملىماث الخُاة وصًمىمتها ومً أهم اإلاىاعص الؿبُعُت وهي مىعص مدضوص معغع          

اإلاىعص اإلاائي  للخضهىع لظا ًيبغي الخفاف علُت مً الخلىر والهضع، وجمثل اإلاُاه الؿؿدُت في كػاء الغمُثت

الىخُض الظي حعٌى علُت اإلاىؿلت في حمُع الاؾخسضاماث ، وان حعغع هظا اإلاىعص الى جىاكظ هبحر في همُت 

ا  ع الؿُؿغة والخؼن اإلالامت على جهغ الفغاث مً كبل صٌو اإلاىبع جغهُا وؾىٍع واعصجه اإلاائُت هدُجت جأزغه بمشاَع

ً الخللباث اإلاىازُت وما عافلها مً كلت في معضالث الدؿاكـ ومىعها مً وضٌى خطت العغاق اإلاائُت ، فػال ع

اصة معضالث  اصة معضالث الخبسغ هدُجت اعجفاع صعحاث الخغاعة وما ضاخبها مً حفاف ،إغافت الى ٍػ وٍػ

ع جلً اإلاىاعص صازلُا اوعىـ ؾلبا على جضوي الخطائظ الهُضعولىحُت للمُاه  ،اط اهسفؼ  الاؾتهالن وؾىء جىَػ

ف 2018/زا( )3م7.6ٍف الؿىىي للمُاه الؿؿدُت في شـ الغمُثت الى )معضٌ الخطغ  ( ملاعهه بمعضٌ الخطٍغ

اصة وؿبت العىاضغ اإلالىزت فحها ،فلض اعجفعذ وؿبت ألامالح مً 1999/زا ( زالٌ )3م14.9) ( ، فػال عً ٍػ

أهمُت البدث  ( ، لظلً جبرػ2018ـ2015صٌؿمجز/م( زالٌ )1.89( الى )2014ـ2011صٌؿمجز/م( زالٌ )1.43)

فه وهظلً حغُحر وؿبت عىاضغ اإلاُاه  مً زالٌ ما حعاهُه اإلاىؿلت مً حغحر هبحر في همُت الىاعص اإلاائي وجطٍغ

ائُت والىُمُائُت، مً هظا اإلاىؿلم حاء هظا البدث لِؿلـ الػىء على الخغحراث الىمُت للمُاه الؿؿدُت  الفحًز

ها وما جدضزه هظه الخغحراث مً جأزحراث هبحرة على البِئت وجلُمها للىكىف على حجم الخغحراث التي جخعغع ل

ائُت والىُمُائُت ومعغفت مضي ضالخُتها مً جلىثها ومعغفت فُما  فػال عً صعاؾت حغحراث زطائظ اإلاُاه الفحًز

ف الجهغي وزطائظ اإلاُاه الىىعُت  . اطا وان هىان عالكت بحن زطائظ الخطٍغ

ش الاؾخالم:   7/1/2020 جاٍع

ش    29/1/2020  الخعضًل :جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــشــ   4/2/2020 كبــ

  22/9/2022 مخىفغ على الىذ:
   

  الكلماث املفخاخُت :

إلاُاه ، االىكام الهُضعولىجي 

 . لغي ، االؿؿدُت
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ف  ف وعىاضغ هىعُت اإلاُاه ولما كلذ معضالث الخطٍغ الخطٍغ

 ػاصث معضالث عىاضغ جلىر اإلاُاه .

 جخمثل مشيلت الضعاؾت بما ًأحي:مشكلت البدث : 

الخطائظ الهُضعولىحُت للمُاه الؿؿدُت ـ هل هىان حغُحر في 1

 في كػاء الغمُثت ؟

 ـ ما هى جأزحر حغحر الخطائظ الهُضعولىحُت في كػاء الغمُثت ؟2

 فشغُت البدث : 

ـ ًخطح ان هىان حغحراث هبحرة في زطائظ اإلاُاه الىمُت في 1

ف الشهغي الؿىىي مً  كػا الغمُثت فلض اهسفؼ معضٌ الخطٍغ

، فػال  2018/زا( عام 3م69.5الى ) 1999/زا( زالٌ عام 3م 175)

عً حغحراتها الىىعُت فلض اعجفعذ معضالث الامالح في شـ الؿبل 

ملغم/لتر( 2516( الى )2014ـ2011ملغم/لتر( زالٌ )2318.3مً )

 ( .2018ـ2015زالٌ )

ـ ًخطح ان هىان حغحر هبحر لخطائظ اإلاُاه الىمُت والىىعُت 2

ف ا لتي حعغع اإلاُاه الى الىضعة مً زالٌ جىاكظ معضالث الخطٍغ

وعضم ؾض الاخخُاحاث اإلاؿلىبت ، فػال عً ما جخعغع له اإلاُاه 

ف الظي ًجعلها مُاه  مً جلىر في عىاضغها هدُجت لىلظ الخطٍغ

ت  ملىزت مغجفعت الامالح وغحر ضالخت لالؾخسضاماث البشٍغ

 والؼعاعُت وغحرها .

 هذف البدث : 

 آلاجُت : اعجىؼث الضعاؾت على عضص مً ألاهضاف

ـ الىشف عً الخغحراث الخاضلت في اإلاُاه مً خُث زطائطها 1

الىمُت والىىعُت مً زالٌ اإلالاعهت بحن مضص ػمىُت مسخلفت 

م جدبع ؾحر الؿالؾل الؼمىُت لها  ومعغفت اججاهها العام عً ؾٍغ

مً حهت والعمل على جفؿحرها باؾخسضام ألاؾالُب و الىؾائل 

 ؤلاخطائُت  مً حهت أزغي .

معغفت مضي جأزحر الخغحراث الخاضلت في الخطائظ  ـ2

الهُضعولىحُت على قاهغحي العجؼ اإلاائي والجفاف وجأزحراتهما في 

 مىؿلت الضعاؾت .

ف الجهغي 3 ـ الىشف عً العالكت بحن زطائظ الخطٍغ

 وزطائظ اإلاُاه الىىعُت.

 خذود البدث :

ت للػاء       الغمُثت جخمثل خضوص مىؿلت الضعاؾت بالخضوص ؤلاصاٍع

ا  دضها أصاٍع ، اط جلع في اللؿم الشمالي مً مدافكت اإلاثجى ، ٍو

مً الشماٌ والشماٌ الغغبي مدافكت اللاصؾُت ومً الشغق 

كػائي الىعواء والؿماوه ومً الجىىب كػاء الؿلمان ، وجمخض 

( شماال وصائغحي 3ْ1-44    –   3ْ1 – 15فلىُا بحن صائغحي عغع ) 

( ، وجػم مىؿلت الضعاؾت عضص مً 44ْ -59  –  4ْ5 -1عغع )

ت مخمثلت بمغهؼ كػاء الغمُثت وزالر هىاحي هي  الىخضاث ؤلاصاٍع

( 2هم1226)الىجمي واملجض والهالٌ( ، وبمؿاخت احمالُت بلغذ )

%( مً مؿاخت مدافكت اإلاثجى والبالغت 2.37لدشيل وؿبت )

ؿت )2هم51740)  ( .1( زٍغ

طت )  خذود مىطلت الذساظت (1خٍش

 
 املطذس مً عمل الباخث باالعخماد على 

ت ، 1 طت املثنى إلاداٍس ـ وصاسة املىاسد املائُت ، الهُئت العامت للمعاخت ، خٍش

 . 2011,  1:500000بملُاط 
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افُت  2  . ARC GISـ وباظخعمال هظم املعلىماث الجغش

 مىهج البدث :

 جم اعخماص اإلاىهجللىضٌى الى الهضف اإلايشىص مً الضعاؾت        

الخدلُلي ومىهج الخدلُل الىمي مً زالٌ جدلُل بُاهاث الجضاٌو 

 . وألاشياٌ البُاهُت

 مىهجُت البدث :

جػمً اإلاىغىع مشيلت الضعاؾت وفغغُتها وهضفها وخضوصها        

ومىهجها ومجهاحُتها وجلؿم البدث الى مبدثحن جػمً اإلابدث 

وحغحراتها الاٌو الخغحراث الهُضعولىحُت الىمُت للمُاه الؿؿدُت 

وجػمً اإلابدث الثاوي الخغحراث الهُضعولىحُت الىىعُت للمُاه 

الؿؿدُت وحغحراتها فػال ان ازاع هظه الخغحراث اغافت الى 

 الىخائج والخىضُاث فػال عً الهىامش .

الخطائظ الكمُت للمُاه العطدُت في حغحراث املبدث الاول : 

 كػاء الشمُثت :

ت زالزت حضاٌو عئِؿُت مً جفغعاث ًىحض في كػاء الغمُث          

جهغ الفغاث التي حعخمض في واعصاتها على اإلاُاه الؿؿدُت الىاضلت 

ا ومً هظه الخفغعاث هي :  مً مىابع الجهغ في ول مً جغهُا وؾىٍع

 اوال ـ شط الشمُثت :

اخض امخضاصاث جهغ الفغاث عً شـ الخلت   ٌعض شـ الغمُثت         

خُث ٌعض شـ الخلت مً أهم جفغعاث جهغ الفغاث الظي ٌشم 

مجغاه حىىبا بحن جهغ الفغاث مً الغغب وجهغ صحلت مً الشغق 

فت مً جهغ 104إلاؿافت ) (هم ،هما ًلىم شـ الخلت بأزظ جطاٍع

الفغاث مً أمام ؾضة الهىضًت وال ٌعُضها له فػال عً وىهه 

ف اإلاؿلم ألاؾ اؽ في أوشاء الؿضة لخىكُم اإلاُاه اط ًلؿم الخطٍغ

ملجغي الجهغ مً ؾضة الهىضًت وضىال إلاىؿلت الضعاؾت إلى خطظ 

% خطت الضًىاهُت ختى مىؿلت  45% خطت الخلت و45جيىن مجها 

للػاء الىعواء وبامخضاص % 3% و7الضعاؾت والبالغ خطتها بىاكع 

عض ال(1)(هم124ؾىلي ًبلغ ) جهغ اخض طهائب شـ الضًىاهُت ، هما َو

بلغ  الظي ًضزل خضوص مىؿلت الضعاؾت عىض هاخُت ألىجمي ٍو

(هم ، 26.600ؾىله غمً الامخضاص الجغغافي إلاىؿلت الضعاؾت  )

