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 الرحين الرمحي اهلل بسن

 حنَيُ أَم املُزىِ هِيَ أًَزَلتُوُوُه ءَأًَتُن تَشَربُوىَ الّذِي املآء أفَرَءيتنُ ((    

 ))        تشكروى فلوال اجاجاً جعلناه ًشاء لو املنُزِلُوىَ،

 العظين العلي اهلل صدق

 

 

 (86-86الواقعة ) 
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 االهداء
 

 إىٚ ببّسَٕا، هللا أٍسّا ٍِ إىٚ اىنُ٘، فٜ أحد ٝضإَٖٞا ال ٍِ ىٚ

 أٍٜ اىنيَاث حيل إىٞنَا ٝسّد، أُ َٝنِ ال ٍا ٗقّدٍا اىنثٞس، برال ٍِ

 ط٘اه ىٜ داعٌ خٞس مْخَا فقد اىبحث؛ ٕرا ىنَا إٔدٛ اىغاىٞاُ، ٗأبٜ

 .اىدزاسٞت ٍسٞسحٜ

 شٗخٜ: ٍّٗسٕا يٕ٘ابح خًَٞعا األٝاً ٗصدٝق اىدزب، زفٞق إىٚ

 إىٚ. اىَسخَسّ  ىدعَل شنسٛ عِ حعبًٞسا اىبحث ٕرا إٔدٝل اىغاىٜ،

ا األٗه ماُ ٍِ ًٍ  إىٞل اىبحث ٕرا إٔدٛ ٗحشدٞعٜ ٍساّدحٜ فٜ دٗ
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 والتقدٌرالشكر 
 

 على والقدره الصبر نعمه على اوال وجل عز هلل والثناء الشكر

 وانا سروري دواعً ومن مالنع هذه على الحمد فاهلل العمل انجاز

 مجٌد تنزٌه الدكتوره الفاضله استاذتً إلى المتواضع جهدي اقدم

 فً كبٌر اثر لها كان والذي تخرجً بحث على المشرفه حمٌد

 واقدم الجغرافٌه فً البكالورٌوس شهاده لنٌل البحث هذا انجاز

 العزٌز ابً والً الجغرافٌة قسم فً اساتذتً إلى  وامتنانً  شكري

 هللا حفظهم زوجً الحٌاة مسٌرة فً الكفاح ورفٌق الغالٌه مًوا
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والحذود المسىح بها لنىعية لقضاء و ىاحيو ا آبارات لمياه ويى األمعذالت  

 ه المستخذمة للشرب.الميا
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   :المستخلص

ركزت الدراسة عمى التحميل المكاني آلبار المياه الجوفية في ناحية مندلي الواقع في جنوب 

 ٖٓ- ٗٗ ٕٓ( شمااًل وبين خطي طول)º33.3-º- -34.5بين دائرتي عرض)محافظة ديالى 

إذ يعد ابرز اقضية ديالى لما لو من اىمية استراتيجية واقتصادية يرادف بيا االقضية  ْ( شرقًا,ٙٗ

وتأتي ىذه  إليران. االخرى, فضال عن وقوعو في شرق العراق وفي خاصرتو الشرقية المحاذية

ة والعوامل المؤثرة عمييا وأماكن توافرىا.وتم دراسة الدراسة لتسمط الضوء عمى المياه الجوفي

( بئرًا المتمثمة باأليونات الرئيسة الموجبة والسالبة ٜ٘الخصائص الييدروكيميائية والفيزيائية لـ)

لتوضيح  (Arc Map)باستخدام برنامج  لتحديد نوعية المياه, وقد رسم  لكل أيون خريطة 

لموجبة والسالبة واماكن تركزىا وتشتتيا. وان معدالت التوزيع المكاني لأليونات الرئيسة ا

( لمياه آبار القضاء بشكل عام والنواحي)ناحية مندلي, ناحية قزانية, مركز T.D.Sتراكيز)

القضاء( بشكل خاص قد تجاوزت الحدود المسموح بيا إال إّن ىناك آبارًا كانت ضمن الحدود 

(,  أما اآلبار التي تم إنجازىا  57,64 ,30 ,28 ,25 ,17وصالحة لكل االستخدامات وىي)

( لجميع مياه اآلبار T.D.S( لسد النقص الحاصل في المياه فكانت  قيمة الـ)ٕٗٔٓحديثا لسنة )

وتبين إن نوعية المياه تنقسم عمى   .(30 ,28ممغم/لتر( ماعدا بئرين) ٓٓٓٔالحديثة اكثر من )

الثقيمة )الحديد, الرصاص, النيكل,  (. إما بالنسبة لمعناصرNaCl( و)Na2SO4نوعين ىي )

 .الفوسفات, الكروم(  فكانت نسبتيا أعمى من الحدود المسموح بيا عراقًيا وعالمًيا
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 :ة ـــــــالمقدم

بوصفيا عنصرًا  أساسًا في بناء الحضارة اإلنسانية , وتتسم  أدرك اإلنسان منذ القدم أىمية المياه

 في متميزة قد تفوق باقي موارد الثروة االقتصادية األخرى السيما الموارد المائية بأىمية ستراتيجية

 المناطق الجافة, إذ ُتعدُّ حجر الزاوية في تطوير النشاط الزراعي والصناعي, واالقتصادي, وتمبي

لمماء السيما دول المنطقة العربية, وتحديدًا الدول  حتياجاتاأل% من ٜٓأحيانًا  المياه الجوفية

المناخ الصحراوي وتتزايد أحتياجات الشعوب ب التي تتصفدر المياه السطحية  الخالية من مصا

معظم الدول يتجو في اآلونة  اىتماملمماء بازدياد التقدم الصناعي والزراعي والعمراني, مّما جعل 

 األخيرة إلى الماء. ويتطمب ذلك العناية بإدارة الموارد المائية وتنميتيا والمحافظة عمييا من النضوب

ضافة موارد مائية جديدة إلييا  والتموث وحسن أستغالليا لألغراض المختمفة, وترشيد أستيالكيا وا 

لضمان ديمومتيا من خالل التخطيط الكفوء ليا حاضًرا ومستقباًل نتيجة الظروف الدولية واإلقميمية, 

فظة ديالى التي أّدت إلى شحة الموارد المائية السطحية نتيجة عمميات الخزن خارج حدود محا

اإلدارية, وظروف الجفاف التي تمّر بيا المنطقة.  لذلك تطمب األمر البحث عن مصادر مياه 

تقميدية وغير تقميدية, واإلفادة منيا في سد النقص الحاصل في كميات المياه السطحية لتمبية الطمب 

ونتيجة الزيادة الطبيعية المتزايد عمى المياه بسبب التوسع الكبير في كافة  مجاالت  وميادين الحياة 

الحاصمة في عدد السكان. وقد تزايدت طرق البحث عن المياه وتحديًدا المياه الجوفية التي ُتعدُّ من 

أو تذبذب كمياتيا  ةأبرز الطرق الكفيمة والبديمة عن عدم توفر المياه السطحية في المنطق

التي تكون فييا المياه السطحية ومستوياتيا بدرجة كبيرة وفي فصول معينة وخاصة فصول الجفاف 

 .غير كافية لسد االحتياجات الزراعية
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 المبحث  االول

 ريــــــــاالطار النظ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 االول : االطار النظري  المبحث 

لممياه الجوفية في  الكيمياوية والفيزياوية  الخصائص ىي ما  : اوال : مشكمة البحث
 طبيعية والبشرية ألبار لمياه الجوفية ؟.؟ وما أثر العوامل المندلي  ناحية

 لممياه الخصائص الكمياوية والفيزياوية ييدف البحث الى معرفة :  البحث ىدف : ثانيا
 .مندلي  ناحية الجوفية في 

مياه الجوفية في لمالكيمياوية والفيزياوية خصائص ال: دراسة  ثالثا: فرضية البحث
 مندلي   ناحية 

الكيمياوية  تكمن اىمية البحث في معرفة الخصائص:  رابعا: اىمية البحث
 مندلي . ناحيةمياه الجوفية في لم والفيزياوية 

 خامسا : حدود البحث :

تقع منطقة الدراسة في قضاء بمدروز محافظة ديـالى وتتمثـل بالحـدود االداريـة لناحيـة منـدلي       

ق ايران ومن الغرب قضـاء  بمـدروز التي تمثل الجية الشرقية لمقضاء  يحد  ناحية مندلي من الشر 

,أ , ب(   ٔومــن الشــمال قضــاء خــانقين وناحيــة الســعدية ومــن الجنــوب  ناحيــة قزانيــة   ) خريطــة 

شـرق مدينـة بغـداد وتقـع  بـين  –كـم شـمال  ٕٓٔالتي تمثـل موقـع منطقـة الدراسـة  . وتبعـد حـوالي 

