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 شكر وتقدير
د هذا الجهد المتواضع ومنه نستمد العون ، فبع إخراجأحمد هللا واشكره الذي وفقني في     

بالشكر الجزيل  أتوجه أنواجب العرفان بالجميل يدعوني  أجد رسالةهذا ال وإتمامانتهاء المطاف 

 تيال ورة سلمى عبد الرزاق عبد اليذ الشبالويالمشرفة الدكت ألستاذتي، واالمتنان والتقدير 

وكانت ألرائها وتوجيهاتها الفضل بإخراج هذه  ، تفضلت مشكورة باإلشراف على هذه الرسالة

 الرسالة . جزاها هللا عني خير الجزاء .

 ، الدكتور عبد الزهرة الجنابي األستاذبخالص شكري وتقديري الى  أتقدم أنويسعدني     

 الذي كان لنصائحهم وتوجيهاتهم الدكتور صالح ياركه واألستاذ ، كتور كفاح االسديالد واألستاذ

 أتقدم أنكما يقتضي مني واجب االعتراف بالفضل والجميل ، كتابة الرسالة  إتمامالبالغ في  األثر

والمدرس  ، والدكتور مثنى الوائلي، الدكتور صفاء المظفر  إلىبخالص شكري وتقديري 

لما أبدوه من مساعدة في توفير  علياء حسين األستاذ المساعدوالى ، الزاملي فيصل  المساعد

 .رسالةر التي تخص الالمصاد

 واخص بالذكرفي قسم الجغرافية جامعة كربالء  األفاضل األساتذة إلىبالشكر  وأتوجه    

على  الذين درست األساتذةوالى  ، الخاصة بالدراسة األجهزةلتوفيره ، الدكتور جليل جاسم 

 .السنة التحضيرية  في وزميالتيمرحلة السنة التحضيرية ، والى زمالئي  أيديهم

دائرة االشراف العام مدير عايد المهندس  إلىوال يفوتني ان اعبر عن شكري وتقديري     

،  كاظم سالم سيدوال، محمد مسلم  المهندسوالى ،  في محافظة كربالء ريةـالمختبوالفحوصات 

 باسم والسيد،  سليم والسيد، محمد  مهندسوال، رة في مديرية الموارد المائية ماه مهندسةوال

كما اشكر ،  دراسةفي توفير البيانات الخاصة بال لما بذلوه من جهود في مديرية الزراعة حمودي

 . دراسةالخاصة بال الفحوصات إجراءكادر مختبر بيئة بابل لما بذلوه من جهود في 

وكلية التربية ،  اآلدابمكتبة قسم الجغرافية في كلية  أمناء إلىالشكر  مأقد أنوال يفوتني     

ومكتبة كلية الزراعة جامعة ،  والمكتبة المركزية في جامعة بغداد، وكلية الزراعة ، )ابن رشد( 

أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع من ساعدني وقدم لي العون  وأخيرا  ، لتعاونهم الكبير ،  بابل

      . والموفقيةخير الالجميع كل وجزى هللا 
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 المستخلص

 

 ، ة منهادون االستفاد هباءتي تذهب استغالل مياه مبازل محافظة كربالء المحاولة  إن

المتوقع لنهر الفرات  كل قطرة ماء في ظل النقص الكبير السيما وأن تربة المحافظة بحاجة الى

وتمتع مناطق قليلة منها بمصادر المياه السطحية مما يعيق عمليات وقلة التساقط المطري 

كون العجز بالموارد المائية يعد العامل المحدد للتوسع الزراعي يقابله زيادة سكانية  االستثمار

 النوعية كمياه المبازل . الرديئةاألمر الذي يستوجب التفكير باستعمال الموارد المائية 

مباشرة على بعض ال غيرمباشرة وال وتأثيراتهاالطبيعية والبشرية  العوامل ت الدراسةناقش

التغيرات  تحليل بهدففيزيائية والكيميائية لمياه مبازل محافظة كربالء ، الخصائص ال

 ، ة ماء الريوالتربة ونوعي، والخصائص المناخية ، سطح المحافظة  انحداروجية وتباين الجيول

دور ال يمكن ان نغفل  لإلنسانوكان ، على نوعية وكمية المياه  أثـرتقد  ات الطبيعيالنب وكثافة

، ق الري المستخدمة ائوطري على تلك الخصائص في ممارساته الزراعية الخاطئة تأثيره السلب

 والمبيدات بشكل غير مدروس . لألسمدةفضالً عن استخدامه 

كما نوقشت االمتدادات الجغرافية لشبكة المبازل وتباينها المكاني بتباين المساحات 

 الزراعية وبالتالي تباين اطوالها وكثافتها .

لخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه المبازل مثل )التوصيلية الكهربائية ، ا نوقشتكما 

الصوديوم ، الكالسيوم ، المغنسيوم ،  ، حامضية والقلويةال العسرة الكلية ، المواد الصلبة الذائبة ،

المحددة الستخدام  ، وهذه العناصر المدروسة تعد  (  البورون،  النتراتالكبريتات ، الكلورايد ، 

( موقع ضمن مياه مبازل شبكة 82وكان )موقعاً ( ،  53، واختير لهذه الدراسة ) هذه المياه للري

 .بشكل مقصود اختيرتالتي ( مواقع ضمن مياه مبازل شبكة عين التمر و7الحسينية وبني حسن )

على وفق كانية استثمار مياه المبازل وفي ضوء هذه المعطيات خلصت الدراسة الى إم

توضيح التركيز االيوني ومقارنتها مع المعايير العالمية واالستفادة من المياه  عبرالحيتها ص

متعددة منها إجراءات عالجية  لىا خضوعها صالحة يتطلبالغير والمياه الصالحة للري ، 

ذا ما وه ، أو الري بالتناوب، طريقة خلط المياه  استخدامأو  ، المنظومة المغناطيسية استعمال

 واستثماريةتنموية  وإمكانياتبالتالي يمنح فرص و ، يعزز من فرص تنوع المحاصيل الزراعية

االعتماد على المعطيات الطبيعية تم رسم خريطة توضح أهم  وعبرهذا . جديدة في المنطقة

المناطق المرشحة لالستثمار التي تكون قريبة من مصبات المبازل مع وجود مصدر مائي 

 الً .هذه المياه والتوسع الزراعي مستقب الستثمار ، ريقة خلط المياه أو الري بالتناوبط الستخدام
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  المقدمةاوالً : 

وقد ورد ذكره الماء شريان الحياة واألساس في خلق الكائنات الحية على سطح المعمورة 

ُكلَّ َشْيٍء  َوَجعَْلنَا ِمْن اْلَماءِ  ) بسم هللا الرحمن الرحيمقال تعالى في آيات عديده من القرآن الكريم 

ٍ أَفَالَ يُْؤِمنُونَ  في  تقل أهميته وال، الحضارات اإلنسانية  من أماكن وجوده نشأت اقدم،  (*)( َحي 

  . ه مصدراً لموارد الغذاء والطاقةحياة شعوب العالم عن أهمية األرض في حياتهم لكون

 ية الزراعيةمنزلوكلما زاد عدد السكان، زادت حاجتهم إلى المياه، لتلبية المتطلبات ال

هي النقص الحاد في المياه إذ ، ان أهم التحديات التي تواجه العالم في القرن الحالي ف ،الصناعية و

تقرير البرنامج  على وفقعام الماضية  المائةزاد االستهالك العالمي للمياه ثمانية أضعاف خالل 

ل المياه في المنطقة العربية (، وأشارت إحدى الدراسات عن مستقب9111البيئي لألمم المتحدة )

واليوم يفرض الماء قيداً على ،  (9)1232عام  3بليون م 169ظهور عجز مائـي يقـدر بحوالي 

ما و ،ما هو طبيعي : ها مختلفة من ألسباب ؛جسيمة  اً التنمية ويحمل في طياته المستقبلية مخاطر

حري عن بدائل للمياه من الضروري البحث والت أصبحلذلك ، هو بفعل نشاطات اإلنسان 

وبسبب هذا الشعور بأهمية المياه ، برزت الحاجة إلى تطوير  .نهار ، الينابيع (اال ) السطحية

في كيفية  دراسةتولد لدى اإلنسان دافع قوي لل مصادر جديدة للمياه، وترشيد المتوفر منها. وقد

روس دليل وعي وتطور البلدان ها بشكل علمي مدإستخدامتحقيق االستغالل األمثل للمياه علماً أن 

 . (1)المتحضرة

وعليه فان التخطيط الستثمار مياه اقل جودة للري يعد من البدائل المهمة في سد العجز 

ً عن  ومن المياه العذبة لمعالجة النقص الحاصل في المياه  استعمالالمائي  للتعويض ولو جزيئا

 .  المياه المستخدمة للري مياه البزل

 (Problem of the study):     لة الدراسة : مشكثانياً 

 -: الرئيسة بالسؤال اآلتيمشكلة الدراسة  تتمحور

؟ وتبرز منها  (في محافظة كربالء لالستثمار الزراعي مياه المبازل إستخدامما مدى صالحية )

 مشاكل ثانوية هي : 

في محافظة  مبازللمياه ال تأثير العوامل الطبيعية والبشرية في تغير الخصائص النوعية ما .9

    ؟كربالء

   ؟ المبازل في منطقة الدراسة وتصريف شبكةمتداد هل هناك تباين مكاني في ا .1
                                                           

 (.32سورة األنبياء ، آية ) )*(

 (1)Abed, M.A. Ion pairs in saline water and the possibility of  its uses in irrigation. 

(1999 at Just, Regional symposium in Irbid, Jordon). 
 . 911، ص1222، دار الحصاد ، دمشق ،  9ط صاحب الربيعي ، االمن المائي ، (1) 
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 الخصائص النوعية لمياه المبازل في منطقة الدراسة ؟ تتباين هل .3

ما مدى مطابقة خصائص مياه المبازل مع المعايير العالمية للري الستثمارها في زيادة المساحات  .4

التي تسهم مستقبالً في  المستخدمة لمعالجة مياه المبازل اتعمليالمدى كفاءة  ماو ، الزراعية

 . إيجاد فرص متعددة لالستثمار الزراعي

 

       (Hypothesis of the study) :     : فرضية الدراسة ثالثاً 

  بالشكل اآلتي : الرئيسة على ضوء المشكلة ةالرئيس تم صياغة الفرضية  

وتبرز منها عدة فروض ثانوية ،  ( بعد معالجتها الحة لالستثمار الزراعيصلمبازل تعد مياه ا )

 -هي :

في محافظة  خصائص مياه المبازل علىفي تأثيراتها الخصائص الطبيعية والبشرية  تتباين .9

 .كربالء

 .  في منطقة الدراسة تصريفهاوبالتالي تباين  ؛تتباين كثافة وأطوال المبازل  .1

 . منطقة الدراسة النوعية لمياه المبازل مكانياً وزمانياً فيتتباين الخصائص  .3

 إستخداموذلك ب،  تتطابق مياه البزل مع اغلب المعايير العالمية ويمكن زيادة المساحات الزراعية .4

د هم مستقبالً في إيجايسو، االنابيب المغناطيسية لالستفادة من المياه  إستخدامطريقة خلط المياه او 

لما تحتويه هذه المياه من عناصر غذائية تساعد على نمو النبات  نظراً ؛  رستثمالالفرص متعددة 

 .لم تطابق الحدود المسموح بها للريإن بعضها رغم  وتزيد من كمية اإلنتاج

 

 (The Purpose of the study)      :هدف الدراسة رابعاً : 

قة الدراسة دراسة الى الكشف عن مدى صالحية مياه المبازل في منطال تهدف

 في ضوء المعايير العالمية وعلى وفق الرؤية الجغرافية من خالل اآلتي : الزراعي واستثمارها

 العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على خصائص مياه المبازل . دراسة .9

 وبالتالي تباين تصاريفها. ؛التباين المكاني المتداد شبكة المبازل وتباين أطوالها وكثافتها معرفة  .1

الكشف عن الخصائص النوعية لمياه المبازل في منطقة الدراسة والتعرف على تبايناتها مكانياً  .3

 وزمانياً .

بمقارنتها  لالستعماالت الزراعية الكشف عن مالئمة خصائص مياه المبازل في منطقة الدراسة .4

 مع المعايير العالمية .
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    (The Justified of the study) مبررات الدراسة: خامساً :  

الموارد المائية من المشاكل التي يعاني منها العراق بشكل عام ومحافظة  ةشحأن مشكلة 

والتوسع في استغالل الموارد ؛ ألسباب عديدة أهمها توالي سنوات الجفاف كربالء بشكل خاص ، 

دارة إنتظام في الوعدم ا، المائية في الدول المتشاطئة على األنهار التي ترفد العراق بالمياه 

انحسار الرقعة الزراعية وفي حد علم  على تأثيرهانعكس وتوزيع الموارد المائية األمر الذي 

مياه المبازل للزراعة إذ أن اغلب  إستخدامالباحثة ال توجد أي دراسة متخصصة في مجال 

قليلة لشبكة المبازل في محافظة كربالء دون الخوض في خصائص  بإشاراتالدراسات تناولت 

خذ أ من خاللدراسة خصائص هذه المياه  إلىلمبازل لذلك جاءت هذه الدراسة التي تهدف مياه ا

 ستخداملإلصالحية هذه المياه لمعرفة مدى عينات من مواقع مختلفة ومقارنتها مع معايير عالمية 

الزراعي تماشياً مع التطور الحاصل في استثمار المياه غير التقليدية وتقليل الضغط على المياه 

 ومن خاللات األخرى ستخدامها سيعمل على توفير المياه العذبة لإلإستخدامفان لعذبة ا

وتستخدم لمختلف في العالم  لتر(3142) معدل االستهالك السنوي من المياه اإلحصائيات تبين أن

( في %61النشاط الزراعي الحصة االكبر من هذه الكميات من المياه إذ تبلغ ) شغلاالنشطة ، ي

( فتستخدم %8( منها لألغراض الصناعية ، أما ما تبقى منها وهي بحدود )%13خدم )حين يست

، فضالً عن دراسة اهم المعالجات المستخدمة لهذه المياه ،  (9)لإلغراض المدنية والمنزلية

ويعد مورد مياه البزل الزراعي أحد الموارد في مناطق تالئم هذه النوعية ،  استثمارهاوبالتالي 

ها لري محاصيل إستخدام امكانيةو أ ،ها بعد معالجتها إستخدامالزراعة ، إذ يعاد  المهمة في

هذه المياه وسوف  إستخدامتناسب نوعية هذه المياه ، ويعد قطاع الزراعة اكبر المجاالت إلعادة 

  .المياه في المجال الزراعي  إستخداميتم التركيز حول إعادة 

 ، في الري أن العناصر الغذائية )الفسفور مبازلمياه ال إستخداماذ إن من بين مزايا 

الموجودة في هذه المياه يمكن أن تساعد على نمو النبات بدال من أن ( والبوتاسيوم ، ينوالنتروج

 ً  بسبب ما تحويه من عناصر أيضا من احتياجات األسمدة وهذا يمكن أن يقلل ، تكون عنصرا ساما

 .(1)غذائية

                                                           
 .55، ص 1221حسين علي السعدي ، البيئة المائية ، دار اليازوري العلمية ، عمان ، االردن ،  (9)

To Saline Irrigation  , The Response Of Ornamental PlantsEt.Al,  Carla Cassaniti(2)

                   2012,p.131. , Strategies ativeWater Management Pollution And Altern, Water
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 (Study Boundaries)    ة:حدود منطقة الدراسسادساً : 

 . والموضوعية للدراسة، والزمانية ، ويقصد بها الحدود المكانية 

 وموقعها الجغرافي ، وقد تمثلت  دراسةي بها رقعة األرض مدار فصول الالحدود المكانية ، فنعن

( 9 ريطةخ) وتقع كما في ا االدارية ،منطقة الدراسة بمحافظة كربالء بكامل حدودها ووحداته

  91و   91  43°وبين خطي طول ) شماالً ( 59 31°و  31° 92عرض )بين دائرتي 

44° ً  .( شرقا

( من اجمالي  % 9,1وهي بذلك تمثل نحو ) ،  1م( ك 5234المحافظة )  تبلغ مساحة

( ان محافظــــة 9( والجدول )9 ريطةخ) من  حظ. ويل 1م( ك 435251البالغة ) مساحة العراق 

الء ، الهندية وعين التمر( هي ) كرب أقضية ةن سبع وحدات ادارية ، وبواقع ثالثكربالء تتكون م

 ، والجدول الغربي ، والخيرات ( . )الحر ، الحسينية : هي، نواحي  وأربع

  غير ان  (9/91/1294) ولغاية( 9/92/1293)من بمدة الدراسة الحالية  الحدود الزمانية فتتمثل

ات السابقة وتسخيرها ألغراض بالبيانات والمعلومات في الفترالباحثة لم تستبعد االستعانة 

 ذلك . لضي الضرورة تحين تق دراسةال

  وتقيمها لمعرفة مدى  الحدود الموضوعية فتتمثل بدراسة خصائص مياه مبازل محافظة كربالء

رسوبي والمتمثلة بـشبكة المبازل الممتدة ضمن اقليم السهل ال،  مالئمتها لالستخدامات الزراعية 

وشبكة المبازل الواقعة ضمن اقليم الهضبة الغربية ، وبني حسن ، ضمن مشروع ري الحسينية 

 في قضاء عين التمر في محافظة كربالء .

 (1)جدول ال
 في منطقة الدراسة  اإلداريةالوحدات 

 1المساحة كم اإلداريةالوحدة  القضاء المحافظة

 

 

 

 كربالء

 

 كربالء

 512 مركز قضاء كربالء

 9111 ناحية الحر

 334 ناحية الحسينية

 1119 المجموع

 

 الهندية

 61 مركز قضاء الهندية

 911 ناحية الخيرات

 968 ناحية الجدول الغربي

 351 المجموع

 9156 مركز قضاء عين التمر عين التمر

 5234 مجموع مساحة المحافظة 

 .1293قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة ،  المصدر : محافظة كربالء ، بلدية كربالء ،
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1) 
موقع منطقة الدراسة
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ً س  (     (Study Stages And approachاهيتومنهج مراحل الدراسة:  ابعا

وكل ما له عالقة ، طاريح واإل، والرسائل ، والبحوث ، العمل المكتبي وتشمل مراجعة الكتب  .9

 بالموضوع .

تحديد المواقع المناسبة ألخذ العينات ومن اجل ني لمنطقة الدراسة بهدف جراء مسح ميداإ .1

 . الظواهر التي اثرت على مياه المبازل مالحظة

مراجعة الدوائر الرسمية ذات العالقة بموضوع الدراسة للحصول على البيانات والوثائق الرسمية  .3

 المنشورة وغير المنشورة من الهيئات الحكومية .

خصية مع المعنيين بالموارد المائية من المهندسين والعاملين في مديرية الموارد المقابالت الش .4

المائية ومديرية زراعة كربالء من أجل الحصول على البيانات والمعلومات في سبيل تحقيق 

 هدف الدراسة .

دت اسة ، التي أن وجونظراً لعدم توفر العديد من البيانات التفصيلية عن مياه مبازل منطقة الدر .5

وال تعبر عن الواقع الفعلي ، فقد تطلب ذلك من الباحثة بذل جهد من أجل الحصول  فهي قليلة

أسلوب المسح الميداني حيث تم االعتماد على نتائجه بشكل كبير في تحديد  عبرعلى هذه البيانات 

ً ابتدأت 362خصائص مياه المبازل واستثماراتها الزراعية وقد استغرقت مدة الدراسة   يوما

 والمتمثل باآلتي : 9/91/1294الى  9/91/1293بتاريخ 

 ن (12) جمع وتحليل ً ً متساوي ويغطي مبازل منطقة  هموزع لمن مياه شبكة البز موذجا توزيعا

( 18( شملت )1 خريطة)  ( موقع اختيرت بحسب امتداد شبكة البزل35وذلك من) ، الدراسة

 خريطة ) قع ضمن مياه مبازل عين التمر( موا1)و ه مبازل الحسينية وبني حسنموقع ضمن ميا

وبذلك يكون عدد الثاني وتموز ( ( أنموذج من كل موقع في شهري ) كانون 1وبواقع ) ، (3

ً ومركب اً صر( عن91تم تحليل )و،  ( نموذج12النماذج المأخوذة من مياه المبازل وللموسمين )  ا

ً كيميائي ن مهندسين في مديرية الموارد المائية وقد تم اخذ عينات المياه بمساعدة فريق عمل م،  ا

، فكان لهم دور في تحديد  الحسينية ( –عين التمر  –في محافظة كربالء شعبة ) الهندية 

تي أثرت على منها وتوضيح الكثير من الظاهرات ال لمؤشرة ألخذ نماذج المياها مواقعال

 المبازل. خصائص مياه

 ( 11جمع وتحليل)  (99من منطقة الدراسة ومن )نموذج من المياه السطحية  ً وقد أخذت  موقعا

 إذ تم تحليل هر تموزشو ل شهر كانون الثانينموذج من كل موقع األول خال (1العينات بواقع )

ً ومركباً (عنصر91) ً كيميائي ا عن  وذلك لمعرفة خصائصها الكيميائية والكشف؛  موقع (99) من ا

 خالل هذين الشهرين . ي المروية وتباينهاعلى االراضدرجة تلوثها بهذه العناصر وتأثيرها 
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 (3) خريطة
 عينات مياه مبازل شبكة مبازل عين التمرخذ أمواقع 

 
وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، القسم الفني ،  : على عتمادباٳل المصدر 

  . 1120، مشاريع الري والبزل
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 ا العناصر الثقيلة ، فقد استعانتلقلة مختبرات التحليل في محافظة كربالء وعدم تحليله نظراً   .6

جامعة  -في كلية الزراعة  تربةباإلضافة إلى مختبر تحليل ال الباحثة بمختبرات مديرية بيئة بابل

 . (1( و)9صورة )البابل 

-2)محرار زئبقي مدرج من ستخدامإرة بفي الحقل مباش مبازلال ياهم حرارة ةقياس درج  .1

 oم(922

 (Jenway PH Meter) قاعديةجهاز قياس درجة الحامضية والاستعمال   .8

خذ أالدراسات الحقلية لمواقع  عبرموقعياً،  قلويةاعتمد هذا الجهاز لقياس درجة الحامضية وال

ً النماذج وذلك للتأكد من دقة  ؛ ، وأخذ العينات منها ومن ثم تحليل خصائصها الكيميائية مختبريا

 (.3صورة ) المعلومات ما بين القراءتين

 بعد عملية جمع التحليالت قامت الباحثة بتبويبها في جداول ثم تمثيلها بخرائط وأشكال بيانية . .1

( 211وقد تم توثيق الدراسة الميدانية بالعديد من الصور الفوتوغرافية التي يزيد عددها عن )  .92

 ببعضها عند الضرورة وبما يخدم الدراسة . ، وقد تم االستعانةصورة 

ً  أما بصدد المنهج العلمي فقد انتهجت الدراسة .99 ً جغرافيا ً الحالية نهجا ، تقوم على دراسة  تحليليا

تشخيص العوامل الطبيعية والبشرية المسببة للمشكلة في منطقة  عبر األساسيةعناصرها بالمشكلة 

اعالتها ضمن اطار مكاني وزماني على حد سواء مع ة وتفدراسة والكشف عن المسببات الرئيسال

تم التوصل لتحليل هذا ا وعبراستعراض تأثيراتها المتوقعة بمقارنتها مع معايير عالمية مختلفة 

 تخص المشكلة . استنتاجاتالى 

 ً  (Resembles And Precedent studies)   : والسابقة مشابهة: الدراسات ال ثامنا

دراسة تخصصية وال توجد دراسة لمياه المبازل البزل  مياه درسلم ت ةحسب علم الباحثب

البزل في  مياهللدراسات والبحوث إن  اراجعاتهوم ابحثه عبر ةإذ تأكد للباحث ، في منطقة الدراسة

عن شبكة المبازل في لم تدرس بشكل مستقل بل كانت هناك إشارات بسيطة  كربالءمحافظة 

 النحو االتي :ضمن بعض الدراسات وعلى  المحافظة

التي عنيت بدراسة نظم الري والبزل في اقليم  (2)(2811 ، )دراسة عبد االمير كاسب

الخضروات وفي اقليم الفواكه التي تناول في كل اقليم استغالل االرض والخبرة الزراعية 

والمحاصيل الزراعية وتحضير االرض ونظام توزيع المياه واالستهالك المائي ومتطلبات الغسل 

 النظم ومن ثم نتائج اتباع والبزل ئيةعات الماوالضائ تويهيز المائي للموسمين الصيفي والشالتجو

                                                           
 بالء ، عبد االمير كاسب ، دراسة جغرافية لنظم الري والبزل على نهري الحسينية وبني حسن محافظة كر(9)

 .9188، جامعة البصرة ،  اآلدابرسالة ماجستير ، كلية 
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     (2) صورةال                                             ( 1) صورةال             
                                                                                     ئية                            تحليل بعض الخصائص الكيميا                             بعض النماذج المدروسة      

        

في  6/7/1124بتاريخ األحد التقطت الصورة         في 5/1/1124بتاريخ األربعاء التقطت الصورة  

                          بيئة بابل                          مختبرات                                   يئة بابل                      بمختبرات 
 

 

  (3صورة )ال                                          
 PH meterقياس عينات المياه بجهاز 

 

 في مبزل الرزازة في ناحية الحسينية 1/1/1124بتاريخ األحد التقطت الصورة                             
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 .الزراعي وملوحة التربة هذه النظم من خالل كفاءة الري واالنتاج روائية وتقييم اإل

التي عنيت بدراسة مفصلة لمحصول الحنطة  (2)(2884اسة حسين محمود شكري،)در

لمصب العام في ري محصول الحنطة ومالحظة ومدى تحملها للملوحة عبر إستخدام مياه ا

 التغيرات التي تطرأ على نبات الحنطة بتغير نوعية المياه .