فُت ) خفغع مىه أزىاء مؿحرجه زالزت   /زا3(م23وبؿاكت جطٍغ ، ٍو

فغوع مجها حضٌو مشغوع الهالٌ في الجاهب ألاًمً  أما في الجاهب 

ؿت وحضٌو الىؿعت الظي ألا ٌؿغ فهىان ازىان هي حضٌو زَى

ًلخلي عىضه بجهغ الىغم الظي ًسغج مً ملضم هاقم غماؽ مغوعا 

ؿخمغ إلاؿافت ) (هم ختى 4بمضًىت الخمؼه فىاخُت الهالٌ َو

جغي  مجمىعت هىاقم أبى عالمت لُخفغع فحها إلى عضة فغوع ، ٍو

ؿه إلاؿاف (هم 6.6ت )الفغع الغئِسخي مجها الظي ٌعغف بشـ زَى

خفغع مً شـ الغمُثت  لُيخهي بمجمىعت هىاقم الىعواء , هما ٍو

ت جسخلف مً خُث  العضًض مً الجضاٌو الفغعُت وألازغي زاهٍى

عخمض الجهغ في إًغاصاجه على (2)أؾىلها واإلاؿاخاث التي جغوحها ، َو

مُاه جهغ الفغاث بطىعة هبحره مما ازغ على زطائطه 

ع الغي والخؼن اإلالامه الهُضعولىحُت وحغحرها هدُجت  جأزغه بمشاَع

ا التي ججاوػث على خطت  في صٌو أعالي الخىع جغهُا وؾىٍع

العغاق مً اإلاُاه اإلاخعاعف علحها ما بحن الضٌو اإلادشاؾئت ، إغافت 

لخغحراث اإلاىازُت وما ؾببخه مً هلظ في همُت ألامؿاع الؿاكؿت 

م الخبسغ فػ اصة في همُت الػائعاث اإلاائُت عً ؾٍغ ال عً وٍػ

الخجاوػاث الضازلُت الخاضلت على الخطت اإلاائُت مً مدافكت 

الضًىاهُت ،  ول هظا ازغ بشيل هبحر على واكع اإلاُاه وجباًً 

ف اإلاائي للجهغ ،إط جىاكظ ؤلاًغاص اإلاائي في  زطائظ  الخطٍغ

/زا( بمعضٌ 3م14.9الؿىىاث ألازحرة مً الضعاؾت فبِىما بلغ )

/زا( وبمعضٌ 3م9.3اهسفؼ الى ) 1999( عام 3ملُاعم0.46إًغاص )

/زا( 3م7.6لُىسفؼ بعض طلً الى ) 2009( عام 3ملُاعم0.29إًغاص )

( ، بؿبب الؿضوص 1( حضٌو )3ملُاعم0.23وبمعضٌ اًغاص )

ف الؿىىي في  ا ، واعجفع معضٌ الخطٍغ والخؼاهاث في جغهُا وؾىٍع

 17.1،  16( الى )2014، 2013الؿىىاث الغؾبت لُطل زالٌ )

(على 3ملُاع م0.53، 0.50( على الخىالي ، وبمعضٌ اًغاص )/زا3م

ف الشهغي الؿىىي 1الخىالي حضٌو ) ( ، واهسفؼ معضٌ الخطٍغ

/زا( وبئًغاص 3م12.15( الى )2008ـ1999/زا( زالٌ )3م13.75مً )

( 0.87( وبمعضٌ حغُحر بلغ )2018ـ2009( زالٌ )3م0.38مائي )

 (.2حضٌو )
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ا  ف شهٍغ دباًً معضٌ الخطٍغ (، اط ًبلغ أكصخى 1هما في الشيل )ٍو

 (0.87/زا(بمعضٌ حغُحر )3م15اعجفاع له في )هِؿان( بمعضٌ )

،  0.87/زا( بمعضٌ حغُحر بلغ )3م13،14و)جمىػ ، اب( بمعضٌ )

( بمعضٌ )0.86 ً ألاٌو  9( لُىسفؼ الى أصوى مؿخىي له في )حشٍغ

 ( .2( حضٌو )0.79/لتر( وبمعضٌ حغُحر بلغ )3م

ف العىىي لشط الشمُثت و لشطي  (1حذول ) معذالث الخطٍش

 /ثا3( م2018ـ  1999العبل والعطشان للمذة )

 

 الؿىت

اإلاعضٌ 

ف  الخطٍغ

الؿىىي 

 لشـ الغمُثت

ؤلاًغاص 

 *اإلاائي

الؿىىي 

لشـ 

الغمُثت 

 3ملُاع م

اإلاعضٌ 

ف  الخطٍغ

الؿىىي لشؿي 

الؿبل 

 والعؿشان

ؤلاًغاص الؿىىي 

لشؿي الؿبل 

والعؿشان 

 3ملُاعم

1999 14.9 0.46 175 5.5 

2000 15 0.47 117.5 3.7 

2001 12.3 0.38 104 3.2 

2002 13.8 0.43 189.1 5.9 

2003 14.5 0.45 182.6 5.7 

2004 14 0.44 162.2 5.1 

2005 16 0.50 203.7 6.4 

2006 13.7 0.43 184 5.8 

2007 11.9 0.37 167.1 5.2 

2008 11.8 0.37 123.6 3.8 

2009 9.3 0.29 51.7 1.6 

2010 12 0.37 83.2 2.6 

2011 11.3 0.35 56.5 1.7 

2012 14.3 0.45 86.9 2.7 

2013 16 0.50 112.9 3.5 

2014 17.1 0.53 114.5 3.6 

2015 11.4 0.35 52.8 1.6 

2016 14.1 0.45 122.2 3.8 

2017 11.2 0.35 101.4 3.1 

2018 7.6 0.23 69.5 2.1 

اإلاعضٌ 

 الؿىىي 
13 0.40 123 3.8 

 املطذس: مً عمل الباخث باالعخماد على 

ت املىاسد املائُت في املثنى ، 1 ت العشاق ، وصاسة املىاسد املائُت ، مذًٍش ـ حمهىٍس

 .2019الخخطُط واملخابعت ، كعم الدشغُل ،بُاهاث غحر ميشىسة ،

ت املىاسد املائُت 2 ت العشاق ، وصاسة املىاسد املائُت ، مذًٍش في ـ حمهىٍس

الذًىاهُت ، الخخطُط واملخابعت ، كعم الدشغُل ،بُاهاث غحر ميشىسة 

،2019 . 
 جم اظخخشاج إلاًشاد املائي العىىي مً املعادلت آلاجُت : *

ف م  /ظىت ملعىما على 3م 31536000× /ثا 3إلاًشاد املائي = الخطٍش

 ملُاس .

العشاق ،وصاسة أهػش : وفُم خعحن الخشاب ـ وآخشون ، املىاسد املائُت في 

 19،ص 1983الخعلُم العالي والبدث العلمي ، حامعت بغذاد ، 
 

ف الشهشي والعىىي لشط  (2حذول ) معذل حغحراث الخطٍش

 /ثا .3(م2018ـ  2009()2008ـ  1999) الشمُثت للمذة

 (-)  * معضٌ الخغُحر (2018ـ  2009) (2008ـ 1999) ألاشهغ

 ٌ ً ألاو  0.79 9 12 حشٍغ

ً الثاوي  0.98 12 11 حشٍغ

 ٌ  0.97 12.9 12 واهىن ألاو

 0.89 12 13 واهىن الثاوي

 0.85 12 14 شباؽ

 0.89 12 13 آطاع

 0.87 15 17 هِؿان

 0.78 11 15 ماٌـ

غان  0.81 11 14 خٍؼ

 0.87 14 16 جمىػ 

 0.86 13 15 أب

 ٌ  0.89 12 13 أًلى

 0.87 12.15 13.75 اإلاعضٌ

  0.38 0.43 ؤلاًغاص الؿىىي 

ت العشاق ، وصاسة املىاسد 1املطذس مً عمل الباخث باالعخماد على  ـ حمهىٍس

ت املىاسد املائُت في املثنى ، الخخطُط واملخابعت ، كعم  املائُت ، مذًٍش

 .2019الدشغُل ،بُاهاث غحر ميشىسة ،

ت املىاسد املائُت في 2 ت العشاق ، وصاسة املىاسد املائُت ، مذًٍش ـ حمهىٍس

خخطُط واملخابعت ، كعم الدشغُل ،بُاهاث غحر ميشىسة الذًىاهُت ، ال

،2019 . 

 *  معذل الخغحر جم اظخخشاحه خعب املعادلت الخالُت :    



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2188-2203 
2192 

 ومضي ضالخُتها للغي  الىكام الهُضعولىجي للمُاه الؿؿدُت في كػاء الغمُثت

 

          CV = √
 (   ) 

   
   

K  =
ف الؿىىي  مخىؾـ الخطٍغ

ف الاؾاؽ مخىؾـ الخطٍغ
 

n  =  عذد ظىىاث الشضذ 

العشاق وضُاهتها مً الخلىث ًىظش إلى : مهذي الصحاف ، املىاسد املائُت في 

ت ، بغذاد ،   70، ص 1976، داس الحٍش

 

ف الشهشي والعىىي لشط 1شكل ) ( معذل حغحراث الخطٍش

 /ثا.3(م2018ـ  2009) (2008ـ  1999الشمُثت للمذة )

 
 ( .2املطذس مً عمل الباخث باالعخماد على بُاهاث الجذول )

 

  ثاهُا ـ شطي العبل والعطشان :

وهى اخض جفغعاث جهغ الفغاث في كػاء الغمُثت آط  شـ الؿبل    

ًضزل مً حؼئها الغغبي عىض مىؿلت )الجمجت( الخابعت لىاخُت 

خجه حىىبا في ؾحره ماعا بحن هاخُتي الهالٌ واملجض ،ًبلغ  الهالٌ ، ٍو

هم( ،فػال عً وىهه مىعصا 21.640ؾىله في مىؿلت الضعاؾت )