 ٓٓ و  °٘ٗ  ٔٔ ´ ٓٓ ( شـمااًل وخطـي طـول )ٖٖ° ٗ٘´  ٘٘و  °ٖٖ  ٜٖ´ ٓٓدائرتي عـرض )
 . ٕ( كمٕٜٔٔ( شرقًا,  وتبمغ مساحة الناحية حوالي ) ٘ٗ° ٓٗ´
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وىي المياه الموجودة تحت سطح االرض , سواء تمك الموجودة : المياه الجوفية : سادسا 

في المناطق المشبعة )ىي مناطق الممموءة فراغاتيا بالكامل بالمياه( او غير المشبعة )ىي 

المنطقة الواقعة مباشرة تحت سطح االرض وتحتوي المواد الجيولوجية المكونة ليا المياه واليواء 

 في الفراغات الفاصمو بين حبيبات التربة (

 : الجوفيو لممياه  والكيميائية الفيزيائية  الخصائصسابعا : 

 الخصائص الفيزيائية  -

ة كبيــــــرة فــــــي تحديــــــد مجــــــال ان الخصـــــائص الفيزيائيــــــة والكيميائيــــــة لمميــــــاه ليــــــا أىميـــــ
استخداميا  سواء كانت بشرية )شرب ومنزليـة( أو  ألغـراض زراعيـة أو صـناعية, إن 
نوعية المياه الجوفية تتـأثر بعـاممين ىمـا بنوعيـة الصـخور التـي تمـر مـن خالليـا والتـي 
ليا دور كبير في زيادة أو نقصان تركيز المواد المذابة حيث تؤثر بشـكل مباشـر عمـى 

وبالتموث الناتج عـن اإلنسـان الـذي يمعـب دورًا ميمـًا فـي تمـوث الميـاه  مك المياهنوعية ت
 الجوفية. 

 

 

 
 ويكيبيديا المياه الجوفيو  -ٔ

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9
%88%D9%81%D9%8A%D8%A9 
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 الخصائص الكٌمٌاوٌة   -

اه الجوفية عمى التركيب الكيميائي لممياه التي تدخل المكمن الجوفي يعتمد التركيب الكيميائي لممي

والتفاعالت مع الصخور الحاوية عمى المعادن المختمفة. وعمى ىذا األساس تتمتع المياه الجوفية بمدى 

, ... الخ( جويواسع من التركيب الكيميائي إعتمادُا عمى إختالف في أصل المياه  )بحري, جوفي, 

مع الغالف الجوي والصخري والتموث الناتج من النشاط  لتغذية ومصادرىا والتفاعلكمية ا وعمى

البشري. ييدف ىذا الفصل إلى معرفة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه اآلبار المدروسة في 

قضاء قضاء بمدروز, وتقييم درجة صالحيتيا لمشرب إستنادًا إلى المعاير العراقية والعالمية واألمريكية لم

بشكل عام, ثم تقييم الوحدات االدارية  لمقضاء بشكل خاص وذلك ألختالف مصادر التغذية واختالف 

 ..إنحدار المنطقة, إستنادًا إلى المواصفات العراقية المعتمدة

- 
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 المبحث الثاني

 مندلي لناحيةالعوامل الطبيعية 
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 المبحث الثاني

 يمندل لناحيةالعوامل الطبيعية   

 مالم الجغرافية  ىرالظوا ميف يمكن ال وألن كبيرة ميةاى ذات منطقة ألي الطبيعة العوامل ُتعد

 نوعية ىمع تؤثر مطارأو  وتبخرحرارة   درجات من المناخ فعناصر الطبيعية الخصائص تحدد

 كميات عمى فواضح فأثره  األرض سطح إنحدار أما .ىاتواجد ومدى الجوفية المياه وحركة 

 يساعد الصخور في والشقوق المسامات وجود مع االنحدار القميل  السطح ن إ إذ ,الجوفية المياه

 من الجوفية المياه حركة ألن ,االرض باطن إلى المتسربة الجوفية المياه كمية زيادة عمى

 عرض سيتم وعميو المنطقة إنحدار تدرج مع تتماشى المنخفضة المناطق إلى المرتفعة المناطق

 الموارد ,التربة ,المناخ ,التضاريس ,المنطقة جيولوجية(  التالي النحو ىمع صالخصائ ذهى

 الطبيعي (.  النبات ,المائية

 

 

 

 

 

 

 
 .149ص1977عبدالحسٌن طالل وسعد جرجٌس ،الترسبات الجبسٌة فً منطقة كانً ، تقرٌر ، سخت 
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 التركيب الجيموجي  : اوال: 

تالل والسـيل الرسـوبي, وتتميـز منطقـة أقـدام تقع منطقة الدراسة ضمن نطاق اقدام ال  
التالل بوجود أحزمة من التالل المقطوعة بأوديـة عـدة مثـل )وادي حـران وادي الـنفط ( 
فـــي  الجـــزء الشـــرقي والشـــمال الشـــرقي مـــن المنطقـــة, وبأراضـــي ســـيمية قميمـــة االنحـــدار 

الرسـوبي  ومستوية في وسط المنطقة والى الجنوب الغربي منيا , أما رسـوبيات السـيل
فيــي بصــورة عامــة عبــارة عــن رســوبيات نيريــة منقولــة مــن أقــدام الجبــال  مثــل )جبــال 

ولمبنيــة الجيولوجيــة دور فــي دراســة  (ٔ)حمــرين وزاكــروس وســومار الواقعــة فــي إيــران (,
المياه الجوفية في المنطقـة, إذ يـتم مـن خالليـا تحديـد مواقـع الميـاه واالمتـداد المسـاحي 

لمياه الجوفية, فضال عن تأثير البنية الجيولوجية المتمثمـة بطبيعـة ليا وأعماق مكامن ا
وخـواص الصـخور العامـة مـن حيــث مسـاميتيا وسـمك الطبقـات, وميالنيـا , والخــواص 

أن التكوينـات الجيولوجيـة ، الكيميائية ليا والتي تؤثر عمى نوعية وحركة الميـاه الجوفيـة
فـي عمرىـا بـين المايوسـين األسـفل  المنكشفة والظاىرة في بعض أجزاء الحـوض تتـدرج

(Lower Miocene( واليولوســــين )Holocene إذ توجــــد مكاشــــف التكوينــــات ,)
ـــة عمـــى طـــول الحـــدود الشـــمالية الشـــرقية مـــن ناحية)سمســـمة جبـــل حمـــرين (  الجيولوجي
العائــــــــدة لعصــــــــر المايوســــــــين األســــــــفل, بينمــــــــا تغطــــــــي ترســــــــبات العصــــــــر الربــــــــاعي 

.   وجنوب الناحية  (, في وسطHoloceneيولوسين وال Pleistocene)الباليستوسين 
 ( التي تمثل جيولوجية المنطقة . ٙكما موضح في خريطة )

 وفي مايمي استعراض موجز لتكاوين منطقة حوض مندلي   -

 
 .149ص1977 سخت ، تقرٌر،  كانً منطقة فً الجبسٌة ،الترسبات جرجٌس وسعد طالل عبدالحسٌن(1)
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 نطقة الدراسة( جيولوجية مٕخريطة رقم )
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 :: المناخ ثانيا

ــــاح, والرطوبــــة, واالمطــــار,  يعــــد المنــــاخ بعناصــــره المتمثمــــة: باإلشــــعاع الشمســــي, والحــــرارة, والري

نــتح الكــامن مــن أىــم المتغيــرات المحــددة لألحــوال الييدرولوجيــة إذ تحــدد ىــذه  -والتبخــر, والتبخــر

ناســيبيا .فقــد اتصــف منــاخ منطقــة الدراســة العناصــر كميــة الميــاه الجوفيــة المتــوافرة ومســتوياتيا وم

بخصــائص قاريــة , حيــث يقــع العــراق ولمعظــم أيــام الســنة تحــت تــأثير الضــغط العــالي الــذي يعمــل 

عمى ىبوب رياح جافة إلى المنطقة وتستمر ىذه الحركة في الصـيف مـن الشـمال والشـمال الغربـي 

تيـار اليـواء ىـذا ال يسـتمر عمـى  ولكـن (ٔ)إلى الجنـوب والجنـوب الشـرقي مسـببة ريـاح حـارة جافـة,

واحــدة فــي فصــل الشــتاء . اذ تقــع المنطقــة ضــمن األقــاليم شــبو الجافــة والحــارة حســب تقســيم  وتيــرة

محطــة لألنــواء الجويــة لــذا اعتمــدت بالتحديــد وال تتــوافر فــي منطقــة الدراســة ( ٕ) كــوين.