التي عنيت بدراسة الخصائص النوعية لمياه  (1)(2885دراسة مهدي عبد الكاظم عبد،)

 وقيمت فيها المياه التحليالت لهذه المياه إجراء عبروفق التصانيف العالمية على المصب العام 

دارة التربة والمياه  ، وتم تصنيف المياه فيها إها في الزراعة باتباع تقنيات إستخدامبإمكانية 

والنترات ، وقيم عنصر البورون ، الصوديوم  امتزازحسب كمية االمالح الكلية الذائبة ونسبة 

عن طريق الري  ، أومياه المصب العام أما بخلطها  إستخداموعلى ضوء هذه العناصر يمكن 

متطلبات  إستخدامب ، أوهذه المياه في الترب الرملية والرملية المزيجية  إستخدام ، أوبالتناوب 

 الغسل للحفاظ على التوازن الملحي .

التي عنيت بدراسة الموارد المائية في  (0)(1111دي،)دراسة رياض محمد علي المسعو  

ية والبشرية في التباين المكاني كربالء ودورها في اإلنتاج الزراعي عبر دور العوامل الطبيع

 .والزماني للموارد المائية واثر ذلك كله على االنتاج الزراعي 

التي عنيت بدراسة نوعية المياه الجوفية في  (4)(1122،جاسم محمد هنون )دراسة جليل

المنطقة وبينت أن نوعيتها تكون متغايرة فهي كبريتية في غالبية مناطق غرب نهر الفرات 

مياه ذات نوعية كلوريدية خاصة المناطق القريبة من النجف بينما تكون غالبية المياه في  تتخللها

روائية كلوريدية تتخللها مياه ذات مناطق السهل الرسوبي البعيدة عن مصادر االنهار والقنوات اإل

يسة نوعية كبريتية وأخرى بيكاربونية ، وتم تصنيف المياه الجوفية ضمن الخزانات الجوفية الرئ

 في منطقة الدراسة حسب كمية األمالح الذائبة الكلية إلى أربعة أصناف .

 

 

                                                           
، كلية سالة ماجستير ، ر تقييم مياه نهر المصب العام وصالحيتها لزراعة الحنطة حسين محمود شكري ، (9)

 . 9115الزراعة ، جامعة بغداد ، 
، كلية دكتوراه  طروحةأفي الري ،  هاإستخداممكانية إمهدي عبد الكاظم عبد ، دراسة نوعية مياه نهر صدام و (1)

 . 9115،  موصل، جامعة ال زراعة والغاباتال
ربالء ، رياض محمد علي عوده دهش المسعودي ، الموارد المائية ودورها في االنتاج الزراعي في محافظة ك (3)

 . 1222، كلية التربية ) ابن رشد ( ، جامعة بغداد ،  رسالة ماجستير
، كلية التربية ، الجامعة  دكتوراه طروحةأهنون ، هيدروجيوفولوجية منطقة كربالء ، جليل جاسم محمد  (4)

 .1299المستنصرية ، 
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 The Research out Line) )   تاسعا : هيكليــة الدراسة:

مل أن تكون مترابطة فصول التي من المؤ تقسيمها الى اربعةاقتضت طبيعة الدراسة 

 ضم الذي لدراسةل ريالنظـ راإلطا فضالً عن، بعض اآلخر في تسلل منطقي علمي يكمل بعضها 

حدود منطقة  ،مبررات الدراسة  ،هدف الدراسة  ،الدراسة  فرضية ،مشـكلة الدراسة المقدمة ،  )

مفاهيم  ، دراسةهيكلية ال ، السابقةو المشابهة الدراسات،  ومنهجيتها الدراسة راحلم، الدراسة 

 .والتوصيات  ، االستنتاجات فضالً عن  ( ومصطلحات

 البزل خصائص مياه العوامل الطبيعيـة والبشرية المؤثرة في ولالفصل اال شناق حيث

 ،المناخ بعناصره ) اإلشعاع الشمسي ، السطح ،التركيب الجيولوجي  وركز على وامتداداتها

 الموارد المائيةاخيراً ( والتربة و التبخر ،األمطار  ،النسبية  الرطوبة ،الرياح  ،درجة الحرارة 

 . بيعيوالنبـات الط

)المساحات الزراعية ونوع  وشملت،  النشاط الزراعيتمثلت ب العوامل البشريةأما 

 .  واألنشطة البلدية(  األسمدة والمبيدات و،  وأساليبه طرائق الريوالمحصول 

 إذ تم كربالءمحافظة االمتداد الجغرافي لشبكة البزل في  فصل الثانيال ناقش وقد

امتدت بحسب التي و ، لسباب التي أدت الى انشاء شبكة المبازواال تأريخيهلى نبذة التطرق ا

 . تصاريفهاو طوالهاأو وتباينت في أنواعها الحاجة اليها في المساحات الزراعية

البزل في محافظة  ناقش الخصائص النوعية لمياهفقد  ثالثالفصل ال في حين ناقش

الكلية الذائبة  واألمالحوالقلوية  والتي تضمنت درجة الحرارة والعسرة ودرجة الحموضة كربالء

الصوديوم ، ، سيوم يالكهربائية وااليونات الموجبة والسالبة ) الكالسيوم ، المغن والتوصيلية

 . الكبريتات ، الكلورايد ، النترات ( والبورون

مقارنة  عبرالزراعية  لألغراضسبل استثمار هذه المياه  فقد ناقش رابعالالفصل  ماٳ

ايير صالحية المياه للري وايجاد الحلول لالستثمار بالشكل الجيد وكذلك االدارة النماذج مع مع

وطرق معالجتها في منطقة  بشكل عقالني إلدارتهاالمتكاملة لهذه المياه ووضع الخطط والحلول 

  الدراسة .
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       (Terms and Expressions) : المفاهيم والمصطلحات : عاشراً 

  : مفهـوم مياه البزل 

اذ ان وجود المياه في االرض  ،الناتجة من عملية غسل وبزل االراضي الزراعية  مياهلا

ولهذا يتطلب القيام بعملية  ؛اإلنتاجية ضعاف قابليتها إتؤدي الى مشاكل ابرزها  بإضراريصيبها 

تخليص التربة من المياه الزائدة من على سطح االراضي الزراعية او من مسامها ونقلها الى 

إلى تخليص التربة من  يهدف البزلالى ان  باإلضافة ،الرض بواسطة شبكة من المبازل خارج ا

 وتوفير الظروف المالئمة للزراعة. لمتراكمةاألمالح ا

 : االمالح الكلية الذائبة 

تعرف بانها جميع المواد الصلبة الذائبة في الماء ذوباناً حقيقياً بحيث تبقى مع الماء اثناء 

وتتكون من مجموع  والغازات الذائبة، والغروية ،  تتضمن المواد العالقة عملية الترشيح وال

 . (9)العناصر الموجبة والسالبة

 : االيصالية الكهربائية 

 الماء على نقل التيار درةبانها قيمة عددية تشير الى قتعرف االيصالية الكهربائية 

درجة وعلى ،  ألمالح المذابة في الماءتراكيز ا: وتعتمد هذه القيمة على عاملين هما  (1)الكهربائي

لكونها ذات تأثير مباشر على حركة األيونات المختلفة ، اذ تزداد التوصيلية الكهربائية  الحرارة

  .(3)( عند زيادة درجة حرارة المياه درجة مئوية واحدة% 1بنسبة )

 العسرة : 

ة والتي يكون سببها او يرغو بصعوب ي ال يرغو فيه صابونالماء العسر : هو الماء الذ

تقسم عسرة المياه ،  المياه هذه العسرة التي تمنح  والصوديوم، يسيوم والمغن، الكالسيوم  امالح

 .(4) ودائميهاعتماداً على امكانية ترسيب امالحها بالتسخين الى عسرة مؤقتة 

                                                           

Weber , Lawrence K. Duffy , Effects Of Total Dissolved Solids On  Phyllis K. 1)(

1. 1 , 2007,p.No.  ,Aquatic Organisms , American Journal Of Environmental Sciences 

نوزت خلف خدر الياس ، تأثير مياه المطروحات المدنية والصناعية لمدينة الموصل على نوعية مياه نهر  (1)

  . 16، ص 1223دجلة ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة الموصل ، 

ductivity Relation Of Water For Electrical Con-Temperature aki Hayashi,Mas(3) 

Environmental Monitoring And Geophysical Data Inversion, Kluwer Academic 

Publishers,Netherlands,2004,p.119-120 3 
عارف محسن لفته ، عبد الكريم منير عبد الرزاق ، واقع مياه الشرب في مدينة بغداد ، مجلة جامعة كربالء  (4)

 .65،ص1292، 9، العدد  8العلمية ، المجلد 
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تسمى مؤقتة؛ و الكالسيوم والمغنيسيوم كاربوناتالعسرة المؤقتة : وهي الناتجة من وجود أمالح 

 ضعيفةاذ تتحلل الكاربونات بوجود الحرارة وذلك كونها  يمكن التخلص منها بغلي الماء ألنه

 .الذوبان في الماء النقي 

، ونترات الكالسيوم ، وكلوريدات ، العسرة الدائمة : وهي الناتجة عن وجود أمالح كبريتات 

ويكون الماء كن التخلص منها بغلي الماء ال يم ألنه ؛وتسمى بالدائمة والصوديوم ، والمغنيسيوم 

 ً   (9)قلويا

 

                                                           
،  1221، دار الرضا للنشر ، دمشق ، سوريا ،  9، فرانسوا قره بت ، البيئة بلغة الكيمياء ، ط ماهر معال (9)

 . 999ص
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 الفصل الاول

المؤثرة في  العوامل الجغرافية

 هاتوامتداد خصائص مياه المبازل
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 العوامل الطبيعيةاولاً :  

 (   (Location:  الموقع .1

ً تتصف به ويميزها عن  األرضلكل منطقة على سطح  إنمن المعلوم  ً معينا موقعا

الموقع الفلكي الذي  أولهمايحدد الموقع بطريقتين :  أن، يمكن  األخرىغيرها من المناطق 

و 23° 01عرض )ومنطقة الدراسة تقع بين دائرتي ل ر العرض وخطوط الطوتحدده دوائ

10 23° ) ً03وبين خطي طول ) شمال  32°   01و  33° ً ، وقد أكسبها هذا الموقع ( شرقا

ً و درجات إرتفاعخصائص مناخية المتمثلة ب  األمطار، وندرة  ها شتاءً إنخفاضالحرارة صيفا

تستلم المنطقة كميات  حيثناطق الفيض الحراري من العالم ، تقع ضمن م إنهاوتذبذبها بمعنى 

 . الشمسي ، ) سيتم مناقشة ذلك لحقاً ( اإلشعاعكبيرة من 

الموقع الجغرافي الذي يقصد به العالقات المكانية البيئية لتلك المنطقة  وثانيهما هو

تقع في وسط  فإنهامتباعدة ،  أوبالنسبة لما يحيط بها من بيئات سواء كانت بيئات متاخمة 

لحافة الشمالية الغربية للسهل الرسوبي وعلى األطراف الشمالية الشرقية على أطراف االعراق 

لهضبة البادية الشمالية من الهضبة الغربية تحدها محافظة النبار من الشمال والشمال الغربي ، 

 نظري   ) وبمن الشرق فتحدها محافظة بابل في حين تحدها محافظة النجف من الجن أما

وتمتد محافظة كربالء على ضفة نهر الفرات اليمنى ويحتل هذا الموقع مكانة . ( 0 الخريطة

أهمية بالغة في  (0)فلقد كان لموقع منطقة الدراسة المعترض لنهر الفراتجغرافية مهمة 

ر فهي تتأثر بما يوفره نه، الستفادة من هذه المياه السطحية في زيادة المساحات الزراعية 

وكميات ،  هاوكميات األمطاري الحسينية وبني حسن ول تتأثر كثيراً بنظام لجدولالفرات 

الهطول ويعزى ذلك لكونها ذات معدل سنوي واطئ وهو غير كاف لنمو أي من المحاصيل 

الزراعية ، والمشكلة التي تعاني منها األراضي المروية التملح والتغدق والتي سببتا تدهوراً 

بظاللها على تردي الواقع  ألقتضي الزراعية والتي كانت من األسباب التي اكبيراً لألر

في حين ،  لمشروعي ري الحسينية وبني حسن الذي حتم امتداد شبكات المبازل األمرالزراعي 

كان للعيون المائية المنتشرة في قضاء عين التمر الدور الكبير في الستفادة من مياهها في 

التي عانت منها هذه المساحات مشكلة التملح والتغدق عية ، وكان لتفاقم زيادة المساحات الزرا

في منطقة  األراضيلستصالح ضرورة مد شبكات المبازل  إلىالدور األكبر الذي أدى 

 .على الخصائص النوعية والكمية لمياه المبازلانعكاس تأثيرها  وبالتالي،  الدراسة

                                                           
محافظة  عبد األمير كاسب مزعل ، دراسة جغرافية لنظم الري والبزل على نهري الحسينية وبني حسن (0)

 .01،ص 0111، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، كربالء ، رسالة ماجستير
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 ( cturearGeological St )  : التركيب الجيولوجي .2

ً  أمراً يولوجي تعد دراسة التركيب الج   من أهم العوامل الطبيعية  د  يع حيثضروريا

فهي المسؤولة عن معرفة الخصائص الطبيعية ، المؤثرة في الخصائص النوعية والكمية للمياه 

 ، ونوعية الصخور المكونة للسطح، للمنطقة المراد دراستها كونها تعكس الكثير من صفات 

، ومعرفة خواص الصخور العامة من حيث مساميتها ونفاذيتها ، ها بتكوين التربة وعالقت

طبيعة  عبرومعرفة الصخور القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ،  (0)ومواقع طبقاتها وميالنها

رورها عبر هذه م عبروبالتالي سوف تحدد خصائص ونوع المياه ، الصخور ونوعها 

تي تعمل باستمرار على إذابة معادن الصخور وأمالحها لحتواء وال، التكوينات الصخرية

فضالً عن تاثيره في تحديد كميات  ،(3)الصخور على نسب غير ثابتة من العناصر الكيميائية

، فقد يكون المياه فهو يؤثر في مقدار جريان المياه وفي تباين ضائعات التسرب وكمية المياه 

كمية المياه ، كما هو في مناطق  إنخفاضانعدام أو  إلىالتسرب من الكثرة بحيث يؤدي 

وهذا ( 2)وقد يكون جزئيا كما هو في الصخور النارية أو الطينية القديمة  الصخور الجيرية،

ديد التي ساهمت في تح يتطلب دراسة مفصلة للتكوينات الصخرية الموجودة في المنطقة

 .هذه المياهلخصائص ائية هنالصورة ال

 أرض إنيعتقد  إذالجيولوجي للعراق  محافظة كربالء بالتطور ترتبط جيولوجية

كانت منذ العصور القديمة مغمورة بمياه بحر واسع يسمى بحر تيثس ووجود كتلة العراق 

، كما  األرضيةجندوانالند في الغرب التي تتصف بصالبة صخورها التي قاومت الحركات 

، ( 3)أخرىالفترات وانحساره عنه في فترات انه تأثر بتكرار غمر بحر تيثس لليابسة في بعض 

 ً مواد مختلفة غطت سطح المنطقة كالرمل  إرساب إلىفكان يتقدم ويتراجع باستمرار مؤديا

عصور الزمن الثاني  عبروالحصى ، نتيجة لتعرض المنطقة التي كان يغمرها هذا البحر 

مكونة  أجزاءرفع  إلى أدتوضغط جانبي من الشمال  أرضيةحركات  إلىالزمن الثالث  واوئل

ث تقعر واسع في المناطق الوسطى والجنوبية من وفي حدوالمرتفعات الشمالية والشرقية 

                                                           
استثمارها في ) منطقة الجزيرة ( محافظة النبار  إمكانيةقاسم احمد رمل درج المرعاوي ، المياه الجوفية و (0)

، 3103،جامعة النبار ، كلية التربية للعلوم النسانية ، ومات الجغرافية ، أطروحة دكتوراهباستخدام نظم المعل

 . 01ص
اعية ، نجم عبد هللا رحيم ، دراسة جغرافية لنوعية المياه الجوفية في قضاء الزبير وبعض تأثيراتها الزر (3)

 . 011،ص 3111،  34مجلة اداب البصرة ، العدد
،  0111محمد مهدي علي الصحاف ، الموارد المائية السطحية في القطر المغربي ، جامعة الموصل ،  (2)

 . 333ص
، 0111لنقاش ، مهدي محمد الصحاف ، الجيومورفولوجي ، دار الكتب ، جامعة بغداد ، عدنان باقر ا (3)

   .  626ص
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توغل مياه الخليج لتغطي ذلك المنخفض وبمرور الزمن وبفضل ترسبات  إلىالعراق مما أدى 

هذا الحوض في يحتل السهل الرسوبي األنهار اخذ الخليج بالتراجع تدريجياً تاركاً سهالً رسوبياً 

، وان تكوينات السهل الرسوبي ( 0)منطقة الدراسة أجزاءالوقت الحاضر الذي يتمثل في بعض 

ً حيث تشكلت تكويناتها بفعل الترسبات التي جلبتها مياه  األحدثفهي  هذا  إلى األنهارتاريخيا

 األعظمسم الغربية القريبة من هضبة جزيرة العرب التي يعد الق األقسامالحوض ، وفيما يخص 

وذلك لمتداد صخور الكتلة ، لم تتأثر بهذه الحركات  فإنهامن منطقة الدراسة جزءاً منها 

الصلبة تحتها لهذا فقد حافظت على انبساطها النسبي خالل العصور الجيولوجية ، وتكويناتها 

عصور جيولوجية مختلفة كونها الجزء الوحيد من العراق الذي يحتوي على صخور  إلىتعود 

 .(3)قديمة العهد جداً 

على أهم الرواسب الجيولوجية السطحية  يومن اجل الوقوف بشكل أكثر تفصيل

التي  تلك التكوينات زاإبر لبد من ،والمؤثرة بشكل مباشر على خصائص المياه المدروسة فيها 

 .(3 الخريطة)توضحها 

        ( :  Lime Euphrates Formation) تكوين الفرات الكلسي األسفلعصر المايوسين  .أ

ً يتسع بالتجاه شمالً  يسود غرب منطقة الدراسة ، وتؤلف مكاشفه الصخرية نطاقا

وموازياً إلى حد التماس مع تكوين الفتحة وتتمثل بشكل رئيس جغرافياً ضمن الحدود اإلدارية 

في ويعد من اكثر التكوينات انتشاراً واألودية السفلى  ومنطقة الخيضرلقضاء عين التمر 

أما المقاطع الصخرية فهي بسمك  م( 31 – 2منطقة الدراسة ، ويتراوح سمك التكوين بين ) 

المحتوى ، وتتكون المادة الماسكة بينها من المواد الكلسية ، أما  مس( 01 – 0يتراوح بين ) 

ً ما يكون صخور الدولومايتوالمعدني لهذه الصخور فه فيبدأ التكوين في جزئه  ،(2)*()غالبا

سفل بترسبات من الصخور الجيرية الطباشيرية ، وتتداخل الصخور الجيرية مع ترسبات األ

ا الجزء العلوي فيتميز بتعاقب الصخور الجيرية والمارل  المارل واألحجار الطينية ، أم 

                                                           
، قتها المكانية بالتخصص اإلقليميمنيرة محمد مكي ، الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات األوسط وعال (0)

 .21، ص3116رسالة ماجستير ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، 
رسالة ماجستير ،  ، اإلقليميةمحافظة كربالء دراسة تطبيقية في الخرائط  ء طارق خورشيد البياتي ،عذرا (3)

 . 21، ص 3111كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، 
 سيوم .يوهي الصخور التي تتكون من كاربونات مزدوجة من الكالسيوم والمغن: صخور الدولومايت  )*(

  ، المجتمع العربي للنشر ،  0، ط مصطفى ، جغرافية الصخور والمعادنالمصدر : محمد محمود راجع  

 .011، ص 3101، األردن  ، عمان
 .21، مصدر سابق ، صعذراء طارق خورشيد البياتي  (2)
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واألحجار الطينية، إن حد التماس مع الجزء األسفل من تكوين الفتحة الذي يعلوه غير واضح ، 

 . (0)األحيان بواسطة المدملكات السميكة أو الطفل األخضر بعض ويستدل عليه في

 ( :   Dibdibba  Formationعصر الباليوسين ) تكوين الدبدبة.   ب

يتمثل في اغلب أجزاء مركز محافظة كربالء واألرض المجاورة لها ويأخذ التكوين 

رأسه عند الطرف الجنوبي شكالً مثلثاً ، يمثل الحدود بين محافظتي كربالء والنجف قاعدته ، و

ً بموازاة الحدود الشمالية  ً ضيقا الشرقي لبحيرة الرزازة ، ويمتد نحو الشمال مشكالً شريطا

ن   ( ، وهو بمثابة غطاء لترسبات ) تكوين انجانه (3لمحافظة كربالء ) ي نظر الخريطة  يتكو 

مرو ومن كميات قليلة تتكون الرمال بصورة رئيسة من الالحجر الرملي ذي اللون األبيض ، من

  ويـويحت وبيـربي النـدرع العـه هو الـوان مصدر رسوبيات ()لدسبارـمن الفتات الصخري والف

 (4) الخريطة
 ولوجية في محافظة كربالءالتكوينات الجي

 

    المصدر : رياض محمد علي عودة المسعودي ، صناعة مواد البناء والتشييد )كبيرة الحجم( في محافظة  

 .22،ص2001، ، كلية التربية )ابن رشد( ، جامعة بغداد(، أطروحة دكتوراه 2002-1991)للمدة منالء كرب

                                                           
عايد جاسم حسين الزاملي ، األشكال األرضية في الحافات المتقطعة للهضبة الغربية بين بحيرتي الرزازة  (0)

  02، ص 3114جامعة بغداد ، ، كلية اآلداب ،  النشاط البشري ، أطروحة دكتوراه لىع وأثارهاوساوه 
 . او الكالسيوم ، او الصوديوم م ،ع البوتاسيوسليكات اللمنيوم المرتبطة مالفلدسبار : هي  (*)

عمان ، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 3ط راجع المصدر : خير شواهين ، علوم األرض والبيئة ،

 .014ص ،3111
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والحجر الغريني على الكرات الطينية ، وتوجد أنواع صخرية أخرى كالحجر الطيني الغريني 

(م وفي بعض 1231(م وقد يصل سمكه إلى)31 -01الطيني ، يصل سمك التكوين بين )

، تتغط ى قمة تكوين الدبدبة بقشرة جبسية سميكة تليها ترسبات هوائية  (م211المناطق إلى )

ن الصخور األرضية للمسطح الصحراوي بين كربالء والنجف ، ويكون ذا  رقيقة ، حيث تكو 

  .(0)بيئة ترسيبية قارية

 : ) الباليستوسين والهولوسين ( تكوينات العصر الرباعي.   ج

، أربعة أنواع شملت  علىرسبات النهرية التي قسمت التمن  العصرتكوينات هذا إن 

ى الذي يكون عادة عدسات سمكها فهي من الحص،  أساس مكوناتهترسبات الشرفات النهرية و

الكوارتز وحجر الصوان ، أما ترسبات السهل الفيضي : هي ، (م ومكوناتها 0يتعدى )ل 

سبات الطين والغرين أما فتكونت من ترسبات نهر الفرات وقنوات الري وتتكون من تر

الترسبات التي ملئت المنخفضات فتكون من طبقات رقيقة من الرمل والغرين الطيني وتوجد 

على شكل منخفضات جافة معظم السنة ما عدا الفترات المطيرة حيث تمتلئ بالمياه وتتجمع فيها 

جافة تتكون من الترسبات المنقولة بواسطة األنهار ومجاري األنهار ، وترسبات األهوار ال

وتحدد جغرافياً باألطراف  ،(3)م(31-2بين ) الطين والغرين مع المواد العضوية يتراوح سمكها

 .  (3 الخريطة نظر) ي   الشرقية المحاذية لنهر الفرات

تتميز بوجود مجموعة من الصخور التي تتباين في محافظة كربالء  إنمن هذا نستنتج 

كان له تأثير على خصائص مياه البزل في منطقة الدراسة  نوعيتها وعمرها وصفاتها وتوزيعها

من حيث درجة نفاذية الصخور وبالتالي لها اثر كبير في عملية الجريان وعلى مقدار الجريان 

كما تتباين ضائعات التسرب تبعاً لتنوع المكونات الصخرية التي يتحدد بموجبها مقدار النفاذية 

 نوعية المياه .فضالً عن إن تباين الصخور اثر في 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .04، ص ، مصدر سابقعايد جاسم حسين الزاملي  (0)
ميسون عمر علي ، دراسة البيئة والمناخ القديم لترسبات العصر الرباعي المتأخر لمنطقة بابل ، رسالة  (3)

 . 03، ص 3111ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة بغداد ، 
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 ) Topgraphy :        ) . السطح 3

إذ  ،العوامل الطبيعية الجغرافية المهمة التي تؤثر في المياه إحدىتعد مظاهر السطح 

تمثل عامالً محدداً لطبيعة التصريف النهري وكمية المياه وسرعة تيار الماء وتفرعات  أنها

الجريان في السطوح  ةتزداد سرع إذحها ، تحديد سرعة الجريان على سط عبرالجداول ، 

الشديدة النحدار ويقل الجريان في السطوح القليلة النحدار فتبقى المياه لمدة طويلة تتعرض 

 ان هناك عالقة تربط إذ، (0)في المياه األمالحالتبخر وتعمل على زيادة تراكيز  إلىخاللها 

على تصريف الماء الزائد يتوقف على درجة عامل السطح بعامل التربة فسمك التربة وقابليتها 

لي وبالتا، تتماسك  أنانحدار السطح ، فعندما يكون انحدار السطح شديداً يتعذر على التربة 

 إلىانحداره قليل فأن ذلك يؤدي  أوكان السطح معتدل  إذا أما اسوف يتسبب بفقدانها لعناصره

، فضالً (3)وعية للمياها على الخصائص النلة تأثيرهوبالتالي ق، جعل التربة محتفظة بعناصرها 

مل المتحكم بتحديد مسارات تلك افي تحديد مستوى كفاءة مشاريع البزل كونه الع همعن انه يس

المشاريع وبيان كلفة شق مجاريها وكلفة صيانتها الفصلية والسنوية وفي تحديد عدد وحجم 

سهلية ومنبسطة  أراضيبانه  يتصف السطح في محافظة كربالء ، (2)محطات الضخ ومواقعها

 اترتفاعمن اإل تخلو وهي بذلك منطقة منبسطة، الغربية  األجزاءفي  تتخللها الوديان

سطح  يتوزع ، (3)ينحدر سطحها تدريجياً نحو السهل الفيضي باتجاه نهر الفراتو، توالتموجا

 وبني حسن ،ية الحسين ري منطقة الدراسة بالسهل الرسوبي الذي تمتد فيه شبكة مبازل مشروع

غربية الهضبة الب القسم الثاني المتمثل عين التمر ضمنمشروع ري شبكة مبازل في حين تمتد 

 .( 1 الخريطة) وكما مبين في 

  رسوبيالسهل الأ . 

