
 
 
 
 
 

 
 امللخص

رءم دداالدرو ة ددىلةدد ل  ددا ل درن ع ددىلعءددطلدرائددالهلدرهج س وج ر و ددىلتهدد الدر سد ددىلدرددطلت ددء  لدر دد  ل
دظهددسالدر سد ددىلدألدرت دداجألدرم ددان للةدد لدراسدعددىل لد ددتاماسلدماددقلرءمدد دس لدرمال ددىلمددأللوددقلت قجدد لدرقددال 

بت ددداجأللةمتددداالةلرءتك ينددداالدروج ر و دددىلد الدردددطلدرتاددداجسلدرم دددان لةددد لدرئددد االدرك م ال دددىلرءم ددداالدرو ة دددى 
رنمدداذملم دداال  دداسلمندقددىلدر سد ددىلبددجألل(TDS)تسد  ددال دد  لد مدد  لدرمذد ددىل للذللدست ددانلن دد ىلد مدد  

درعار ددىلدرت مددقل للدرمت  دددىلةدد لاسدعددىلدرم ائددجقلدغءددالدا دداسد ددتاماسل  اإلم دداأل ل(ل5872ل–0652)
رءمء  دىلةد لظدقلتد دةسلل دسةلوجد ةلرءم داال درتستدىل د دتا د لل دارجالدردس لدر  جادى لا د مالدردس ل ددارس لل ل

ل.لدرتنق  لمعلت  ج لد   االدرم لمىلرءس ل
Abstract 

The current study aims at highlighting the hydrographic and qualitative 

characteristics of the groundwater in AL-Qaim Administrative Unit so as to 

achieve perfect investment of the water resources in agriculture. Besides, the 

study showed that spatial variation of the geological formations led to spatial 

heterogeneity in the chemical features of groundwater. This is why, it was 

featured by the variation of the salt rate increase. And the TDS rates of water 

samples taken from wells of the area where the study was carried out were 

between (2560-6780). It is possible to invest most of wells whose salinity 

endurance is medium and high in cultivation in the light of the availability of 

good irrigation and soil administration and the employment of modern methods 

of irrigation, especially sprinkler and drip and defining the appropriate times 

for irrigation.   
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 متهيد:
ل ل لد  ا  ى لدرمستكادا لمأ لدرو ة ى لدرم اا لنتجوىلتع  لدراسدع ى  لدرس عى لة  رءت  ع

رءدءالدرمتادج لعءطلدراذد ل دست انلمع االدرنم لدر  ان  لدامسلدرذ لد ه لة لدرت وهل
لدرهج س ل لدرم س لدردب ع لا تاماسلدرم االدرو ة ىلمألل  د ها وج ر و ىل ا ىلد تاماسلهذد
ل ل ل ش قللماق. لدرم ت دمى لة لت قج لدرتنم ى لاسدعى لم تع  مهمالل س د لدرمناد لدرئ سد  ى

لمش ءىل لا  ما لمألدانهاس  لدرقسي ى لد سد  لدراسدع ى لدرت لتعان لمنها لدرمشاكق رمعاروى
درت  علدرعمسدن لعءطلداسد  لدراسدع ىل لة   لعألت ه سلد سد  لنتجوىلرايا ةلدر ا ل
عءجهالعألدسي لتكسدسلاسدعىلدكاسلمألم ئ لل د  لة لدر نى لممالت بالة ل عفل

ل.اسدع ىل اتواالدرمناد لدرئ سد  ىءت  علة لدرم ا االدررةعل ارمادسعجأل ممالدنتاوجتها ل
للهقلمشكلة البحث: - لدرن ع ىدأ لرلدرائاله لدرقال  ل  ا  لة  لدرو ة ى م لمىلءم اا

ة لظقلدرظس الدردب ع ىل تن نلمئا ساللدانتاملر  تاماسلدراسدع لدرن ات لرسةعلم ت  اا
مىلل و  لم ا االئ سد  ىل د عىلم تنا ال لتالدرت لدةسةلدر ال ةل دام اناالدر شسيىلدرمت ل

ل.لرءاسدعى
درقال لجتمجالب و  لم االو ة ىلم لمىلراسدعىلم ائجقلمتن عهللأل  ا للفرضية البحث: -
ا  مالإذدلمالت لد تاماسهال ة للى دعمىلرءاسلل و  لم ا االئ سد  ىل د عىلم تنا ال لت

ل ل د دسة لدانشدىلتاد  ل ء   لة لسةعلم ت  االدانتامل سة  لدألت ه  لمألشانها م  مى 
 دا تئا  ىلدااسالة لدرق ا .لل

لئالهلدرهج س وج ر و ىلرق ا لدرقال ل تقج  جه الدر  ثلإرطل سد ىلدرالهدف البحث: -
رتن نلدرم ائجقللدرم ان  داسهالعءطلدرت اجأللرءاسدعىلءم االدرو ة ىدرن ع ىلرائالهلدرلم لمى

 لللدراسدع ى.ل
لدر سد ىلة لدروا لدراست لمألدرعسدقل مألم اةظىلدان اس للحدود البحث: - تقعلمندقى

شماا ل اد لل(36ْل33َل2 3ل–ل34ْللل33َلل2 5) تمت لمندقىلدر سد ىلبجأل دلست لعسضل
إذل   المأل ل(3اسيدى) مالم  حلة لدر(لشس ا  ل43ْل37َل2 4ل-لل42ْلل30َل4 3)لد لل
درومه سيىلدرعست ىلدر  سيىل ل مألدرشمالل درشماللدرشس  ل  ا لسد الل مألدرشسقلدراسال