محيطــة  محطــاتى الييئــة العامــة لألنــواء الجويــةعمى المعمومــات المناخيــة المســجمة لــد

 لقربيــــا مــــن منطقــــة الدراســــة أوالً  وذلــــك بــــدرة  ( -الخــــالص –)خــــانقين  بالمنطقــــة ىــــي

( ٖلمحطــة بــدرة اذ توضــح خريطــة )  ســنة ثــالث وثالثــين  ولتــوفر البيانــات المناخيــة لمــدة 

 مواقع المحطات الثالث من منطقة الدراسة

 
الجــوفي المفتــوح وعالقــة مياىــو برســوبيات محمــود عبــد الحســن جوييــل الجنــابي ,ىيدروكيميائيــة الخــزان  (ٔ)

تكريـــت أطروحـــة دكتـــوراه , جامعـــة بغـــداد , كميـــة العمـــوم ,  –النطـــاق غيـــر المشـــبع فـــي حـــوض ســـامراء 
 .ٗ٘ٔ, ص ٕٛٓٓ

عــادل ســـعيد الـــراوي , قصـــي عبــد المجيـــد الســـامرائي , المنـــاخ التطبيقــي , وزارة التعمـــيم العـــالي والبحـــث  (ٕ)
 . ٕٛٔص, ٜٜٓٔالعممي , جامعة بغداد , 
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 ( المحطات المناخية المحيطة بمنطقة الدراسة3خريطة رقم )
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   الحرارة -ٔ

تعد درجة الحرارة من ابرز عناصر المناخ  وأىميا, وذلك بسبب تأثيرىا عمى عناصر المناخ   

ألخرى مثل الضغط الجوي والرياح والتبخر واألمطار .وتتصف الحرارة في العراق بتباينيا بين 

فيعد عنصر ( ٔ)لشتاء, وسعة ىذا التباين جعل مناخ العراق يتسم بالصفة القارية. الصيف وا

الحرارة من أىم العناصر المناخية تأثيرًا في االحوال الييدرولوجية ألي منطقة لكونيا المسؤولة 

عن التغيرات كافة كالتأثير المباشر في مقدار التبخر, وبالتالي تحديد كمية المياه الجارية في 

نيار من خالل العالقة بين التساقط ودرجة الحرارة , إذ كمما ارتفعت درجة الحرارة نشطت اال

عممية تبخر المياه سواء كانت من األمطار الساقطة أو مياه األنيار والعكس صحيح في حال 

 التي تمثل خطوط الحرارة( ٗخريطة )ومن خالل مالحظة ( ٕ. ) انخفاض درجة الحرارة 

يمر في منطقة  درجة (ٕٓعراق ومنطقة الدراسة تبين أن خط )المتساوية في ال

  الدراسة

 

 

ارزوقي ,ىند فاروق , استثمار المياه الجوفية في حومض بدره وجصان في محافظة واسط, رسالة  (ٔ)
 .ٕٛٓٓماجستير, غير منشورة , جامعة بغداد, كمية االداب, 

ادة شؤون الكتاب جامعة الممك سعود , عمٔمحمود حسان عبد العزيز, أساسيات الييدرولوجيا , ط (ٕ)
  .   ٛٛٔ, ص ٕٜٛٔالرياض , 
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 ( خطوط الحرارة المتساوية في العراق ومنطقة الدراسةٗخريطة رقم )
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 :الرطوبة  -2

 ذاى نفس يستطيع ما وزن إلى واءيال في الموجود الماء بخار لوزن النسبية الرطوبة تعرف

 الرطوبة نا  كما (ٔالحرارة ) درجة نفس عند عالتشب حالة إلى يصل لكي ممويح ان واءيال

 الرطوبة كانت مامفك ,المائية المسطحات من التبخر استمرار  في كبيرا  تأثيرا  النسبية

 وتصل تضعف التبخر يةمعم ن فأ أرتفاعيا وعند ,بسرعة التبخر يةمعم استمرت منخفضة

 عن المياه من النبات يفقده ما زيادة إلى النسبية الرطوبة أنخفاض ويؤدي ,التشبع درجة إلى

 المتسربة المياه وقمة الجفاف شدة وبالتالي التبخر زيادة إلى ذلك يؤدي ما وم النتح طريق

 (ٕ) الجوفية الخزانات إلى

 

 

 

 

 

 

 
 . 187, ص1996(عبد العزيز طريح شرف الجغرافيا المناخية والنباتية , دار المعرفة الجامعية , ٔ)

 . 188,ص1985المعرفة الجامعية , االسكندرية , لعطا , الطقس والمناخ , دار فيمي ىالل ابو ا (ٕ)
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 : االمطار -3

تعتبر االمطار  أىم عنصر من عناصر المناخ التي يجب أن توجو ليا العناية الخاصة في   

إن كمية االمطار ليا األثر البالغ  الدراسة, ألنيا االساس الذي تغذي المياه الجوفية في خزاناتو

ي نوعية المياه الجوفية فمن المالحظ انو في السنوات التي تتسم بقمة األمطار تتأثر بيا ف

الخصائص النوعية والكمية لممياه الجوفية, ويظير تأثير  االمطار في التغذية السطحية حيث أن 

التغذية السطحية لممياه الجوفية والمتمثمة باألمطار غالبًا ما تحتوي عمى غاز ثاني اوكسيد 

جوفية عمى إذابة الطبقات الصخرية مثل الحجر الجيري ال الكربون الذائب مما يزيد قدرة المياه 

إذ تصل  (ٔ)(.Ca Mg (Co3)2)كربونات الكالسيوم( والدولومايت )كربونات المغنيسيوم الكمسية

األمطار بعد سقوطيا إلى سطح األرض ومن ثم تترشح وتتغمغل خالل التربة والطبقات الصخرية 

( ٔوشكل ) الفائض عن إشباع التربة يجري سطحيًا إلى المنخفضات والوديان ثم إلى األنيار,و 

)ممم( في محطات خانقين  وبالنسبة لمنطقة الدراسة  الشيرية لكميات األمطار يوضح المعدالت

ممم( يمر من شمال شرق ناحية مندلي    ٖٓٓ( أن خط المطر المتساوي)٘فيتضح من الخريطة )

اه أن نسبة المياه الساقطة ىي متوسطة مقارنًة بمناطق المحافظة إذ تقل كمية األمطار وىذا معن

ممم( , فضال عن أن ىذه الخطوط تتغير سنويًا تبعًا ٓ٘ٔكمما اتجينا جنوبًا إذ ال تتجاوز )

 . لألحوال الجوية

 
 

 ,ٔ,ط والطباعة والتوزيع النشر المسيرة دار والمناخ,عمان الطقس ,جغرافية الشواورة سالم عمي (ٔ)

 . ٕ٘ٔ ,صٕٕٔٓ
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( يمثل المعدالت الشيرية والسنوية لالمطار / ممم لمحطات )خانقين, خالص , بدرة ( بحسب 1شكل رقم )

 اشير السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 خطوط المطر المتساوي ) ممم ( في محافظة ديالى (5خريطة )
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 الثالثي. الزمن

االيرانيــة والــذي يمثــل برســوبيات األســفل  -خاصــة عنــد الحــدود العراقيــة تتواجــد التكوينــات بصــورة  
(Lower Miocene( واليولوسين )Holocene:تضم التكوينات اآلتية )- 

 تكوين الفرات . -1   

ان تكـوين الفـرات ال يظيـر عمـى السـطح فـي منطقـة الدراسـة فـي حـين يكـون تحـت ســطح االرض  

ختمفـــة فـــي طيـــة حمـــرين الجنوبيـــة المحدبـــة شـــرق مدينـــة ويظيـــر فـــي أثنـــاء الحفـــر وعمـــى أعمـــاق م

)بدرة(عند الحدود العراقية اإليرانية ويتكون بصورة رئيسـية مـن حجـر الكمـس األبـيض واألصـفر مـع 

( متـر, وتكـوين الفـرات ٖٖطبقات رقيقة من االنيايدرايت والجبسـم, وسـمك التكـوين بصـورة عامـة )

 .(ٔ)عموه يشكل عدم توافق مع تكوين الفتحة الذي  ي

 . تكوين الفتحة -2 

يظير في الطية المحدبة لجبل حمرين, ويعد التكوين من التكوينات الواسعة االنتشار في       

العراق وربما كان مستودعا نفطيا لمحقول الشمالية والوسطية والجنوبية ومصدر لصناعة االسمنت 

دوري, وينكشف ىذا التكوين  والجص , ويتكون الفتحة من صخور الجبس والحجر الجيري بشكل

في جنوب منطقة الدراسة, ويكون عمى شكل ترسبات دورية ومتعاقبة وكل طبقة تختمف عن 

 اآلخرى في السمك , أن ظروف

 

