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 والتقدير  الشكر
ى والبينات ، وعلصالة على نبيه محمد صاحب اآليات يمأل اقطار االرض والسماوات وال ا  هلل حمدالحمد 

 آله الهادين من الشبه والضالالت ، صالة تتعاقب عليهم كتعاقب األناة ..

أنا أنهي كتابة رسالتي أن اتقـدم بجزيل شـكري و عظيم امتنـاني الى افراد اسرتي واخص  يطيب لي و 
ألعزاء ااخوتي  سندي في الحياة والى،واإلحسان بهما بالبر  والدي ووالدتي اللذان اوصاني ربيبالذكر 

 .والى صديقتي وتوأم روحي عال سعد .

 عبد المحسن عبد هللا راضي دكتورفاضل االستاذ الستاذي الأوأتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان الى 
كما  ،ولما ابداه من رعاية ودعم علمي متواصل طيلة فترة هذه الدراسة الختياره موضوع الرسالة واشرافه 

اقدم شكري وتقديري للسادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة الدكتور تركي مفتن سعد والدكتور جمال 
بدائهم المالحظات القّيمة  ناصر عبد الرحمن والدكتور عبد الحميد محمد جواد لقبولهم مناقشة رسالتي وا 

 .. بشأنها

بالدكتور فيصل محبس الطاهر  ةممثلالى عمادة كلية الزراعة جامعة المثنى  واتقدم بالشكر والتقدير
دكتور الحنون ناهي و  واخص بالذكر الدكتوروأساتذة قسم التربة  ومنتسبي العمادة عميد كلية الزراعة

كتور والدقاسم  واشكر الدكتور جاسم ،واستاذ انمار حمودي قاسم عبد الحسين طالب واستاذ بشار مزهر
 .. الى وحدة الدراسات العليا لما أبدوه من مساعدة، وشكري والدكتورة شيماء ابراهيمفالح حسن 

ة المثنى التربية جامعوكلية ومنتسبي كلية الهندسة واليفوتني ان أتقدم بالشكر واالمتنان الى أساتذة 
م كما واتقد .. أنور الكالبي والدكتور عدنان الطائي تور سرحان الخفاجي والدكتورواخص بالذكر الدك

 ..في كلية الزراعة جامعة البصرة وعائلته الكريمة أسعد يحيى بالشكر الجزيل للدكتور

 اندونيس أصدقائي الذينكما اشكر زمالئي في الدراسات العليا  كل فائق شكري وامتناني الىب توجهوا
 .. حسين قاسمو  علي خليل،الخنساء حسين،  زينب محسن ،االء فيصل، واخص منهم فاطمة مهدي

 ..في محافظتي الديوانية والمثنى منتسبين مديريات الموارد المائيةكل  الى وتقديري شكريو 

سمه ولو بكلمة طيبة جه شكري الى كل من ساعدني ومد يد العون لي وفاتني ذكر أأو وفي الختام  
                لعطاء ..ا ساعدتني على
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  Abstract   المستخلص

مةوحاا همياايره  اافهات اافا ه اانهواتمث اازهاياايدحهمةحو اا ههاتقيدسااي هنمحااي   هيعااي نه  اافهات اافا ه اان
  اد هذاذرهإذه  افهات افا هنامنهم  قا هاتدفاسا ههميايرهعةزه وعيا همقيف  هبسدحهات  دي هواتذيهي عكسهسةبي ه

واتمث ازهواتم مثةا هبايتموادههاتقيدساي سبيبهات مةحه نهمييره  افهات افا هنامنهمحاي   نهإه حديداتدفاس هاتزه
ه–ه1/11/4112مح ااا هتقيااايسه ةاااونهميااايرهات  ااافهمااانه ااايفي ههحعشااافههافبااا ه،هحااادد هTDSاتذائبااا هاتكةيااا ه

وات فباااا هاتصااااف هاتافاعاااانهواتمحاااايفيهوفشااااحهاتمياااايرها فنااااي هانااااي  هاتاااازه حدياااادهموا اااا هه11/11/4112
هيصاااااايتي )هاألسهات ياااااادفوحي ن،ها باااااااهودفساااااا هاتصاااااا ي هاتكيمييئياااااا هوات ياييئياااااا هواتم مثةاااااا ههتةمحاااااي   ين 

ه،اتمغ يساااايو هه،اتكيتساااايو ه،،هواتمااااوادهاتصااااةب هاتكةياااا هاتذائباااا ،ه فكياااااها يو ااااي همثاااا هاتصااااوديو  اتك فبيئياااا
مثا هاتفصايوهواتكايدميو ه،ههح اافهاتاناي  هاتازه فكيااهاتع يصافهه،اتباوفونه،بيكيفبو اي ه،كبفي ي ه،اتكةوفيد

هاتعكوفحه،هوحسيبه سب هام اااهاتصوديو هواتعسفحهاتكةي ( 

ه1-ت ااف (همةغاا 1111ه-ه245 فاوحاا هبااينه)هاتكةياا هاتذائباا هنه ااي ها ماا  أتاازهإاشاايف هات  اايئ ههإذ
خايف هحادودهاذهعاد ههتمحي   هاتمث زهه1-ت ف مةغ (ه0141-1111ومنه)هاتقيدسي خ  هاتس  هتمحي   ه

و قا هبحادودهمشاكة هحايدحهحسابهاتمواصا ي هاتعفا يا ههه1-ت ف مةغ ه1111اتص حي هتمييرهاتشفبهواتبيتغ ه
و فاوح ه ي ها يصيتي هه،ه ب هم  م هاتغذاءهواتافاع هاتدوتي هق ف همنمحسبهدتي ه قي ه وعي همييرهاتفيهات

(ه11 14ه–ه25 1)تمحي  اااااااا هاتقيدسااااااااي هوبااااااااينههه1-(هديسيساااااااايم ا ه11 2ه–ه14 1)هاتك فبيئياااااااا هبااااااااينه
(ه انه1-ت اف مةغا ه1525.72وكي ا هاعةازه يما ه ياونهاتكةوفيادهبةغا )هتمحي   هاتمث ازههه1-ه هديسيسيم ا
هتاااا  سهاتمح اااا (ه1-ت ااااف مةغاااا ه2 515واعةاااازه يماااا هتةكبفي ااااي هبةغاااا ه)ه4112تشاااا فه يسااااينهه4Sمح اااا 

ه1425اذهبةغاا ه)ه11Sتمحي  اا هاتقيدسااي ه،هبي ماايهسااحة همحي  اا هاتمث اازهاعةاازه يماا هتةكةوفيااده اانهمح اا 
(هتا  سهاتمح ا ه1-ت اف مةغا ه51 1125واعةازه يما هتةكبفي اي ه)ه4112(هتش فهكي ونهاألو ه1-ت ف مةغ 

ه ه4112 نهش فه يسين

باينهه نهعم هع  ي هاف باي ههCurve Expert Proffissional (V.2.3) هبف يم هااس خده دوه
مياايرهات  اافههمةوحاا و فاكياااهاتع يصاافهتمعف اا ه اا ثيفهذااذرهاتع يصاافه اانهاياايدحههTDSهاتكةياا اتذائباا هها ماا  

وهه11/1/4112هاتمة ق ااا ه ااانهSpot 6نهتةقمااافهاتصااا يعنهات ف سااانهاسااا خدم هاتمفئي اااينهات نااايئي يوه
واتم  حا ه انهه Ortho PMS with highest resolution 1.5 mهبواسا  هاتم حساسه15/1/4112

 bandماييكفوم فهواتحاما هاتثي يا ه)ه242 1-222 1ه (هذا هات او هاتماوحنband 1اتحاما ها وتازه)



 ب   
 

(هذا هات اااو هاتماااوحنهband3فهواتحامااا هاتثيتثااا ه) ماااييكفومه251 1-211 1 اااو هاتماااوحنه(هذا هات2
ه مييكفوم فه051 1-541 1(هband 4واتحام هاتفابع هه)مييكفوم فهه452 442-1 1

هناتمفا اابهتةماافئي يهحاافاءهعمةياا هات صاا ي هاتمفا اابهو ياافإلههENVI(هv.51بف اايم ه)اساا خد ههكمااي
اذهاساا خد هذااذاهاتمالشاافه و ههLWMها فناانهئن  اايءهاتماايهودتياا هNDVIدتياا هاتغ اايءهات بااي نهبهحسااوه

يعادهاحاادهاتمالشافا هاتمق فحا هوبصااوفحهواتاذيهه،هوفبمايهاتعاايتمنهاتمحةانسا هعةازهاتمساا و همافره انهذااذرهاتدفا
وذتاااسهألس شااافا هبعااامهصااا ي هاتميااايرهاتمدفوسااا هه4112تعاااي ههمفيكيااا  حفيبيااا همااانه بااا هوكيتااا ه يسااايها 

إذهعوتحا هحقيقيا هاتمدفوسا هاتصا ي ها   فاناي هما هاتصا ي هاتهتمقيف ا ه GIS 10.0 هب سا خدا هبف ايم 
اتمعايد  هاتمسا خدم هو ا هعما ها ف باي هباينهعةازهتةحصاو هه Minitab 16بيسا خدا هبف ايم ههفيينايي ه

اذها  اف هه ه Curve Expert Proffissional (V.2.3)اتقاي ها   فاناي هواتحقيقا هب سا خدا هبف ايم ه
 شايفهاتازهامكي يا ههإذهاتفييناي هيذ ات  يئ هاف  يعه ي همعيم هات حديدهوا خ يمه اي هاتم وسا هاتقييسانهتة ما

اس شفا هكا همانهصا ي هاتميايرهات ياييئيا هواتكيمييئيا هكمياي ه حا ه افو هذاذرهاتدفاسا هبيسا خدا هاتمفئياي ه
هدونهاتحيح هتة مذح هوات حةي  هاتمخ بفي ه هات نيئي هوبفام هاألس شعيفهعنهبعد

ه

هه
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 Introductionالمقدمة  -1

 يهالحياة ف ازدهرتكوكب األرض ولوال وجود هذا السائل العجيب لما  على الماء سر الحياة
بيد أن  (03)األنبياء  ﴾ أفال يؤمنون حي شيءوجعلنا من الماء كل  ﴿ يقول الباري في محكم كتابه

مشكلة  دى الى ظهورالعقود األخيرة أتطور القدرات البشرية وسوء التصرف بموارد المياه السيما في 
ويعد تلوث الماء وخصوصا تلوث األنهار  ،الطلب على الماء ازديادالتلوث التي أخذت تزداد مع 

االستخدام المنزلي  في تعملةوالبحيرات من أخطر أنواع التلوث كونها تمثل المصدر الرئيس للمياه المس
ة مدى مالئمتها وتأثيراتها لالستعماالت فمن تقويم نوعية المياه هو لمعر  . ان الهدف األساسوالزراعة

مكانية التغلب على المشاكل التي قد تحصل وتس مختلفةال ان دراسة تركيز ب عملية التلوث للبيئة  بوا 
 ستخدام المنزليلتقويم صالحية المياه ألغراض الري واال هممفي المياه موضوع  االمالح الذائبة

 باشر في تملح التربة.الم هار يولتأث

المياه السطحية واالمطار والمياه الجوفية  منهاالمختلفة  بأشكالهاتوجد المياه في العراق 
واهميتها  والبيولوجية وتختلف كل منها عن االخر من حيث كمياتها ومواصفاتها الفيزيائية والكيميائية

األمثل لهذه المصادر بسبب العديد من المشاكل كتخلف نظام الري  عمالاالقتصادية ولم يتحقق االست
نهر الفرات الذي ينبع من أراضي البلدان المجاورة  السيماكثرة الهدر والضائعات في المياه والبزل و 

معرضًا لتهديد دول الجوار مما يجعل العراق  ،مع الروافد التي تصب فيه تقع منابعها خارج العراق 
المياه كعنصر قوة متاح لديها وكذلك وقوع العراق ضمن المناطق الجافة وشبه  مالعن طريق أستع

عوامل التصحر التي اخذت تجتاح  فضاًل عنالساقطة عليه االمطار الجافة مع نقص شديد في 
 مساحات واسعة من العراق. 

ي في الجزء ين تبعا لتركيز االيونات فيها فنوع الماء الكيميائتقسم مياه نهر الفرات الى جزئ
بيكاربونات اما الجزء السفلي منه فنوع الماء الكيميائي فيه هو  /العلوي منه داخل العراق هو كبريتات

 .(3890 ،كلوريد )العبيدي  /كبريتات

ن سعة مشكلة التلوث وانتشارها وتعدد مستوياتها فرض على المختصين والباحثين ذوي إ
وامتدادا للتطور التقني في كل المجاالت اقبة هذه الظاهرة العالقة البحث عن أساليب غير تقليدية لمر 

فان تقانة االستشعار عن بعد من التقانات المهمة ذات اإلمكانيات العالية في مراقبة تلوث المياه من 
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البيانات والمعلومات التي توفرها تلك  عن طريقمنصات مختلفة )أرضية وجوية وفضائية( وذلك 
ان من ( 2332 ،التقانة عن منطقة ما بفترة زمنية قياسية مقارنة بالوسائل التقليدية )الفهداوي 

دارة المياه بصورة صحيحة في  ات الضرورية التي من الواجب توفرهاالمتطلب ألغراض تخطيط وا 
( ويمثل التحسس النائي Sharma et al,1989امية )األقاليم الجافة وشبه الجافة تهيئة البيانات النظ

األداة األكثر فعالية واالنسب للحصول على البيانات التي تشغل مساحات كبيرة مقارنة بالطرائق 
الصور الجوية واحدة من اهم مصادر التحسس النائي فعالية في اجراء القياسات  اذ تعد ،التقليدية 

 ( .Jordan et al,2005ولوجية الكمية )ر الهيد

 ن البحث يهدف الىوبناًء على ماورد أعاله فا

عن  قيم الملوحة زيادةوتحديد مواقع  الفرات وسط وجنوب العراق نهردراسة خصائص مياه  -3
 منطقة الدراسة .في  الحدود الطبيعية

تقنية  ستعمالة ومراقبة مستويات التلوث فيه بانهر في منطقة الدراستحديد نوعية مياه  -2
 االستشعار عن بعد .

 .الفرات نهربعض الخصائص الكيميائية لمياه  في استشراف دالئل طيفية كفاءة استعمال  -0
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 ( (Literature Review مراجعة المصادر -2

                     ((Geological study areaجيولوجية منطقة الدراسة  1-2 

ترتبط خصائص السطح والتربة ونوعية الصخور وكمية ونوعية الموارد المائية السطحية  
 ،) يوسف وحسينالمنطقة  والجوفية وكل الظواهر الطبيعية األخرى بطبيعة التكوين الجيولوجي لتلك

 ولذلك تعد دراسة الخصائص الجيولوجية مهمة لمعرفة الخصائص الطبيعية ألي منطقة. ،(5791

  (Rocks )الصخور1-1-2 

 ةرسوبي  صخورا   بكونها في العراق نهر الفرات حوض طول على الظاهرة الصخورتتميز  
                                                               إلى القائم من ممتدا   النهر من الغربي الجانب على الجيري الفرات تكوين يظهر إذ ،يهلجيرية ورم 

 فيضية وترسبات والنجف كربالء مناطق في الدبدبة لتكوين تعود رملية بترسبات مغطى السماوة
اغلب صخور منطقة  وتعود (،Buday، 5791) والناصرية السماوة بين الرسوبي للسهل تعود

رواسب العصر الرباعي وهي رواسب حديثة تعود الى زمن الباليستوسين وتابعه ى ال الدراسة
رساب( العائدة لنهر الفرات فعل العمليات المائية )النقل واألتكونت هذه الرواسب بإذ الهولوسين، 

ة مع صخور فتاتية من صخور كاربوناتية، طباقية أفقية صلبة، متعاقبوتتكون  .(6112، )حمادي
نه يمكن عدها تكوينات ضعيفة أمام عمليات التجوية فإسفلى، وعلى الرغم من صالبة الكثير منها 

والحت، مثل الصخور الكلسية والدولومايتية المتبلورة والصخور الرملية المسمنتة  ولكن يالحظ على 
 (.6152 ،)الجوذريم(   91 -21في اغلبها )ال تتجاوز  هذه الصخور أنها قليلة السمك،

مهم  في  أثرالطبيعة الجيولوجية للتكوينات الصخرية التي يمر بها نهر الفرات ذات عد ت
 على العراق نهر الفرات في يجري .(5771، تحديد طبيعة مجرى النهر ونوعية مياهه )عيسى

 الجزيرة منطقة وبين وغربه جنوبه تقع التي الغربية الصحراوية ضبةهال بين الفاصل طالخ طول
 ( ةمختلف جيولوجية مناطق بين يفصل بذلك وهو شرقه، يقع الذي الرسوبي والسهل شماله تقع التي

 وفيما يلي وصف للتكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة :   ،(5791 ،البصام
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 (Tertiary Depositsترسبات الزمن الثالثي )  2-1-1-1

 (Dammam Formation)تكوين الدمام  2-1-1-1-1

يتألف هذا التكوين من صخور جيرية قد تكون طباشيرية أو فتاتية عضوية أو دولومايت 
 ،وأخرون ( متر في بعض األحيان )السياب671-611ويقدر سمكه بين ) ،وصلصال وسجيل

 التكوين وهو(. 6116، ويعد من أقدم الترسبات المنكشفة على السطح )يعقوب وبرواري ،(5796
، اكساد(ويصل منطقة الخليج والجزيرة العربية األراضي العراقية في الدراسة ويمتد منطقة في السائد

تكوين الدمام من التكوينات  دترسيب نيتريتية ضحلة، وبذلك يعبيئة هذا التكوين هي بيئة  (.6151
كبيرة  اإلقليمية الرئيسية للمياه الجوفية في الصحراء الجنوبية نظرا  إلمتداده الواسع عبر مناطق

(. ويقسم هذا التكوين في (AL-wa'aily et al,2002وواسعة ومحتواه الضخم من المياه الجوفية 
 :  (5771 ،)برواريمنطقة الدراسة إلى طبقتين وهي 

الطبقة الوسطى:  تعود لعصر االيوسين األوسط تنكشف هذه الطبقة إلى الغرب من نهر العطشان 
 ، وتتكون من حجر كلسي دولومايتي .  كم خلف بحيرة ساوة 2-1بحوالي

الطبقة العليا:  تعود لعصر االيوسين األعلى تدعى أحيانا  بوحدة الغانمي تنكشف غرب ضفة نهر 
كم وتتكون من حجر الكلس ناعم التبلور  52الفرات اليمنى جنوب الشنافية بحوالي

  (.6119)الخفاجي،

 (Ghar Formationتكوين الغار )  2-1-1-1-2

يعد من أكثر التكوينات بروزا على السطح، يتكون من الحصى والحجر الكلسي والطين 
يقع هذا التكوين فوق تكوين الدمام مفصوال  عنه و  ،(5796 ،والصخور الرملية )السياب وأخرون

( في حين يتداخل ويتحول شرقا  إلى تكوين الفرات 6115بحد غير توافقي )المالح،
(Buday,1980.) 
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 ((Euphrates Formationتكوين الفرات  2-1-1-1-3

يعود عمر هذا التكوين إلى المايوسين األسفل ويعد من أقدم الصخور المنكشفة على  
والصخور تكون ذات الوان  ،( Buday and Jassim,1987السطح التي يمر بها نهر الفرات )

( يشترك هذا 6112، ميظ)االعطباشيرية وصلبة بيضاء ورصاصية فاتحة حاوية على متحجرات 
التكوين مع تكوين الفتحة في التأثير بشكل رئيس على نوعية مياه نهر الفرات وخواصها الكيمياوية 

الخضر في ( تظهر مكاشف تكوين الفرات جنوب شرق بحيرة ساوه وغرب قضاء 5771 )عيسى،
ى وحدة الطفل (  وينقسم الى ثالث وحدات صخرية، األول6119،محافظة المثنى )الخفاجي

 المدملك والحجر الجيري والثانية وحدة الحجر الجيري والثالثة وحدة الطفل والحجر الجيري الطفلي
Buday,1980)) . 

 ((Fatha Formationتكوين الفتحة   2-1-1-1-4

 52111111وعمره اقل من  Tertiary Depositsالثالثي  زمنويعود إلى ترسبات ال
(. ويشكل 6156، الجبوري.)Miocene Lowerالمايوسين األسفل  سنة والذي يعود إلى عصر 

(. ويغطى مساحات واسعة داخل 5779 شريطا  يمتد بمحاذاة نهر الفرات شرقا  وجنوبا  )الحديثي،
العراق ويمتد إلى سوريا وتركيا، وينكشف شمال وجنوب غرب نهر الفرات وخاصة في منطقة 

، ويظهر على شكل دورات رسوبية من (6115،ونادر الجزيرة ويمتد حتى شمال الكويت)العمري
(، ويتكون ايضا  من الصخور الطينية Sissakian,2000المتبخرات، الصلصال والحجر الكلسي )

والغرينية والرملية والصخور الطينية الكلسية واحيانا  غرينية فيها تكسرات مملوءة بالجبس الثانوي 
ينقسم هذا التكوين إلى أربع وحدات اعتمادا  ،الهوائية جزئيا بالترسبات ىيغط(. و 6112،)األعظمي

 (.5796 ،وأخرون على التغيرات الصخرية والعمرية والمتحجرات وصفاته الفيزيائية )السياب

 (Al- Zahra Formation )تكوين الزهرة  2-1-1-1-5

يقع هذا التكوين بشكل غير توافقي فوق التكوينات األقدم عمرا  ويغطى بترسبات العصر 
الرباعي لذلك فان بيئته الترسيبية تعد بيئة نهرية عذبة ويشغل أصغر مساحة من التكوينات 

(. وهذا التكوين يحتوي على حجر طيني رملي 6116 ،وبروارييعقوب الجيولوجية في المنطقة )
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(. 6119 ،حمر وحجر رملي كلسي، يحتوي على مكامن من المياه العذبة )الخفاجيذو لون بني م
 (.6112 ،ويظهر ايضا في االقسام الشمالية الغربية لمحافظة النجف ومنخفض السلمان )مكي

 ((Umm Er-Radhuma Formationتكوين أم رضمه  2-1-1-1-6

ويتميز بدورة رسوبية يتعاقب فيها  ،الباليوسين األعلى واألسفلإلى يعود عمر هذا التكوين  
الحجر الرملي والحجر الغريني وطبقات من الجبس في اغلب األجزاء العليا في هذا التكوين 

(Sissakian,2000 ان هذا التكوين يغذي بعض العيون المائية الواقعة بين نهري الفرات .)
واسع ومشترك بين العراق وهذا التكوين  (.6155،والعطشان جنوب الشنافية )عبد الرزاق ورضا

 .(6151، والسعودية وقطر واالمارات واليمن )أكساد

 ((Al-Muqdadia Formationتكوين المقدادية    2-1-1-1-7

( ويمتد من الجنوب والجنوب Plioceneعمر هذا التكوين إلى عصر الباليوسين )يعود 
باتجاه السهل الرسوبي ويتكون من الغربي لنهر الفرات ضمن نطاق ما بين النهرين جنوب الفلوجة 

 بوصفهأهمية هذا التكوين تأتي  .(Buday,1980حجر جيري وصوان منقول من تكوينات أقدم )
وتشكل صخور هذا  ،( القريبة من المياه السطحيةAquifersواحدا  من أهم الخزانات الجوفية )

كونة من صخور صلبة التكوين مناطق مرتفعة تتخللها مناطق منخفضة بسبب تعاقب طبقات مت
 (.6112 ،سمك هذا التكوين متغاير بسبب البيئة الترسيبية )األعظمي ،الى صخور هشة

 ((Quaternary Depositsترسبات العصر الرباعي   2-1-1-2

الباليستوسين والهولوسين وفق تقسيمات المفهوم  الى عصريينقسم الزمن الرباعي 
ي حوض السهل الرسوبي بين غلبها فأ العراق و  من ثلث سطح رواسبه أكثراألمريكي وتغطي 

فهي مصدر  ،( وتعد هذه الترسبات مهمة من الناحية االقتصادية6116، مكوطرالم )511-611
انها القاعدة التي تبنى عليها المنشأت الهندسية المختلفة وهي في  كذلكالحصى والرمال واالطيان 

 لرسوبي وتعد مصدرا للمياه الجوفية )السيابفي السهل االحاالت المصدر المباشر للتربة  أغلب
التي  Slope Depositsترسبات المنحدرات  تتمثل بما يليالترسبات ( وهذه 5796 ،وأخرون

تكون حزام مستمر حول منطقة اقدام التالل التي هي عبارة عن أراضي مسطحة ذات أنحدار قليل 
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وتتمثل هذه الترسبات في غرب ناحية الشنافية ، (6112 ،م )االعظمي 3-5تراوح سمكها بين وي
في منطقة التقاء السهل الرسوبي بالهضبة الغربية وتكون ناعمة ضيقة عند أقدام الحافات الصخرية 

تعد حالة انعكاسية لمكونات الصخور التي اشتقت  ، إذخرآ الىالرئيسة وتختلف مكوناتها من موقع 
من الطين والغرين والرمال  مكونة سبات فتتاتيةتر  من وهي عادة ماتتكون من خليط ،منها 

 (. وترسبات الجريان السطحي6112، المختلطة مع الجبس الثانوي والقطع الصخرية )الهربود
Sheet Runoff Deposits وفي بعض  ، التي تتكون بصورة عامة من الطين الغريني او الرملي

وتزداد نسبة الجبس الثانوي  ، والمواد العضوية الجبس على حبيبات الكالسايتيحتوي المواقع 
وتوجد  River Terracesترسبات المساطب النهرية   (.6112، عظمي)األبالقرب من المنحدرات 

 ،الحجر الكلسي ،بالقرب من األنهار وتكون  متمثلة بحبيبات متوسطة الحجم في الصوان والحصى
م  61-2ويتراوح سمك هذه الزمنيات  ز،تر مع مزيج من الصخور النارية والمتحولة والكوا

 -51بين ها يبلغ سمك Flood Plain Deposits(. وترسبات السهول الفيضية  5773 ،)الساكني
تعد حديثة النشأة و  Vally Fill Deposits  ترسبات ملء الوديان(،و  Sissakian ,2000م ) 51

، مراتب هذه الوديان )الهربود ومختلفة الصفات وتعتمد على نوع الصخور التي اشتقت منها وعلى
وهذه الوديان تمأل بمختلف المواد اعتمادا  على منطقة المصدر مثل خليط الطين والغرين  ،(6112

ملي والكربونات مع بعض متر تمأل قاع الوديان بالصخر الر  5والرمل مع قطع الصخور وبسمك 
في مواقع صغيرة  تظهر اذ  Eolian Depositsوالترسبات الريحية  (.6112 ،عظميالجبس )األ

بشكل كثبان والواح رملية وتكون على شكل ثالث وحدات جيومورفية وهي الكثبان الرملية من نوع 
أتجاه الكثبان الرملية هذه والمتكونة من حبيبات رملية غنية بالسليكون أو كلسية ويدل  ،البرخان

والنوع الثاني هي كثبان النبكة وتكون على شكل  ،جاه الرياح السائدة وهي الشمالية الغربيةاتعلى 
تالل رملية قريبة من الشكل الدائري تتكون نتيجة اعتراض النباتات للرياح وتمتاز بارتفاع نسبة 

تتصف  إذنوع الثالث فهي كثبان العوارض أما ال ،المواد العضوية المتخلفة عن النبات الطبيعي
وتضم نسب متفاوتة من الطين والغرين  ،جود عائق ماملية يرتبط تكونها بو ر  ماتكا تراوصفهب

وترسبات  (.6112، والمواد المعدنية المختلفة وهي مشتقة من الرواسب الطموية للنهرين )حمادي
تعود الى العصر الرباعي ضمن الطبقة الجيولوجية  Alluvial Fan Depositsالمراوح الرسوبية

سمك  ،هي عبارة عن الجبس الثانوي والكلس والرمللهذه الترسبات البالستوسين المادة الجيولوجية 
(. ويعزى تكونها الى ارتفاع منسوب 6156 ،م )الجبوري 51هذه الترسبات مختلف يصل الى 
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وهي   Polygenetic Depositsترسبات متعدده  (. وهناك 6152 ،المياه الجوفية )الجوذري
ع انيكية الفعل النهري والتفتت الكيمياوي في الموقميك فضال  عنناتجة من الترسبات الهوائية 

، هو الجبس المزيج ببعض أجزاء الصخور والحصى )االعظميومكونها الرئيس  األمطاروغسيل 
6112). 

طبقات وهي وتعد الترسبات الرملية والحصوية الرملية ضمن ترسبات العصر الرباعي  
وهذه الخزانات تمتاز بظروف خزن اليمنى للنهر  للضفةخازنة للمياه في المناطق المحاذية 

انها تعد  كذلكة االمتدادات والسمك لوهي خزانات قلي Bank Storage Conditionالضفاف 
ة وتمثل خزانات انتقالية للمياه الجوفية المترشحة من ف لمياه الخزانات الجوفية الرئيسمنطقة تصري

 تنظيميا أثرا  ؤدي هذه الخزانات ت إذى نهر الفرات الخزانات الرئيسية الى نطاق التصريف في مجر 
مياه نهر الفرات  منسوبالمياه الجوفية و منسوب العالقة بين  عن طريقلتصريف المياه الجوفية 

  .(6151 ،)حسين وغربي

                                                     ((Ground Waterالمياه الجوفية 2-1-2 

هي المياه المخزونة تحت سطح االرض ، وتظهر على السطح بصورة طبيعية على شكل عيون 
، النها همة في المناطق الجافة من العراقوينابيع او على شكل ابار وتعد من الموارد المائية الم

، تعتمد على الظروف المناخيةوهي  األمطارتعوض عن النقص في المياه السطحية ومياه 

(. تتميز 6119،البيئة وعوامل تكوين التربة  )المالكي، الطبوغرافية، الجيولوجية ،الهيدرولوجية
نحو نهر الفرات، ويعتمد  االرض سطحالجيولوجية و الصخور بمسامية عالية وتميل التكوينات 

ائية للمياه مثل يوجود المياه الجوفية على نوع الصخور النها االساس في تحديد الصفات الكيم
 (. 6112 ،الحسيني) فيه ةالرئيست االمالح وتركيز العناصر ونوعياالملوحة 

، هاتركيز  ةدازيو مالح وترشيحها الى المياه السطحية مياه الجوفية بإذابة المعادن واألتقوم ال
وان درجة تركيز االمالح الذائبة في المياه الجوفية التكون ثابتة بل تتغير تبعا لكمية التجهيز 

ان  نوعية المياه  الى 6115 اشارت لجنة الصحة والبيئة في(. 6119، المائي لها )سدخان
  &Salimما أ ر و التغييرات المناخية  الفصليةتبعا لجغرافية  الموقع و حجم البئ الجوفية تتغير

Salih (2001) – Al   ذ كلما كانت الحركة ، إن نوعية المياة الجوفية تتأثر بحركتها أفقد وجد
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بطيئة زاد زمن التالمس بين الصخور و المياه و التي ينتج عنها زيادة في تركيز المواد الذائبة في 
 المياه. 

ومياه  األمطارن مياه أ، ويمكن القول  تتغذى المياه الجوفية من مصادر عديدة    
المصادر  همأ الفضالت الصناعية المائية من الفيضانات ومياه السيح السطحي ومياه الري الزائد و 

ر المغذية للمياه الجوفية وفي مصادالن المياه المالحة هي ايضا من إ ، المغذية للمياه الجوفية
ذ تتسرب المياه المالحة الى طبقات المياه العذبة في داخل ، إخص المناطق القريبة من السواحلاأل

الساقطة ومقدار ترشيح المياه وطبيعة  األمطارن أ( 5797ذكر البصراوي ) كذلك. المكمن الجوفي
ن إذ إ ،يةعلى مستويات المياه الجوف عمليتي التبخر والنتح فضال  عن تأثير ،الترسبات والصخور

والتي  ، مستويات المياه في االبار تتأثر بكمية المياه الداخلة والخارجة من الطبقات الحاملة للماء
ويعود ذلك الى طبيعة جريان المياه من الطبقات  ، رشحكمية الو تتمثل بالتساقط والتبخر والنتح 
وكذلك كمية السحب من البئر وان أي تغيير في مستوى المياه  ، الحاملة لها الى النهر والينابيع

الجوفية يؤدي الى نقصان وتغيير اتجاه جريان المياه الجوفية داخل المكمن الجوفي. وتمثل المياه 
كميتها  عن طريقيبرز تاثيرها  إذة لمياه االنهار الدائمة الجريان ، الجوفية احدى المصادر الرئيس

( 6111، ي الذي تؤثر فيه على كمية المياه السطحية الجارية ونوعها )نجيبانئايوتركيبها الكيم
و طبيعة الصخور ونفاذيتها  الهيدروليكي نحدارهاوتعتمد حركة المياه الجوفية على طبيعة ا

والمياه  لألنهارومساميتها ومقدار الميل الصخري للطبقات، اذ تتحدد العالقة بين المياه السطحية 
اهه غط المائي لنهر الفرات، عندما ترتفع مناسيب النهر تتسرب مياالجوفية تبعا الختالف الض

هميتها في أ الخزانات، وهذه الظاهرة لها تلك رضية وعند هبوطها يتغذى النهر من لخزانات المياه األ
 السيماالنظام الهيدرولوجي لنهر الفرات في منطقة الدراسة الذي تسوده ظاهرة تفاوت المناسيب 

 . (5793، ادنى تصريف له في فصل الصيف )الخشاب
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    ( Hydrological Euphrates River)هيدرولوجية نهر الفرات  2-2

ان دراسة النظام الهيدرولوجي ما هو اال انعكاس للعناصر والظواهر المناخية التي تسود 
والهيدرولوجية  Climatologyتلك المنطقة وتوضح هذه الحقيقة الصلة الكبيرة بين علم المناخ 

ان النظام الهيدرولوجي  اساس ( على5795،)أبو العينين Hydrology    Appliedالتطبيقية 
زمنة التي مرت اال انعكاس لفعل المناخ وعناصره عبر األالذي يشكله حوض النهر االن ما هو 

 بها منطقة الدراسة. 