ل.ل0  ل(83478563)ل  ا لعنهل مألدرون ال  ا لدرسد ى.ل تبءغلم ا ىلمندقىلدر سد ى
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 جملة مداد اآلداب

 ( موقع منطقة الدراسة1خريطة )

ل
المصدر : وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، خريطة محافظة 

 .2007، لسنة  500000:1االنبار الطبوغرافية ، مقياس 
لت مألدر  ثلدرم ا سلدات ى:لةق له دالدر  ثلللت قج لراسضلهيكلية البحث:  -
 : التحليل الهيدروجيولوجي للمياه الجوفية :المبحث األول 

 : الخصائص النوعية للمياه الجوفيةتحليل وتقييم  :الثانيالمبحث 
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 املبحث األول
 التحليل اهليدروجيولوجي للمياه اجلوفية :

 -جيولوجية المنطقة : اوال:
دربن ددىلدروج ر و ددىلةدد لت ايددعلدرم دداالدرو ة ددىل ت  جدد لائالئددهالدرمال ددىل مددا لت دده ل

وج ر و ددىلةدد لدذلتن شددفلعدد ةلتك يندداال ن عددا ل  ودد لاادناتهددالدرو ة ددىل  س ددىلدرمددا لةجهددال ل
لدرئاسيىل ش  لمألدرت ئجقلبنجتهاالجتدءال سد ىلممل( 0دراسيدىل)ل لا ظمندقىلدر سد ى
ل-دآلت :ل عءطلدرن  

ل( التكوينات الجيولوجية  في منطقة الدراسة2)خريطة 

لل
المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على وزارة الصناعة والمعادن ، المسح 

، 3، ط1التحري المعدني ، خريطة العراق الجيولوجية، لوحة رقم و الجيولوجي 
 . 2222، لسنة 1000000:1مقياس 
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 -:ترسبات الزمن الثالثي -1
جن شددفلهددذدلدرتكدد يألعءددطلوددانب لنهددسلدر ددسدال  شدداقلل:تكوون الفراووافجلفر  ووا  -لل

دوددداد ل د دددعهلمدددألمندقدددىلدر سد دددىلا ددد مالةددد لدرواندددالدا مدددأ.ل يتددد رفلمدددألدر ودددسل
شداليدركء  لدر  رماجت ل متكت ال اع  ىل ء  هلتك ألمادداةل ارد دقلدرد اشدجس ل دربسل

نداالدركء د ى لدرقاع  ى ل   ت  لعءطلدرشق قل در  دئقل دركه النتجودىلردذ  األدرم  ل
 .(3)ممالوعءهلجتمجالبن اذ ىلعار ىل ااأل بجسلرءم االدرو ة ى

هددذدلدرتكدد يألةدد لدروانددالدا  ددسلمددألنهددسلدر ددسدالةدد لمندقددىلل ظهددسل:تكوووين الحتحووة -لا
مددددألدرد دددقلد ا ددددس ل در وددددسلدركء دددد لليتكدددد ألمددددألعددد ةل  سدالتس ددددجب ىدروايدددسة.ل ل

ئ بتهل ت دو لدرشق قل در  دئقلممال ل يتمجالتك يألدر ت ىل ش قلعا ل قءىل درو س
 (0)وعءهل  ت  لعءطل م اال بجسةلمألدرم االدرو ة ى

هدددذدلدرتكددد يألةددد لدوددداد لمتعددد  ةلةددد ل  ددد ل غدددسالمندقدددىلل  ددد  لل:تكووون الفريا  ووو  -لا
جتكدد ألمددأل وددسلدركءددسل درمدداسلل ل تعءدد الد قددهلمددألدر وددسلدركء دد لدروجدد لل.در سد ددى

 لردددذرالةددداألدرم ددداالدرو ة دددىل دددمألهدددذالدرتدبددد ل دردددذ لجدددذ الةددد لدرمدددا ل شددد قلوجددد 
 (.3)درتك يألتك ألعار ىلدرمء  ى

  شداقلدوداد للجن شفلهذدلدرتك يألة لدروانالدا مدألمدألنهدسلدر دسدال:تكوين الزهرة -لث
 يتكد ألمدألمد مءكاال اع  دىلئدء ه ل تكد ألدرمدا ةلل   لمندقدىلدر سد دى. د عىلمأل

تتدد اسلن ع ددىلدرم دداال ددمألهددذدلدرتكدد يألمددألدر  مددىلمددألدرمدد د لدر ددجء   ىل دركء دد ىل ل
ذ  األعنائسلدرئا سلدركء  ىلدر  ر ماجت ىلة لدرم اا لا  مالدرمان  ج  ل دركار ج  ل

 ل.(4)غن ىلبهذالدرمس  االمالجوعءها
 متدداال لل مندقددىلدر سد ددىلأهددذدلدرتكدد يألةدد لد وداد لدراست ددىلمددل ظهددسل:تكوووين الفوودفل -لم

 تتآرفلئااسيىلدرتك يألمأل وسلللتات ىل دركاست ن ى درلب  سيىلدرتس جالمتماءىل ارم د 
غن ددىل  ست ندداالدركار ددج  لل لتكدد ألدرم دداالة ددهوجددس لدبدد ضل  دد ل  دد ألسمء ددالد ل ء دد ا