ي الغي ،أال ان حعغغه الى مائُا مهما في اإلاىؿلت آط حعخمض علُت ف

فه مً ؾىت ألزغي ومً  حغحراث في واعصاجه أصث الى جظبظب جطٍغ

فطل ألزغ وجىحهها هدى الخىاكظ والصخت هدُجت لعضة عىامل 

ت مخمثلت بخظبظب همُاث الدؿاكـ واعجفاع  ؾبُعُت وأزغي بشٍغ

لىمُاث الخبسغ فػال عً أوشاء الؿضوص والخؼاهاث في ول مً 

ا  ، مما عغغذ اإلاُاه الى الخضهىع والخلىر لُيىن (3)جغهُا وؾىٍع

لها جأزحراث ؾلبُت على ؾحر اليشاؽ  الؼعاعي وعلى زىاص التربت 

هدُجت جظبظب همُت مُاهه زالٌ ؾىىاث الضعاؾت فػال عً 

م  اعجفاع  وؿبت اإلالىخت الظي ًىعىـ بضوعه على التربت عً ؾٍغ

اصة همُت ألامالح فحها والخأزحر على عملُت  همى الىباث مما ًفلض ٍػ

ألاعع غؿائها الىباحي وبالخالي اهسفاع املخخىي الغؾىبي للتربت و 

ت ومً زم الخصخغ.  حعغغها للجفاف وللخعٍغ

اما شـ العؿشان هى الفغع الثاوي لجهغ الفغاث في مىؿلت       

ضزل الجهغ مىؿلت الضعاؾت عىض  الضعاؾت في الجهاث الغغبُت ٍو

بلغ ؾٌى الجهغ مىؿلت )أم الضشِش( الخا بعت لىاخُت الهالٌ ٍو

ت مً الجهغ )40) ، آط (4)صوهما(23656(هم هما وجبلغ اإلاؿاخت اإلاغٍو

أن اإلاُاه في شـ العؿشان كض حعغغذ للخظبظب والىلطان 

فػال عً جلىثها بشيل هبحر زالٌ ؾىىاث الضعاؾت ،وىن مُاهه 

كض ججاوػث الخض اإلاؿمىح بُه للغي غمً اإلاىاضفاث العغاكُت 

املخضصة ،آط ًخطح ان الخطائظ الىىعُت إلاُاهه في شباؽ ؾىت 

( في مُاهه TDSكض بلغذ وؿبت ألامالح الظائبت ) 2018

 1800,0ملغم/لتر(، وبلغذ وؿبت العؿغة اليلُت )4953)

 (7504خىالي ) (E.Cوبلغذ هظلً وؿبت الخىضُلت ) مغلم/لتر( 

فػال  ،(5)ملغم/لتر(7,3( فلض بلغذ )PHملغم/لتر ، أما وؿبت )

عً اعجفاع الاًىهاث اإلاىحبت والؿالبت هدُجت جأزغها باإلاىاؾم 

املجاوعة وبدحرة ؾاوة ، وأن اعجفاع ألامالح في مُاه شـ العؿشان 

لهى جبعاث ؾلبُت هبحرة وىهه ٌعمل على جضهىع الىثحر مً 

م جغاهم ألامالح التي جدملها اإلاُاه ،وىهه  ألاعاضخي املجاوعة عً ؾٍغ

خت عالُت عملذ على جغاهم هظه ألامالح في التربت مُاه طاث ملى 

اصة عملُاث  وهللها الى ؾؿذ ألاعع فػال عً اإلاىار الجاف وٍػ

الخبسغ التي أزغث هي ألازغي على جغاهم ألامالح على ؾؿذ التربت 

ت مما  م الخاضُت الشعٍغ م عفعها الى ألاعلى عً ؾٍغ عً ؾٍغ

ؿدها مً حعمل على جضهىع ألاعع وزفؼ  زطىبتها وزلى ؾ

ت والخصخغ.  الىباث وحعغغها للخعٍغ

إط جىاكظ ؤلاًغاص اإلاائي في الؿىىاث ألازحرة مً الضعاؾت في     

/زا( وبمعضٌ إًغاص 3م175مدؿتي الؿبل والعؿشان فبِىما بلغ )

/زا( وبمعضٌ إًغاص 3م51.9اهسفؼ إلى ) 1999( عام 3ملُاعم5.5)

/زا( 3م52.8لُىسفؼ بعض طلً الى ) 2009( عام 3ملُاعم1.6)

( ، بؿبب 1حضٌو ) 2015( عام 3ملُاعم1.6وبمعضٌ إًغاص )
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ف  ا ، واعجفع معضٌ الخطٍغ الؿضوص والخؼاهاث في جغهُا وؾىٍع

 203.7( الى )2005الؿىىي في الؿىىاث الغؾبت لُطل زالٌ ) 

( ، واهسفؼ 1( حضٌو )3ملُاع م6.4/زا( ، وبمعضٌ إًغاص )3م

ف الشهغي الؿىىي في م /زا( 3م140اٌـ مً )معضٌ الخطٍغ

( زالٌ 3م3.22/زا( وبئًغاص مائي )3م60( الى )2008ـ1999زالٌ )

 (.3( حضٌو )0.55( وبمعضٌ حغُحر بلغ )2018ـ2009)

ا ، اط ًبلغ أكصخى اعجفاع له في       ف شهٍغ دباًً معضٌ الخطٍغ ٍو

/زا(على الخىالي ،وبمعضٌ حغُحر 3م98،  115( بمعضٌ 1)جمىػ ، ث

الخىالي ،  لُىسفؼ الى أصوى مؿخىي له في  ( على0.64، 0.74)

غان( بمعضٌ ) /لتر( وبمعضٌ حغُحر بلغ 3م 76،  60)ماٌـ ، خٍؼ

(، وهظا الاهسفاع بؿبب جدىم الضٌو 3( حضٌو )62. 0، 0.55)

الجىاع بئًغاصاث جهغ الفغاث فػالن عً الخللباث اإلاىازُت وما 

 عافلها مً اهسفاع في معضٌ الدؿاكـ اإلاؿغي .

خطح مما ؾبم أن اإلاىاعص اإلاائُت في كػاء الغمُثت حعغغذ ً     

ف الظي عغع  للخغحر مً زالٌ الىلظ الخاضل في همُت الخطٍغ

اإلاُاه الى الدشدذ والػُاع مما عغع العضًض مً الجضاٌو الى 

الجفاف وعضم وضٌى همُت اإلاُاه التي جدخاحا لؿض مؿلباث 

الؿىىي ؾُؤزغ ؾلبا اإلاىؿلت ، آط أن اهسفاع همُت الىاعص اإلاائي 

وبشيل هبحر على إمياهُاث جىؾُع ألاعاضخي الؼعاعُت الن هلظ 

ألف صوهم مً  260مً الىاعص اإلاائي ًؤصي إلى زغوج  3ملُاعم

اط ان شخت اإلاُاه وهضعتها عملذ على جصخغ ( ، 6)ألاعاضخي اإلاؼعوعت

العضًض مً ألاعاضخي في مىؿلت الضعاؾت هما في مىؿلت الفىاع 

( 40لضعاؾت في هاخُت ألىجمي فلض بلغذ أهثر مً )شماٌ مىؿلت ا

صوهم وهي مً ألاعاضخي اإلاخصخغة بؿبب شخت اإلاُاه وبعض اإلاطضع 

ضة في مغهؼ كػاء الغمُثت 5اإلاائي عجها اط ًبعض ) هم( ومىؿلت العٍغ

(صوهم بؿبب عضم 50فلض بلغذ ألاعاضخي اإلاخصخغة فحها أهثر مً )

، أغافه  هت مىظ ػمً بعُضجىفغ اإلاطاصع اإلاائُت وهي مىاؾم مترو 

الى مىؿلت الفؼاعُت في اللػاء وجبلغ ألاعاضخي اإلاخصخغة فحها 

( 70( صوهم بؿبب مشاول اإلاُاه وجلىثها فػال عً ان )20خىالي )

فػال (، 7)واإلاتروهت هي بؿبب مشاول اإلاُاه مً ألاعاضخي اإلاخصخغة 

ً عً اعجفاع وؿبت العاضغ اإلالىزت مً همُت ألامالح الظائبت وم

العىاضغ اإلاىحبت والؿالبت ، وان هظه اإلاُاه حعغغذ لخلىر هبحر 

ت والؼعاعُت ،  وهي غحر ضالخت للعضًض مً الاؾخسضاماث البشٍغ

ف .   بؿبب جىاكظ معضالث الخطٍغ

ف الشهشي والعىىي 3حذول ) (  معذالث حغحراث الخطٍش

ـ  2009( )2008ـ  1999لشطي العبل والعطشان للمذة )

 /ثا .3(م2018

 (-معذل الخغُحر  ) (2018ـ  2009) (2008ـ 1999) شهشلا 

 ٌ ً ألاو  0.64 98 183 حشٍغ

ً الثاوي  0.63 83 157 حشٍغ

 ٌ  0.59 85 181 واهىن ألاو

 0.58 83 182 واهىن الثاوي

 0.63 78 149 شباؽ

 0.67 80 140 آطاع

 0.66 83 147 هِؿان

 0.55 60 140 ماٌـ

غان  0.62 76 152 خٍؼ

 0.74 115 172 جمىػ 

 0.66 88 159 أب

 ٌ  0.63 93 176 أًلى

 0.76 102.2 193.8 اإلاعضٌ

  3.22 6.11 ؤلاًغاص الؿىىي 

ت العشاق ، وصاسة 1املطذس :مً عمل الباخث باالعخماد على   ـ حمهىٍس

ت املىاسد املائُت في املثنى ، الخخطُط  واملخابعت ، كعم املىاسد املائُت ، مذًٍش

 .2019الدشغُل ،بُاهاث غحر ميشىسة ،

ت املىاسد املائُت في 2 ت العشاق ، وصاسة املىاسد املائُت ، مذًٍش ـ حمهىٍس

الذًىاهُت ، الخخطُط واملخابعت ، كعم الدشغُل ،بُاهاث غحر ميشىسة 

،2019 . 
 