 حدود حوض نهر الفرات :  1-2-2

ه األعلى ؤ شماال وينحصر جز  31ₒ – 21.6 ₒيقع حوض نهر الفرات بين دائرتي عرض 
ه األسفل ؤ شرقا  وجز  39.51ₒ - 23.11ₒان التركية كيبشمال  ةطقة تغذية النهر الرئيسعند من

من أطول أنهار  دويع ،( 6156 ،شرقا  )الطائي   39.21ₒ - 29.32ₒطول خطي ينحصر بين 
الطول  حيثفي العالم من  62مساحة حوض التغذية وهو النهر رقم  حيثغرب أسيا وأكبرها من 

(Whitton,1975. ) 

ينبع نهر الفرات من تركيا في وسط الهضبة االرمنية شرق االناضول اذ تقع معظم روافده 
ويتكون  ،(  6117،في بداياتها االولى من السفوح الجنوبية لجبال طوروس ) الدليمي والموسى 

كم(  151مراد صو. يبلغ طول فرات صو )و هما فرات صو  نالنهر بادئ األمر من اتحاد رافدي
 ،( 6112،كم( ويكون اتحادهما من الشرق نحو الغرب )رضوان  911مراد صو ) في حين طول

وينبع هذان الرافدان من غرب هضبة األناضول إْذ تقوم العديد من األودية والمسيالت المائية 
كم  211كم منها  5529ويبلغ أجمالي طول النهر في تركيا . بتغذيتها الى الشرق من مالطية

من أجمالي مساحة  % 69،51تشكل نسبة  6كم 562311لحوض موحد المجرى ومساحة ا
 ويختلف االيراد المائي السنوي لحوض النهر في تركيا ،( 5793 ،حوض النهر )الخشاب وأخرون 

ملم حتى  311 – 611حدود السورية ليصل الى من اليتناقص كلما أقتربنا ثم ملم  5111 من
(. وتصب فيه 5793 ،ملم قرب الحدود السورية العراقية ) الصحاف واخرون  511 الى صلي

 ( . 6119،روافد صغيرة كثيرة بين كيبان والحدود السورية )سدخان 
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ثم يدخل النهر االراضي السورية عند جرابلس شمال غرب سوريا ، ان مساحة حوض 
 كلية هياحة الحوض المن مس (%59( ويشكل ما نسبته )6كم92111)الفرات في سوريا 

( . يقطع نهر الفرات الهضبة الصحراوية بمسار متعرج تكثر فيه الجزر 6119،)المنصوري 
( ، ثم يترك نهر الفرات منطقة الهضبة ليدخل السهل الرسوبي وينحدر 6119 ،النهرية )الخليفاوي 

كم حتى يتفرع 63ة عدة ثم يواصل النهر مجراه مسافجداول جنوبا ليصل مدينة المسيب لتخرج منه 
إذ بعدها يواصل الفرع الشرقي )شط الى فرعين هما شط الحلة في الشرق وشط الهندية في الغرب 

الحلة مجراه جنوبا حتى يتفرع بدوره الى فرعين هما نهر الدغارة الذي يتجه جنوبا حتى يصل عفك 
 .(5792 ،ليتالشى جنوبها )الحكيم 

ويواصل الفرع الغربي مجراه جنوبا ليصل مدينة الديوانية ثم الحمزة ليتالشى جنوب الرميثة. 
يواصل الفرع الغربي )شط الهندية( الذي يمر بمدينة طويريج والكفل ، ثم يتفرع شط في حين 

( وشط %21( وبنسبة )5-ثا 3م5111الهندية الى فرعين هما شط الشامية الذي يصرف ما مقدره )
كم جنوب سدة الهندية  29( بعد ان قطع مسافة 5-ثا 3م5311ة الذي يصرف ما مقدره )الكوف

جري االول متجاوزا مدينة غماس ليلتقي بنهر يمن مجموع الوارد المائي للنهر. ( %21وبنسبة )
 (ابو صخير) ينةر الشامية بعد ان يكون قد مر بمدالكوفة عند الشنافية  ليتوحد مع مجرى نه

ربعة السدية والحيرة د هذا الموقع جداول بحر النجف األ(. ويغذي النهر عن6156 ،)الطائي 
( ومن ثم يمر بناحية  5792 ،كم() الحكيم 91والدسم والنعماني التي تبلغ مجموع اطوالها )

القادسية والى الجنوب من القادسية يتوحد النهران في نهر الفرات الرئيسي الذي يعبر مدينة الشنافية 
 ،/ثا( ) الحكيم 3م152سم/كم( وبتصريف قدره )56.2يبلغ انحدار النهر بين الهندية والشنافية ) إذ

كم( يتفرع النهر الى فرعين شرقي أبو رفوش الذي يخرج 61( والى الجنوب من الشنافية بـ)5792
كم شمال السماوة، وفرع غربي هو نهر العطشان الذي يجف في 56منه نهر السوير على بعد 

( ويلتقي شط G.E.O,1972ب ) يرستالمواسم بسبب ارتفاع قاعه فضال عن زيادة البعض 
 يقتلكم ي 51كم( شمال السماوة، والى الجنوب منها بمسافة  2وش على بعد )فالعطشان وابو ر 

بلغ انحداره  إذبمجرى نهر السوير حتى يصبح نهرا  موحدا  إلى ان يصل مدينة الخضر 
كم ينشطر مرة 63ان يتجاوز النهر مدينة الناصرية بمسافة  بعد(. 5792 ،سم/كم( ) الحكيم 6.2)

اخرى الى فرعين رئيسيين يصبان في الجزء الشمالي الشرقي من هور الحمار، إذ يواصل النهر 
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 مجراه داخل الهور فيلتقي الفرع الشمالي  بعد ان يكون قد اتجه شرقا هذه المرة عند مدينة القرنة
لمجرى الجنوبي من نهر الفرات بنهر دجلة في كرمة علي، التي تبعد عن اويتصل  بنهر دجلة

يتكون شط العرب الذي ينتهي  إذكم عن البصرة شماال 51كم جنوبا و531سوق الشيوخ مسافة 
 ،كم  ) الخيرو 551الى الخليج العربي عند راس البيشة في الفاو ويبلغ طول هذا الشط حوالي 

 6كم 599111كم ومساحة الحوض  5521ر في العراق حوالي جمالي طول النها(. يبلغ 5791
  من أجمالي مساحة حوض النهر. % 21وبنسبة 

يتبين مما تقدم ان للعوامل الطبيعية المتمثلة بالبنية الجيولوجية وعامل االنحدار من الشمال 
 ا  ثر أ الطبيعية وخصائص التربة والنبات ، فضال  عن الظروف المناخيشرقيالغربي إلى الجنوب ال

في رسم المظهر العام المتداد حوض نهر الفرات من منطقة منابعه وحتى منطقة المصب  ا  واضح
 ( .6156 ،)الطائي 

 (Discharge  )التصريف   2-2-2

( التي يصرفها النهر في مقطع معين خالل مدة 3يقصد بالتصريف المائي كمية المياه ) م
ويمكن وصفه مؤشرا  لتفاوت مقادير المياه بين محطة هيدرولوجية وأخرى  ،( 5722 ،زمنية ) آرثر

 .مدى تأثيرها على الحاجات المائيةلتوضيح اثر التغذية أو االستنزاف الحاصل في كمية المياه و 

همية كبيرة في الدراسات الهيدرولوجية كونها أ  نهرلان دراسة متوسط التصريف السنوي ل
لرطبة والمتوسطة والجافة، وبالتالي معرفة حجم المياه التي يتوجب خزنها تدل على تتابع السنوات ا

من السنوات الرطبة واطالقها للسنوات الجافة، فضال عن تنظيم تيار النهر بما يتناسب ومتطلبات 
النهر، وان الوارد المائي السنوي عن طريقها كل مرحلة وكل منطقة من مناطق الدراسة التي يمر 

تذبذب في كمياته من سنة الى اخرى بسبب اختالف العوامل المؤثرة بمنطقة التجهيز لنهر الفرات م
ان للبنية الجيولوجية للحوض والتضاريس وطبيعة  ذلك(. ك6156 ،لمنابع( )الطائي المائي )ا

مهما في تحديد كمية المياه  أثرا  التربة والمناخ والنبات الطبيعي ومساحة الحوض وخصائصه 
(. ومن العوامل االخرى التي لها تأثير في التصريف المائي 5791،هر )الصحاف الجارية في الن

المواد العالقة ) الرواسب( التي تؤثر في سرعة وكمية الجريان المائي فضال عن تأثيرها في تغير 
 ( .6113 ،وفي الطاقة االستيعابية لقنوات الري ومشاريع الخزن )الخفاجي  مجرى النهر



03 
 

( أن لتحديد اإليرادات المائية وتباينها خالل أشهر أو فصول 6119) أشار سدخان ذلكك
كذلك في تحديد كمية  ،السنة أثرا  مهما  في تباين الخصائص الفيزيائية والكيميائية وتراكيز عناصرها

فعندما يزداد االيراد المائي في مقطع  ،في تباين هذه العناصر  أثرهاالرواسب المنقولة التي لها 
ففي  ، تفع التصاريف التي بدورها تعمل على خفض تراكيز العناصر فيه والعكس صحيحالنهر تر 

وبالتالي يزداد تركيز العناصر في مياه  ، حالة أنخفاض االيراد المائي يعمل على خفض التصاريف
حداث اكبير في  أثر النهر. وقد كان للفيضانات التي شهدها نهر الفرات خالل القرن الماضي

تطور عدد من المظاهر التي تضمنها  عن طريقمجرى النهر على مر الزمان تغيرات في 
ومن اخطر الفيضانات التي حدثت هو  ،كالمنعطفات والثنيات والجزر وتقدم الضفاف وتراجعها

من الفيضانات االستثنائية بسبب اإليرادات العالية  5799، ويعد فيضان عام  5727فيضان عام 
والذي سبب ارتفاع  ،ة وديمومة هذه اإليرادات لمدة زمنية طويلةلنهري دجلة والفرات من جه

لسنة لمحطة سدة الهندية مناسيب المياه من جهة اخرى، اذ بلغ معدل تصريف المياه خالل هذه ا

على التوالي وبكمية مياه مفقودة بين المحطتين ) 5-. ثا3م (932و)5-. ثا3م (999)  والسماوة

التي سقطت على حوض نهر  األمطاروسبب هذه الفيضانات يعود الى غزارة  5-. ثا3م (513
 (6113،الفرات . )الخفاجي 

( ان الوارد المائي لنهر الفرات هو في انخفاض مستمر مع تقدم 6156أشار الطائي )
الوقت بالمقارنة مع وارده خالل العقد الخامس والسادس من القرن الماضي وهذا يرجع الى زيادة 
الطلب على مياهه من قبل الدول المتشاطئة تركيا وسوريا والعراق بسبب قيام تركيا بملئ خزانات 

، الى جانب قيام سوريا  شرق االناضولمشروع ضمن بعد انشائها للعديد من السدود  المياه
باستنزاف مياه اعلى من حصتها المائية المقررة. مما ادى الى أرتفاع ملوحة مياه النهر وتردي 

 ( .Montogomery,2007نوعيتها في العراق )
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 ( The flow velocity ) سرعة الجريان 2-2-3

جريان الماء وتصريفه على وجود فرق في الضغط بين نقطتين او اختالف سرعة تعتمد 
ومرد اذ يقصد بجريان النهر التفاوت الفصلي في مقدار مايجري به من مياه  ،وتدرج في الطاقة

نهر على درجة االنحدار وتساقط ويتوقف الجريان في ال ،ذلك الى التباين في كمية األمطار
 إذتساهم فصول السنة في سرعة جريان النهر  ،نحدار المجرى اة األمطار في فصول السنة ودرج

 األمطاريعد فصل الربيع من أكثر الفصول المساهمة في سرعة الجريان بسبب التوافق بين سقوط 
ولوحظ أن أنخفاض سرعة جريان المياه وقلة حجمها يؤدي الى ارتفاع ، الربيعية وذوبان الثلوج 
 ( .5779 ،حرارة مياهه )سعد هللا 

موديا ع للمقطع نفسهخر وكذلك متباينة ان في األنهار متباينة من مقطع ألان سرعة الجري 
 إذ ،التي تحرك المياه هي الجاذبية األرضية والتي تعمل بشكل شاقولي  ةن القوى الرئيسإ ،وافقيا 

ضفاف كذلك تكون سرعة التيار المائي من السطح على أقصاها وتقل كلما أتجهنا نحو القاع وال
 (.6115،بفعل قوى االحتكاك المتولد )المالكي

 (Slope)االنحدار  4 -2-2

ان العوامل الطبيعية المتمثلة بالبنية الجيولوجية وعامل االنحدار من الشمال الغربي إلى 
الجنوب الغربي، فضال  عن الظروف المناخية وخصائص التربة والنبات الطبيعي قد اثرت بشكل 
واضح في رسم المظهر العام المتداد حوض نهر الفرات من منطقة منابعه وحتى منطقة المصب 

اذ اسهمت عمليات الترسيب وتباينها في بناء السهل الرسوبي الذي يتراوح  ( .6156،)الطائي 
طراف الشمالية من متر( فوقه ، ويبلغ ارتفاعه في األ 511مستوى سطح البحر و ) بينارتفاعه 

مترأ( فوق مستوى سطح البحر، وهذا يظهر في انحداره العام الذي  75منطقة الدراسة حوالي )
وقد كان لهذه االنحدارات اثرها في  ،(5797،في الكيلومتر الواحد )الموسوي( سم2.7)يصل 

 عمليات الترسيب.

السالسل الجبلية  إذإن انحدار نهر الفرات يساير الوضع الطبوغرافي العام لحوض النهر 
ذلك (. ك5799،في تركيا واالراضي المتموجة في سوريا والسهلية المنبسطة في العراق )سلمان

و  ،يؤثر في طاقة تسرب المياه المرتبطة بسرعة الجريانإن االنحدار  الى (5799ف )أشار يوس
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االنحدار عامل فعال في التأثير على طبيعة وكمية المياه المنصرفة إلى قناة 
(. وقسم الباحث نفسه نهر الفرات حسب انحداره إلى قطع هي كيبان جرابلس 5799،النهر)سلمان

و  5 -سم كم 35في تركيا و جرابلس دير الزور معتدلة االنحدار  5-سم كم 955شديدة االنحدار
العراق يعود هيت وفي في سوريا .  5-سم كم 56يقل بها االنحدار إلى مال كدير الزور البو 

سدة الهندية  -وفلوجة 5-سم كم 7وهيت فلوجة معدل االنحدار  5-سم كم 35االنحدار للزيادة إلى 
. ويالحظ إن 5-سم كم1سوق الشيوخ  انحدار تدريجي  -وسدة الهندية 5-سم كم 56معدل االنحدار

 والفلوجة . -االنحدار بين الفلوجة سدة الهندية أعلى من االنحدار بين هيت 

 : Climate Study Areaمناخ منطقة الدراسة  2-3

يعد المناخ من العوامل الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تشكيل   
يتصف مناخ العراق بصورة عامة ومنطقة الدراسة بصورة و الخصائص الهيدرولوجية لنهر الفرات. 

القليلة والرطوبة الواطئة  األمطارخاصة بخصائص أساسية هي التطرف الكبير في درجات الحرارة و 
أن منطقة الدراسة تقع ضمن المناخ  إذ ،( 5795،سطوع الشمس العالي )الشلش وكذلك بنسبة

( . تستلم منطقة الدراسة كميات كبيرة من االشعاع BWhتبعا  لتصنيف كوبن ) الجاف الصحراوي
ساعات السطوع  ،تصل في فصل الشتاء إذالشمسي السيما في فصل الصيف قياسا  بفصل الشتاء 

ساعات في اليوم، ولذا تنخفض درجات الحرارة، بينما يحصل العكس في فصل  51الشمسي إلى 
مما ، ساعة في بعض األيام  52ر من الصيف إذ تزداد ساعات السطوع الشمسي لتصل إلى أكث

جاري ؤدي إلى رفع درجات الحرارة وينتج عنه زيادة في الضائعات المائية عن طريق التبخر من مي
ورفع درجة حرارة الجو  ،أو عن طريق عملية النتح من النباتات  ، األنهار والمسطحات المائية

مما يؤدي الى ظهور طبقة من االمالح على  ، و ظهور السباخ نتيجة تبخر المياه ،المالمس للتربة
الشديد تمتاز درجات الحرارة في منطقة الدراسة بالتطرف  ذلك( . ك6156،سطح التربة )الطائي

المدى الحراري واليومي  وارتفاعان االرتفاع الكبير في درجات الحرارة وتطرفها  إذ ،والتباين الكبير
مما يؤثر على ، ومن ثم زيادة في الضائعات المائية  ،والشهري والسنوي أدى الى ازدياد قيم التبخر

فتعد منطقة الدراسة من المناطق  األمطار حيث. اما من تصريف مياه النهرمنسوب و  انخفاض
لذلك أصبح اثرها  ، وتذبذبها من سنة الى أخرى ومن شهر ألخر األمطارالتي تعاني قلة سقوط 

الفجائية والقوية ولمدة قصيرة تعمل على تشكيل  األمطارغير ان  ،محدودا اال في مناطق معينة 
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الهضبة الغربية بالسهل الرسوبي في منطقة التقاء  السيماحزوز في الجوانب شديدة االنحدار 
وكذلك تشكيل داالت فيضية خارج اطار مجرى نهر الفرات وفرعيه الرئيسين )السبل والعطشان( 

في تحديد الموازنة المائية من التربة وحوض  ا  مهم ( . اما التبخر فيعد عامال  6152،)الجوذري
الشمسي ودرجات الحرارة والرياح  ( ويرتبط مقدار التبخر بعناصر اإلشعاع5793،النهر )أبو سعدة

من  %3-6والرطوبة النسبية ودرجة نقاوة المياه ألن التبخر من المياه المالحة أقل ويصل حوالي 
في فقدان كميات كبيرة من المياه المتاحة  رئيس (. وهو عامل 5796،ف الغطاءالمياه العذبة)كاش

تيارات هوائية  مدة السطوع الشمسي ووجودارتفاع درجات الحرارة وطول ويساعد في منطقة الدراسة 
من أبرز الصفات المناخية للمناطق الصحراوية  الذي يعتبر ارتفاع قيم التبخر الى وقلة بخار الماء

الحارة. اما الرطوبة فترتفع في فصل الشتاء بسبب أنخفاض درجات الحرارة وازدياد كمية التساقط 
في درجات الحرارة فضال عن انعدام تساقط  المطري وتنخفض صيفا نظرا لالرتفاع الكبير

الرياح السائدة في منطقة الدراسة هي الرياح الشمالية الغربية لمحطتي  ،( 6152،)الجوذرياألمطار
الديوانية والسماوة وتليها الرياح الشمالية وتنخفض سرعة الرياح شتاءا  بشكل ملحوظ عنها في فصل 

على نقل الطاقة الحرارية وبخار الماء وغيرها لذا تؤثر في منطقة الدراسة وتعمل الرياح الصيف 
التباين في الضائعات المائية عن طريق التبخر من مجاري  عن طريقعلى مقادير الثروة المائية 

فإذا كانت الرياح جافة وشديدة السرعة  ،( 5777،األنهار والتربة والنتح من النبات )السامرائي
لى إزاحة الطبقة المشبعة بالرطوبة والمالمسة لسطح الماء ازدادت عملية التبخر؛ إذ تعمل ع

وتخلطها مع طبقات الهواء األعلى األكثر جفافا  من الطبقة السفلى، مما يساعد على زيادة المياه 
 (.5777المتبخرة )أبو سمور والخطيب 

 (( Water Pollution تلوث المياه 2-4

فمنهم من يعرف التلوث على أنه  ، Pollutionلمفهوم التلوث ريفات هناك العديد من التع
أي مادة أو طاقة تدخل بواسطة االنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى البيئة المائية ويكون لها 

لفعاليات الصيد وتغير لنوعية  وأعاقهتأثيرات مؤذية لألحياء المائية وخطرة على صحة األنسان 
عرف التلوث بصورة عامة وي ،( Lasut and Kumurur,1997ألسباب الراحة ) واختزالالمياه 

بأنه أي شيء يتواجد بكميات أو تراكيز خاطئة في مكان خاطئ أو في زمان خاطئ ويقال أنه 
(  Minkoff and Baker,2001موجود عندما يؤثر في صحة االنسان أو يقتل األحياء األخرى )
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ويمكن القول بأن التلوث عبارة عن االخالل بالتوازن الطبيعي للبيئة بالشكل الذي يؤثر في حياة 
أنه تعطيل وظائفه وتغيير ويعرف تلوث الماء ب كذلك ،( . 6112 ،األحياء االخرى )السعدي 

لمياه خصائصه الكيميائية أو البيولوجية أو البكترولوجية سواء  أكان ذلك في المياه السطحية أم ا
( . ويعرف بأنه تغيير في صفات وخواص الماء الذي من شأنه أن يؤثر 6117 ،الجوفية ) مخلف 

أي ان تلوث الماء يحدث بوصول أي مادة  ،سلبا  في صحة االنسان أو الكائنات الحية األخرى 
نسيم غير مألوفة الى الماء مما يؤدي الى نتائج ضارة تنعكس سلبا  على عناصر البيئة األخرى ) 

وثمة تعريف مبسط يرى في تلوث المياه عبارة عن أضافة مواد ضارة أو غير  ،( 6119،
نه التغير الحاصل عريفه بأويمكن ت ،( Koren,2005بما يسبب تغييرا  لنوعية المياه ) ،مستساغة 

في الخصائص الطبيعية لنوعية المياه نتيجة تعرضها المستمر الى مصادر التلوث المختلفة مما 
ات البشرية ولها تأثير سلبي على االحياء المائية ستخدامدي الى تقليل أو عدم صالحيتها لاليؤ 

 (.6153 ،)الكالبي ،التي تعيش فيها 

 ((Pollution Sourcesمصادر التلوث   2-4-1

إن السبب الرئيس لتلوث المياه يعود إلى تصريف مياه النفايات غير المعالجة أو المعالجة 
على نحو غير كاٍف في األنهار ومستودعات  المياه ومن هذه الملوثات العناصر الصغرى والثقيلة 

ك والمبيدات وغيرها وهي قابلة للتراكم في أجسام الكائنات الحية لدرجة تؤدي إلى تسمم المستهل
النهائي لهذه الكائنات وتشمل مصادر التلوث التسرب العرضي أو التسرب بالمواد الكيميائية 

الترسيب الجوي للمواد الكيميائية  ،الجريان السطحي  ،باإلضافة لألنشطة البشرية . كالتسرب 
فة المستخدمة في الزراعة أو الصناعة . المواد المخزونة أو الملقاة على أو في التربة باإلضا

للملوثات المنقولة أو المعبأة وعمليات الهدم من الممكن أن تؤدي الى تلوث التربة والمياه حتى 
ير غ( والممارسات Shayley et al,2009) 2005, WorkSafe :داخل المواقع السكنية  

صحيحة وغير الكافية أو المناسبة للتخلص من النفايات من الممكن أن تؤدي الى مختلف صور ال
 (.  Stavrianou,2007التلوث  )

الممكن أن تدخل هذه الملوثات للمياه عن طريق  ان منالى  (Shayley et al,2009)وأشار 
الجريان السطحي أو من الممكن أن تدخل أو تتسرب من التربة إلى المياه الجوفية وتختلف هذه 

و تتسرب الى المياه الجوفية الملوثات في ميولها الى : البقاء في المياه الممسوكة في التربة أ
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الكامنة عن طريق عمليات الغسل داخل التربة ، او يحدث لها عمليات تطاير أو تبخر في الهواء 
 الجوي وتعود مرة أخرى للتربة ويحدث لها عمليات ربط محكم داخل التربة .

، أن الملوثات المعدنية عادة  ما تظل أو تبقى في النظم المائية  (Obodai,2011) أوضح  ذلكك
أما ذائبة أو معلقة في النموذج المائي وأخيرا  تميل الى الترسب لألسفل نزوال  أو تؤخذ من قبل  ،

 ويمكن تصنيف مصادر تلوث الماء الى :  ، الكائنات الحية

                                    ( (Natural Sourcesالمصادر الطبيعية  -2-4-1-1 

وهو تلوث ناتج من مصادر طبيعية من بقايا الكائنات الحية النباتية والحيوانية والمخلفات  
فوق التربة والصخور  األمطارالعضوية الناتجة عن تحلل هذه الكائنات فضال عن هطول 

والرواسب وجرفها من المسطحات المائية مما تسبب زيادة المواد العالقة في المسطحات المائية . 
النموات المائية والجريان السطحي لالمالح  ،تحلل المواد النباتية  ،وتشمل الجو والمعادن الذائبة 

 ( .6119،والكيمياويات )نسيم 

  ) (Agricultural Sourcesالمصادر الزراعية   -2-4-1-2

المحاصيل انتاج بعض المواد الكيمياوية لغرض زيادة  استعمالينتج تلوث المياه عادة بسبب 
الزراعية كاألسمدة أو إضافة بعض المواد الكيمياوية الى مياه الري للقضاء على االحياء غير 

ارت الخالدي ـوأش،( 6116، وطاقة األسمدة والمبيدات )الصائغ استعمالالمرغوب فيها مثل 
ويفقد الباقي  ،من األسمدة المضافة  %11تستفيد اال من ال ن المحاصيل الزراعية أى  إل (6112)

ان  كذلكالمياه .  ثفي التربة من دون فائدة وتسهم األسمدة وخاصة الفوسفاتية والنتروجينية في تلو 
في حين ينقل  %5ال إاليصل منها لمكافحة االمراض والحشرات قد عملة المبيدات والسموم المست

الى ان (  6117)جية ومنها المياه . وذكر الجواهري والشمري لو الى النظم االيكو  %22كثر من أ
في الزراعة تعود الى المجاري المائية عن طريق الصرف الطبيعي عملة نسبة كبيرة من المياه المست

وان هذه المياه مليئة بالملوثات السامة للمياه الجوفية عند أنخفاض مناسيب األنهار وفروعها . 
األسمدة الكيميائية والمبيدات والسموم في مكافحة االفات واالمراض التي تصيب  استعمالبسبب 

المبيدات  مثلوتمثل أيضا  فضالت حقول تربية الحيوانات والدواجن واالسماك وتاإلنتاج الزراعي. 
 (Safa,2000سببا أخر للتلوث ) نتروجينالالفسفور و ائية مثل مصادر الحشرية واالسمدة الكيمي
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المبيدات الحشرية واالسمدة الكيميائية في  تخدام اس( ان 6113بين سلمان واخرون )ذلك .ك
اذ تنجرف تلك المواد الى األنهار او  ،األمطارالزراعة تتسبب في تلوث الماء وذلك عند سقوط 

 ان الري ينقل تلك المواد الى المياه الجوفية . كذلكالبحيرات 

 ( (Industrial Sourcesالمصادر الصناعية    -2-4-1-3

مع  %91الماء في مجاالت مختلفة وبكميات كبيرة جدا  ويعاد الى الطبيعة بنسبة  يستعمل  
النفايات الذائبة والعالقة. وقد تحمل المخلفات الصناعية مواد مشعة ناتجة من المفاعالت النووية 

من مجموع المواد الملوثة للبحار  %21الملوثات الصناعية  مثل( . وت6113،)سلمان وأخرون 
تنقل المصادر العديد من الملوثات العضوية مثل منتجات البترول والمنتجات  إذواالنهار والبحيرات 

(. أن مشكلة التلوث الصناعي هي أكبر خطر محتمل  Nester et al,1998غير العضوية )
لذا يجب معالجة هذه المياه لتصل الى مواصفات محددة قبل  ،لتلوث المياه السطحية والجوفية

طرحها اذ ان طرح كميات كبيرة من المخلفات الصناعية الى مصادر البيئة المائية يسبب اضرارا  
تعرف مياه الصرف على أنها السوائل التي  كذلك( .  Olsson et al,1995بالغة لالحياء )

صناعية . وتشمل مخلفات المصانع التي تلوث المياه والن هذه يطلقها السكان واالعمال التجارية وال
لوث بالدهون واالحماض واالصباغ والنفط ومشتقاته المصانع تحتاج الى كميات من المياه التي ت  

 .(6117 ،والكيمياويات والمواد السامة والمعادن الثقيلة وغيرها )سليمان 

مياه الصرف  استعمالفي بعض األحيان يكون التلوث بالمعادن الثقيلة ناجما  عن  
 (.  Adelekan, 2011 ) & Abegunde الصحي لري المحاصيل الزراعية ومنها محاصيل األرز

 ( Soil ) التربة - 2-4-1-4

والحيوان  يعد تلوث التربة احد اشكال التلوث البيئي الذي يؤثر سلبا على االنسان والنبات   
أنه أحد المشكالت البيئية التي بدأت تتفاقم يوما  بعد أخر لما لها من أرتباط  إذ ،بمختلف االشكال 

 ( .6119،الغذاء في العالم بسبب الزيادة السكانية )معروف  بأنتاجوثيق ومباشر 

دراسة تربة أي منطقة يتطلب معرفة خصائصها الفيزيائية والكيميائية التي تحدد ان 
بالماء  ظحبيباتها وقابليتها على االحتفا أصناف التربة ومعرفة نسيجها أي تركيب ذراتها أو
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وحموضتها او درجة قلويتها ومقدار المادة العضوية فيها ومعرفة مركبات عناصرها المعدنية وتحدد 
 ( .5795 ،ضائعات المياه بفعل التبخر .)الشلش 

 Physical And Chemical)          الفيزيائية والكيميائية للمياه الصفات  2-5

Characteristics Of The Water)                                                               
                                      

عية وصالحية الماء تعد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء عامال مهما في تحديد نو 
اذ تؤثر  ،وانها تعطي فكرة عن محتوى المياه من العناصر والمركبات العضوية والالعضوية 

الحرارة على سير التفاعالت الكيميائية وعلى العمليات االيضية في البيئة المائية وعلى ذوبان 
 ( . من هذه الصفات  Weiner,2000الغازات فيها)

  ،: يعرف على أنه اللوغارتيم السالب لتركيز أيونات الهيدروجين  (pHاألس الهيدروجيني  ))أ( 
تعد قيمة االس الهيدروجيني من المؤشرات المهمة لألنظمة الكيميائية والفيزيائية واالحيائية في و 

( . ويدل على درجة حموضة Ruttner ,1973المياه لما لها من تأثير على طبيعة النظام البيئي )
متعادلة الى  عد ذا طبيعةت( اذ  9.1 -9.2المياه ويتراوح في المياه العراقية عموما بين )او قاعدية 

( . وكلما ارتفعت نسبة الملوحة اتجهت درجة االس الهيدروجيني 6116،قاعدية )الربيعي ال تحت
 ( . Alters,2000الى القاعدية )

 Total االمالح الكلية الذائبة منها كميةعدة مفاهيم بيعبر عن تركيز االمالح : الملوحة )ب( 

Dissolved Salts (TDS )، ( ويمكن أن يعبر عنها بااليصالية الكهربائيةEC )Electrical 

Conductivity  نسبة مئوية )خليل بوصفها وممكن أن يعبر عنها  ،( 6111 ،)إسماعيل، 
ويتم الكشف عنها عن طريق  ،( . تؤثر االمالح الذائبة على نوعية المياه بصورة واضحة 5779

)الكالبي  ،تربطهما عالقة طردية  والتيلية الكهربائية واالمالح الذائبة الكلية يصامؤشر اال
 عن طريقنها قابلية الماء لتوصيل التيار الكهربائي بأتعرف االيصالية الكهربائية  إذ(. 6153،

( . وتعد الكمية الكلية APHA,1998حركة االيونات الموجبة والسالبة والموجودة في الماء )
 ،لألمالح الذائبة في المياه من المؤشرات األساسية المحددة لنوعية مياه الري )الحديثي وأخرون 

في المناطق  السيما( . تؤدي زيادة تركيز االمالح في مياه الري الى زيادة ملوحة التربة 6151
 ، 5799،الجافة وشبه الجافة عند عدم وجود بزل فعال ومتطلبات غسل للتربة )الطيف والحديثي 



10 
 

( . والى حدوث تدهور في بعض خصائص التربة الفيزياوية والكيمياوية 5777 ،فهد واخرون 
 ةالمشبع يةالية المائصاأليوقد تؤدي ملوحة مياه الري المرتفعة الى تقليل قيم  ،( 5779 ،)خليل 

 . للتربة

وتقاس  ،تعرف العكورة بأنها كمية الضوء الممتص أو المشتت في عينة من الماء العكورة : )ج( 
 نطيوال( ويمكن للمواد العالقة Nephelometric Turbidity Units)   NTUبوحدة تسمى 

وتصنف درجة نقاوة  ،( 6155،)الحسن  ات أن تسهم في زيادة عكرة المياهوالمواد العضوية والهائم
قل تعد أف  NTU 51المياه بحسب مؤشر العكورة على النحو التالي : حين تكون درجة العكورة 

أو  111-511وحين تكون بدرجة ، المياه تعد خابطة  فأن 11وحين تكون بدرجة ، المياه نقية جدا  
وذلك  ،خريفترتفع مستويات وقيم العكورة خالل فصلي الصيف والو ها تعد عكرة فأن ،أكثر 

فيما تنخفض  ،ألنخفاض مناسيب مياه النهر وبطىء جريانه يقابله زيادة المخلفات المنصرفة نحوه 
خالل الربيع والشتاء وذلك يعود الى ارتفاع مناسيب مياه النهر وسرعة جريانه مما يسرع في تبديد 

 ( .6153،العوالق ) الكالبي 

هذا النوع من التحليالت لتاشير مدى صالحية  يستعمل: عادة ما العناصر المعدنية األساسية)د( 
ويمكن تعريفها بأنها عبارة عن أمالح معدنية تنقسم الى كاتيونات موجبة )الكالسيوم  ،نوعية المياه 

++Ca،  المغنيسيوم++Mg، الصوديوم +Na ، البوتاسيوم +K( وايونات سالبة )الكلوريدات-CL ، 
-البيكاربونات

 3HCO ،  الكبريتات-- 
4SO)،  ويمكن أن تصبح هذه العناصر ملوثات عندما ترتفع

 ( .Jorge,2007تركيزاتها في المياه عن الحدود الطبيعية وعن المعايير الصحية .)

يعد عنصر الكالسيوم من اكثر العناصر القلوية شيوعا والسبب الرئيس لعسرة المياه بالرغم 
من وجود عناصر أخرى ويعد من المغذيات الضرورية للنباتات واالحياء المائية األخرى . وينتج 

يات قيم ومستو تتميز  (.6151،  عن التراكيز العالية للكالسيوم رائحة غير مرغوبة للمياه )العبادي
الكالسيوم باالرتفاع خالل فصلي الصيف والخريف وذلك الرتفاع درجات الحرارة وشدة التبخر صيفا 

مياهه  وتأثرمجرى النهر  اتجاهبوارتفاع مناسيب المياه الجوفية وانخفاض مناسيب مياه نهر الفرات 
الري يعد . ان وجود الكالسيوم في مياه (6153،التي يجري عليها )الكالبي بطبيعة الصخور 

يؤدي الى تحسين نفاذية التربة وتقليل التأثير الضار ذلك ضروريا للنمو الطبيعي للنبات ك
 .( Wilcox,1948للصوديوم )
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اال انه يوجد ، الفعاليات الكيميائية عنصر الكالسيوم  حيثيماثل عنصر المغنيسيوم من 
مما يعمل على  ،كميات كبيرةبكميات اقل من الكالسيوم بصورة ذائبة وذلك لميله الى الترسب ب

في حين يشترك االثنان بكونهما من مسببات عسرة  ،اتحاده مع الماء بشكل أكبر من الكالسيوم
تزداد قيم المغنيسيوم في فصلي الشتاء والخريف نتيجة ألذابة التراكيب و ( . Hem,1989المياه )

فضال عن انحالل  ،خالل تلك الفترة األمطارالصخرية الحاوية على المغنيسيوم بفعل تساقط 
المغنيسيوم والجير والجبس من الصخور الغنية بالمركبات المذكورة أعاله التي يمر عليها نهر 

 .(6153،ي الصيف والربيع )الكالبي الفرات في حين تنخفض قيمه في فصل

يمثل الكالسيوم والمغنيسيوم السبب الرئيسي للعسرة في أغلب المياه بالرغم من وجود 
 على التقليل مغنيسيوماذ يعمل ال ،عناصر فلزية أخرى مثل الحديد والمنغنيز والخارصين وغيرها 

 CO2اذ ان له القابلية على أختزال قابلية ذوبان  ،للماء  Buffer Capacityمن السعة التنظيمية 
ذائبة وذلك لميله للترسب   بكميات ٌأقل من الكالسيوم بصورةه يوجد فأنوبالرغم من ذلك  ،في الماء 

 ( .Allen et al ,2000بكميات كبيرة )

أذ يحتل المرتبة  ،ألرضيةأما الصوديوم فيعد من بين العناصر األكثر وفرة في القشرة ا
أنه ينظم عملية عبور  إذ ،غذاء االنسانيستغنى عنه في  وال ،لعناصر في الطبيعة لالسادسة 

( وينتج عن زيادة تركيز الصوديوم في 6111،المواد خالل الغشاء البالزمي للخلية الحية )الرفاعي 
المتمثلة بالطعم المالح  التأثيراتفضال عن  ،مياه الشرب مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم

( .ان زيادة تركيز الصوديوم في مياه 5-ملغم لتر 611للمياه التي يزيد تركيز الصوديوم فيها عن )
ذلك ك ،أو يؤدي الى نقص في تجهيز العناصر األخرى ،الري قد يسبب سمية لبعض النباتات

ان زيادة نسب تراكيز  ،(6111، )الحسينييسبب التشتت وانسداد المسامات ونقصان نفاذية التربة 
وبالتالي يؤدي الى حدوث  ،الصوديوم في المياه يؤدي الى تقليل نسب تراكيز الكالسيوم والمغنيسيوم

رتباط ايونات الصوديوم ا عنومن ثم تقل نفاذية التربة الناتجة  ،عملية التبادل االيوني فيما بينهم
 ذ اقترحتإ (.Tood,1980الصوديوم )از امتز بدقائق الطين في التربة وهذا التبادل يقاس بنسبة 

ل مختبر الملوحة من قب  Sodium Adsorption Ratio(SARنسبة امتزاز الصوديوم )
هذه القيمة في معايير  استعملت. و مياه الريفي وم للتنبؤ بخطورة الصودي ا  مؤشر بوصفه  األمريكي
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 ، U.S. Salinity   Laboratory Classificationكل من مختبر الملوحة األمريكي 

Richards (1954)  ( . 5779،)خليل  5796ومارش  5795وفان هورن 

انه  كذلك ،يعد البورون من العناصر الضرورية لنمو النباتات لكنها تحتاجه بكميات قليلةو 
البورون ف ( .Feigin et al,1991يكون ذا تأثير سام عندما يزداد تركيزه عن قابلية تحمل النبات )

لذلك وضعته  ,حدود معينة اذا زاد تركيزه في مياه الري عنيسبب اضرار بالغة للنباتات النامية 
المعايير األساسية في التقييم مثل تصنيف  بوصفه أحدالعديد من نظم تصنيف مياه الري 

(Gupta,1979)،) (Ayers & Westcot 1985 .  االيونات المسببة للسمية في المياه  أبرزان
مياه البزل  استعمالالعناصر الثقيلة نتيجة التوسع في  فضال  عنهي الصوديوم والكلوريد والبورون 

 (5779 ،مصادر لمياه الري أو تلوث مياه الري بها )خليل بوصفها ومياه الصرف الصحي 

 ،الصوديوم أو الكالسيوم أو المغنيسيومالكلوريد في المياه السطحية على شكل أمالح يوجد 
وقد يدخل للمياه عن طريق المتدفقات الصناعية ومياه بزل األراضي الزراعية وفضالت المجاري 

(. ان أهمية WHO,1996الكلورين )استعمال ويزداد في مياه الشرب بعد عمليات المعالجة ب
(. Kovda,1973ن )ح الطيو على سطفي تحديد نوعية المياه تكون قليلة النه اليمتز  الكلوريد