 لممسح العامة المنشأة مندلي لوح لمنطقة وىيدروكيميائية ىيدروجيولوجية دراسة , صالح خضير حاتم (ٔ)
 .9ص ,ٕٙٓٓوالتعدين, الجيولوجي
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ســيب لتكــوين الفتحــة ىــي فــي بحيــرات مغمقــة, ويتكــون مــن طبقــات جبســية اضــافة الــى طبقــات التر 
 .قميمة السمك من حجر الكمس وحجر رممي خشن 

 (1) تكوين أنجانة.  -3   

( متر في المنطقة ٕٓٓتظير صخوره عمى طول جانبي سمسمة جبل حمرين ويصل سمكو إلى ) 

تعاقبيـــة لمصـــخور الطينيـــة والرمميـــة والغرينيـــة, والبيئـــة المتموجـــة ويتـــألف التكـــوين مـــن الترســـبات ال

الترســيبية لــو ىــي مســتنقعية إلــى بيئــات مائيــة قاريــة إذ ترســبت فــي البدايــة فــي بيئــة مســتنقعية, ثــم 

تحولـــت إلـــى بيئـــة بحريـــة ثـــم إلـــى بحريـــة نيريـــة ويعـــود عمـــره الـــى المايوســـين االعمـــى, ويعمـــو ىـــذا 

 Pebbleة وظيور أول طبقة من الحجر الرممي الحصوي )التكوين بشكل متوافق تكوين المقدادي

sandstone)يمكن عدىا طبقة تماس بين التكوينيي ,. 

 تكوين المقدادية. -4   

يمتــــد ىــــذا التكــــوين عمــــى حافــــة سمســــة تــــالل حمــــرين, ويتــــألف التكــــوين مــــن :الصــــخور الرمميــــة  
ســبة عمــى شــكل دوري يبــدأ والحصــوية ,الصــخور الغرينيــة , والمــدممكات, والصــخور الطينيــة المتر 

بالصــــخور الرمميــــة الحصــــوية وتنتيــــي بالصــــخور الطينيــــة ,والتــــي تكــــون ىشــــة وقميمــــة الصــــالبة, 
والحصى الموجود فييا يكون عمى شكل عدسات تظير فييا التراكيب  الرسوبية بكثرة مثـل التطبـق 

ومفتتــات الصــخور المتقــاطع, التطبــق المتــدرج, والكرويــات الطينيــة ,وتتكــون حبيبــات مــن الســميكا 
(م , أمــا  ٖٓٓمنــدلي حــوالي ) ناحيــةالجيريــة وذرات ذات شــكل مكــور ويبمــغ ســمك التكــوين عنــد 

 البيئة الترسيبية لمتكوين فيي 

 
 جامعة ،منشورة ماجستٌر،غٌر ،رسالة رة كوردة حوض جٌمورفولوجٌة العبٌدي، محمد حسٌن عمار (1)

 .18،ص 2115، تربٌة ،كلٌة دٌالى
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ة أذ يمكــن عــدىا مــن الترســبات النموذجيـة لمــوالس الميــاه العذبــة ويعمــو التكــوين بشــكل البيئـة النيريــ
 (ٔ) متوافق تكوين باي حسن ويحدد التماس بين التكوينين بظيور أول طبقة مدممكات سميكة.

 تكوين باي حسن.  -5 

عمــى طــول حافــة سمســمة جبــل حمــرين ويعــد أحــدث تكــوين فــي التتــابع يظيــر ىــذا التكــوين 
وتظيــر ترســبات  ( متــر فــي منطقــة الدراســة ٖٓٓقــي فــي العــراق,  يصــل ســمك التكــوين إلــى )الطب

الحجــر الطينــي والمــدممكات والحجــر الرممــي والغرينــي, إذ تشــكل التكــوين عمــى شــكل تعاقبــات مــن 
الصخور الطينية نسبة كبيرة من ىذا التكوين ال سيما في الجزء األسفل منو وتقل نسبتو في الجـزء 

ســبب كثــرة المــدممكات, ويظيــر التكــوين بمــون قيــوائي باىــت إلــى رصاصــي مخضــر, أمــا األعمــى ب
صخور المـدممكات فيـي مـن المكونـات األساسـية بعـد الصـخور الطينيـة وتكـون ذات أشـكال مكـورة 
ويــزداد حجــم حبيبــات الحصــى باتجــاه األعمــى,  يعــد التكــوين واحــدًا مــن التكوينــات الجيــدة الحاممــة 

ــًا ميمــًا فــي المنطقــة , البيئــة الترســيبية لمتكــوين ىــي بيئــة قاريــة وناتجــة مــن لمميــاه ومســتودعًا  مائي
عمميــات التعريــة لمجبــال المرتفعــة ويكــون التكــوين فقيــرًا بــالمتحجرات, ويعمــو ىــذا التكــوين الترســبات 

 (ٕ) .الحديثة وحدوده غير معمومة

 ترسبات الزمن الرباعي. 

مندلي بصورة عامة وتظير  عمى السطح بشكل  تغطي رسوبيات العصر الرباعي حوض      
 مراوح غرينية او تكون عمى شكل مصاطب أو عمى شكل ترسبات

 

 

 

ابتسام أحمد جاسم ,ىيدروجيومورفولوجية حوض التون كوبري في محافظة كركوك , أطروحة  دكتوراة,كمية  (ٔ)
 ,غير منشورةٗٔ,ص ٕٙٓٓاألداب ,جامعة بغداد  ,

يائية والموديل الييدروكيميائي لممياة الجوفية لحوض مندلي , شرق العراق, مصطفى عمي حسن ,ىيدرو كيم (ٕ)
 ٗص ٕٚٓٓأطروحة دكتوراة  جامعة بغداد ,كمية العموم ,
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 : رسوبيات البالستوسين 

 رسوبيات البالستوسين تتمثل أو تظير مع السطح عمى شكل مراوح غرينية 

(Alluvial Fans( أو عمى شكل مصاطب ,)Terracesأ ,) و عمى شكل ترسبات نيرية

(Fluvial deposits( فضاًل عن الترسبات الريحية , )Aeolien:وتضم ) 

 : . رسوبيات المراوح الغرينية  ٔ

تكونت ترسبات  رسوبيات المراوح الغرينية تكون بصورة واضحة عمى طول أمتداد جبل حمرين,

تغيرات الحاصمة في المتغيرات المراوح الغرينية خالل فترات ترسيب وتعرية متتالية ترافق ال

المناخية خالل عصر البالستوسين, وتحتوي رسوبيات المراوح الغرينية عمى ترسبات غير 

منتظمة من ترسبات الحصى والمدممكات والكتل الصخرية تداخمت فييا كميات من الرمل والغرين 

 . (ٕوالطين, وبصورة عامة غالبًا ما تحتوي عمى طبقات الجبس الثانوي )

 

 

 

 
 .ٕ٘ليث محمد عيدان التميمي ,المياه الجوفية في ناحية مندلي وسبل تنميتيا, المصدر السابق, ص (ٔ)

مصطفى عمي حسن, ىيدروجيوكيميائية والموديل الييدروكيميائي لممياه الجوفية لحوض مندلي/ شرق  (ٕ)
 .ٙ_٘, صٕٚٓٓكمية العموم, جامعة بغداد, , .)غير مننشورة(العراق, اطروحة دكتوراه
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 ( تبٌن ترسبات المراوح الزمن الرباعً قرب ناحٌة مندل2ًصورة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : الموارد المائية رابعا : 

 السطحية المياه موارد بمأغ وان الدراسة  منطقة ضمن الموجودة المياه انواع جميع يى

 لكال والسياسية الطبيعية بالظروف تتأثر يىو  ليران الغربية المرتفعات من تنبع فييا

 لذلك ,االنيار مياه ىمع يكون الكي االعتماد نأف قميمة  المنطقة امطار ان وبما ,البمدين

 تقسيم ويمكن .االنيار مجاري توازي إشرطة شكل عمى فييا السكانية التجمعات تمتشك

 والثانوية الرئيسة( ارياألن ىمع ناحية مندلي  في  ماعمو  المائية والثروة ارياالن

 وامكانات والمستنقعات وارىاال مثل مياهلم تجمع مناطق وجود عن فضاًل  ,) والموسمية

 .اآلبار مثل والصناعي العيون مثل الطبيعي بنوعييا برزت التي الجوفية المياه
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 المبحث الثالث

 مندلً ناحٌة الجوفٌة فًالخصائص الكٌمٌاوٌة  للمٌاه 
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 المبحث الثالث