املبدث الثاوي: حغحراث الخطائظ الهُذسولىحُت الىىعُت 

 للمُاه العطدُت في كػاء الشمُثت :

للمىاعص اإلاائُت مً أهم الخغحراث  حعض الخغحراث الهُضعولىحُت        

التي حعاوي مجها اإلاُاه في العغاق ومىؿلت الضعاؾت زاضت مىاؾم 

ت للؿهل الفُطخي وعلُت إصامت هظا اإلا ىعص اإلاائي ألاخىاع الجهٍغ
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ت املخخلفت هما وجباًيذ هظه  ،(8)الىخُض الؾخسضاماث البشٍغ

 لعضة عىامل مجها اإلاىار والبيُت 
ً
 وطلً جبعا

ً
 ومياهُا

ً
الخغحراث ػماهُا

ت والعىامل  الجُىلىحُت وحجم الخضفم اإلاائي والخمىلت الجهٍغ

ت اط ال ًلل  الؿبُعُت وجأزحراتها باإلغافت إلى العىامل البشٍغ

 يجأزحرها عً العىامل الؿبُعُت في جدضًض هىعُت اإلاُاه جأحي ف
 

ف الشهشي والعىىي لشطي 2شكل ) ( معذل حغحراث الخطٍش

 /ثا .3(م2018ـ  2009( )2008ـ  1999العبل والعطشان للمذة )

 
 ( .3املطذس مً عمل الباخث باالعخماد على بُاهاث الجذول ) 
 

ت  م ألاؾمضة الىُماٍو ملضمتها اليشاؽ الؼعاعي عً ؾٍغ

اإلاؿخسضمت وؾغائم الغي الخللُضًت والخاؾئت وبالخالي جأزحر طلً 

في  هىعُت اإلاُاه وزطائطها الهُضعولىحُت ،هما ان هىان جأزحر 

م الاؾخسضاماث اإلاجزلُت ومُاه الطغف الطحي  على اإلاُاه عً ؾٍغ

فها ف ي اإلاىؿلت بضون وحىص أي ؾلؿت غحر اإلاعالجت التي ًخم جطٍغ

ت جدض مً جلً الكاهغة ، و أن هظه العىامل الؿبُعت  أصاٍع

ت جدضص حجم الخغحراث الهُضعولىحُت للمُاه وبالخالي  والبشٍغ

معغفت مضي ضالخُتها مً زالٌ ملاعهتها بمعاًحر معُىت زاضت 

باإلاُاه جىضح مضي جلىر اإلاُاه مً عضمها ، اط أن هىان زالر 

ائُت عىامل عئ ِؿت جخدضص على غىئها الخطائظ الفحًز

والىُمُائُت فدؿبب خضور حغُحراث في هىعُت اإلاُاه مجها ما 

ت الؼعاعُت وألازغي  م اليشاؾاث البشٍغ ًػاف إلى اإلاُاه عً ؾٍغ

ف اإلاُاه الثلُلت  م جطٍغ هاججت عً الخلىر العػىي عً ؾٍغ

حعمل  فػال عً العىامل الؿبُعُت التي جم طهغها ,هظه املجامُع

حمُعها او بشيل مىفطل على أخضار حغحراث مسخلفت للمُاه 

فدؿبب أما الاعجفاع آو الاهسفاع في زطائطها الىىعُت في 

، مما حؿبب جلىثها وحعلها مُاه غحر ضالخت (9)مىؿلت الضعاؾت

 لإلعواء .

إط إن اإلاىاعص اإلاائُت في مىؿلت الضعاؾت كض حعغغذ إلى الخلىر        

ٌ ؾىىاث الضعاؾت ألن اغلب العىاضغ الىىعُت بشيل هبحر زال

 مً جهغ ألزغ ومً مىكع ألزغ، فػال للمُاه 
ً
آزظث جدباًً مياهُا

 مً فطل ألزغ ومً ؾىت ألزغي إلى اإلاؿخىي 
ً
عً جباًجها ػماهُا

الخغُحر، إط شهضث حغحر هبحر في زطائطها وعىاضغها الىىعُت 

ف ما جم الى اإلاؿخىي الظي حعل وؿبت حغحرها كض حاوػث غع

حسجُله في الؿىىاث الؿابلت وهظا ٌشيل زغا هبحرا بدض طاجه 

على هىعُت اإلاُاه في اإلاىلؿت إلاا له مً جأزحراث هبحره على ؾائغ 

اليائىاث الخُت في اإلاىؿلت هما ًدظع مً اجهُاع وجضهىع بُئي في 

مىؿلت الضعاؾت ، وىجها كض شهضث جؼاًض غحر ملخىف مؿبلا مما 

لىثها وحعلها مُاه غحر ضالخت الؾخسضاماث الغي، ػاص مً عصائها وج

ومً هظه  الخطائظ والعىاضغ التي حعغغذ إلى الاعجفاع والخغحر 

 : في زطائطها الهُضعوهُمُائُت هي

: بلغذ كُم ألاؽ الهُضعوحُجي في  (PH) لاط الهُذسوحُني : اوال

 ملغم/لتر(7.68( )2014ـ2011مُاه شـ الغمُثت زالٌ )

 7.46( الى )2018ـ 2015اليؿبت زالٌ )واهسفػذ هظه 

( ، وحعض 4ملغم/لتر( حضٌو ) 0.21ملغم/لتر( بمعضٌ حغُحر بلغ )

اإلاُاه مً هظا الجاهب مالئمت للغي وىجها لم جخجاوػ ما خضص غمً 

( ، فبمعضالث ألاؽ الهُضعوحُجي 5اإلاىاضفاث العغاكُت حضٌو )

 7.75( خىالي )2018ـ2011في مدؿت الؿبل فلض بلغذ زالٌ )

( فبلغذ 2018ـ2015ملغم/لتر( واعجفعذ هظه اليؿبت زالٌ )

ملغم/لتر( الى أن هظه اإلاعضالث لم جخجاوػ ما خضص مً كبل 7.85)

البِئت العغاكُت وهي بظلً ضالخت الؾخسضاماث الغي ،في خحن 

( في مدؿت شـ العؿشان زالٌ PHبلغذ معضالث )

زالٌ  مغلم/لتر( وبلغذ هظلً 7.67( خىالي )2014ـ2011)
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ملغم/لتر( وهي لم جخجاوػ ما خضص مً  7.69( خىالي )2018ـ2015)

كبل البِئت العغاكُت وهي بظلً حعض ضالخت لالؾخسضاماث 

 الاعوائُت مً هظا الجاهب .
 

 ( )مغلم/لتر(.2018ـ 2011للمذة) حغحراث الخطائظ الىىعُت للمُاه العطدُت في كػاء الشمُثت (4حذول )

 حغحراث العىاضش في شط العطشان حغحراث العىاضش في شط العبل حغحراث العىاضش في شط الشمُثت 

 

هىع 

 العىطش

معذالث 

 العىطش للمذة

 (2014ـ2011)

معذالث 

 العىطش للمذة

 (2018ـ2015)

معذل 

 الخغُحر

معذالث 

 العىطش للمذة

 (2014ـ2011)

معذالث 

 للمذةالعىطش 

 (2018ـ2015)

معذل 

 الخغُحر

معذالث 

 العىطش

 للمذة

 .2014ـ2011)

) 

معذالث 

 العىطش للمذة

 (2018ـ2015)

معذل 

 الخغُحر

PH 7.6 7.4 0.2 7.7 7.8 -0.1 7.6 7.6 -0.02 

EC 

 دٌعمجز/م
1.43 1.89 -0.46 3.59 3.73 -0.14 3.18 4.69 -1.51 

T.D.S 1219.8 1241.1 -21.2 2318.3 2516 -197.7 2338 3756.3 -1418.3 

Ca 82.8 125 - 42.2 167.8 197.6 -29.8 175.6 241.1 -65.5 

Na 117.7 167.9 -50.13 327.8 402.5 -74.7 578.3 894.5 -316.2 

SO4 314.2 360.11 - 45.88 539.5 624.8 -85.3 613.3 724.7 -111.4 

Mg 31.5 52.5 - 21.04 77.1 100.5 -23.4 79.5 160.6 -81.1 

TH 359 550.4 
- 

191.47 
834.9 939 -104.1 824 1297.3 -473.3 

CL 170.8 178 - 1.15 594.5 682.2 -87.7 712.5 1001.5 -289 

 املطذس: مً عمل الباخث باالعخماد على :

ت1 ت بِئت املثنى ، كعم الخلىث البُئي  ، الخدلُالث املخخبًر ت العشاق ، وصاسة البِئت ، مذًٍش  . 2019لىىعُت املُاه ، بُاهاث غحر ميشىسة ، ـ حمهىٍس
 

( الحذود املعمىح بها لىىعُت املُاه غمً الحذود 5حذول )

اكُت .  واملىاضفاث العش

 الحذ املعمىح به )ملغم / لتر( العىاضش

 PH 8.5 – 6.5لاط الهُذسوحُني

 (ماًكشوظُمض/م400دٌعُمجز/م أو) 0.4 (E.Cالخىضُلت الكهشبائُت )

 T.D.S 1500لامالح الكلُت الزائبت 

 Ca 200الكالعُىم 

 Mg 50املغيعُىم 

خاث  So4 200الكبًر

 Na 200الطىدًىم 

 T.H 500الععشة الكلُت 

عاث البُئُت ، هظام ضُاهت لانهاس واملُاه املطذس:  وصاسة الصحت ، الدشَش

، دائشة خماًت وجدعحن 1967( لعىت 25العمىمُت مً الخلىث، سكم )

 (.24، ص )1998البِئت، 
 

: Ec Electrical Conductivityثاهُا ـ الخىضُل الكهشبائي 

معضالث الخىضُل الىهغبائي للمُاه الؿؿدُت في كػاء ًخطح ان 

ت  الغمُثت مخىؾؿت الى مغجفعت حضا فلض بلغذ معضالتها الؿىٍى

( 2014ـ 2011زالٌ فترة الضعاؾت و للمضة ) في مُاه شـ الغمُثت

في خحن بلغذ معضالتها زالٌ  صٌؿمجز/م( 1.43خىالي)

-صٌؿمجز/م( وبمعضٌ حغُحر بلغ )1.89( خىالي )2018ـ2015)

0.46( ( وهي بظلً ججاوػث اإلاىاضفاث البِئت 4صٌؿمجز/م( حضٌو

يي  العغاكُت ، وعىض ملاعهتها مع مدضصاث مسخبر اإلالىخت ألامٍغ
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(U.S.DS) ( ًخطح أجها مً هىع اإلاُاه مخىؾؿت اإلالىخت 6حضٌو )

،اما معضالث الخىضُل الىهغبائي في شـ الؿبل فلض بلغذ زالٌ 

صٌؿمجز/م( في خحن اعجفعذ زالٌ 3.59( خىالي )2014ـ2011)

-صٌؿمجز/م( بمعضٌ حغُحر بلغ )3.73( الى )2018ـ2015)

عواء وىجها صٌؿمجز/م( وهي بظلً غحر ضالخت لعملُاث ؤلا 0.14

ججاوػث ما خضص مً كبل البِئت العغاكُت وعىض ملاعهتها مع 

يي ًخطح اجها مً هىع مُاه عالُت  مدضصاث مسخبر اإلالىخت ألامٍغ

 اإلالىخت حضا، وان هظه اإلاُاه الجطلح للغي الا بعؼ املخاضُل

ف الجُض  ، التي جخدمل اإلالىخت بشغؽ الاعخىاء بالتربت و الخطٍغ

ُل الىهغبائي في مدؿت شـ الؿبل فلض بلغذ اما معضالث الخىض

صٌؿمجز/م( في خحن اعجفعذ 3.18( خىالي )2014ـ2011زالٌ )