ويتميز بقلة  (1 الخريطة)  القسم الشرقي من محافظة كربالء رسوبييشمل السهل ال

(م فوق مستوى سطح البحر في حين يصل 21ها عن )إرتفاعالشمالية ل يزيد  فاألقسامتضرسه 

سطح  إند ـنج األساسلى هذا ـ(م فوق مستوى سطح البحر وع31) إلىالجنوبية  أقسامه إرتفاع

                                                           
صحر في منطقة الفرات األوسط وآثارها البيئية باستخدام نظم عتاب يوسف كريم سريع اللهيبي ، مشكلة الت(0)

 .33،ص3111( ، رسالة ماجستير ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، GISالمعلومات الجغرافية )
رباب ابراهيم محمد العوادي ، اثر التصاريف ) العالية والواطئة ( لمنظومة شط الحلة في كفاية المقنن  (3)

،  اإلنسانية، كلية التربية للعلوم ، رسالة ماجستير 3111 -3111ة من قلي للمحاصيل الزراعيالمائي الح

 . 00، ص 3111جامعة بابل ، 
، تقييم مشاريع البزل في مشروع ري الحسينية كمصدر مائي  وآخرونرياض محمد عودة المسعودي  (2)

 . 03ص ،3101، 2، العدد  1جلد مجلة جامعة كربالء العلمية ، كربالء ، الملبحيرة الرزازة ، 
، في محافظة كربالءالزراعية  األرضعباس عبد الحسين خضير المسعودي ، تحليل جغرافي لستعمالت  (3)

 . 31ص، 0111، جامعة بغداد ، بغداد ،  (ابن رشد)، كلية التربية دكتوراه  أطروحة
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ميز هذا النحدار هنا هو اتجاه ـالجنوب وما ي إلىمال شن الـينحدر انحداراً تدريجياً م األرض

 فعبر مالحظة خريطة اإلرتفاعات ، لوسطاألرض نحو اإلنخفاض من الشرق إلى الغرب نحو ا

 االمتساوية نلحظ عدم انتظام الفواصل الكنتورية وتباعد خطوط اإلرتفاع المتساوي عن بعضه

بعض وهذا يدل على انبساط سطحه وقلة تضرسه ، لذلك غلبت على سطحه صفة النبساط 

لمياه الزائدة عن وهذا أدى إلى صعوبة تصريف ا ، وقلة النحدار ورداءة الصرف الطبيعي

المياه الجوفية مع إرتفاع درجات الحرارة  رتفاع مستوىحاجة النباتات والتربة، مما يؤدي إلى ا

،  الخاصية الشعرية وتتراكم األمالح على سطح التربة بسببالتبخر،  وبالتالي تعرضها الى

ه المبازل ، وبالتالي التأثير على خصائص مياالمر الذي يتطلب انشاء شبكة من المبازل 

( لإلرتفاعات المتساوية لمنطقة الدراسة إن المتدادات الجغرافية 6ويظهر لنا عبر ) الخريطة 

اإلرتفاعات للمبازل الواقعة ضمن مشروع ري أراضي الحسينية تتفق إلى حد كبير مع خطوط 

ً في رسم اتجاهاتها من الشرق إلى الغرب  الذي المتساوية متخذة من هذه النحدارات أساسا

عمل على انسيابية جريان الماء بدون إستخدام مضخات ضخ في نقل المياه ، ويظهر ذلك 

إمام عون ،  ،بشكل واضح في عدد من مبازل مشروع ري الحسينية منها ) مبزل إمام نوح 

 ومبـــــــازل ، خ الرزازة لتصب في بحيرة الرزازةإلى ان تصل إلى محطات ض مبزل اسود (

 (5) الخريطة
  السطح في محافظة كربالء  قسامأ 

 

جمهورية العراق ، وزارة الصناعة والمعادن ، المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري :  المصدر

  .1991،المعدني ، تقرير عن جيولوجية كربالء وعين التمر
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كانت تصب مشروع ري بني حسن منها ) مبزل أبو سفن ، المشورب ، إمام منصور ( بعد ان 

نهر الفرات عن طريق قناة ناقلة استخدم فيها المضخات لرفع المياه وتحويلها إلى نهر في 

الفرات إل انه تم تحويل مساره ليصب في مبزل كربالء مع التجاه العام للسطح لتصب بعدها 

في بحيرة الرزازة ،  في حين اتخذت بعض المبازل بحسب التجاه العام للسطح اتجاهاً جنوبياً 

ر في صرف مياهها إلى نهر الفرات فالنحدار العام الذي ساعد على انسيابية المياه إلى الذي اث

 .(6)نهر الفرات بدون محطات ضخ  مثل مبزل الهنيدية ومبزل السجلة 

 الهضبة الغربيةب . 

وهي تقع غرب منطقة السهل ، انتشاراً في منطقة الدراسة  األوسعوهو القسم الثاني 

 إذ ديد الحد الفاصل فيما بينهما لتجانس ظروف المناخ ولستواء الهضبةيصعب تح إذ رسوبيال

و نحو الشمال الشرقي نحتتميز بانبساط سطحها وانحدارها التدريجي من الجنوب الغربي 

ي ف(م فوق مستوى سطح البحر في جنوبها 031يظهر خط الكنتور ) إذ الرزازة ، منخفض

من المثلث الذي تشكل  اإلقليمويقرب شكل هذا (م في شمالها ، 21حين يمر خط الكنتور )

،  (3)عند حافة الطار إضالعهالسهل الفيضي بينما تنتهي  إقليمقاعدته الحدود الشرقية لها مع 

يظهر بوضوح تقارب خطوط الكنتور  (6) ات المتساويةرتفاعاإل الخريطةالحظة م عبرو

مما  ، انبساط سطحه وقلة تضرسه دل علىوهذا ي باتجاه الجنوب الغربي اتساعهاوانتظامها و

الذي مستوى مائها الجوفي األمر  إرتفاعو وتغدق تربتها جعلها تتسم برداءة صرفها الطبيعي

هذا الظروف تحتم على انشاء شبكة للبزل ، الحرارة مشكلة التملح  درجات إرتفاعيسبب مع 

 وبالتالي تأثيرها على الخصائص النوعية لمياه المبازل .

شبكة المبازل الممتدة ضمن المتدادات الجغرافية ل إن (6 الخريطة)  عبرحظ كما نل

 حد كبير مع النحدار العام للهضبة الذي ينحدر من الجنوب والجنوب  إلىتتفق  الهضبة الغربية

 (م عند21منسوب ) إلى(م 11الغربي باتجاه منخفض الرزازة والتي يبدأ امتدادها من منسوب )

ة وان امتداد شبكة المبازل سجميع المبازل نفذت بالقرب من العيون الرئي بحيرة الرزازة ، وان

 :  (2)إلى أدىفي منسوب أوطأ من منسوب العيون 

 منسوب المياه الجوفية في جميع بساتين عين التمر . إنخفاض 

  منها . األكبرنضوب جميع العيون الثانوية واندثار القسم 

                                                           
 .3/3/1033الباحثة ، الدراسة الميدانية ، أجريت الحد بتاريخ  (6)
بشار محمد عويد القيسي ،طرق النقل البري في محافظة كربالء ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة  (3)

 .13، ص 3116بغداد ، 
، شعبة  مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، تقرير عن مشروع شبكات البزل في قضاء عين التمر (2)

 .3102، عين التمر
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 الرئيسة العيون مياه تصريف خفاضإن . 

 تأثير مياه  إلى أدىمياه السقي بعد حفر المبازل الرئيسة ، مما  شحهمعاناة الفالحين من  بدء

 على خصائص مياه البزل ضمن شبكة عين التمر . اآلبار

أوطأ نقطة في منطقة الدراسة حيث يتدرج إرتفاع المياه  منخفض الرزازةولما كان 

 على اختيار موقع محطة ضخ ساعد م فوق مستوى سطح البحر(3331-31فيها ما بين )

مبازل مشروع ري الحسينية وجزء من مياه مبازل مشروع بني حسن إذ تصل  لتصب فيه مياه

(م فوق مستوى سطح البحر 31ـ  31ات المتساوية عند تلك النقطة ما بين )رتفاعخطوط اإل

ات المتساوية عند تلك النقطة ما بين رتفاععين التمر وتصل خطوط اإل أراضيومياه مبازل 

 . (م لذا لبد ان نتناوله بشي من التفصيل21ـ  21)

(كم 10يقع منخفض الرزازة في الجزء الشمالي الغربي من منطقة الدراسة على بعد ) 

عن طريق قناة تخلية  ابحيرة الحبانية وتتصل بهنوب من الج إلىغرب مركز مدينة كربالء و

( 133كربالء ) الجزء الواقع ضمن محافظة، والنبار  ع ضمن محافظتي كربالءالمجره ، تق

( ضمن %1233بنسبة ) 3( كم166( من مساحة البحيرة الكلية و)%3636أي بنسبة ) 3كم

ً لختالف  3(كم0101-0111وتبلغ مساحة البحيرة ) (0)لمحافظة النبار اإلداريةالحدود  تبعا

، الغربية منها وتسمى بحر الملح  أساسيتين (*)ض من وهدتينمناسيب المياه ، ويتألف المنخف

وهي  سطح البحر فوق م(06)وهي وهدة واسعة تقع في الجزء الغربي من البحيرة عند مستوى

الغربية بحدود بساتين  الجنوب حتى تتصل حافتها إلىوتمتد من الشمال أوطأ نقطة في البحيرة 

الشرقي من البحيرة  الجنوبي في الجزء دبس أبية بهور امسماثه ، أما الوهدة الثانية فهي الشث

 ، وقد غطت المياه كال الجزأين( 1 الخريطةنظر ) ي  (3)البحر (م فوق سطح30عند مستوى )

م فوق مستوى سطح (33331منسوب المياه عند مستوى ) وصل إذ 31/3/0130وذلك يوم 

نجم عنه تباين مكاني في ي ، من هذا نستنتج ان التباين في خصائص السطح ، (2)البحر

 . الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه المبازل

 

 

                                                           
مؤتمر  حيرة الرزازة ، )عدد خاص(لب ومنشئيه تاريخيةالمسعودي وآخرون ، دراسة رياض محمد علي  (0)

 . 31، ص3111 جامعة كربالء ، كلية التربية ،
 . األرضالهوة من  أوالمنخفضة  األرضومفردها وهدة وتعني  )*(
،  كربالءالزراعية في محافظة  األرضلستعمالت  ألخرائطيهاني جابر محسن المسعودي ، التمثيل  (3)

 .34، ص 3100 رسالة ماجستير ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ،
 .32بحيرة الرزازة ، مصدر سابق ، صل ومنشئيه تاريخيةرياض محمد علي المسعودي وآخرون ، دراسة  (2)
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                Climate   : المناخ.  2

سواء كان هذا التأثير  ة المؤثرة في كمية ونوعية المياهالمناخ احد العوامل الطبيعي يعد

ناخ التي تؤثر في المياه للم األساسيةعامل المطر والتبخر من العوامل ف ،مباشر أو غير مباشر

 التبخر كلها لها تأثير على كمية ونوعية مياه إنخفاض أو إرتفاعو األمطارفزيادة او قلة سقوط 

لسنوية الشهرية والفصلية وا تصاريفالول األول عن كمية ؤالمسفضالً عن كونه  ،(0)المبازل

حيث إن هنالك عالقة  ، األمالح الموجودة في المياه تصاريف بتركيزقة تلك العالو مياهلل

مياه د عادة في حالة قلة الوالتي تزدا وتركيز األمالح ة التصاريفبين كمي تجمع عكسية

 ، تأثيره على خصائص الترب عبرغير مباشر  اً تأثيرمن جهة أخرى يظهر للمناخ ، وبالعكس 

في  اً صه امرذا تعد دراسته ومعرفة خصائلكمية ونوعية مياه المبازل ،  ىوبالتالي التأثير عل

 . غاية األهمية

ويتميز هذا النوع من المناخ ،  (3)(BWH) جافال اإلقليمبالء ضمن رتقع محافظة ك

المدى الحراري اليومي والسنوي ، وقلة  إرتفاعبالتالي و، الشمسي  اإلشعاعمعدلت  إرتفاعب

ناخ بشكل الم مناقشة عناصر عبرويمكن التعرف على الصفات المناخية  ،الساقطة  األمطار

 .تفصيلي 

 

 Solar Radiation:    الشمسي اإلشعاعأ .  

الشمسي المصدر الرئيس للطاقة على سطح األرض ، كما انه العامل  اإلشعاعيعد   

على درجات الحرارة  حيث يؤثروخصائصها  األخرىفي عناصر المناخ  األساسالمؤثر 

ً  والرطوبة النسبية رتبط عمليات التسخين والتبخر الشديد من ، إذ ت (2)، وكذلك على التبخر أيضا

الذي يتأثر بمدة سطوع الشمس التي تنتج  اإلشعاعالتربة والسطوح المائية ارتباطاً وثيقاً بشدة 

 إن إذ،  وبكميته األخرىتلك التغيرات في العناصر المناخية  إلحداثالطاقة الحرارية الالزمة 

 األشعةكبيراً في كمية  أثراً من الغيوم  وزاوية سقوطه وصفاء السماء اإلشعاعلطول مدة 

درجة حرارة  إرتفاععلى  بأخر أوفي منطقة معينة وينعكس ذلك بشكل  األرض إلىالواصلة 

                                                           
، دار صفاء 0، طحميدان الشواورة ، علم المناخ وتأثيره في البيئة الطبيعية والبشرية في العالم إعلي سالم  (0) 

 . 131، ص3103للنشر والتوزيع ، عمان ، 
تقييم مشاريع البزل في مشروع ري الحسينية كمصدر مائي  ، رياض محمد علي المسعودي وآخرون (3)

 .0لبحيرة الرزازة ، مصدر سابق ، ص
 .   30، ص 0031، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ،  2علي احمد غانم ، الجغرافيا المناخية ، ط (2)
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إذ إن ساعات السطوع النظرية تعني معدل طول ساعات سطوع  (0)هاإنخفاض أوالمنطقة 

وتعتمد اعتماداً كلياً  الشمس المضيئة ، أي المدة التي تستلم فيها األرض اإلشعاع الشمسي ،

على دوران األرض حول فلكها ، أما ساعات السطوع الفعلية فهي معدل عدد ساعات سطوع 

 كما هو الحال في جهازالشمس الفعلية التي يتم قياسها بواسطة األجهزة المستعملة 

(Pyranometer( وكرة كامبل )Cample-stoke ) ، قصر الفترة  أووالتي يتأثر طول

ان المهم من ، للسطوع الفعلية ببعض المظاهر كوجود الغيوم ووجود الغبار في الجو الزمنية 

عدد  إرتفاع، ان (3)ذلك هو ساعات السطوع الفعلية لما لها من اثر في تصاريف المياه ونوعيتها

في  األمالحتراكيز  إرتفاعوبالتالي ، القيم الحرارية والتبخر  إرتفاعساعات السطوع يرافقه 

 واألراضيها يؤثر في الحتياجات المائية للمحاصيل إرتفاع إنفضالً عن ،  بزلمياه ال

فكلما ازداد عدد ساعات السطوع الشمسي رافق ذلك زيادة في الحاجات المائية   الزراعية

والتأثير على خصائص المياه التي في التربة  األمالحتركز  إرتفاعوبالتالي زيادة التبخر و

 .تصرف إلى المبازل

الشمسي في منطقة الدراسة  اإلشعاعالمعدل السنوي لكمية  إن( 3) الجدولمن  يتبين  

 في شهر (ساعة/يوم  1310)  أقصاهيبلغ  إذوهذا المعدل يتباين شهرياً  ساعة/يوم( 131يبلغ ) 

مدة تقل الشمسي ثم  اإلشعاعوكبر زاوية ، وقلة الرطوبة ، وذلك بسبب صفاء السماء  ؛تموز

ً السطوع  في  أدناها إلىتصل مع تناقص زاوية اإلشعاع الشمسي ، وطول النهار حيث  تماشيا

الشمسي  اإلشعاعلن زاوية  م(ساعة/يو633،632) تبلغو وكانون أول ثانيالكانون  يشهر

 معدلت الرطوبة النسبية . إرتفاعاقل ما يمكن وذلك لكثرة الغيوم و إلىتصل 

مما يؤدي إلى  ،عدل طول ساعات النهارويعكس هذا التباين في مدة السطوع زيادة م

من التربة والنباتات وبالتالي زيادة قيم ، فضالً عن إرتفاع التبخر للمياه  للمياه إرتفاع قيم التبخر

تأثيرها وبالتالي  في التربة األمالحنسبة تركز  إرتفاعالستهالك المائي للمحاصيل الزراعية و

 .بازل على الخصائص النوعية والكمية لمياه الم

 

 

 

 

                                                           
رسالة ،  الحاجات المائية لمشروع الدلمج الروائي في محافظة واسطرنا فاروق أرزوقي الشيخلي ،  (0)

 . 11ص، 3111ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
 . 30، مصدر سابق ، ص  رباب ابراهيم محمد العوادي (3)
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 (2) الجدول
 (م2102-0891) في محافظة كربالء للمدةالسطوع الفعلي لإلشعاع الشمسي )ساعة/يوم( 

 السطوع الفعلي )ساعة / يوم ( الشهر

 1,3 كانون الثاني

 3,3 شباط

 3,3 آذار

 1,1 نيسان

 1,2 مايس

 10,3 حزيران

 10,9 تموز

 10,3 آب

 10,3 أيلول

 1,8 األولتشرين 

 1,8 رين الثانيتش

 1,2 كانون األول

 1,8 المعدل السنوي

 .2013بيانات غير منشورة لسنة ، العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي الهيئةوزارة النقل والمواصالت،: المصدر

 

   Temperature :  . درجة الحرارةب 

غير  أوباشرة تعد الحرارة من العناصر المناخية المهمة لرتباطها الوثيق بصورة م

وإنها تتحكم في توزيع المياه على سطح األرض، كما مباشرة بالعناصر المناخية األخرى ، 

ولدرجة الحرارة تأثير كبير ومحتمل على إمدادات المياه ونوعيتها واستهالك الطاقة 

 .ت الموارد الطبيعية ، ومتطلبات الري واألمور الحيوية لإلنسان والحيوان والنباتإستعمالو

تأثيرها المباشر على قيمة التبخر  عبرتؤثر درجة الحرارة على نوعية المياه وكميتها 

وتغير  األمالحكلما زادت درجات الحرارة زادت عمليات التبخر من المياه وتركز  إذ مياهلل

، فضالً عن  درجات الحرارة إنخفاضنوع وكمية المياه ، في حين يحدث العكس في حالة 

، وبالتالي تأثيرها على خصائص تأثيرها على التربة  عبرر على المياه مباش تأثيرها غير

سيتم تناول  ولبيان مدى تأثير درجات الحرارة في منطقة الدراسة على مياه المبازل ،(0)المياه

 . معدلت درجات الحرارة

 إلىيصل  منطقة الدراسةل( أن معدل درجة الحرارة السنوي 2) الجدوليتضح من 

ً  ،ْم(  33.4)  من شهر) نيسان رتفاعتبدأ درجات الحرارة باإل إذويتباين هذا المعدل شهريا

                                                           

imate Change On Water Richard M.Adams, Dannele E.Peck, Effects Of Cl1)(

Resources, The Magazine Of Food, Farm And Resources, Issues,23(1), 2008, p.12    
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تبلغ  آبشهر في و ْم( 2430في شهر تموز وتبلغ ) أقصاها إلىومايس وحزيران ( وتصل 

في  أدناها إلىتصل  أن إلىالتدريجي  نخفاضباإل أيلولم تأخذ معدلتها بعد شهر ث ْم( 2633)

وفي شهر كانون  (مْ  0033)ل معدل درجة الحرارة في هذا الشهر يص إذشهر كانون الثاني 

المعدل السنوي العام لدرجات  إن (2) الجدوليظهر من ( ، ومْ  0331)األول تصل إلى 

تبدأ درجات  إذ( ويتباين هذا المعدل شهرياً مْ  2032في منطقة الدراسة يبلغ ) العظمى الحرارة

في شهر تموز  أقصاها إلى( وتصل س وحزيرانر)نيسان ومايـمن شه رتفاعرة باإلالحرا

 نخفاضباإل أيلول( تم تأخذ معدلتها بعد شهر مْ  3330وتبلغ )  آب( وشهر مْ  3336غ ) ـوتبل

ي هذا ـمعدل درجة الحرارة ف يصل إذفي شهر كانون الثاني  أدناها إلىتصل  أن إلىالتدريجي 

معدل  أوطأ( ويبلغ مْ  0130السنوي )معدل درجة الحرارة الصغرى ْم( ، ويبلغ 0631)  الشهر

في بعض ليالي شهر  إلالصفر المئوي  إلىخالل كانون ثاني ونادراً ما يهبط ( مْ  136لها )

 أعالهاتصل إلى  أنالتدريجي إلى  رتفاعباإل آذارم تأخذ معدلتها بعد شهر ثكانون ثاني وشباط 

 . (مْ  3134يصل معدل درجة الحرارة في هذا الشهر ) إذ تموزفي شهر 

 (3) الجدول
-0891) لمدةعظمى والصغرى في محطة كربالء لالمعدالت الشهرية لدرجات الحرارة ال

 م (2102
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،بيانات غير منشورة لسنة لهيئةاوزارة النقل والمواصالت ، : المصدر

2013. 

  

 

 (م  الصغرى ) (م  العظمى ) (م   ) المعدل الشهري الشهر

 8,1 11,9 11,2 كانون الثاني

 1 1998 13,3 شباط

 11,2 22,3 13,1 آذار

 11,2 31,9 28 نيسان

 23,3 31,1 29,9 مايس

 23,2 22,0 32,1 حزيران

 29,3 22,1 33,1 تموز

 21,3 22,1 31,2 آب

 22,3 20,2 32,8 أيلول

 19 33,8 21,2 تشرين األول

 13,8 23,9 11,3 تشرين الثاني

 3,9 11 12,9 كانون األول

 11,1 31,3 22,3 المعدل السنوي
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 إرتفةةاعف  المبةةازل ميةةاهات الحةةرارة تةةأثيراً كبيةةراً علةةى خالصةةة ذلةةك يتضةةح أن  لةةدرج

، زيةةادة نسةةبة التبخةةر مةةن الميةةاه  إلةةىيةةؤدي الصةةيف  أشةةهردرجةةات الحةةرارة وخصوصةةاً خةةالل 

معةةدلت النةةتح مةةن  إرتفةةاعفضةةالً عةةن  ،اه الكميةةة والنوعيةةة وبالتةةالي تغيةةر فةةي خصةةائص الميةة

 أدىالذي  األمر ،زيادة الحاجات المائية  وبالتالي،  ح التربةالنباتات وزيادة تبخر المياه من سط

 األمةالحوبالتةالي زيةادة تراكيةز ، بفعل الخاصية الشعرية سطح التربة على  األمالحانتشار  إلى

 . في مياه البزل 

 Winds:    ياح الرج . 

تبلغ (3102-0111للمدة )ان المعدل السنوي العام لسرعة الرياح  (3) الجدولمن  تبيني        

ً م/ثا ( ويتباين هذا المعد334)  له في شهري حزيران وتموز  معدلً  أعلىيصل  إذل شهريا

الشتاء  أشهري م/ثا ( على التوالي ثم تأخذ هذه المعدلت بالهبوط ف236م/ثا ( و ) 231ويبلغ ) 

)  إلىثاني ال وكانون م/ثا(031) إلى تشرين اولو م/ثا(031) تشرين الثانيإذ تصل في شهر 

ويتباين تأثير الرياح على مستويات المياه على وفق ، معدلتها  أدنىم/ثا ( مسجلة 330

ر في تكون الرياح الحارة الجافة ذات قابلية عالية في زيادة التبخ إذالخصائص التي تحملها 

  إلىسرعتها  تزداد ماعند أكثرير الرياح ـكس عندما تكون باردة ، ويبرز تأثـــحين يحدث الع

 (4) الجدول
 (م2102-0891) لمدةمعدل سرعة الرياح )م/ثا( في محافظة كربالء ل
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 سرعة الرياح )م/ثا( الشهر

 2,1 كانون الثاني

 2,1 شباط

 3,1 آذار

 3,1 نيسان

 2,9 مايس

 3,9 حزيران

 3,1 تموز

 2,1 آب

 2,2 أيلول

 1,9 تشرين األول

 1,1 تشرين الثاني

 2,2 كانون األول

 2,3 المعدل السنوي
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 لن الهواء الساكن ل يساعد على استمرار،(0)التبخر عةسر زيادة في إلى ( وهذا يؤدي01%) 

المتشبع مع  ءواـهببخار الماء بينما الهواء المتحرك يعمل على خلط ال نتيجة لتـشبعهخر ـالتب

ل ـواق واء جافـماء ليحل محلها هـببخار ال الطبقة المشبعة إزاحةعـلى  ملـالهواء الجاف وتع

كلما ازدادت سرعة الرياح زادت  إذالتبخر استمرار عملية لى ـبخار الماء مما يساعد عبعاً بـتش

وبالتالي زيادة ، زيادة نسبة التبخر  إلى يؤدي اشتداد سرعة الرياح إنويعني هذا  (3)التبخر

، زيادة تبخر التربة  إلى باإلضافة، بالتالي زيادة نسبة تركز الملوحةالمفقود من مياه المبازل و

 . ات التربة واختالطها بمياه البزلنقل ذر وبالتالي تفككها وسهولة

ومن الظواهر المصاحبة لحركة الرياح العواصف الغبارية وهي من الظواهر المميزة  

لمناخ المناطق الجافة وشبه الجافة التي تمتاز بصيف حار جاف وطويل مع قلة المطار 

ً مفككة وسهولة حر وتذبذبها كة جزئياتها ، فان اي حيث تكون التربة في هذه المناطق غالبا

لذا ستزداد سرعة العواصف ،  (2)م/ثا( سيؤدي الى اثارة غبار1هواء هاب تزيد سرعته عن )

كلما زادت سرعة الرياح التي تساعد على اثارة كميات ضخمة من الغبار والتربة العالقة بها 

ً بالظروف المناخية كالرياح والضغط الجوي ً وثيقا ، ان لهذه  ولهذا فهي ترتبط ارتباطا

العواصف تأثير على نوعية مياه المبازل حيث يمكن لهذه العواصف ان تكون محملة بذرات 

 غبار تتكون من مواد سامة وتؤثر على الخصائص النوعية لمياه المبازل .