 ،ال يملك أي تاثير في الصفات الفيزيائية للتربة  الكلوريد( ان أيون 5795وذكر عالوي وحمادي )
عن وعليه فانه يدخل في تقييم نوعية مياه الري فقط  ،يدمص على معقد التربة  انه ال فضال  عن

في مياه نهر الفرات  الكلوريديزداد تركيز و المباشر في النباتات والمحاصيل الزراعية .  تاثيره طريق
 (.5799 ،)سلمان مع انحدار النهر االقسام الجنوبية من العراق تعد المياه كلوريدية في 

اما البيكاربونات تنتج من عمليات التجوية للمعادن السليكاتية والكاربونية بفعل حامض 
يتفاعل مع ماء المطر  إذ ،ومن تفاعل ثاني أوكسيد الكاربون الموجود في البيئة الكاربونيك

بمساعدة درجة الحرارة مكونا حامض الكربونيك المخفف وهو حامض سريع التحلل والتحول الى 
 ( .6119،بيكاربونات )سدخان

وتركيزها في المياه يتراوح بين  ،من العناصر الواسعة االنتشار في قشرة األرض الكبريتات تعد 
وتدخل ( , 5779APHAبضعة ملغرامات الى عدة من االف الملغرامات في اللتر الواحد )

وتزداد تراكيز الكبريتات في األوقات  ،الكبريتات الى مصادر المياه عن طريق المتدفقات الصناعية 
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 األمطارض الصخور بفعل تساقط الباردة من السنة نتيجة النحالل الجبس وكبريتات الصوديوم وبع
( . ان من اكثر االشكال التي يتواجد بها الكبريت في المياه الطبيعية  هو بشكل 6117،)العيسى 

في  وتعد الكبريتات من المواد المسببة للعسرة الدائمية ،ايون الكبريتات متحدا مع ايونات موجبة 
المياه وبخاصة عند وجودها على شكل كبريتات الكالسيوم والمغنيسيوم وتدخل ضمن المواد المسببة 

( ملغم / لتر )عباوي 611عندما يكون تركيزها اكثر من )للمياه وتعطي طعما ملحيا  ،للملوحة 
 ( .5771 ،وحسن 

 ( Heavy elements)الثقيلة   عناصر)ه( ال

 .غم 1.1 اعلى منالثقيلة على العناصر الفلزية التي لها كثافة عناصر يطلق مصطلح ال
 Asو  Cd،Co ،Cr ،Cu ،Fe ،Hg ،Mn ،Mo ،Ni ،Pb  ،Zn، متضمنة -3سم

(SSSA,2008 )  .يميز هذه الملوثات عن الملوثات األخرى ثبوتيتها العالية وبقاؤها  هم ماأ  أن
 تتطاير وال تتحلل وال تتحول وال انها ال كذلك ،في البيئة لمدة طويلة وعدم قدرة الجسم على أيضها 

تتحلل ضوئيا( عند وجودها في البيئة لكنها تتحد لتكون مركبات متنوعة  شعة الشمس )الأر بتتأث
 ( .6112،)الدهيمي،ومعقدة 

محدودة وذات  أو تكون ذات قيمة بايلوجية ،تصبح هذه العناصر سامة في التراكيز العالية
تأثير سمي حتى في التراكيز الواطئة مثل الرصاص والكادميوم والنيكل والكروم والزئبق وغيرها 

العناصر ذات الكثافة  ،( . ولعل أهم هذه العناصر واخطرها على صحة االنسان 6112،)سلمان
( وغالبا 1361،( ومن أهمها الزئبق والرصاص والكادميوم .)السعد وسلمان3غم/سم 1األعلى من )

(. أشار Sanchez,2008مايكون وجود المعادن الثقيلة في البيئة دليال على تعرضها للتلوث )
Davies et al, 1991) إلى إن تركيز هذه العناصر يعتمد على درجة الحرارة والملوحة و )pH 

والمساحة السطحية للمواد العضوية والمعدنية المتواجدة في النهر. تتواجد العناصر الثقيلة في 
البيئات المائية أما في حالة ذائبة أو في الحمولة العالقة أو في الرسوبيات القاعية أو ضمن 

ولمدة طويلة ال  أال أن قياس تراكيزها في الماء ،التركيب البلوري للمعادن المكونة للرسوبيات النهرية
يعطي مؤشرات دقيقة للتلوث بسبب تباين تصاريف المياه وعدم استقرارية مصادر التلوث ، لذلك 

مايكرون (  2أن جزيئات الرسوبيات التي حجمها أقل من )  إذيجرى التركيز على الرسوبيات 
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معادن الطين  تحتوي على تراكيز عالية من العناصر الثقيلة وذلك الحتوائها على نسب عالية من
 .  ( UNESCO ,1983 )والتي تمتلك قابلية أمتزاز عالية لهذه العناصر في بيئة الترسيب

هناك الكثير من المصادر التي يمكن ان تزود البيئة المائية بالعناصر الثقيلة وبتراكيز 
فهي اما مصادر طبيعية وتشمل عمليات التعرية والتجوية لصخور المعادن الطبيعية  ،مختلفة 

-Fernandez-Leborans & Olallaوحرائق الغابات والمحاصيل الخضرية والعواصف )

Herrero،2000وهي تمثل جميع المصادر الناشئة عن فعاليات  كون مصادر بشرية( . او ت
صباغ ونواتج والنسيج والبطاريات والجلود واأل عة األسمدةاالنسان كالفضالت الصناعية مثل صنا

كبيرا  في إضافة  اثرا  معامل تكرير النفط وفضالت المستشفيات وغيرها . وتؤدي الفضالت المنزلية 
  (2003,السعد وجماعته،Ulmanu et al,2003كميات من العناصر الثقيلة الى المحيط المائي )

مياه الصرف الصحي لري  استعمالفي بعض األحيان يكون التلوث بالمعادن الثقيلة ناجما  عن 
 ( .  Adelekan,2011 ) & Abegunde المحاصيل الزراعية ومنها محاصيل الرز

موصل ردئ للحرارة  ،الرصاص معدن لين ومرن لونه ابيض مزرق قابل للتشكل والطرق 
ومقاوم للتأكل . تحتوي خاماته عادة على عنصر الكبريت والزنك والنحاس ومن أهمها وجودا في 

في طالء تعمل ( المسPbs( الذي يتركب من كبريتيد الرصاص )Galenaالطبيعة خام جالينا )
 ( . 6113، أخرونكصبغة زرقاء )السعد و  يستعمل كذلكالمرايا 

( وكتلة ذرية 48الكادميوم يعد من العناصر الثقيلة لكونه يمتلك : عددا ذرّيا  عاليا  ) اما
كذلك اكتسابه صفات فلزية أخرى  ،( 3-ميكاغرام م 8.64( وكثافة عالية تقدر ب ) 112.40)

 : Cadmium & Its Compounds,2004)ككاتيون ،الثباتية ،السحب ،الطرق ،مثل االيصالية
Watts,1998 )  . 0.16ان الكادميوم نادر الوجود اذ يبلغ معدل وفرته في القشرة األرضية   

 ،5-لتر مايكروغرام 1؛ في األنهار 5-غرام مايكروغرام 0.5-0.1؛ في الترب  5-غرام مايكروغرام
إن الجزء األعظم من الكادميوم  ،( 1998APHA,)5-مايكروغرام لتر 51-5وفي المياه الجوفية 

خاصة عمليات حرق الوقود والزيوت ،الموجود في البيئة يكون مصدره الرئيس النشاطات البشرية 
كذلك فإن  ،(airborneورماد الفضالت المنزلية الذي يعد مصدرا أساسا  للكادميوم المحمول هوائيا )

هم في إضافة نسب ال بأس بها من الحديد والرصاص وما تقذفه البراكين يسا،مصاهر النحاس 
(. تكون مركبات الكادميوم في الماء إما في صورة ذائبة 6111 ،الكادميوم في الجو )حمزة 
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عالية في المياه إذ يصل درجة ثبات وهذه المركبات تكون متنقلة وذات  ،أوٍ معقدات غير ذائبة 
إن تركيز ( cadmium and compounds,2004) ،( يوم 200عمر النصف لها إلى أكثر من)

الكادميوم والرصاص في االجزاء الجنوبية من الفرات عالية وتفوق المستويات المسموح بها 
 .5729والمحددة من منظمة الصحة العالمية ونظام حماية األنهار من التلوث لعام 

 ((Water quality assessmentتقييم نوعية المياه   2-6

من قبل االنسان  ستعماللمدى صالحية المياه ومالءمتها لالنوعية المياه هي مقياس 
ن من أهم المؤشرات التي تؤثر إ( 6111فقد ذكر العمر ) ،( Warren,1971والحيوان والنبات )

نوعية المياه هي الخصائص الكيميائية )االمالح والمركبات الكيميائية األخرى ( والفيزيائية  في
أن أول من أشار )الحرارة واالشعاع( والحياتية )الكائنات الحية( والحسية )الطعم واللون والرائحة (. 

ح الذائبة هو العالم إلى أهمية نوعية مياه الري على أساس التركيب الكيميائي والتركيز الكلي لألمال
Hilgard (1906)  وتاله الكثير من الباحثين في هذا المجالKelley and Brown (1928)  و

Richards (1954)    و Ayers and Westcot (1985)  وFollet and Soltanpour 

. وأن األسس التي اعتمدت لغرض تقييم مياه الري تعتمد على المخاطر التي تسببها تلك  (2001)
المياه للتربة ونمو المحاصيل والحيوانات وكذلك اإلنسان الذي يستهلك تلك المحاصيل 

 ( .6119،)الصباح

المختلفة فقد تحتوي هذه المياه على كميات غير  عماالتستان تحديد نوعية مياه الري مهمة جدا لال
نها تأثيرات سلبية على قليلة من االمالح الذائبة المختلفة في تركيزها وتركيبها االيوني مما ينجم ع

( . وفي السنوات األخيرة 5779 ،الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربة ونمو النبات وانتاجيته) غليم 
( وحسب ما FAOغالبا  ما يعتمد على التصنيف الذي تعتمد عليه منظمة الغذاء والزراعة الدولية )

يعتمد على التركيز الكلي لألمالح بوصفه عامل النوعية  إذ ((Rhoades et al,1992ورد في 
 .مياه الري  ستعمالالرئيس ال
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 ( Remote Sensing )االستشعار عن بعد  7-2

وتطبيقات هذه التقانة  ستعماالتالقد تعددت تعاريف تقانة االستشعار عن بعد نظرا لتعدد 
االستشعار عن بعد أنه تقانة لدراسة أهداف أو اجسام  ( (Johnson & Janzal,1973اذ عرف 

. في عدة بقياس وتسجيل طاقة الطيف الكهرومغناطيسي لمنطقة معينة أو مناطق ،من مسافة 
انه سلسلة من التفاعالت بين المادة وطاقة االشعاع   ( (Baumgardner,1980حين عرفه 

فقد عرف  5779المواد . أما لولو  أنعكاسية عن طريقويمكن استالم المعلومات األرضية 
االستشعار عن بعد أنه تقانة دراسة األشياء عن بعد من دون تماس فيزيائي مباشر معها بهدف 

ومن ثم معالجة هذه المعطيات للحصول على المعلومات المطلوبة وتجري هذه  ،جمع المعطيات 
الى آالف  فاعها بين أمتارالعملية من على منصات مختلفة أرضية وجوية وفضائية يتراوح ارت

االستشعار عن بعد أنه علم وفن للحصول  ((Lilleasand & Kiefer,2000وعرف األمتار 
او منطقة أو ظاهرة بوساطة أجهزة تحسس من منصات مختلفة  ،على المعلومات عن جسم 

)أرضية وجوية وفضائية ( وتحليل للبيانات المتحصل عليها بشرط عدم حصول تماس مادي 
أطوال موجية خارج أمكانية  استعمالالطيف الكهرومغناطيسي . وأوضحا بأنه يمكن تخدام اسوب

 ( لذا عرف بأنه علم الالمرئيات . μm 1.9-1.2العين البشرية )

عمليات تشغيل أنظمة  فيها ،تشمل أنشطة االستشعار عن بعد العديد والكثير من األنشطة 
الحصول على البيانات على شكل صور وتخزينها ومعالجة هذه البيانات الحقا   ،األقمار الصناعية 

 . ( Chuvieco & Huete,2010ثم تفسير ونشر نواتج الصور والبيانات ) ،

 (Applications of RemoteSensing)عن بعد  تطبيقات االستشعار 2-7-1 

لتفردها بعدد من الخصائص تستخدم تقنيات االستشعار عن بعد في مجاالت عديدة طبقا  
 واهم هذه المجاالت  ،والصفات المميزة التي تساعدنا على تحقيق الهدف والغاية المرجوة من الدراسة

دراسة المياه السطحية و  ،عن الثروات الطبيعيةهندسية والتنقيب ت الجيولوجية والجيو لدراساا
وضع و  ،والتنبؤ بالكوارث الزراعية ،هااستخدامو  األراضي،وتصنيف  ،الدراسات الزراعيةو  ،والجوفية

والتنبؤ  ،االرصاد الجويةو  ،ليمي والمدني والتنظيم العمرانيالتخطيط االق و ،الخرائط الطوبوغرافية
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ورصد الكوارث  ،التلوث البيئي إضافة الى ،الكشف عن اآلثارو  ،بالطقس واالحوال الجوية
 .(6119،)الجنابيوحفظ الطاقة وأستهالكها  ،الطبيعية

يستخدم االستشعار عن بعد في دراسة المياه وتلوثها عن طريق االنعكاسية الطيفية للمياه 
بتعيين كمية وتركيز المواد العالقة وتعيين التوزيع المكاني لتيارات المياه   ((Taylor,1985قام أذ 

-1.1طوال الموجية )ضمن القنوات الطيفية ذات األ Landsat-MSSالعكرة باستعمال صور 
1.2 µm، µm 0.6-0.7)،  درس و(Yang&Yang,1999)  ظاهرة االثراء الغذائي

Eutrophication بحيرة  فيTi-chi تايوان باستعمال صور  فيSpot  وتم في هذه الدراسة تحديد
تقنية االستشعار عن بعد في مراقبة نوعية  استخدامعوامل يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار عند 

وهي استعمال الحزم الطيفية المناسبة واستعمال تقنيات معالجة رقمية مناسبة وكفوءه لتحويل  ،المياه
 & (Lillesand,2000ذكر و  ،المياهمؤشرات عوامل نوعية  إلىاالنعكاسية في الصور الفضائية 

Kiefer (  إلىجريت لغرض التوصل أفي دراسة لبحيرة ميشيكان (قابلية القمر الفرنسيSpot-1 )
)قدرة  للصور الفضائيةحصائية بين المواصفات الطيفية إيجاد عالقة إذ تم إفي دراسة تلوث المياه 

( وتركيز المحتويات العالقة والمذابة المستحصلة من التحاليل المختبرية من خالل م61تمييز 
 Landsatموازنة عالقة االنعكاسية الطيفية مع نوعية المياه من المعطيات الفضائية للقمرين )

،Spot).  

مدينة شانغهاي في الصين حيث استعملت  في ((Yanling et al,2006لـ دراسه فيو 
للمتحسس  2-5بأربع نطاقات طيفية من landsat 5مريكي صورة القمر الصناعي األ

Thematic Mapperالنتيجة ايجاد عالقة احصائية بين االنعكاسية الطيفية لنماذج مياه  ، وكانت
 Biological oxygen demand)) (BOD)المتطلب الحيوي لالوكسجينمختبرية وبين نسبة 

في هذه النماذج COD) (Chemical oxygen demand) ) والمتطلب الكيميائي لالوكسجين
 المائية.
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 المبدأ الفيزيائي لعملية االستشعار  2-7-2

 ان المستلزم األول لتقنيات االستشعار عن بعد هو االعتماد على مصدر الطاقة ألنارة
الهدف )ما لم يكن الهدف ذا انبعاث ذاتي( وهذه الطاقة تكون على هيئة اشعاع كهرومغناطيسي 
ناتج عن تفاعل الحقل الكهربائي مع الحقل المغناطيسي المنتشر في الجو واألوساط األخرى التي 

 ( .6113،مصدرها األساس الشمس )الداغستاني 

ة وتتصرف بطريقة تخضع ألسس تمتاز كل االشعة الكهرومغناطيسية بصفات أساسي
تتألف االشعة الكهرومغناطيسية من الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي الذي  إذالنظرية الموجية 

يصنع زاوية قائمة مع الحقل الكهربائي وينتقل كالهما بسرعة الضوء . ولالشعة الكهرومغناطيسية 
رتباط الموجة والتردد أل هما طول خصائصها المتعددة ولكن الذي يهمنا في االستشعار عن بعد

  (6111،)عبد الهادي  سرعة الضوء بهما وفق المعادلة المعروفة

 

C = λ υ  ….. (1)                                                                 

   إذ

C    م/ثا . 10*83سرعة الضوء وتساوي 

  (λ. تمثل الطول الموجي بالمتر   ) 

   (υ)  التردد )دوره في الثانية( . هذا يعني ان العالقة بين الطول  الموجي والتردد عالقة عكسية
 فكلما زاد الطول الموجي قل التردد والعكس صحيح  .

 ( (Spectral Reflectanceاالنعكاسية الطيفية 3-7-2 

تعرف االنعكاسية الطيفية لجسم ما بأنها النسبة بين شدة الطاقة الكهرومغناطيسية 
المنعكسة عن سطح جسم في طول موجي معين أو حزمة موجية معينة الى شدة الطاقة 
الكهرومغناطيسية الكلية الساقطة عليه في الطول الموجي أو الحزمة الموجية نفسها ويعبر عنها 

 (6119،)نجيبوفق المعادلة  بالنسبة المئوية وتحسب
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R(λ)% = L(λ)/I(λ)  …… (2)                                                     

 إذ

R النعكاسية=ا 

L االشعة المنعكسة من الهدف = 

 I االشعة الساقطة على الهدف = 

وسيلة مساعدة للكشف عن طبيعة االغطية بوصفها االنعكاسية الطيفية  استعماليمكن   
األرضية السائدة ومكوناتها في منطقة ما وأيضاح مدى تأثير خصائص كل نوع في تحديد الحدود 

ان طبيعة  (Lilleasand& Kiefer,2000)بين الفاصلة بين الوحدات المكونة للنظام البيئي 
تفاعل الطاقة الكهرومغناطيسية ونوعيتها مع مكونات البيئة األرضية يمكن ان تمثل بالمعادلة 

 :التالية 

Ei (λ) =Er (λ) +Ea (λ) +Et (λ) …….(3)  

 نا إذ

Ei (λ)  الواردة الطاقة تمثل. 

Er (λ)  المنعكسة الطاقة تمثل. 

Ea (λ)  الممتصة الطاقة تمثل. 

Et (λ)  النافذة الطاقة تمثل. 

  (λ)   تمثل الطول الموجي . 

نبات( في الصور الفضائية  ،تربة  ،رضية )مياه مح األهداف والمالن درجة وضوح األإ 
قمار والواصلة الى متحسسات وكواشف األ تعتمد على مقدار االشعة المنعكسة عن تلك االهداف

 (.Adruy,1990الصناعية )



30 
 

كسة االرض يمكن ان تحدد من قياس كمية الطاقة المنع الصفات الطيفية لظواهر سطحان 
فقي بمنحنى االنعكاسية الطيفية مختلفة على المحور األطوال موجية العن االهداف االرضية 

Spectral Reflectance Curve  ، اذ توجد لكل ظاهرة من ظواهر سطح االرض منحنى خاص
 .(5)موضح في الشكل  ماكاليتكرر لظاهرة أخرى 

 

 

 

 

 

 

 (Jensen;2000( منحنيات االنعكاسية الطيفية النواع مختلفة من غطاءات االرض)5الشكل )

 (Lillesand & Kiefer,2000( عالقة االنعكاسية الطيفية ألنواع غطاء األرض )6الشكل )
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 ،الطبيعية )ماء  ةة الثالثنعكاسية الطيفية للمعالم الرئيساال ى( الى منحن5يشير الشكل ) إذ
كلما أزداد الطول الموجي بين القنوات  صن منحني االنعكاسية للمياه يتناقنالحظ ا إذنبات(  ،تربة 

 ،كلما كانت المياه صافية الطبيعية المرئية وتحت الحمراء القريبة الى أن تقترب قيمتها من الصفر 
امل ن ذلك يشير الى وجود عو إقيم االنعكاسية عن هذا المنحنى ففي حالة وجود أختالف في و 

 ة المياه .ور الفيزيائية للمياه التي تسبب عك مؤثرة في تغيير الصفات

 ( Water Spectral Reflectance)   االنعكاسية الطيفية للمياه 4-7-2

الطوال الموجية ا استعماليمكن تحديد المسطحات المائية باالستشعار عن بعد بسهولة ب 
الخاصة بمنطقة االشعة تحت الحمراء القريبة و المتوسطة بينما يمكن تحديد بعض حاالت المياه 

ان مقدار االشعة ،( 5772،ورالف المرئية )توماس لألشعةبصورة أفضل باألطوال الموجية 
نوعية المياه )  علىالكهرومغناطيسية الساقطة على المياه والمنعكسة عنها تتأثر بعوامل عدة تعتمد 

ن االشعاع الساقط على كتلة إذ إ ،عميقة ( وحالة الجو وضحلة أ ،صافية  ،سواءا  كانت عكرة 
تحدث التي المياه والمنعكس عنها الى منصة التحسس النائي يتعرض في طريقه الى االستطارة و 

 كذلك ،ي الجوبسبب ذرات الهواء التي تتبادل فعل الطاقة مع االشعاعات المارة ف بشكل اساس
ذكر  و ،(5775،ذرات الغبار وبخار الماء يعدان سببا  من أسباب االستطارة الجوية )الشيخ 

أن االنعكاسية الطيفية للماء في اغلبها ليست دالة للماء بل الى الشوائب  5792 ،السعدي واخرون 
الطاقة بسبب سطح الماء ويحصل به فقدان في  االشعاع الشمسي يدخل إذ ،المتضمنة معه

نعكاس ل بسبب جزيئات الماء والتشتت واإلالعمليات المتمثلة باالمتصاص والتشتت الحاص
على عند االطوال الموجية أ ن للماء انعكاسية إنكسار بواسطة المواد الموجودة في المياه . واإل

تحت الحمراء  ةالماء الطاقة الخاصة بجزء االشع اذ يمتص ،مايكرومتر  0.6االقصر من
ولهذا السبب غالبا ما يستعمل التحسس بهذا الطول الموجي لغرض تحديد حدود  ،المنعكسة القريبة

اكبر  مثلوالذي ي ،المسطحات المائية ورسم خرائط لها بسب ظهور هذه المسطحات بلون معتم
مما  ،تضاد مناسب مع االرض المحاذية فتظهر عندئذ حافات هذه المسطحات حادة التفاصيل

 . (Sawin&Davis1978)يسهل اقتفاء اثرها في الصورة الفضائية 
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ا  ة من المياه نجد أن هنالك أختالفوعند تحليل منحنيات االنعكاسية الطيفية ألنواع مختلف 
في مقدار االنعكاسية الطيفية لكل نوع من االنواع وذلك بسبب وجود عوامل مختلفة تؤثر  ا  واضح

 -على قيمة االشعة المنعكسة من المياه ومن هذه العوامل:

  وجود الملوثات في المياه تقلل من االنعكاسية في المنطقة المرئية وتحت الحمراء وذلك
 (3في الشكل )ما كالساقطة بسبب وجود المواد العضوية التي تمتص االشعة 

 (.6112،)النعيمي
 

 

 

 ( االنعكاسية الطيفية للمياه العكرة والصافية .3الشكل )

  ان زيادة تركيز االمالح في المياه يزيد من مقدار االنعكاسية الطيفية لها في الحزم المرئية
 من الطيف الكهرومغناطيسي وتقل في حزم االشعة تحت الحمراء .

   ذلك الى تغيرات في نفاذ  عكورة في المياه سوف يؤدي أووفي حالة وجود مواد عالقة
المياه وحسب درجة عكورة  لى كتلة المسطح المائي ومن ثم تغيرات في انعكاسيةإاالشعة 

ذ تزداد اإلنعكاسية بزيادة العكورة بسبب وجود دقائق الرسوبيات الناتجة من عمليات إالمياه 
         (2موضح في الشكل ) ماكو  (0.4µm-0.7µm)ضمن االطوالالتعرية وخاصة 

(.David  & William,1990) 
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 (  تأثير تركيز المواد العالقة في االنعكاسية الطيفية للمياه .2)شكل 

 ن المياه الصافية الجارية ذات انعكاسية طيفية عالية في الحزم المرئية .إ 
  زيادة العكارة للماء تزيد من االنعكاسية وسبب ذلك أن عكارة الماء تعني وجود تراكيب

معدنية وتربة طينية عالقة ساهمت بحصول انعكاسية أكبر لألشعة الساقطة )النعيمي 
،6112. ) 

كبيرا  في تحديد االنعكاسات واالنبعاثات  اثرا  الخالصة أن للخواص الفيزيائية لألهداف االرضية 
لألجسام المائية فعلى سبيل المثال يظهر الماء الصافي بمظهر أسود في البيانات الفضائية 
والصور الجوية في االفالم تحت الحمراء الملونة الن خاصية انعكاس الماء منخفضة جدا  في هذا 

 الطيف اي الماء يمتص معظم الطاقة . 

ت عكارة المياه عالية بسبب المادة الخضراء )الكلوروفيل( عندئذ تظهر المياه بلون أما اذا كان
أزرق فاتح ويتدرج اللون االزرق الى غامق كلما قلت كمية المادة الخضراء والسبب يعود الى انه 

أما اذا كانت  ،كلما زاد تركيز الكلوروفيل في الماء تحدث زيادة عند االطوال الموجية الخضراء 
ارة الماء سببها المواد العالقة فكلما زاد تركيز المواد العالقة زاد االنعكاس في الطيف االحمر عك

خضر اذا قلت عكارة المياه كان هنالك عندئذ تظهر هذه المياه باللون األ( مايكرومتر و 1.2-1.9)
للون زرق . ان اأمكم( وعندئذ تظهر المياه بلون  1.2-1.1انعكاس طفيف في اللون االخضر )

االزرق للمياه جاء نتيجة تشتت االشعة بالجزيئات الغروية )اقل من واحد ميكرون( العالقة في 
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ن هذا إأحجام الجزيئات عن ميكرون واحد فوعندما تزيد   Tyndallالمياه وهو ما يدعى بظاهرة 
يؤدي الى تشتت جميع االلوان وبذلك تظهر المنطقة الرسوبية في المياه بمظهر أبيض 

(Adruy,1990.) 

 

 

 

 

 

 

 

من كتلة المسطح   م51( مخطط يمثل نفاذية االشعة ألنواع مختلفة من المياه خالل عمق 1الشكل )
(Specht et al ,1973. ) 

 ((Image Classificationتصنيف المرئيات 5-7-2 

ان المقصود بتصنيف الصور هو تصنيف كل بكسل في الصورة الرقمية الى واحدة من  
 كانيةالنتاج خرائط م تعملوهذه البيانات المصنفة باإلمكان ان تس ،عدة طبقات او اغطية أرضية 

البيانات متعددة الطيفية الجراء عملية  عملموجود في الصورة وعادة  ما تستللغطاء األرضي وال
( تصنيف الصور يكون الجزء األكثر أهمية من تحليل   Lillesand & Kiefer,2004التصنيف) 

 Supervisedجراء عملية التصنيف بأسلوبين هما التصنيف المراقب إالصور الرقمية . ويمكن 

Classification  والتصنيف غير المراقبUnsupervised Classification . 
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 ((Supervised Classificationأ ــ التصنيف المراقب )الموجه( 

إذ  ،عمليكون هذا األسلوب في التدريب موجها  أي يكون مسيطرا  عليه من قبل المست
( لكل نوع يتوقع وجوده في المنطقة تحت Training Specimensالعينات التدريبية ) تختار

أساس مدى تقاربها وتطابقها مع  على  Pixelالدراسة . وتصنف كل وحدة من وحدات الصورة 
 ( . 6119،حية االستجابة الطيفية )الجنابياالعينات التدريبية من ن

 ((Unsupervised Classificationب ــ التصنيف غير المراقب )غير الموجه( 

اختيار عدد كبير من األصناف دون  عملأذ يتيسر للمست ،ليا  اكثرآيكون هذا األسلوب 
ولكن غالبا  ماتكون نتائجه غير واقعية بالمقارنة مع  ،علم مسبق بمعالم المنطقة المراد تصنيفها

ويمكن  ،ها تعطي أنطباعا  اوليا عن مجاميع البيانات المختلفةفأنومع ذلك  ،التصنيف المراقب
طبقات لتحديد الفئة الطيفية لكل بكسل لتحديد العدد وموقع النطاقات الطيفية وال عمالهاست

(Richards &Jia,2006. ) 

 الدالئل الطيفية : 2-7-6

  Normalize Differences Vegetation Index (NDVI) دليل الغطاء الخضري

 االستشعار قياسات في عملةالمست التحليالت بعض في يساعد بسيط رقمي مؤشر عن عبارة هو
 ان يمكن المؤشر هذا قيم ، الطيف ألوان من  القريبة الحمراء االشعة جيدة وبصورة يعكس بعد عن

،  ١,٠ و ١,١ بين تتراوح المؤشر لهذا المثالية القيم الحال بطبيعة ولكن ١ الى ١ سالب بين تتراوح
 من لكل منخفضة انعكاسية تعطي واألنهار والبحيرات والبحار كالمحيطات السطحية المياهإذ ان 

 التربة منخفضة، المؤشر لهذا والسالبة الموجبة القيم تكون وبالتاليعملة المست الطيفية النطاقات
 تميل وبالتالي الحمراء األشعة من اكبر بصوره المنعكس الطيف من القريبة الحمراء األشعة تمتص

( NASA,2015) ١,٠ الى ١,١ من بحوالي منخفضة او قليله المؤشر هذا قيم نتائج تكون ان الى
 :من المعادلة التالية  NDVIويتم أيجاد ال 

NDVI (ETM+) = (1.5*(Band 3 - Band 2) / (Band 3 + Band 2)+0.05)…..(4)  
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  Land water mask (LWM) الماء االرضيدليل الغطاء 

 وهو ، والمياه االراضي بين الفروقات تحديد في المستخدمة األدوات اهم احد المؤشر هذا يعد
تعد  ولكن ٠٢٢-١ بين تتراوح المؤشر هذا وقيم ، المائية المسطحات انواع لتصنيف مهما متغيرا

 . ويحسب من المعادلة التالية (NASA,2015) ٢١-١ بين المثالية المياه قيم

Land Water Mask (LWM) = (band4)/ (band2+0.0001)*100)…… (5)    
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 (   (Materials and Methods ق العمل ئامواد وطر ال -3

 : منطقة أجراء البحث  3-1

نة فرات ابتداًء من مديجراء البحث في وسط وجنوبي العراق على مسار نهر التقع منطقة إ
ة في المنطقة الممتدة من مدين سباب تملح نهر الفرات ألغرض دراسة  (البطحاء)لى )أبو صخير( إ

ق حث المناطوقد شمل البفي محافظة النجف الى مدينة البطحاء في محافظة ذي قار  أبو صخير
 :وتفرعات النهر االتية 

 بين مدينتي أبو صخير والبطحاء . مجرى النهر الرئيس -1

 التي تصب في مجرى النهر وفروعه ضمن منطقة البحث . بزلمياه ال -2

 على مياه نهر الفرات . في منطقة البحث وتاثيرها النزيز مناطق -3

 .      وتاثيرها على مياه النهر للمدن الواقعة على مجرى النهر الثقيلةمياه الشبكات  -4

       التمهيدية اإلجراءات:  3-2

 المنطقة عن ةوالمتوفر  المساعدة الوسائل ببعضتمت االستعانة  ،بغية تنفيذ أهداف هذه الدراسة       
 الجغرافيةو  الجيولوجية والهيدرولوجية الدراسات بعضفضاًل عن الخرائط الجيولوجية  بعض ومنها

ح الذائبة الكلية األماللتغيرات قيم  طات الرئيسية والفرعية وفقاً مواقع المح ثم ُحددت للمنطقة السابقة
 لمياه النهر.

      الميدانية اإلجراءات:  3-3

عدة رحالت استطالعية، ونتيجة لذلك لتحديد مواقع أخذ العينات شملت االعمال الميدانية 
لية الكهربائية للتغيرات في قيم االيصا وفقاً  ألخذ عينات المياه الرئيسية والفرعية مواقع المحطات ُحددت

شح مواقع العيون المائية ومواقع ر  ُحددتو  ،لمياه النهر أو التغيرات الحاصلة في كميات مياه النهر
نهر والتحري ة التي تصب في المواقع المبازل الزراعية الرئيسُحددت المياه الجوفية القريبة من النهر و 

من ربة تواقع ألخذ عينات م ُحددتو قعها اعن مياه الصرف الصحي التي تصب في النهر وتحديد مو 
 . اذية للنهرالمحالمناطق 
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لتحديد مواقع المحطات الرئيسة  83/13/4312-1 للفترة بينطالعي المسح االست ُأجري
لغاية  1/11/4312المسح الميداني بتاريخ ُأجري  بعده لنهرمياه ال  TDSعلى ضوء تغيرات في قيم 

ة بواسطة عبوات نظيف في األسبوع األول من كل شهر عينات مياه النهر تمعإذ جُ ، 81/13/4312
ن ن لكل عينة ممكررا إخذ فرغت من الهواء وأغلقت بإحكام.لتر ملئت العبوات و  1.2ومغسولة سعة 

ووجود  ECالمحطات اعتمادا على تغير قيم  دتوتحد االيصالية الكهربائية لها توقيس كل موقع ، 
رف رشح المياه األرضية والصمواقع  ُحددتو  ،بعض المتغيرات الخاصة بتغير نوعية وكمية المياه

قناني  ستعمالالنماذج لها با تاخذو  ،ر الفراتالتي تؤثر او تصب في نه اه المجاريالزراعي ومي
 المحاذية لوادي النهرأما عينات التربة  ،لتر مغسولة بالحامض والماء المقطر 1.2بالستيكية سعة 

 GPS جهاز استعمالأخذ العينات ب جميع مواقع ُحددتكغم و  4-1بواسطة أكياس سعة فقد ُجمعت 
 6)  شكلالصورة الفضائية و  (1ي الجدول )فكما  ( Garmin GPS map 60 CSX( )كارمن) نوع

 . (7) و (

 ( مواقع واحداثيات محطات الدراسة1جدول )                 

Coordinates Code stations Location stations 

Northing Easting 

81.312817 22.234348 S1 أبو صخير 

81.732113 22.277132 S2 القادسية 

81.734774 22.211162 S3 المشخاب 

81.273318 22.627718 S4 الشنافية 

81.723322 22.612677 S5 غماس 

81.222332 22.631313 S6 الخسف 

81.213412 22.123678 S7 الهالل 

81.823416 22.443333 S8 المجد 

81.432763 22.148377 S9 العطشان 

81.882338 22.322663 S10 لصلوص 

81.812636 22.831222 S11 السماوة 

81.133843 22.228244 S12 الخضر 

81.174442 22.748336 S13 الدراجي 

81.142323 22.333342 S14 البطحاء 

 

 

 



23 
 

 

 .( خارطة لمنطقة الدراسة موضح عليها عينات المياه والتربة6شكل )              
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  اإلجراءات المختبرية : 3-4

 : تهيئة العينات للتحليالت المختبرية  3-4-1

 التربة الى عدة نقاط هي :  المياه و خضعت عملية جمع عينات  

 ) (Locationالموقع :  1-1-4-3 

 اعطاء يتم خاللها من التي األساسية النقاط من واحدة وهي مهمة الموقع اختيار عملية ان     
 في الدراسة ويتضمن اخذ العينات من منتصف النهر المحددة للمنطقة العناصر تركيز تعزز بيانات

  . قدر االمكان

  (Randomization) لعشوائيةا 2-1-4-3

 .     المحدد قعللمو  حقيقيا تمثيال تعطي لكي عشوائية بطريقة والمياه التربة عينات ُجِمَعت

 ) Size  (الحجم -1-4-33-

 ،عينات المياه فضاًل عن  ،تقريباً تربة كغم  2-1تراكيز فيها الحجم العينة المراد دراسة           
وبواقع مكررين لكل لتر من كل موقع  من المواقع التي تمت دراستها  1.1وضعت في عبوات سعة

الحتمال حصول تلف في اكياس الحفظ او العبوات و حصول خطأ في التجربة أو غيرها من موقع 
 األسباب . 