-صٌؿمجز(  وبعضٌ حغُحر بلغ )4.69( الى )2018ـ2015زالٌ )

صٌؿمجز/م( وهي بظلً ججاوػث مدضصاث البِئت العغاكُت 1.51

يي 5حضٌو ) ( وعىض ملاعهتها مع مدضصاث مسخبر اإلالىخت الامٍغ

U.S.D.S ( ًخطح ان اإلاُاه عالُت اإلالىخت حضا واجها غحر 6حضٌو )

وان ؾبب الاعجفاع في كُم اإلالىخت جدىاؾب ؾغصًا ضالخت للغي ،

مع كُم جغهحز اإلاىاص الظائبت وان كُم اإلاىاص الظائبت اليلُت جدىاؾب 

ت اهسفاع  ف اط شهضث املجاعي الجهٍغ عىؿُا مع معضٌ الخطٍغ

 دُت زالٌ فترة الضعاؾت .هبحر في همُت اإلاُاه الؿؿ

( معاًحر املُاه ومذي ضالخُتها لإلسواء خعب مخخبر 6حذول )

كي   .  U.S.D.Sامللىخت لامٍش

الخىضُل الكهشبائي 

Ec  دٌعمتر/م 

مجمىع لامالح 

الزائبت 

 مغلم/لتر

 مذي ضالخُتها لإلسواء

اكل مً 

)مىخفػت 0,75

 امللىخت(

 500ـ  0
ضالحت لشي حمُع املحاضُل 

 ولجمُع اهىاع الترب

)معخذلت 1,5ـ 0,75

 امللىخت(
 1000ـ  500

ضالحت لشي بعؼ املحاضُل التي 

جخدمل امللىخت وفي الترب راث 

ف الجُذ  الخطٍش

)مخىظطت 3,0ـ  1,5

 امللىخت(
 2000ـ 1000

ضالحت لشي بعؼ املحاضُل التي 

جخدمل امللىخت بششؽ الاعخىاء 

ف الجُذ  بالتربت و الخطٍش

)عالُت 7,5ـ  3,0

 امللىخت حذا(
 5000ـ 2000

ضالحت لشي بعؼ املحاضُل التي 

جخدمل امللىخت مع غشوسة الاعخىاء 

 بظشوف التربت و الخطشفها الجُذ

)عالُت 7,5أكثر مً 

 امللىخت حذا حذا(
 غحر ضالحت 5000أكثر مً 

 املطذس: 

U.S. Natioal technical Adversity Committee , Report on Water 

Quality Criteria Submitted to the secretarybof interior , 

washing ton ,1968 ,p170. 
 

 Total dissolved:( T.D.Sالكلُت الطلبت الزائبت ) ىادثالثا ـ امل

Solids 

الغمُثت اعجفعذ كُم ومعضالث اإلاىاص اليلُت الظائبت في شـ       

( ملغم/لتر،في خحن اعجفعذ 1219.8) ( خىالي2018ـ 2011زالٌ )

ملغم/لتر( وبمعضٌ 1241.1( الى )2018ـ2015معضالتها زالٌ )

ملغم/لتر(وهي بظلً ضالخت لالعواء وىجها لم 21.1-حغُحر بلغ )

 1500جخجاوػ ما خضص مً كبل البِئت العغاكُت والبالغه )

معضالتها اإلاىاص اليلُت الظائبت في مُاه ( أما 5حضٌو ) ملغم/لتر(

 2318.3( خىالي )2014ـ 2011شـ الؿبل فلض بلغذ زالٌ  )

ملغم/لتر(  2516( الى )2018ـ2015واعجفعذ زالٌ ) ملغم/لتر(

ملعم/لتر( وهي بظلً غحر ضالخت 197.7-وبمعضٌ حغُحر بلغ )

لعملُاث الاعواء وىجها كض ججاوػث ما خضص مً كبل البِئت 

يي العغا كُت أما عىض ملاعهتها مع مدضصاث مسخبر اإلالىخت ألامٍغ

(U.S.DS) ( (، ًخطح أجها مً هىع اإلاُاه عالُت اإلالىخت حضا 6حضٌو

التي جخدمل  ،وان هظه اإلاُاه ال جطلح للغي الا بعؼ املخاضُل

ف الجُض ، اما معضالث  اإلالىخت بشغؽ الاعخىاء بالتربت و الخطٍغ

العؿشان فلض بلغذ زالٌ اإلاىاص الظائبت في مُاه شـ 

ملغم/لتر( لترجفع هظ اليؿبت زالٌ 2338( خىالي )2014ـ2011)

-ملغم/لتر( وبمعضٌ حغُحر بلغ)3756.3( الى )2018ـ2015)

ملغم/لتر( وهي بظلً غحر ضالخت لعملُاث الاعواء وىجها 1418.3

 1500كض ججاوػث ما خضص مً كبل البِئت العغاكُت والبالغ )
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يي ملغم/لتر( وعىض مل اعهتها مع مع مدضصاث مسخبر اإلالىخت ألامٍغ

ًخطح اجها مً هىع عالُت اإلالىخت حضا ، وان جباًً واعجفاع كُم 

اإلاىاص اليلُت الظائبت ًغحع للملىزاث اإلاجزلُت والؼعاعُت والطىاعُت 

التي ًخم عمحها في اإلاُاه صون معالجت فػال عً جازحر اإلاُاه الجىفُت 

ىاث اإلاى ؿلت مً الدجغ الجحري والضولىماًذ اغافت الى الخيٍى

وان وؿبتها شهضث  التي جدخىي على همُاث مً الامالح اإلاظابت،

مما ًجعلها طاث جأزحر ؾلبي هبحر على الىباث وعلى جؼاًض مؿخمغ،

اصة ملىخت التربت وجؤزغ ؾلبا على عملُت  التربت ألجها حعمل على ٍػ

م جغاهمها على ؾؿذ ألاعع هدُ جت جغاهم همى الىباث ، عً ؾٍغ

ألامالح التي جدملها اإلاُاه واعجفاع ألامالح الباؾىُت بالخاضُت 

م اعجفاع صعحاث الخغاعة في اإلاىار الجاف التي  ت عً ؾٍغ الشعٍغ

اصة معضالث الخبسغ التي جؤصي بضوعها على عفع  حعمل على ٍػ

 ألامالح الى ؾؿذ ألاعع .

 : Magnesium( Mgاملغيعُىم )سابعا ـ 

جغاوخذ كُم اإلاغيؿُىم في مُاه شـ الغمُثت  زالٌ         

ملغم/لتر( لترجفع زالٌ  31.5( خىالي )2014ـ2011)

-ملغم/لتر( وبمعضٌ حغُحر بلغ ) 52.5( الى) 2018ـ2015)

ملغم/لتر(وهي بظلً جخجاوػمدضصاث البِئت العغاكُت بشيل 21

بؿُـ وغحر مؤزغ،  في خحن بلغذ معضالث اإلاغيؿُىم في مُاه 

ملغم/لتر( لترجفع 77.1( خىالي 2014ـ2011لؿبل زالٌ )شـ ا

( لخطل الى 2018ـ2015هظه اليؿبت زالٌ أإلاضه )

ملغم/لتر( وهي بظلً 23.4-ملغم/لتر( بمعضٌ حغُحر بلغ )100.5)

حعض مً هىع اإلاُاه الغحر ضالخت مً هظا الجاهب وىجها كض ججاوػث 

لتر( ملغم/50ما خضص مً كبل البِئت العغاكُت والبالغت )

( ( ، في خحن بلغذ معضالث اإلاغيؿُىم في مدؿت شـ 5حضٌو

ملغم/لتر( لترجفع 79.5( خىالي )2014ـ2011العؿشان زالٌ )

ملغم/لتر( وبمعضٌ 160.6( الى )2018ـ2015هظه اليؿبت زالٌ )

ملغم/لتر( وهي بظلً غحر ضالخت لالعواء مً هظا 81.1-حغُحر بلغ )

كبل البِئت العغاكُت وهي الجاهب وىجها كض ججاوػث ما خضص مً 

بظلً جيىن طاث جأزحراث ؾمُت زؿحرة على الىباث وعلى التربت 

اإلاغيؿُىم ٌعض طاث فعالُاث  وىجها حعض غحر ضالخت للغي، وىن 

هُمُائُت على الغغم مً وىهه كلُل الدجم ، فػال عً وىهه مً 

اإلاؿبباث الغئِؿُت للعؿغة اإلاُاه ،هما جيىن هىان أهمُت هبحرة 

ؿُىم في اإلاُاه وىهه ٌعض اخض أهم اإلايىهاث ألاؾاؾُت للمغي

اصة وؿبخه عً  ئت الىغوفُل وضىع الغظاء للىباث وعىض ٍػ لجٍغ

ئاث مما ًدضر زلل في  الخضوص الؿبُعُت فاهه ًؤزغ على الجٍؼ

همى الىباث والخأزحر علُت وعلى إهخاحُخه لخىعىـ على هثافت 

 الغؿاء الىباحي .