( ان مجموع تكرار عدد العواصف الغبارية السنوي وصل 1تضح من الجدول )ي

ً واحتلت أشهر نيسان ومايس41) ( على 3322،3330ذ بلغت )إ، اعالها تكراراً  ( يوما

مستوياتها خالل لى شهر كانون الثاني لتسجل ادنى إالتوالي، وتأخذ بالتناقص من شهر آب 

ً ؛ بسبب 133) شهر تشرين أول حيث تبلغ ، وزيادة كمية  نخفاض درجات الحرارةإ( يوما

غطاء النباتي الذي يعمل على رتفاع نسبة رطوبة التربة ، وزيادة نمو الإسقوط المطار ، و

 تماسك التربة .

 

 

 

                                                           
الروائي والستغالل األمثل لمصادر المياه في  –علياء حسين سلمان البو راضي ، تقويم الوضع المائي  (0)

 . 20، ص  3116ات ، جامعة الكوفة ، منطقة الفرات األوسط ، رسالة ماجستير ، كلية التربية للبن
الجافة ، وزارة التعليم العالي  األراضيقصي عبد المجيد السامرائي ، عبد مخور نجم الريحاني ، جغرافية  (3)

 .40،ص 0111لمي ، جامعة بغداد ، والبحث الع
ع ، عمان ، الردن ، قصي عبد المجيد السامرائي ، مبادئ الطقس والمناخ ، دار اليازوردي للنشر والتوزي (2)

 .263،ص3111
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 (5جدول )
 (م2102-0891تكرار العواصف الغبارية للمدة )المعدالت الشهرية والمجموع السنوي لعدد أيام 
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 Rains :     د  . األمطار

 إن إذ المبازل مياهي تؤثر على كمية ونوعية العناصر المناخية الت أهممن  طاراألمتعد 

يؤثر على مستويات  إذوحيوي للمياه  أساسيسقوطها دور  وأوقاتالساقطة وكمياتها  لألمطار

 . ترتفع مستويات المياه مع زيادة التساقط وتهبط مستوياتها مع قلة التساقط إذالمياه 

عمليات الخلط  عبرتعمل على التأثير على نوعية المياه  فإنها طاراألموعند زيادة كمية 

وبالتالي قلة تراكيز العناصر التي تحويها المياه ، ، المائي وحركة المياه وزيادة التصريف 

ينخفض تصريف المياه وتزداد تراكيز حيث  األمطارويحدث العكس عند انعدام سقوط 

الغزيرة تزيل  فاألمطارربة على الت األمطارعن تأثير  فضالً ،  (0)العناصر الكيميائية للمياه

 صعوبة ، وبالتاليالدقيقة  هاحبيباتومن عناصرها  هاالتي تحويها التربة وتجرد العناصر كثيرال

 . زلابملمياه ال نوعيةعلى الخصائص ال مما ينعكس (3)هاتماسك

( ملم 00132غ )يبل األمطارالمجموع السنوي العام لكمية  إن( 6) الجدوليظهر من 

ً  األمطارتتباين معدلت سقوط و(3102-0111للمدة ) في شهر  أقصاها إلىتصل  إذشهريا
                                                           

دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة  أطروحةشكري الحسن ، التلوث البيئي في محافظة البصرة ،  إبراهيم (0)

 . 31، ص 3100البصرة ، 
  .341، ص0161 ا ،أسس الجغرافيا المناخية والنباتية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ،علي البن   (3)

 معدل العواصف  الغبارية /يوم  الشهر

 0,133 كانون الثاني

 0,31 شباط

 1,033 آذار

 2,21 نيسان

 2,33 مايس

 0,81 حزيران

 0,21 وزتم

 0,181 آب

 0,11 أيلول

 0,2 تشرين األول

 0,11 تشرين الثاني

 0,01 كانون األول

 3,9 المعدل السنوي
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،  آب -تموز  -حزيران كلياً في أشهر  األمطار( ملم في حين تنقطع 3131تشرين ثاني وتبلغ )

ة لدراسة قليلة وغير موزعالساقطة على منطقة ا األمطاركمية  إن (6) الجدولكما يتضح عبر 

مظاهر  أهممن  األمطار، لذلك تعد  الصيف الحار أشهر منتظم وتقل ثم تنعدم خالل بشكل

قيام الزراعة  عبرالتساقط التي اثرث على امتداد شبكة الري والبزل في منطقة الدراسة ، وذلك 

وبالتالي امتداد شبكة البزل ، بار في عين التمر ي الحسينية وبني حسن واآلجدولمن  المروية

 .كملة لشبكة الري الم

 

 (6) الجدول
 (م2102-0891) لمدةمعدالت األمطار الشهرية في محافظة كربالء ل
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 كمية األمطار/ملم الشهر

 23,0 كانون الثاني

 3,31 شباط

 8,13 آذار

 2,13 نيسان

 2,13 مايس

 - حزيران

 - تموز

 - آب

 0,1 أيلول

 2,01 تشرين األول

 29,1 تشرين الثاني

 20,3 ألولكانون ا

 111,3 السنوي مجموعال
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 Relative Humidity     . الرطوبة النسبية :ـ ه

بخار الماء الموجود فعالً في حجم  لمقدار الرطوبة النسبية بأنها النسبة المئوية رفتع

يتحمله الهواء من بخار الماء  أنمقدار ما يستطيع  إلىمعين من الهواء في درجة حرارة معينة 

المناخية  وتتأثر الرطوبة النسبية بالعناصر، (0)لتشبع حجم الهواء في نفس درجة الحرارة

 ية التبخر كلما كانت نسبهاعمل حيث تزداد ومعدل التبخرالمترابطة معها كدرجة الحرارة 

درجة الحرارة حيث أنها تتناسب عكسياً مع الحرارة ، كما  إرتفاعوتزداد نسبها مع  منخفضة

 . (3)تتأثر بحركة الرياح وسرعها

( ويتباين  %36المعدل السنوي العام للرطوبة النسبية يبلغ )  إن( 4) الجدوليظهر من 

بلغ )  كانون األولثاني وال تشرينشهر  معدل في أقصىا  إذ سجل هذا المعدل شهري

، ثم تأخذ معدلت  األمطارلكثرة الغيوم وسقوط  ( على التوالي%40366و ) (40316%

( إلرتفاع درجات %3331في شهر تموز وتبلغ ) أدناهاالرطوبة باإلنخفاض لتصل إلى 

 الحرارة وصفاء السماء .

 (7) الجدول
 (م2102-0891) لمدةء لالرطوبة النسبية بـ)%( في محافظة كربال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2013العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،بيانات غير منشورة لسنة  الهيئةدر/ وزارة النقل والمواصالت،المص

                                                           
 .43ف عبد المجيد فايد ، جغرافية المناخ والنبات ، دار النهضة العربية ، بيروت ،بدون سنة طبع ،صيوس (0)
 ،دار الضياء للطباعة، 0، ط  علي صاحب الموسوي ، عبد الحسن مدفون أبو رحيل ، علم المناخ التطبيقي (3)

 3. 220، ص  0310 النجف الشرف ،

 الرطوبة النسبية )%( الشهر

 30 كانون الثاني

 11,81 شباط

 21,3 آذار

 39,2 نيسان

 33,3 مايس

 23,3 حزيران

 22,9 تموز

 21,11 آب

 32,9 أيلول

 22,11 تشرين األول

 31,91 تشرين الثاني

 31,11 كانون األول

 21,02 السنوي مجموعال
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ً آ إلىفي منطقة الدراسة من شهر  تتباين معدلت الرطوبةنستنتج من هذا أن   خر تبعا

ن آثر على وما لهذا م وكميات األمطار الساقطة، والضغط الجوي ، تباين قيم درجات الحرارة  إلى

وبالتالي ، نسبها تزداد عمليات التبخر من مياه المبازل  إنخفاضذ بإتباين خصائص مياه المبازل 

عمليات النتح إذ  عبرزيادة تراكيز األمالح فيها ، فضالً عن تأثيرها على الحاجات المائية للنبات 

طلب زيادة الحتياجات مما يت األمالحزيادة  يؤدي إلىبة التربة وزيادة الجفاف رطوإن فقدان 

 تراكيز العناصر الملحية في مياه البزل .وهذا ما ينعكس تأثيره على المائية للمحاصيل الزراعية 

 Evaporation   . التبخرو  

عندما تحصل جزئيات الماء على الطاقة الحرارية أثناء التسخين ، تتزايد الطاقة 

بعض اآلخر تي تربط جزئيات الماء بعضها بالالحركية للجزئيات إلى أن تصبح اكبر من القوى 

وبازدياد معدلت الحرارة تزيد حركة ،  وتسمى هذه العملية التبخر، فتتحول إلى الحالة الغازية 

حيث تزداد  ، عامة للمناخ والتغيرات المناخيةفان حالة التبخر تتأثر بالحالة الجزئيات الماء لذا 

 الحرارة درجات إرتفاعالشمسي ، و اإلشعاعات كمية التبخر بزيادة سرعة الرياح ، وساع

 التبخر أحد العناصر المناخية التي تحدد كمية المياه الجارية د  يعو( 0) وإنخفاض الرطوبة النسبية

 . (3)من المياهما تسببه في ضياع الكثير  عبر

 تبلغ (3102-0111) المدةخالل مجموع كمية التبخر  إن( 1) الجدوليتضح من 

( ملم 31333شهر تموز )  في أقصاها تبلغ إذ، وتتباين معدلت التبخر شهرياً  ( ملم34631)

درجات  إرتفاع إلىيعزي هذا التباين  أن( ملم ، يمكن 6033في شهر كانون ثاني )  أدناهاوتبلغ 

نسب التبخر انعدام الغيوم فيما يخص حدود  أوالحرارة وقلة الرطوبة النسبية في الجو وقلة 

معدلت الرطوبة النسبية في الجو فيما  إرتفاعدرجات الحرارة و إنخفاضب وبسب، العالية

مجموع قيم التبخر السنوي في منطقة  إنيخص حدود نسب التبخر الواطئة ، من ذلك نجد 

 .الساقطة  األمطارالدراسة تفوق كمية 

 

 

 

 

                                                           
ُ  لبياتي اوي ، عدنان هزاع اصباح محمود الر (0) ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 3علم المناخ ، ط س  ، أس 

 .320، ص 3110جامعة الموصل ، 
،  0114، الشركة حديثة للطباعة ، الدوحة ،  0 طالجغرافية المناخية ،  أسساحمد عبد هللا احمد بابكر ،  (3)

 .311 ص
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 (9) الجدول                              
 (م2102-0891) لمدةالء لكمية التبخر )ملم( في محافظة كرب

 كمية التبخر )ملم( األشهر

 11,2 كانون الثاني

 93 شباط

 111,8 آذار

 233,3 نيسان

 301,3 مايس

 209,1 حزيران

 282,2 تموز

 203,2 آب

 299,2 أيلول

 193,1 تشرين األول

 31,3 تشرين الثاني

 13,1 كانون األول

 231,8 المعدل السنوي

 .2013العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،بيانات غير منشورة لسنة  الهيئةنقل والمواصالت،المصدر/ وزارة ال

 

الذي  األمرالتبخر يزداد نشاطه في الصيف وينخفض في الشتاء  ان جنستنتومما تقدم 

تباين كميات المياه المفقودة من مياه المبازل وحدوث التغير في الخصائص النوعية  إلىيـؤدي 

اه ، فضالً عن ان زيادة التبخر يؤدي الى زيادة المياه المفقودة من مياه الري وبالتالي زيادة للمي

عدد الريات ويسهم ذلك في تملح التربة وبالتالي الحاجة الى عملية البزل وهذا سوف يؤثر على 

 الخصائص النوعية والكمية لمياه المبازل .
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 (oilS(   : التربة.    8

ألن نوعيتها العوامل التي أثرت على نوعية مياه البزل  أهممن  التربة عامل د  يع 

ونسجتها وعمقها هي التي تحدد درجة نفاذها واحتفاظها بالماء هذا إلى جانب التأثير الواضح 

زل شبكة مبا ان إنشاءعامل التربة على مياه المبازل فومن اجل معرفة اثر لمكونات التربة ، 

 األمالحمن  وتخليصها األراضيستصالح ا كان الهدف منهاحسن مشروع الحسينية وبني 

المبازل لغسل  قيام شبكةإلى  أدتل عوام اإلنتاجية إنخفاضفكان لظهور مشكلة الملوحة و

 . األمالحالترب من 

لمتداد شبكة المبةازل فةي محافظةة كةربالء فةي إقليمةين طبيعيةين مختلفةين فشةبكة  نظراً 

بنةي حسةن تمتةد فةي إقلةيم السةهل الرسةوبي وشةبكة مبةازل عةين مبازل مشةروع ري الحسةينية و

التمر ضمن إقليم الهضبة الغربيةة لةذا سةيتم دراسةة الخصةائص الطبيعيةة لتةرب هةذين اإلقليمةين 

 ( . 4 الخريطةنظر ي  ) دورها في تغير خصائص مياه البزل بهدف معرفة 

  ترب إقليم السهل الرسوبي .أ

ي الحسةينية جةدولعمليات الترسةيب لنهةر الفةرات و عبروهي الترب التي تكونت حديثاً 

الرواسب الهوائية  عبروكذلك تكونت من الرواسب الناجمة من الرياح ، وبني حسن وفروعهما 

تختلف  أنها إلهذه الترب تكونت من الرواسب  إنمن مناطق خارج المحافظة وعلى الرغم من 

   -: علىويمكن تقسيمها  آخر إلىفي خصائصها من مكان 

 ترب كتوف األنهار :  (River Levee Soil ) 

 بمحاذاة نهر الفرات )شط الهندية( يتحدد وجود هذه الترب في شرق محافظة كربالء

ي جدولوبني حسن وفروعهما التي شكلتها الرواسب الناتجة من مياه نهر الفرات ووالحسينية 

محتوى  إن،  (0)من التربوع الحسينية وبني حسن وكلما اتجهنا جنوباً قلت فرص تواجد هذا الن

( ، ومن  % 21،  33،  32( ومن الطين ) %03، 31 ، 31من الرمل )  األنهارترب كتوف 

ما بين  ذات النسجة غرينية مزيجيهأو  مزيجيهتعد فهي  ، (3)(% 11،  12، 13الغرين ) 

 تهاعلى قابلي إذ تؤثر نسجة التربة ،المتوسطة التي لها القابلية على حركة الماء  الخشنة إلى

 تحديد معدل حركة الماءو بالماء والعناصر الضرورية للنبات وقابليتها للبزل لحتفاظإعلى 

 متوسطةلنسجتها اوتساعد ،(2)تختلف تلك الحركة باختالف النسجة إذوانسيابه في قطاع التربة 

                                                           
 .33مصدر سابق ، ص، عباس عبد الحسين خضير المسعودي  (0) 
في مختبرات جامعة القاسم الخضراء / كلية الزراعة  األنهارمن ترب كتوف  ةائج تحليالت لنماذج ثالثنت (3)

 36/03/3102 بتاريخ الخميس 
 0111سعدهللا نجم عبدهللا النعيمي ، عالقة التربة بالماء والنبات ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  (2)

 . 21،ص
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ً ونفاذيتها السريعة درجة مساميتها  إرتفاعو الخشونة ذات فكانت  ىاألخرالترب  ألنواعقياسا

مما يزيد كمية  (م2-3) بحدود يجاورها من األراضي ها عمارتفاعتصريف طبيعي جيد إل

العميق في هذه التربة على  األرضيمنسوب الماء وقد ساعد المياه التي تبزل من تلك المناطق 

تحت سطح  م( 3-0ما بين ) األرضييتراوح عمق الماء  إذقليلة الملوحة  هاتكون ترب أن

تراكيز  الغذائية مما يقلل من ر بعناصرهاـظة أكثـوقع أن تكون هذه الترب محتفــلذا نت األرض

 .لمياه التي تبزل من تلك المناطق العناصر في ا

 ترب أحواض األنهار  :    (River Basins Soil)  

وقد تكونت هذه الترب من تجمع الترسبات  األنهار أكتافويتحدد موقعها بجانب تربة 

ان محتوى ترب و عن مجاري األنهاراً طيع مياه الفيضانات حملها بعيدالناعمة التي تستالدقيقة 

(  % 21،  24،  2336( من الرمل ، ومن الطين ) % 31،  01،  634) األنهارأحواض 

  يةـينـط مزيجيهب رتعد هذه الت سجةالن ثلثم بيقوبتط، (0)(% 33،  31،  6134الغرين ) ومن

 (7) الخريطة
  الترب في محافظة كربالء أنواع 

 

  الزراعية في محافظة  األرضالستعماالت  ألخرائطيالتمثيل ، هاني جابر محسن المسعودي المصدر :   

  . 11ص ، 2011 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ،كربالء

                                                           
النهار في مختبرات جامعة القاسم الخضراء / كلية الزراعة  احواضماذج من ترب نتائج تحليالت لثالثة ن (0)

 36/03/3102بتاريخ  الخميس 
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 بطيئة إلىوذات نفاذية بطيئة  لمتوسطةإلى ا النسجة ما بين الناعمةذات  ةطينية غريني زيجيهوم

حركة الماء  رب تكون فيهــوهذا النوع من التنســبة الطين والغــرين فيها ،  رتفاعإل جداً 

، ينخفض سطح  (0)وصغرها مساماته بالماء كبيرة لكثرةقابليته على الحتفاظ بطيئة و والهواء

ويرتفع  سطح منطقة كتوف األنهار، ،عن مستوى(م2-3تحتلها هذه التربة بنحو) المنطقة التي

نتوقع في مثل هذه الترب ظهور مشكلة التغدق  اها، لذنخفاضإل فيها مستوى الماء الجوفي

تأثيرها على وبالتالي ، والتملح األمر الذي يزيد من تراكيز العناصر الكيميائية الملحية فيها 

منسوب  إرتفاعطح هذه الترب ونخفاض النسبي لسلإل ، ونظراً  الخصائص النوعية لمياه البزل

قلة المياه مائها الجوفي المالح ودقة نسجتها فقد أصبحت ذات تصريف رديء األمر الذي أدى 

 . المر الذي يتطلب انشاء شبكة من البزل فيها التي تصرف من هذه الترب

 ترب االهوار والمستنقعات  : )Hour And Marsh soils) 

تتصةف هةذه التةرب  إذ ، ربةة أحةواض األنهةار المرتفعةةيقع هذا النوع من التةرب بعةد ت 

ونسةةةةبة  ، (% 33،31،01)مةةةةا بةةةةين جة ناعمةةةةة تصةةةةل نسةةةةبة الرمةةةةل فيهةةةةا سةةةةبأنهةةةةا ذات ن

على  ؤثر هذه التربـلم ت،  (3)(%31،21،21) بين ونسبة الطين ما ، (%30،31،31الغرين)

ريةـفها فةـلم تمتةد تص وب سةطحها ورداءةـمنسة فاضـإنخةسبب ـوذلةك بة ص مياه المبازلـخصائ

 .شبكات المبازل فـيها 

 ترب إقليم الهضبة الغربيةب . 

  الترب الصحراوية 

  ربـالغ إلىتد ـربالء وتمـظة كـاحات واسعة من محافـرب الصحراوية مسـطي التـتغ  

 األساسيةتتكون طبقاتها ،  من ترب السهل الرسوبي ضمن تكوينات الدبدبة والفتحة والفرات

متكونة من صخور المنطقة نفسها وما الترب الصحراوية  أنوالجبس ،  لكلساو، من الرمل 

قامت الوديان الجافة خالل العصور المطيرة بنقلها وإرسابها فوق طبقات من  إذيجاورها 

ً ، لية والرم ، والطينية ،الصخور الجيرية عمليات التجوية  وقد ساعدت في تكوينها أيضا

 لريحياعن اإلرساب  فضالً ، ية للتكوينات المنقولة هذا ايلوجوالب، والفيزياوية  ،الكيماوية

يتبين من التحليل الفيزياوي لهذه الترب إن ، (2)والتي تطورت تحت ظروف المناخ الجاف

 طينـــوال ، (% 34،10233) رينــوالغ (،% 4134،1130) معدل محتواها من الرمل

                                                           
 . 21سعدهللا نجم عبدهللا النعيمي ، عالقة التربة بالماء والنبات ، مصدر سابق ، ص( 3)
القاسم الخضراء / كلية نتائج تحليالت لثالثة نماذج من ترب األهوار والمستنقعات في مختبرات جامعة  (3)

 .36/03/3102بتاريخ   الخميس الزراعة
وديان غرب بحيرة الرزازة الثانوية والشكال المتعلقة بها ، أطروحة  ،هللا صبار عبود العجيلي  عبد(2)

 .12، ص 3111دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
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ً وطبق (0) (130،133) النسجة  ذات نسجه مزيجية رملية ذاتلمثلث النسجة تعد هذه الترب  ا

خشنة جداً، وتكون حركة الماء خاللها سريعة وقابليتها على الحتفاظ بالماء ضعيفة  إلىالخشنة 

معدومة نتيجة لنسجتها  أو قليلة على الحتفاظ بالرطوبة هذه الترب قدرة ، لذلك تكون جداً 

، مما  أخرىلغطاء النباتي من جهة قيم التبخر نتيجة لنعدام ا إرتفاعو (3)الخشنة من جهة

المياه التي لذلك نتوقع في هذه الترب بقلة قليلة الحتفاظ بعناصرها الغذائية يجعلها ترب مفككة 

تراكيز  والمياه المنصرفة منها ذات ب نسجتها ذات النفاذية العالية بتصرف إلى المبازل بس

 نجم ونسجتها التباين في خصائص التربةأن ة ، الغذائيوذلك لسرعة فقدانها لعناصرها  مرتفعة

ً في نسجة كت ، عنه تباين في الخصائص النوعية لمياه المبازل  األنهاروف ــويبدو واضحا

حركة المياه متوسطة وبالتالي تحتفظ برطوبتها  التي تكون فيها سجةـشنة النـالخ إلىالمتوسطة 

وبالتالي ، على تماسك التربة  وهذا يساعد اآلخر بعضتصف دقائقها بالترابط مع بعضها وت

أراضيها مقارنة بتربة األراضي المنخفضة  إرتفاعتكون محتفظة بعناصرها كذلك ساعد 

ينخفض سطح المنطقة التي كتوف األنهار حيث نعومه من تربة  أكثرة المجاورة ذات نسج

فع فيها يرتبالتالي ،عن مستوى سطح منطقة كتوف األنهار، وم(2-3تحتلها هذه التربة بنحو)

، لذا نتوقع في مثل هذه الترب ظهور مشكلة التغدق والتملح  هانخفاضمستوى الماء الجوفي إل

ينجم المنصرفة إلى المبازل هذا التباين األمر الذي يزيد من تراكيز العناصر الكيميائية الملحية 

 عنه تباين مكاني في الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه المبازل.

 (Watering Resources):     رد المائية. الموا8

، المياه السطحية ، المياه الجوفية ( احد العناصر  األمطارتشكل الموارد المائية ) 

في المناطق  أهميتهالزراعي ، وتزداد  اإلنتاجالتي تعتمد عليها الجهود المبذولة لزيادة  األساسية

ل يمكن العتماد  كربالءة في محافظة الساقط األمطاركمية  إنالجافة وشبه الجافة ، وبما 

ية والجوفية المتوفرة الستعانة بالمياه السطح إلىالعامل المهم ذلك  أدىعليها في الزراعة وقد 

والمهمة التي  األساسيةالمياه السطحية والجوفية احد الموارد الطبيعية  د  ، لذا تع في المنطقة

 . فيهاالمحدد الرئيس في تطور الزراعة  د  تعو يها الزراعة الروائية بشكل رئيستعتمد عل

                                                           
ختبرات جامعة القاسم الخضراء / كلية الزراعة في م الترب الصحراويةلثالث نماذج من  نتائج تحليالت (0)

 .36/03/3102 بتاريخالخميس 

. وفي هذا األسلوب  دراسة اختصاراً للوقت والنفقاتتم اعتماد أسلوب العينة المركبة في تحليل ترب منطقة ال

توف أو تم جمع عدة نماذج من كل نطاق للتربة ثم تخلط النماذج وتحلل على أساس عينة واحدة تمثل ترب ك

 أحواض األنهار أو غيرها
 .22 ،ص مصدر سابقسعدهللا نجم عبدهللا النعيمي ، عالقة التربة بالماء والنبات ،  (3)
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مياه  أصنافتحتوي كل  إذ األمالحالعتماد عليها في الزراعة على تجمع  وساهم

 مشكلة الملوحة في التربة في التربة تسبب األمالحوان عملية تراكم ، ذائبة  أمالحالري على 

الزراعية  األراضي إلى مالحاألنقل كميات كبيرة من  عبر تأثيرين ، التأثير المباشر عبر

ً  إلىطرد الماء  إلىالذي يؤدي  رالمروية وبفعل التبخ متراكمة في التربة  األمالحالجو تاركا

والتي تؤثر ، الزراعية  األراضيرفع مستوى المياه الجوفية في  عبروالتأثير غير المباشر 

الري في زيادة ملوحة في عملية التملح ، وبشكل عام يزداد دور مياه  أساسبدورها بشكل 

، كما تعمل مياه الري ( 0)فيها األمالحالتربة بزيادة كمية مياه الري المستعملة وبزيادة تراكيز 

على إذابة الجبس في التربـة وان هذه اإلذابـة تزداد في حالة السقي بالماء المالح مقارنـة بالماء 

لذا سيتم تناول  (3)ايدـة الكلوروخاص السبب إلى المحتوى الملحـي للماءالعتيادي ويعود 

 . للمياه السطحية والجوفية لمنطقة الدراسة والكيميائية الخصائص الطبيعية

 :  المياه السطحيةأ . 