 مندلً ناحٌةللمٌاه االبار فً   الخصائص الكٌمٌاوٌة

 -(:pHس اهليدروجيني )األ

يعبر االس الييدروجيني عن نشاط أيون الييدروجين في الماء وىو مقياس لمقاعدية        

والحامضية والضغط األعتياديين . ويؤخذ بنظر االعتبار في تقييم نوعية المياه وذلك بسبب عالقتو 

ألس الييدروجيني  بتراكيز أيونات الكربونات و البيكاربونات المذابة بمشاكل الطعم والتأكل, ويتأثر ا

وكذلك ُيعدِّ األيون الييدروجيني قياس لطبيعة المحمول )الماء( سواء أكان حامضي أو  .(ٔ)في الماء

قاعدي, كذلك كمما زاد تراكيز أيون األس الييدروجيني أنخفض الرقم الييدروجيني, أي عند زيادة 

, ومن (ٕ) (pHالييدروجيني ) يقل الرقم الييدروجيني وعند القاعدية تزداد قيمة األيون حموضة الماء

 pH(, أما قيمة الـٖٓ.ٚنَّ معدل أيون الييدروجين في منطقة الدراسة بمغ )إنتائج التحاليل  ظير 

( ٛٚو ٛ٘وٗٔ( وأعالىا في بئر )62(, إذ كانت أدناىا في بئر)ٜٔ,ٚ – ٙ,ٙفأنيا تتراوح ما بين )

كان ضمن  pH( نجد إنَّ تراكيز الـ٘ٔ-ٗ( مع المحددات في جدول )ٕوعند مقارنة الممحق )

( وبيذا فان النماذج تكون قموية ٘.ٙ,  ٘.ٛالمحددات العراقية والعالمية واألمريكية المسموح بيا ) 

نَّ التعبير عن حالة التعادل باتجاه القاعدية ليا يعزى إلى وجود أيونات الكالسيوم  خفيفة. وا 

الجاف الذي يؤدي إلى والمغنيسيوم يكونان امالحًا غير متعادلة, فضاًل عن مناخ المنطقة شبة 

 ترسيب البيكاربونات من المياه.

 

_ مريوم الحرم حمو سعيد جنارة بي , ىيدروجيولوجية وىيدروكيميائية حوض كو بران الثانوي ـ اربيل ـشمال  ٔ

 .ٙٛ,ص  ٖٕٓٓالعراق ,اطروحة دكتوراه)غير منشورة( ,كمية العموم , جامعة بغداد ,

    . 9فً الصناعة ،دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع ، القاهرة ، ص احمد سٌد خلٌل ، الماء  محمد -2
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أما عمى مستوى الوحدات االدارية لمقضاء وىي )مركز القضاء, ناحية مندلي, ناحية قزانية( فأنَّ 

(, ٘.ٚ,ٔٔ.ٚ,ٕٔ.ٚ,ٗٔ.ٚ,ٕٔ.ٚ,ٕٕ.ٚ,ٕ٘.ٚليا عمى التوالي بمغت )pH معدالت تراكيز الـ

لموحدات االدارية كانت مطابقة لمحدود العراقية, ويمحظ  pHمعدالت الـ ( إنَّ ٔوتبين من الجدول)

تمثمت في أجزاء متفرقة بالمنطقة الشمالية والوسطى   pH( ان أدنى تراكيز لمـٚمن الخريطة )

 باتجاه الجنوب من منطقة الدراسة وأعمى تركيز لو في الجزء الشرقي من منطقة الدراسة .

ه والحذود المسىح بها لنىعية الميالقضاء و ىاحيو ا آبارت لمياه اويى األمعذالت  (1 ) جذول

 المستخذمة للشرب.

 االمرٌكً
USE,200

9 
 

اىعاىَٜ 

WHO,20
06 

اىعساقٜ 

IQS,201
1 

ٍعده ّاحٞت 

 قصاّٞٔ

ٍعده ّاحٞت 

 ٍْدىٜ

ٍعده ّاحٞت 

 اىَسمص
معدل 
 القضاء

 اىعْاصس اىَدٙ

 pH 3.19_5.5 3.73 3..3 3.73 3.74 5.6-5.6 ٭ 5.6-5.6 5.6-5.6

ٍِ  أقو

 633 
ٍِ  أقو

 9333 
أقو ٍِ 

 9333 
4890.76 2045.96 5534.45 5378.91 536-38173 

(TDS) 
mg/L 

 أقو

ٍِ1500 
من  أقل

2000 

أقو ٍِ 

 9533 
6735.80 .575.55 99713.91 7171.21 713-637.9 

(EC)  
µS/cm 

.33 .33 963 340.80 953.74 45..47 335.08 79-1310 
(Ca+) 

mg/L 

.33 .33 .33 661.34 .51.96 553.69 624.06 .6-75.. 
(Na++) 

mg/L 

9.6 63 933 939.45 5..53 .74.55 73 .955 .._543 
(Mg++) 

mg/L 

 419.4_9.7 48.11 .33.1 7.59. 76.5 .9 ٭ .9 3.
K+)) 

mg/L 

.63 .63 .63 ..94.59 759.37 .333.5. 1543.63 7159. 
Cl-)) 

mg/L 

.63 .63 433 9939.73 57..31 9571..1 1171.94 935_4402 
(SO4_2) 

mg/L 

--------- .63 .63 411.51 915.95 535.95 467.64 3523-22 
(HCO3-) 

   mg/L 

 1-14 4.98 ..6 ...4 6.59 63.3 ٭ 63.3 ٭ 93.3
(NO3-) 

mg/L 

 :  على باالعتماد الباحثة اعذاد من: المصذر

 اىحضسٝت  اىَْاطق ٕاٝدزٗى٘خٞت فٞٔ دزاست)  مالز ٍدْٝت فٜ اىَٞآ ٗاسخٖالك اّخاج،  عباض داٗد آزاً -1

،  2014،  زٍٞاُ مٔ خاٍعت،  اىدغسافٞت قسٌ،  ٗاىسٝاضٞت االّساّٞت  اىعيً٘ ميٞخٜ، ٍاخسخٞس زساىت( ، 

 .112_105ص
 البيانات الخاصة بمنطقة الدراسة   -2
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  :Total Dissolve salts (TDS) -:جممىع املىاد الصلبة الذائبة -2 

ىي مجموعة المواد الصمبة الذائبة في الماء أو ىي جميع المواد الصمبة الذائبة في المحمول 

بالمموحة,  أيضاالمتأينة وغير المتأينة وال تتضمن المواد العالقة والغروية والغازات المذابة وتعرف 

فضالت وتعد تجوية المياه لصخور القشرة االرضية المصدر الرئيس لوجودىا, كما ان مياه ال

 (ٔ)المنزلية والصناعية ُتعدِّ من  مصادر تموث المياه الجوفية .

ليا  TDSتراكيز الـأنَّ معدالت أما عمى مستوى الوحدات االدارية  لمقضاء وىي )ناحية مندلي( ف

 عمى التوالي 

( إنَّ ٔ)( وتبين من الجدولٜٕٗ,ٓٓٔٔ,ٕٓٚٔ,ٜٜٕٔ,ٖٛ٘ٔ,ٖٓٚٔ,ٓٓٗٔ,ٕٜٙٔبمغت)

 .كانت غير مطابقة لمحدود العراقية المسموح بيا لمشرب اريةمعدالت الوحدات االد

 

  

 

 

 

 
سعاد عبد عباوي ، محمد سلٌمان حسن ، الهندسة العملٌة للبٌئة /فحوصات الماء ، دار الحكمة ،الموصل  (1)

 . 55، ص  1991
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  Electric Condutivity ( EC: ) الكهزبائية ةالتىصيل-3

وتقاس ° م25الماء عمى توصيل التيار الكيربائي عند درجة  ىي قابمية  واحد )سم( مكعب من

 TDS( ومجموع االمالح الذائبة الكمية ECبوحدة مايكرو موز/سم, وترتبط التوصيمة الكيربائية )

. لذا نمحظ إنَّ التوصيمة الكيربائية تزداد باتجاه  وسط وجنوب الجزء الغربي من (ٔ) بعالقة طردية

(مايكرو موز/ ٕٔ.ٔٚٔٚ( بمغ )ECتائج التحاليل إنَّ معدل تراكيز)منطقة الدراسة. وأظيرت ن

( مايكرو موز/ سم, وبمغت ٕٖٔٓ٘- 390السائدة في المنطقة ما بين ) ECسم, وتتراوح نسبة الـ

 يتبين( ٔ( والجدول )ٕالممحق ) مقارنة(, وعند 95( وأعمى نسبة في البئر )9أدنى نسبة في بئر )

فعت عن الحدود العراقية والعالمية األمريكية في أغمب آبار المنطقة وذلك قد أرت ECإنَّ تراكيز الـ