ل.(6)الغن ىل ا م  در سيعىلدرذ  األ ارما لممالوعءه

                                                           
ل

 
ل

 
ل
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تتك ألمألئا سلوجسيدىل لل. شفلتك يناتهلعءطل اةت لنهسلدر سدانتل-:تكوين عنهل -ل 
د دده لةد ل ءددالل ءدىلم دامجته ل  ددج لدمتد د ا ل ةلئدد  ىلشدل دأل سما  دىلدرءدد أل ء د هل

 ل.(3)لهمجتهلدرهج س ر و ى
 مدد دادةل  ددا لدرسد ددى.للجتكدد ألللهددذدلدرتكدد يأل شدد قلشددسي ل متدد  -:تكوووين  م  رضوومة -لخ

تتئددفلئددا سالدروجسيددىل لمددأل وددسل ء دد ل  ر مدداجت لندداع لدرتبءدد س ل ددم الدرتدبدد 
 .لللل(0)ل قابءجتهالعءطلدرذ  األ  عقلدرم االم  نىلاادناالو ة ىل اس ت ىل درو   ى

ل.مندقىلدر سد ىلهذدلدرتك يأل امت د ل ج لة لدروا لدراست لمأل مت ل-:تكوين الدمام -ل 
   تدد  لعءددطلدرشددق قل در  دئددقلنتجوددىلرددذ  األلجتكدد ألمددأل وددسل ء دد ل  ر مدداجت ل 

 درم االدرمتاءاءىلمألدر   األة للانا لم   للتع لدإلمداسلدر ا دىل درم  ناالدركء  ى
 لللل.(3)لدروسياألمألدرمئا سلدرسل  ىلرتاذ ىلدراادألدرو ة لرتك يألدر ما 

تظهسلتك يناالهذدلدرامألعءطلوانب لنهسلدر سدال لل-:ترسبات الزمن الرباعي  -0
لم  نىلغدا لمألدردجأل دراسيأل درسمقل در ئطا  مالس د الدر هقلدر    ل

لمعلل واسل م مءكاالسمء ىل  ء  هل مءتهالم االدر ج ل ة  لل ماتءدىلل  انال 
 درت لتظهسلب    لة لدرمندقىلدرممت ةلمعلعألس د الدرم تنقعاالدرئ سد  ىل

در    لدر  سيىل درمتماءىل ممء ىل)درب غاسسل د يءى(ل درت لتك نالنتجوىلرعمء ىل
ل ل در د  ى لدرو ة ى لرءم اا لدرم تمس لمألدر   اأدرتباس لدرتس  االل.درقا مى  رهذا

رتومعاالدرمال ىلد سلامئتع لمألده لإذللدرهج س ر و ى لهم ىل بجسةلمألدرنا  ىل
ل ل  لدرو ة ى ل درم اا ل لدر د  ى لتتم نتجوى لل هلجارما لدرتس  اا لن اذ ىهذا لمأ

 و الت تهالمالإذدللدرو ة ىلمال ىدراادناالدرل لة نهالتك ألمألده عار ى م ام ىل
 .ئاسيىلئما لد قاا

ل:في منطقة الدراسة التحليل المكاني ألعماق االبارثانيا: 
تمجاالد اسلمندقىلدر سد ىلبايا ةللعما هال ت اجنهالدرم ان ل وا اللعماقلدرم االلل
رنمدداذملم دداال  دداسلمندقددىلدر سد ددىلإذلتسد  دداللعما هددالل عءددطلعدد ةلم ددت  ااةجهددالدرو ة ددىل

 دراسيدددىلل(3ودد  ل)درل مددالم  ددحلةدد ل(لعءددطلدرتدد در  5 6) لةدد لبلددسلل(302 ل63بددجأ)
                                                           

ل
 

لل
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 عتمددد ل شددد قلل ا ددد لعءدددطلدردب عدددىلدروج ر و دددىلدردددذ لعمددد لدرم ددداالدرو ة دددىلل(للذلتبدددجأ3)
للذ ل درد ت غسدة دددىل درتس جب دددىلرءمندقدددىل  ددد لدنع دددسلهدددذدلبددد  سالعءدددطلت ددداجأللعمددداقلدآل ددداسل

مالمنددددداد لتق ددددد  لدرم ددددداال لا ددددد ذدالدرت ددددداسيسلدرمست عدددددىتكددددد ألعم قدددددىلةددددد لدرمنددددداد ل
ة  لعأللدرن اذ دىلدرعار دىل لا   ىدرمنا  اال دة للبجنمالتمجاال قءىلعمقهال دره اا 

رءم  ناالدروج ر و ىلدر ال ةلة لدرمندقىلدرت لت ه لة ل س دىلدرم داالدرو ة دىلمدألمنداد ل
 درتاذ ىلن  لمناد لدرتئسيف.ل

لمندقىلدر سد ىدآل اسلة للرنماذمدرائالهلدرهج س ر و ىل( 1جدول )

 عمق البئر/م االبار
المنسوب 
 الثابت / م

المنسوب 
المتحرك / 

 م

الطاقة 
 اإلنتاجية

 لتر/ ثا 

مجموع االمالح 
 )ملفم/لتر(

1 122 22 22 11 0872 
2 82 22 32 13 0232 
3 112 20 27 21 2782 
0 112 2872 28 21 3122 
2 21 18 18 7 2822 
0 122 23 28 22 2722 
8 02 18 17 12 3082 
7 02 17 22 8 2202 