  (Labeling & Date)التعليم والتأريخ  -4-1-4-3 

تعد عملية التعليم ووضع تأريخ على العبوات أو األكياس التي تحتوي على المياه ونموذج            
 . وتاريخها لغرض التحليل المختبريات العينلتحديد تسلسل التربة مهمة 

 ) (Preservingالحفظ  -5-1-4-3 

ُحِفَظت العينات عند سحبها من المواقع في صندوق ونقلت الى المختبر للمباشرة بالعمل او        
 لحين اجراء الفحص عليها .
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 تحليالت خصائص التربة والمياه  3-4-2

 ( Physical Properties)الخصائص الفيزيائية  -أ

  (Particle size distribution)  Soilتوزيع حجوم دقائق التربة  1:
جففت هوائيا و  ،سم  30-0مق من من المواقع القريبة من النهر وبع أخذت عينات تربة مثارة

 ملم 2ثم مررت من منخل قطر فتحاته  ،الشوائب منها وطحنت في هاون خزفي في المختبر وازيلت
اجري التحليل لنماذج التربة بعد إزالة معادن الكاربونات والمادة العضوية بطريقة الماصة الدولية 

  ( .Richards,1954( والواردة في )Kilmer & Alexander 1949,الموصوفة من قبل )
 ( Turbidity) : العكورة 2

في )محمد،  ( كما Turbidity meterقيست عكارة المياه بواسطة جهاز قياس العكارة )  
2002.) 

 ((Chemical propertiesالخصائص الكيميائية  -ب

  ( (Electrical Conductivity: االيصالية الكهربائية  1

يصالية جهاز اال استعمالمباشرة ب هربائية لعينات الماء في المختبرااليصالية الك تقيس       

و  )m sd-1( وعبر عن نتائجها  SenceEC 300 Ecoنوع  meter Conductivityالكهربائية 

 جهاز األيصالية الكهربائية استعمال( ب1:1عينة تربة مع الماء ) راشحقدرت االيصالية الكهربائية ل

Conductivity meter   وحسب طريقة ( Richards,1954 ). 

 TDS  المواد الذائبة الكلية -2

 EC 300 نوع  Conductivity meter جهاز األيصالية الكهربائية  استعمالبTDS س قي 

Eco Sence  وحسب طريقة(1954 ،Richards) . 
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  pH: األس الهيدروجيني  3

معايرته  بعد جهاز االس الهيدروجيني استعمالب س االس الهيدروجيني للماء في المختبرقي      

درجة تفاعل التربة في قدرت  اما بالنسبة لعينات التربة ،(Buffer solutionبالمحاليل القياسية )

راين الموصوفة في )    (Mckeague,1978)( بطريقة 1:1مستخلص عينة التربة مع الماء )

 .(2003 وآخرون، 

  (Calcium & Magnesium measurement)و المغنيسيوم   الكالسيوم:  4

لتسحيح اطريقة  استعمالقدرت آيونات الكالسيوم والمغنيسيوم في عينات المياه والتربة ب 

 (.Jackson,1958كما جاء في )  EDTAبواسطة 

  (Total Hardness) : العسرة الكلية 5
 قدرت العسرة الكلية بإعتبارها حالة قياس الكالسيوم والمغنيسيوم في المياه معبر عنها بالملغم 

 حيث تم حسابها بواسطة المعادلة : 1-لتر
TH=2.5 Ca+4.1 Mg  … . .  (6) 

 
 (Soluble Sulphate Measurement) الذائبة : الكبريتات6

 420وعلى طول موجي  UV. Spectrophotometerبوساطة جهاز الكبريتات  قدرت      
 .( (Page et al,1982لطريقة الموصوفة في اكما جاء في نانوميتر 

 (Chloride)الكلورايد  -7

 استعمال( موالري وب0.141محلول نترات الفضة القياسي ) قدرت باستعمال طريقة التسحيح بواسطة
كما هو موضح في  1-لتر.ملغمب محلول كرومات البوتاسيوم دليال كاشفا وعبر عن النتائج 

Jackson,1958)). 
  Sodium measurement)  (: الصوديوم 8

( وحسب ماورد  Flamephotometerجهاز اللهب )  استعمالبتراكيز الصوديوم  قيست        
 .( (Jackson,1958في
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 البورون -9
 ما حسب spectrophotometerباستخدام جهاز  المستخلص( B-3) البورون أيون قدر

 .        ) (Page et al,1982في    موصوف
 : قياس العناصر الثقيله 10

 Atomic) بواسطة جهازفي المياه ) الكادميوم والرصاص ( الذائبة العناصر الثقيله  ُقدرت
Absorption Spectrometer AAS)  ( وكما جاء فيRevision,1992.) 

 التحليل االحصائي : 3-5

 SPSS (Statical Programming Socialبرنامج  ستعمالحللت النتائج احصائيا با
Science)  . البرنامج االحصائي  استعملوCurve Expert Professional 2.3  لوصف

نماذج المعادالت المختلفة  وحساب معنوية العالقات  استعمالالعالقات بين خصائص المياه با
 . (Steel & Torrie,1960)لما ورد في  اإلحصائية بينها وفقاً 

 ستشعاري جزء العملي اإلال 3-6

 الفضائية  لمرئيةا 3-6-1

لفرنسي اتمت االستعانة بالمرئية الفضائية لمنطقة الدراسة والملتقطة من القمر الصناعي 
spot6  بالتنسيق مع شركة البيت العراقي لغرض تحديد موعد  17/3/2011و 11/3/2011بتاريخ

 .لتتزامن مع موعد اخذ العينات  التقاط المرئية الفضائية

 معالجة البيانات  3-6-2

لكل مرئية  supervised and unsupervised غير المراقبو  المراقب التصنيف اجري
 . ( Meijerink,1989) دف الحصول على النتيجة األفضل وكما أشار الى ذلكهعدة بمرات ول
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 الدالئل الطيفية 3-6-3

لمرئية ل ة ولكل صنفتعملب متوسطات قيم العنصورات في كل حزمة طيفية من الحزم المسُحس
 Normalize Differences( NDVIب دليل الغطاء النباتي المعدل )ومنها ُحس ،،الفضائية

Vegetation Index   الغطاء المائي االرضيودليل (LWM) Land Water Mask   عملاستإذ 
بل وكالة من ق هيتجريببصورة هو احد المؤشرات المقترحة المؤشر ألول مره في هذه الدراسة و هذا 

ائية الفض مرئيةمن الدالئل الطيفية التم الحصول على قيم حيث ،( NASA,2015 (ناسا األمريكية 
spot 6  باستعمال برنامج و   2011لعام GIS 10 .. ومن تطبيق معادالت الدالئل 

NDVI (ETM+) = (1.5*(Band 3 - Band 2) / (Band 3 + Band 2)+0.05) 

Land & Water Mask (LWM) = (band4)/(band2+0.0001)*100) 

 الفضائية  مرئيةإذ كانت االطوال الموجية لباندات ال 

Band1:blue: 0.455-0.525 µm 

Band2:green: 0.530-0.590 µm 

Band3:red: 0.625-0.695 µm 

Band4:near infrared: 0.760-0.890 µm 

 استشراف بعض صفات النهر المدروسة  3-6-4

( خالل فصول )المواسم( LWM( و )NDVIة )تعملاألدلة الطيفية المسب كل من ُحس
العكورة و  SAR  ،TH  ،TDS ،ECالدراسة لغرض استشراف بعض الخصائص الكيميائية مثل 

 Minitab 16برنامج  استعمالب رياضياً لمواقع كافة عولجت ولوتراكيز بعض العناصر لمياة النهر 
مل االرتباط عُ و  ، Regressionفي الحصول على المعادالت المستخدمة لتحديد االنحدار الخطي 

تيار وبذلك تم اخ . Curve expert professionalبرنامج  ستعمالبين القيم الحقيقية واالفتراضية با
عدد من المعايير اإلحصائية لتقييم أداء المعادالت التجريبية وشملت  افضل معادلة انحدار واستعمل
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( ومعامل الكفاءة (RMAE المطلق الخطأمتوسط ( و CRMالمعامل اإلجمالي المتبقي )من كل 
(NSE( ونسبة االنحراف المعياري )RSR) يالنسب الخطأ لمتوسط المطلقة والقيمة MAPE )) . 

  :التجريبية المعادالت تقييم في المستعملة اإلحصائية المعايير

Mean absolute error  

MAE= 
∑ |

𝐸𝑖−𝑃𝑖
𝐸𝑖

|𝑛
𝑖=1

𝑁−1
   

Coefficient of residual mass 

   CRM = 
(∑ 𝑃𝑖−∑ 𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1  𝑛

𝑖=1 )

∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

         

Nash–Sutcliffe efficiency                                                                      

NSE= 1 −
∑ (𝑃𝑖− 𝐸𝑖)2  𝑛

𝑖=1

∑ (𝑃𝑖− �̅�)2  𝑛
𝑖=1

 

Standard deviation ratio 

                                           RSR=
√∑ (𝐸𝑖− 𝑃𝑖)2  𝑛

𝑖=1

√∑ (𝐸𝑖− �̅�)2  𝑛
𝑖=1

 

Mean absolute percentage error 

                                            MAPE= 
1

𝑁
∑

|𝐸𝑖−𝑃𝑖|

 𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1    

  حيث أن :

𝐸𝑖. قيمة العنصر المقدرة بالمعادالت التجريبية : 

𝑃𝑖. قيمة العنصر المقدرة بالمعادالت القياسية : 

:�̅� . متوسط قيمة العنصر المقدرة بالمعادالت التجريبية 

:�̅� . متوسط قيمة العنصر المقدرة بالمعادالت القياسية 

n :. عدد المشاهدات 
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 انتاج خرائط تصانيف النهر  3-6-5

( GISحد برامجيات نظم المعلومات الجغرافية )بوصفه أ GIS. 10.0استخدم البرنامج 
 .ENVI( 1.1ستخدام برنامج )بابعد تصنيفها نتاج خرائط صورية للمحطات إل
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 النتائج والمناقشة  -4

 القادسيةالصفات الكيميائية والفيزيائية لمياه نهر الفرات لمحافظة  4-1

  pHدرجة تفاعل المياه    4-1-1 

 إذلقاعدية الخفيفة ا بالمتعادلة الى تتصفجميعها ان درجة التفاعل لمياه محطات الدراسة 
كما أظهرت النتائج ان المياه كانت ضمن االتجاه القاعدي وهي الصفة التي تتميز بها المياه العراقية 

تراوحت القيم لعينات مياه النهر  (6002،عبد األمير و8811،محمد ن )أشار لها العديد من الباحثي
( وهي تقع ضمن 6جدول )على التوالي  6Sو  4S لمحطتي 74.8-84.7من  القادسيةلمحافظة 

  FAOمنظمة الغذاء والزراعة الدوليةالحدود المسموح بها للري والشرب حسب تصنيف كل من 
الحد المسموح به للرقم الهيدروجيني  والتي تحددالعراقية  مواصفاتوال  WHOمنظمة الصحة العالميةو 

( ويعزى سبب االرتفاع Al-Nimma،8816) ذكرهما مع  متوافقة، وهذه النتائج  1.6-2.6 بينللمياه 
وأيضا الى سيادة االيونات  ،(Hem,1985في القاعدية الى وجود البيكاربونات والكالسيوم في المياه )

القاعدية وتتأثر قاعدية الماء بعوامل مختلفة منها تركيز ثنائي أوكسيد الكاربون ونشاط االحياء 
ي أوكسيد انخفاض في بعض األشهر فيرجع الى استنزاف ثاما سبب االن ،(Reid,1961المجهرية )

، (6002،يرافقه من تحلل للبيكاربونات )حسين وجماعته  وما ،الكاربون الحر من قبل االحياء
 وانخفاض سرعة الجريان بسبب شحة المياه من جانب اخر.

  TDSوالمواد الذائبة الكلية   ECاإليصالية الكهربائية  4-1-2

 8-م ( ديسيسيمنز 6.55 – 68.0االيصالية الكهربائية لمياه محطات الدراسة من )تراوحت قيم 
خالل شهر  4S وأعلى قيمة في محطة  6086أيلول في شهر  5S اذ سجلت ادنى قيمة في محطة 

( 1S،2S،3S،5S،6Sاشارت النتائج الى انخفاض قيم االيصالية الكهربائية للمحطات )و  ،6086 نيسان
( ويرجع 6جدول )في كل األشهر  8-م  ديسيسيمنز 7وجميعها سجلت قيم اقل من  4Sمقارنة بمحطة 

سبب االنخفاض في االيصالية الكهربائية لهذه المحطات الى قلة الملوثات التي تصب في النهر، 
تزداد اإليصالية الكهربائية ان قيم  8-ديسيسيمنز م  6.55وكانت  4Sوسجلت اعلى القيم في محطة 

في شهر نيسان وأوطأ قيمة  8-( ديسيسيمنز.م6.55اذ سجلت اعلى قيمة لها ) (4Sفي محطة )
ويعزى هذا االرتفاع للمحطة بسبب تراجع التصريف  6086أيلول في شهر  8-م ديسيسيمنز (2.86)

اذ  ،الشنافية ومبزل الحفار ومبزل ال سبتي -وجود المبازل الزراعية مثل مبازل النكاره فضاًل عن 
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( 6086، القادسيةفي  الموارد المائيةدائرة ) على توالي  كم 56و 55،  57اطوال هذه المبازل  تبلغ
كما في على التوالي  8-م ديسيسمينز 87.81 ،80.05، 80.05لها اإليصالية الكهربائية  قيموبلغ 

لمحطة  والتي تصب في النهر وتزيد من ملوحته كما موضح في التصنيف المراقب ،(5جدول )
 ،يشير اللون االخضر الى مياه المبازل واللون االصفر الى المياه الضحلة إذB(4 ) للشكل الشنافية

رشح العيون المائية القريبة من المحطة و نباتات القصب التي تكثر في المياه الضحلة ، فضاًل عن 
ورشح الماء  8-ديسيسيمنز.م 062.8لها اإليصالية الكهربائية بلغت قيمة  إذمثل عين الشنافية 

 (.7جدول ) 8-م ديسيسيمنز 08.5االرضي 

سجلت  إذخالل السنة  8-لتر ( ملغم5880 - 664بين )األمالح الذائبة الكلية تراوحت قيم 
 ( لشهر نيسان4Sواعلى قيمة لمحطة ) 6087لسنة  ( لشهر تشرين الثاني5Sأوطأ قيمة لمحطة )

 - 687فيها ) TDSنالحظ ارتفاع هذه القيم عن سدة الهندية اذ تراوحت قيمة و  تواليالعلى  6086
واعلى قيمة  6087 كانت اوطا قيمة لها في شهر تشرين الثاني إذ  ،سنةالخالل  8-ملغم لتر (8805

وأمتازت المحطات  ،( 6086 ،)وزارة الموارد المائية  (8ملحق ) 6086 في شهر تشرين األول
(1S،2S،3S،5S،6S) 4مقارنة بمحطة خالل اشهر السنة األمالح الذائبة الكلية قيمة  بانخفاضs 

قلة الملوثات التي تصب  بسببلهذه المحطات اإليصالية الكهربائية قيم  انخفاضويرجع السبب الى 
مقارنة  عن باقي محطات المحافظة ويعزى سبب هذه الزيادة 4Sلمحطة  TDSفي النهر وارتفاع قيمة 

الى وجود مياه المبازل التي تصب في النهر لهذه المحطة مثل مبزل النكاره شنافية   بمياه سدة الهندية
 ملغم 8450و  2650،  2780لهذه المبازل  TDSومبزل الحفار ومبزل ال سبتي اذ بلغت قيمة 

األمالح الذائبة الكلية في رفع تراكيز  تسُهمو  الملوحةعالية هذه المياه  ،(5جدول )على التوالي   8-لتر
فضاًل ( يشير اللون االخضر الى وجود هذه المبازل B)4 للشكلوفي التصنيف المراقب  ،في النهر

 ،يشير الى المياه العميقة للنهرفق وجود المياه الضحلة المشار لها باللون األصفر اما اللون األزر عن 
لها  TDSرشح العيون المائية في هذه المحطة مثل عين الشنافية والتي بلغت قيمة فضاًل عن 

في ارتفاع درجة الملوحة لهذه المحطة، ايضا  اسهمتوالتي  ،(7دول )ج  8-ملغم لتر 084682.
لمياه فضالت  TDSفي هذه المحطة اذ بلغت قيمت  TDSفي رفع قيم  فضالت المدنساهمت مياه 

( (1Bلمحطة الشنافية شكل( والتصنيف المراقب 6جدول )  8-ملغم لتر 8178.2لهذه المحطة المدن 
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ضحالة  (8شكل ) ويوضح  ،اذ يشير اللون األحمر الى تلوث النهر بمياه المجاري في هذه المحطة
 .6Sلون األصفر بالتصنيف المراقب لمحطة الب اليهاالمياه المشار 

  عكارةال 4-1-3

في الماء لوجود مواد عالقة مثل دقائق الطين والغرين والمواد العضوية  عكارةتنشأ ال
في  عكارةتراوحت قيم ال،( 8881 ،والالعضوية الدقيقة والهائمات واالحياء المجهرية األخرى )الالمي 

 6086شهر أذارفي  1S والتي تم تسجيلها في الموقعين NTU(  076.6 – 7.26المحطات من )
بسبب زيادة سرعة  عكارةتزداد قيم ال ،(6على التوالي جدول ) 6086الثاني كانون شهرفي  4S و

الجريان والتيارات المائية وحجم المواد العالقة في الماء وزيادة التصريف نتيجة االمطار الغزيرة 
الى وجود مياه  S4خصوصا في المحطة  عكارةيعزى سبب زيادة ال ،(6001 ،)الحمداني والجنابي 

مبزل النكاره غماس ، ل سبتيا، الحفار، تشرة في هذه المنطقة مثل مبزل النكاره الشنافيةالمبازل المن
 64.70و  71.60،  88.60،  60.80،  67.00فيها  عكارةومبزل الجارة والتي تراوحت قيمة ال

NTU ( 5على التوالي جدول ) ودقائق التربة فضالت المدنتأثير باقي الملوثات من فضاًل عن. 

 الصوديوم  4-1-4

قيمة االيصالية الكهربائية هو ايون الصوديوم وذلك لقلة مشاركته  في اً أن اكثر االيونات تأثير 
تراوح معدل تركيز  ،( 6086،م مع االيونات األخرى )عبد الكاظ ةفي االزدواج االيوني مقارن

و  1S في محطتي   8-لتر ملغم( 08006.1 -86.728الصوديوم الذائب في محطات الدراسة من )
4S ( 6على التوالي  جدول )والتركيز األعلى في شهر نيسان  6086تموزكان التركيز األدنى في  إذ

، يعزى االرتفاع في تركيز الصوديوم الى تاثير مياه المبازل الزراعية التي تصب في النهر اذ 6086
اذ  ،(6001 ،وتركيز الصوديوم في األنهار )السروي  TDSو  ECرفع قيم  هذه المياه فيتسُهم 

مثل مبزل النكاره غماس  القادسيةلمبازل التي تصب بالنهر في محافظة تركيز الصوديوم لتراوحت قيم 
،  8800.41ومبزل النكاره شنافية ومبزل الحفار ومبزل ال سبتي اذ بلغت قيم الصوديوم لهذه المبازل 

يعزى ارتفاع تركيز و  ،(5جدول ) على التوالي  8-لتر ملغم 85.6645و  8624.88،  8646.84
 ،W.H.Oالصوديوم الى استعمال األسمدة الكيميائية وعملية غسل التربة والعمليات الجيولوجية )

ها فيرشح العيون المائية القريبة من الشنافية والتي بلغ معدل الصوديوم  تأثيرفضاًل عن (، 1996
الصوديوم لرشح الماء األرضي لهذه  قيم تتراوحالى نهر العطشان و  هاوترشح 8-ملغم لتر 07815.
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المياه الجوفية في رفع تركيز تسُهم اذ  ،(7جدول )  8-ملغم لتر 06842. – 584.1المحافظة بين 
 (.8886 ،ايون الصوديوم في مياه النهر )عيسى 

مؤشر للتنبؤ بخطورة استعمل مصطلح نسبة أمتزاز الصوديوم بوصفه اما من ناحية الري فقد 
على  4Sو  1S ( للمحطتين 785.7 -8.81بين )   SARقيم تراوحت الصوديوم في مياه الري 

الى تجمع وزيادة تركيز  قيمها ارتفاعيعود السبب في  6086لسنة  تموز ونيسان يالتوالي لشهر 
 الكالسيوماالمالح خالل هذا الوقت نتيجة لزيادة تركيز الصوديوم في المياه مقارنة بتركيز كل من 

 والمغنيسيوم وتأثير مياه المبازل ورشح العيون المائية.
 الكالسيوم  4-1-5

لشهر  5Sللمحطتين  8-ملغم لتر( 0.2648-80) بينتراوح تركيز الكالسيوم في محطات النهر 
يتذبذب تركيز  ،(6على التوالي كما هو موضح في الجدول ) 6086حزيرانلشهر  4S و 6086شباط

هذه المحطات من في صب في النهر الملوثات التي ت سببب القادسيةالكالسيوم في محطات محافظة 
اذ  ،ومبزل الحفارمياه المبازل وخاصة مبزل النكاره غماس ومبزل النكاره شنافية ومبزل ال سبتي 

( 5على التوالي جدول )  8-ملغم لتر 211.5و 0257. ،  640.7،  0586.تراوحت قيم الكالسيوم 
كما  8-ملغم لتر( 06646. -0620.) فيها قيم الكالسيوم تالجوفية التي تراوح المياه تأثيرفضاًل عن 

جدول  8-ملغم لتر( 0686.-0616.( والصرف الصحي التي تراوح قيم الكالسيوم فيها )7في الجدول )
تأثير تراجع التصريف وايضا العوامل المناخية مثل درجات الحرارة واالمطار ومعدالت فضاًل عن ( 6)

ب التركيب الجيولوجي منها بسب %70التبخر والعواصف الترابية التي تشكل مركبات الكالسيوم نسبة 
 700 ةالحدود المسموح بها لمياه الري والبالغضمن تعد ان تراكيز الكالسيوم  ،(8880 ،للترب )منشد

 . 8816لزراعة الدولية واالغذية حسب تصنيف منظمة ا  8-ملغم لتر
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 .القادسيةلمحافظة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعينات المياه  (2جدول ) 

 pH المحطات االشهر
EC 

1-m sd 
TDS 

1-Mg l 
Turb 

NTU 
SAR 

TH 
1-l Mg 

+1Na +2Ca +2Mg 1-Cl 1-
3HCO 2-

4So +2Pb +2Cd +3B 
1-l Mg 

ني
الثا
ن 
شري

ت
 

88- 
60

87
 

1s 46.7 16.1 605 1.610 2.70 663.51 160.08 1..6. 84.88 241.06 158.6 395.20 16001 06040 06.1 

.s  467. 16.. 628 4670 2.53 630.80 146.05 120.2 80.56 191.43 189.1 365.47 06... 0607. 0611 

1s  46.1 16.. 639 11610 2.98 626.21 171.58 120.4 79.32 255.24 201.3 326.28 16007 060.0 06.1 

7s  4671 161 1530 11610 6.43 909.72 446.71 156.2 126.64 701.91 219.5 528.98 16.14 060.1 0611 

1s  464. 1604 527 .0670 2.33 665.27 138.29 123.1 87.20 191.43 195.5 485.74 160.1 06010 06.1 

.s  464. 1600 896 176.0 4.08 655.89 240.34 127.3 82.35 361.59 195.2 398.58 16.41 06001 06.0 

نكا
ول
 اال

ون
 

86- 
60

87
 

1s 464 1.3 640 4601 2.56 717.45 158.01 132.0 94.50 238.95 186.0 - - - - 

.s  46. 1.37 680 11610 2.34 759.20 149.62 136.4 102.00 255.89 183.0 - - - - 

1s  461 1.59 790 11670 3.61 602.45 204.01 104.5 83.22 318.79 176.9 - - - - 

7s  4601 3.01 1510 .7640 7.34 786.41 473.57 140.2 106.32 694.75 219.6 - - - - 

1s  460. 1.14 570 1.6.0 2.04 771.57 130.41 123.7 112.76 219.75 170.8 - - - - 

.s  46.0 1.71 850 1.610 3.49 696.49 212.06 120.5 96.40 361.39 164.7 - - - - 

ي
ان
الث

ن 
نو

كا
 

1 
– 

.
0
1
1

 

1s 46.. 1.47 740 06.0 2.81 549.63 151.78 112.4 65.52 205.54 176.9 524.52 160.4 ND 0611 

.s  4640 1.42 714 46.1 2.40 589.32 134.32 108.2 77.76 241.04 170.0 478.98 06.70 ND 0617 

1s  4641 1.44 720 067. 2.73 520.03 143.29 116.5 55.80 219.74 164.7 472.22 16177 06000 0617 

7s  4607 4.26 2140 4.6.0 10.41 1016.40 763.83 172.5 142.72 1127.12 244.0 753.31 16.1. 060.1 06.1 

1s  46. 1.22 611 1.600 2.40 629.67 138.69 108.4 87.48 212.64 146.4 383.04 06... ND 0611 

.s  46. 1.88 942 11610 3.80 549.46 205.16 108.2 68.04 340.09 176.9 414.79 16.1. ND 061. 

ط
با
ش

 

. 
–

  
.
0
1
1

 

1s 46.0 1.50 754 .671 3.60 528.244 190.67 106.6 63.84 205.54 176.9 - - - - 

.s  4604 1.49 748 1.600 3.85 568.92 211.6 102.6 76.20 241.04 170.0 - - - - 

1s  46.1 1.56 789 176.0 3.96 558.47 215.28 136.6 52.92 219.74 164.7 - - - - 

7s  4674 3.78 1900 11600 7.45 1004.08 543.54 145.4 156.24 1127.12 244.0 - - - - 

1s  46.0 1.36 683 .601 3.89 489.70 198.03 90.0 64.56 212.64 146.4 - - - - 

.s  464. 2.67 1339 ..610 5.45 735.70 339.99 155.8 84.44 340.09 176.9 - - - - 
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ر
شه

ال
ا

ت 
طا

ح
لم

ا
 

pH 
EC 

1-ds.m 
TDS 

Mg/l 

Turb 

NTU 
SAR 

TH 

Mg/l 

+1Na +2Ca +2Mg 1-Cl 1-
3HCO 2-

4So +2Pb +2Cd +3B 

Mg/l 

ذار
ا

 

5 -
60

86
 

1s 4677 1.49 1000 76.1 3.41 480.52 171.81 106.6 52.2 318.08 176.9 - - - - 

.s  4610 1.57 1040 106.0 3.56 481.78 179.86 125.8 40.8 211.23 176.9 - - - - 

1s  4611 1.55 1030 .600 3.44 506.68 178.02 96.4 64.8 233.95 176.9 - - - - 

7s  46.1 3.65 2440 ..6.0 7.94 887.52 544.18 171.0 112.2 654.98 219.6 - - - - 

1s  4607 1.38 900 116.0 3.07 444.20 148.81 96.4 49.56 192.06 164.7 - - - - 

.s  46.0 2.05 1370 4604 4.66 599.05 262.43 130.2 66.72 318.14 176.9 - - - - 

ن
سا

ني
 

7 
– 

.
0

1
1

 

1s 4677 .601 1320 1.610 3.58 693.27 216.89 124.0 93.48 330.15 195.2 414.79 06.1. ND 06.1 

.s  46.1 .600 1270 ..600 3.51 686.18 211.60 168.2 64.8 365.06 158.6 295.87 16.4. ND 06.1 

1s  4617 2.09 1290 1.600 3.47 681.82 208.38 133.0 85.2 374.88 176.9 269.52 161.1 ND 0611 

7s  46.. 6111  1110 .0640 13.44 1051.20 1002.8 191.8 139.44 1525.72 232.8 917.50 161.1 06010 06.1 

1s  4611 1641 1090 17600 3.47 553.37 188.14 119.8 61.92 270.8 121.6 323.98 16141 06001 0614 

.s  46.. 2.24 1380 .617 4.11 691.88 249.09 138.6 84.24 377.72 183 353.98 16117 ND 06.1 

ر
يا
ا

 

1 
– 

.
0
1
1

 

1s 46.. 1.72 1110 46.. 3.01 664.05 178.71 156.2 66.72 260.81 164.6 - - - - 

.s  46.. .604 1150 106.0 3.096 656.32 182.48 151.4 67.76 297.7 179.6 - - - - 

1s  4611 1.62 1070 .6.1 2.94 754.02 185.61 154.6 89.64 385.01 169.6 - - - - 

7s  4601 3.66 2140 .7670 6.79 985.98 491.05 160.2 142.8 632.96 176.9 - - - - 

1s  4641 1.74 1010 .640 2.74 786.49 176.75 142.2 105.12 387.45 180.4 - - - - 

.s  4644 .61. 1350 14610 3.72 721.30 230.00 160.6 78 398.97 174.8 - - - - 

ن
را

زي
ح

 

. 
– 

.
0
1
1

 

1s 4641 1.83 1070 14600 2.28 640.44 132.94 181.0 45.84 166.615 183 - - - - 

.s  4641 1.84 1090 1.670 2.25 707.72 137.89 177.8 64.2 264.735 169.7 - - - - 

1s  4641 160. 1070 .671 2.49 587.88 138.69 195.4 24.24 209.095 183 - - - - 

7s  4647 76.. 2730 .1600 7.44 1036.51 551.08 279.6 82.32 853.42 225.7 - - - - 

1s  4601 1.68 980 11610 2.18 668.06 129.49 133.4 81.6 164.365 176.9 - - - - 

.s  4640 2.49 1440 .1640 3.93 759.10 249.32 183.0 73.56 311.69 170.8 - - - - 
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ر
شه

ال
ا

ت 
طا

ح
لم

ا
 

pH 
EC 

1-ds m 
TDS 

1-Mg l 
Turb 

NTU 
SAR 

TH 
1-l Mg 

+1Na +2Ca +2Mg 1-Cl 1-
3HCO 2-

4So +2Pb +2Cd +3B 

1-l Mg 

موز
ت

 

4 -
60

86
 

1s 46.1 1604 1110 13.30 1.98 730.39 115.46 137.8 73.12 180.985 160.6 370.87 06011 0.007 061. 

.s  464. 1640 1050 12.70 2.25 766.71 132.61 144.2 71.88 243.095 154.4 277.74 16010 0601. 0610 

1s  461. 160. 1070 11.88 2.17 1093.53 131.79 176.2 62.08 250.975 168.5 298.17 160.. 06010 06.0 

7s  4601 76.1 2740 40.30 8.19 1061.76 601.91 234.4 106.04 791.350 207.4 839.12 060.4 0.039 0611 

1s  4640 2.02 1180 25.60 2.68 1019.38 165.83 167.0 74.60 199.255 170.9 526.28 160.1 0.019 061. 

.s  46.. 160. 2280 29.30 5.83 1133.55 409.52 214.8 96.22 572.15 182.8 673.44 060.1 ND 06.1 

ب
ا

 

0 
– 

.
0

1
1

 

1s 464. 1.35 870 1.610 2.26 870.85 153.50 201.2 89.72 396.25 157.79 - - - - 

.s  46.1 1.54 1000 1160. 2.02 870.80 136.88 208.0 85.56 394.12 167.91 - - - - 

1s  464. 1.30 830 1164. 2.16 941.68 152.39 213.2 99.68 397.94 165.3 - - - - 

7s  4601 2.91 1900 1.610 5.69 1569.78 519.11 265.8 220.80 1180.37 195.2 - - - - 

1s  4601 1.80 890 1.6.0 2.21 1017.73 162.00 203.6 124.08 386.99 154.4 - - - - 

.s  464. 1.37 870 .0640 4.28 1116.34 329.13 217.2 139.84 523.7 158.6 - - - - 

ل
لو

اي
 

. 
– 

.
0
1
1

 

1s 46.. 1644 1150 116.0 2.87 968.00 205.62 202.8 112.44 491.16 156.4 - - - - 

.s  4600 1.93 960 10640 2.99 1000.18 218.16 199.4 122.36 489.03 166.4 - - - - 

1s  46.4 1608 1200 .1600 2.79 877.06 190.44 159.6 116.60 385.27 174.7 - - - - 

7s  4607 .60. 1880 .4600 6.72 1232.38 543.01 223.6 164.24 996.63 241.3 - - - - 

1s  4601 1.02 650 1.614 5.33 964.02 381.21 168.8 132.20 643.64 158.6 - - - - 

.s  4647 167. 745 11610 3.70 1115.99 284.51 204.2 147.68 643.69 188.9 - - - - 

ل
الو

 ا
ن

ري
ش

ت
 

1
0

 
– 

.
0
1
1

 

1s 4600 1.79 1170 ..6.0 2.50 928.18 175.49 195.4 107.24 450.14 164.7 - - - - 

.s  7.88 1.86 1210 11600 2.65 978.78 190.90 209.8 110.80 478.54 152.5 - - - - 

1s  4607 1601 1200 .1610 2.48 922.63 173.43 216.4 93.08 444.46 158.6 - - - - 

7s  46.. 7671 2860 .7600 6.84 1337.14 575.81 251.2 172.96 1165.12 237.9 - - - - 

1s  7.87 1.77 1150 ..610 2.47 977.16 177.56 177.4 130.16 428.13 170.8 - - - - 

.s  7.94 2.26 1460 77610 3.25 1032.58 240.47 214.2 121.24 562.03 176.9 - - - - 
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 الزراعية.( الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه المبازل 3جدول )

 

 

 

 

 pH الموقع منطقة الدراسة
EC 

1-m Ds 

TDS 
1-Mg l 

Turb 

NTU 
SAR 

TH 
1-Mg l 

+1Na +2Ca +2Mg 1-Cl 1-
3HCO 2-

4So +2Pb +2Cd +3B 

1-Mg l 

 القادسية

 –مبزل النكارة 

 غماس
0611 7.23 4700 70610 10.56 2051.45 1100.78 315.0 308.28 1911.32 240.95 917.50 1611. ND 06.1 

 06.1 06001 16.04 1621.88 249.49 2603.22 188.36 688.3 1567.91 3264.48 13.65 06.0. 6530 10.03 0600 مبزل الحفار

 ND 16.0 ...16 1395.88 293.41 2974.08 294.44 570.4 1572.97 2736.00 13.32 7600. 6410 10.03 .060 شنافية   –مبزل النكارة 

 0607 .0601 ...16 1871.56 433.71 3750.58 385.28 634.0 2573.93 4304.65 19.88 1.610 9730 14.98 0601  ال سبتيمبزل 

 .ND 067 064.1 508.04 190.93 703.97 157.92 205.2 295.55 1160.47 3.77 4670. 1630 2.50 7.99 مبزل الجارة 

 المثنى

مبزل البساتين 

 الشرقية 
060. 11.78 7660 .16.0 12.30 4470.66 1684.98 780.0 389.16 3645.50 444.69 1574.26 16144 0601. 0600 

 .064 .0611 .1601 1767.50 173.24 32236.00 1319.30 3905.0 14543.80 20873.70 51.32 1.610 42500 43.60 0611 مبزل الفرات الشرقي 

 ND 0614 16101 1141.82 144.57 1500.23 225.80 377.2 840.88 1853.78 8.45 1600. 3481 5.36 .061 مبزل الدراجي 

 ..06 .0601 ...16 1460.07 278.99 1469.02 212.80 333.9 1476.93 2669.43 15.53 14610 6860 10.56 0601 خالفمبزل ال

 ND 06.4 7..06 733.72 181.78 2174.38 250.80 312.8 1100.78 2052.28 11.24 11607 2927 .7610 0600  صالب مبزل ال
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 ( الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه الجوفية لمنطقة الدراسة.4جدول )

 

 صرف الصحي لبعض مناطق الدراسة.ال( الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه 5جدول )

 

 

 

منطقة 

 الدراسة
 pH الموقع

EC 
1-Ds m 

TDS 
1-Mg l 

 

Turb 

 
SAR 

TH 
1-Mg l 

+1Na +2Ca +2Mg 1-Cl 1-
3HCO 2-

4So +2Pb +2Cd +3B 

1-Mg l 

 القادسية

 0.34 06007 06.04 728.99 366.00 1914.30 311.04 560.0 397.8 2675.26 3.34 5515 2444.8 3.82 461 رشح ماء ارضي ابوصخير

 .160 06004 .0614 1805.34 366.00 6388.95 126.36 2272.0 2176.0 6198.08 12.02 14.25 14656.0 22.90 061 القادسيةرشح ماء ارضي 

 .061 06107 167.1 1231.69 539.00 2570.40 58.32 992.0 937.0 2719.11 7.82 8.37 5952.0 9.30 .46 رشح ماء ارضي الشنافية

 0641 ..061 16017 1714610 207.40 13045.60 1428.8 1984.0 4983.0 10818.20 20.81 10.33 17216.0 26.90 461 عين الشنافية

 المثنى

 0644 06011 06100 1453.31 292.80 2906.90 272.16 1214.0 1001.0 4150.86 6.76 7.18 5516.8 8.62 0 رشح ماء ارضي المجد

 06.1 060014 0.725 1003.99 244.00 2316.95 97.20 800.0 872.0 2398.52 7.74 20.82 3072.0 4.80 061 رشح ماء ارضي الخضر

 0617 06010 06.44 757.36 402.60 3147.65 232.84 640.0 991.7 2554.64 8.53 16.21 3904.0 6.10 460 رشح ماء ارضي العطشان

 06.1 0.413 64.1. 5697.00 244.00 10552.80 1501.70 1450.9 5620.0 9784.37 24.68 12.05 16200.0 32.00 .06 عين بحيرة ساوة