نهر الفرات من أهم مصادر المياه السطحية لتغذية محافظة كربالء بواسطة نهر  يعد  

لهندية عن طريق مأخذ واحد الحسينية وبني حسن اللذان يتفرعان من نهر الفرات مقدم سدة ا

ي الحسينية وبني حسن جدوللبعد إنشاء سدة الهندية الجديدة وفيما يلي شرح مفصل 

 .وفروعهما

ما يزيد على سبعمائة سنة وقد حفر  إلى الجدوليرجع تاريخ : الحسينية  جدولأوالً :       

ا مختلفة لهذ حاتبإصال ونقام المسؤول نهر الفرات إلى مدينة كربالء المياه من إليصال

نهر الفرات مقدم سدة الهندية ويتغذى من الحوض مقدم  أيمنالحسينية  جدوليتفرع ،  الجدول

نهر  أيمنالحسينية من ناظمه الرئيس على  جدولسدة الهندية بواسطة الناظم القديم ، يبلغ طول 

 همااأحدفرعين  علىويتفرع في ذنائبه في مدينة كربالء  م( ك21إلى مدينة كربالء) الفرات 

  . على الجهة اليسرى وهو الهنيدية واآلخرعلى الجهة اليمنى وهو الرشدية ، 

  جداول الري المتفرعة من نهر الحسينية

، يبلغ  (1) الجدول( 1 الخريطةنظر ) ي  ية ست جداول فرعية يتفرع من نهر الحسين

لفرعية بلغ مجموع (كم، وسبع جداول ثانوية تتفرع من الجداول ا1231مجموع أطوالها )

 مجموعتين رئيسيتين :  على(كم ، وقد تم تقسيمها 21321) أطوالها

                                                           
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،  -النظرية والتطبيقية  األسس - ةاحمد حيدر الزبيدي ، ملوحة الترب (0)

 . 002ص، 6111جامعة بغداد ، ، 
 اود سليمان العامري ، التباين المكاني لخصائص التربة في ناحيتي بهرز وبني سعد وعالقاتهاإسماعيل د (3)

 0222، جامعة بغداد ،  (ابن رشد)، رسالة ماجستير، كلية التربية  المكانيـة بالُمناخ والموارد المائيـة

 666،ص
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 (8) الجدول
 جداول الري المتفرعة من نهر الحسينية

ء ، بيانات غير منشورة، مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، شعبة الموارد المائية في مركز قضاء كربالالمصدر : 

2013 . 

 :  جداول الري التي تخرج من الضفة اليمنى لنهر الحسينية أ . 

جةدولً ( 03تتفرع من الضفة اليمنى لنهر الحسينية مجموعة من الجداول يبلغ عةددها ) 

 :جدول الرشدية جدول الوند وحتى  من أروائياً ابتداء

 الوند : جدول 
( بطول 23611قديم يتفرع بالقرب من صدر نهر الحسينية عند الكيلومتر ) جدول 

اً قصيراً اداً نحو الشمال الغربي ثم يأخذ امتداد( كم ومبطن بخرسانة ويأخذ امتد00) إلىيصل 

-311) بين أطوالهاعدد من القنوات اإِلروائية التي تقرب مجموع  نحو الغرب ليتفرع إلى

وخالل هذه المسافة عدد كبير من  الجدول، يخرج من جانبي (م031-11وبعرض )(م 611

( ً مياهه من نهر  الجدوليستمد هذا ، ( منفذاً 12المنافذ اإلروائية التي يصل عددها تقريبا

ما أ ( م031(م وعرض )3إرتفاع )الحسينية عن طريق ناظم صدري مؤلف من بوابة واحدة ب

ً 03161لغ ) ــتبــالوند ف جدولالتي يرويها  األراضيمساحة   الجدولصمم هذا  ،( دونما

ً  /ثا(،وتصريفه التشغيلي على وفق ما2م2بتصريف قدره) ا( ، ويتفرع /ث2م2) صمم عليه أيضا

( 13311( وبطول )1321)عند الكيلومتر الوند(DC2قناة )، الوند  جدولل األيمنمن الجانب 

 /ثا.2( م1313تصريف يبلغ ) كم ومبطن بخرسانة وبمعدل

المساحة التي يغذيها  كم  الجدولطول  الجدولاسم 

 )دونم ( الجدول

 مصدر المياه /ثا(3)مالتصريف التصميمي

 التشغيلي التصميمي

 من أيمن الحسينية 3 3 12819 11 الوند

 من أيمن الوند 1313 1313 - 13311 الوند DC2قناة 

 من أيمن الحسينية 11 11 22212 32 الكمالية

 من أيمن الكمالية 2 2 ضمن الكمالية DC5 03قناة 

 من أيمن الكمالية - - ضمن الكمالية 03111 4قناة 

 من أيمن الكمالية - - ضمن الكمالية 1331 1قناة 

 من أيسر الكمالية - - ضمن الكمالية 4 1قناة 

 من أيمن الكمالية - - ضمن الكمالية 233 01قناة 

 من أيمن الحسينية 3,8 3,8 12813 9,8 ابو زرع

 من أيمن الحسينية 2 2 12920 11 الرشدية

 من أيمن الرشدية 0 031 1124 1 العجمية

BC1 3 أيسر الوند أيمن الكمالية - - من الكماليةض 

 من أيسر الحسينية 1 2 2113 11 الهنيدية
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 الكمالية :  جدول 

جنوب مركز ناحية  (م111( بمسافة تبعد )02كيلومتر)الكمالية عند ال جدول يتفرع

ً ثم شمالي  جدولوهو  ( كم ،23الحسينية وبطول ) ً بالخرسان ويأخذ اتجاهاً شماليا مبطن كليا

مياهه من نهر الحسينية عن طريق ناظم صدري ذي بوابتين  الجدولغربي ، يأخذ هذا 

/ثا 2( م00ميمي قدره )ـ، تمرر تصريف تص م(3) م وعرض(2) إرتفاعحديديتين عموديتين ب

ً )ـوالت ويخرج من جانبيه عدداً من المنافذ اإلروائية /ثا( .2م 00صريف التشغيلي بلغ تقريبا

عدد كبير من  إرواءتساهم في  م(611-211بين) أطوالها( منفذاً ، والتي تصل 01) إلىتصل 

 ما يقارب إلىمساحة زراعية وصلت  إرواءأهميته في  الجدولولهذا  ، األراضي الزراعية

 (DC5قناة )لقنوات منها الكمالية عدد من ا جدولوتتفرع من جانبي ،  دونم( 33313)

ً وتتفرع ( 3وقناة ) م(03وبطول ) جدول الكمالية أيمنمن وتتفرع  جدول  أيمنمن  أيضا

الكيلومتر عند جدول الكمالية  أيمنتتفرع من  (1قناة )و م(03111الكمالية وبطول )

ً بالخرسان(1331( وبطول )033111)  األيسرتتفرع من الجانب  (9وقناة )،  م ومبطن كليا

ً ب4الكمالية وبطول ) جدولل  /ثا ،2م(0الخرسان ، وبمعدل تصريف يبلغ )( كم ومبطن كليا

ً وتتفرع ( 10وقناة )  م(233( وبطول )06ند الكيلومتر )الكمالية ع جدول أيمنمن  أيضا

ً ويخرج من جانبيه عدد من المنافذ بلغت ) ً ، وتنظم المياه  ( منفذاً 13ومبطن كليا  عبراروائيا

 بتصريف قدرهمصمم ،(م 031) وعرض ( م3) ات إرتفاعي صدره بوابة ذناظم أقيم ف

بلغت تقريباً  يروي مساحة زراعية /ثا(2م0) في حين بلغ معدل تصريفه التشغيلي /ثا(2م130)

 .( دونماً 1124)

 زرع  أبو جدول: 
ً شمالياً 30زرع عند الكيلومتر ) أبو جدولتقع نقطة تفرع  ( وهو اآلخر يأخذ اتجاها

ً  الجدولهذا ،  كم(02) وبطول تبقى  وما ، كم(131)إلى، وصل الجزء المبطن  مبطن جزئيا

من جانبيه خالل هذه المسافة عدد كبير من المنافذ  رج، يخ كم غير مبطن(2أي بطول) ، ترابي

 أبو جدولالقنوات الروائية المتفرعة من  أطوالبلغ مجموع ( منفذاً ، 64إلروائية تصل إلى )ا

ناظم ذو بوابة  عبربالمياه  الجدوليتغذى هذا ،  ( كم2-031( كم بعرض )2-0)زرع ما بين 

/ثا وتصريف 2( م231تمرر تصريف تصميمي قدره ) (م3(م وعرض )3إرتفاع )واحدة ب

( 03114فتبلغ ) الجدولا /ثا ، أما مساحة األراضي التي يرويها هذ2( م231تشغيلي قدره )

 ً  .دونما
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 الرشدية جدول :   

( ، 21عند الكيلومتر ) الجدولومكمالً لنهر الحسينية ، يتفرع هذا  األيمنرع الف يمثل

ً ثم يتجه نحو الغرب وبطول يصل  ً غربيا ً شماليا معظم هذا  إن(كم 06) إلىويأخذ اتجاها

يوجد ( كم غير مبطن، 2(كم ،و)02وصل طول المبطن منه تقريباً) إذ،الخرسانبمبطن  الجدول

، تمرر  (م031وعرض) م(231) ظم صدري ذي بوابتين بإرتفاعالرشدية نا جدولصدر  على

( 3102الرشدية فتبلغ ) جدول، أما مساحة األراضي التي يرويها /ثا2(م3تصريف تشغيلي )

 ً ( منفذاً ، ويتفرع منه عدد من 001) إلىمن جانبيه عدد كبير من المنافذ تصل  ،ويخرجدونما

يتفرع من ،  م(0312وعرض) كم(2-0بين) اطوالهأالجداول الروائية الصغيرة التي تصل 

( كم غير مبطن 1( وبطول )02عند الكيلومتر ) العجمية جدول األيمنذنائبه من الجانب 

ً  اً منفذ (13يخرج من جانبيه عدد من المنافذ بلغت )/ثا 2( م0وبمعدل تصريف يبلغ ) ،  أروائيا

، مصمم (م031) وعرض (م3) إرتفاعناظم أقيم في صدره بوابة ذات  عبر المياه وتنظم

/ثا( يروي مساحة 2م0/ثا(، في حين بلغ معدل تصريفه التشغيلي)2م031بتصريف قدره)

 ( دونماً .1124زراعية بلغت تقريباً )

 جدول BC1 : 

الوند ويرتبط بالضفة اليمنى  جدولحديث النشأة يتفرع من الضفة اليسرى ل جدول 

ً  ، الكمالية الحديث جدولل  مبطن كلياً بالخرسان المسلح. ، كم(4) يبلغ طوله تقريبا

 جداول الري التي تخرج من الضفة اليسرى لنهر الحسينيةب . 

 الهنيدية جدول : 

(كم 06) إلى( ويأخذ اتجاهاً جنوبياً ، وبطول يصل 34تقع نقطة تفرعه عند الكيلومتر )   

غير مبطن يخرج  كم(4(كم ،و)1ء المبطن منه تقريباً)مبطن ،بلغ الجز الجدولان جزء من هذا 

ً ( منفذاً 40) الجدولمن جانبي  اهه عن طريق ناظم الهنيدية الرئيس مي جدول، يستمد  أروائيا

/ثا(،ال 2م3مصمم بتصريف قدره ) ، م(130وعرض ) م(2) إرتفاعبوابة واحدة ب يصدري ذ

 ماً .(دون3102/ثا( أما مساحة األراضي التي يرويها فتبلغ )2م0أن معدل تصريف التشغيل بلغ)

 : بني حسن جدول  ثانياً :                

بني حسن المصدر المائي إلرواء أراضي مشروع بني حسن يبلغ طول  جدول يعد  

مقدم سدة الهندية الجديدة أيمن نهر الفرات إلى  (كم ابتداء من الناظم الرئيس663411) الجدول

القسم الجنوبي الشرقي من محافظة  فيويقع  ، (0)نهايته إذ يتفرع من الضفة اليمنى لنهر الفرات

                                                           
نية القتصادية لمشروع ري بني العامة لمشاريع الري والستصالح ، الجدوى الف الهيئةوزارة الري ،  (0)

 .33،ص0111، 0حسن ، ج
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ات ي لنهر الفرزويجري بشكل مواكم(، 32سوى) مركز المحافظة ل يبعد عن بحيثكربالء 

لمسافة قصيرة  ويأخذ امتـداده الجغرافي مع درجات انحدار األرض باتـجاه جنوبي غربي

 الجدولة التي يرويها ويتأثر امتـداده مع خطوط النحدارات المتساوية قاطعاً األراضي الزراعي

(دونم في القضاء حتى يصل إلى األطراف الجنوبية الشرقية 0313211تقدر ) بمساحة

ويرتبط هذا التصريف بمعدل  /ثا2م31بني حسن  جدول، يبلغ التصريف التصميمي ل للمحافظة

ناظم بعد أن تم تصميم  (0)تصريف نهر الفرات ونظام المناوبة الذي تنظمه سدة الهندية الجديدة

بديل عن الناظم القديم بعد إنشاء سدة الهندية حيث ان الحتياجات المائية المطلوبة على امتداد 

، ويحدد التصريف التشغيلي  /ثا2م04تزيد بكثير من استيعاب الناظم القديم الذي يبلغ  الجدول

ً 2م31بـ معدلت  ويعمل على تنظيم،  (3)/ثا إلرواء األراضي الزراعية التي سبق ذكرها أنفا

تدار يدوياً، وعدد من المنافذ  قاطعيهثالثة نواظم  عبرالجداول الروائية المتفرعة  إلىتصريفه 

بني حسن عدد من  جدوليتفرع من الجانب األيمن ل، و (2)منفذا(334التي قدرت بما يقرب من)

  (01) جدولو (1 خريطةال) هو موضـح في  ة كماالقنوات األروائي

 المشورب  جدول: 

(كم ، 01) إلى( وبطول يصل 033411نهر بني حسن عند الكيلومتر ) أيمنفرع من يت

( منفذاً  34) إلىترابي وغير مبطن ، يأخذ اتجاهاً غربياً يخرج من جانبيه عدد من المنافذ تصل 

-1311ومعدل عرضها يقرب من )م (311-011ول التي تتفرع منه بين )الجدا أطوالمجموع 

لمشورب بالمياه من نهر بني حسن عن طريق ناظم مؤلف من بوابة ا جدوليتغذى ،  م(0331

إلمرار تصريف تصميمي مقداره  (م0130وعرض ) م(1133) إرتفاعواحدة عمودية ب

ً 01111/ثا ،أما مساحة األراضي التي يرويها فتبلغ )2( م3363)  .  ( دونما

 سفن أبو جدول :  

ر بني حسن ويمتد لمسافة تصل نه أيمن( 063411تقع نقطة تفرعه عند الكيلومتر ) 

( كم ، يتجه نحو الجنوب ثم الشمال الغربي ، ويخرج من جانبيه عدد من المنافذ 1حوالي ) إلى

ناظم صدري مؤلف من بوابة واحدة  عبرسفن مياهه  أبو جدوليستمد ،  ( منفذ36تبلغ )

/ثا ، 2م (2331بتصريف تصميمي مقداره ) م(130وبعرض ) م(0133ها)إرتفاععمودية يبلغ 

 ( دونماً .1111يروي مساحة من األراضي تبلغ )
                                                           

علي صاحب طالب ، سلمى عبد الرزاق ، تحليل وتقويم جغرافي ألثر الخصائص الطبيعية على عمليات  (0)

،  3114، 2،العدد3111)عدد خاص( مؤتمر كلية التربية ، جامعة بابل ، ،  الهنديةالري والصرف في قضاء 

 .01ص
 .33ص ،، مصدر سابقالعامة لمشاريع الري والستصالح  الهيئةوزارة الري ،  (3)
 .61، مصدر سابق،  صني جابر محسن المسعودي ها (2)
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 الدويهية جدول :  

( ويأخذ امتداد غربياً 043111نهر بني حسن عند الكيلومتر ) أيمنتقع نقطة تفرعه من  

( كم غير مبطن ، يخرج من جانبيه مةا 0( كم و)3( كم ، المبطن منه بلغ )1) إلىوبطول يصل 

 جدددولعةةه ر( ف1311وعنةةد الكيلةةومتر ) األيمةةن فةةرع مةةن جانبةةه( منفةةذاً ، ويت16يقةةارب مةةن )

وغيةر مةبطن ويةروي مسةاحة مةن  ا/ث2( م031( كم وبتصريف )33611وبطول قدره ) العجمية

(  فرعةه 1311وعنةد الكيلةومتر ) األيسريضاً من جانبه أ( دونم ويتفرع 3611تقدر ) األراضي

/ثةا وغيةر مةبطن ، يةروي 2( م031(كةم وبتصةريف )0وبطةول قةدره ) جدذوع الكبيدر أبدو جدول

، فضةةالً عةةن تفةةرع عةةدد مةةن الجةةداول الروائيةةة  ا( دونمةة3311تقةةدر ) األراضةةيمسةةاحة مةةن 

 جةدوليتغةذى ، م(311-011بةين ) أطوالهةا تتةراوحالدويهيةة  جةدولمةن الصغيرة التةي تخةرج 

 م(0وبعةرض) م(3311)م صةدري ذي ثةالث بوابةات عموديةة بإرتفةاعنةاظ عبرالدويهية بالمياه 

 ( دونماً .03611/ثا ، أما مساحة سقيه فتبلغ )2( م1ويبلغ تصريفه التصميمي )

 

 (01) الجدول
 بني حسن جدولجداول الري المتفرعة من  

طول  الجدولاسم 

 كم الجدول

المساحة التي 

 الجدوليغذيها 

 )دونم (

 مصدر المياه /ثا(3التصريف التصميمي )م

 التشغيلي التصميمي

 نهر بني حسن أيمنمن  3 2,12 10800 10 المشورب

 نهر بني حسن أيمنمن  3,28 3,28 9000 9 سفن أبو

 نهر بني حسن أيمنمن  2 8 12180 8 الدويهية

 الدويهية جدول أيمنمن  031 031 3611 33611 العجمية

 الدويهية جدول أيسرمن  031 031 3311 0 ابو جذوع الكبير

 نهر بني حسن يمنأمن  1,8 1,8 1000 3,1 شط هللا

 نهر بني حسن أيمنمن  3 3 2000 1 العبدعوينات

 العبدعوينات جدول أيمنمن  3 3 1111 1 العيوج

 العبدعوينات جدول أيسرمن  0 0 1111 4 طراريد أم

 نهر بني حسن أيمنمن  2,8 2,8 8028 1 شط مال

 شط مال أيمنمن  1311 1311 2231 1.311 الزبدية

 شط مال أيسرمن  031 031 01601 1 روية أبو

 المصدر : 

 .  2013مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، شعبة الموارد المائية في كربالء ، بيانات غير منشورة ،  -1

مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، شعبة الموارد المائية في مركز قضاء الهندية ، بيانات غير منشورة ،  -2

2013. 
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 شط هللا جدول :  

ً غربياً 313311تقع نقطة تفرعه عند الكيلومتر ) ( ايمن نهر بني حسن ويأخذ اتجاها

يخرج من جانبيه خالل هذه المسافة عدد ترابي غير مبطن ،  الجدولم ،هذا ( ك236) وبطول

 روائيةويتفرع منه عدد من القنوات اإل ( منفذاً 32) إلىمن المنافذ اإلروائية تصل  يركب

ً بوساطة بوابات حديدية يدار عمل م(211-011تكون بين) بأطوالالمتفرعة منه  ، ها يدويا

 ،(م 3311) ظم صدري ببوابة واحدة عمودية وبإرتفاعنا عبربالمياه  الجدول هذا يتغذى

( 031/ثا وتصريف تشغيلي قدره )2( م031تمرر تصريف تصميمي قدره )(م 0130) وبعرض

ً 6111فتبلغ ) الجدولضي التي يرويها هذا /ثا ، أما مساحة األرا2م  . ( دونما

 العبدعوينات جدول : 

نهر بني حسن ترابي وغير مبطن ويمتد لمسافة  أيمن( 303161يتفرع عند الكيلومتر )  

 ماذلك يخرج من جانبيه  إلىباإلضافة  م(ك313341كم ويبلغ طوله الكلي ) (0) إلىتصل 

اظم صدري ذي بوابتين ن عبرالعبدعوينات مياهه  جدول يستمد، ( منافذ أروائية 6من ) يقارب

/ثا 2( م2، تمرر تصريف تصميمي مقداره )م(4130وبعرض) م(132)إرتفاععموديتين ب

ً حتى ،  ( دونم3111/ثا ، أما المساحة التي يرويها فتبلغ )2( م2وبمعدل تشغيلي ) يتجه غربا

عوينات العبد جدولل األيمنالجانب الذي يتفرع من  االعيوج جدولين جدوليتفرع من ذنائبه 

ترابي غير  ( كم0( كم و)4( كم بلغ الجزء المبطن منه )1( وبطول )13161عند الكيلومتر )

فضالً عن احتوائه على عدد من المنافذ قدرت ، /ثا 2( م3مبطن بلغ معدل تصريفه التشغيلي )

الثاني  الجدول( دونم، و1111ت )فبلغ الجدولالمساحة التي يغذيها هذا  أما( منفذاً اروائياً 10)

عند الكيلومتر  طراريد أم جدولالعبد عوينات من الجانب اليسر  جدوليتفرع من ذنائب 

/ثا ، ويخرج من 2( م0( كم مبطن كلياً بالخرسان وبمعدل تصريف يبلغ )4( وبطول )13161)

 بحدود الجدوليرويها ، وقدرت المساحة التي  أروائيامنفذا  (14)جانبيه عدد من المنافذ بلغت 

 ( دونم .1111)

 مال شط  جدول: 

 إلىنهر بني حسن ويمتد لمسافة تصل  أيمن( 36311تقع نقطة تفرعه عند الكيلومتر )

رابي تبقى ت ( كم،وما2)إلىوصل الجزء المبطن  إذمبطن جزئياً، الجدول( كم ، هذا 6حوالي )

،  أروائي( منفذ 43منافذ تبلغ )ال يخرج من جانبيه عدد منغير مبطن يتجه نحو الغرب ، 

 م(2341وبعرض) م(3)إرتفاعبوابة واحدة عمودية ب عبرمياهه  مالشط  جدوليستمد 

، ( دونماً 1131/ثا ، يروي مساحة من األراضي تبلغ )2( م331وبتصريف تصميمي مقداره )
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 جدولل يمناألالذي يتفرع من الجانب  الزبدية جدولين جدوليتجه غرباً حتى يتفرع من ذنائبه 

ترابي غير مبطن بلغ معدل  الجدول( كم و13311( وبطول )6عند الكيلومتر )مال شط 

المساحة  أما( ، 0عدد ) أروائيفضالً عن احتوائه على منفذ ، /ثا 2( م1311تصريفه التشغيلي )

 جدولالثاني الذي يتفرع من ذنائب  الجدول( دونم، و2231فبلغت ) الجدولالتي يغذيها هذا 

( كم مبطن كلياً 1( وبطول )6عند الكيلومتر ) روية أبو جدول األيسرال من الجانب مشط 

( 24/ثا ، ويخرج من جانبيه عدد من المنافذ بلغت )2( م031بالخرسان وبمعدل تصريف يبلغ )

 .( دونم 01601بحدود ) الجدول، وقدرت المساحة التي يرويها  أروائيامنفذا 

ئية للمياه السطحية في محافظة كربالء وأثرها في ولغرض معرفة الخصائص الكيميا 

(  33وبالتةةالي فةةي الخصةةائص النوعيةةة لميةةاه المبةةازل تةةم جمةةع وتحليةةل ) ، خصةةائص التربةةة 

بواقةع نمةةوذجين لكةل منهمةةا ( 1الخريطةةنظةةر ي  ) نمةوذج مةن ميةةاه نهةري الحسةينية وبنةةي حسةن 

  وهي كاآلتي : موزوللموسمين الشتوي في شهر كانون الثاني والصيفي في شهر ت

 

 : (T.D.Sاألمالح الكلية الذائبة  ) .1

( لنهر الفرات T.D.Sاألمالح الكلية الذائبة) تراكيز( إن 00) الجدوليظهر من    

ً ي الحسينية وبني حسن فجدولو ترتفع خالل شهر كانون  إذ ، ي منطقة الدراسة تتباين زمانيا