مووون عمووول الباحوووث باالعتمووواد علوووى الهيئوووة العاموووة للميووواه الجوفيوووة، قسوووم الدراسوووات والتحريوووات، بيانوووات )غيووور المصووودر: 
 .2213منشورة(،
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 منطقة الدراسة عماق المياه الجوفية عن سطح االرض في  (3خريطة )

ل
 .Arc map10.3 باستعمال: (1الجدول)عمل الباحث باالعتماد  المصدر: من        

 ثالثا: حركة المياه الجوفية في منطقة الدراسة:
لدرم اا للعءطلدرعم   ىل داةق ىلة ل س تهالدرو ة ىلتعتم  لدرم ام ى تاتءفللدرت  و 

  و لدرشق قل در  دئقل در  علدرتس جب لرءئا س لة  لعألل نتجوىلرت اجألم  ناالدرتستى
لرءم اال لدرعم   ى لدر س ى ل عج  لدأ ل م أ ل دراسيأ لةاردجأ ل  لدرو ة ى لرءم اا لدرهج س ر    درمجق

جألدآل اسلدر  ءىل دآل اسلدرو ة ىل درذ لجؤ  لب  سالإرطلدات ةاال بجسةلة لم ت  االدرم االب
لجت حلدألدتواال س ىلدرم االدرو ة ىل   أل ع ةلدتواهاال(4)لدراسيدى سد ةلمأل.ل ل(3)درعمج 
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 جملة مداد اآلداب

ل لدرم اا لتت سا لدراست ى لدره  ى ل ا  ى لة   لدراست  ل درون ا لدراسا لدرشماللل-مأ  اتواا
لذلدأل س ىل لدروايسة ا  ىل مألدرشماللدراست لدرطلدرون الدرشس  لة لل درشماللدرشس  

لرها لم اسد لدرمست عى لدرمناد  لمأ لتتاذ لدر ارىللدرم اا لبذرا لمت عى لدست ان لدرمناد لدا ق ن  
ل ل ه لبذرالتت سال ةقالر ن  دسلدرعا لرءمندقى.لللدرد ت غسدة ىلرءمندقى

 ( اتجاه حركة المياه الجوفية في منطقة الدراسة0خريطة)

ل
للمقاطعات بيان محي حسين، مشتاق احمد غربي، التوزيع المكاني من عمل الباحث باالعتماد على المصدر: 

المرشحة الستفالل مواردها المائية الجوفية في محافظة االنبار، مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية، 
   ArcMap10.3).باستعمال برنامج). و288، ص2227(، 10(، العدد)3المجلد)
 : في منطقة الدراسة منسوب الماء الجوفيرابعا: 

 بجددددسةلةدددد لل لمندقددددى لدذللنددددهل عددددد لللألت  جدددد لم ددددت الدرم دددداالدرو ة ددددىلرددددهلدهم دددددى
رت دو ل ت اجألغادستها لممال  ه لة لدر ئ ل درماءدطلل  ل  جد ل شدامقلراةدا ةجللدرطلتقمؤشسدل 
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 دراسة هيدرولوجية لواقع املياه اجلوفية يف قضاء القائم ...

 

 جملة مداد اآلداب عشر اخلامسالعدد 

.لتتددسد  للعمدداقلدرمنا ددجالدراابتددىلرنمدداذمل(3)ةدد لماتءددفلد نشدددىلدا تئددا  ىلاهمددألد ددتاماسل
ل مددالم  ددحلةدد لدرتدد در  (لعءددطل5 6) لةدد لبلددسلل(63 ل38بددجأ)م دداال  دداسلمندقددىلدر سد ددىل

(لت  ددحلت دداجألمنا ددجالدرم دداالدرو ة ددىلدراابتددى للذلتعدد  لدرددطلمجددقل6 دراسيدددى) ل(3ودد  ل)در
درد قاالدر امءىلرءم االدرو ة ىل درتاجسلة لمق دسلدراايألرءد قاالدرمال ىل درتد لتتد اسلعدا ةل

االد مدداسلعدألدسيد ل مئا سلدرتاذ ىلدرم اشسةلرءم االدرو ة ىل درمتماءىل ارسشحلدرعمجد لرم د
(لمتددسلةدد ل68ل–ل37)لبددجأتتددسد  للعمدداقلدرمنا ددجالدرمت س ددىلولمودداس لدر   دداأل دانهدداس.

م ت الدرما للتبجأل.(5 دراسيدىل)ل(3و  ل)درل مالم  حلة  لل(لعءطلدرت در 5 ل8)لدربلس
للل سا ة لدادرو ة لدرمت سال

 منطقة الدراسة التوزيع المكاني للمناسيب الثابتة ألبار (2خريطة )

ل
 .Arc map10.3 باستعمال: (1الجدول)المصدر: من عمل الباحث باالعتماد 

                                                           
ل
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 م.د. عبد الباقي مخيس محادي احملمدي

 عشر اخلامسالعدد 

 

 جملة مداد اآلداب

لل ألدرمدددداداددددالتذبددددذالم ددددت الدردآل دددداسلإرددددطللذلتشددددجسلدرتاجددددسدالةدددد لم ددددت الم دددداال
درم دددبالدردددسل سلرتاجدددسلم دددت الدرهج س ر و دددىلل درمتاجدددسداتعددد لدرع دمدددقلدردب ع دددىلدروددد ة .ل ل