 06.1 061.1 .16.0 .111761 146.40 007.6.0 729.00 1824.0 2311.5 7548.90 11.56 11.50 12288.0 19.20 064 .عين ساوة 

 منطقة 

 الدراسة
 pH حطاتالم

EC 
1-m Ds 

TDS 
1-Mg l 

 
Turb 

 
SAR 

+1Na +2Ca +2Mg 1-Cl 1-
3HCO 2-

4So +2Pb +2Cd +3B 

1-Mg l 

 القادسية
 .060 060.11 167.1 376.01 268.40 1095.20 124.52 285.0 526.7 6.55 43.25 1849.6 2.89 461 الشنافية

 ..06 ..0601 0..16 210.07 366.00 1495.25 98.16 512.0 521.3 5.53 51.47 1324.8 8.07 461 القادسية

 المثنى
 .061 0601.4 1.832 1300.60 327.20 1937.85 217.43 896.0 728.2 5.66 22.60 6009.6 9.39 460 السماوة

 0617 ..0607 16407 1016.80 334.70 1716.94 126.50 580.0 930.6 9.12 25.50 6020.3 9.75 060 لخضرا
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(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

 والمراقب .  (Bغير المراقب و ) (A)  )أ( ( التصنيف لمحطة الشنافية7شكل )
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(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

 

 والمراقب .  (Bغير المراقب و ) (A) )ب( ( التصنيف لمحطة الشنافية4شكل )
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(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

 والمراقب .  (Bغير المراقب و ) (A( التصنيف لمحطة الخسف )4شكل )
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 غنيسيوم الم  4-1-6
اال انه يوجد بكميات اقل  ،عنصر الكالسيومليماثل عنصر المغنيسيوم الفعاليات الكيميائية 

مما يعمل على أتحاده مع الماء بشكل  ،من الكالسيوم بصورة ذائبة وذلك لميله للترسيب بكميات كبيرة
 ،( Hem,1989اكبر من الكالسيوم في حين يشترك االثنان بكونهما من مسببات عسرة الماء )

  8-لترملغم ( 0660.1-67.67بين ) القادسيةتراوحت تراكيز المغنيسيوم في محطات محافظة 
(، ان سبب ارتفاع المغنيسيوم لمياه 6جدول ) 6086لشهر اب 4S 6086لشهر حزيران 3Sلمحطة 

مياه البزل وخاصة مبزل النكاره غماس ومبزل النكاره شنافية ومبزل الحفار  تصريف النهر يعزى الى
-لترملغم  516.61و  811.52،  687.77، 501.61وكانت قيم المغنيسيوم فيها ومبزل ال سبتي 

العيون المائية فضاًل عن ويعزى ارتفاع قيم المغنيسيوم ايضا الى انخفاض التصريف،  ،(5جدول )  8
  (7)جدول 8-ملغم لتر 08761.1القريبة من النهر  مثل عين الشنافية اذ كانت قيمة المغنيسيوم 

التراكيب الصخرية فضاًل عن (. 8881 ،)عبود والتي تحوي على تراكيز عالية من المغنيسيوم 
الحاوية على المغنيسيوم والجير والجبس من الصخور الغنية بهذه المركبات التي يمر عليها نهر 

 (.6085 ،الفرات )الكالبي 
 العسرة الكلية  7- 4-1

كانت  إذ( 6 جدول) 8-ملغم لتر( 418628.-60777.تراوحت قيم العسرة الكلية بين )
وتعد أمالح  ، 6086لشهر أب 4S واعلى قيمة لمحطة  6086لشهر أذار 5S قيمة لمحطة  أوطأ

ويرجع سبب العسرة الكلية الى االيونات والمواد  ،والمغنيسيوم من أهم مسببات العسرة الكلية الكالسيوم
وال  ،وقد يعزى أيضا الى غسل التربة بمياه االمطار ،(6002،الكيميائية التي تطرح للمياه )السنجري

محافظة  ة( اذ تراوحت قيم الكالسيوم لترب6000،اخرونسيما ان التربة العراقية كلسية )سعد هللا و 
  8-ملغم لتر (0811.2 -48.62وقيم المغنيسيوم تراوحت ) 8-ملغم لتر( 0.655-686.7) القادسية

غسل التربة وانتقال هذه األيونات الى النهر. اما  نتيجةوالتي سببت في زيادة العسرة  ،(2جدول )
ال تأخذ بنظر االعتبار معيار  عمالصالحية المياه للري فان نظم تصنيف صالحية المياه لهذا االست

 ،حسين  ; 6006 ،الفتالوي نتائج )ل مقاربةوالنتائج  ،( 6086 ،العسرة الكلية في التصنيف )الفهداوي 
6080. ) 
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 الكلوريد   4-1-8
 5S لمحطة  8-ملغم لتر( 8666.46-827.52بينت النتائج ان قيم الكلوريد تراوحت بين )

ويعزى السبب في  ،( 6جدول )على التوالي  6086نيسانلشهر  4S ومحطة  6086لشهر حزيران
النكاره غماس ومبزل الى تأثير مياه المبازل التي تصب في النهر مثل مبزل  الكلوريدارتفاع تراكيز 

،  6847.01،  8888.56 الكلوريدالنكاره شنافية ومبزل الحفار ومبزل ال سبتي اذ تراوحت قيم 
تاثير الترسبات الملحية المنتشرة على فضاًل عن (، 5جدول )  8-ملغم لتر 5460.61و  6205.66

رشح العيون المائية القريبة من الشنافية  تأثير(، والى 8886 ،ل الشنافية )عيسى مساحات واسعة شما
فضاًل عن (، 7جدول ( 8-ملغم لتر 085076.2والتي كانت  الكلوريدالتي تمتاز بتراكيز عالية من 

ارتفاع درجات الحرارة وعمليات التبخر وانخفاض مناسيب نهر الفرات وطبيعة الطبقات الصخرية التي 
في  الكلوريد( . كما وتعد الصخور الرسوبية مصدر ايون 6085 ،يجري عبرها نهر الفرات )الكالبي 

  8-ملغم لتر  4S  06.176اذ بلغ تركيز الكلوريد لتربة محطة  ،( 1967William& Billing,التربة )
فضال  ،( 2الجدول (  8-ملغم لتر 6S 414.88وتربة محطة   8-ملغم لتر 5S 8778.6وتربة محطة 

 مناطق الجافة .العن معدن الهااليت وعمليات التبخر وتساقط الغبار في 
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 ( بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية  لترب منطقة الدراسة.5جدول )

 

 

 

 

 

 

 منطقة

 الدراسة

 pH EC العينات
1-m Ds 

TDS 
1-g lm 

SAR Ca Mg Cl Na 3HCO B 4SO Pb Cd Sand Silt Clay Texture 

1-l gm 1-kg g 

 

 

 القادسية

 Nill 459.5 253.6 286.9 S.C.L 7..06 423.5 06.0 276.92 235.76 449.21 79.56 292.4 3.15 600 1.02 .464 غماس

 S.L 112.3 125.7 762.0 .0601 16014 830.2 .067 269.86 21..47 845.02 188.60 304.6 5.29 750 1.26 46.1  الشنافية

 Nill 531.7 213.1 255.2 S.C.L ..060 645.0 0611 256.20 378.12 787.99 118.72 323.0 4.57 560 0.94 ..46 الخسف

 

 المثنى

 S.C.L 205.2 121.7 673.1 06017 .1607 785.2 0671 264.72 531.58 970.26 110.32 512.2 5.55 1800 3.00 46.1  المجد

 S.L 158.1 135.6 706.3 061.1 16001 1392.0 0611 273.26 987.95 1379.80 214.28 312.6 10.54 2720 3.01 0614 الخضر

 Si.L 150.6 617.9 231.5 .0610 .16.4 1975.2 0677 285.34 1782.90 2518.70 325.00 842.2 13.22 2340 3.90 0611  لصلوص
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 البيكاربونات  4-1-9
  8-ملغم لتر( 677-868.2بين ) القادسيةمحطات محافظة كيز البيكاربونات في اتراوحت تر 

قت وهذه النتائج اتف ،(6جدول )على التوالي  6086و شباط 6086لشهر نيسان 4Sو  5Sللمحطتين 
الذائب في مياه  2COن مصدر البيكاربونات في مياه األنهار غاز إ ،( 6085،مع )الربيعي واخرون 

اذ نالحظ زيادة قيمة  ،(davis & dewist,1966االمطار وهواء التربة والصخور الكلسية )
 628.12غماس والخسف و الشنافية تربة محطات وحت اتر و  ،ترب القريبة من النهرالالبيكاربونات في 

(، البيكاربونات تنتج من عمليات التجوية للمعادن 2جدول ) 8-لتر ملغم 662.6و  642.86، 
الموجود في الجو مع مياه المطر  2CO السيليكاتية والكربونية بفعل حامض الكربونيك ومن تفاعل 

حلل والتحول الى بمساعدة درجة الحرارة مكونا حامض الكاربونيك المخفف وهو حامض سريع الت
الى اذابة الصخور الكاربونية والكلس في التربة ومياه النهر  ،يعزى ارتفاع البيكاربوناتو  ،بيكاربونات

النكاره غماس ومبزل تأثير مياه المبازل التي تصب في النهر مثل مبزل فضاًل عن  ،(8886 ،)عيسى
، 685.78،  670.86البيكاربونات  ذ تراوحت قيمإ ،النكاره شنافية ومبزل الحفار ومبزل ال سبتي

والتي رفعت من قيم البيكاربونات في مياه  ،(5الجدول )على التوالي  8-ملغم لتر 755.48و 678.78
   - 621.7قيمة البيكاربونات فيها  تراوحتاذ  ،صرف الصحي التي تصب بالنهرالالنهر، وتائير مياه 

 لى ارتفاع قيم البيكاربونات .التي أدت إوهي احد االسباب ( 6جدول )  8-لتر ملغم522.0
 الكبريتات  4-1-11

3S للمحطتين  8-ملغم لتر( 884.6-628.66تراوح تركيز الكبريتات لمحطات الدراسة بين )
اذ كانت قيمة الكبريتات في محطات ترب  ،(6 جدول)على التوالي  6086نيسانو  لشهر S4و  
ن وا  ،  (2)جدول 8-ملغم لتر 150.6قيمة مرتفعة تصل الى  راسة في الشنافية لمحافظة القادسيةالد

مصدر الكبريتات في الطبيعة قد يكون بسبب الطبيعة الجبسية للترب الرسوبية التي تعد مصدر مباشر 
اذ بلغ تركيز الكبريتات في تربة محطة  ،(6001 ،)علي واخرون  يتات الذائبة في المياه الطبيعيةللكبر 

4S 150.6 5لمحطة   8-ملغم لتر 765و   8-ملغم لترS  6 لمحطة   8-ملغم لتر 276وS ( جدول
النكاره غماس ومبزل النكاره مبزل  المتمثلة بمياهإضافة  الى الملوثات التي تصب في النهر  ،(2

 8268.11،  8586.11،  884.6اذ تراوحت قيم الكبريتات  ،شنافية ومبزل الحفار ومبزل ال سبتي
 واقع( ، وتأثير رشح المياه الجوفية  القريبه من م5جدول )توالي العلى  8-ملغم لتر 8148.62و 

 461.88والشنافية والتي كانت قيم الكبريتات فيها  القادسيةبوصخير و لماء االرضي لـ االدراسة ومنها ا
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توالي وايضا تأثير عين الشنافية والتي كانت قيمة العلى   8-ملغم لتر 8658.28و  8106.57، 
ذ كانت قيمة الكبريتات ، إ( وتأثير الصرف الصحي6جدول)كما في   8-ملغم لتر 8784.6تات الكبري

قيم  مت ايضا في رفعأسهوالتي   8-ملغم لتر 542.08في محطة الشنافية التي تصب بالنهر 
ن التغيرات ، إذ إان تذبذب التركيز بين المحطات اعلى من تذبذبها الفصلي،(6جدول)الكبريتات 

( Lee et al,1993الفيزيائية والكيميائية النهار تتأثر بالمواقع أكثر من تأثرها بالفصول واالشهر )
تراكيز الكبريتات لبعض المحطات تجاوزت الحد المسموح به لمياه الشرب حسب منظمة الصحة 

 ( .6002 ،قاربة لما سجله )سلمان وكانت هذه القيم م ،  8-ملغم لتر 600العالمية والبالغ 

 البورون  4-1-11
-0.88ن تركيز ايون البورون الذائب في محطات الدراسة تراوح بين )أوضحت النتائج أ

يرجع السبب و   6086لشهر تموز 4Sو  6086لشهر كانون الثاني 5Sللمحطتين  8-ملغم لتر( 0.58
النكاره غماس في زيادة تركيز البورون الى تاثير مياه المبازل الزراعية التي تصب في النهر مثل مبزل 

،  8.61،  0.68ومبزل النكاره شنافية ومبزل الحفار ومبزل ال سبتي والتي تراوحت قيم البورون فيها 
العالية في مياه المبازل الى تاثير م اذ تراوحت القي ،(5جدول)على التوالي   8-ملغم لتر 70.1و 80.2

اذ كانت  ،(Ross,1994األسمدة  الكيميائية التي تحتوي على البورون وهذا يتفق مع مااشار اليه )
بلغت قيم البورون في الشنافية وغماس والخسف و من النهر  القريبةقيم البورون مرتفعة في الترب 

مياه الصرف الصحي  التي فضاًل عن  ،(2جدول )على التوالي  8-ملغم لتر 0.56و  0.61، 0.76
تاثير فضاًل عن  ،(6جدول ) 8-ملغم لتر 80.1تحتوي على تركيز عالي من البورون والتي تصل الى 
اذ يكون تركيز  ،(7جدول ) 8-ملغم لتر 0.48المياه الجوفية اذ بلغ تركيز البورون لعين الشنافية 

 وتدخل( ، 6002،المياه السطحية في الغالب )كاطع واخرونالبورون في المياه الجوفية اعلى من 
مركبات البورون في بعض الصناعات كالزجاج واالصباغ ومواد التجميل والمبيدات التي تتواجد في 

كانت نتائج البورون ضمن الحدود المسموح بها لمياه (، 6001 ،مياه الصرف الصحي )السروي 
 –وكانت ضمن صنف ممتاز  8-ملغم لتر 6الشرب ضمن المواصفات العراقية والعالمية البالغة 

 ( .Hem,1989مسموح به لمياه الري )
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 العناصر الثقيلة  4-1-12
  8-لترملغم ( 48.58-168.0) القادسيةيتراوح تركيز الرصاص في محطات محافظة 

اما عنصر الكادميوم فيتراوح في محطات  ،6086نيسان  لشهر 6Sو 6086تموزلشهر  6S للمحطتين
لشهر تشرين  1Sلمحطة 8-ملغم لتر 0.041وس لبعض المحطات الى الدراسة من غير محس

يعزى الى األنشطة فضالت المدن ان مصدر العناصر الثقيلة في مياه النهر و  ،(6جدول) 2014الثاني
هذه العناصر الى يعزى سبب ارتفاع  إذ( Alkafagi,1996الزراعية ومخلفات المدن ووسائط النقل )

 ، 8.661للرصاص )   S4و  S2اذ كان تركيز العناصر الثقيلة لمحطة  ،فضالت المدنمياه 
وأيضا  ،(6جدول )على التوالي   8-ملغم لتر 0.0656 ، 0.0866وللكادميوم    8-ملغم لتر( 8.725

مبزل  ،مبزل النكاره شنافية  ،النكاره غماس تأثير مياه المبازل التي تصب في النهر مثل مبزل  الى
(  8.668 ، 408.6 ، 8.668 ، 8.886الحفار ومبزل ال سبتي اذ تراوحت قيم الرصاص )

على التوالي وتراوحت قيم الكادميوم فيها من غير محسوس لمبزل النكاره غماس وشنافية   8-ملغم.لتر
تأثير رشح و ( ، 5جدول)توالي اللمبزل الحفار وال سبتي على   8-ملغم.لتر 0.062و  0.005الى 

والشنافية والتي  القادسيةالمياه الجوفية التي تصب في النهر منها رشح الماء االرضي البو صخير و 
رتفعت قيمة اتوالي و العلى  8-ملغم.لتر 0.817،  0.004، 0.007بلغت قيمة الكادميوم فيها 

ان مصدر  ،( 7جدول)  8-ملغم.لتر 0.822الكادميوم ايضا في عين الشنافيه التي تصل الى 
األسمدة والمبيدات الزراعية  واستعمالالصرف الصحي مياه  ص في مياه البزل يأتي منالرصا

(Akcay et al,2003). ان تراجع تصريف تصريف النهر في السنوات األخيره جعل تأثير مياه
اذ ان تاثير عامل التخفيف لمياه النهر محدود جدا  ،الصرف الصحي اكثر خطورة في التلوث

 (.6002 ،لسعديلنهر غالبا اكثر )اوبالمقابل فان تأثير تلوث مياه الصرف الصحي لمياه ا
 افظة المثنىالصفات الكيميائية والفيزيائية لمياه نهر الفرات في مح 4-2
  pHدرجة تفاعل المياه    4-2-1

المتعادلة الى  ان درجة التفاعل لمياه محطات محافظة المثنى اتصفت هي األخرى بالقاعدية
 (Kassim & Alsaadi, 1994القاعدية )صفة بهذه الاذ تمتاز المياه العراقية  ، الخفيفة القاعدية

 ،)الياسري  وتتفق هذه النتائج مع ،(4جدول)  1.60-4.70 بين اوحت القيم لعينات مياه النهرتر و ،
تقع ضمن الحدود المسموح بها للري والشرب حسب تصنيف و  ،(6085 ،( و )الغالبي واخرون 6088
 فيها روجيني للمياهالحد المسموح به للرقم الهيد اذ ان العراقيةمواصفات وال  WHOو  FAOكل من 
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الى طبيعة التكوينات الصخرية التي  درجة التفاعلويعزى سبب االرتفاع في ، 1.6-2.6يتراوح من 
يمر بها نهر الفرات في العراق التي تكون غنية بالصخور الكلسية والدولومايت التي عند ذوبانها تزيد 

( ووجود وفرة من البيكاربونات في مياه النهر تساعد في 6001،جنابيمن قيمة الرقم الهيدوجيني )ال
اما االنخفاض  ،( Hassan, 1997،Sabri et al,1989جعل درجة التفاعل قريبة من القاعدية )

في قيمة درجة التفاعل فيعود الى تركيز ثنائي أوكسيد الكاربون مع مياه الصرف الصحي والناتج من 
الس الهيدروجيني )االمارة يؤدي الى زيادة الحامضية وبالتالي انخفاض قيمة او  ،تحلل المواد العضوية

 (.6001 ،اخرونو 
  (TDS)والمواد الذائبة الكلية  ( (ECاإليصالية الكهربائية 4-2-2

 م ( ديسيسيمنز86.50 – 8.64) بينتراوحت قيم االيصالية الكهربائية لمياه محطات الدراسة 
وأعلى قيمة في  6086في شهر تشرين االول 10S سجلت ادنى قيمة في محطة و ( 4الجدول) 8-

، إذ اشارت النتائج الى زيادة في قيم محطات محافظة المثنى 6086خالل شهر تموز 10S محطة 
وذلك النخفاض التصريف فضاًل عن زيادة الملوثات التي  ،ولألشهر كافة القادسيةبالنسبة لمحافظة 

تصب في النهر والمتمثلة بالمبازل الزراعية مثل مبزل البساتين الشرقية ومبزل الفرات الشرقي ومبزل 
إذ بلغت قيمة التوصيل الكهربائي لهذه المبازل  ،الدراجي ومبزل ال صالب ومبزل ال خالف وغيرها

فضاًل عن  ،(5جدول )على التوالي  8-م  ديسيسيمنز( 80.62 ، 07.6 ، 6.52 ،75.2 ،88.41)
( فيعزى الى 9S،10Sأما سبب القيم العالية من التوصيل الكهربائي للمحطتين ) ،مياه الصرف الصحي

السيما   ،طشانتجاه نهر العرة ساوة ذات الملوحة المرتفعة باحركة ورشح العيون المائية القريبة من بحي
امل التخفيف لمياه ترتفع ملوحة النهر لزيادة حجم الراشح وألنخفاض تأثير ع إذ عند انخفاض التصريف

 ( .6002 ،النهر )السعدي

 - 8060اذ تراوحت قيم االمالح الذائبة الكلية بين ) ECبعالقة طردية مع  TDSوترتبط قيم 
 6086االول تشرين ( لشهر10Sخالل السنة إذ سجلت أوطأ قيمة أيضا لمحطة ) 8-( ملغم لتر1060
ارتفعت القيم لكافة محطات محافظة المثنى عن  ، 6086لنفس المحطة لشهر تموز قيمة واعلى

خارج حدود الصالحية لمياه  جميعها عدتو ( 7S،8S،9S،10S،11S،12S،13S،14S) القادسيةمحافظة 
تستمر الزيادة مع انحدار النهر و   ،حسب المواصفات العراقية والعالمية  ppm 8000الشرب والبالغة 

من مجموع المواد الذائبة في اغلب انهار العالم تعود أصال الى كونها ناتجا من نواتج  %60إذ ان 
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ن ارتفاع قيم االمالح الك ،( Walling,1983التجوية الكيميائية )  عنلية الذائبة لهذه المحطات ناتج وا 
مبزل البساتين الشرقية ومبزل الفرات الشرقي ومبزل  وجود المبازل الزراعية التي تصب في النهر مثل

كم   88.2 ، 8 ، 8.6 ، 62 ، 60الدراجي ومبزل ال صالب ومبزل ال خالف التي تكون اطوالها 
 ، 5718 ، 76600 ، 4220لها ) TDSوبلغت قيمة  ،(6086 ،على التوالي )الموارد المائية 

مياه المبازل تعد عالية الملوحة جدا وال يمكن  ،( 5جدول )على التوالي  8-( ملغم لتر2120 ، 6864
فضاًل  ،لها ألغراض مياه الري  وتساهم هذه المياه في رفع تراكيز االمالح الكلية الذائبة اإعادة استعم

لها   TDSقيمة ال  عن تأثير مياه فضالت المدن التي تصب في النهر لهذه المحطات والتي بلغت
وهي قيم مرتفعة  ،(6جدول ) 12Sلمحطة  8-ملغم لتر 2060.5و  11Sلمحطة  8-ملغم لتر 2008.2

مساهمة مياه فضالت المدن في زيادة المواد الصلبة الذائبة الكلية في مياه النهر  نتعطي داللة ع
إذ يشير اللون األحمر الى  12S لمحطة( التصنيف المراقب 80B( . ويبين الشكل )6008 ،)عالم 

أما اللون األصفر فيشير الى وجود مياه ضحلة واللون األزرق يدل  ،وجود مياه ملوثة بمياه المجاري
( فيعزى 9S،10Sاما المحطتين ) ،في النهر عكارةعلى المياه العميقة للنهر واللون األبيض يشير الى ال

نهر العطشان غرب مدينة  منى رشح العيون المائية القريبة سبب الزيادة في االمالح الكلية الذائبة ال
 .(6087،الجوذريو  Alsaadi, 2013)ة. واتفقت هذه النتائج مع كل من السماوه ذات الملوحة المرتفع

  عكارةال 4-2-3

لشهر  87S للمحطتين  NTU(  48.10 - 2.67في المحطات من ) عكارةتراوحت قيم ال
بسبب زيادة سرعة  عكارةتزداد قيم ال، (4جدول )على التوالي  6086لشهر ايلول 7S و 6086أيار

الجريان والتيارات المائية وحجم المواد العالقة في الماء وزيادة التصريف نتيجة األمطار الغزيرة 
( فيعود الى 11S،12S،13S،14Sفي المحطات ) عكارةأما ارتفاع قيم ال ،( 6001 ،)الحمداني والجنابي 

إذ بلغت  ،تطرح مباشرة الى النهر فضاًل عن مياه المبازل الزراعية التي مجاريالالتعرض الى مخلفات 
في مبزل الفرات الشرقي و NTU   86.51في مبزل البساتين الشرقية  و NTU 68.20 عكارةال

68.00 NTU 84.80في مبزل الدراجي و NTU  85.07لمبزل ال خالف و NTU  ال في مبزل
( التصنيف 68Bوالشكل ) 9Sلمحطة مراقب( يوضح التصنيف الB11)( والشكل5جدول )صالب

في المياه واللون األخضر الى مياه المبازل  عكارةإذ يشير اللون األبيض الى ال 11Sالموجه لمحطة 
ونباتات القصب التي تنمو في المياه الضحلة بينما يشير اللون  ,واللون األصفر الى المياه الضحلة
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( يعزى سببه الى 7S،8Sفي المحطتين ) عكارةاألزرق الى مياه النهر العميقة اما االرتفاع العالي لل
ارتفاع المادة العضوية والغبار والغرين نتيجة لدخول حيوانات الجاموس لمياه النهر ضمن هذه 

في  8Sللصورة الفضائية لمحطة راقب(. كما موضح في التصنيف الم8560 ،المحطات )الكالبي 
في  إذ يشير اللون األبيض الى وجود العكاره في مياه هذه المحطات اما اللون األصفر ،(85الشكل )
واللون األخضر يشير الى وجود مياه  نتيجة لسعة مجرى النهر فيشير الى المياه الضحلة (1Bالشكل )

 .األزرق على المياه العميقة للنهربزل مالحة ويدل اللون 
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 مياه نهر الفرات في محافظة المثنى.عينات الخصائص الفيزيائية والكيميائية ل( 7جدول )

 pH EC المحطات االشهر
1-m Ds 

TDS 
1-l mg 

Turb 

NTU 

SAR TH 
1-l mg 

+1Na +2Ca +2Mg 1-Cl 1-
3HCO 2-

4So +2Pb +2Cd +3B 
1-l mg 

ي 
ان
الث

ن 
ري

ش
ت

 

1
1

 - 
.

0
1

7
 

4s  460. 1610 1570 1461 6.61 857.56 445.56 140.32 123.60 801.17 185.6 406.01 16014 060.0 06.1 

0s  4670 1610 1580 .06. 6.42 868.69 435.53 153.30 118.40 815.35 195.2 332.90 16117 06070 061. 

.s  46.1 .610 1224 0617 5.77 806.97 377.66 138.29 112.50 683.02 186.5 341.85 16.00 06010 0610 

10s  4644 7640 2390 ..6. 9.67 1021.70 711.62 209.20 121.64 1035.10 197.6 829.66 06.07 06004 0611 

11s  4610 7610 2070 7161 8.53 936.54 600.53 170.50 124.46 861.80 280.2 807.36 16.00 06074 06.1 

1.s  461. 1640 1800 7167 7.78 1121.30 599.38 256.60 117.04 852.30 180.7 946.25 16.14 06011 06.. 

11s  46.. 1600 1900 7060 9.04 921.06 631.84 169.00 121.60 885.71 244.5 679.12 06401 060.0 06.0 

17s  4670 7601 2000 1161 9.18 932.66 645.06 184.30 115.10 924.75 226.8 698.95 16.11 06070 0674 

ل 
الو

 ا
ن

نو
كا

 

1
.

 - 
.

0
1

7
 

 

4s  4601 2.86 1430 7061 6.37 852.54 428.38 157.40 111.96 689.44 198.5 - - - - 

0s  4640 2.68 1340 1.6. 6.47 787.83 418.21 140.90 106.24 685.04 217.4 - - - - 

.s  4601 3.16 1580 1.67 7.48 913.49 520.46 160.20 125.12 879.45 206.3 - - - - 

10s  46.1 2.27 1130 1.60 7.52 838.51 501.30 136.90 121.04 524.34 183.0 - - - - 

11s  4644 2.78 1390 7.60 6.58 773.86 421.59 140.10 103.32 496.29 219.6 - - - - 

1.s  4600 2.83 1410 1160 6.19 999.29 450.80 160.80 145.68 645.04 201.3 - - - - 

11s  46.0 2.84 1420 1460 6.13 972.61 440.45 160.23 139.52 680.54 213.5 - - - - 

17s  460. 3.15 1580 .761 7.06 893.33 485.53 148.20 127.52 751.54 213.5 - - - - 

ي 
ان
الث

ن 
نو

كا
 

1 
– 

.
0
1
1

 
 

4s  4607 3.91 1960 1061 9.05 892.20 622.12 154.70 123.28 978.38 235.7 526.68 161.7 06017 0670 

0s  460. 3.93 1970 1467 9.25 932.73 650.21 151.30 135.24 937.78 213.5 677.63 16117 06011 061. 

.s  46.4 3.82 1910 106. 8.54 956.13 607.66 165.30 132.41 1020.62 189.1 679.66 06.11 06077 06.. 

10s  46.7 1610 1..0 ..61 6.44 809.56 421.59 144.50 109.344 766.46 182.8 389.67 16001 0.045 06.. 

11s  4604 4.01 2010 146. 9.04 963.16 646.13 160.30 137.16 1052.17 214.7 569.89 160.1 0600. 0671 

1.s  7.90 3.72 1860 1764 8.99 877.26 612.72 152.20 121.16 871.88 109.2 793.17 16104 06004 0611 

11s  7.80 3.65 1830 176. 8.64 915.12 601.68 145.50 134.48 914.48 213.5 812.77 16..4 06011 06.. 

17s  4640 3.52 1440 1064 8.39 1043.87 624.20 174.50 148.20 820.58 170.8 1118.85 1617. 0600. 061. 
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 pH EC المحطات االشهر
1-m Ds 

TDS 
1-l mg 

Turb 

NTU 

SAR TH 
1-l mg 

+1Na +2Ca +2Mg 1-Cl 1-
3HCO 2-So4 +2Pb +2Cd +3B 

1-l mg 

ط
با
ش

 

. 
– 

.
0

1
1

 
 

4s  4604 4.15 2060 7461 9.21 958.07 656.14 171.80 128.92 978.38 244 - - - - 

0s  4600 4.09 2050 7.60 9.30 963.84 664.48 193.00 117.40 937.78 225.7 - - - - 

.s  4607 4.67 2370 1.61 9.71 1233.81 785.21 220.40 166.54 1020.62 201.3 - - - - 

10s  46.0 10.76 1730 .160 11.72 1553.38 1063.7 237.20 234.24 766.46 347.7 - - - - 

11s  4601 4.25 2140 1464 8.27 1032.9 611.51 193.40 134.00 1052.17 244 - - - - 

1.s  46.4 4.70 2360 1.6. 7.12 1135.85 552.40 204.60 152.28 871.88 268.4 - - - - 

11s  4611 4.79 2400 .461 8.27 1064.39 620.92 193.40 141.68 914.48 280.6 - - - - 

17s  46.1 4.88 2460 1.61 9.61 1195.94 765.37 189.80 175.96 820.58 262.3 - - - - 

ر 
ذا

ا
 

1 -
  

.
0

1
1

 
 

4s  4647 4.56 3040 1167 8.96 1082.94 678.74 157.00 168.40 1194.72 220.6 - - - - 

0s  4600 4.17 2800 .16. 8.86 994.36 642.85 173.00 137.04 841.35 219.6 - - - - 

.s  46.7 5.52 3720 ..6. 10.39 1327.10 870.88 262.80 163.44 1315.65 225.7 - - - - 

10s  4611 5.30 3610 1.67 10.34 1207.07 827.31 214.00 163.92 1431.49 195.2 - - - - 

11s  4604 4.49 3050 1067 9.33 1051.51 696.67 150.20 164.88 859.81 219.6 - - - - 

1.s  46.4 4.12 2740 .061 8.99 951.22 638.48 164.60 131.64 795.20 152.5 - - - - 

11s  4641 4.51 3040 146. 9.66 1011.58 707.48 01.06.  171647 972.70 213.5 - - - - 

17s  464. 4.60 3120 ..61 9.80 1030.85 724.04 179.00 142.28 956.97 192.1 - - - - 

  
ن

سا
ني

 

7 
– 

.
0
1
1

 
 

4s  4641 5.61 3640 .06. 11.24 970.37 805.92 167.93 134.28 1322.73 197.2 584.04 161.7 06000 06.1 

0s  4641 16.0 3670 706. 10.24 1258.46 836.28 195.00 188.04 1361.07 183.0 1049.25 16.40 060.. 0610 

.s  460. 1600 3770 .06. 9.89 1485.75 877.91 268.40 198.72 1432.78 207.4 1014.12 1610. 0.028 061. 

10s  4604 5.12 3440 .061 8.63 1434.48 752.22 224.80 212.80 1394.73 219.6 697.70 1671. 06004 0611 

11s  4641 4.67  .390 ..64 13.09 1184.02 1036.84 246.50 138.48 1568.85 202.3 1157.90 161.1 06001 06.. 

1.s  4601 167. 2140 ..61 9.26 1194.43 736.34 221.80 156.08 1241.30 201.5 1035.06 1611. 06001 0614 

11s  464. .607 1720 1.61 9.60 1306.41 805.00 250.20 166.08 1317.87 207.4 1054.66 16..7 06001 061. 

17s  4607 1644 3750 1.61 9.61 1449.81 845.48 272.80 187.28 1422.13 211.7 896.98 1611. 06001 06.. 
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 pH EC المحطات االشهر
1-m Ds 

TDS 
1-l mg 

Turb 

NTU 

SAR TH 
1-l mg 

+1Na +2Ca +2Mg 1-Cl 1-
3HCO 2-So4 +2Pb +2Cd +3B 

1-l mg 

ر
يا
ا

 

1 
– 

.
0

1
1

 
 

4s  4601 7647 3080 1060 8.69 1176.66 686.09 183.40 175.16 1195.89 227.5 - - - - 

0s  464. 167. 3540 1.61 10.46 1177.02 826.16 196.60 167.20 1136.35 231.8 - - - - 

.s  4607 761. 2473 1.67 13.60 1562.25 1237.86 262.00 221.28 2258.15 220.3 - - - - 

10s  460. 5.42 3530 1.64 10.46 1127.91 808.22 211.20 146.32 1320.84 189.1 - - - - 

11s  4640 5.78 3750 .164 10.31 1305.71 857.90 220.00 184.32 1224.39 213.5 - - - - 

1.s  4641 .641 4380 .760 10.71 1401.94 922.89 239.60 195.84 1397.40 213.5 - - - - 

11s  464. 1601 3260 1.61 10.20 1316.49 851.92 235.20 177.68 1294.16 207.4 - - - - 

17s  4600 5.54 3600 .617 11.12 1222.57 895.11 232.40 156.48 1418.60 231.8 - - - - 

ن
را

زي
ح

 

. -
  

.
0

1
1

 
 

4s  4607 5.30 3130 .464 8.30 1122.08 639.63 266.40 111.24 952.82 213.5 - - - - 

0s  46.7 4.72 2720 1161 7.63 985.12 550.85 237.20 95.64 892.47 219.6 - - - - 

.s  460. 46.1 4720 1.61 11.28 1595.17 1036.84 273.20 222.48 1710.04 292.8 - - - - 

10s  8.01 5.86 3810 1161 10.40 1243.36 844.10 248.00 152.04 1409.35 225.7 - - - - 

11s  464. 4.42 2620 116. 8.59 1101.56 656.36 233.00 126.60 1068.91 219.6 - - - - 

1.s  464. 5.00 3250 .761 8.67 1160.32 677.12 213.60 152.76 1066.07 219.6 - - - - 

11s  4640 5.30 3120 .06. 8.97 1094.94 683.10 235.60 123.40 1071.75 207.4 - - - - 

17s  4601 16.1 3650 .164 9.68 1325.08 810.75 224.40 186.36 1295.04 225.7 - - - - 

ز
مو

ت
 

4 
– 

.
0
1
1

 
 

4s  4601 5.92 3470 64.4 9.16 1318.26 727.03 236.40 146.16 1216.59 220.6 759.79 06..1 060.. 067. 

0s  46.1 1610 3160 71644 8.59 1175.57 668.15 226.00 140.92 997.09 221.6 791.77 06.01 0601. 06.1 

.s  46.. .6.1 5990 17.5 13.78 1777.32 1310.82 300.60 233.20 2386.96 292.8 1061.41 0601. 060.1 0617 

10s  06.0 1.610 8020 23.9 20.08 1984.21 2058.96 380.60 251.88 3649.40 225.7 987.22 06.14 0600. 1601 

11s  46.1 1611 3620 47.2 7.40 1602.18 632.58 230.00 195.80 989.79 230.6 971.47 06001 060.0 064. 