أما عمى مستوى الوحدات االدارية   تكون العالقة طردية . يعود إلى أرتفاع كمية األمالح الذائبة إذ

غت  ليا عمى التوالي بم ECلمقضاء وىي )ناحية مندلي( فأنَّ معدالت تراكيز الـ

( ٔ( مايكرو موز/سم, وتبين من الجدول)ٜٗٙٔ,ٙٓٙٔ,ٓٚٚٔ,ٓٛٚٔ,ٙٙٛٔ,ٜٛٔٔ,ٕٜٓٔ)

 .كانت غير مطابقة لمحدود العراقية المسموح بيا لمشرب لموحدات االدارية ECإنَّ معدالت الـ

 

 

 

 
يَٞاّٞت ، ميٞت سٕٞدزٗخٞ٘مَٞاء ٍٞآ اىنٖ٘ف ٗاىعُٞ٘ فٜ ٍْطقت بْناٗ_ ٍحافظت اى، سسداز ٍحَد زضا  - 1

 431، ص2222 ، )غٞس ٍْش٘زة(د ، زساىت ٍاخسخٞساىعيً٘ ، خاٍعت بغدا
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 فرع ديالى /الييئو العامو لممياه الجوفيو

 EC TDS PH Ca mg Na K الموقع ت

 12 136 89 129 7114 1371 1918 البزايز محمد منصور  نير سوق 1

 11 137 89 128 7125 1311 1781 رحمان  /نير باخ 2

 5 79 68 89 7112 1111 1616 وصفي احمد /نير باخ 3

 2 95 82 131 7122 1358 1921 داود سممان خميفة 4

 8 181 93 151 7112 1692 1866 محمد امير /نير جني الغربية  5

 11 253 62 113 7124 1411 1649 نير جني الغربية او الوسطى 6

 415 217 41 93 7111 1299 1518 ضياء رحمان /نير جني الغربية 7

 9 258 42 112 7121 1411 1538 (1) نير فمشت 8

 9 169 83 117 715 1271 1771 نير سوق 9

 118 52 21 37 715 429 821 (2)نير فمشت  11
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 فرع ديالى /الييئو العامو لممياه الجوفيو

 EC TDS CL CO3 HCO3 SO4 NO3 الموقع ت

 3112 557 61 1 251 1371 1918 البزايز محمد منصور  نير سوق 1

 4 556 61 1 249 1311 1781 رحمان  /اخنير ب 2

 3 361 48 1 171 1111 1616 وصفي احمد /نير باخ 3

 215 581 63 111 155 1358 1921 داود سممان خميفة 4

 215 413 155 1 472 1692 1866 محمد امير /نير جني الغربية  5

 115 471 86 1 361 1411 1649 نير جني الغربية او الوسطى 6

 4 481 92 1 191 1299 1518 ضياء رحمان /ي الغربيةنير جن 7

 115 451 79 1 358 1411 1538 (1) نير فمشت 8

 9 461 81 1 312 1271 1771 نير سوق 9

 215 112 17 1 98 429 821 (2)نير فمشت  1
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      أليونات الرئيسة    لالخصائص الكيماوية 
   األيونات الموجبة الرئيسة  -1

األيونــات الرئيســة الموجبــة فــي الميــاه الجوفيــة عمــى نــوعين , ىمــا أيونــات العناصــر  يكــون تواجــد

, وأيونـــــات العناصـــــر القمويـــــة  (+Na)والصـــــوديوم  (+K)القمويـــــة التـــــي تشـــــمل أيـــــوني البوتاســـــيوم 

 .(++Mg)والمغنسيوم  (++Ca)األرضية والتي تشمل أيوني الكالسيوم 

    Calcium (++Ca)الكالسيوم  -

ر األساسي أليون الكالسيوم في المياه يأتي من التجوية الكيميائية لمصخور الرسوبية إن المصد

الكربونية المتمثمة بالصخور الجيرية والكمسية كما يتواجد بنسب مختمفة في الصخور النارية 

( مايكرو غرام /لتر, وفي مياه األنيار ٓٛ) والمتحولة , ويصل تركيز الكالسيوم في مياه األمطار

(  ٓٔ, ٜوالجداول) (ٔ)( ممغم /لتر ٓ٘ ( ممغم /لتر , وفي المياه الجوفية إلى )٘ٔ ) إلى

 توضح مدى تركيز أيون الكالسيوم لمنماذج المائية المأخوذة من منطقة الدراسة.

إن مياه اآلبار األنبوبية  غير مطابقة لممواصفات القياسية العالمية والعراقية حيث يكون   -
يوم فييا أكثر من الحد المسموح بو لممواصفات القياسية العالمية والعراقية أي تركيز ايون الكالس

, ويوجد بئر واحد فقط مطابق لممواصفات القياسية العالمية  ممغم /لتر(  ٓ٘, ٘ٚأكثر من )   
ممغم /لتر ,اما اآلبار التي كان تركيز   (ٓٙحيث يكون تركيز  الكالسيوم   ) ٜٔو ىو بئر 

 ا عالي نسبيًا فيي الكالسيوم فيي

 

 

 
 128 ،ص  سابق مصدر ، حسٌن عثمان شوانن (1)
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إن مياه اآلبار اليدوية جميعيا غير مطابقة لممواصفات القياسية العالمية والعراقية حيث  -

لممواصفات القياسية العالمية ,  ممغم /لتر( ٘ٚيكون تركيز  الكالسيوم  فييا أكثر من )  

واصفات القياسية العراقية كما موضح في حسب الم ممغم /لتر (ٓ٘وأكثر من)

( تقترب قمياًل من المواصفات العالمية فيي )  ٘, ٕ(  وتظير ان اآلبار )ٖٚالجدول)

 ( ممغم /لترعمى التوالي ٓٛ,  ٚٛ

إن مياه العيون قسم منيا مطابق لممواصفات القياسية العالمية  والتي تمثل عين كرحوت   -

والقسم األخر غير مطابق حيث  ممغم /لتر ( ٘٘ييا )( يكون تركيز  الكالسيوم  ف ٖ) 

يكون أكثر من الحد المسموح بو لممواصفات القياسية العالمية والعراقية أي أكثر من ) 

كما  ٜٗ.ٖٓٛ( التي تكون القيمة فييا )٘عمى األخص عين رقم ) ممغم /لتر(  ٓ٘, ٘ٚ

 ( . ٔموضح في الجدول) 
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  : Sodium (+Na) -: الصىديىم أيىن -2

يأتي أيون الصوديوم إلى المياه من خالل تجوية الصخور الحاوية عمى نسبة عالية من أيون  

لمفعاليات البشرية تأثيرًا عمى تركيز الصوديوم كاستخدام  نَّ إالصوديوم مثل المعادن الطينية, كما 

نحالليا الشديد ألصوديوم بمالح اأسمدة الحيوانية بمعدالت عالية, وتتميز سمدة الكيميائية واألاأل

 (ٔ) بفعل التبادل األيوني. Naتزال كمية كبيرة من الـ نّ إفي المياه وال تترسب بسيولو ويمكن 

( ممغم/ لتر, ٙٓ.ٕٗٙبمغ ) Naالـ لقد أظيرت نتائج التحاليل الكيميائية بأنَّ معدل تركيز       

( وأعالىا 8ذ كانت أدناىا في بئر )( ممغم/ لتر, إٕٕٖٛ - ٕ٘وتتراوح نسبة الصوديوم ما بين )

إنَّ أيون الصوديوم يتضح ( ٔ( مع المحددات في جدول )ٕ(, وعند مقارنة الممحق )ٜ٘في بئر )

( ممغم/ 200جاء مرتفعًا وتجاوز الحدود المسموح بيا ) العراقية , العالمية و األمريكية( وىي )

معادن الطينية التي تحتوي عمى ىذا لتر في أغمبية آبار منطقة الدراسة وذلك بسبب كثرة ال

األيون فضاًل عن قرب منسوب الماء الجوفي وارتفاع معدالت التبخر ألرتفاع درجات الحرارة مّما 

 ادى إلى ارتفاعو . 