لل.ل(3)مألدرم االدرو ة ىل م االدرتوهجاة للدرت اجأ لة  لعأللدرمت سادرما لدرو ة ل
 منطقة الدراسةالتوزيع المكاني للمناسيب المتحركة ألبار (0خريطة )        

ل
 .Arc map10.3 ( باستعمال:1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد الجدول)           

 الطاقة اإلنتاجية في آبار منطقة الدراسة : خامسا: 
  د ل ار خلل لللدرت لت  المأ لة ل   ةلدرامألدرم االمألإنتاو ىلدربلسلهال قئ لب

إذلجؤ  لدا تاماسلدرم سطلرءم اال.ل(0)درت ة لدر س ل تقاسلعا ةل مع للدر خلرتس/لدراان ى

                                                           
 

ل
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 دراسة هيدرولوجية لواقع املياه اجلوفية يف قضاء القائم ...

 

 جملة مداد اآلداب عشر اخلامسالعدد 

 لممالجتدءال ارىلو ىر ل لوجهج س لدرو ة ىلإرطلدنا اضلمنا جبهالةجت بالة لت دو لمشاكقل
مألداتادألمالبجألد تاسدملدرم االدرو ة ىل  م االدرتع  ضلة لدآل اسلر  اع لة لت قج ل

تتسد  ل   لدردا ىلدإلنتاو ىلرنماذملم اال.ل(3) ت دمتهاد  ارتار لد تاماسلدماقلرءم االدرو ة ىل
 مالم  حل(لعءطلدرت در  ل5 6)ة لدا اسلل(لرتس/اان ى 00ل–ل7  اسلمندقىلدر سد ىلبجأل)

ل)درلة  ل3و  ل ل)(  ل8 دراسيدى ل)( لرآل اس لدإلنتاو ى لدردا ى لمع ل لرتس/اان ى.ل36 تءغ )
مجقلدرد قاالدر امءىلرءما لإرطلمندقىلدر سد ىل اسلاجألدإلنتاو ىلة لد  عاالدر بالة لت 

لدرما  لدن  اا ل سعى لعنها لجت با لدرت  للدرو ة  لعأ لة   لدرو ة ىل  لدراادناا دمت د 
التوزيع (8خريطة )ل.درتئسيفل  ضدرماذ ىلر عضلدا اسلمألمناد ل عج ةلتقعلااسمل

 منطقة الدراسةالمكاني للطاقة اإلنتاجية في ابار 

 
 .Arc map10.3 باستعمال: (1الجدول)المصدر: من عمل الباحث باالعتماد 

  
                                                           

ل
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 م.د. عبد الباقي مخيس محادي احملمدي

 عشر اخلامسالعدد 

 

 جملة مداد اآلداب

 املبحث الثاني
 :للمياه اجلوفية حتليل وتقييم اخلصائص النوعية

 تحليل الخصائص النوعية للمياه الجوفية :اوال : 
لنتجوىلاات الدرتس جالدرءجا ر و ل اسالتاتءفلن ع ىلدرم االدرو ة ىلمألمندقىل

رءئددددا س ل  ددددسعىل س ددددىلدرم دددداال للذل ءمددددالدا د ال ددددسعىل س ددددىلدرم دددداال ددددقلامددددألدرت ددددا لل
داج ن لبجألدرم اال درئا سلةتك الدرم االتسدكجالد ق لة ل جألدألدر س ىلدر دجلىلتنع سل

 مدألل.(3)ءهدالدكادسلمء  دىل ءب ا لعءطلن عجتهال  دبالدردامألدرمتدا لرءت دا للداجد ن لممدالجوع
ل غدددسدضلدراسدعدددىلهددد لمعسةدددىلدرو ة دددىلئددد   ىلدرم ددداامددد التمددد ةلةددد لتقجددد  لدرمعددداججسلدرمع

 .TDSد م  لدرمذد ىلموم نل
د مددد  لدرذدل دددىلمدددأللهددد لدرائدددالهلدرن ع دددىلرءم ددداالدرو ة دددىل ذردددالرت اجسهددداللتعددد 

 ددد مالةددد لدات ددداسلنددد نلدرم ئددد للدراسدعددد  لةتاتءدددفلال لدرم اشدددسلعءدددطلدرعمء دددىلدراسدع دددى
 ابءجتهالعءطلت مقلتسدكجالد مد   لة د لعدألت اجسهدالعءدطلدات داسلدرم ائجقلة ل سوىل

تمتدداالمندقددىلدر سد ددىل ارت دداجألدرمدد  ع لةدد لمعدد االدرمء  ددىل ركددأل ئدد سةللدسيقددىلدرددس .
تسد  دال د  للذللعامىلة أل  متهالتا د لت سيو ا لمألمناد لدرتاذ دىلدردطلمنداد لدرتئدسيف 

(لةددد ل0872ل–2202اسلمندقدددىلدر سد ددىلبددجأل)رنمددداذملم دداال  ددل(TDS)د مدد  لدرمذد ددىل
 ل(.7(ل دراسيدى)3و  لل)درل مالم  حلة (لعءطلدرت در  ل3 ل7دربلس)
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 دراسة هيدرولوجية لواقع املياه اجلوفية يف قضاء القائم ...