التصاريف وحركة الماء في شهر  فاعإرت إلىالثاني وتنخفض خالل شهر تموز ويعزى ذلك 

ً تموز التي قللت من تراكيز ا ً  لعناصر ، كما إنها تتباين مكانيا أخرى،  إلىمن منطقة  تبايناً طفيفا

سجل أول موقع لنهر الفرات عند سدة الهندية خالل  الجدولإذ إنها ترتفع بالتقدم نحو نهاية 

م/لتر على التوالي ، في حين سجل أخر (ملغ611-130شهري كانون الثاني وتموز ما مقداره )

عند باب بغداد ونهر الرشدية خالل شهر كانون الثاني  قع مدروس بالنسبة لنهر الحسينيةمو

(ملغم/لتر على 624-634(ملغم /لتر على التوالي، وخالل شهر الصيف )0111-0111)

ي كانون الثاني نهر بني حسن خالل شهر إلىموقع مدروس بالنسبة  أولالتوالي ، بينما سجل 

موقع مدروس لنفس النهر وخالل شهري كانون  آخربينما سجل  ملغم/لتر (611-131وتموز )

ً ، (ملغم/لتر 633-110الثاني وتموز ) لمعيار المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم  وطبقا

(ISEcl) بها ضمن الحدود المسموح تكون  فإن هذه المياه بتراكيزها (03) الجدول

ً ال إستخدامات الزراعية ، لكن ستخداملإل تراكيز قليلة  إضافة مياه بعملية الري سوف تؤدي حتما

 المروية بها. لألراضي
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 (00) الجدول
 ( للمياه السطحية في منطقة الدراسةT.D.Sاألمالح الذائبة ) تراكيز

مواقع 

 النماذج

 ( ملغم/لتر  T.D.S)  النهر

 تموز كانون الثاني

 611 130 راتنهر الف 0

 601 111 الصالميةبداية  –نهر الحسينية  3

 632 141 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  2

 606 131 ام الحمامبداية  –نهر الحسينية  3

 601 141 ام الحمام نهاية –نهر الحسينية  1

 601 132 باب بغدادبداية  –نهر الحسينية  6

 634 0111 باب بغدادنهاية  –نهر الحسينية  4

 624 0111 الحر –نهر الرشدية  1

 611 131 بداية نهر بني حسن 1

 611 113 وسط نهر بني حسن 01

 633 110 نهاية نهر بني حسن 00
 

 .18/3/2012 ، 11/1بتاريخ  دائرة ماء كربالءفي  أجريتنتائج التحليالت التي  :على باإلعتماد المصدر     

 

 (02) الجدول
 (ISEclللتربية والثقافة والعلوم ) اإلسالميةمعيار المنظمة  على وفقي صالحية المياه للر 

 الحد األعلى المسموح به الحد األدنى المسموح به الوحدة الرمز المقياس

 0000 0 ملغم/لتر T. D. S األمالح الكلية الذائبة

 0000 0 مايكروسيمنز/سم EC التوصلية الكهربائية

 .PH - 6 85 القاعدية والحامضية

 000 0 ملغم/لتر Ca الكالسيوم

 0. 0 ملغم/لتر Mg المغنيسيوم

 000 0 ملغم/لتر Na الصوديوم

 00 0 ملغم/لتر K البوتاسيوم

 400 0 ملغم/لتر So4 الكبريتات

 0.0 0 ملغم/لتر Cl ايدالكلور

 00 0 ملغم/لتر No3 النترات

 . 2 ملغم/لتر B البورون

Reference : Water Resources Management – Islamic Educational , Scientific and 

Cultural Organization, Rabat, Morocco, 1997,P.67.                                          

 



 

  

 

 

20 

 :(  ECالتوصيلية الكهربائية  ) .2

ي منطقة الدراسة تتباين ( للمياه السطحية فECــ)لا تراكيز ( إن02) الجدوليظهر من 

 ً زيادة  إلى، إذ ترتفع خالل شهر كانون الثاني وتنخفض خالل شهر تموز ويعزى ذلك زمانيا

منسوب النهر في شهر تموز مما يقلل من تراكيز العناصر  إرتفاعالحصة المائية لنهر الفرات و

ً ، الملحية  إذ  الجدولأخرى، إذ إنها ترتفع كلما اتجهنا نهاية  إلىمن منطقة  كما إنها تتباين مكانيا

 هوتموز ما مقدارجل أول موقع لنهر الفرات عند سدة الهندية خالل شهري كانون الثاني س

/سم على التوالي ، في حين سجل آخر موقع مدروس بالنسبة لنهر ايكروسيمنز(م0321-113)

/سم  ايكروسيمنزم (110-0632الرشدية عند ناحية الحر خالل شهري كانون الثاني وتموز )

-0232موقع لنهر بني حسن خالل شهري كانون الثاني وتموز) أولجل على التوالي، بينما س

/سم ،بينما سجل اخر موقع لنفس النهر خالل شهري كانون الثاني وتموز  ايكروسيمنزم (111

ح بها ضمن الحدود المسموتكون  هذه المياه بتراكيزها م وتعد  /سايكروسيمنزم (0220-121)

ً ستخداملإل  .( 03) الجدول( ISEclلمعيار ) ات الزراعية وفقا

 

 (02) الجدول
 ( للمياه السطحية في منطقة الدراسة E.Cالتوصيلية الكهربائية ) تراكيز

مواقع 

 النماذج

 EC μs/cm  النهر

 تموز كانون الثاني

 113 0321 نهر الفرات 1

 101 0311 الصالميةبداية  –نهر الحسينية  2

 131 0211 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  3

 131 0361 ام الحمامبداية  –نهر الحسينية  2

 132 0311 ام الحمام نهاية –نهر الحسينية  8

 132 0241 باب بغدادبداية  –نهر الحسينية  1

 126 0634 باب بغدادنهاية  –نهر الحسينية  3

 110 0632 الحر – رشديةنهر ال 1

 111 0336 بداية نهر بني حسن 9

 113 0334 وسط نهر بني حسن 10

 121 0220 نهاية نهر بني حسن 11

 . 18/3/2012 ، 11/1بتاريخ في دائرة ماء كربالء أجريتج التحليالت التي ئنتا :على باإلعتماد المصدر    
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 : (T.H) العسرة الكلية  .3
 

في منطقة  ( للمياه السطحيةT.H) ( إن كمية العسـرة الكلية03) الجدوليظهـر من 

ً الدراسة تتباين زم ويعزى ، إذ ترتفع خالل شهر كانون الثاني وتنخفض خالل شهر تموز  انيا

ً  ،مناسيب المياه وحركة المياه  إرتفاع إلىذلك  أخرى، إذ  إلىمن منطقة  كما إنها تتباين مكانيا

إذ سجـل أول موقع لنهر الفرات عند سدة الهندية خالل  الجدولنهاية  إلىأنها ترتفع كلما اتجهنا 

(ملغم/لتر على التوالي ، في حين سجل 203-211الثاني وتموز مـا مقداره ) شهري كانون

أخر موقع مدروس بالنسبة لنهر الحسينية  عـند ناحيـة الحر خالل شهري كانون الثاني وتموز 

نهر بني  إلى، بينما سجـل أول موقع مدروس بالنسبة  (ملغم /لتر على التوالي344-224)

سجل اخر موقع  في حين(ملغم/لتر 203-211اني وتموز )حسن خالل شهـري كانـون الث

، (ملغم/لتر على التوالي 311-113مدروس لنفس النهر خالل شهري كانون الثاني وتموز )

قة الدراسة ذات عسرة في المياه السطحية لمنط (T.H)تراكيز الـ إنوما يجدر اإلشارة إلية 

( البيئة األمريكيةلتصنيف)ا وفق علىأعلى من الحدود المسموح بها وتعد  عالية جـداً 

على خصائص  المروية بها ، وبالتالي التأثير التربعلى  والـذي ينعكس بدوره (01)الجدول

 مياه المبازل . 

 (04) الجدول
 ( للمياه السطحية في منطقة الدراسةT.H)العسرة تراكيز

رقم 

 النماذج

 ( ملغم/لتر  T.H) النهر

 تموز كانون الثاني

 203 211 فراتنهر ال 0

 222 301 الصالميةبداية  –نهر الحسينية  3

 231 111 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  2

 203 361 ام الحمامبداية  –نهر الحسينية  3

 310 331 ام الحمام نهاية –نهر الحسينية  1

 310 106 باب بغدادبداية  –نهر الحسينية  6

 201 344 باب بغدادنهاية  –نهر الحسينية  4

 224 344 الحر – رشديةنهر ال 1

 203 211 بداية نهر بني حسن 1

 314 302 وسط نهر بني حسن 01

 311 113 نهاية نهر بني حسن 00

 .18/3/2012 ، 11/1دائرة ماء كربالء بتاريخ في  أجريت: نتائج التحليالت التي  على باإلعتماد المصدر 
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 (05) الجدول
   (لبيئة األمريكيةاتصنيف عسرة المياه )

 ( ملغم/لتر  T.Hحدود العسرة) وصف حالة الماء 

 41-1 يسر

 011-46 عسر نسبيا ً 

 211-010 عسر

 211أكثر من  عسر جدا ً 

Reference: Chris Wilson ,Water Quality Note :Alkalinity And Hardness ,Institute Of 

Food And Agricultural Sciences ,University Of Florida ,2010,P.2.  

 : (PH)القاعدية أو الحموضة  .2

ي منطقة الدراسة تتباين ( للمياه السطحية فPH)الـ ( إن قيم06) الجدوليظهر من 

 ً وجود  إلىقيمها  إرتفاعويعود  (PH)الـ في قيم إرتفاع، وسجلت جميع المواقع زمانيا

السطحية في العراق ذات الطبيعة طبيعة المياه  إلىوهذا يعود ، الكاربونات والبيكاربونات 

القيم  وأعلىالقاعدية ،  إلىالقاعدية وكلما ارتفعت الملوحة اتجهت درجة الس الهيدروجيني 

من  األمطاربسبب ما تحمله  ؛ األمطارسقوط  إلىسجلت في شهر كانون الثاني ويعزى ذلك 

ً  التربة ، أمالح  موقع لنهر أخرى ،إذ سجل أول إلى طفيفاً من منطقة كما إنها تتباين تبايناً مكانيا

 ( على التوالي ،432-433الهندية خالل شهري كانون الثاني وتموز ما قيمته) الفرات عند سدة

 (06) الجدول
 ( للمياه السطحية في منطقة الدراسةPHالتحليل الكيميائي لـ)

مواقع 

 النماذج

 PH  النهر

 تموز كانون الثاني

 432 433 نهر الفرات 0

 433 432 الصالميةبداية  –هر الحسينية ن 3

 432 433 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  2

 4 433 ام الحمامبداية  –نهر الحسينية  3

 433 431 ام الحمام نهاية –نهر الحسينية  1

 430 433 باب بغدادبداية  –نهر الحسينية  6

 433 431 باب بغدادنهاية  –نهر الحسينية  4

 432 436 الحر – يةرشدنهر ال 1

 433 434 بداية نهر بني حسن 1

 430 1 وسط نهر بني حسن 01

 430 433 نهاية نهر بني حسن 00
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ر خالل شهري كانون الثاني لنهر الحسينية عند ناحية الح ي حين سجل آخر موقع مدروسف

نهر بني حسن  إلىموقع مدروس بالنسبة  أولالتوالي، بينما سجل  ( على432-436)وتموز

موقع مدروس بالنسبة  آخر( ، في حين سجل 434،433خالل شهري كانون الثاني وتموز )

ا حظ مم(ملغم/لتر على التوالي ، يل433،430للنهر نفسه خالل شهري كانون الثاني وتموز )

ينظر ) ( ISEclلمعيار )ا قوفعلى ( مسموح بها PHسبق إن جميع المواقع تكون فيها قيمة الـ)

    (.03 الجدول

 :( Ca)   الكالسيوم  .8

ة الدراسةة ( للمياه السطحية فةي منطقةCaالكالسيوم) تراكيز( إن 04) الجدوليظهر من 

 ً ون الثاني وتنخفض خالل شهر تمةوز طفيفاً ،إذ ترتفع اغلبها خالل شهر كان تباينت تبايناً زمانيا

 زإلى خفض تراكيالتصاريف العالية وحركة المياه خالل شهر تموز مما يؤدي  إلىويعزى ذلك 

ً الكا نهايةات  إلةىأخرى ، إذ إنها ترتفع كلمةا اتجهنةا  إلىمن منطقة  لسيوم ، كما إنها تتباين مكانيا

يةة خةالل شةهري كةانون الثةاني وتمةوز ، إذ سجل أول موقع لنهر الفرات عند سةدة الهند الجدول

(ملغم/لتر على التوالي ، في حين سجل آخر موقع مدروس بالنسبة لفرع نهر الحسينية 41-61)

(ملغم /لتةر علةى التةوالي، فةي حةين 62-11عند ناحية الحر خالل شهري كانون الثاني وتموز )

 علةةى(ملغم/لتر40-14سةةجل اول موقةةع لنهةةر بنةةي حسةةن خةةالل شةةهري كةةانون الثةةاني وتمةةوز )

 (61 -003موقع لنهر بني حسن خالل شهري كةانون الثةاني وتمةوز ) آخربينما سجل التوالي ،

 لمياه الري المستخدمة للزراعة في منطقة الدراسةان تراكيز الكالسيوم  ملغم/لتر على التوالي ،

 (07) الجدول
 اسة( للمياه السطحية في منطقة الدر Caالتحليل الكيميائي للكالسيوم ) 

مواقع 

 النماذج

 ملغم/لترCa النهر

 تموز كانون الثاني

 61 41 نهر الفرات 0

 41 13 الصالميةبداية  –نهر الحسينية  3

 61 011 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  2

 46 006 ام الحمامبداية  –نهر الحسينية  3

 61 011 ام الحمام نهاية –نهر الحسينية  1

 61 030 باب بغدادداية ب –نهر الحسينية  6

 43 11 باب بغدادنهاية  –نهر الحسينية  4

 62 11 الحر – رشديةنهر ال 1

 40 14 بداية نهر بني حسن 1

 41 11 وسط نهر بني حسن 01

 61 003 نهاية نهر بني حسن 00
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المرويةة بهةذه للتةرب  كانت ضمن الحدود المسموح بها للري ال انها سوف تضيف تراكيز قليلة

هذه التراكيةز مةن  وبزلها األراضيري  عبرالمياه ومن ثم تأثيرها على خصائص مياه المبازل 

زيةادة  تةؤثر علةى التربةة المرويةة ومةن ثةم تأثيرهةا علةى عنصر الكالسيوم في مياه الري سةوف

 . (03ينظر ) الجدول  تركيز الكالسيوم في مياه المبازل

  :( Mg)  المغنيسيوم  .6

في منطقة الدراسة تتباين للمياه السطحية  (Mgالمغنيسيوم ) تراكيز ( إن01) الجدوليظهر من 

 ً  إلةةىويعةةزى ذلةةك ، ،إذ ترتفةةع خةةالل شةةهر كةةانون الثةةاني وتةةنخفض خةةالل شةةهر تمةةوز  زمانيةةا

سةيوم ، يغنالم زإلةى خفةض تراكيةية وحركة المياه خالل شهر تمةوز ممةا يةؤدي التصاريف العال

 ً أخرى إذ سةجل أول موقةع لنهةر الفةرات قةرب سةدة الهنديةة  إلىمن منطقة  كما إنها تتباين مكانيا

(ملغم/لتر على التوالي ، في حةين سةجل آخةر موقةع  24-33شهري كانون الثاني وتموز ) خالل

(ملغةم 36-66ية عند ناحية الحر خةالل شةهري كةانون الثةاني وتمةوز )بالنسبة لفرع نهر الحسين

موقع لنهر بني حسن خالل شةهري كةانون الثةاني وتمةوز  أول/لتر على التوالي، في حين سجل 

موقةع لنهةر بنةي حسةن خةالل شةهري كةانون  آخةر(ملغم/لتر علةى التةوالي بينمةا سةجل 33-26)

للمياه السةطحية المسةتخدمة فةي الةري سيوم يالمغنيز تراك (ملغم/لتر ، ان31-13تموز )الثاني و

وبالتةةالي تأثيرهةةا علةةى ، فةةي التةةرب المرويةةة بهةةذه الميةةاه  ز للمغنيسةةيومتراكيةةسةةوف تضةةيف 

 . (03) الجدول  ري الترب وبزلها عبرخصائص مياه البزل 

 (09) الجدول
  ( للمياه السطحية في منطقة الدراسةMgالتحليل الكيميائي للمغنيسيوم )

اقع مو
 النماذج

 ملغم/لترMg النهر

 تموز كانون الثاني

 73 24 نهر الفرات 1

 73 24 الصالميةبداية  –نهر الحسينية  4

 24 44 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  7

 74 24 ام الحمامبداية  –نهر الحسينية  2

 77 26 ام الحمام نهاية –نهر الحسينية  4

 77 41 بغدادباب بداية  –نهر الحسينية  6

 77 66 باب بغدادنهاية  –نهر الحسينية  3

 26 66 الحر – رشديةنهر ال 3

 76 22 بداية نهر بني حسن 9

 43 79 وسط نهر بني حسن 11

 43 42 نهاية نهر بني حسن 11
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 :( Naالصوديوم    )  .3

فةةةي منطقةةةة  ( للميةةةاه السةةةطحيةNa) الصةةةوديوم تراكيةةةز( إن 01) الجةةةدوليظهةةةر مةةةن  

ً الدراسة تتباين زماني ويعةزى ، ،إذ ترتفع خالل شهر كانون الثاني وتنخفض خالل شةهر تمةوز  ا

فةت مةن حركة المياه العالية الناتجةة مةن اطةالق تصةاريف عاليةة لنهةر الفةرات التةي خف إلىذلك 

ً  تراكيز عنصر الصوديوم  أخةرى، إذ سةجل أول موقةع  إلةىمةن منطقةة  ، كما إنها تتبةاين مكانيةا

(ملغم/لتر على التوالي 62-11لنهر الفرات عند سدة الهندية خالل شهري كانون الثاني وتموز )

موقةع لفةرع نهةر الحسةينية عنةد ناحيةة الحةر خةالل شةهري كةانون الثةاني  آخةر، في حين سةجل 

حسن خالل شهري  بنيوقع لنهر ـم أولملغم /لتر على التوالي، بينما سجل  (41-031ز )وتمو

موقةع للنهةر خةالل  آخةر(ملغم/لتر على التةوالي فةي حةين سةجل 63-001كانون الثاني وتموز )

تراكيةةز الصةةوديوم للميةةاه  إن(ملغم/لتةةر علةةى التةةوالي ،63-020) شةةهري كةةانون الثةةاني وتمةةوز

كانةت ضةمن الحةدود المسةموح بهةا للةري ال انهةا سةوف تضةيف  الري السطحية المستخدمة في

ري  عبةرالمروية بهذه المياه ومن ثم تأثيرهةا علةى خصةائص ميةاه المبةازل للترب  تراكيز قليلة

 .(03) الجدول  وبزلها األراضي

 (08) الجدول
  ( للمياه السطحية في منطقة الدراسةNaالتحليل الكيميائي للصوديووم )

مواقع 

 نماذجال

 ملغم/لترNa النهر

 تموز كانون الثاني

 13 91 نهر الفرات 1

 12 108 الصالميةبداية  –نهر الحسينية  2

 38 102 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  3

 10 122 ام الحمامبداية  –نهر الحسينية  2

 10 112 ام الحمام نهاية –نهر الحسينية  8

 10 132 دادباب بغبداية  –نهر الحسينية  1

 11 121 باب بغدادنهاية  –نهر الحسينية  3

 38 121 الحر – رشديةنهر ال 1

 12 111 بداية نهر بني حسن 9

 12 128 وسط نهر بني حسن 10

 12 131 نهاية نهر بني حسن 11

 .18/3/2012 ، 11/1دائرة ماء كربالء بتاريخ  أجريت فينتائج التحليالت التي  على : باإلعتماد المصدر  

 

 



 

  

 

 

21 

 :( Kالبوتاسيوم  ) .1

في منطقة الدراسة  للمياه السطحية (Kالبوتاسيوم ) تراكيز( إن 31) الجدوليظهر من 

 ً  إلىويعزى ذلك ، خالل شهر تموز  نخفضخالل شهر كانون الثاني وت رتفع، إذ ت تتباين زمانيا

 زخفض تراكي ا يؤدي إلىخالل شهر تموز ممالتي اطلقت التصاريف العالية وحركة المياه 

ً ،  بوتاسيومال أخرى ، إذ سجل أول موقع لنهر الفرات عند  إلىمن منطقة  كما إنها تتباين مكانيا

(ملغم/لتر على التوالي ، في حين سجل 333-1سدة الهندية خالل شهري كانون الثاني وتموز )

وتموز  آخر موقع  بالنسبة لفرع نهر الحسينية عند ناحية الحر خالل شهري كانون الثاني

موقع بالنسبة لنهر بني حسن خالل  أول(ملغم /لتر على التوالي، في حين سجل 131-130)

موقع لنهر بني  آخر(ملغم/لتر على التوالي بينما سجل 3-133شهري كانون الثاني وتموز )

نسبة  إن(ملغم/لتر على التوالي ، 334-136حسن خالل شهري كانون الثاني وتموز )

كانت ضمن الحدود اه الري المستخدمة للزراعة في منطقة الدراسة ( لميKالبوتاسيوم )

المروية بهذه المياه ومن ثم للترب  قليلة المسموح بها للري ال انها سوف تضيف تراكيز

 . (03 الجدولينظر )  وبزلها األراضيري  عبرتأثيرها على خصائص مياه المبازل 

 (21) الجدول
  ( للمياه السطحية في منطقة الدراسةKالتحليل الكيميائي للبوتاسيوم )

مواقع 

 النماذج

 ملغم/لترK النهر

 تموز كانون الثاني

 2,2 8 نهر الفرات 1

 2,3 2,9 الصالميةبداية  –نهر الحسينية  2

 2,1 8,3 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  3

 2,2 2,1 ام الحمامبداية  –نهر الحسينية  2

 2,2 8 الحمام ام نهاية –نهر الحسينية  8

 2,8 2,3 باب بغدادبداية  –نهر الحسينية  1

 2,3 8,3 باب بغدادنهاية  –نهر الحسينية  3

 8,1 8,1 الحر –ة رشدينهر ال 1

 2 8,2 بداية نهر بني حسن 9

 2,3 8,2 وسط نهر بني حسن 10

 2,3 8,1 نهاية نهر بني حسن 11
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 : (4SOالكبريتات ) .9

 ( للميةةاه السةةطحية فةةي منطقةةة4SOالكبريتةةات ) تراكيةةز( إن 30) الجةةدوليظهةةر مةةن 

 ً خةالل شةهر شهر كانون الثاني وانخفضةت طفيفاً ،إذ ارتفعت خالل  الدراسة تباينت تبايناً زمانيا

منسةوب النهةر فةي شةهر  إرتفةاعزيةادة الحصةة المائيةة لنهةر الفةرات و إلةىويعزى ذلةك  ؛تموز 

ً الك أمالحتموز مما يقلل من تراكيز  أخةرى ، إذ  إلةىمةن منطقةة  بريتات ، كما إنها تتبةاين مكانيةا

-331سةةجل أول موقةةع لنهةةر الفةةرات عنةةد سةةدة الهنديةةة خةةالل شةةهري كةةانون الثةةاني وتمةةوز )

سةجل آخةر موقةع لفةرع نهةر الحسةينية عنةد ناحيةة الحةر  (ملغم/لتر على التوالي ، في حةين311

موقةع  أول(ملغم /لتر على التةوالي، بينمةا سةجل 333-316خالل شهري كانون الثاني وتموز )

(ملغم/لتةر علةى التةوالي 316-333بالنسبة لنهر بني حسن خالل شهري كانون الثةاني وتمةوز )

-313الثةةةاني وتمةةةوز )موقةةةع لنهةةةر بنةةةي حسةةةن خةةةالل شةةةهري كةةةانون  آخةةةرفةةةي حةةةين سةةةجل 

كانةةت ضةةمن  ( لميةةاه الةةري المسةةتخدمة للزراعةةة4SOنسةةبة الكبريتةةات ) إن(ملغم/لتةةر ، 301

المروية بهذه المياه ومن ثم للترب  الحدود المسموح بها للري ال انها سوف تضيف تراكيز قليلة

 .(03 الجدول)  وبزلها األراضيري  عبرتأثيرها على خصائص مياه المبازل 

 (20) الجدول
  ( للمياه السطحية في منطقة الدراسة4SOالتحليل الكيميائي للكبريتات )

مواقع 

 النماذج

 ملغم/لترالكبريتات  النهر

 تموز كانون الثاني

 311 331 نهر الفرات 0

 333 313 الصالميةبداية  –نهر الحسينية  3

 333 311 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  2

 333 363 ام الحمامداية ب –نهر الحسينية  3

 331 333 ام الحمام نهاية –نهر الحسينية  1

 333 313 باب بغدادبداية  –نهر الحسينية  6

 331 366 باب بغدادنهاية  –نهر الحسينية  4

 333 316 الحر – رشديةنهر ال 1

 316 333 بداية نهر بني حسن 1

 310 231 وسط نهر بني حسن 01

 301 313 ننهاية نهر بني حس 00
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 : (CL)    ايدالكلور .10

في منطقة الدراسة ( للمياه السطحية CL) ايدالكلور تراكيز( إن 33) الجدولمن  تبيني

 ً  إلىويعزى ذلك  ؛وتنخفض خالل شهر تموز  إذ ترتفع خالل شهر كانون الثاني تتباين زمانيا

ايد ، الكلور أمالحوبالتالي تخفيف تراكيز ، التصاريف العالية للمياه التي تعمل على خلط المياه 

 ً  الهندية أخرى، إذ سجل أول موقع لنهر الفرات عند سدة إلىمن منطقة  كما إنها تتباين مكانيا

م/لتر على التوالي ، في حين سجل آخر موقع (ملغ13-036خالل شهري كانون الثاني وتموز )