1.s  46.. 6.58 4260 22.2 9.93 1648.64 881.13 232.40 220.40 1551.24 231.7 1004.66 1604. 06001 0611 

11s  46.1 6.83 3920 1067 9.38 1410.60 811.21 246.80 193.56 1620.28 195.2 832.36 0640. 0.003 06.1 

17s  0601 .6.1 4280 26.0 11.20 1160.22 903.67 272.80 133.64 1437.51 183.0 1065.47 06001 0600. 061. 
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 pH EC المحطات االشهر
1-m Ds 

TDS 
1-l mg 

Turb 

NTU 

SAR TH 
1-l mg 

+1Na +2Ca +2Mg 1-Cl 1-
3HCO 2-So4 +2Pb +2Cd +3B 

1-l mg 

ب
ا

 

0 
– 

.
0

1
1

 
 

4s  460. 2.15 1400 106. 6.20 1531.69 558.13 268.80 209.68 1104.35 222.6 - - - - 

0s  460. 2.03 1320 7061 5.93 1669.6 557.41 313.60 216.00 1191.54 225.7 - - - - 

.s  4644 4.98 3260 1761. 10.16 2058.80 1060.81 437.20 235.56 2079.24 181.9 - - - - 

10s  4641 4.80 3120 1460 7.16 1639.08 667.23 276.40 231.24 1250.55 152.5 - - - - 

11s  460. 1.94 1340 106. 5.84 1620.80 540.96 245.60 245.56 1261.23 195.2 - - - - 

1.s  4644 7600 2630 1.67 5.76 1669.12 541.56 326.20 208.20 981.40 221.3 - - - - 

11s  46.. 1.97 1280 146. 6.14 1429.33 534.52 227.20 210.08 1034.76 189.1 - - - - 

17s  4601 2.80 1810 1.61 6.18 1640.86 575.69 316.60 207.16 1022.60 203.2 - - - - 

ل
لو

اي
 

. -
  

.
0

1
1

 
 

4s  46.1 .61. 1440 4160 2.84 1355.30 240.58 221.60 195.44 722.89 225.7 - - - - 

0s  4604 16.1 2180 7061 4.08 1358.03 345.85 248.80 179.52 998.99 243.1 - - - - 

.s  460. 9.31 6330 1.60 9.39 2331.73 1043.89 430.00 306.52 2796.36 213.5 - - - - 

10s  46.. 2.53 1720 116. 7.82 1775.85 758.20 309.00 244.72 1487.23 247 - - - - 

11s  46.1 2.69 1840 .160 6.94 1288.78 573.73 247.60 163.36 983.24 213.5 - - - - 

1.s  460. 1601 2480 1161 7.74 1318.13 646.99 235.20 178.08 1054.65 189.1 - - - - 

11s  46.4 16.0 2180 .164 5.54 1443.85 484.84 252.00 198.50 1073.16 219.6 - - - - 

17s  46.0 7611 2930 116. 6.89 1746.42 662.63 278.40 256.20 1024.88 201.3 - - - - 

ل
الو

 ا
ن

ري
ش

ت
 

1
0

 
– 

.
0
1
1

 
 

4s  4604 7614 2710 1.6. 7.06 1131.81 546.71 218.40 142.88 1046.90 219.6 - - - - 

0s  46.1 767. 2910 1164 6.08 1433.98 530.03 237.00 205.24 1194.20 237.9 - - - - 

.s  7.98 4.40 2860 ..60 5.80 1427.14 504.39 221.60 212.96 1263.09 232.3 - - - - 

10s  7.89 1.57 1020 .160 4.82 1453.15 422.97 236.40 210.28 857.68 189.1 - - - - 

11s  46.1 4.66 2990 106. 7.47 1132.53 578.91 216.00 144.52 1050.55 225.7 - - - - 

1.s  46.0 161. 2400 1767 5.94 1250.84 483.23 217.60 172.40 942.88 225.7 - - - - 

11s  7.97 3.50 2270 1.60 5.87 1222.99 472.42 197.80 177.68 878.98 207.4 - - - - 

17s  46.1 1611 2180 .16. 4.70 1403.32 405.49 228.80 202.76 834.96 225.7 - - - - 
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( A)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)                                                  

 المراقب .  (Bالمراقب و )غير  (A( التصنيف لمحطة الخضر )55شكل )
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(A)                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)                                            

 المراقب .  (Bغير المراقب و ) (A( التصنيف لمحطة العطشان )55شكل )
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(A)                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)                                            

 المراقب .  (Bغير المراقب و ) (A( التصنيف لمحطة السماوة )12شكل )
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(A)                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B)                                             

 المراقب .  (Bغير المراقب و ) (A( التصنيف لمحطة المجد )13شكل )
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 الصوديوم  4-2-4  

( ملغم 6061.82-670.61تراوح معدل تركيز الصوديوم الذائب في محطات الدراسة من )
والتركيز  6086ايلولعلى التوالي إذ كان التركيز األدنى في شهر  10Sو  7S في محطتي  8-لتر

في  واقع على مجرى النهرلماالحظ أن تركيز الصوديوم في وي ،(4جدول ( األعلى في شهر تموز
إذ يعزى االرتفاع في  ،القادسيةمحافظة المثنى اعلى من تركيز الصوديوم للمحطات التابعة لمحافظة 

تركيز الصوديوم الى تاثير مياه المبازل الزراعية التي تصب في النهر مثل مبزل البساتين الشرقية 
 ، 8217.81إذ بلغ تركيز الصوديوم بهما )  11S ومبزل ال صالب التي تصب في محطة

اذ بلغ  7S ومبزل الدراجي ومبزل الفرات الشرقي في محطة ،على التوالي 8-ملغم لتر( 8800.41
وبلغ تركيز الصوديوم في مبزل ال خالف والدراجي  8-ملغم لتر( 87675.10تركيز الصوديوم له )

(. 5ول جد( 12S ، 13Sوالتي تصب في محطتي  ،على التوالي 8-ملغم لتر(  840.88، 1476.93)
فضاًل عن تاثير رشح العيون  ،وتركيز الصوديوم في األنهار TDSرفع قيم  إذ أسهمت هذه المياه في

( 9S،10S المائية القريبة من بحيرة ساوة ذات التركيز المرتفع من الصوديوم السيما  في المحطتين )
 8-ملغم لتر 8S 658.61فضاًل عن تاثير التربة اذ بلغ معدل الصوديوم في تربة محطة  ،(7جدول (

اذ يعد  ،(2جدول ( 10S لمحطة  8-ملغم لتر 8416.8و 12Sلتربة محطة  8-ملغم لتر 814.86وبلغ 
 ،(8814 ،مصدر مهم للصوديوم في التربة ومياه نهر الفرات )سلمان  (Halite)معدن الهااليت 

منظمة الصحة العالمية تراكيز الصوديوم في المواقع تجاوزت الحد المسموح بها لمياه الشرب من قبل 
 (.6008 ،وهذا ماتوصل له )حسين  8-لتر ملغم 600التي تبلغ 

اما من ناحية الري فقد استعمل مصطلح نسبة أمتزاز الصوديوم بوصفه مؤشر للتنبؤ بخطورة 
 -6.17تراوحت بين ) SARمن النتائج المتحصل عليها أن قيم نالحظ  حيث الصوديوم في مياه الري

 ،على التوالي 6086لشهر تموز 10Sو  6086لشهر ايلول 7S للمحطتين  8-ملغم لتر( 60.01
الى تجمع وزيادة تركيز االمالح خالل هذا الوقت نتيجة الرتفاع   SARيعود السبب في أرتفاع قيم و 

ورشح  ،درجة الحرارة وزيادة تركيز الصوديوم في المياه مقارنة بتركيز كل من الكالسيوم والمغنيسيوم 
 (.6086 ،شارت اليه )عبد الكاظم اة القريبة من بحيرة ساوة وهذا ماالعيون المائي

 860ان استخدام مياه ري حاوية على  8816 ،وبينت منظمة األغذية والزراعة العالمية 
ppm .من الصوديوم له تأثيرات سلبية في نمو وانتاجية بعض النباتات وخصائص ونفاذية التربة 
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 الكالسيوم 4-2-5

 (754.60-852.80تركيز الكالسيوم في محطات النهر لمحافظة المثنى  من ) تراوح
 7)جدول(على التوالي  6086لشهر اب 9S و 6087لشهر كانون االول 10Sللمحطتين   8-ملغم لتر

كان  اذ ،14S،10S،9S اتجيا في المحطيتذبذب تركيز الكالسيوم في محطات الدراسة ويزداد تدريو  ،
 8-( ملغم لتر666.84 ، 656.21 ،628.24المعدل السنوي لتراكيز الكالسيوم في هذه المحطات )

ان سبب  ،(6001 ،)معروف  النتائج التي حصل عليها وتتفق هذه مع ،(4جدول (على التوالي 
غ محتوى بل اذ ،التذبذب في تراكيز الكالسيوم يعود الى الملوثات التي تصب في النهر من مياه المبازل

 8-ملغم لتر 5806.0ومبزل الفرات الشرقي  8-ملغم لتر 410.0الكالسوم في مبزل البساتين الشرقية 
 586.1ومبزل ال صالب  8-ملغم لتر 555.8ومبزل ال خالف  8-ملغم لتر 544.6ومبزل الدراجي 

ف فضاًل عن فضاًل عن تاثير المياه الجوفية والصرف الصحي وتراجع التصري ،(5جدول ) 8-ملغم لتر
العوامل المناخية مثل درجات الحرارة واالمطار ومعدالت التبخر والعواصف الترابية التي تشكل 

فضاًل عن  ،(8880 ،منها بسبب التركيب الجيولوجي للترب )منشد  %70مركبات الكالسيوم نسبة 
-ملغم لتر S8 686.6ملغم/لتر وفي تربة  12S 586.2طبيعة التربة إذ بلغ تركيز الكالسيوم في تربة 

فضاًل عن تاثير مياه الصرف الصحي اذ  ،( 2جدول ) 8-( ملغم لتر176.6) 10Sوفي تربة محطة 8
على  8-( ملغم لتر182.0 ، 610.0)  12Sو  11S بلغ تركيز الكالسيوم لمياه الصرف في المحطتين 

-Alالفرات )( ان الصخور الكلسية والجبسية هي مصدر الكالسيوم في نهر 6جدول )التوالي 
nimma,1982تذوب مركبات الكالسيوم  ونتيجة لذلك ،( إذ ترتفع نسبة الصخور الكلسية في العراق

المياه الجارية على أراضي الحجر الجيري اعلى من السيما  ،لصخور وتنتقل الى المياهفي التربة وا
تراكيز الكالسيوم ُتعد ضمن الحدود المسموح بها لمياه الري  ،( 8884 ،الترب الجبسية )جيمس 

 .  8816الغذاء والصحة العالمية  حسب تصنيف منظمة 8-ملغم لتر 700 ةوالبالغ
 المغنيسيوم   4-2-6

( ملغم 502.66-86.27تراكيز المغنيسيوم في محطات محافظة المثنى بين )تراوحت 
وسجلت اعلى القيم  ،على التوالي 6086لشهر أيلول 9Sو  6086لشهر حزيران 8Sللمحطتين  8-لتر

على  8-( ملغم لتر815.68 ،887.65( إذ بلغ المعدل السنوي لهذه المحطات )10S،9Sللمحطات )
بلغ تركيز المغنيسوم لمياه مبزل  مغنيسيوم يعود الى مياه البزل اذان سبب ارتفاع ال ،(4جدول )التوالي 

( 5جدول )لمبزل الفرات الشرقي  8-ملغم لتر 8588.50و 8-ملغم لتر 518.82البساتين الشرقية 
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اذ  ،والى العيون المائية القريبة من بحيرة ساوة والتي تغذي النهر  ،فضاًل عن انخفاض التصريف 
المغنيسيوم ، إذ بلغ تركيز المغنيسيوم في تربة  وي المياه الجوفية في العراق على تراكيز عالية منتتح

فضاًل عن الصخور التي يمر  ،( 2جدول )( ملغم/لتر 687.61 ، 566.00) 10Sو  12S محطة 
 Hamilدلومايت والحجر الجيري )ال صخور عليها نهر الفرات التي تعد مصدر مهمًا للمغنيسيوم مثل

& Bell,1986.) 
 العسرة الكلية  4-2-7  

إذ كانت أوطأ  8-( ملغم لتر6558.45-445.12قيم العسرة الكلية تتراوح بين )كانت 
 ،(4جدول ) 6086لشهر أيلول 9S واعلى قيمة لمحطة  6087وللشهر كانون اال 11Sقيمة لمحطة 

وتعد العسرة العالية حالة  ،اذ ان سبب العسرة يرجع الى وجود امالح الكالسيوم والمغنيسيوم  في المياه 
  Al-Saadi et al,2001؛ AL-Lami et al,1999؛Hassan,1997شائعة في المياه العراقية ) 

( 9S،10Sبلغت أعلى القيم للعسرة الكلية في  محطات الدراسة للمحطتين ) ، (6008،علكم وسرحان،
( 6001 ،عد عسرة جدا )الخفاجي يرجع السبب الى رشح العيون المائية القريبة من بحيرة ساوة والتي ت

( 8882حسب المواصفات العراقية ) بها ان العسرة الكلية لمياه الشرب تتجاوز الحدود المسموح ،
اما صالحية المياه للري فأن  ،لمياه الشرب  8-ملغم لتر 600التي سمحت بتركيز  ،(8884والعالمية )

نظم تصنيف صالحية المياه لهذا االستعمال ألتأخذ بنظر االعتبار معيار العسرة الكلية في التصنيف 
 (.6080 ،؛ العبادي  6006 ،الرفاعي واتفقت هذه النتائج مع نتائج ) ،( 6086 ،)الفهداوي 

 الكلوريد   4-2-8
( ملغم 5278.70-782.68الدراسة تراوحت بين ) بينت النتائج ان قيم الكلوريد في محطات

 (8)جدولعلى التوالي 6086لشهر تموز 10Sومحطة  6087لشهر كانون األول 11S لمحطة  8-لتر
ارتفعت تراكيز الكلور في محطات محافظة المثنى وكانت التراكيز عالية جدا في المحطات و 
(11S،10S،9S)، ( 8567.58 ، 8640.55إذ بلغ المعدل السنوي لتركيز الكلور في هذه المحطات ، 

ان تراكيز الكلور تذبذبت في محطات الدراسة من محافظة  ،(4جدول )( على التوالي  8051.81
بلغ  اذ ،(6008 ،والعبودي واخرون  6080 ،وصوال الى المثنى وهذا ماتوصل له )حسين القادسية

مبازل البساتين الشرقية ( ل8728.06 ،8600.65 ، 56652.00 ، 5276.60تركيز الكلور )
(. إضافة لرشح العيون المائية 5جدول )والفرات الشرقي والدراجي وال أبو خالف على التوالي 

اًل عن فض ،إذ تمتاز هذه العيون المائية بتراكيز عالية من الكلوريد  ،بالمنطقة المقابلة لبحيرة ساوة
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ارتفاع درجات الحرارة وعمليات التبخر وانخفاض مناسيب نهر الفرات وطبيعة الطبقات الصخرية التي 
ومما يسبب زيادة تركيز الكلور في المياه انه يستعمل  ،( 6085 ،الفرات )الكالبي  يجري عبرها نهر

لمياه ترجع الى النهر وبما ان هذه ا ،بوصفة مادًة معقمة للمياه التي تستعمل لالستهالك اليومي
(  اذ بلغ تركيز الكلور في مياه الصرف 6080 ،وبالتالي تسبب زيادة تركيز الكلور )محمود 

فضاًل عن قابلية الذوبان  ،(6جدول )( على التوالي 8854.16، 8482.87) 12S  و 11Sللمحطات 
كما ويرجع  ،(  Millward,1995العالية ألمالح الكلوريد في المياه وميله الضعيف الى الترسيب )

 (. Todd,1980التركيز العالي للكلوريد الى الصخور الملحية الحاوية على معدن الهااليت )
 البيكاربونات  4-2-9

 8-ملغم لتر( 686.1-808.6تراوحت تركيز البيكاربونات في منطقة الدراسة بين )
( وهذه النتائج اتفقت مع 4جدول )على التوالي كما في  6086لشهر حزيران  9Sو  12Sللمحطتين 

اذ ان زيادة البيكاربونات تعود الى مياه البزل اذ بلغ تركيز البيكاربونات  ،(6085،)الربيعي واخرون 
لكل من مبزل البساتين الشرقية  8-ملغم لتر( 818.41، 641.88 ،877.64 ،845.67 ،777.28)

تنتج البيكاربونات من كما  ،(5جدول )والفرات الشرقي والدراجي وال خالف وال صالب على التوالي 
الموجود  2CO ومن تفاعل  ،عمليات التجوية للمعادن السيليكاتية والكربونية بفعل حامض الكربونيك

حامض الكاربونيك المخفف وهو حامض سريع  في الجو مع مياه المطر بمساعدة درجة الحرارة مكونا
تزداد البيكاربونات في فصل الصيف وذلك الرتفاع درجات الحرارة و  ،التحلل والتحول الى بيكاربونات 

فضاًل عن زيادة تحول كاربونات الكالسيوم غير الذائبة الى ،خر الشديد وانخفاض منسوب المياه والتب
 (. Weiner,2000بيكاربونات )

 الكبريتات  4-2-11
للمحطتين  8-ملغم لتر( 8864.80-556.80تراوح تركيز الكبريتات لمحطات الدراسة بين )

 8S 11و  6087لشهر تشرين الثانيS  ولوحظ ازدياد  ،( 4جدول )على التوالي   6086نيسانلشهر
على تراكيز الكلوريد في المحطات السفلى  القادسيةلمحافظة  ،تراكيز الكبريتات في المحطات العليا

اذ نالحظ ان مياه النهر اخذت طابع مياه كلوريدية بعد ان كانت كبريتية في  ،لمحافظة المثنى
اذ تمتاز مياه النهر في جنوب  ،المحطات العليا اذ ان تراكيز الكلور فيها اعلى من تراكيز الكبريتات

عود سبب الزيادة في تركيز الكبريتات في النهر الى ان مياه ي .(8814 ،النهر بانها كلوريدية )سلمان
إذ إن الطبيعة الجبسية لهذه  ،(Faune,1998النهر تمر بصخور رسوبية نسبة الكبريت فيها مرتفعة )
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اذ بلغ تركيز  ،(6007،الصخور تعد المصدر الرئيسي للكبريتات الذائبة في المياه الطبيعية )طلك
 8-( ملغم لتر416.6 ، 8586.0 ، 8846.6) 10Sو  12Sو  8S حطات الكبريتات في التربة للم

إضافة  الى الملوثات التي تصب في النهر من مياه المبازل اذ بلغ تركيز  ،( 2جدول ) على التوالي
لمبزل الفرات  8-ملغم لتر 8424.60لمبزل البساتين الشرقية و  8-ملغم لتر 8647.68الكبريتات فيها 

جدول )لمبزل ال خالف  8-ملغم لتر 8720.04لمبزل الدراجي و  8-ملغم لتر 8878.16الشرقي و
ة من األسمدة ( ان ارتفاع تراكيز الكبريتات في المبازل نتيجة احتواء مياه المبازل على كمية كبير 5

الكبريتات لبعض  تراكيز ،فضاًل عن رشح المياه الجوفية والصرف الصحي والمبيدات الزراعية
ملغم  600المحطات تجاوزت الحد المسموح به لمياه الشرب حسب منظمة الصحة العالمية والبالغ 

 .( 6002 ،وكانت هذه القيم مقاربة لما سجله )سلمان  ،8-لتر
 البورون  4-2-11

-0.81أوضحت النتائج ان تركيز ايون البورون الذائب في محطات الدراسة تراوح بين )
 ، على التوالي 6086تموز لشهر 10Sو  6087لشهر تشرين الثاني 9Sللمحطتين  8-ملغم لتر( 8.06

تذبذبت تراكيز البورون ضمن هذا المعدل خالل فصول السنة وكانت الزيادة في محطات المثنى مع 
اذا كان المعدل السنوي  11S و  10S بلغ اعلى تركيز للبورون في المحطتين  ،زيادة انحدار النهر 
تركيز البورون في  ارتفاعان  ،(4جدول )على التوالي  8-ملغم لتر( 0.68 ، 10.7لتركيز البورون )

المياه يرجع الى المخلفات الصناعية ومياه الصرف التي تصرف الى مياه البزل والتي تزيد من تركيز 
 ،(FAO,1985حه في مركبات التنظيف )البورون في هذه المياه نظرا الستعمال حامض البوريك وامال

للمبازل البساتين  8-ملغم لتر( 0.64 ، 0.68 ، 40.8 ، 20.4 ، 0.10اذ بلغ تركيز البورون )
فضاًل عن مياه  ،(5جدول )الشرقية والفرات الشرقي والدراجي وال ابوخالف وال صالب على التوالي 

 8-ملغم لتر 20.5الصرف الصحي إذ ان مركبات البورون بلغت لمياه الصرف لمحطة السماوة 
يعزى الى رشح  10S( وسبب ارتفاع البورون في محطة 6جدول ) 8-ملغم لتر 0.57ولمحطة الخضر 

ها لمياه الشرب كانت نتائج البورون ضمن الحدود المسموح ب ،العيون المائية القريبة من بحيرة ساوة 
مسموح به  –وكانت ضمن صنف ممتاز  8-ملغم لتر 6ضمن المواصفات العراقية والعالمية البالغة 

 ( .Hem,1989لمياه الري )
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 العناصر الثقيلة  4-2-12 
 13S للمحطتين 8-( ملغم لتر8.687-0.418يتراوح تركيز الرصاص في منطقة الدراسة )

اما عنصر الكادميوم فيتراوح في  ، 6086لشهر كانون الثاني 8Sو  6087لشهر تشرين الثاني
 8-ملغم لتر 80.01الى  6086نيسانفي شهر  12Sلمحطة  8-ملغم لتر 0.008محطات الدراسة من 

يعزى سبب االرتفاع  ،(4جدول ) 8-( ملغم لتر0.064وبلغ اعلى معدل سنوي للكادميوم ) 10Sلمحطة 
 ، 12S (8.15و  11S هذه العناصر الى مياه الصرف الصحي اذا بلغ تركيز الرصاص لمحطة ل
( و 6جدول ) 8-( ملغم لتر0.0664، 0.0762) 12Sو  11S والكادميوم لمحطة  8-( ملغم لتر18.4

اذ يشير اللون االحمر الى تلوث النهر بمياه  11S( يوضح تصنيف المراقب لمحطة 78شكل )
 8.666 ، 8.516 ، 5.086 ، 8.844وبلغ تركيز الرصاص في مياه المبازل الزراعية ) ،المجاري 

لمبزل البساتين الشرقية والفرات الشرقي والدراجي وال أبو خالف وال صالب  8-( ملغم لتر0.887 ،
لمبزل البساتين الشرقية  8-( ملغم لتر0.086 ، 0.868 ، 0.086على التوالي وتركيز الكادميوم )

ورشح المياه  تسهم مياه الصرف الصحي إذ ،(5جدول )ات الشرقي وال خالف على التوالي والفر 
 تعدإذ ،(Hassan et al,2010والمبيدات في رفع تركيز هذه العناصر في مياه نهر الفرات )الجوفية 

ان مياه البزل الزراعي تعد عالية  اذ ،المصدر الرئيسي للكادميوم في المياه السطحية األنشطة الزراعية 
فضاًل عن المنشأة الصناعية وعدم وجود وحدات معالجة  ،( 6008 ،المحتوى من الكادميوم )محمد 

ان نهر ،( 6001 ،للتخلص من هذه المعادن أدى الى زيادة تلوث مياه نهر الفرات )نغيمش واخرون 
( ان تركيز Al-Imarah et al,2000الفرات  ملوث بعنصر الكادميوم والرصاص وقد بين )

الكادميوم والرصاص في مياه األجزاء الجنوبية من نهر الفرات كانت اعلى من المستويات المحددة من 
 ( .6085،خرونربة مع ما اشار اليه )الربيعي واقبل منظمة الصحة العالمية . وهذه النتائج كانت متقا
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 االحصائي  التحليل  4-3

والعناصر، إذ وجدت عالقة  TDSيظهر التحليل االحصائي وجود عالقات ارتباط بين 
وأفضل معادلة توصف هذه العالقة هي من   TDS (r=0.892) و Naارتباط عالية المعنوية بين 

وأفضل   (.168r=0) الكلوريد( ، وظهرت عالقة ارتباط عالية مع 82( كما في الشكل )powerنوع )
SAR (164r=0. )(، وعالقة عالية المعنوية مع Heat capacityمعادلة تصف هذه العالقة )

هذا يصف تأثير الملوثات والمبازل  ،((Shifited powerوأفضل معادلة تصف هذه العالقة هي 
لمياه النهر، وايضا وجدت عالقة ارتباط عالية المعنوية مع  TDSوالصرف الصحي في رفع قيمة 

4SO (=0.757r) ( وافضل معادلة تصف هذه الحالةaterowth ration grsatu.) 
TDS (r=0.672 )وبين التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط معنوية بين الكالسيوم و 

 ،(r=0.689(، وعالقة ارتباط معنوية للمغنسيوم )Hoerlوأفضل معادلة لوصف هذه الحالة هي )
وهذا يعكس تأثير المياه الجوفية  ،(82( شكل )powerوافضل معادلة لوصف هذه الحالة هي )

 .والمبازل على النهر
( وأفضل معادلة لوصف هذه العالقة هي من r=0.763) عكارةكانت العالقة معنوية مع ال

والكادميوم  TDS (r=0.318)وظهرت عالقة ارتباط معنوية بين الرصاص و  Hoerlنوع 
(r=0.259( وأفضل معادلة لوصف عالقة األرتباط لهذه العناصر الثقيلة هي )Heat capacity)، 

في تلوث النهر وليس في رفع كمية  تركيز القليل لهذه العناصر الذي يعد  له أثرالويرجع السبب الى 
 . TDSاالمالح 

وأفضل معادلة لوصف  ،Bو  TDS( بين r=0.649وتوجد هناك عالقة ارتباط معنوية )
وافضل  ،( r=0.724معنوية للعسرة الكلية  )ال(، وعالقة عالية modified powerهذه العالقة هي )

العالقة معنوية مع البيكاربونات (.وكانت Heat capacityمعادلة لوصف هذه العالقة هي )
(r=0.550)، ( وافضل معادلة لوصف هذه العالقة هيHoerl نالحظ من التحليل االحصائي ، )

اذ تسهم  ،الكلوريد و الكبريتات على المواد الصلبة الذائبة الكلية ،وجود تأثير كبير للعناصر الصوديوم
ويشير التحليل  لتي كان االرتباط فيها اقل.في رفع محتواها في النهر مقارنه بالعناصر االخرى ا

( وجود فروق معنوية في خصائص المياه بين الفصول وبين المحطات باستخدام 5االحصائي ملحق )
 . spssبرنامج 
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 ( عالقة االرتباط بين المواد الصلبة الذائبة وبعض خصائص ومكونات نهر الفرات.  50لشكل )ا
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االستشعار عن بعد   4-4  

 الدالئل الطيفية  4-4-1

( الى -0.281827562قد تراوحت بين ) NDVIان قيم الدليل ( 1من الجدول ) يتضح 
 ( .824.2676762( الى )68.28886884من ) LWM( وتراوحت قيم 0.088164227)

 لغرض  minitab 16.0(نتائج تحليل االنحدار الخطي باستعمال  برنامج 8 يوضح )جدولو 
بعض الصفات والعناصر الكيميائية للمياه قد ارتبطت  قيمومنه يتضح ان  ،المعالجة الرياضية

مثال، إذ ارتبطت بعالقة انحدار خطية  قيم االيصالية الكهربائيةومنها تراكيز  ،قات مختلفةالبع
 (r=0.887اذ كانت عالقة االرتباط عالية المعنوية )،LWMو  NDVIة المعنوية مع نسب ال اليع
المالح اما ا ،(0.686منخفضة وبنسبة ) ( وقيمة الخطا القياسي0.412وقيمة معامل التحديد )  

وقيمة معامل   (r=0.856ايضا ارتبطت ارتباط عالي المعنوية مع قيم الدليلين )الذائبة الكلية 
( كذلك العكاره  ارتبطت مع قيم 758.164( وقيمة الخطأ القياسي منخفضة )0.455التحديد )

 ،(4.715( وكانت قيمة الخطأ القياسي منخفضة ايضا )r=0.887الدليلين ارتباط عالي المعنوية )

 . لمواقع عينات المياه ( قيم الدالئل الطيفية المستخدمة4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code stations NDVI LWM 

S1 0.099827664 132.9887424 

S2 0.097866545 167.6545456 

S3 0.099647644 150.6554728 

S4 0.089285716 31.48142433 

S5 0.099564566 100.7532529 

S6 0.092647061 161.363266 

S7 -0.618964326 30.67765431 

S8 -0.606818199 49.99750137 

S9 -0.139285728 83.3326416 

S10 0.090564566 88.87675645 

S11 -0.617988543 29.69995117 

S12 -0.120652176 33.33296204 

S13 -0.120653528 30.46725286 

S14 51554508555 - 72.33876789 
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( و العسره الكلية  r=0.924رتبطت ارتباط عالي المعنوية مع الدليلين )افSAR  اما 
اما العناصر  ،وبخطا قياسي منخفض للصفتين   (r=0.870ايضا ارتبطت ارتباط عالي المعنوية )

عالي  ارتبطت بالصوديوم بمعامل ارتباط ،ارتبطت بعالقة انحدار خطية عالية مع الدليلين دفق
وارتبط ، (45.171منخفض ) ( وقيمة خطا قياسي 0.162تحديد ) ( وبمعاملr=0.909المعنوية )

(  على التوالي وايضا بقيمة r=0.814( )r=0.929الكالسيوم والمغنيسيوم بعالقة عالية المعنوية )
اما عنصر الكلوريد فارتبط بعالقة انحدار خطية عالية المعنوية مع الدليلين  ،خطا قياسي قليل 

(r=0.889)  ( 848.402( وبقيمة خطا قياسي )0.480وبمعامل تحديد )،  أما الكبريتات ايضا
( وخطا قياسي قليل 0.408) ( ومعامل تحديدr=0.837فكانت ذات عالقة ارتباط عالية المعنوية )

 (r=0.869اما البيكاربونات ارتبطت بعالقة انحدار عالية المعنوية بمعامل تحديد )،( 881.22)
نالحظ عن طريق هذه االرتباطات انه يمكن استنتاج هذه الصفات النوعية للمياه باستعمال هذه 

وباستخدام الدالئل للتحليل المختبري  من المرئية الفضائية دون الحاجةالدالئل واعتماد القيم الناتجة 
 الطيفية.

 ( الدالئل الطيفية لكل عنصر.4جدول )

 

S.E R2 R الصفة النموذج الرياضي 

061.. 0640. 06004 EC = 4.45 - 0.426 NDVI - 0.0184 LWM EC 

71.6014 06411 0601. TDS = 2583 - 1079 NDVI - 8.24 LWM TDS 

46701 064.0 0600. TURB = 32.5 - 35.7 NDVI - 0.0818 LWM TURB 

064.0 06017 06..7 SAR = 6.85 - 1.61 NDVI - 0.0264 LWM SAR 

10.6.1. 06414 06040 TH = 1066 - 8 NDVI - 3.17 LWM TH 

416070 060.. 06.0. NA+ = 580 - 106 NDVI - 2.43 LWM +Na 

116007 06..1 06017 Ca+2 = 174 + 1.1 NDVI - 0.395 LWM +2Ca 

46..0 060.1 06... Mg+2 = 135 + 0.17 NDVI - 0.338 LWM +2Mg 

14.640. 064.0 0600. Cl-1 = 1155 - 115 NDVI - 5.72 LWM 1-Cl 

146001 0641. 060.. HCO3 = 239 - 15.8 NDVI - 0.468 LWM 1-Hco3 

1.06... 06401 06014 So4-2 = 1139 - 62 NDVI - 5.14 LWM 2-So4 



 

45 
 

( يوضح عالقة االرتباط بين القيم المستخرجة من الصور الفضائية والقيم 84شكل ) 
 carve expert professionalالحقيقية لبعض عناصر وخصائص المياه وباستعمال برنامج 

لغرض المعالجة الرياضية للبيانات. ان اعلى ارتباط بين قيم اإليصالية الكهربائية الحقيقية والقيم 
الفضائية خالل السنة كان في الفصل الثاني )كانون الثاني( اذ نالحظ من  لمرئيةاالفتراضية ل

 يدوبمعامل تحد الشكل ان العالقة بينهما عالقة انحدار سالبة ذات نسبة ارتباط عالية
(75=0.92r)،   وكانت افضل معادلة لوصف هذه العالقة هي معادلة من نوعootr،   كذلك

سالبة ذات ارتباط  قة انحداريتضح أن المواد الصلبة الكلية قد ارتبطت مع قيم عناصر الصورة بعال
 Heat capacity( وافضل معادلة لوصف هذه العالقة هي معادلة )0.92r=62عالي المعنوية )

سالبة ذات ارتباط عالي  يم الصور الفضائية بعالقة انحدارفقد ارتبطت مع ق RSA(. أما قيم  
ation rsatuوافضل معادلة لوصف هذه العالقة ) ،( لشهر تشرين الثاني0.92r=47المعنوية )

growth rate)،  وكان أعلى ارتباط بين قيم العسرة الكلية والقيم االفتراضية لصور الفضائية خالل
السنة كان في شهر كانون الثاني اذ نالحظ من الشكل العالقة بينهما عالقة انحدار سالبة ذات 

( وكانت افضل معادلة لوصف هذه العالقة 0.82r=24) وبمعامل تحديد ارتباط عالي المعنوية
(power.) 

الحقيقة واالفتراضية خالل شهر كانون الثاني  العكارةأعلى ارتباط خالل السنة بين قيم إن 
( وافضل 0.9082r=اذ كانت العالقة بينهما عالقة انحدار سالبة ذات ارتباط عالي المعنوية )

إذ إن احتواء المياه على مواد عالقة يزيد من انعكاسيتها  ،(rootمعادلة لوصف هذه العالقة )
إذ إن الطاقة المنعكسة من سطح المياه تزداد  ،وبدرجة تتناسب مع تركيز ونوعية المواد العالقة فيه

اما  ،(lillesand & kiefer ; Jensen,2007 ، 6000بزيادة عكارتها وهذا يتفق مع ما ذكره )
قيم االفتراضية فكانت لعنصر الكالسيوم عالقة ارتباط عالية المعنوية عالقة االرتباط للعناصر مع 

 ،(ootrوكانت افضل معادلة لوصف هذه العالقة هي من نوع ) )2R  (0.80 =وبمعامل تحديد 
 )2R (0.837 = يدوبمعامل تحد ولعنصر الصوديوم كانت عالقة ارتباط عالية المعنوية ايضا

إما عنصر الكلوريد فاظهر  ، (powerالعالقة هي من نوع )وكانت افضل معادلة لوصف هذه ،
وكانت أفضل معادلة لوصف هذه  ،)2R  (0.896 =عالقة ارتباط عالية المعنوية وبمعامل تحديد 

( أفضل معادلة لوصف عالقة االرتباط powerوكانت معادلة  ) ،(rootالعالقة هي من نوع )
( أفضل معادلة لوصف lrHoeوكانت المعادلة )، )2R  (0.766 =للبيكاربونات وبمعامل تحديد 
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ة واالفتراضية لكل من المغنسيوم وبمعامل تحديد يعالقة االرتباط العالية المعنوية بين القيم الحقيق
 (.0.164( وللكبريتات بمعامل تحديد )0.144)

 وباستخدام بعض المؤشرات اإلحصائية للمعادالت التجريبية للقيم الحقيقية واالفتراضية
(  (MAPEوقيمة  0.887( للتوصيل الكهربائي قد بلغت RMAE( نالحظ أن قيمة )6)ملحق
 RMAEوبلغت قيمة  0.820(  NSEومعامل الكفاءة ) 0.607( RSRو) 0.848بلغت 

( CRMوبلغت قيمتي) 0.688( RSRو) MAPE)  )0.668و 0.648لالمالح الكلية الذائبة 
 0.881( أليون الصوديوم RMAEوكانت قيمة )على التوالي ,  0.887 ,0.876( NSEو)

( بين السالبة CRMبينما تراوحت قيم ) 0.054والمغنيسيوم 0.024وللكالسيوم  0.885وللكلوريد 
اليون  0.077اليون الكلور وااليونات االخرى و -0.807والموجبة لبعض االيونات فكانت 

 . ( يوضح هذه المفاهيم اإلحصائية بالتفصيل6الصوديوم )ملحق

في تخمين التكوين الكيميائي  LWNو   NDVIدالئل ان هذه النتائج تشير الى امكانية استخدام 
 SPOTويفضل استخدام المرئية الفضائية للقمر ،للمياه السطحية من خالل المرئيات الفضائية

 متر( 8.6لدقتها العالية في اظهار التغيرات المكانية في نوعية المياه )
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 االرتباط بين القيم الحقيقة واالفتراضية لخصائص المياه.( 55الشكل )
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 (55تابع للشكل )
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 (55تابع للشكل )
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 (55تابع للشكل )
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 .( القيم الحقيقية واالفتراضية لخصائص المياه01جدول )

 Tds EC SAR1 TH Turb Ca المحطات

Real Pred Real Pred Real Pred Real Pred Real Pred Real Pred 

S1 1086 1170 1.18762 1.47 1.4889 2.5 664 549.63 10.645 9.41 112.4 117.3 

S2 976 1210 1.034 1.42 2.066 2.65 689 589.32 20.645 19 108.2 112.6 

S3 1010 1200 1.28738 1.44 2.088 2.48 630 520.03 13.433 14.2 116.5 112 

S4 2227.24 2860 3.832706 4.26 5.87514 6.84 965.4896 1016.4 28.48139 35.8 172.5 161.6631 

S5 987 1150 1.17276 1.22 1.3655 2.47 659 629.67 9.654 9.03 108.4 111.8 

S6 1153.401 1460 1.441448 1.88 2.440848 3.25 553.7372 549.46 24.93251 22.5 108.2 110.3634 

S7 2256 2710 3.68998 3.91 5.8644 7.06 912 892.2 51.7564 47.1 154.7 132.8 

S8 2825.777 2910 3.78855 3.93 6.507043 6.08 912.3624 932.73 50.07362 46.8 151.3 153.5835 

S9 2046.628 2860 2.976015 3.82 4.874268 5.8 802.9498 956.13 30.65589 39.1 165.3 140.9304 

S10 973 1020 2.655772 3.38 3.68674 4.82 922 809.56 21.456 21 144.5 133.8 

S11 2001.453 2990 5.776432 4.01 7.46283 7.47 844.6484 963.16 35.55296 57.7 160.3 171.799 

S12 2438.52 2400 3.888071 3.72 6.16426 5.94 961.2997 877.26 32.08065 32.2 152.2 160.7008 

S13 1304 2270 3.13425 3.65 5.1776 5.87 870 915.12 28.43 27.3 145.5 154.9 

S14 1588 2180 3.018672 3.52 4.0887 4.7 965 1043.87 38.2 39.5 174.5 164.8 
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 (55تابع جدول )         

 Na Cl Mg 3Hco 4So المحطات

Real Pred Real Pred Real Pred Real Pred Real Pred 

S1 175.49 221.326 205.54 189.6558 84.88 85.4 164.7 166 414.79 330.64 

S2 190.9 231.654 241.04 261.5437 80.56 81.9 152.5 154 295.87 285.55 

S3 173.43 235.544 219.74 116.5445 79.32 78.8 158.6 156.7 269.52 277.67 

S4 575.81 494.0358 1127.12 964.6584 126.64 124.3745 237.9 222.856 917.5 971.6497 

S5 177.56 244.678 212.64 193.3221 87.2 85.8 170.8 171.4 323.98 331.65 

S6 240.47 178.0667 340.09 221.3477 82.35 80.47496 176.9 162.0182 353.98 303.8487 

S7 546.71 531.54 978.38 966.7873 123.6 124.6 219.6 218.6 584.04 575.86 

S8 530.03 522.8288 937.78 938.7983 118.4 117.9977 237.9 225.1889 1049.25 919.6355 

S9 504.39 392.266 1020.62 694.3551 112.5 106.8099 232.3 222.201 1014.12 719.306 

S10 422.97 473.54 766.46 893.6456 121.64 123.7 189.1 187.4 697.7 716.76 

S11 578.91 671.2212 1052.17 601.9082 124.46 102.8858 225.7 168.0447 1157.9 528.1074 

S12 483.23 511.79 871.88 978.2104 117.04 129.713 225.7 225.3065 1035.06 975.149 

S13 472.42 504.53 914.48 832.6556 121.6 119.5 207.4 202.765 1054.66 995.65 

S14 405.49 521.765 820.58 942.7665 115.1 117.4 225.7 225.387 896.98 995.75 
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 االستنتاجات والتوصيات : -5

 االستنتاجات: 5-1

 من خالل هذه الدراسة يمكن استنتاج مايأتي :

فاعها عن ملوحة وارت مثنىوالالقادسية  عاني من ملوحة مرتفعة في محافظتيتنهر الفرات  مياه أن -1
 سدة الهندية . مياه نهر الفرات شمال

مع الزيادة  دون معالجة نهر الفراتالذائبة  المسببه للملوحة في مياه  زيادة في تركيز االيونات -2
 في انحدار النهر .