 :  (Naخامعا ـ الطىدًىم )

 ملغم/لتر(117.7بلغ جغهحز الطىصًىم في مُاه شـ الغمُثت )      

ملغم/لتر( 167.9( لترجفع هظه اليؿبت الى )2014ـ2011زالٌ )

ملغم/لتر( وهي 50.1( وبمعضٌ حغُحر بلغ )2018ـ2015زالٌ )

بظلً مً هىع اإلاُاه الطالخت لعملُاث الاعواء وىجها لم جخجاوػ ما 

( 5ملغم/لتر(حضٌو )200العغاكُت والبالغ )خضص مً كبل البِئت 

ت للطىصًىم في مُاه  شـ الؿبل  ،في خحن بلغ اإلاعضٌ الؿىٍى

ملغم/لتر( لترجفع هظه اليؿبت 327.8( خىالي )2014ـ2011زالٌ  )

-( وبمعضٌ حغُحر بلغ )2018ـ2015ملغم/لتر(زالٌ )402.5الى )

غي وىجها ملغم/لتر(وهي بظلً مً هىع اإلاُاه غحر الطالخت لل74.7

كض ججاوػث اإلاىاضفاث العغاكُت للػعف ، في خحن بلغ معضٌ 

( خىالي 2014ـ2011الطىصًىم في مُاه شـ العؿشان زالٌ )

ملغم/لتر( زالٌ 894.5ملغم/لتر( لترجفع هظه اليؿبت الى )578.3)

ملغم/لتر( وهي بظلً 316.2-( وبمعضٌ حغُحر بلغ )2018ـ2015)

ي وىجها حشهض اعجفاع هبحر في كُم مً هىع اإلاُاه غحر الطالخت للغ 

اإلاغيؿُىم كض ججاوػ ما خضص مً كبل البِئت العغاكُت الى الػعف 

( ، وان اعجفاع وؿبت الطىصًىم 5ملغم/لتر( حضٌو )200والبالغ )

ف اإلاُاه وهي بظلً جيىن  هدُجت للىلظ الىبحر في همُت جطٍغ

 طاث جأزحراث فػال عً ماجىللت اإلاُاه الجىفُت مً الامالح

الطىصًىم وغحرها بخجاه شؿي العؿشان والؿبل .زؿحرة وىن 

اعجفاع  اًىهاث الطىصًىم في اإلاُاه بشيل هبحر ًؤصي الى ألاغغاع 

 بىفاطًت التربت وبىائها .
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 :  Calcium( Caالكالعُىم ) ـ ظادظا 

ليالؿُىم في مُاه شـ الغمُثت اكل كُمت زالٌ ا حسجل كُم       

ملغم/لتر( لترجفع هظه اليؿبت الى  82.8( والبالغت )2014ـ2011)

-( وبمعضٌ حغُحر بلغ )2018ـ2015ملغم/لتر( زالٌ)125)

ملغم/لتر( وهي بظلً حعض مُاه ضالخت للغي وغحر ملىزت 42.2

وىجها لم جخجاوػ ضفاث البِئت العغاكُت ، في خحن بلغ معضٌ 

ملغم/لتر( ، لترجفع هظه 167.8اليالؿُىم في مُاه شـ الؿبل )

ملغم/لتر( 197.6( لخطل الى  )2018ـ2015زالٌ أإلاضه ) اليؿبت

ملغم/لتر(هي بظلً غمً الخضوص 29.8-وبمعضٌ حغُحر بلغ )

العغاكُت اإلاؿمىح بها ، ووؿخيخج مً طلً أن معضالث اليالؿُىم 

لم حشهض اعجفاع في معضالتها في شـ الغمُثت والؿبل ، اما 

 175.6) معضالث اليالؿُىم في مُاه شـ العؿشان فلض بلغ

( لخطل الى 2018ـ2015ملغم/لتر( لترجفع بشيل هبحر زالٌ )

ٌ  65.5-ملغم/لتر( وبمعضٌ حغُحر بلغ ) 241.1)  ملغم/لتر( حضو

وهي بظلً جيىن مً هىع اإلاُاه غحر الطالخت للغي وىجها  (4)

ملغم/لتر(حضٌو 200ججاوػث ما خضص مً كبل البِئت العغاكُت)

(5. ) 

خاث ) ظابعا ـ  : SO4 ) Sulfateالكبًر

خاث)بلغذ كُمت ا  314.2( في مُاه شـ الغمُثت )SO4لىبًر

ملغم/لتر( 360.1( لترجفع الى )2014ـ2011ملغم/لتر( زالٌ )

ملغ/لتر( وهظه اإلاعضالث مغجفعت حضا مما 45.8-بمعضٌ حغُحر بلغ )

جضٌ على ان اإلاُاه  غحر ضالخت للغي وىجها كض ججاوػث مدضصاث 

خاث في مدؿت شـ  البِئت العغاكُت ،في خحن بلغ معضٌ الىبًر

ملغم/لتر(   لترجفع 539.5( خىالي )2014ـ2011الؿبل للمضة )

( لخطل الى ) 2018ـ2015هظه اليؿبت زالٌ اإلاضة )

)85.3-ملغم/لتر( وبمعضٌ حغُحر بلغ )624.8 ( 4ملغم/لتر( حضٌو

وهي بظلً كض ججاوػث الخضوص العغاكُت اإلاؿمىح بها 

(200( لخيىن مً هىع اإلاُاه اإلالىزت وغحر ( 5ملغم/لتر( حضٌو

الطالخت للغي، وىجها كض شهضث اعجفاع غحر مؿبىق في معضالتها 

خاث في مدؿت شـ العؿشان زالٌ  ، في خحن بلغ معضٌ الىبًر

ملغم/لتر( لترجفع هظه اليؿبت الى 613.3( خىالي )2014ـ2011)

ه املجاعي الجهٍغ خاث هدُجت ما جدخٍى ت مً )الان اعجفاع وؿبت الىبًر

مُاه الطغف الطحي التي ًخم عمحها في اإلاُاه الظي ػاص مً جلىثها 

وحعل مجها مُاه طاث جأزحراث زؿحرة على الىباث وعلى التربت وىجها 

حعض غحر ضالخت لإلعواء ، هدُجت اخخىائها على همُاث هبحرة مً 

خاث التي اصة  حعمل الىبًر على جغؾِب اليالؿُىم الظي ًؤصي إلى ٍػ

ًىم في التربت وامتزاػه الظي ًؤزغ بضوعة على الخىاػن وؿبت الطىص

 .(10)الغظائي صازل الىباث وجضهىع ضفاث التربت بشيل هبحر

ذ   :Clثامىا ـ الكلىٍس

ض )بلغ معضٌ ا       170.8) ( في مُاه شـ الغمُثتCLليلىٍع

( في خحن بلغذ وؿبتها خىالي 2014ـ2011ملغم/لتر( زالٌ )

-( وبمعضٌ حغُحر بلغ )2018ـ2015ملغم/لتر ( زالٌ )178)

ملغم/لتر(وهظه اإلاعضالث ملبىلت وىجها لم جخجاوػ مدضصاث 1.15

ضاث في مدؿت شـ الؿبل  البِئت العغاكُت ، اما معضٌ اليلىٍع

 594.5( خىالي )2014ـ2011فلض بلغذ معضالتها زالٌ )

ملغم/لتر( زالٌ 682.2ملغم/لتر( لترجفع هظه اليؿبت الى )

ملغم/لتر( وحعض هظا 87.7-( وبمعضٌ حغُحر بلغ )2018ـ2015)

ض  اإلاُاه غحر ضالخت للغي وىجها جدخىي على وؿب عالُت مً اليلىٍع

 ملغم/لتر(200جفىق ما خضص مً كبل البِئت العغاكُت والبالغت )

ض في مدؿت شـ  (، في خحن5حضٌو ) بلغذ معضالث اليلىٍع

ملغم/لتر( لترجفع 712.5( خىالي )2014ـ2011العؿشان زالٌ )

ملغم/لتر( 1001.5( لخطل الى )2018ـ2015هظه اليؿبت زالٌ )

)289-وبمعضٌ حغُحر بلغ ) ( وهي بظلً كض 4ملغم/لتر( حضٌو

ججاوػث الخضوص العغاكُت اإلاؿمىح بها وىجها كض شهضث اعجفاع 

ىق في معضالتها زالٌ فترة الضعاؾت ، وهظه اإلاعضالث غحر مؿب

مغجفعت حضا وىجها كض احخاػث الخضوص العغاكُت بثالزت أغعافها 

وهي بظلً جيىن طاث جأزحراث زؿحرة على الىباث وعلى التربت وىن 

اإلاُاه حعض ملىزت وغحر ضالخت لإلعواء ، هدُجت اخخىائها على 

ض وجؼاًض وؿ همُاث هبحرة مً بت جغهحزه في اإلاُاه ًيىن طاث اليلىٍع

ض في  جأزحر على الىباجاث وىجها ال جدخاج إلى ليؿبت كلُلت مً اليلىٍع
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اصة جغهحزه ٌعمل على أخضار جأزحر ؾمي لضي الىباجاث  همىها الن ٍػ

، (11)وألاغغاع بها وبئهخاحها لُىعىـ بػاللت على الغؿاء الىباحي

ضاث عؼي ؾبب اعجفاع اليلىٍع ت في مىؿلت  َو في املجاعي الجهٍغ

ت وشختها . ف الجهٍغ  الضعاؾت الى جىاكظ همُت الخطاٍع

   Total Hardness (T.H)الععشة الكلُت : ـجاظعا 

( Caجيىن اإلاُاه عؿغة اط ػاص جغهحز أًىهاث اليالؿُىم )        

 إطا وان جغهحز )Mgواإلاغيؿُىم )
ً
عض اإلااء ٌؿغا ( اكل مً T.H(، َو

ض عً )( ملغم/ل75) ( 150تر، أما اإلااء العؿغ فترهحزه ًٍؼ

فػل اإلااء الِؿغ إلاعكم 7ملغم/لتر،هما ًخطح في الجضٌو ) (. ٍو

أهىاع الاؾخعماالث ،وجيىن مُاه ألاجهاع والبرن العظبت طاث عؿغة 

( ملغم/لتر أو اكل مً طلً ، آط أن جدضًض العؿغة مهم مً 30)

م اإلاُاه اإلاؿخسضمت لألغغاع البش ت إط ًسخلف جأزحر زالٌ جلٍى ٍغ

على هىعُت وجغهحز  هىعُت مُاه الغي في ملىخت التربت اعخماصا

ألاًىهاث في مُاه الغي اإلاؿخعملت ، إط أن جأزحر مُاه الغي في جملُذ 

التربت ال ٌعخمض على هىعُت اإلاُاه ، فدؿب بل على الخىاص 

ائُت للتربت ومضي مؿاهمتها في عملُت الخملح  الىُمُائُت والفحًز

اوعياؽ طلً على ؤلاهخاج الؼعاعي هما وهىعا وبالخالي جضهىع و 

ت  الغؿاء الىباحي وحعغع التربت الن جفلض زىاضها وحعغغها للخعٍغ

ت للعؿغه  ، فلض بلغ(12)والجفاف والخصخغ اإلاعضالث الؿىٍى

ملغم/لتر(لترجفع هظه اليؿبت الى 359) اليلُت في مُاه شـ الغمُثت

)191.4-ملغم/لتر( وبمعضٌ حغُحر بلغ )550.4) ( 4ملغم/لتر(حضٌو

وهي مُاه مً هىع العؿغ حضا، في خحن بلغ معضٌ العؿغة في مُاه 

ملغم/لتر( 834.9( خىالي )2014ـ2011شـ الؿبل زالٌ  )