-301مدروس بالنسبة لفرع نهر الحسينية عند ناحية الحر خالل شهري كانون الثاني وتموز )

موقـع مدروس لنهر بني حسن خالل شهري كانون  أول(ملغم /لتر على التوالي، بينما سجل 12

-011كانون الثاني وتموز )موقع خالل شهري  آخر(ملغم/لتر وسجل 14-034الثاني وتموز )

ً وطبق، (ملغم/لتر10 المذكورة في  (ISEclلمعيار المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم ) ا

ات ستددامالحدود المسموح بها لإل ضمن( ، فإن هذه المياه بتراكيزها تكون 00 الجدول) 

ياه ومن ثم تأثيرها على المروية بهذه المللترب  ال انها سوف تضيف تراكيز قليلةالزراعية 

 .وبزلها األراضيري  عبرخصائص مياه المبازل 

 (22) الجدول
  ( للمياه السطحية في منطقة الدراسةCLالتحليل الكيميائي للكلورايد )

مواقع 

 النماذج

 ملغم/لتر الكلورايد النهر

 تموز كانون الثاني

 12 121 نهر الفرات 0

 10 133 الصالميةبداية  –نهر الحسينية  3

 13 122 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  2

 10 131 ام الحمامبداية  –نهر الحسينية  3

 91 138 ام الحمام نهاية –نهر الحسينية  1

 11 182 باب بغدادبداية  –نهر الحسينية  6

 13 212 باب بغدادنهاية  –نهر الحسينية  4

 93 211 الحر – رشديةنهر ال 1

 13 123 ي حسنبداية نهر بن 1

 183 111 وسط نهر بني حسن 01

 91 188 نهاية نهر بني حسن 00

 .18/3/2012 ، 11/1دائرة ماء كربالء بتاريخ في  أجريتنتائج التحليالت التي :  على باإلعتماد المصدر     
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 : (3NOالنترات  ) .11
ة الدراسة في منطق( للمياه السطحية 3NOالنترات ) تراكيز( إن 32) الجدوليظهر من 

 ً خةالل نخفةاض إخةالل شةهر كةانون الثةاني و ارتفةاعتباينها طفيفاً ،إذ سةجلت  وكان تتباين زمانيا

وهذا يعود الى التصةاريف العاليةة التةي تةم اطالقهةا لنهةر الفةرات خةالل شةهر تمةوز ر تموز شه

ً التي خففت من تراكيز عنصر النترات  إذ سةجل  أخةرى ، إلىمن منطقة  ، كما إنها تتباين مكانيا

-2) مقةةدارهأول موقةةع لنهةةر الفةةرات عنةةد سةةدة الهنديةةة خةةالل شةةهري كةةانون الثةةاني وتمةةوز مةةا 

(ملغم/لتر على التوالي ، في حين سجل آخر موقع بالنسبة لفرع الحسةينية عنةد ناحيةة الحةر 333

موقةةع   أول(ملغةةم /لتةةر علةةى التةةوالي، بينمةةا سةةجل 3-231خةةالل شةةهري كةةانون الثةةاني وتمةةوز )

(ملغم/لتر على التوالي 331-233نهر بني حسن خالل شهري كانون الثاني وتموز ) إلىة بالنسب

( ، وفةةق 333-331موقةةع لةةنفس النهةةر خةةالل شةةهري كةةانون الثةةاني وتمةةوز ) آخةةرا سةةجل مةة، بين

ً 03) الجدولالمبين في ( ISEclلمعيار) بهةا للةري ، بةالرغم مةن قلةت  ( تعد هذه الميةاه مسةموحا

قليلةة مةن  هذه المياه باسةتمرار تضةيف نسةب إستعمال إن إلالمياه السطحية تراكيز النترات في 

 التربة وبالتالي تأثيرها على خصائص مياه المبازل .  النترات إلى
 (22) الجدول

  ( للمياه السطحية في منطقة الدراسة3NOالتحليل الكيميائي للنترات )
مواقع 

 النماذج

 ملغم/لتر النترات النهر

 تموز   انيكانون الث

 333 2 نهر الفرات 0

 332 233 الصالميةبداية  –نهر الحسينية  3

 333 2 الصالميةنهاية  –نهر الحسينية  2

 336 230 ام الحمامبداية  –نهر الحسينية  3

 034 331 ام الحمام نهاية –نهر الحسينية  1

 332 2 باب بغدادبداية  –نهر الحسينية  6

 332 231 باب بغدادية نها –نهر الحسينية  4

 3 231 الحر – رشديةنهر ال 1

 331 233 بداية نهر بني حسن 1

 233 3 وسط نهر بني حسن 01

 333 331 نهاية نهر بني حسن 00

 .18/3/2012 ، 11/1دائرة ماء كربالء بتاريخ في  أجريتنتائج التحليالت التي  : على باإلعتماد المصدر     

 :  ((B     البورون .03

لقد خلت جميع المواقع المدروسة للمياه السطحية في منطقة الدراسة من عنصر البورون فلم و 

 .()يسجل أي موقع لمنطقة الدراسة أي نسبة تذكر له

                                                           
() البورونظهر أي تراكيز لعنصر يتستخدم طريقة تركيز العينة فلم  لم . 
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عن  يعهاجممن تواجدة تحت سطح األرض والتي يمكن وهي المياه المت : المياه الجوفيةب . 

سطح األرض بواسطة النز أو  إلىطبيعي  طريق اآلبار وأنفاق التصريف أو التي تندفع بشكل

األسفل  إلىالينابيع وتكون هذه المياه بفعل عملية رشح المياه المتواجدة فوق سطح األرض 

ويتطلب أن تكون الصخور التحت سطحية على درجة عالية من النفاذية لنقل هذه المياه وسرعة 

 (0)ا بعد خزانات كبيرة للمياه الجوفيةوالتي تصبح فيم الرشح تكفي إلشباع الطبقة الخازنة للمياه

، األمالح الذائبة كأمالح الكالسيوم  حتوائها على أنواع مختلفة منبا تتميز المياه الجوفية

وبتركيزات مختلفة اعتماداً على مصادر  يد بنسبة عاليةاوالكلور، والصوديوم  ،  سيوميوالمغن

ويبرز تأثير ،  (3)ودة في التكوينات الجيولوجيةهذه المياه وكمية المكونات القابلة للذوبان الموج

تتصف محافظة كربالء  إذالمياه الجوفية في منطقة الدراسة بعاملين هما الخاصية الشعرية 

منسوب المياه الجوفية فيه نتيجة للري غير المقنن فضالً عن الضائعات المائية عن  إرتفاعب

والمنخفضات المطمورة  األنهار حواضأطريق الرشح من شبكات قنوات الري كما في منطقة 

 عبرذات المياه الجوفية القريبة من السطح مما أثر ذلك في ملوحتها وتغدقها أو يكون تأثيرها 

المياه الجوفية من اجل السقي، إذ يقوم المزارعون بحفر اآلبار في المناطق التي  إستخدام

تي يصعب وصول المياه بل يصعب وصول الماء السطحي إليها ولم يقتصر على المناطق ال

المياه  إستخدام إلىبسبب قلة الحصة المائية الصيفية مما اضطر الفالح  ؛شمل مناطق عدة 

 الجوفية للري عن طريق حفر اآلبار. 

 إن إذملوحة التربة  إرتفاع إلىمياه جوفية عالية الملوحة في الري يؤدي  إستخدام إن 

لوحة الماء األرضي ومع اقتراب مستواه من سطح ملوحة الطبقة السطحية تزداد مع زيادة م

، وبالتالي  (2)ولسيما عند ازدياد شدة التبخر والنتح وتحت الظروف الجافة وشبه الجافةالتربة 

. ومن أجل معرفة تأثيرها الزراعية  األراضي بزل عبرالتأثير على خصائص مياه المبازل 

 بشي من التفصيل. ا الطبيعيةمناقشة خصائصهلبد من  على خصائص مياه المبازل

 

 

                                                           
 ،ر والتوزيعصفاء للنش دار، 0طالبيئة والمياه ، عبد العباس فضيخ الغريري،،  ألصالحيسعدية عاكول  (0(

 .032،ص3111عمان، 

Hydro chemical Effect of , Hamdani -Jawdat Abdul Jalil Mohamed Zaki AL)2(

Groundwater Due to  Irrigation and Drainage Projects in Tawuq Sub-Basin  (South 

of Kirkuk - North of Iraq) , Master Thesis, Collage Of Science , University Of 

Baghdad,2009,P23                                                                                                         
وزارة الزراعة والري ، الهيئة العامة لمشاريع الري والستصالح ، مشروع ري جدول الحسينية ، التقرير  (2)

 .31، ص0111تب الستشاري للجامعة التكنولوجية ، ، المك0النهائي لدراسة الجدوى ،ج
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 : المياه الجوفية مظاهر : الأو

) الينابيع ( العيونو،  باراآل منها،  أشكالبعدة  األرضتظهر المياه الجوفية على سطح 

انه ل يظهر منها في منطقة الدراسة  إل، (0)والينابيع الحارة، والنافورات ، المجاري المفقودة و

 سنتحدث عنهما بشي من التفصيل : الذيسوى النوعين األولين 

تكون عملية حفر اآلبار أما يدوية وبوسائل بسيطة وتسمى اآلبار عندئذ باآلبار اليدوية  : البئر .0

أو تحفر بوسائل ميكانيكية متطورة  األرضوتستثمر فيها المياه الجوفية القريبة  من سطح 

ً  األكثر وهي تستثمر المياه الجوفية، وتسمى آنذاك باآلبار اآللية  ً  واألغزرعمقا من  إنتاجا

على الرغم سابقتها وغالباً ما يكون انبثاق المياه منها بشكل تلقائي جراء الضغط الهيدروليكي 

من إن هذه اآلبار من صنع اإلنسان إل إن وجودها يرتبط بالمياه الجوفية التي تتجمع في 

بلغ عدد اآلبار المحفورة  وقد ، (3)وتسمى حينئذ باآلبار الرتوازيةخزانات الثنيات الصخرية 

ً ) 3100لغاية عام كربالء محافظةفي  فرع المياه  هبئر(َحفر 311بئراً( منها ) 0121تقريبا

أما  المزارعون هَحفر بئراً ( 0121البالغ)تبقى وهو  ما أما ، الجوفية في محافظة كربالء

ار موزعة على مناطق مختلفة وان هذه اآلب منها لمياه الشرب ستفادةلال أوالزراعة  غراضإل

 وتتباين في توزيعها الجغرافي ألغراض الري هاإستخدامإذ يتم  وهي آبار منتجة، من المحافظة

ً  بين جهاتها الشمالية والجنوبية وجهة الغرب  . (2)أيضا

نتيجة لعوامل ألحت المختلفة أو  األرضهي عبارة عن مياه تنبثق تلقائياً من باطن : ف الينابيع .3

منطقة محدودة المساحة ويتكون عندها  أوعن طريق فتحة  األرض إلى سطح الصدوع نتيجة

 تركز،  (3)ثافة ومستوى الماء الجوفيباختالف ك أطوالهالف مجاري مائية تخت أومجرى 

ً مع المتداد الطولي لنتشار  في قضاء عين التمر العيون في منطقة الدراسة انتشار ، تماشيا

د من ـوالذي يمت يونـلعط اخة والجنوبية من العراق والمسمى بالشماليالعيون في الباديتين 

 العراق وحتى مركز قضاء السماوةفي الشمال الغربي من  يتـغرب ه( كم 31) ية كبيسةـناح

عين الزرقاء )ة في محافظة كربالءالرئيس ومن العيون( 1)ي( في الجنوب الشرق)محافظة المثنى

وهي تقع في وسط المدينة ، ي ، عين السيب ، عين أم الطير( ،عين الحمراء ، عين أم الكوان

                                                           
 .013، عبد العباس فضيخ الغريري ، مصدر سابق ، ص ألصالحيسعدية عاكول  (0)
حمد يحيى عبد ، استخدام نظام المعلومات الجغرافية في دراسة التباين المكاني للموارد الطبيعية في ا (3)

 .61،ص3111ستير ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، الهضبة الغربية في محافظة النجف ، رسالة ماج
 .41، مصدر سابق ، صهاني جابر محسن المسعودي  (2)
، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  0طسمور ، حامد الخطيب ، جغرافية الموارد المائية ،  أبوحسن  (3)

 .013، ص0111،  األردن
 .66مصدر سابق ، ص، احمد يحيى عبد  (1)
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القسم ( عين ،31تي بلغ عددها أكثر من ))قضاء عين التمر( وهناك عدد من العيون الثانوية وال

لقد  عة على عدد من مقاطعات عين التمرأما الباقي موز الرئيسةاألكبر منها قريب من العيون 

ً من مياه العيون الرئيسة والثانوية بواسطة جداول سقكانت جميع بساتين عين التمر ت ى سيحا

تكون معطلة ،  أن أمااغلب هذه العيون  إن تبين من الدراسة الميدانية دوقة وفرعية رئيس

نوات سالرتوازية التي حفرت في ال أوويرجع السبب في ذلك إلى كثرة اآلبار السطحية 

تحت منسوب بار منسوب األرض وحفرها عتوبشكل عشوائي بدون اآلخذ بنظر ال األخيرة

مدروسة الغير كان للتصاميم الخاطئة ، وكذلك ة (م من منسوب العيون الرئيس31من )أوطأ 

(م 61والتي تقع على منسوب ) منسوب العيون الرئيسةالمبازل فلم يأخذ بنظر العتبار  لشبكات

مواقعها بازل التي تم تنفيذ فجميع المل التي منسوبها أوطأ من العيون ، ومدى تأثير المباز

(م عند 21منسوب ) إلى(م 11ة وتنتهي ببحيرة الرزازة من منسوب )بالقرب من العيون الرئيس

(م األمر الذي أدى 31بحيرة الرزازة وان فرق المنسوب بين بداية المبزل ونهايته أكثر من )

رف مياهها إلى بحيرة إلى سحب المياه الجوفية من أعلى المنطقة إلى شبكة المبازل التي تص

ة وبدأ مائها ينضب وأصبحت مياه عين السيب ثر على مياه العيون الرئيسالذي ا الرزازة األمر

ً مما أدى إلى نمو الطحالب فيها وجداولها  والحمرة والزرقاء والكواني وأم طير ناضب كليا

حيث يتطلب الذي تعرضت له هذه العيون  جفت وقد تم دفن قسم منها ، فضالً عن اإلهمال

 .(0)متابعة كري فتحاتها من الرسوبيات األمر

        ً  : : أصل المياه الجوفية ثانيا

ً  إذاالمياه الجوفية ما  أصلأن معرفة     إذايفسر فيما  ألنه أهميةقارياً ذو  أوكان بحريا

 اليةتكون ذات ملوحة ع األصللن المياه البحرية  ؛ متوسطة أوكانت المياه ذات ملوحة عالية 

أكثر من المياه القارية األصل فضالً عن خصائص التكوينات الجيولوجية الحاملة لهذه المياه 

، أثرت على خصائص المياه الجوفية بفعل عملية اإلذابة التي تقوم بها المياه داخل التكوين  التي

جوفية  هيامويتباين أصل المياه الجوفية في محافظة كربالء من مياه جوفية ذات أصل بحري و

هي السائدة في محافظة  األصلالمياه الجوفية البحرية  إنأصل قاري وبصورة عامة  ذات

 وتكون الصدوع وسبب ذلك كثرة تعرض المنطقة إلى الحركات التكتونية المؤثرة كربالء

  (3) والتعرية على مر األزمنة

                                                           
ية الموارد المائية في محافظة كربالء ، تقرير عن مشروع شبكات البزل في قضاء عين التمر ، شعبة مدير (0)

 .3102عين التمر ،
التباين المكاني لخصائص المياه الجوفية في محافظة كربالء وعالقتها ،  مروة وسام عبد العالم (3)

 .13ص،3102الكوفة ،  بالستخدامات البشرية ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة
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 :  حركة المياه الجوفيةثالثاً :       

كل تضاريس السطح فتسيل بوضوح باتجاه المنخفضات شالمياه الجوفية  تتبع حركة 

وفق قوانين هيدروليكية ثابتة ، وهي تتجه في حركتها على  والسبب يعود لحركتها المستديمة

ً  األقلباتجاه المستويات من مستويات الضغط العالي وجريانها  ويتحدد معدل حركتها ضغطا

العام  سطحال انحدار اتجاهن إ، (0)ه المياهالتي تحوي هذ على أساس نفاذية الصخور أو الترسبات

لمنطقة الدراسة من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي جعل المياه الجوفية تتحرك بشكل عام 

أن نظام حركة المياه الجوفية في منطقة الدراسة يكون باتجاهين ف ، لذلك ضمن هذا التجاه

ً للميل العام من الجنوب  إذالشرق باتجاه بحيرة الرزازة  إلىمن الغرب  األول تتحرك تبعا

مركز مدينة لها من  آخروهناك اتجاه ، الغربي وباتجاه الشمال الشرقي  باتجاه مدينة كربالء 

 . (1 الخريطة) (3)وباتجاه منطقة الهنديةكربالء 

 (8) الخريطة  
 اتجاه حركة المياه الجوفية في محافظة كربالء

 
التباين المكاني لخصائص المياه الجوفية في محافظة كربالء ، المصدر : مروة وسام عبد العالم 

وعالقتها باالستخدامات البشرية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 

 .13،ص2013

                                                           
 .61ص ، مصدر سابق، احمد يحيى عبد (0)
طروحة دكتوراه ، كلية التربية ، أروجيومورفولوجية منطقة كربالء ، جليل جاسم محمد هنون ، هيد (3)

 .41، ص 3100الجامعة المستنصرية ، 
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 أعماق المياه الجوفية  اً :رابع      

الصخور باتجاه  وذلك بسبب ازدياد كثافة ؛تقل كميات المياه الجوفية مع زيادة العمق 

السطح من مكان  إرتفاعمع تباين  المياه الجوفيةأعماق  باينتت، وفي منطقة الدراسة  (0)األسفل

ولسيما في مركز محافظة ، ألخر، إذ تكون قليلة العمق كلما اقتربت من السهل الرسوبي 

تغذية كربالء وناحية الخيرات والحر طريق النجف كربالء وطريق بغداد كربالء لتوفر ال

البعيدة فتنحصر في غرب منطقة الدراسة  األعماقالمستمرة لها من نهر الفرات وتفرعاته ، أما 

ً ما عن مناطق التغذية لبعده ضبة هذه المناطق التي تقع ضمن اله إرتفاع فضالً عن، ا نوعا

الغرب  وبشكل عام يزداد عمق هذه المياه كلما اتجهنا نحوالسهل الرسوبي  مع بالمقارنةالغربية 

 ، (3)السطح بهذا التجاه إرتفاعوذلك لزيادة  ؛م 311أكثر من  إلىم 11والشمال الغربي من 

ولغرض معرفة اثر المياه الجوفية على مياه المبازل لبد من معرفة خصائصها الكيميائية 

) باختيار عدد من المواقع لغرض معرفة مدى تأثير نوعية هذه المياه على نوعية مياه المبازل 

 (.01 الخريطةنظر ي  

 (01) الخريطة
 في منطقة الدراسة دروسةمنماذج مياه اآلبار ال

 

 .2012دائرة المياه الجوفية في محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة ،:   على باإلعتمادالمصدر   

                                                           
 .013ص ،مصدر سابق  حسن ابو سمور ، حامد الخطيب ، (0)
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 : (T.D.Sاألمالح الكلية الذائبة  ) .1

في ( للمياه الجوفية T.D.Sئبة)األمالح الكلية الذا تراكيز( إن 33) الجدوليظهر من   

 ً ، ،إذ ترتفع خالل شهر كانون الثاني وتنخفض خالل شهر تموز  منطقة الدراسة تتباين زمانيا

( ملغم/لتر 6011-0211أخرى، إذ تراوحت قيمها بين ) إلىكما إنها تباينت مكانياً من منطقة 

ً ملغم/لتر خالل شهر ت (03431-0311خالل شهر كانون الثاني وبين ) لمعيار  موز ،وطبقا

( ، فإن هذه المياه 03) الجدولالمبينة في  (ISEclالمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم )

هذه المياه  إستخدامات الزراعية ، وان ستخدامبتراكيزها تكون خارج الحدود المسموح بها لإل

 ً  المروية بها. لألراضيتراكيز ملحية  إضافة للري سوف تؤدي حتما

 (24) الجدول
  ( للمياه الجوفية في منطقة الدراسةT.D.Sاألمالح الذائبة ) تراكيز

مواقع 

 النماذج

 ( ملغم/لتر  T.D.S)  النهر

 تموز كانون الثاني

 3111 3211 مركز قضاء كربالء 0

 3314 0131 مركز قضاء كربالء /الحر 3

 0311 0211 ناحية الحسينية 2

 3111 2631 الحسينية /الكمالية 3

 2121 2101 مركز قضاء الهندية 1

 01323 3333 ناحية الخيرات 6

 1141 6011 الغربي الجدولناحية  4

 03431 0411 عين التمر 1

 0111 0211 عين التمر 1

 3600 0101 عين التمر 01
 

 .2012،دائرة المياه الجوفية في محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة  : على باإلعتمادالمصدر    

 ( :E.C)الكهربائية  توصيليةال .2

ي ( للمياه الجوفية فEC)التوصيلية الكهربائية  تراكيز( إن 31) الجدوليظهر من 

 ً ً من منطقة  ،منطقة الدراسة تتباين زمانيا أخرى، إذ تراوحت قيمها  إلىكما إنها تباينت مكانيا

( 01611-0641) خالل شهر كانون الثاني وبينمايكروسيمنز/سم (01231-3111بين )

ً  خالل شهر تموزمايكروسيمنز/سم   (ISEclلمعيار المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة ) وطبقا

ات ستخدامفإن هذه المياه بتراكيزها تكون خارج الحدود المسموح بها لإل( 03)الجدولحسب 

ً  إستخداموان  الزراعية  اضيلألرتراكيز ملحية  إضافة هذه المياه للري سوف تؤدي حتما

 المروية بها.
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 (25) الجدول
  ( للمياه الجوفية في منطقة الدراسةE.C) لية الكهربائيةيالتوص تراكيز

مواقع 

 النماذج

 EC μs/cm  النهر

 تموز كانون الثاني

 8180 3280 مركز قضاء كربالء 1

 3320 2880 مركز قضاء كربالء /الحر 2

 1139 1300 ناحية الحسينية 3

 1320 2200 كماليةالحسينية /ال 2

 2310 8220 مركز قضاء الهندية 8

 02131 01231 ناحية الخيرات 1

 1190 3000 الغربي الجدولناحية  3

 19100 8300 عين التمر 1

 2110 2180 عين التمر 9

 8210 3299 عين التمر 10

  .2012ير منشورة ،دائرة المياه الجوفية في محافظة كربالء ، بيانات غ : على باإلعتمادالمصدر    

 

 ( :T.H)    العسرة الكلية .3

في منطقة الدراسة تتباين  ( للمياه الجوفيةT.H)قيم العسرة ( إن 36) الجدوليظهر من 

 ً ً من منطقة  ، زمانيا ( 4113-403أخرى، إذ تراوحت قيمها بين ) إلىكما إنها تباينت مكانيا

 وفقعلى  خالل شهر تموز ،م/لتر ملغ(6231-313خالل شهر كانون الثاني وبين )ملغم/لتر 

 (26)الجدول
  ( للمياه الجوفية في منطقة الدراسةT.Hالعسرة ) تراكيز

مواقع 

 النماذج

 T.H  النهر

 تموز كانون الثاني

 2111 2221 مركز قضاء كربالء 0

 143 403 مركز قضاء كربالء /الحر 3

 313 1116 ناحية الحسينية 2

 1113 1111 الحسينية /الكمالية 3

 2312 2333 مركز قضاء الهندية 1

 2161 4113 ناحية الخيرات 6

 6231 1114 الغربي الجدولناحية  4

 3441 1123 عين التمر 1

 413 3613 عين التمر 1

 2011 2330 عين التمر 01
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، فإن هذه المياه بتراكيزها تكون  (01) الجدول كما هو مبين في( البيئة األمريكية) تصنيف

إستخدام هذه المياه للري سوف تؤدي ات الزراعية ، وان ستخدامخارج الحدود المسموح بها لإل

 ً ، وبالتالي تأثيرها على خصائص مياه  المروية بها لألراضيتراكيز ملحية  إضافة حتما

 .المبازل

 ( :PH)    الحامضية والقاعدية .2

، منطقة الدراسة تتباين زمانياً  للمياه الجوفية في( PHقيم )( إن 34) الجدوليظهر من 

ً من منطقة  ضمن الحدود المسموح بها للري ال انها كانت أخرى،  إلىكما إنها تباينت مكانيا

ال بعض ( ، 03) الجدول(ISEclمعيار المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم )على وفق 

هذه المياه للري يؤثر على الترب المروية بهذه  إستخدامالمواقع كانت ذات قلوية مرتفعة وان 

 المياه وبالتالي تأثيرها على خصائص مياه المبازل.