منظمة مياه نهر الفرات تعد ذات مشاكل حادة ومتزايدة لبعض صفات المياه حسب تصنيف  -3
 .الغذاء والزراعة الدولية

ة والمنزلية يلزراعاالت سة الى تأثير الملوثات والفضتعزى زيادة ملوحة مياه النهر في منطقة الدرا -4
 . seepageومياه النزيز 

المرئيات الفضائية وبرامج  وباستخدامإمكانية استشراف صفات المياه تحت ظروف هذه الدراسة  -5
 االستشعار .

وجود عالقة ارتباط عالية المعنوية تبين تاثير كل من االيونات الكيميائية في زيادة تركيز  -6
 هر .االمالح الكلية الذائبة في الن

ة التي تم قياسها يوجود عالقة انحدار بمعامل تحديد عالي وخطا قياسي منخفض بين القيم الحقيق -7
وهذا دليل ان البرنامج التجريبي  ،ية المستخدمة من الصور الفضائيةمختبريا والقيم االفتراض

 ،يعطي عالقات ارتباط بمعامل تحديد عالي وخطأ قياسي منخفض NASAالمقترح من وكالة 
ويمكن استخدامه لتحديد خصائص المياه السطحية الجارية بدقة عالية ، تظهر المرئيات 
الفضائية ضحالة مناسيب المياه في النهر بسبب تراجع تصاريف مياه النهر وسعة مجراه 

 الكبير للنهر .الهيدروليكي والمحيط 
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 التوصيات: 5-2

ء المعالجات الضرورية لبعض الصفات من عدم استخدام مياه النهر للشرب والري اال بعد اجرا -1
 قبل الجهات المختصة .

ومياه الرشح الى مجرى نهر الفرات واتخاذ فضالت المدن إيقاف تدفق مياه الصرف الزراعي و  -2
 المعالجات الممكنة من قبل الجهات المختصة .

مالئمتها اعتماد تقنية االستشعار عن بعد في دراسة صفات ونوعية المياه وتحديد مدى  -3
لالستخدامات المختلفة نظرا لما تتمتع به هذه التقانة من مميزات التتوفر في طرق المسح 

 والتحليل األخرى كالشمولية والتكرارية الزمنية إضافة الى اختزال الجهد والوقت والتكاليف .
من وتحليل المعلومات التي يتم استخالصها  GISاستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية  -4

 curve expertلغرض النمذجة الرياضية وبرنامج  minitab 16الصور الفضائية وبرنامج 
proiffisional  لغرض عمل معادالت االرتباط نظرا لما تتمتع به هذه البرامج من قدرة فائقة على

 التحليل والظهار نتائج اكثر دقة وموثوقية .
مياه من الضروري العمل على تقليل المقطع وضحالة مناسيب ال لتراجع تصريف مياه النهرنظرًا  -5

الفرات في منطقة الدراسة دون تحويل مجراه لغرض  لنهرالهيدروليكي  العرضي ونصف القطر
الضائعات بالتبخر وتأثير التلوث واثبات رشح  زيادة سرعة الجريان ورفع مناسيب المياه لتقليل

 المياه الجوفية لمجرى النهر. 
( LWMعية المياه السطحية باستخدام دليل الغطاء المائي األرضي  )يمكن االستدالل على نو  -6

دون الرجوع للتحليل  NASA, 2015المستخدم ألول مرة والمقترح بصورة تجريبية من قبل وكالة 
 المختبري.
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 المصادر: -6

 : المصادر العربية 6-1

 .( 03سورة األنبياء ،) االية  القرأن الكريم ،

 أصول الجيمورفولوجي، دراسة األشكال التضاريسية لسطح (.1891حسن سيد احمد ) ،أبو العينين
 ، القاهرة، مصر.6األرض، الدار الجامعية للطباعة والنشر ط 

 . 95،الكويت،ص1هيدرولوجية األقاليم الجافة وشبه الجافة ، ط .(1891أبو سعدة ، سيد )
، دار الصفاء، عمان، 1. جغرافية الموارد المائية ،ط(1888أبو سمور، حسن و الخطيب ، حامد )

 . 87األردن، ص
ترجمة وفيق الخشاب وعبد الوهاب الدباغ، مطبعة دار اشكال سطح االرض ،(. 1861ارثر، ستراهلر)

 بغداد.الزمان، 

. الري والبزل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، دار (0222إسماعيل، ليث خليل ،)
 الكتب للطباعة والنشر، الموصل.

تأثير الموقع الفيزيوغرافي في الحالة الوراثية والتطورية لبعض  (.0226االعظمي، رعد عطا محمود )
جامعة  -توراه، قسم علوم التربة والمياة، كلية الزراعة الترب الجبسية في العراق، اطروحة دك

 بغداد.

 التغير المناخي وتاثيره على(. 0212أكساد، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحلة )
 ربية، جامعة الدول العربية.الموارد المائية في المنطقة الع

بعض الخصائص الكيميائية (. 0229األمارة، فارس جاسم؛ السعد، حامد طالب وخلف، طالب عباس )
والفيزيائية واألمالح المغذية في مياه الساحل المخا/اليمن ومقارنتها بالخليج العربي. مجلة 

 .78-16(  1) 03أبحاث البصرة. 

وكربالء , بغداد , بيانات غير . تقرير عن جيولوجية رقعة النجف (1881برواري, انور مصطفى )
 (.7335منشورة )مستل من دريول ,
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. تلوث مياه نهر الفرات وبحيرة الرزازة بالمياه الجوفية المالحة، مؤتمر البحث (1891البصام ، خلدون )
العلمي األول عن تلوث البيئة وحمايتها، المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. 

 بغداد، العراق.

برنامج الوطني لالستخدام األمثل ال. تلوث مياة نهر الفرات، دراسة مقدمة الى (1891البصام، خلدون )
 لحوضي دجلة والفرات داخل األراضي العراقية، وزارة الزراعة، بغداد، العراق.

تأثير أنشاء سد القادسية على نوعية المياه السطحية  ( .1898البصراوي , نصر حسن محمد رؤوف )
 الجوفية في منطقة حديثة , رسالة ماجستير , كلية العلوم , جامعة بغداد .

( "االستشعار عن بعد وتفسير 1553، ترجمة خاروف ، حسن حلمي ) توماس ، ليلساند ورالف، كيفر
 والنشر ، دمشق . المرئيات " ، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف

. اصل ووراثة معدن الجبس في بعض الترب الجبسية من العراق. (2012الجبوري، صبار راهي جاسم  )
 .جامعة بغداد -أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة 

 البيئي في األثر ذات والعوامل دراسة تقويمية لنهر الفرات  (2008 ).خلف عبد احمد ماهر ، الجنابي
 رسالة . دبع عن واالستشعار المختبري التحليل تقنيتي باستخدام البغدادي الى الزور دير

 . االنبار جامعة ، العلوم كلية ، ماجستير

. مشكالت المياة في العراق (0228الجواهري، عماد احمد عبد الصاحب والشمري، رضا عبد الجبار )
 دد االول. المجلد الثاني.والحلول المقترحة. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية. الع

وجية في تشكيل المظهر األرضي ل. اثر العمليات الجيومورفو (0211الجوذري، علي حمزة عبد الحسين )
 لناحية الشنافية، رسالة ماجستير، جامعة بابل.

مراقبة البيئة العالمي، دليل تشغيل برنامج جيمس للمياه ، معهد بحوث المياه  م(. نظا1558جيمس، )
 . 0الوطني، مركز كندا للمياه الداخلية بريلينغتون، اونتاريو ، كندا ط 

 الري تقإنات (2010)  ، الحديثي خضر ياس و الكبيسي مدلول احمد و خضير عصام ، الحديثي
 االنبار جامعة العلمي، والبحث العالي التعليم  وزارة المائية، المسألة في أخرى ومواضيع الحديثة

 .العراق،
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تأثير عمق التربة ومحتوى الجبس والكثافة الظاهرية في  (.1889الحديثي، جابر إسماعيل خلف .)
جامعة  –كلية الزراعة  –بعض الصفات الفيزيائية للتربة ونمو الذرة الصفراء . اطروحة دكتوراه 

 بغداد.

 . التلوث البيئي في مدينة البصرة ، أطروحة دكتوراه  ، جامعة البصرة. (0211، شكري أبراهيم )الحسن 

. تقيم صالحية مياه نهر الفرات مياه الشرب لالستهالك البشري في (0228حسين ، سفير جاسم  )
 . 7مدينة السماوة ، مجلة اوروك لألبحاث اإلنسانية ، العدد 

دراسة الخواص الكيميائية والفيزيائية لمياه نهر الفرات واآلبار  (.0212حسين ، عبد الحكيم دحام )
والعيون في مدينتي هيت والرمادي ومدى صالحيتها ألغراض الري، جامعة االنبار ، كلية 

 . 3العدد  7الزراعة ، قسم الصناعات الغذائية ، مجلة االنبار للعلوم الزراعية ، المجلد 

الخصائص البيئية لنهر (. 0226ازهار علي الصابونجي و كامل كاظم فهد ) وحسين ، علي صادق 
 الفرات عند مدينة القرنة جنوب العراق، رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة البصرة .

. الظروف الهيدرولوجية ضمن نطاق فالق أبو جير (0212حسين، بيان احمد، ومشتاق احمد غربي )
، 7ية لدراسات الصحراء، عدد خاص، المؤتمر العلمي األول، مجلد كبيسة. المجلة العراق-هيت
 .7عدد 

تاثير التجفيف في الصفات البيدوجينية لبعض ترب اهوار جنوب (. 0221الحسيني ،أياد كاظم علي ،)
 العراق ، رسالة ماجستير )غير منشورة (،قسم علم التربة والمياه ،كلية الزراعة ، جامعة بغداد .

بيئية لنوعية بعض المياة الجوفية لمدينة الحلة( رسالة  )دراسة. (0226ية محمود توفيق )الحسيني، ناد
 جامعة بابل . -ماجستير علوم الحياة/البيئة 

. حوض الفرات في العراق، دراسة هيدرولوجية، رسالة ماجستير، جامعة (1896الحكيم، سعيد حسين )
 بغداد، العراق. 

مشاريع الري والبزل على نهري سبل والعطشان في محافظة المثنى.  (.0226حمادي، محمد إبراهيم )
 رسالة ماجستير، جامعة بغداد.
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مكانية استغالل  (.0229ماهر احمد الجنابي ) والحمداني، محمد عفات  تقويم مياه نهر الفرات وا 
األراضي المجاورة في حوضه من القائم الى البغدادي بالتحليل المختبري واالستشعار عن بعد ، 

 . 7عدد  1المجلة العراقية لدراسات الصحراء  مجلد 

تير ، تلوث بعض ترب ومياه نهر ديالى بعنصر الكادميوم ، رسالة ماجس،  (0221حمزة، حازم عزيز )
 كلية الزراعة ، جامعة بغداد.

. اثر اختالف مستويات تصاريف نهر دجلة في (0221) الخالدي، نيران محمود سلمان عبد الرحمن
تغير النظام البيئي الحياتي في النهر بين جسر المثنى ومصب نهر ديالى، رسالة ماجستير، 

 جامعة بغداد.

 أطروحة والقرنة، الخضر قضائي بين فراتال نهر هيدرومورفولوجية (2008). نعيم سرحان الخفاجي،
 .، العراق، جامعة بغداداالداب كلية ،راهدكتو 

. جيومورفولوجية نهر الفرات بفرعي الرئيسين السوير (0221الخفاجي، سرحان نعيم طشطوش حسين )
 والسماوة بين السماوة والدراجي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد.

. جزر نهر الفرات في العراق، دراسة جيمورفولوجية، اطروحة (0229رسن )الخليفاوي، خالد مرزوك 
 دكتوراه، جامعة بغداد، العراق.

 األراضي  الري، مونظ المائية العالقات . (1998 )، ابراهيم العزيز عبد محمود ، خليل
 مصر جمهورية اإلسكندرية، ، المعارف منشاة .الخضر محاصيل المحمية، الرملية،الزراعات

 العربية .

الفرات في ظل قواعد القانون الدولي العام، دار الجيل للطباعة،  (.1891الخيرو، عز الدين علي )
 القاهرة.

." االستشعار عن بعد األساسيات والتطبيقات " جامعة البلقاء  (0221الداغستاني ، نبيل صبحي )
 التطبيقية ، دار المناهج ، عمان .

 ، بيانات غير منشورة .( 0211افظة القادسية والمثنى )دائرة الموارد المائية في مح
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وادي نهر الفرات، دار الترقان للطباعة بالتعاون (. 0228الدليمي، محمد دلف وفواز محمد الموسى )
 بين جامعتي حلب واالنبار.

. دراسة بعض الملوثات البيئية في نهر الحلة وأمكانية استخدام  (0226الدهيمي ، مي حميد محمد )
 جامعة بابل. –بعض االحياء المائية كدالئل حيوية . رسالة ماجستير ، كلية العلوم 

 المركز .مختبري - دليل والنبات التربة تحليل 2003 . ، الرشيد وعبد اسطيفان جورج ؛ جون ، راين
 .السورية العربية الجمهورية حلب، الجافة، المناطق فيزراعية ال للبحوث الوطني

التباين المكاني  (. 0211حامد طالب والكالبي و أنور صباح محمد ) الربيعي ، داود جاسم و السعد ،
والزماني لتلوث مياه نهر الفرات ومياه اإلسالة بالعناصر المعدنية في مدينة السماوة وتأثيراتها 

 البحوث الجرافية.الصحية ، بحث منشور ، مجلة 

التلوث البيئي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، العراق ، (. 0220الربيعي ، عدنان ياسين محمد ،)
 . 186ص 

مشكلة المياه بين سوريا وتركيا، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة  (.0226رضوان، وليد )
 االولى، بيروت، لبنان.

، الخصاائص النوعية لمياه حوض وادي المر واثرها في  (0221ود جاسم )الرفاعي ، معن هاشم محم
 نوعية مياه دجلة ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة الموصل.

نافذة جديدة على تاريخ الفراتين في ضوء الدالئل الجيولوجية والمكتشفات  (.1881الساكني، جعفر )
 األثرية. دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق.

التباين المكاني لعناصر المناخ في العراق وتحديد األقاليم المناخية ، ( ، 1888السامرائي ، محمد جعفر)
 . 157، ص 37العدد مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، 

تلوث مياة نهر الفرات في ذي قار، دراسة جغرافية بيئية، رسالة  (.0229سدخان، احمد ميس )
 ماجستير، جامعة البصرة، العراق.

القاهرة ، 0التلوث الفيزيائي والكيميائي للبيئة المائية ، مكتبة الدار العلمية، ط  ( .0229السروي، احمد )
 جمهورية مصر العربية .
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دراسة بيئية عن تأثير خزان حمرين على الالفقريات القاعية  ( .1889عد هللا ، حسن علي أكبر. )س
 والهائمة في نهر ديالى . إطروحة دكتوراه . جامعة بغداد .

دراسة  (.0222سعد هللا، حسن علي اكبر؛ باصات ، صباح فرج والمختار، عماد الدين عبد الهادي )
 – 787(: 7) 7صائص المياه في نهر ديالى، مجلة ديالى، تأثير خزان حمرين على بعض خ

775. 

جامعة  التلوث البحري.(.0221سعيد، مهيوب عبد الرحمن وسلمان، نادر عبد )و السعد، حامد طالب 
 اليمن.-الحديدة

علم البيئة  المائية ،  (.1896ليث عبد الجليل الحصان )و نجم قمر الدهام و السعدي ، حسين علي  
 وزارة التعليم العالي والبحث البيئي ، جامعة البصرة ، مطابع جامعة الموصل .

اساسيات علم البيئة المائية . دار اليازوري  العلمية   للنشر  و التوزيع  2006).السعدي، حسين علي )
 األردن.  - . عمان 

المحتمل في نهر الفرات بين سدة الهندية منطقة دراسة بيئية للتلوث  ( .0226سلمان ، جاسم محمد )
 العراق،  أطروحة دكتوراه ، علوم الحياة ، البيئة والتلوث ، جامعة بابل. -الكوفة

. علم البيئة العامة . مطبعة ( 0221احمد عبدهللا حمادي )  وحامد طالب السعد  وسلمان ، نادر عبد 
 ص . 797العريمي ، الحديدة ، الجمهورية اليمنية .

العراق، اطروحة دكتوراه، كلية  –جيوكميائية وهيدرولوجية نهر الفرات (. 1899سلمان، حسن هاشم )
 العلوم، جامعة بغداد، العراق.

 .769.الجغرافية البيئية ، الهيئة العامة السورية للكتاب _ دمشق ، ص(0228سليمان، محمد محمود )

الفطري لمنتجات األلبان والمشروبات الغازية في  التلوث ( .0226السنجري ، مازن نزار فضل محمد )
بعض معامل مدينة الموصل بضوء مواصفات المياه المستخدمة والمطروحة . أطروحة دكتوراه  

 جامعة الموصل . –، كلية العلوم 

. جيولوجية العراق ، مؤسسة دار (1890) جاسم علي الجاسم والسياب ، عبدهللا ، فاروق العمري 
 ة الموصل ، الموصل.الكتب ، جامع
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 جغرافية التربة ، مطبعة جامعة البصرة . ( .1891الشلش ، علي حسين ،)

علم التحسس البعيد ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، هيئة المعاهد (، 1881الشيخ ، مكرم أنور، )
 الفنية .

جامعة الموصل، الدار . التلوث البيئي، (0220اروى شاذل طاقة )و  الصائغ، عبد الهادي يحيى
 الجامعية للطباعة والنشر.

دراسة السلوك الفيزيوكيميائي للعناصر المعدنية الملوثة لمياه ،  (0229الصباح ، بشار جبار جمعة )
 ورواسب شط العرب ، أطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة البصرة .

فيه ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، التصريف النهري والعوامل المؤثرة (. 1892الصحاف ، مهدي )
 المجلد  السادس.

 علم الهيدرولوجي، مطبعة الموصل. (.1891الصحاف، مهدي وزميليه )

هيدرومناخية حوض الفرات وأثرها في تحديد الوارد المائي للعراق،  (.0210الطائي، عدنان عودة فليح )
 اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد.

تحديد الملوثات في مياه ينابيع وادي حقالن ودراسة تأثيرها على نهر  (.0221الكريم )طلك، محمد عبد 
 .89-61(: 9الفرات، مجلة العلوم والهندسة، )

الري وأساسياته وتطبيقاته، دار الكتب للطباعة (. 1899لطيف، نبيل إبراهيم وعصام خضير الحديثي،) ا
 .735والنشر، جامعة الموصل، الموصل، ، ص

، تقويم نوعية مياه الشرب لمشروعات تصفية المياه في مدينة  (0212دي ، عطية داخل حمادي )العبا
 البصرة ، مشروع دبلوم عالي ، معهد التخطيط الحضري واإلقليمي ، جامعة بغداد .

. الهندسة العملية للبيئة فحوصات الماء ، دار  (1882وحسن ، محمد سليمان ) عباوي  ، سعاد عبد
 جامعة الموصل . –نشر الحكمة وال

نوعية المياه في بعض مصادر المياه العراقية، رسالة ماجستير (. 0226عبد األمير ، حازم عبد الرزاق )
 ، جامعة النهرين .
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. دراسة جيوفيزيائية كهربائية لتحديد تأثير المياة (0211عبد الرزاق، محمد إبراهيم وسعاد عباس رضا )
ر العطشان والسبل في منطقة الشنافية جنوب العراق. تقرير الجوفية )عين ام غيلة( على نه

 داخلي، المركز الوطني إلدارة الموارد المائية. بغداد، العراق.

دراسة نوعية مياه المصب العام باستعمال المفاهيم الثيرموديناميكية  (.0210صفا مهدي ) عبد الكاظم ،
 لزراعة قسم التربة والمياه ، جامعة بابل .وتقنية االستشعار عن بعد ، رسالة ماجستير ، كلية ا

علم وتطبيق" ، دار  –."مرجع االستشعار عن بعد ( 0222عبد رب النبي محمد ) ،عبد الهادي 
 الجامعيين للطباعة ، اإلسكندرية ، مصر . 

تأثير ملوحة ونسبة الكالسيوم إلى المغنيسيوم في مياه الري على بعض  ( .1889عبود، هادي ياسر، )
ت التربة وجاهزية بعض العناصر الغذائية. أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد، كلية الزراعة ، صفا

 العراق .

)دراسة بيئية لبعض الخواص  ( .0228العبودي ، فاضل جواد فرج، السعدي و صباح ناهي ناصر )
التربية ، الفيزيائية والكيميائية لمياه نهر الفرات في محافظة ذي قار( ، جامعة ذي قار ، كلية 

 قسم علوم الحياة ، بحث منشور .

هيدروجيوكيميائية نهر الفرات والتلوث البيئي المحتمل من القائم حتى ,  (1891)محمود شاكر  العبيدي،
 . هيت , رسالة ماجستير , كلية العلوم , جامعة بغداد

المياه واألراضي الزراعية في مصر الماضي والحاضر والمستقبل.  (.0221عالم، محمد نصر الدين )
 ج.م.ع.  –، القاهرة 1المكتبة األكاديمية، ط

استصالح األراضي . وزارة التعليم العالي والبحث ( . 1891عالوي ، بدر جاسم ، وخالد بدر حمادي )
 العلمي ، جامعة الموصل .

نهر الديوانية وأثره على مواصفات مياه الشرب في  تلوث مياه  (.0221) علكم، فؤاد منحر وسرحان
 .95 – 97(: 0) 6محطتي اسالة ماء الديوانية والحمزة، مجلة القادسية، 
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تقيم نوعية  (.0229) علي، ساهر عبد الرضا ونغيمش، رزاق غازي ،عبد الحسين وميثم عبد الرضا
( العدد 1المياه للري والترب المتأثرة بالملوحة في اهوار ذي قار. مجلة علوم ذي قار المجلد )

(1.) 

 األردن . –التلوث البيئي . دار وائل للنشر ، عمان ( 0222العمر ، مثنى عبد الرزاق )

التاريخية، وزارة التعليم العالي . مبادئ الجيولوجيا (0221عامر داود نادر )و العمري، فاروق صنع هللا 
 والبحث العملي، دار الكتب. جامعة الموصل، العراق.

دراسة لبعض القياسات الكيميائية والفيزيائية والحياتية لمياه الشرب في  ( ،0228العيسى ، امال موسى )
 مدينة البصرة، رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة البصرة .

هيدروكيميائية وتلوث رسوبيات نهر الفرات جنوب سدة الهندية ،رسالة   (،1881عيسى، مرتضى جبار )
 ماجستير ، قسم علم األرض ، كلية العلوم ، جامعة بغداد، . 

 وحدة تصريف تأثير. (0211حسين يوسف )و باسم يوسف والركابي و الغالبي، بشرى علي ؛ الخفاجي 
 لمياه الجرثومية و الكيميائية و الفيزيائية الخصائص بعض في الصحي الصرف مياه معالجة

 (.1) 3العراق. مجلة علوم ذي قار المجلد  جنوب – الناصرية مدينة مركز قرب الفرات نهر

كلية  –دكتوراه  اطروحة. الدليل المقترح لتقييم نوعيـة ميـاه الري في العراق .  (1997)غليم ، جليل ضمد 
 جامعة البصرة . –الزراعة 

 -دراسة بيئية لنهر الفرات بين سدة الهندية وناحية الكفل  (.0221حسن جميل جواد ) ،الفتالوي 
 العراق، رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة بابل . 

 الذرة محصول ري عملية إدارة  . (1999 )، علي وناس الحسين عبد و شهاب رمزي ؛ عبد علي فهد،
 للتنمية العربية المنظمة الري، مياه إلدارة العربية ةلالمج . المالحة المياه باستخدام الصفراء
 . 97-36 أيلول / األول العدد الزراعية،

. تحديد نوعية مياه بحيرة الحبانية بأستعمال بيانات األقمار (0210الفهداوي، علي دحام طرفة )
كلية ة،الموارد المائياألصطناعية ونظم المعلومات الجغرافية. رسالة ماجستير، قسم التربة و 

 .جامعة األنبار  ،الزراعة
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، علم المياه وتطبيقاته ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، دار (1890كاشف الغطاء ، باقر أحمد )
 . 78الكتب للطباعة ، جامعة الموصل ،ص

تقيم ( 0226،) سميم احمد وقاسم ، الياس معروف ورؤوف محميد صالح احمد ؛ حميد حسن كاطع،
مجلة القادسية للعلوم  .دجلة نهر لشمال حوض والجوفية السطحية المياه البورون في عنصر

 . 730- 159(: 1) 11الصرفة، مجلد 

تلوث الهواء والمياة والضوضاء داخل المسكن وخارجة في مدينة (. 0211الكالبي، أنور صباح محمد )
 السماوة. أطروحة دكتوراه، جامعة البصرة، العراق.

التاثيرات البيئية لذراع الثرثار على نهر دجلة قبل دخوله مدينة بغداد  (.1889عبد الزهرة )الالمي، علي 
 . أطروحة دكتوراه، كلية العلوم ، جامعة بغداد .

منظومات األقمار الصناعية المخصصة لمراقبة األرض . الهيئة العامة  (1889لولو، عبد الرحيم ،)
 ء ، الجمهورية العربية السورية .لالستشعار عن بعد . رئاسة مجلس الوزرا

، دراسة وتحديد التلوث البيئي لنهر دجلة في مدينة الموصل  (0221المالكي ، علي عبد الرضا عجيل )
علم األرض ، جامعة بغداد  –باستخدام تقنيات التحسس النائي ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم 

. 

 . 85، مطبعة جامعة البصرة، ص . جغرافية العراق(0229المالكي، عبد هللا سالم )

دراسة بيئة الطحالب في اسفل نهر ديالى، رسالة ماجستير ، جامعة (. 1899محمد ، ساهرة عباس )
 بغداد .

وتقنيات تحليالت التربة والمياه والنبات واألسمدة، مكتبة  ؽطر (.0228محمد، محمود عبد الجواد )
 اوزيريس، القاهرة

دراسة بعض مصادر التلوث البيئي في مياه نهر الفرات بين   (.0212)محمود ، بشار عبد العزيز ، 
الرمادي. المجلة العراقية لدراسات الصحراء ، عدد خاص بالمؤتمر العلمي  -مدينتي هيت 
 . 7، العدد 7األول ، المجلد 
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األردن،  . األدارة البيئية )الحماية األدارية للبيئة(، دار اليازوري، عمان،(0228مخلف، عارف صالح )
 . 737ص 

أثر النشاط البشري في التباين الزماني والمكاني لتلوث مياه شط  (.0229بشار فؤاد عباس ) معروف ،
 الحلة، رسالة ماجستير ، جغرافية البيئة ، جامعة بابل .

الخصائص الجيومورفولوجية  لنهر الفرات وفرعيه الرئيسيين (. 0220المكوطر ، وسن محمد علي )
عباسية بين الكفل وأبو صخير ، الشامية ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( ، قسم الكوفة وال

 الجغرافية ، كلية التربية بنات ، جامعة بغداد.

الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات األوسط وعالقتها المكانية (. 0226مكي، منيرة محمد )
 جامعة الكوفة. -بالتخصص اإلقليمي، رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات 

الصحراء الغربية للعراق ،  -التقويم الهيدرولوجي لوادي عرعر(. 0221المالح ، إيناس عبد الرازق )
 جامعة البصرة ، العراق . -رسالة ماجستير، كلية العلوم 

لمنظومة الري في محافظة ذي قار .رسالة ماجستير .كلية  يةة جغرافدراس (. 1882منشد، فيصل عبد ) 
 .176. اآلداب.جامعة البصرة. 

. التخمينات المستقبلية ألستعادة اهوار جنوب العراق. أطروحة دكتوراه، (0229المنصوري، فايق يونس )
 كلية الزراعة. جامعة البصرة، العراق.

ياه الشرب ، مسودة تحديث المواصفات العراقية رقم المواصفات العراقية لم( 1886المواصفات القياسية )
318 . 

دراسة جغرافية لمنظومة الري في محافظة بابل، رسالة  (.1898طالب ) علي صاحب الموسوي،
 البصرة. ماجستير، كلية االداب، جامعة

. أستعمال االستشعار عن بعد لدراسة أنعكاسية االغطية األرضية  (0229نجيب، أحمد سعد زعين )
جامعة  –عالقتها ببعض صفات التربة في منطقة أبو غريب ، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة و 

 بغداد .
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هيدرولوجية شط الفرات واستثماراته، رسالة ماجستير، جامعة البصرة  (.0221نجيبان، حسن سوادي )
 .116-119ص

 .135واألسكندرية، ص . تلوث األرض والماء والهواء، منشأة المعارف (0229نسيم، ماهر جورجي )

 GIS. استخدام تقانات االشتشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ( 0226النعيمي ، احمد مسعود )
 رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة االنبار .في دراسة مياه خزان سد حديثة ، 

دراسة  (.0229نغيمش ، رزاق غازي ، سناء طالب جواد ،زهير راضي عداي وليلى محسن مهدي )
كلية العلوم ، جامعة ذي بعض الخواص الفيزيائية والكميائية لنهر الفرات في مدينة الناصرية ، 

 ة أوراك لألبحاث العلمية. لقار ، مج

دراسة أشكال سطح األرض في منطقة السلمان جنوب غربي (. 2006الهربود ، حسين عذاب خليف )
 الجامعة المستنصرية. -كلية التربية  -الجغرافية العــــراق اطروحة دكتوراه ، قسم 

-0في  7860. جريدة الوقائع العراقية، العدد (1892) 92126وزارة الصحة العراقية، تعليمات رقم 
18. 

، بيانات  (0211وزارة الموارد المائية / المركز الوطني الدارة الموارد المائية / قسم المياه السطحية ، )
 غير منشورة .

تقييم نوعية المياه في منطقتي الجبايش واإلصالح في  (.0211سري ، علي عبد الخبير علي )اليا
محافظة ذي قار، بحث منشور كلية العلوم ، قسم الكيمياء ، جامعة ذي قار ، مجلة جامعة ذي 

 . 1، العدد  8قار ، مجلد 

لعصر الرباعي خريطة العراق لترسبات ا (.0220يعقوب، صباح يوسف وأنور مصطفى برواري )
)الكراس التعريفي( ، ترجمة همام شفيق مسكوني وليلى خلف سعيد ، وزارة الصناعة والمعادن / 

 .07الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ، بغداد.ص 

. البيدولوجي نشاة ومورفولوجيا وتقسيم األراضي. عمادة شؤون المكتبات، (1899يوسف، احمد فوزي )
 الرياض، السعودية. جامعة الملك سعود
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الخرائط الجيولوجية، جامعة عين الشمس، القاهرة،  (.1891يوسف، مراد ابراهيم ومحمد يوسف حسين )
 .0دار النهضة العربية، ص 



111 

 

 المصادر األجنبية : 6-2

 

Adelekan B. A. and Abegunde K. D. (2011). Heavy Metals Contamination 

of Soil and Groundwater at Automobile Mechanic Villages in 

Ibadan, Nigeria. International Journal of the Physical Sciences 

vol. 6(5), pp. 1045-1058. 

Adruy, S., (1990)" A guide To Remote Sensing Interpreting Images of The 

Earth " , , P120 . 

Akcay, H.; A. Oguz and C. Karapire, (2003). Study of heavy metal 

pollution and Speciation in Buyak menders and Gediz river 

sediments. Water Research, 37: 813- 822. 

Al-Imarah, F. J.; R. A. Ghadhon and S. F. Al-Shaway, (2000). Levels of 

trace metals in water from Southern part of Iraq. Marina 

Mesopotamia J. 15(2): 365- 372. 

Al-Khafaji, B.Y., (1996). Trace metals in water sediments and fishes from 

Shatt-Al-Arab estuary north-west Arabian Gulf. pH.  

AL-Lami,A.A.; Kassim, T.I. and AL-Dylymei, A. A. (1999). Limnological 

study on Tigris river, Iraq. the scientific Journal of Iraqi 

atomic energy commission (1): 83 – 98. 

Allen, K.A., Hönisch, B., (2000). The planktic foraminiferal B/Ca proxy for 

seawater carbonate chemistry: a critical evaluation. 

Al-Nimma, B. A. B. (1982). A study on the limnology of Tigris and 

Euphrates Rivers. Msc. Thesis, Salahaddin Univ. Iraq. 

 Al-Saadi,  Anmar Joudah Jasim(2013),  Salinity Variation of Euphrates 

River between Ashshinnafiyah and Assamawa Cities, Journal 

of Engineering. Volume 19 Number 11. 

AL-Saadi, H. A.; Sulaiman, N. A. and Smail, A. M. (2001). On some 

limnological characters of three lotic water system, Middle of 

Iraq. . (Accepted for Pub.). 

Al-Salim, T.H. and Salih,A.M.)2001(. Ground water quality at  Al-

Rasheedia and Guba   area  north  west  of   Mosul  city .Iraq  

.Raf. J. Sci. 12(4) :35-40. 

 Alters,Sandra ,(2000),biology : understanding life ,3rd ed, jones & Bartlett , 

Massachusetts, p.41. 



111 

 

Al-Wa'aily, M.A., Al-Dabbaj, A.A. and Mahmood, Q.A., (2002): 

Hydrogeological and hydrochemical study of Suq Al-

Shoyokh Quadrangle (NH-38-7), scale 1:250000. GEOSURV, 

int. rep. no. 2806. 

APHA , (1975) Standard Methods for the Examination of water and waste 

water 14th ed. , Washington . 

APHA, American Public  Health  Association. ,(1998) .  Standard         

method    for   the examination    of  water   and   wastewater.  

20th  ed.  American   Public Health Association.  Washington . 