( ملغم/لتر( زالٌ 939( لترجفع هظه اليؿبت الى )4حضٌو

ملغم /لتر( وعىض 104.1-( وبمعضٌ حغُحر بلغ )2018ـ2015)

( ًخطح اجها مُاه عؿغة 7ملاعهتها مع مدضصاث العؿغة حضٌو )

حضا، اما معضٌ العؿغة في مدؿت شـ العؿشان فلض بلغذ 

( 2018ـ2015ملغم/لتر( لترجفع هظه اليؿبت زالٌ أإلاضه )824)

 473.3-ملغم/لتر( وبمعضٌ حغُحر بلغ )1297.3لخطل الى )

لغم/لتر( وهي بظلً جيىن اإلاُاه عؿغة حضا وىجها كض ججاوػث م

( ما طهغ ، 5ملغم/لتر(حضٌو )500الخضوص العغاكُت البالغت )

وهظه اإلاعضالث مغجفعت حضا وجضٌ هي ألازغي على اعجفاع عؿغة 

ض مً معضالث جأزحرها على الىباث وعلى  اإلاُاه بشيل هبحر مما ًٍؼ

ػث الخضوص العغاكُت بثالزت التربت ، فػال عً وىجها كض احخا

أغعافها وهي بظلً جيىن طاث جأزحراث ؾمُت زؿحرة ، وهي هاججت 

اصة أمالح اإلاغىِؿُىم  عً شخت اإلاُاه في ألاجهاع فػال عً ٍػ

 واليالؿُىم في اإلاُاه

 ( معذالث ععشة املُاه ومذي ضالخُتها لإلسواء7حذول)

 )ملغم/لتر(T.Hملذاس الععشة الكلُت  جطيُف املُاه

 0-75 ٌعش

 
 
 75-150 ععش وعبُا

 150-300 ععش

 
 
 300أكثر مً  ععش حذا

وعُم مىس ى الاظذي ، هُذسولىحُت شط الذغاسة دساظت  املطذس : دعاء   

افُت الطبُعُت ، سظالت ماحعخحر ،كلُت آلاداب ، حامعت  في الجغش

 .162ص ،2016اللادظُت ، 
 

 Sodium Adsorption Ratio عاششا ـ وعبت امتزاص الطىدًىم :

(SAR)  : 

ت إلاتزاػ الطىصًىم سجلذ ( في مُاه شـ SAR (اإلاعضالث الؿىٍى

ملي ميافئ/لتر( لترجفع 5.56( خىالي )2014ـ2011الغمُثت زالٌ )

( 2018ـ2015ملي ميافى/لتر( زالٌ )6.30هظه اليؿبت الى )

( ، وعىض 8/لتر(حضٌو )ملي ميافى0.74-وبمعضٌ حغُحر بلغ )

( يي حضٌو ( ًخطح 10ملاعهتها مع مدضصاث مسخبر اإلالىخت ألامٍغ

أجها مً هىع مخىؾؿت الػغع ،في خحن بلغ معضٌ امتزاػ الطىصًىم 

ملي ميافى/لتر( لترجفع هظه اليؿبت الى 10.42في مُاه شـ الؿبل )

ملي ميافى/لتر( 1.21-ملي ميافى/لتر( وبمعضٌ حغُحر بلغ )11.63)

ي بظلً جيىن مً هىع شضًضة الػغع عىض ملاعهتها مع مدضصاث وه

يي ،في خحن بلغذ معضالث امتزاػ الطىصًىم  مسخبر اإلالىخت الامٍغ

ملي 18.25( خىالي )2014ـ2011في مُاه شـ العؿشان زالٌ )

( لخطل 2018ـ2015ميافى/لتر( لترجفع هظه اليؿبت زالٌ أإلاضه )
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ملي 4.05-حر بلغ )ملي ميافى/لتر( وبمعضٌ حغ22.3ُالى )

يي  ميافى/لتر(، وعىض ملاعهتها مع مدضصاث مسخبر اإلالىخت الامٍغ

)14التي جفىق ) ( ًخطح اجها مً هىع 9ملي ميافى/لتر( حضٌو

شضًضة الػغع حضا، وهي غحر ضالخت الؾخسضاماث الغي الن 

اصة جغهحز ) اصة جغهحزه ٌعمل على ٍػ ( بالتربت ، مما ًؤصي إلى phٍػ

لها إلى جغبت جدؿُم بىاء الت ت وجدٍى ئاتها الغغٍو ربت وجالشخي حٍؼ

ت ًطعب اؾخطالخها  .(13)كلٍى
 

للمُاه العطدُت في  )*(( معذالث امتزاص الطىدًىم8حذول )

 (ملي مكافى/لتر.2018ـ  2011كػاء الشمُثت للمذة )

 املىكع

  SARمعذالث 

 للمذة

 (2014ـ2011)

 SARمعذالث 

 للمذة

 (2018ـ2015)

معذل 

 الخغُحر

 0.74- 6.30 5.56 الشمُثت

 1.21- 11.63 10.42 العبل

 4.05- 22.3 18.25 العطشان

 6- 13.41 11.41 املعذل

 (.3بُاهاث حذول )  ـ1  املطذس: مً عمل الباخث باالعخماد على

)*(SAR    :جم اظخخشاحه مً املعادلت الخالُت 

√[(Ca + Mg) /2]   SAR= Na/ 

 /لترملي مكافئ 
 

جطيُف هىعُت مُاه الشي خعب مخخبر امللىخت   (9حذول)

كي معخمذا على خطش الطىدًىم  لامٍش

 الطىف

كي  جطيُف مخخبر امللىخت لامٍش

 Ecلاًطالُه الكهشبائُت 

 2250 ˂ 2250ـ  750 750ـ  250 250ـ  100

 وعبت امتزاص الطىدًىم 

 4ـ  0 6ـ  0 8ـ  0 10ـ  0 كلُل الػشس 

 9ـ  4 16ـ  12 15ـ  8 18ـ  10 مخىظط

 14ـ  9 18ـ  12 22ـ  15 26ـ  18 شذًذ الػشس 

 14 ˂ 18 ˂ 22 ˂ 26 ˂ شذًذ حذا

دمحم عبذ املجُذ عبذ العباط ، دساظت جأثحر شحت املُاه  املطذس:

واظخخذام مُاه العذود والبدحراث على هىعُت مُاه شط الكىفت 

، 1، مجلت حامعت بابل ـ للعلىم الهىذظُت ، العذد لألغشاع الاسوائُت

 359، ص 2012،  20املجلذ 
 

 أثاس الخغحراث الهُذسولىحُت في كػاء الشمُثت:

للتربت في بعؼ اإلاىاؾم  مما ًللل  ـ اهسفاع املخخىي الغؾىبي 1

فلضها  مً عملُت مض الىباث باإلاُاه والغظاء عبر الاوسجت ، ٍو

زىاضها وإمياهُاتها على الؼعاعت لُىعىـ على جللُظ اإلاؿاخاث 

جعلها عغغت للخصخغ بؿبب اهدؿاع وحفاف اإلاُاه  الؼعاعُت ٍو

 عً أعاغحها .

ت بمشيلت  2 اإلالىخت والخغضق هدُجت ـ جأزحر الاعاضخي الؼعاعُت اإلاغٍو

جضهىع  اإلاُاه وشختها مما اوعىـ على همُت ؤلاهخاج الؼعاعي 

 وجللُظ اإلاؿاخاث الؼعاعُت .

ـ اهسفاع ؤلاًغاص اإلاائي الؿىىي لألجهاع في اللػاء ػاص مً جلىثها  3

م اعجفاع وؿبت أمالخها هما في شـ العؿشان اط اعجفعذ  عً ؾٍغ

 .طبذ اإلاُاه طاث هىعُت مخضهُتلخملغم/لتر  3756.3الى  2338مً 

ـ جازحر اإلاُاه على ؾائغ اليائىاث الىباجُت والخُىاهُت بىضفها  4

ا والعىاضغ الؿامت هما  مُاه ملىزت جدخىي على العضًض مً البىتًر

في جهغي الؿبل والعؿشان وىن مُاهها غحر ضالخت 

ت لظلً ًخم الاعخماص على شـ الغمُثت  لالؾخسضاماث البشٍغ

 لً الغغع .لخلبُت ط

ـ حعغع العضًض مً الجضاٌو الى الجفاف هدُجت هلظ اإلاُاه  5

وحشختها مما اللى بػالله على حعغع العضًض مً اإلاىاؾم الى 

 الجفاف مً زالٌ عم وضٌى همُاث اإلاُاه اليافُت الحها .
 

 الىخائج :

ـ جبحن ان هىان حغُحرا في زطائظ اإلاُاه الىمُت والىىعُت مً  1 

زالٌ الخظبظب والخىاكظ في همُت الىاعصاث اإلاائُت زالٌ فترة 

الضعاؾت هدُجت الخدىم مً كبل صٌو أعالي خىع الفغاث 

م بىاء الؿضوص والخؼاهاث ومىع  بالىاعصاث اإلاائُت العغاكُت عً ؾٍغ

ال عً الخغحراث اإلاىازُت وما هخج صزىلها ألاعاضخي العغاكُت ، فػ
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اصة في معضالث الخبسغ، اغافت  عجها مً كلت الدؿاكـ اإلاؿغي وٍػ

اصة معضالث الاؾتهالن اإلاائي .  الى ٍػ

ـ هىان جأزحر هبحر للمُاه الجىفُت في مىؿلت الضعاؾت اط جيىن 2

بت مً ؾؿذ الاعع فػال عً وىجها جلىم بىلل همُاث هبحرة  كٍغ

ا ب مً الامالح بخجاه  100شؿي الؿبل والعؿشان جلضع ؾىٍى

 الف ؾً .