 

 

_ عالء ناصر الشمري , دراسة ىيدروجيولوجية وىيدروكيميائية لمنطقة الرحاب /جنوب وجنوب غرب مدينة  ٔ
,  ٕٙٓٓستير)غير منشورة(  , قسم عموم االرض التطبيقية ـ كمية العموم ,جامعة بغداد , السماوة , رسالة ماج

 .  ٔٔٔص
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   magnesium:( Mg++) :أيىن املغنيسيىم-3

أيون المغنيسيوم مكونًا رئيسيًا لممعادن الفيرومغنيسية إذ يوجد في الصخور النارية مثل ) 

 يوجد في الصخور الرسوبية مثل )االنيايدرايت( وكسين , االولفين واالمفيبول(, وكذلكر الباي

ويشترك مع الكالسيوم بوصفو أحد مسببات العسرة في المياه, وعمى الرُّغم من الذوبانية العالية 

لممركبات التي تحتوي عمى المغنيسيوم إال أنُّ تركيزه في المياه الطبيعية أقل من تركيز الكالسيوم, 

وحسب نتائج التحاليل  (ٔ)والصوديوم فيميل لالتحاد مع الماءكونو أصغر حجمًا من الكالسيوم 

( ممغم/لتر, وتتراوح نسبة التركيز ما بين ٖٓ.ٙٙٔبمغ)  Mgالكيميائية تبين أنَّ معدل تركيز  الـ

( وعند ٕٔ( وأعمى نسبة في بئر )ٙ٘( ممغم/ لتر, إذ كانت أدنى نسبة في بئر)ٓٗٙ - ٕٕ)

( نجد إنَّ تركيز المغنيسيوم قد أرتفع عن الحدود العراقية ٘ٔ-ٗ( والجدول )ٕمقارنة الممحق )

( ممغم/ لتر في نصف آبار منطقة الدراسة وأرتفع عن ٕ٘ٔ( ممغم/ لتر واألمريكية  )ٓٓٔوىي )

نَّ أرتفاع نسبة ٜ٘( بئًرا من مجموع )ٓٛ( ممغم/ لتر في )ٓ٘الحدود العالمية وىي ) ( بئر وا 

 (  Co2وكسيد الكربون )المغنيسيوم يعود إلى وجود ثاني أ

 

 

 

عمر رياض عبد الرحمن فيصل الدوري , دراسة الخواص الييدرولوجية والرسوبية لمقطع وادي الثرثار في  (ٔ)
 ٜٙ, ص ٕٗٔٓمنطقة الحضر / شمال العراق , رسالة ماجستير)غير منشورة (, كمية العموم , جامعة تكريت , 

. 
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 : Potassium (+K):البىتاسيىم أيىن-4

نَّ تركيز أيون البوتاسيوم يكون أقل في المياه الطبيعية من الصوديوم , إذ تحتوي معظم المياه إ

نَّ أيون البوتاسيوم اكثر استقرارًا من أيون 10الصالحة لمشرب عمى أقل من ) ( جزء بالمميون , وا 

عادن الصوديوم بسبب مقاومتو العالية لعوامل التجوية الكيميائية وسيولة امتصاصو من الم

(1) الطينية
. ٗحعد ٍصادز اىفيدسباز، اىَاٝنا ٗاىَعادُ اىطْٞٞت ٍِ إٌ ٍصادزٓ

. (2)
إذ  

/ ىخس، ٗحخساٗذ ( ٍيغ48.11ٌ)بيغ  Kـاى أظٖسث ّخائح اىخحاىٞو اىنَٞٞائٞت بأُ ٍعده

اى٘حداث االدازٝت  أٍا عيٚ ٍسخ٘ٙ  ( ٍيغٌ/ ىخس4.1.4–1.3ٍا بِٞ ) Kّسبت اىـ

َُّ ٍعدالث حسامٞص اىـٕٜٗ )ّاحٞت ٍْد ىيقضاء   76.5ج )ىٖا عيٚ اىخ٘اىٜ بيغ K ىٜ( فأ

َُّ ٍعدالث اىـ٘ٔ-ٗ/ ىخس، ٗحبِٞ ٍِ اىددٗه)ٍيغٌ (.33.1 , 7.59., ىيْ٘احٜ  K( إ

 ماّج غٞس ٍطابقت ىيحدٗد اىعساقٞت اىَسَ٘ذ بٖا

 

 

 

 

 

 
اء واستثماراتيا , رسالة ضمياء ادىام حسين الجبوري ,التحميل المكاني لممياه الجوفية في قضاء سامر ( ٔ)

 .  ٓٔٔ, ص ٕ٘ٔٓماجستير)غير منشورة (  , كمية التربية لمبنات , جامعة بغداد , 
 GISرقية مرشدة حميد ,دراسة وتحميل المياه في مركز قضاء المقدادية باستخدام  نظم المعمومات الجغرافية  (ٕ)

 .  ٗٔ, المصدر السابق , ص
 



37 
 

 :Major Anions:األيونات السالبة الرئيسة 4-4

 :    Chloride( -CL_أيون الكمورايد )1

يوجد أيون الكموريد في معظم المياه الطبيعية وبصورة أقل في المياه العذبة, والكموريد 

رة االرضية  لقابميتو العالية عمى الذوبان في الماء, إال انو من األيونات قشقميل الوجود في ال

)اليااليت , والفمدسبار,     ادره الصخور الرسوبية مثل الميمة في المياه الطبيعية وأىم مص

(ممغم/ لتر  (1543.63( بمغ -CLوحسب نتائج التحاليل الكيميائية أنِّ معدل تركيز ) (ٔ) بنتنايت(

( وأعمى نسبة في بئر 56( ممغم /لتر, وكانت أدنى نسبة في بئر )ٕٜٖٔٙ-ٕٛويتراوح ما بين )

قد ارتفعت عند (-CL) الـ ان تركيز يتضح( ٘ٔ-ٗجدول)( والٕ( وعند مقارنة الممحق)95)

( ممغم/ لتر في أغمب آبار المنطقة, ويعزى 250الحدود العراقية و العالمية واألمريكية وىي )

نتيجة لوجود المعادن الطينية وصخور المبخرات الموجودة في المنطقة -CL) سبب أرتفاع الـ)

يب أمالح الكموريد. أما عمى مستوى الوحدات االدارية  وأرتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى ترس

 ,ٔٙ.ٕٕٗٔ (ليا عمى التوالي بمغت(-CL) لمقضاء وىي )ناحية مندلي( فأن معدالت تراكيز الـ

لموحدات  (-CL) ( أنِّ معدالت الـ٘ٔ-ٗ(ممغم/ لتر, وتبين من الجدول),2077.62 ٖٓ.ٖٔٛ

مسموح بيااالدارية كانت غير مطابقة لمحدود العراقية ال

 

1_Arjan Ali Rasheed , hydrochemistry and Hydroogeology groundwater of khurmatu 
area Tuzin ,Master ,  University Baghdad_ College of science , 2012,p 86.   
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So4الكربيتات أيىن_2
-2

) SulpHate  ):  

ور المتبخرات مثل الجبس واالنيادرايت يوجد أيون الكبريت في المياه الجوفية نتيجة ذوبان صخ

أو من أكسدة المعادن التي تحتوي عمى ىذا األيون من البايرايت والماركسايت في صخور الطفل 

والطين , وكذلك ينتج من تحميل المواد العضوية ومن األسمدة الكيمياوية المستخدمة في 

So4) دل تركيز الـلقد أظيرت نتائج التحاليل الكيميائية بأنَّ مع (ٔ)الزراعة
 بمغ )(2-

So4) ممغم/ لتر, وتتراوح نسبة الـ1171.94)
( ممغم/ لتر وكانت أدنى ٕٓٗٗ-ٛٓٔما بين ) (2-

( نجد ٘ٔ-ٗ( و الجدول)ٕ( وعند مقارنة الممحق )ٕٔ( وأعمى نسبة في بئر )17نسبة في بئر )

So4) إنَّ تركيز الـ
( ممغم / لتر وكذلك ٕٓ٘قد تجاوز الحدود العالمية  واألمريكية وىي ) (2-

( ممغم/لتر في اكثر من نصف آبار منطقة الدراسة ويعزى 400رتفع عن الحدود العراقية وىي )أ

سبب ىذه الزيادة في التركيز إلى الفعاليات البشرية وما يتم تصريفو من المناطق السكنية 

ارية  لمقضاء وىي أما عمى مستوى الوحدات االد والعمميات الزراعية وتحميل المواد العضوية

 ,ٜٓ.ٕٖٙ  , ٖٓ.ٔٚٔٔليا عمى التوالي بمغت  )So4 )ناحية مندلي( فأنَّ معدالت تراكيز الـ

لموحدات االدارية كانت  So4 ( إنَّ معدالت الـ٘ٔ-ٗ( ممغم/لتر, وتبين من الجدول)ٜٕ.ٜٖٙٔ

 غير مطابقة لمحدود العراقية المسموح بيا,

 

 

 

 

 
, لتقييم واقع المياه الجوفية في حوض ديبكة _ شمال العراق  , رسالة  عمر صباح ابراىيم التميمي(ٔ)

 .  ٜ٘, ص ٕٕٓٓماجستير)غير منشورة (, كمية العموم , جامعة بغداد , 
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  :: Alkalinity (-HCO3)البيكاربىنات أيىن-3