 

 جملة مداد اآلداب عشر اخلامسالعدد 

 منطقة الدراسةالتوزيع المكاني للملوحة في آبار  (7خريطة )

 
 .Arc map10.3 باستعمال: (1الجدول)المصدر: من عمل الباحث باالعتماد 

ة لدرما لعءطلبجلىلدرمندقىل  سعىلدرم اا لدذلل عتم لن نل تس جالدام  لدرمذد ى
لدرك م ا ع سلد لةعار االلرتااجس لعأ لة   ل  لرءم مأ لدرو ة ى لدرتاذ ى لتااجس لرءمء  ى  

يؤ  لعم لدرم مألدرو ة ل ئااسيتهل لدرت ا للداج ن ل   سةلدا  للبجألداج ناال ل
لدرم  ل درتئسيفل دتواهاال س ى ل مناد لدرتاذ ى لدر سدسة لدر  سلدر عالل  سوى لدرو ة ى اا

 .ة لهذدلدرتااجس
 تقييم صالحية المياه الجوفية لألغراض الزراعية :ثانيا: 

اللن ع ددىلدرم دداالمدد الئدد  جتهال م لمتهددالر  ددتعمااالدرماتء ددىتقجدد  ل قئدد لب
درم داالدرو ة دىل رادسضلتقجد  للممدال  ده لةد لد دتاماسهال شد قللمادقل ل  مالدراسدع دىلمنهدا 

لدردذ لماتبدسلدرمء  دىلد مسي د لتئدنجفلدعتمدا ت لل در سد ىلرألغسدضلدراسدع ىة لمندقىل
ل.لادر م ىلر عضلداج نا  سوىللTDSلعتم لعءطلت اجسلمتاجسدالماتء ىلماقلدرمء  ىل
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 م.د. عبد الباقي مخيس محادي احملمدي

 عشر اخلامسالعدد 

 

 جملة مداد اآلداب

 : TDSاألمالح المذابة   -1
تع لدرمء  ىلمألده لدرمتاجسدالدرمؤاسةلة لئد   ىلدرم داالدرو ة دىلرءاسدعدى لدذل  مدألللللل
ممدالجدؤ  لدرددطلتقءجدقلدنتاو دىلدرم ئد ل ل تعدد لل عءدطلدرن اتداالةد لمندقددىلدرودذ سلت اجسهدا

 م ددىل ندد نلدامدد  لدرم ودد  ةلةدد لدرم دداالمهمددىلةدد لتقدد جسلمدد الم لمددىلدرم دداالرألغددسدضل
ل.(3) دألدرمش  الدرم تمءىلتك ألمست دىل ارم ت الداومار لمألدام  لل دراسدع ى
رم االل(TDS)(لنو للألم لمىلدرمتاجسل3  ارمقاسنىلمعلدرو  لل)ل( 0درو  لل)ل سد ة مأل

(للهددددد لمدددددألدرنددددد نلدرتددددد ل م دددددأل7 ل8 ل5 ل6 ل4 ل0  ددددداسلمندقدددددىلدر سد دددددىلةددددد لدآل ددددداس)
رءمء  دىل ت تداملدردطلابدسةلوجد ةلعند لد دتا دمها للتا دمهالرس لدرن اتداالدرعار دىلدرت مدقد 

لل. هلرس لدرم ائجقل(لةإألم اههالااسملدر  لدرم م  3 ل3لمالدا اس)
راسضلمعسةىلئ   ىلدرم االدرو ة ىلر  تا دماالدراسدع ىل دات اسلدة قلدرم ائدجقل لل

درم لمدددىلر  دددتاماس ل ذردددالعدددألدسيددد ل ددد ستهالرت مدددقلتسدكجدددالدامددد  لدرمذد دددىلةددد لم ددداال
ا اددددىلموددددام علهدددد لدر  دكددددهللدرددددط لدرم ائددددجقل ق ددددتلتدددد للإذ(ل3ودددد  ل)ا ددددظلدردا دددداس ل

عءدددطللدرتق ددد  عنددد لتدبجددد لهدددذدل للدر قء دددىل تا ادددىلم دددت  اال ل درا دددسد دال درم ائدددجقل
 ل(8 ل5 ل6 ل4 ل0)دا دداسللدأتبددجألل (ل3درودد  لل)ةدد للنمدداذملم دداال  دداسلمندقددىلدر سد ددى

ل درايت أ لدرناجقدشواسلدر اكهىلعار ىلدرت مقلرءمء  ىل ا  مالدشواسلئار ىلرس لدن دنل
 ( تصنيف مختبر الملوحة األمريكي لصالحية مياه الري 2جدول )
ل(TDS)درجة المتفير
 مءا /رتس

 
 المالئمة

لد تا دمهالرءس لال  بالت اجسدال اسة 622
لد تا دمهال  ل  بالت اجسدال اسةلعءطلدرم ائجقلدر  ا ىلو د لرءمء  ىل3222ل–ل622

ل0222ل–ل3222
ركاجسلمألدرم ائجقلرذرالد تا دمهال  تاملدرطل  ل  بالت اجسدال اسةل

لابسة

ل6222ل–ل0222
 م ألد تا دمهالرس لدرن اتاالدرعار ىلدرم تمقلرءمء  ىلد تا دمهال  تامل

لدرطلابسة
L.A. Richard, Diagnosis and improvement of saline and alikali soils, 

Agriculture handbook 60, U.S.A. Depart. Agri. Washinaton, 1954, p.160. 