ـ ًخطح ان هىان عالكت عىؿُت بحن جىاكظ همُت اإلاُاه )شخت 3

اإلاُاه( وبحن الخطائظ الهُضعوهُمُائُت اط ولما كلت همُت اإلاُاه 

ائُت والىُمُائُت في اإلاُاه فعال ؾبُل  ػاصة وؿبت العىاضغ الفحًز

( لجهغ العؿشان TDSظائبت)اإلاثاٌ بلغذ وؿبت ألامالح اليلُت ال

ملغم/لتر( ، في خحن بلغذ 2318.3( خىالي )2014ـ 2011للمضة )

ملغم/لتر( هدُجت 2516( خىالي )2018ـ2015وؿبتها للمضة )

ت  ىاث الصخٍغ الىلظ الخاص في همُت اإلاُاه فػال عً لخيٍى

ت على الدجغ الجحري والضوإلااًذ إغافت للملىزاث ألازغي  الخاٍو

 في ألاجهغ بطىعه مباشغة صون معالجت .التي ًخم عمُا 

ت ان اإلاُاه غحر ضالخت لإلعواء 4 ـ جبحن مً زالٌ الخدلُالث املخخبًر

( وىجها كض 2018ـ2015في مدؿتي الؿبل والعؿشان للمضة )

ججاوػث وؿبت عىاضغها الخضوص البِئت العغاكُت اإلاؿمىح بها ، 

ان فلض بلغذ وؿبت الخىضُلت الىهغبائي هما في شـ العؿش

،وان هظا الاعجفاع  2018ـ 2011صٌؿمجز/م( زالٌ 4.69ـ 3.18)

بؿبب جىاكظ همُت الىاعصاث اإلاائُت وما حعغغذ له مً شخت 

ت للمىؿلت مً حجغ الجحري  ىاث الصخٍغ ه الخيٍى وما جدخٍى

والضوإلاُاث وىجها جدخىي على العضًض مً ألامالح اإلاظابت والعىاضغ 

ه مً عملُاث الخلىر عً ألازغي فػال عً ما جخعغع لت اإلاُا

م أللاء اإلالىزاث في اإلاُاه بطىعة مباشغة صون معالجت .  ؾٍغ

م 5 ـ  ًخطح ان اإلاُاه الؿؿدُت جخأزغ هثحرا باإلاُاه ألاعغُت عً ؾٍغ

اعجفاع مىاؾِب ألازغي مً ؾؿذ ألاعع التي حشهض اعجفاع في 

ائُت والىُمُائُت مما حعمل على جلىثها  معضالث عىاضغها الفحًز

 جفاع وؿبت أمالخها.واع 

ـ اعجفاع كُم العىاضغ الؿالبت واإلاىحبت مثل الطىصًىم  6

خاث هدُجت للجفاف  ض والىبًر واليالؿُىم واإلاغيؿُىم واليلىٍع

ع  واهسفاع مىاؾِب ألاجهاع بؿبب أوشاء العضًض مً مشاَع

الؿُؿغة والخؼن على جهغ الفغاث الظي كلل مً همُت الىاعصاث 

 الىاضلت لللػاء .

 الخىضُاث :

ت في اإلاىؿلت الضعاؾت 1 ـ العمل على عفع هفاءة اللىىاث الجهٍغ

للخللُل مً الػائعاث اإلاائُت والخللُل مً عملُاث جلىثها عً 

ع الغي اإلابؿىت . م اوشاء مشاَع  ؾٍغ

ع البٌز الىفىئت للخسلظ مً  2 ـ اللُام بئوشاء العضًض مً اإلاشاَع

ح واإلالىزاث الؼعاعُت للخسلظ همُاث اإلاُاه الؼائضة املخملت باألمال 

 مجها وعضم إعحاعها الى اللىىاث الغي الغئِؿُت .

ف  3 ـ الاهخمام بخىفحر اإلاعلىماث الهُضعولىحُت الخاضت بالخطٍغ

واإلاىاؾِب وهىعُت اإلاُاه لضعاؾاث مخغحراتها والخسؿُـ 

عها مدلُا على  الؾدثماعها بشيل حُض فػال عً اللُام بخىَػ

ٌ وعضم الخجاوػ على الخطظ اإلاائُت التي املخافكاث بشيل عاص

 زظ مىؿلت الضعاؾت .

ـ العمل على أوشاء مدؿاث معالجت للمُاه اإلالىزت والعاصمت  4

وعضم عمحها في ألاجهاع بطىعة مباشغة ومداؾبت ول مً ٌعمل على 

ثها فػال عً الاؾخعاهت والاؾخفاصة مً اإلاىكماث والخلىُاث  جلٍى

 طضص .الضولُت اإلاؿخسضمت بهظا ال

ـ العمل على جغشُض اؾخسضام اإلاُاه والخض مً إؾغافها عً  5

ت التي تهضف الى وشغ الىعي لضي  م وشغ البرامج الخىعٍى ؾٍغ

الؿيان إلاعغفت مضي أهمُت هظا اإلاىعص الؿبُعي في الخُاة 

 والخفاف علحها.

ـ ان جلىم الجهاث اإلاؿؤولت بالػغـ على صٌو الجىاع في  6

مً ججاوػها على همُت الىاعصاث اإلاائُت  املخافل الضولُت للخض

م  العغاكُت اإلاخعاعف علحها غمً البروجىوىالث الضولُت عً ؾٍغ

إوشائها للؿضوص والخؼاهاث غمً أعاغحها ، هما ًجب على هظه 

الجهاث اللُام باؾدثماع اإلاُاه الضازلت للخضوص العغاكُت بشيل 
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م اللُام ببىاء الؿضوص والخؼا هاث حُض ومسؿـ له عً ؾٍغ

وعضم هضعها وزغوحها الى الخلُج العغبي بشيل عشىائي صون 

 .الاؾخفاصة مجها
 

 : واملطادس الهىامش

ضبُدت خمض عىصة ، جلُُم مشغوع الغمُثت الاعوائي )صعاؾت في   (1

حغغافُت اإلاىاعص اإلاائُت ( ، عؾالت ماحؿخحر ، ولُت التربُت ، حامعت 

 . 59ـ58،ص 2018اإلاثجى ،

هجاح عبض حابغ الجبىعي ، الخطائظ الؿبُعُت وعالكتها بتربُت   (2

الثروة الخُىاهُت في كػاء الغمُثت ، مجلت البدىر الجغغافُت ،العضص 

 .405، ص 2011الثالث عشغ ،

فُطل لفخت هضام الجُاشخي ، اؾخسضام هكم اإلاعلىماث الجغغافُت   (3

GIS  عؾالت في جلُُم واكع ػعاعت املخاضُل في كػاء الغمُثت ،

 .79،ص 2014ماحؿخحر ، ولُت آلاصاب ،حامعت البطغة ،

 .84فُطل لفخت هضام الجُاشخي ، مطضع هفؿت ،ص (4

ت بِئت اإلاثجى ، كؿم الخلىر  (5 ت العغاق ، وػاعة البِئت ، مضًٍغ حمهىٍع

ه لىىعُت اإلاُاه  ، بُاهاث غحر ميشىعة ,  البُئي ، الخدلُالث املخخبًر

2019. 

ع  (6 ابتهاٌ دمحم عغا صاوص ، مشيلت اإلاُاه في العغاق في غىء اإلاشاَع

اإلاائُت الترهُت ، صعاؾاث صولُت ، ولُت الؼعاعت ، حامعت بغضاص ،العضص 

 . 100الخاؾع والؿخىن ، ص

ت بِئت اإلاثجى ، كؿم التربت ،  (7 ت العغاق ، وػاعة البِئت ، مضًٍغ حمهىٍع

 .2019بُاهاث غحر ميشىعة ،

خمضان باجي هىماؽ ـ خؿً عبض الىاخض هكامي ، صعاؾت بعؼ  (8

زطائظ جهغي صحلت والفغاث في حؼئحهما ألاؾفل ، مجلت أبدار 

 .302،ص2012( ، 3(، العضص)37البطغة )العلىم ؤلاوؿاهُت( ،املجلض )

صعاء وعُم مىسخى الاؾضي ، هُضعولىحُت شـ الضغاعة صعاؾت في  (9 

احؿخحر ، ولُت آلاصاب ، حامعت الجغغافُت الؿبُعُت ، عؾالت م

 .98ـ97،ص 2016اللاصؾُت ، 

زالض إبغاهُم الخضًثي و زالض بضع خماصي ، جلُُم هىعُت مُاه  (10

الجؼء الشمالي مً جهغ الثالث ومضي ضالخُخه لألغغاع الؼعاعت ، 

 2000، العضص ألاٌو ،حامعت البطغة ، 19مجلت اإلاىاعص اإلاائُت ، املجلض 

 . 18، ص

ى هاصي دمحم ـ خؿحن عبض الىاخض اهكامي ، جلُُم مُاه جهغ ًدح (11

صحلت وجطيُفها ألغغاع الغي )الؼعاعي( في العغاق ، مجلت أبدار 

،  2016( ، 3( ، العضص)41البطغة)العلىم ؤلاوؿاهُت( ، املجلض )

 .232ص

ؾُف مجُض خؿحن الخفاجي ، اإلاُاه الجىفُت وإمياهُت   (12

ـ مدافكت اإلاثجى ، عؾالت ماحؿخحر ، ولُت  اؾدثماعها في مىؿلت الغخاب

 .148، ص 2016آلاصاب ، حامعت اليىفت ،

13) ) U.S. Natioal technical Adversity Committee , Report on 

Water Quality Criteria Submitted to the secretarybof interior , 

washing ton ,1968 ,p170. 
 

Abstract: 

     Fresh water is one of the most important 

constituents of life and its durability. It is one 

of the most important natural resources and it 

is a limited resource that is prone to 

deterioration. Therefore, it should be 

preserved from pollution and waste. Surface 

water in the Rumaitha district represents the 

only water resource that depends on the region 

for all uses, and to expose this resource to a 

significant decrease in  The amount of its 

water supply as a result of its influence on the 

control and storage projects established on the 

Euphrates River by upstream countries Turkey 

and Syria and preventing them from reaching 

Iraq's water share, as well as climatic 

fluctuations and the accompanying decrease in 

precipitation rates and increase in evaporation 

rates as a result of high temperatures and the 

attendant  This is a drought, in addition to the 

increase in consumption rates and the 

misallocation of these resources internally, 

which negatively affected the low 
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hydrological characteristics of the water, as 

the annual rate of discharge of surface water 

in Shat Al Rumaitha decreased to (7.6 m 3 / s) 

(2018) compared to the rate of discharge (14.9 

m 3 / second)  (During (1999), in addition to 

the increase in the percentage of polluted 

elements in it, the percentage of salts 

increased from (1.43 decimals / m) during 

(2011-2014) to (1.89 decimals / m) during 

(2015-2018), and from this standpoint this 

research came to highlight  Quantitative 

changes to surface water and its evaluation to 

determine the size of the changes that are 

exposed to it and the significant effects of 

these changes on the environment as well as d  

Six changes in the physical and chemical 

properties of water, knowledge of their 

suitability from pollution, and knowledge of 

whether there is a relationship between the 

characteristics of river discharge and the 

characteristics of specific water. 