CO)(إنَّ جزًءا من أيونات الكاربونات والبيكاربونات يأتي من ذوبان غاز الناتج عن الفعاليات  2

CO)(العضوية التي تحصل في التربة او في النطاق المشبع لمتربة فضاًل عن غاز  2  

المتواجد في اليواء وعند تالمسو مع مستوى المياه الجوفية يحصل تفاعل مكونًا حامض 

ذوبانيا وبذلك تزداد  تركيز الكاربونيك الضعيف الذي يتفاعل مع الصخور الكاربونيتية مؤديا إلى 

أظيرت نتائج التحاليل الكيميائية (ٔ)  نسبة أيونات الكاربونات والبيكاربونات في المياه الجوفية

ما بين  -HCO3 )( ممغم/ لتر, وتتراوح نسبة الـ)467.64( بمغ )-HCO3 بأن معدل تركيز الـ)

( وعند 95سبة في بئر )( وأعمى ن28( ممغم/ لتر وكانت أدنى نسبة في بئر )22-3523)

(  قد تجاوز الحدود  العراقية -HCO3نجد إنَّ تركيز الـ)( ٔ)( و الجدولٕمقارنة الممحق )

 ( ممغم/ لتر في اكثر من نصف آبار منطقة الدراسة.250والعالمية  وىي )

 

 

 

 

 

 

شمال شرق مٌسان،  فاضل قاسم جبار الكعبً، دراسة هٌدروجٌوكٌمٌائٌة  تقٌمٌه آلبار مختارة فً مناطق( 1)

 .61، ص2119رسالة ماجستٌر)غٌر منشورة(، كلٌة العلوم، جامعة البصرة، 
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Nitrate (No3:النرتات  أيىن-4
-):   

وىو من األيونات السالبة, ينشأ ىذا األيون من مصادر عدة مثل األنشطة الزراعية 

ة الثقيمة والفضالت وخصوصًا المخصبات والتسميد الحيواني وتفسخ النباتات والمياه المنزلي

الصناعية, إذ إنَّ أغمب النتروجين في المياه الجوفية مشتق من المحيط الحيوي لذا تكون نسبة 

وحسب نتائج التحاليل الكيميائية أنَّ معدل  (ٔ)النترات أعمى في المناطق التي تغطييا النباتات

( ممغم/ ٗٔ-ٔ( ما بين )-No3( ممغم/لتر وتتراوح نسبة تركيزالـ )4.98( بمغ )-No3تركيز الـ)

( ٕ(, وعند مقارنة الممحق )ٗٙ(  وأعمى نسبة في بئر )89و42 لتر, وكانت أدنى نسبة في )

( كانت ضمن الحدود العراقية و العالمية -No3نجد إنَّ تراكيز الـ) (ٔ)مع المحددات في الجدول 

( آبار 6غم/ لتر في )( مم10.0( ممغم / لتر وأرتفعت عن الحدود األمريكية وىي )50.0وىي )

أما عمى مستوى الوحدات االدارية  لمقضاء وىي )ناحية  ( .79 ,64 ,25 ,22 ,21 ,20وىي )

( ممغم/ لتر, ٕ.٘ ,ٕٕ.ٗ ,  ٔٙ.٘ليا عمى التوالي بمغت )No3 مندلي( فأن معدالت تراكيز الـ

ود العراقية لموحدات االدارية جاءت مطابقة لمحدNo3 ( إنَّ معدالت الـٔوتبين من الجدول)

 المسموح بيا,

 

 

 

 

1_ Ruaa Issa Muslim Al _Quraishi , Hydrogeochemistry of the Sawa Lake Southern 

Iraq , Master , University of _ Baghdad , 2013 , p 73  
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 االستنتاجات والتوصيات
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 :conclusions االستنتاجاتاوال : 

 -االستنتاجات:تم التوصل الى جممة من 

أظيرت الدراسة إنَّ لمخصائص الطبيعية أثرًا في توزيع المياه الجوفية, وتحديد كميتيا واتجاىاتيا  -ٔ

 وكما يمي:

إنَّ انحدار السطح يتحكم بتغذية المياه الجوفية واتجاه حركتيا وبالتالي تركزىا عند مصبات  -أ

وسط مركز القضاء من منطقة الدراسة, اما تركزت المموثات في المناطق الجنوبية و االودية لذا 

المناطق الشمالية والشرقية تميزت بأقل تركيز لممموثات. أي ىنالك عالقة بين اشكال سطح 

نواتج الفعاليات البشرية)الزراعة و المعامل( ليا األثر في  األرض وتركيز المموثات؛ فضاًل عن

الجوفية خاصة فضاًل عن طبيعة صخور زيادة نسب تركيز المموثات في المياه عامة والمياه 

 المنطقة.

إنَّ مناخ منطقة الدراسة ُيعدُّ جافًا من خالل بيانات المحطات المحيطة بمنطقة  الدراسة  -ب

)الخالص_خانقين( فضاًل عن إرتفاع درجات الحرارة خالل فصل الصيف وانخفاضيا في فصل 

ل أشير الشتاء وتقل خالل أشير الصيف, الشتاء وكذلك معدالت الرطوبة النسبية التي ترتفع خال

 فميذا ُكموُّ أثر في تباين مناسيب المياه الجوفية.

أظيرت الدراسة إنَّ سمك وعمق الخزان الجوفي متغاير بين مقاطعات منطقة الدراسة, وتبين إن -ج

 ( م بينماٗٔٔاآلبار المحفورة في شمال وشرق منطقة الدراسة تكون اعماقيا كبيرة تصل إلى )

 م.ٕ٘-ٛٔاآلبار في غرب منطقة الدراسة تكون اعماقيا قميمة وتتراوح بين 
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أغمب المواقع قيد الدراسة تجاوزت الحدود المسموح بيا من نسبة تركيز المموثات حسب المعايير  -ٕ

ووجد إنَّ أنسب مكان لحفر آبار لمياه الشرب في المنطقة الشرقية  العراقية والعالمية واألمريكية,

نَّ و  لية الشرقية من منطقة الدراسة ضمن النوع األول )جيد(والشما من منطقة  أكثر جزء مموثاً  ا 

 الدراسة ىو مركز القضاء. 

أظيرت الدراسة من خالل تحاليل الكيميائية إنَّ النماذج تجاوزت الحدود المسموح بيا بقميل من  -ٖ

 .سفات , الكروم( محتواىا من العناصر الثقيمة)الحديد , الرصاص , النيكل , الفو 

( في ىذه الدراسة يمثل التوجيات الحديثة المتطورة GISإنَّ أستخدام نظام المعمومات الجغرافية )-ٗ

وكوسائل فعالة في تشخيص ودراسة وتحميل وفيم المتغيرات البيئية لتموث المياه الجوفية عبر 

المعمومات المتطورة من  الزمان والمكان, لذا فيذا العمل ُيعدِّ تجسيدًا لتوظيف تكنولوجيا

 حاسبات ونظم معمومات في خدمة الدراسات واالبحاث والتطبيقات البيئية.
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 :Recommendationsالتوصيات ثانيا : 

لغرض المحافظة والسيطرة عمى التموث الحاصل في المياه الجوفية لقضاء بمدروز توصي 
 الدراسة بما يمي:

ية في القضاء من خالل ترشيد أستعمال المياه والمحافظة عمييا من األستغالل األمثل لممياه الجوف-ٔ

خالل مراقبة كميات المياه المسحوبة من اآلبار, وكذلك الحد من الحفر العشوائي ويكون ذلك 

 .بالحفر في المناطق المناسبة لمحفر التي توصمت الييا الدراسة

محافظة عمى سالمة المياه الجوفية عمى نطاق واسع من أجل ال ضرورة فرض الرقابة الشديدة -ٕ

الزراعة أو البناء أو اتباع الطرق البدائية في  كمصدر آمن من مصادر مياه الشرب, وذلك بمنع

قامة وحدات معالجة كفؤة لمخمفات االنشطة  قيام أي نشاط صناعي قد يضر بسالمة المياه, وا 

العممية من قبل وزارة البيئة, مع إجراء  قبل تصريفيا الى النير او المياه الجوفية, وتتم متابعة ىذه

 .المعالجات المطموبة لمياه الصرف الصحي قبل تصريفيا وذلك لمحفاظ عمى نوعية مياه

 المكتظة بالسكان. نصب محطات التحمية المتطورة والفعالة في جميع المواقع-ٖ

رض تبيان مدى دراسة األحواض المائية القريبة من منطقة الدراسة مورفومتريا ونوعيا لغ-ٗ

في قضاء بمدروز ومعرفة نوعيتيا والدور الذي تمعبو سمًبيا او  مساىمتيا في تغذية المياه الجوفية

 ايجاًبيا في صالحية المياه الجوفية.
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