                                                           
ل
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 دراسة هيدرولوجية لواقع املياه اجلوفية يف قضاء القائم ...

 

 جملة مداد اآلداب عشر اخلامسالعدد 

در اكهدددىلمت  ددددىل عار دددىلدرت مدددقلرتس ددداللةاندددهلئدددارحلراسدعدددىلدشدددواس(ل7دمدددالدربلدددسل)
الةإنهدالل(3 ل3)سلا ادبجنمالل درايت أللدرناجقدرسماألدرتجألدشواسلا  ماللدام  لدرذدل ى 

درا دس دالدا اسلتئدءحلراسدعدىلم ائدجقلدغءالدأل للئءحلراسدعىلد للن نلمألدر  دكه.ت
م ائددجقلدردمادددى ل مددألدامدد  لدرذدل ددىلةدد لدرم دداالل درعار ددىلدرمقا مددىلرءتسدكجددالدرمت  دددى

 ا دددتانا للدرءهاندددى لدر ء دددق لدرقسنددداب   لدر ئدددق لدرقدددسن لدرا ددداس لدرادددس لدر داددددا لدروددداس ل
ا دسد دا.ل مدالدألدغءدالدا داسلةد لئءحلراسدعىلد للن نلمدألدرتالةإنهالل(3 ل3)سلا اد

مدأل درعار دىلتئءحلراسدعدىلدرم ائدجقلدر قء دىلدرمقا مدىلرءتسدكجدالدرمت  ددىللمندقىلدر سد ى
 لدردسا لدردذسة ل درشدعجسلدر نددى ارودال دربس د  ل تنودسلدر د سل لدام  لدرذدل دىلةد لدرم داال
ئددءحلراسدعددىلتالةإنهددالل(3 ل3)سلا ددادلة مددالعدد د لدرشددمسلاهددسةلدرب  ددا ل درددذسةلدرئدد سد ل 

ل.درم ائجقلدر قء ىلد للن نلمأ
لدرو ة ىلدرن ع ىلرائالهلدردألن تنتجلممال ب للل تتمجاللدر سد ىلمندقىة لءم اا

تتسد  لمالبجأل)لم لمىل غجسلم لمىل غجسلئار ىللةجهال درت ل است انل   لدرمء  ىلدرذدل ى
ل لت الظس المعجنىدالدأل م ألرءس لة لدرظس الداعت ا  ى( لة لد تاماسها  لا  ما

ل لدت لظق لةس لو د   لعار ى لذدالن اذ ى لرءمء  ى لتستى لدرت مق لعار ى لة  لعألم ائجق  
د تا د ل  القلدرس لدر  جاىل داتاسلدا  االدرمنا  ىلرس لدرم ائجقلرت قج لدكبسل  سل

لة ل م ى ارىلداتادألل جت قمم ألمألدرك ا لة لداس د ل  ا قل م ىلمألدرم اال ذرالر
لة لدرس .للامسةدرم تدرم االدرو ة ىل
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 م.د. عبد الباقي مخيس محادي احملمدي

 عشر اخلامسالعدد 

 

 جملة مداد اآلداب

 المذابة لألمالحتحمل المحاصيل الزراعية حسب  تصنيف مياه اآلبار(3)جدول 
دام  لللا

لمءا /رتس
لئ   ىلدرم االرءاسدعىلدا اس

لدرم ائجقلدر قء ىلدرا س دام ائجقللدشواسلدر  دكه
 ئءحلرس للاج و ل3522-2ل3

وم علدشواسل
لدر  دكه

 ئءحلرس لوم عل
لدرا سد دا

لرس لوم علدرم ائجقلدر قء ىتئءحل

-352ل0
ل0522

درسماأ لدرايت أ لل7
لدرتجأ

 م ألس ل عضلدرم ائجقل
معل ءىلدانتاو ىل   قلمأل

ل32%

تئءحلر عضلدرم ائجقلدر قء ىل
دروا لدربس   لدر ب ا لدرذسة لاهسةل

لدرشمس
-052ل3

ل6222
 ل4 ل0
ل8 ل5 ل6

ايت أ ل دشواسل
لناجق

دردماد  لدرا اس لدرواس ل
در دادا لدراس ل سناب  ل ل
در  انغل لدر ئق لدرءهانىل ل
درقسن ل د تمار ىلدنا اضل

ل%02-32ة لدانتاملمأل

در ندى لدرشعجس لدرسا لاهسةلدرشمس ل
درذسة لبنوسلدر  س لدرقدأ ل  انا اضل

ل%02-32إنتاو ىلدرم ئ للمأل
ل

لدرمئ س:ل ا  لد م لسمقلعأ:لللللللل
David K. Todl, Ground Water hydrology, 3nd. John wiley and sons Ins., U.S.A, 1962, P.190.   لل

ل
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 االستنتاجات:
د ددهمالدربن ددىلدروج ر و ددىلةدد ل  ددا لدرقددال لةدد لدرت دداجألدرم ددان لردد ةسةل ائددالهل -3

درم ددداالدرو ة دددىل مئدددا سلتادددذجتها لممدددالدنع دددسلعءدددطلت ددداجألئددد  جتهالرألغدددسدضل
 دراسدع ىل.