Ayeres , R.S. and D.W. Westcot , (1985). Water quality for agriculture . 

Irrigation and drainage . Paper (29 Rev. 1). FAO, Rome , 

Italy. 

Baumgardner, M.F. and the LARS Staff ,(1980). Extension of laboratory 

measured soil spectra to field condition .soil Sci.Soc. 

Am.J.44. 

Billing, G. K. and H. H. Williams, (1967). Distribution of chlorine in 

terrestrial rocks. Adiscussion; Geochem. ex. Cosmochim, 

Acta Vol. 31. p2247. 

Buday, Tibor and Saad Z.Jassim(1987). The Regional Geology of Iraq, 

Tectonism , Magmatism and metamorphism, volume 2, 

Baghdad. 

Buday,T. (1980). The regional geology of Iraq. Stratigraphy and 

paleontology, SOM. Dar Al-Kitab publishing House, Mosul, 

Irag. 

Buringh, P. (1960) . Soils and Soil Condition in Iraq ministry of  

Agriculture, Baghdad, Iraq. 

Cadmium and Compounds. (2004). www.ijc.org/rel/boards/ meyer/ 

cadmium.  

Cadmium and its Compounds. (2004). http://www. city. toronto. on. 

cahealth pdf cr_appendix_b_cadmium.pdf 

Carey, B. (1992). Results of ground  water sampling at  nation frozen  foods/ 

Mid  way  meats  land   application   site  in  Centralia. Inter.  

Washington   State Department   of Ecology. Olympia.  

Washington 8504-7710:1-12. 

http://www.ijc.org/rel/boards/%20meyer/%20cadmium
http://www.ijc.org/rel/boards/%20meyer/%20cadmium


111 

 

Chuvieco, E. and Huete, A. (2010). Fundamental of satellite remote 

sensing, Taylor and Francis Group, New York. 

David P. Lusch ; and William D . Hudson , (1999) . Introduction to 

Environmental Remote Sensing . Michigan State University . 

pp244 . 

Davies, C. A. ; K. Tomlinson and T. Stephenson (1991).Heavy metals  in 

river tees estuary sediments . Envi. Technol. 12 : 961 – 972 .  

Davis, S. and R. Dewiest, (1966). Hydrogeology John Wiley, Inc. New 

York. 

FAO. (1985). Guide line. Water quality for Agriculture, R.S. Ayers and 

D.W. waste cot, Irrigation and drainage paper 29 Rev, FAO, 

Rome Italy. 

Faune , G. (1998). Principles and application of geochemistry .2nd Ed . 

Prentice - Hall Inc. USA. 

Feigin, A.; Revina, I. and  Shlhevet,  J.  (1991).    Irrigation   with   treated   

sewage  effluent ,   springer -  verlag.    Berlin     Heidelbaerg  

, Advanced    series  in    agricultural   sciences. 17:104-112. 

Fernandes-Leborans, G. & Olalla-Herrero, Y. (2000). Toxicity and 

bioaccumulation of lead and cadmium in marine protozoen 

communities. Ecotoxicology & Environmental Safety, 47: 

266-276. 

Follett, R. H. and P.N. Soltanpour, (2001). Irrigation water quality cri-teria 

Colorado State University Coperative extension (Internet). 

G.E.O sharp (1972). note on Euphrates, discharges at, charab village, 

Baghdad, p.70. 

Gupta, I. C. 1979. A new classification and evaluation of quality of 

irrigation water for arid and semi- arid zones of India. Tran. 

Isdt. and Ueds. 4(2): 6-12 

Hamil, L. and F. G. Bell, (1986). Ground water resources, development, 

batter worths, London. 344p. 

Hassan, F. M.; M. M. Saleh and J.M. Salman,( 2010). A study of Physio. 

Chemical Parameters and nine heavy metals in the Euphrates 

river, Iraq. E. J. of Chemistry. 



111 

 

Hassan, F.M. (1997). Alimnological study on Hilla river, AL- Mustansiriya 

J. Sci. 8 (1): 22 – 30. 

Hem, J. (1985). Study and interpratution of the chemical characteristics of 

natural water. 3rd ed. USGS. Water supply paper 2254. 225p. 

Hem, J. D. (1989).  Study  and   interpretation  of  the  chemical  

characteristics  of     natural    water.  U.S   Geological    

Survey .  Water   supply  . 

Hilgrad , E. W.(1906) . Soils , Their formation properties compositio and 

relationto climate and plant growth .Macmillan J. Soil Res. 2 : 

83 – 95 . 

Jackson, M. L. 1958. Soil chemical analysis hall, Inc. Engle wood cliffs, N. 

J. USA. 

Jensen , John R . (2007) ."Remote Sensing of Environment An Earth 

Resource Perspective"2nd ed . QE33.2.R4J46 . 

Jensen, J. R. (2000). Remote sensing of the environment: An earth resource 

perspective. New Jersey, USA: Prentice Hall. 

Johnson ; and F.j.Janzal . (1973) . ERTs and Remote sensing’s Niche in 

Geoscience (abs.),Am.As soc.petroleum Geologists 18 th 

Annual meeting Anaheim,calif. Ibid.,p.285. 

Jordan, E.; L. Ungerec hts, ; B. Caceres,  ; A. penaeiel, and B.  francon 

(2005). Estimation by photogrammetry of the glacier  

recession on the eotopati volcano(Ecnador) between 

1950and1997,  Henydrological science Journal, Vol. 50, 

No.6, PP.949-961. 

Jorge E.Marcovecchio Et Al (2007).," Heavy Metals , Major Metals,Trace 

Elements",In Leo M.L. Nollet (Ed.), Handbook Of Water 

Analysis ,2nd Ed .,CRC Press New York,P.276. 

Kassim, T.I.. and Al-Saadi, H.A. (1994). "On the Seasonal Variation of the 

Epipelic Algae in Marsh Areas (Southern Iraq)". Acta 

Hydrobial., 36(2):P191-200 

Kelley, W. P. And S. M. Brown . (1928) . Boron in soils and irrigation   

water of Southern California and its relation to Citrus and  

walnut Culture . Hilgardia . 3 : 445 – 458 . 



111 

 

Kilmer , V.J. and Alexander , L.T. (1949). Method of making mechanical 

analysis of soils. Soil Sci. 68 : 15-24. 

Koren, Herman (2005). Illustrated Dictionary and Resource Directory of 

Environmental and Occupational Health,2nd ed., CRC Press, 

New York. 

Kovda, V. A. (1973). Some effects of irrigation and drainage on soils, p. 

387-408. ^ V. A. Kovda, C. van den Berg and R. M. Hagan 

(eds.) Irrigation, Drainage and Salinity. FAO/UNESCO. An 

International Source Book. 

Langston, W.J.; Burt, G.R. & Pope, N.D. (1999). Bioavailability of metals 

in sediments of the Dogger bank (central North Sea): A 

Mesocosm study. Estuarine, Coastal & Shelf Science, 48: 

519-540. 

Lasat, M. M. (2004) . The Use of Plants for the Removal of Toxic Metals 

from Contaminated Soil. http://wwwclu-inorg/ download/ 

remed/ lasat.pdf.  

Lasut , M.T. and Kumurur ,V.A. (1997) . Pollution in Marine Coastal 

Environment : AConsideration for Designing Sustainable 

Development of Marine Resources . presented on the 

International Seminar on Integrated Management Planning of 

Marine Environment at Novotel Manado , North Sulawesi , 

Indonesia .pp: 1-17 .  

Lee, J. A.; K. J. Cho; O. S. K Won and I. K. Chung, (1993). A study on 

the environmental factors in naktong estuarine ecosystem. 

The Kor. J. Phycol. 8(1): 29-36. 

Lillesand T. M. & Kiefer R. W., (2000). Remote Sensing and Image 

Interpretation , 4th ed. Wiley & Sons. 

Lillesand, M. T., KIefer, W. R. and Chipman, N, J. (2004). Remote 

sensing and image interpretation (6th ed). John Wiley and 

Sons, Inc, New York. 

Mckeague, J.A. (Ed).(1978). Manual Of soil sampling and methods of 

analysis. Canadian society of soil science: 66-68.  

Meijerink,a.m.,(1989), remote sensing application to watershed management, 

remote sensing application to water resources, rsc series 50, fad , 

http://wwwclu-inorg/download/%20remed/%20lasat.pdf
http://wwwclu-inorg/download/%20remed/%20lasat.pdf


111 

 

Millward ,G.(1995). Sediment Analysis.Encyclopedia Of Analytical 

Science" .ISBN. Academic Press Limited 4556-4561 . 

Minkoff ,E.C. and Baker , P.J. (2001). Biology Today : An issues .2nd 

edition .Published by Garland Publishing , amember of 

America . PP :1-718 .   

Montgomery, C.W. (2007). Environmental geology. McGraw Hill, Higher 

Educ. New York. USA. 

NASA. )2015 ( land cover mapping using Landsat data training manual . 

Www.servirglobal.net. 

Nester ,E.W  , Roberts, C.e., Pearsall ,N,N,Anderson,D.G;and 
Nester,M.T.(1998) . Microbiology: Ahuman prespective. 2nd 

ed .Mc Graw.hill com.,USA. 

Obodai E.A., Boamponsem L.K., Adokoh C.K., Essumang D.K., 

Villawoe B.O., Aheto D.W. and Debrah J.S. (2011). 

Concentration of Heavy Metals in two Ghanaian Lagoons. 

Archive of Applied Science research.3(3) : 177-187. 

Olsson , P E. ; P. Kiling ; C. Petterson and Silver .(1995) . Interaction of 

cadmium and osetradiol -17 B on metanothionein and 

vitelloyen synthesis in rain bowtrout Oncrhychus mykiss. 

Biochem. J., 307:197-203 . 

Page, A. L.; R. H. Miller and D. R. Keeney, )1982(. Methods of Soil 

Analysis Part 2, 2nd ed. Agronomy 9, Madison, Wisc. USA. 

Reid,G.K (1961)."Ecology of inland water and estuaries" .Reinhold pupl 

corp.NewYork. 

Revision , (1992) .Acid digestion of waters for total recoverable or dissolved 

metals for analysis by FLAA or ICP SPECTROSCOPY. 

METHOD 3005A. 

Rhoades , J. D. ; A. Kandian and A. M. Machall  (1992). The use of saline 

water fro crop production . FAO , Irrigation and Drainage . 

Paper 48 .  Roma , Italy . 

Richards, J. A. and X. Jia, (2006). Remote sensing digital image analysis 

(4th ed.): An Introduction. Verlag, Berlin, Heidelberg. 

Richards,A. (1954) . Dignosis and improvement of saline and alkali soils . 

Agric. Hand book No. 60 USAD. Washington , USA . 

http://www.servirglobal.net/


121 

 

Ross, S. M. (1994). Toxic metals in soil plant systems. John-Wiley and Sons, 

Inc. New York. USA. 

Ruttner,   F.  (1973). The Fundamentals  of  limnology. 3rd ed.    Univirsity  

of  Toronto. press.p:207.                                             

Sabri, A.W.; B. K. Maulood and N.E. Sulaim (1989). b. Limnological 

studies on river Tigris, some physical and chemical 

characters. J. Biol. Sci. Res. 20(3): 565-579. 

Safa, S.H. (2000). Endocrine disruptors and human health, Is there aproblem 

Environ. Health perspect. 108:487-493.  

Sanchez(ed) Mikel L., (2008). causes and effects of heavy metal pollution , 

nova science publishers , new York, p.5. 

Sharma,K.D.; S.N. singh, and A. k. kalla (1989). Role of satellite      

remote sensing for monitoring of surface water resources in 

an  arid environment, Hydrological sciences journal, 

Vol.34,No.5,PP.531- 53. 

Shayley H., McBride M, and Harrison E. (2009). Sources and Impacts of 

Contaminants in Soils. Cornell Waste Management 

Institute.pp.1-6. 

Sissakian, V.K.  (2000). Geological map of Iraq. Scale 1:1000 000 sheet 

No.1, 3rd Edition (EXPLANATORY  TEXT). Ministry of 

Industry and Minerals – State Company of Geological Survey 

and Mining – (GEOSURV). 

Specht, M. R., D. Needler, and N. L. Fritz, (1973) New color film for 

water photography penetration, Photogramm. Eng., 39, 359-

369. 

SSSA (2008) Glossary of Soil Science Terms. Madison (WI), USA: Soil 

Science Society of America. 

Stavrianou W. (2007). The Western Australian Contaminated Sites Act 

2003: The Applicability of Risk Assessment as a basis for the 

Assessment and Management of Site 

Contamination,www.awu.edu.au pp. 1-92. 

Steel, R.D. and J.H. Torrie, (1960). Principles and procedures of statistics 

McGraw-Hill Book company, In. New York. USA. 



121 

 

Swain,P.H ., and Davis,S.M,(1978), Remote Sensing : The Quantitative 

Approach (NewYork:McGraw-Hil). 

Taylor, S.R, McLennan, S. M., (1958): The continental crust: Its 

composition and evolution. Blackwell, Oxford. 

Todd, D. K. (1980). Ground water hydrology, 2nd ed. John-Wiley and sons, 

New York. USA. 

Ulmanu, M.; Anger, I.; Lakatos, J. & Aura, G. (2003). Contribution to 

some heavy metals removal aqueous solution using peat. 

Proceeding of the First International Conference on 

Environmental Research and Assessment, Bucharest, 

Romania, March, 23-27, 2003. 

UNESCO ,( 1983) . Study of relationship between water quality and      

sediments transport. Tech. Paper in Hydrology. France. 

USDA. Salinity laboratory staff. (1954). Diagnosis and important of saline 

and alkali soil. Handbook No.60. Washington, D.C. USA.  

Walling, D. E. (1983). The dissolved loads of rivers: a global over view. 

Proc. of the Hamburg Symposium, I. A. H. S. Publ. No 141: 

3-20. 

Warren, C.E.  (1971). Biology    and  water  pollution   control . W.B. 

Sunde Company. Philadelphia. London. Toronto.  P:434. 

Watts, R. J. (1998). Hazardous Wastes: Sources, Pathways, Receptors. John 

Wiley and sons, N. Y. 

Weiner, E.R. (2000). Application of environmental chemistry. Lewis 

Puplshers, London, New York. 

Whitton, B. A. (1975). River Ecology. Blackwell Scientific publications, 

Oxford.  

WHO (1996) Guide Lines for Drinking Water Quality 2nd Ed Vol.1-2 

Health Criteria and other Supporting Information Geneua 

Wilcox , L. V. (1948) The quality of water for irrigation use . Technical 

Bulletin 962 , U. S. Department of agriculture , Washington , 

D. C. 



122 

 

Worksafe V. (2005). Industry Standard Contaminated Construction Sites. 

EPA Victoria, www.worksafe.vic.gov.au, First Edition. pp. 1-

28. 

Yang MD, Yang YF , (1999). Eutrouphic Status Assessment Using Remote 

Sensing Data. The EOS/SPIE Symposium on Remote 

Sensing. Italy. 56-65p. 

Yanling Qiu,Hongen Zhang, Xiaohua Tong, (2006). "Mapping 

imperviousness using TM data in water resources reservation 

area of Shanghai", Proceedings of SPIE Vol. 6405, 640520 . 



321 
 

 2132-2132( يمثل االمالح الذائبة الكلية في سدة الهندية خالل سنة 3الملحق )

 (1-ملغم لتر TDS( االشهر

 3102 ( 2132)  تشرين األول

 232 تشرين الثاني

 211 كانون األول

 291 كانون الثاني

 010 شباط

 939 اذار

 991 نيسان

 3119 ايار

 999 حزيران

 3129 تموز

 939 اب

 3122 أيلول

 3311 تشرين االول
 

 

 ( صور المرئيات الفضائية المستخدمة في التصنيف المراقب وغير المراقب2الملحق )
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 ( التحليل االحصائي لبعض صفات وخصائص المياه1الملحق )

 TDS NA CA MG CL HCO3 SO4 PB CD B فصلال المحطة

 

 

1 

1 506   

d 

85061 

b 

81561 

b 

18611 

b 

188605 

b 

86165 

c 

2.661 

c 

86002 

b 

060.1 

a 

06105 

a 

2 740 

c 

151.28 

b 

112.4 

c 

65.52 

d 

205.04 

c 

176.9 

b 

524.52 

a 

1.067 

a 

0 

b 

0.134 

c 

3 1320 

a 

216.89 

a 

124 

b 

93.48 

a 

330.15 

a 

195.2 

a 

414.79 

b 

0.912 

c 

0 

b 

0.206 

a 

4 1110 

b 

115.46 

c 

137.8 

a 

73.12 

c 

180.985 

d 

160.6 

c 

370.87 

d 

0.833 

d 

0.007 

b 

0.19 

b 

 0.184 0.0212 0.95 426.36 172.82 239.38 79.25 125.1 161.18 943.75 المعدل

قيمة اقل فرق 

 0.0.معنوي 

686251 8.6851 86.11 56026 116826 266.1 886222 06066 060018 0600.8 

 

2 

1 628 

d 

146.05 

b 

120.1 

c 

80.56 

a 

191.43 

c 

189.1 

a 

365.47 

b 

0.996 

b 

0.046 

a 

0.352 

a 

2 714 

c 

134.32 

c 

108.2 

d 

77.76 

b 

241.04 

b 

170 

b 

478.98 

a 

0.948 

b 

0 

 

0.142 

d 

3 1270 

a 

211.6 

a 

168.2 

a 

64.8 

d 

365.06 

a 

158.6 

c 

295.87 

c 

1.276 

a 

0 

 

0.252 

b 

4 1050 

b 

132.61 

c 

144.2 

b 

71.88 

c 

243.095 

b 

154.4 

d 

277.74 

d 

010.0 

c 

0.012 

b 

0.176 

c 

 0.2305 0.0145 0.83 354.515 168.025 260.15 73.75 135.175 156.145 915.5 المعدل

قيمة اقل فرق 

 .06008 060.1 86528 86880 286825 16018 6121. 886602 506882 0.0.معنوي 

060818 

a 

 

3 

1 639 

d 

171.58 

b 

120.4 

c 

79.32 

a 

255.24 

c 

201.3 

a 

326.28 

b 

1.084 

c 

0.02 

b 

0.226 

d 

2 720 

c 

143.29 

c 

116.5 

c 

55.8 

b 

219.74 

d 

164.7 

d 

472.22 

a 

1.144 

a 

0.0075 

c 

0.136 

d 

3 1290 

a 

208.38 

a 

133 

b 

85.2 

a 

374.88 

b 

176.9 

b 

269.52 

c 

1.125 

b 

0 

 

0.15 

c 

4 1070 

b 

132.29 

c 

176.2 

a 

62.08 

bc 

250.91 

a 

168.5 

c 

298.17 

d 

1.029 

d 

0.05 

a 

0.2 

b 

 0.178 0.0198 1.095 341.541 177.85 275.28 70.6 136.525 163.885 929.75 المعدل

قيمة اقل فرق 

 .06088 060088 060051 56661 16810 .82681 6.85. 6261. 866.82 5.6101 0.0.معنوي 

 

4 

1 1530 

d 

446.71 

d 

156.2 

d 

126.64 

b 

701.91 

c 

219.5 

c 

528.98 

d 

1.217 

c 

0.025 

c 

0.354 

a 

2 2140 

c 

763.83 

b 

172.5 

c 

142.72 

a 

1127.12 

b 

244 

a 

753.31 

c 

1.252 

b 

0.023 

d 

0.23 

c 

3 3110 

a 

1002.8 

a 

191.8 

b 

139.44 

ac 

1525.72 

a 

232.8 

b 

917.5 

a 

1.321 

a 

0.038 

b 

0.21 

d 

4 2740 

b 

601.91 

c 

234.4 

a 

106.04 

d 

791.35 

c 

207.4 

d 

839.12 

b 

0.897 

d 

0.039 

a 

0.312 

b 

 0.2765 0.0312 1.1711 759.72 225.92 1036.52 128.71 188.72 703.88 2380 المعدل

قيمة اقل فرق 

 060826 .06000 .06080 616802 .8611 86255. 86210 806815 56256. .11681 0.0.معنوي 

 

0 

1 527 

d 

138.29 

c 

123.1 

b 

87.2 

a 

191.43 

d 

195.5 

a 

485.74 

a 

1.091 

b 

0.01 

b 

0.208 

a 

2 611 

c 

138.69 

c 

108.2 

c 

87.48 

a 

212.65 

c 

146.4 

c 

383.04 

b 

0.966 

d 0 

0.114 

c 

3  1090   

  b      

188.14 

a 

119.8 

b 

61.92 

c 

270.8 

b 

121.6 

d 

323.98 

c 

1.371 

a 

0.003 

c 

0.172 

b 

4 1180 

a 

165.83 

b 

167 

a 

74.6 

d 

199.25 

a 

170.9 

b 

526.28 

a 

1.025 

c 

0.019 

a 

0.194 

a 

 0.172 0.008 1.1132 429.76 158.6 218.52 77.8 129.52 157.78 852 المعدل

قيمة اقل فرق 

 0608.8 060061 060118 8166.8 68.1. 886802 16550 56615 26585 816261 0.0.معنوي 

 

6 

1 896 

c 

240.34 

b 

127.3 

b 

82.35 

b 

361.59 

c 

195.2 

a 

398.58 

b 

1.271 

ab 

0.005 

a 

0.2 

b 

2 942 

c 

205.16 

c 

108.2 

c 

68.04 

c 

340.09 

d 

176.9 

c 

414.79 

b 

1.236 

b 0 

0.122 

c 

3 1380 

b 

249.09 

b 

138.6 

b 

84.24 

b 

377.72 

b 

183 

b 

353.98 

b 

1.334 

a 0 

0.252 

a 

4 2280 409.52 214.8 96.22 572.15 182.8 673.44 0.831 0 0.232 
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a a a a a b a c a 

 0.2015 0.0012 1.168 460.10 184.41 .412.8 82.78 147.22 276.02 1374.5 المعدل

قيمة اقل فرق 

 060188 060028 060511 261.1. 86015 6.68. 56.02 .826.8 .11681 56628. 0.0.معنوي 

 

7 

1 1570 

d 

445.56 

d 

140.32 

c 

123.6 

c 

801.17 

d 

185.6 

d 

406.02 

a 

1.037 

d 

0.02 

b 

0.226 

c 

2 1960 

c 

622.12 

c 

154.7 

b 

123.28 

c 

978.74 

c 

235.7 

a 

526.68 

d 

1.164 

c 

0.014 

bc 

0.4 

b 

3 3640 

a 

805.92 

a 

167.93 

b 

134.28 

b 

1322.73 

b 

197.2 

c 

584.04 

c 

1.394 

b 

0.008 

d 

0.23 

c 

4 3470 

b 

727.03 

b 

236.31 

a 

146.16 

a 

1216.5. 

a 

220.6 

b 

759.79 

b 

0.991 

a 

0.22 

a 

0.464 

a 

 0.33 0.0655 1.1465 569.12 209.71 1079.88 131.83 174.82 650.15 2660 المعدل

قيمة اقل فرق 

 0608.1 060028 060681 8260.1 66810 1.6825 66882 826665 .51651 6.65.. 0.0.معنوي 

 

 TDS NA CA MG CL HCO3 SO4 PB CD B فصلال المحطة

 

 

8 

1 1580 

d 

435.53 

d 

153.3 

c 

118.4 

d 

815.35 

d 

195.2 

c 

332.9 

d 

1.334 

b 

0.048 

b 

0.396 

a 

2 1970 

c 

650.78 

a 

151.3 

c 

135.24 

c 

937.78 

c 

213.5 

b 

677.375 

c 

1.514 

a 

0.051 

a 

0.16 

c 

3 3670 

a 

836.28 

b 

195 

b 

188.04 

a 

1361.07 

a 

183 

d 

1049.25 

a 

1.278 

b 

0.029 

c 

0.378 

b 

4 3158.5 

b 

668.15 

c 

226 

a 

140.92 

b 

997.09 

b 

221.6 

a 

791.77 

b 

0.905 

c 

0.016 

d 

0.254 

b 

 0.297 0.036 1.2571 712.82 203.32 1027.82 145.65 181.4 .647.6 2594.62 المعدل

قيمة اقل فرق 

 0.0.معنوي 

8656882 ..61.8 206851 .6821 8.6.18 .6581 1.6... 060.18 060088 060118 

 

9 

1 1224 

d 

377.66 

d 

138.29 

c 

112.5 

c 

683.02 

d 

186.5 

b 

341.85 

d 

1.288 

a 

0.018 

d 

0.18 

c 

2 1910 

bc 

607.66 

c 

165.3 

c 

132.41 

c 

1020.62 

c 

189.1 

b 

679.66 

c 

0.915 

b 

0.044 

b 

0.296 

b 

3 3770 

b 

877.98 

a 

268.4 

b 

198.72 

b 

1432.78 

b 

207.4 

b 

1014.03 

b 

1.302 

a 

0.028 

c 

0.162 

d 

4 5990 

a 

1310.82 

b 

300.6 

a 

233.2 

a 

2386.96 

a 

292.8 

a 

1061.41 

a 

0.816 

c 

0.122 

a 

0.336 

a 

 0.2435 0.053 1.0802 774.28 218.95 1380.86 169.28 218.16 793.58 3223.5 المعدل

قيمة اقل فرق 

 060885 .06008 060566 8.68.0 106.68 88868.1 186222 1.68.5 1.6881 6685..8 0.0.معنوي 

 

1. 

1 2390 

c 

711.62 

b 

209.2 

b 

121.64 

c 

1035.1 

c 

197.6 

ab 

829.66 

b 

0.904 

c 

0.087 

b 

0.314 

b 

2 1690 

d 

421.59 

c 

144.5 

c 

109.344 

c 

766.46 

d 

182.85 

b 

389.67 

d 

1.003 

b 

0.045 

c 

0.22 

c 

3 3440 

b 

752.22 

b 

224.8 

b 

212.75 

b 

1394.73 

b 

219.6 

a 

697.7 

c 

1.439 

a 

0.007 

d 

0.33 

b 

4 8020 

a 

2058.96 

a 

380.6 

a 

251.88 

a 

3649.4 

a 

225.7 

a 

987.22 

a 

0.917 

c 

0.089 

a 

1.05 

a 

 0.4785 0.057 1.0651 726.06 206.48 1711.41 173.90 239.71 986.80 3885 المعدل

قيمة اقل فرق 

 .06018 0600801 2..060 16551. 1.6251 88.6102 1268.1 8.6661 156885 25.6112 0.0.معنوي 

 

11 

1 2070 

c 

600.53 

c 

170.5 

c 

124.46 

c 

861.8 

c 

280.2 

a 

807.36 

c 

1.208 

a 

0.047 

b 

0.206 

d 

2 2010 

c 

646.13 

b 

160.3 

d 

137.16 

b 

1052.17 

b 

214.7 

c 

569.89 

d 

1.093 

b 

0.009 

d 

0.428 

c 

3 2390 

b 

1036.84 

a 

246.45 

a 

138.48 

b 

1568.85 

a 

202.3 

d 

1157.9 

a 

1.195 

a 

0.005 

a 

0.656 

b 

4 3620 

a 

632.58 

b 

230 

b 

195.8 

a 

989.79 

b 

230.6 

b 

971.47 

b 

0.883 

c 

0.02 

c 

0.758 

a 

 0.512 0.028 1.0941 876.65 231.95 1118.15 148.91 201.88 729.02 2522.5 المعدل

قيمة اقل فرق 

 0608.8 0600855 0605.1 ..80.61 .88680 6118.. 16828 16668 .1.680 8886811 0.0.معنوي 

 

12 

1 1800 

d 

599.38 

c 

256.6 

a 

117.04 

c 

852.3 

c 

180.7 

b 

946.25 

b 

1.217 

b 

0.033 

a 

0.29 

c 

2 1860 612.72 152.2 121.16 817.88 109.2 793.17 1.387 0.007 0.31 
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c c b c d c c a b b 

3 2140 

b 

736.34 

b 

221.8 

c 

156.08 

b 

1862.85 

a 

201.5 

b 

1035.06 

a 

1.15 

c 

0.001 

c 

0.37 

a 

4 4260 

a 

881.135 

a 

232.4 

b 

220.4 

a 

1551.24 

b 

231.7 

a 

1004.66 

a 

1.072 

d 

0.001 

c 

0.31 

b 

 0.32 0.0105 1.2065 .944.7 180.71 .1271.0 153.67 215.75 707.80 2515 المعدل

قيمة اقل فرق 

 060880 06000.2 0606.2 6661.8 116805 156218 66885 .5612 86660. 8.6125 0.0.معنوي 

 

13 

1 1900 

b 

631.84 

b 

169 

b 

121.6 

c 

885.71 

c 

244.5 

a 

679.12 

c 

0.781 

c 

0.028 

a 

0.284 

c 

2 1830 

c 

601.68 

c 

155.5 

c 

134.48 

c 

914.48 

c 

213.5 

b 

812.77 

b 

1.297 

a 

0.011 

b 

0.286 

c 

3 1720 

d 

805 

b 

250.2 

a 

166.08 

b 

1317.87 

b 

207.4 

c 

1054.66 

a 

1.224 

b 

0.003 

b 

0.386 

b 

4 3920 

a 

812.71 

a 

246.8 

a 

193.56 

a 

1620.28 

a 

195.2 

d 

832.36 

b 

0.782 

c 

0.003 

b 

0.626 

a 

 0.3955 0.01125 1.021 844.72 215.15 .1184.5 153.93 205.375 712.8075 2342.5 المعدل

قيمة اقل فرق 

 060828 0600112 060501 206.15 66012 8216865 826101 286850 1.6128 556256 0.0.معنوي 

 

14 

1 2000 

c 

645.06 

c 

184.3 

b 

115.1 

b 

924.75 

c 

226.8 

a 

698.95 

c 

1.255 

b 

0.048 

a 

0.468 

b 

2 1770 

d 

624.2 

c 

172.5 

c 

148.2 

b 

820.58 

d 

170.8 

d 

1118.85 

a 

1.342 

a 

0.002 

c 

0.164 

d 

3 3750 

b 

845.48 

b 

272.8 

a 

187.28 

a 

1422.13 

b 

211.7 

b 

881.98 

b 

1.119 

c 

0.001 

d 

0.692 

a 

4 4280 

a 

903.67 

a 

272.8 

a 

133.64 

b 

1437.58 

a 

183 

a 

1065.44 

a 

0.883 

d 

0.009 

b 

0.316 

c 

 0.41 0.015 1.1491 941.38 198.01 1151.24 146.05 225.6 754.60 2950 المعدل

قيمة اقل فرق 

 060886 06000.8 060.62 656.18 ..68. 286115 286226 886518 8.6511 1106201 0.0.معنوي 

 0.3036 .0.026 1.0901 661.31 197.46 882.02 123.77 183.03 543.43 2172.61 المعدل للمحطات

قيمة اقل فرق 

 0.0.معنوي 

 060800 0600888 060821 5..826 66551 .81685 56201 16662 1.6811 .22686 للمحطات
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 2132لمحافظة السماوة والناصرية لسنة المعدالت الشهرية والسنوية لبيانات المناخ  (2الملحق )

 محطة الناصرية محطة السماوة االشهر

االشعاع 
الشمسي
 )الفعلي(

درجة 
الحرارة 
 )العظمى(

االمطا
ر)ملم

) 

 التبخر
 )ملم(

سرعة 
الرياح 

 م/ثا

االشعاع 
الشمسي 
 )النظري(

درجة 
الحرارة 
 )العظمى(

 االمطار
 )ملم(

 التبخر
 )ملم(

سرعة 
الرياح 

 م/ثا

كانون 
 الثاني

0.0 39.3 32.0 90.2 1.2 0 39.1 39.3 99.9 2.0 

 1.2 329.2 31.2 23.9 9 1.0 323.0 9.2 23.3 9.0 شباط

 1.2 212.9 39.0 29.9 9.9 1.9 222.9 9.2 20.9 9.0 اذار

 1.0 131.2 30.2 11.1 0.9 2.3 299.9 9.9 12.1 9.2 نيسان

 1.2 222.9 2.2 19.9 9 2.2 232 9 19.2 9.0 أيار

 2.9 290.9 1.3 22.1 9.2 2.9 230.2 1 21.2 31.9 حزيران

 2.3 012.2 1 20.2 9.2 2.2 290.3 1 22.3 33.2 تموز

 1.9 229.9 1 29.3 31.3 1.9 202.2 1 22.2 33 اب

 1.1 213.9 1 21 9.2 1.0 219.9 1.3 23.0 9.2 أيلول

تشرين 
 األول

9.9 12.9 2.3 292.9 1.2 9.9 10.0 9.9 290.2 2.9 

تشرين 
 الثاني

9 22.0 23.0 311.9 2.0 0.2 20.2 39.3 321 2.2 

كانون 
 األول

2.9 39.2 39.2 99.2 2.9 2.9 39.9 21.3 92.2 2.2 

 1.1 122.9 339.3 11.9 9.9 1.9 131.2 90.2 12.9 9.2 المعدل

 2130الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية/قسم المناخ/بيانات غير منشورة, المصدر:

 

( المؤشرات اإلحصائية للمعادالت التجريبية للقيم الحقيقة واالفتراضية  لبعض خصائص 2الملحق )

 المياه .

 

خصائص 
 المياه

 المفاهيم االحصائية
RMAE MAPE RSR CRM NSE 

EC 1.392 1.399 1.212 1.100 1.901 

TDS 1.293 1.223 1.299 1.392 1.922 

TH 1.313 1.192 1.319 1.119 - 1.999 

TURB 1.321 1.311 1.223 1.129 1.929 

SAR 1.292 1.221 1.391 1.329 1.990 
+2Ca 1.109 1.102 1.191 1.139 - 1.991 
+2Mg 1.119 1.112 1.100 1.133 - 1.990 
+1Na 1.399 1.391 1.329 1.122 1.999 
1-Cl 1.391 1.399 1.239 1.312 - 1.922 
2-So4 1.312 1.321 1.229 1.329 - 1.922 
1-HCO3 1.122 1.122 1.192 1.121 - 1.992 
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Abstract 

Experiencing Provinces of AL-Diwaniya and Muthanna, marked a 

noticeable increase in the salinity of euphrates river water compared to water at 

Al-Hindiya dam and which reflected negatively on the quality of the Euphrates 

water in the study area  the aim of this study is to determins the causes of 

salinization on river water with in the provinces of al Diwaniya and al Muthanna, 

which represented by total dissolved salts (TDS) fourteen station are selected to 

detect pollution in water river during the period 1/11/2014 to 31/10/2015 in 

addition to selected agricultural drainage and sewage sites and ground water 

nominated  and soil samples of the two provinces. The chemical and physical 

properties represented by (PH, EC , TDS, ions concentration such as Na , Ca , Mg 

, Cl , So4 , Hco3, B, in addition to the concentration of heavy metals such as Pb 

lead , cadmium and calculate turbidity and the ratio of sodium adsorption and 

total hardness) . 

 The results pointed to the total dissolved salts values was ranging between 

(527-3110) mg/l during the year to the al diwaniya province and between (1130-

8020) mg/l to the al muthanna province and showed that results are exceed the 

limits of validity of drinking water amounting to 1000 ppm according iraqi and 

international specifications and it located with in avery severe problem as a guide 

of evaluating irrigation water quality that proposed by the food and agriculture 

organization , Electric conductivity values ranged between (1.02 – 5.33) 

disisimnzm-1 Qadisiya, governorate (12.30-1.57) disisimnz m-1 for Muthanna 

Province and the highest value was of the chloride ion (1525.72 mg. L-1) S4 

station for April 2014 and the highest sulphate value (917.5 mg. L-1) for the same 

station in the province of Qadisiyah, Muthanna Province recorded the highest 

value of chloride in S11 station (3649 mg. L-1) for the December 2014 and 

highest value of sulphate (1157.90 mg. L-1) for the same station in April 2015. 

 The software curve expert professional (V.2.3) was used to create 

correlation relationship between the total dissolved salts tds concentrations of 

elements to find and seeing the effects of these elements in increasing water river  

salinity two of satellite  image was used these photos was captured in the dates 

11/3/2015 and 17/3/2015 by sensor ortho pms with highest resolution 1.5 m , 

which have  four bands, first (band 1) wavelength 0.455-0.525 µm  second 

package (band 2) fixed-length waveform 0.530-0.590 µm third package (band 3) 

wavelength 0.625-0.695 µm and fourth package (band 4) 0.760-0.890 µm . 

Also the software  envi (v.51) was used to perform operations of supervised 

and unsupervised classification to the two satellite photo , the NDVI normalized 

vegetation index and lwm land water mask was used , the lmw index used for the 
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first time in this study at the local level and may be at world, its one of the indices  

proposed and experimentally by nasa agency in united states to explore some of 

water properties by using gis 10.0 to compare the real properties and predicate 

properties  and its treated mathematically by using minitab 16 to get the formulas 

that used in this work the results pointed that the values R2 is increased and the 

standard deviation was decreased in the formulas all that pointed to the possibility 

to detect or explore physical and chemical water properties under study 

conditions by using remote sensing programs and satellite photo. 
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