مدددألدرادددسال درونددد التبدددجألمدددألاسيددددىلوسيددداألدرم ددداالدرو ة دددىلدأل س دددىلدرم ددداالل -0
 مددألدرشددماللدراستدد لدرددطلدروندد الل اتودداالدرشددمالل درشددماللدرشددس  -دراستدد ل
  لت عالر ن  دسلدرعا لة لدرمندقى.درشس  ل

 ل ل هددد درمنا ددجاللدرم دداالدرو ة دددىلةدد لمندقدددىلدر سد ددىلمت اجنددىلداعمددداقلدت ددحلدأ -3
ةسل عددد لدر  ردددىلدتددد للعنددد  ا ددد ماللدراسدعددد  لرعمء دددىلدا دددتاماسىلةددد لمعظمهدددالم لمددد

 ة لدرمندقى.دراسدع ىلءمشاسيعلر
 ل(لTDSدتئ الدرم االدرو ة ىلة لمندقىلدر سد ىلبت اجأل   لدرم د لدرذدل ىلدركء دىل) -4

 دردذ ل  (CoSo4دذلد همالدرتك يناالدروج ر و ىلدر ا  ىلعءطلدرد قاالدرمء  دىل)
  ع ل ء ا لغجسلنا وا لة لدست انلن  ىلدام  ل درم د لدرمع ن ىلة ل عضلدا اس.

دابتددددالدر سد ددددىلدألئدددد   ىلدرم دددداالدرو ة ددددىلرءاسدعددددىلةدددد لمندقددددىلدر سد ددددىلدت ددددمال -6
 ارت ددددداجألدرم دددددان لةددددد لتنددددد نلدرم ائدددددجقلدراسدع دددددى لدعتمدددددا دلعءدددددطل ابء دددددىلت مدددددقل

 درم ائجقلرألم  لدرذدل ى.لل
 التوصيات:

 ل  دددسلدا ددداسل تإشدددسدالدروهددداالدر   م دددىلدرماتئدددىل ا دددىلدات ددداسلدرم د دددعلتنظددد  -3
درم لمىلرء  سل ت ا  لدر  سلدرعش دل ل تشسيعل  دنجألسد عهلبهذدلدرئ  لت ه لة ل

 تنظ  لدرت داألدرمال لرءاايألدرو ة .ل
 تكمجء ددىلرنمدداذملمددألدا دداسلدرماتدداسةلل  سيددىلهج س وج ر و ددى سد دداال ددس سةلدوددسد ل -0

 لتع دددددسلدرظدددددس الدرهج س ر و دددددىلرءمندقدددددىل ا دددددىلمسد  دددددىلدرتاجدددددسدالدر ائدددددءىل درتددددد
رءائددالهلدرن ع ددىلرءم دداال دراددايألدرودد ة  لة دد لعددأل س ددىل تذبددذالدرمنا ددجال

 رءم االدرو ة ى.
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 جملة مداد اآلداب

درعمدددقلعءدددطلتدبجددد لتقانددداال ئدددا لدرم ددداالر دددماألتاذ دددىلدرم ددداالدرو ة دددىل شددد قلل -3
 ل ذرددالعددألدسيدد لد امددىلدر دد   لةدد لدرم د ددعلدرم لمددىلر ددماألسشددحلم دداال  س ل

در ج للدرطلدرد قاالت الدر د  ى لة  لعألد تاماسلداش اللدروج م سة ر و ىل
دركاس دت ىلةد لدرمندقدىلد ل  دسلدا داسلراددسضلتاءادقلدرم داالدر دد  ىلدردطلدرد قدداال

 در امءىلرءم االبه الد دمىلدراايألدرو ة .لل
علةدد لد ددتعماللدرتقن دداالدر  جاددىلةدد لمودداللدرددس ل)لدرددس ل درتنقدد  (ل د ادداللدرت  دد -4

مدأللام اناالدرمتا ىدلظقلت دةسدائناالدرم لمىلمألدرم ائجقلدراسدع ىلةد ل
درقدددال لبهددد الت قجددد لدرم ددداالدرو ة دددىل داسد ددد لدرئدددار ىلرءاسدعدددىلةددد ل  دددا ل

لدعءطلدنتاملرءاءىلة لد قلد ته الرءم دس لدرمال ى.
ل

ل  
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(2)
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ل3)ل لدرساداة لس ارىلماو تجس)غجسلمنش سا(ل ل ء ىلدرعء   لنئجسل  جألل( در ئسد   لهج س ر و ىل  جسة
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  ألئب حل م دأ لدرنمذوىلدرع   ىلروسياألدرم االدرو ة ىل دنتقاللدرماء االدرن د ىلدرم ق نىلة لل(7)

ل.38 له0223 سة( ل ء ىلدرعء   لوامعىل ا د  لم مألدر ما لون الدرعسدق لس ارىلماو تجس)غجسلمنش
 (9)

   G.GroshKov , A, Yakushova , physical , Geology Translated by A . 

Gruevich , Mir publishers , Moscow , 1967 , p. 158 .   
لسمقل سملدرمسعا  لل(32) لل م  لم اةظىل ا   لدروايسة(  لة ل)مندقى لد تاماسها م ان ى ل د  لدرو ة ى لدرم اا  

ل لدان اس  لوامعى لدرتست ى  ل ء ى ل  ت سدا  للدس  ى لدرواسدة ى  لدرمعء ماا لنظ  ل ا تا د   ل0230د ن اس
ل.ل85ه
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ل.ل43 ا  لل م لسمقل سملدرمسعا   للمئ سل اب  لهل(33)
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