 (27) الجدول                                
  دراسة( للمياه الجوفية في منطقة الPHالتحليل الكيميائي لـ)

مواقع 

 النماذج

 PH  النهر

 تموز كانون الثاني

 3,3 3,2 مركز قضاء كربالء 1

 3,1 3,2 مركز قضاء كربالء /الحر 2

 3,3 1,8 ناحية الحسينية 3

 3,1 3,1 الحسينية /الكمالية 2

 3,2 3,2 مركز قضاء الهندية 8

 1,1 9,1 ناحية الخيرات 1

 1,8 1,9 الغربي الجدولناحية  3

 1,1 9,3 عين التمر 1

 1,1 3,1 عين التمر 9

 3,2 3,1 عين التمر 10

 .2012دائرة المياه الجوفية في محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة ،على :  باإلعتمادالمصدر    
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 ( :Ca)    الكالسيوم .8

دراسة في منطقة ال( للمياه الجوفية Ca)الكالسيوم  تراكيز( إن 31) الجدوليظهر من    

 ً ً من منطقة  ، تتباين زمانيا -023أخرى، إذ تراوحت قيمها بين ) إلىكما إنها تباينت مكانيا

،  ز( ملغم/لتر خالل شهر تمو0001-031( ملغم/لتر خالل شهر كانون الثاني وبين )3111

 ً اغلب فإن ( 03)الجدولحسب  (ISEclلمعيار المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة ) وطبقا

هذه المياه للري  إستخدامن أ الزراعيةات ستخدامتكون خارج الحدود المسموح بها لإلع المواق

 ً  .(03 الجدولينظر )  المروية بها لألراضي من الكالسيوم تراكيز إضافة سوف تؤدي حتما

 (29) الجدول                                 
  نطقة الدراسة( للمياه الجوفية في مCaالتحليل الكيميائي للكالسيوم )

مواقع 

 النماذج

 الكالسيوم ملغم/لتر  النهر

 تموز كانون الثاني

 030 331 مركز قضاء كربالء 1

 031 023 مركز قضاء كربالء /الحر 2

 032 3111 ناحية الحسينية 3

 211 203 الحسينية /الكمالية 2

 314 211 مركز قضاء الهندية 8

 666 3111 ناحية الخيرات 1

 113 0131 الغربي الجدولة ناحي 3

 0001 0311 عين التمر 1

 044 111 عين التمر 9

 001 102 عين التمر 10

 .2012بالء ، بيانات غير منشورة ،دائرة المياه الجوفية في محافظة كر:  على باإلعتمادالمصدر    

 

 

 ( :Mg)       المغنيسيوم .1

( للمياه الجوفية في منطقة Mg)المغنيسيوم  تراكيز( إن 31) الجدوليظهر من    

ً الدراسة تتباين زمان ً من منطقة ،  يا أخرى، إذ تراوحت قيمها بين  إلىكما إنها تباينت مكانيا

( ملغم/لتر خالل شهر تموز ، 111-12)بين ( ملغم/لتر خالل شهر كانون الثاني و13-131)

ً  إستخدامن أ  نصر المغنيسيوممن ع تراكيز إضافةإلى  هذه المياه للري سوف تؤدي حتما

 . (03 الجدول نظري  )  ذه المياهالمروية به لألراضي
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 (28) الجدول
 ( للمياه الجوفية في منطقة الدراسةMgالتحليل الكيميائي للمغنيسيوم)

مواقع 

 النماذج

 المغنيسيوم ملغم/لتر  النهر

 تموز كانون الثاني

 020 13 مركز قضاء كربالء 1

 011 13 مركز قضاء كربالء /الحر 2

 22 061 ناحية الحسينية 3

 331 300 الحسينية /الكمالية 2

 10 034 مركز قضاء الهندية 8

 126 331 ناحية الخيرات 1

 111 231 الغربي الجدولناحية  3

 311 131 عين التمر 1

 12 031 عين التمر 9

 310 013 عين التمر 10

  .2012في محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة ، دائرة المياه الجوفية:  على باإلعتمادالمصدر    

 

 ( :Na)       الصوديوم .3

في منطقة الدراسة ( للمياه الجوفية Na)الصوديوم  تراكيز( إن 21) الجدوليظهر من   

 ً ً من منطقة  ، تتباين زمانيا -031أخرى، إذ تراوحت قيمها بين ) إلىكما إنها تباينت مكانيا

( ملغم/لتر خالل شهر تموز ، 0301-011)بين انون الثاني و( ملغم/لتر خالل شهر ك111

 ً  اغلب هذهفإن ( 03)الجدولحسب  (ISEclلمعيار المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة ) وطبقا

هذه  إستخدامن أ الزراعيةات ستخدامالمياه بتراكيزها تكون خارج الحدود المسموح بها لإل

 ً ذه المروية به لألراضي من عنصر الصوديوم كيزترا إضافة المياه للري سوف تؤدي حتما

 .(03 الجدولينظر ) المياه 

 (21) الجدول                              
 ( للمياه الجوفية في منطقة الدراسةNaالتحليل الكيميائي للصوديوم)

مواقع 
 النماذج

 الصوديوم ملغم/لتر  النهر

 تموز كانون الثاني

 6.0 008 مركز قضاء كربالء 1

 040 008 مركز قضاء كربالء /الحر 4

 ..0 008 ناحية الحسينية 7

 000 400 الحسينية /الكمالية 2
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 400 00. مركز قضاء الهندية 4

 0400 90. ناحية الديرات 6

 .69 000 الغربي الجدولناحية  3

 960 800 عين التمر 3

 094 000 عين التمر 9

 600 409 عين التمر 11

  .2012دائرة المياه الجوفية في محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة ،:  على باإلعتمادالمصدر    

 

 : (4OS)       الكبريتات .1

في منطقة  ( للمياه الجوفية4OS)الكبريتات  تراكيز( إن 20) الجدوليظهر من    

 ً ً من منطقة ،  الدراسة تتباين زمانيا ت قيمها بين أخرى، إذ تراوح إلىكما إنها تباينت مكانيا

( ملغم/لتر خالل شهر 3413-331)بين ( ملغم/لتر خالل شهر كانون الثاني و011-0132)

 الجدولالمبين في  (ISEclتموز ،وطبقا ً لمعيار المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم )

وان ات الزراعية ، ستخدامتكون خارج الحدود المسموح بها لإل اغلب هذه المياه( ، فإن 03)

ً  إستخدام  لألراضي من عنصر الكبريتات تراكيز إضافة هذه المياه للري سوف تؤدي حتما

 . ذه المياه وتأثيرها على الخصائص النوعية لمياه المبازلالمروية به

 (20) الجدول                               
  ( للمياه الجوفية في منطقة الدراسة4SOالتحليل الكيميائي للكبريتات )

مواقع 

 النماذج

 الكبريتات ملغم/لتر   النهر

 تموز كانون الثاني

 0041 663 مركز قضاء كربالء 1

 111 161 مركز قضاء كربالء /الحر 2

 331 011 ناحية الحسينية 3

 0132 0132 الحسينية /الكمالية 2

 411 0321 مركز قضاء الهندية 8

 3413 011 ناحية الخيرات 1

 0611 011 الغربي الجدولناحية  3

 3316 311 عين التمر 1

 333 004 عين التمر 9

 0041 663 عين التمر 10
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 : (CL)     الكلورايد  .9

في منطقة الدراسة  فية( للمياه الجوCL)الكلورايد  تراكيز( إن 23) الجدوليظهر من 

 ً ً من منطقة  ، تتباين زمانيا -363أخرى، إذ تراوحت قيمها بين ) إلىكما إنها تباينت مكانيا

( ملغم/لتر خالل شهر تموز 4321-011)بين ( ملغم/لتر خالل شهر كانون الثاني و3311

( ، 03) الجدولفي المبين  (ISEcl،وطبقا ً لمعيار المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم )

هذه  إستخدامات الزراعية ، وان ستخدامفإن هذه المياه تكون خارج الحدود المسموح بها لإل

 ً  ذه المياهالمروية به لألراضي من عنصر الكلورايد تراكيز إضافة المياه للري سوف تؤدي حتما

 (22) الجدول
  لدراسة( للمياه الجوفية في منطقة اCLالتحليل الكيميائي للكلورايد )

مواقع 

 النماذج

 الكلورايد ملغم/لتر النهر

 تموز كانون الثاني

 411 101 مركز قضاء كربالء 1

 223 212 مركز قضاء كربالء /الحر 2

 198 1219 ناحية الحسينية 3

 313 223 الحسينية /الكمالية 2

 219 190 مركز قضاء الهندية 8

 3331 2299 ناحية الخيرات 1

 1283 1030 الغربي ولالجدناحية  3

 3231 1899 عين التمر 1

 380 330 عين التمر 9

 0112 0161 عين التمر 10

  .2012دائرة المياه الجوفية في محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة ، : على باإلعتمادالمصدر    

 

 

 : (3No)        النترات   .10

منطقة الدراسة  لمياه الجوفية في( ل3No)النترات  تراكيز( إن 22) الجدوليظهر من    

 ً ً من منطقة ، تتباين زمانيا -1311أخرى، إذ تراوحت قيمها بين ) إلىكما إنها تباينت مكانيا

( ملغم/لتر خالل شهر تموز ،وطبقا ً 3332-0)بين ( ملغم/لتر خالل شهر كانون الثاني و331

( ، فإن 03) الجدولالموضح في  (ISEclلمعيار المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم )

ات الزراعية ، وان ستخدامالحدود المسموح بها لإل قع ضمنتكانت في اغلب المواقع هذه المياه 

ً بصورة مستمرة للري  مياههذه ال إستخدام  من عنصر النترات تراكيز إضافة سوف تؤدي حتما

 ة بهذه المياه .المروي لألراضي
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 (22) الجدول                                
  ( للمياه الجوفية في منطقة الدراسة3Noالتحليل الكيميائي للنترات)

مواقع 

 النماذج

 النترات ملغم/لتر  النهر

 تموز كانون الثاني

 1 230 مركز قضاء كربالء 1

 01 3 مركز قضاء كربالء /الحر 2

 1303 1311 ناحية الحسينية 3

 0 1346 الحسينية /الكمالية 2

 231 331 ز قضاء الهنديةمرك 8

 3332 1316 ناحية الخيرات 1

 3 0 الغربي الجدولناحية  3

 0031 1316 عين التمر 1

 0311 1311 عين التمر 9

 133 0346 عين التمر 10

  .2012دائرة المياه الجوفية في محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة ،:  على باإلعتمادالمصدر    

 

 :  ((B     البورون .11

في منطقة الدراسة من عنصر البورون فلم  جوفيةالمواقع المدروسة للمياه ال ولقد خلت جميع 

 .()يسجل أي موقع لمنطقة الدراسة أي نسبة تذكر له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
() البورونظهر أي تراكيز لعنصر يتستخدم طريقة تركيز العينة فلم  لم . 
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 النبات الطبيعي :   .1

نتيجة لتفاعل  إلهو وليد البيئة الطبيعية وما هو ، أن النبات الطبيعي في أي منطقة 

ذه البيئة كالمناخ والتضاريس والتربة وهذه العوامل يكون لها األثر الكبير في نموها عوامل ه

نمو النباتات الطبيعية في قنوات البزل تعد من  إن،هذا مع العلم وتحديد كثافتها ونوعيتها

وشجيرات وحشائش ومن  أشجاروهذه النباتات تشمل  إروائيالمشاكل الدائمة في أي مشروع 

يعرقل جريان المياه  بكثافة عالية، ان نمو هذه النباتات  ، القصب ، والبردي ( ن)الشنبال أهمها

جريان المياه تعمل على خلق  بطئإن  وأ المياهتسرب  بزيادة نسبةتعمل أما و شبكات البزلفي 

هذا بيئة إحيائية جديدة فــ) النمو ، الموت ، وتحلل النباتات ( كلها ستؤثر في خصائص المياه 

جانب ما  إلىوالمواد العالقة في مياه البزل  الطميتساعد في زيادة ترسب  أنهانب جا إلى

ونوعية المياه فضالً عن وجودها يكون بكثرة في  وهذا بدوره يؤثر على كمية تستهلكه من مياه

ان وجودها سوف يعيق من تصريف ذا ا وهذه المشكلة من أخطر المشاكل المبازل الفرعية

، وبالتالي أثرت في ويقلل من كفاءة نظام البزل الزراعية إلى شبكات البزلالمياه من األراضي 

 في المبازل. لشنبالنيوضح نمو القصب وا( 3)صورةال ،خصائص مياه المبازل 

 (4)صورة  ال
 القصب والشنبالن في مبزل المشورب نباتات نمو

 

 .9/2/2012بتاريخ األحد الباحثة : الدراسة الميدانية 
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 العوامل البشرية:  ثانياً 
           لمساحات الزراعية ونوع المحصول :ا .1

إذ ان أهمية كبيرة بالنسبة للدراسات التي تتعلق بمشاريع البزل  ن للمساحات الزراعيةإ

كلما زادت في امتداد الشبكة و هاتأثير عبرللمساحات الزراعية تأثير في خصائص مياه المبزل 

وهذا يعني زيادة المساحات التي تصرف مياه أرضيها إلى ، زل المبا كاتالمساحات زادت شب

 إرتفاعكما إن  .تأثير هذه المساحات على خصائص مياه المبازل وبالتالي زيادة ، المبازل 

نتح المحاصيل  -التقليل من قيم التبخر إلىالشتاء يؤدي  أشهرمعدلت الرطوبة النسبية خالل 

بالمقارنة مع أشهر الصيف الل فصل النمو تكون محدودة ومن ثم احتياجاتها من مياه الري خ

 ، األمطاروانعدام سقوط ، وزيادة عدد ساعات طول النهار ، درجات الحرارة  إرتفاع إن حيث

زيادة حاجات  إلىيؤدي كل ذلك  ؛معدلت الرطوبة النسبية  إنخفاضو، وزيادة سرعة الرياح 

لنمو للتعويض عن كمية المياه المفقودة من مياه الري خالل فصل ا إلىالمحاصيل الصيفية 

 . طريق النتحعن  المحاصيل

ً  إن نلحظ (23) الجدول ومن ً جغرافيا ً  المساحات المزروعة توزعت توزيعا ،  متباينا

(  110660في المساحة الصالحة للزراعة بنحو ) األولىقضاء عين التمر المرتبة  شغلحيث ت

للموسم الشتوي في حين كانت  ( دونم 01641)  المساحات المزروعة وصلت إن إلدونم 

وذلك لقلة الوارد المائي في قضاء  ( دونم3011المساحات المزروعة في الموسم الصيفي )

،  درجات الحرارة رتفاععين التمر وزيادة الحتياجات المائية للنباتات في الموسم الصيفي إل

( 002330لزراعة مساحة قدرها )الصالحة ل األراضيثم تأتي ناحية الحسينية حيث تشغل 

للموسم الشتوي وكان المزروع منها خالل ( دونم  1011دونم وان المزروع منها يقدر ) 

 إن( 23) الجدولقضاء الهندية فيتضح من نواحي  أما، ( دونم  2220الموسم الصيفي )

الغربي والخيرات  الجدول( دونم مساحات صالحة للزراعة في ناحيتي  20010و33432)

( دونم 03221و31312إل إن ما مزروعة منها فعالً في الموسم الشتوي بنحو) على التوالي

( دونم لكل منها 00131و00361في حين بلغت المساحات  المزروعة فعالً للموسم الصيفي )

قضاء الهندية بنحو مركز  حين احتلت المساحة الصالحة للزراعة في فيعلى التوالي 

( دونم خالل الموسمين 2111و01316) بلغفعالً ا مستغل منها إن م إل( دونم  04200)

( دونم 31414مساحة صالحة للزراعة بحدود ) الشتوي والصيفي ، تحتل مركز قضاء كربالء

( دونم خالل الموسمين الشتوي والصيفي على 2116و 01141إل إن ما مزروع منها بحدود )

 التوالي .
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 (24) الجدول
  2104خالل الموسمين الشتوي والصيفي في محافظة كربالء لعام ة والمزروعةالصالحة للزراع المساحة

 )دونم( الصالحة للزراعة الوحدة اإلدارية
للموسم  المرزوعة فعالً 

 الشتوي )دونم(

المزروعة فعالً للموسم 

 الصيفي )دونم(

 2116 01141 31414 مركز قضاء كربالء

 3331 1011 002330 ناحية الحسينية

 2111 01316 04200 ء الهنديةمركز قضا

 00361 31312 33432 الغربي الجدولناحية 

 00131 03221 20010 ناحية الخيرات

 3011 01641 110660 قضاء عين التمر

 26331 43160 123013 المجموع

م رة لعاالزراعي ، بيانات غير منشو اإلحصاءمديرية الزراعة في محافظة كربالء، التخطيط والمتابعة ، : المصدر

2012. 

يتضح مما سبق تباين المساحات الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي في جهات  

المائية لهذه المساحات التي تزيد  الحتياجاتاألمر الذي يترتب عليه تباين  ،منطقة الدراسة 

درجات الحرارة خالل  إنخفاضكواقع حال في الموسم الصيفي وتقل في الموسم الشتوي ف

وبالتالي احتياجاتها من مياه ، النتح المحاصيل  -التقليل من قيم التبخر إلىاء يؤدي الشت أشهر

درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات طول  إرتفاعالصيف ف أشهرالري محدودة بالمقارنة مع 

معدلت الرطوبة النسبية يؤدي  إنخفاضمطار وزيادة سرعة الرياح والنهار وانعدام سقوط ال

المياه للتعويض عن كمية المياه المفقودة عن  إلىدة حاجات المحاصيل الصيفية زيا إلىكل ذلك 

الذي يترتب عليه تعرض التربة لحالت من التغدق والتملح ، وبالتالي قد  األمرطريق النتح 

الناتجة من غسل ترب  األمالحهذه المساحات على خصائص مياه المبازل بزيادة تركز  أثرت

 . الزراعية األراضي

ً في التأثير المباشر في خصائص مياه    أما بالنسبة لنوع المحصول فإن له أثراً أساسيا

يختلف كل محصول عن اآلخر من حيث  إذتباين النباتات في استهالكها المائي  عبرالبزل 

المياه وكذلك من حيث عدد الريات وهذا يعتمد على نوعية المحصول لختالف  إلىحاجته 

ي خصائصها التي تميز كل منها فهي تختلف في أشكالها وأحجامها المحاصيل الزراعية ف

زراعتها  فضالً عن موسم، وأصنافها وأعماق جذورها وطبيعة أوراقها وعدد الثغور فيها 

اثر في تحديد قيم الستهالك المائي  حتى خـالل مراحل نموهاف، (0)ومراحل النمو التي تنمو فيها

                                                           
 أعالي إقليمعلى مستقبل مياه الري في  وأثرهاطه أحمد عبد عبطان الفهداوي ، طرائق الري الحديثة  (0)

 .43، ص 3100دكتوراه ، جامعة النبار ، كلية التربية ،  أطروحةالفرات ، 
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مرحلة اإلزهار إذ إن زيادة قيم الستهالك المائي في هذه  أعلى معدلتها في إلىوالتي تصل 

المرحلة من النمو هي نتيجة للزيادة الطبيعية في تعمق جذور النبات وتزداد الحاجات المائية 

ً في مرحلة الثمار والتي يتوقف  في مرحلة النضج ، وبعدها تبدأ هذه القيم بالتناقص تدريجيا

سيتم التركيز على المحاصيل الزراعيـة التي تزرع في منطقة لذا  ،(0)بعدها النبات عن النتح

    الدراسة وكما يأتي :

إجمالي المساحات المزروعة لمحصول الحنطة في  إن( 21) الجدوليظهر من 

ً 31131محافظة كربالء ) ( 1000استحوذ قضاء عين التمر على مساحة قدرها)، ( دونما

ً ، بينما استحوذ قضاء كربالء على  ً 6131مساحة )دونما الغربي  الجدولناحية  أما ، ( دونما

ً ، بي3111ة )ـاستحوذ على مساح (  2111ندية على مساحة )ـوذ قضاء الهـنما استحـ( دونما

ً ـدون فتركزت  ( دونماً،أما ناحية الحسينية2411)الخيرات استحوذت على مساحة ناحية، إما  ما

 ( دونماً .3111ستحوذت على )المزروعة بمحصول الحنطة بقصبة عون وا المساحات

الري من العمليات  د  إذ يععدد من الريات خالل مد ة نموه  إلىويحتاج محصول الحنطة 

تزيد اعتمادا على حالة الجو، فعندما يكون  أوالهامة للحصول على محصول مرتفع ، وتقل 

ول في حالة موسم زراعة المحصول مطيراً تقل عدد الريات وتتباعد مواعيدها، إل إن المحص

ريات منتظمة، تبدأ  6 إلى 1مياه الري بواقع  إلىعدم سقوط أمطار خالل مد ة نموه فانه يحتاج 

 إلىوتقل هذه الفترة  أسبوعينيوم من الزراعة ويوالي الري كل  30األولى بعد حوالي  الرية

 .(3)رأشه 6مرحلة النضج وتستمر مد ة نمو المحصول  إلىيمنع الري عند وصول النبات  أن

( 3900إما بالنسبة للشعير فقد بلغ إجمالي المساحات المزروعة في منطقة الدراسة )

 ً ً ، بينما استحوذت ناحية  3000استحوذت ناحية الخيرات على مساحة ) إذ ، دونما ( دونما

ً بينما استحوذ قضاء كربالء على مساحة 2000الغربي على مساحة ) الجدول (دونما

(1200 ً ً وتركزت 900حية الحسينية استحوذت على مساحة )أما نا ،(دونما ً أ(دونما  يضا

 وذ علىقضاء عين التمر فقد استح أماالمساحات المزروعة بمحصول الشعير بقصبة عون ، 

 لمحصو ويحتاج ،( دونم311اء الهندية على مساحة )بينما استحوذ قض،( دونما 611ًمساحة )

الشعير من محاصيل الحبوب التي تتحمل  إنرغم الري في حالة عدم توفر األمطار  إلىالشعير 

يجب ومع ذلك وخاصة في بعض مراحل نمو المحصول انه يتأثر بنقص مياه الري ألالجفاف 

                                                           
بد الرزاق خيون خضير آل جاسم محيميد ، الموازنة المائية المناخية في العراق وآثرها في الحتياجات ع (0)

، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ،  المناخ الجاف ، رسالة ماجستير إقليمالمائية لمحصولي القمح والشعير في 

 .034، ص 3111
 .226، ص0111مكتبة مدبولي ، القاهرة ، علي الدجوي ، طرق الري الحديثة والصرف المغطى ،  (3)



                                                                                         

 

 (25) الجدول
 في منطقة الدراسة ) دونم ( 2104سم الزراعي ين للمو المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب والخضروات والمحاصيل الصناعية والعلفية والبسات 

 3103، بيانات غير منشورة ،  اإلحصاءالمصدر : مديرية زراعة كربالء ، قسم 

 اسم المحصول
مركز قضاء 

 كربالء

ناحية 

 الحسينية

قضاء 

 الهندية

ناحية الجدول 

 الغربي

ناحية 

 الخيرات

قضاء 

عين 

 التمر

 المجموع
طول مدّة 

 النمو
 عدد الريات

 6-1 أشهـر 6 31131 1111 2411 3111 2111 3111 6131 الحنطة

 6 رـشه 1.1 4111 611 2111 3111 311 111 0311 الشعير

 4-1 رـاشه 3 01210 60331 314131 12631 113 201 03006341 ات الشتويةوالخضر

 02-3 اشهـر 6-3 31111341 3360 331131 3362 3201341 60031 01116 خضروات صيفية

 06 رـاشه 1 0421 61 121 211 011 36 232 البصل

 1 رـاشه 3 161 - 411 11 11 01 - الماش

 03-01 أشهـر 3 03232 331 2332 3111 0131 0311 2111 الذرة الصفراء )خريفية(

 03-01 رـاشه3 640 - - 13 03331 11 22131 ذرة بيضاء

 1 أشهـر 1 11 - 31 21 1 31 - السمسم

 04-01 شهر 03 26111 3111 1311 01111 3611 6622 3131 الجت

 02-00 اشهر 6 116131 - 141 3611 101 02231 3312 البرسيم

 33 طول السنة 004346 1111 03011 32111 1131 13331 00214 البساتين
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يؤخذ بنظر العتبار الظروف الجوية السائدة ومدى سقوط األمطار خالل مراحل النمو حتى  أن

مياه الري، وتستمر مد ة نموه  إلىيمكن الستفادة من مياه األمطار، وتحديد حاجة المحصول 

لمدة خمسة أشهر ونصف، يبدأ من أواسط شهر تشرين الثاني ويكون موعد النضج والحصاد 

( 6) إلىفي أواخر شهر نيسان وتوزع المياه المخصصة لمحصول الشعير خالل مد ة نموه 

ل عملية النضج ريات، تبدأ الرية األولى بعد الزراعة مباشرة، وتعطي للمحصول رية أخيرة قب

 .(0)في العشرة األولى من شهر نيسان

كميات كبيرة من المياه، وهي كميات  إلىفيحتاج خالل مد ة نموه  ألماشمحصول  أما

كبيرة ل تضاهي القيمة القتصادية المرجوة من زراعته، لذلك أخذت زراعته تنحسر، لن 

زراعة محاصيل أخرى أكثر أهمية  المياه الكبيرة التي يحتاجها المحصول يمكن استغاللها في

دأ الرية األولى بعد ـظمة تبـ( ريات منت1) إلىوه ـخالل مد ة نم ألماشيحتاج محصول  إذ

وقد بلغت المساحات ،  ألخيرة في منتصف شهر تشرين األولالرية اوتكون  مباشرة الزراعة

ً في منطقة الدراسة 161المزروعة بالماش ) ء من زراعة خلت قضاء كربال إذ ،( دونما

( دونم ، بينما 01، بينما استحوذت ناحية الحسينية على مساحة قدرها ) ألماشمحصول 

ً 11استحوذ قضاء الهندية على مساحة بحدود ) الغربي  الجدولكان حصة ناحية  ،(دونما

( دونما ً، في 411ناحية الخيرات فقد استحـوذت على مساحة) أما(دونماً ، 11مساحة قدرها )

 . ألماشقضاء التمر من زراعة محصول حين خلت 

 

( دونما ً في منطقة 01210الشتوية ) بالخضرواتوقد بلغت المساحات المزروعة 

( دونماً ، بينما استحوذت  03006341استحوذ مركز قضاء كربالء على مساحة ) إذ ،الدراسة 

(دونماً 113احة )(دونماً بينما استحوذ قضاء الهندية على مس201ناحية الحسينية على مساحة )

ً ، 12631الغربي استحوذ على مساحة ) الجدولأما ناحية  ، ناحية الخيرات فقد  أما(دونما

ً 314131استحـوذت على مساحة) بينما استحوذ قضاء عين التمر على مساحة ،  ( دونما

والخضروات الشتوية والصيفية من المحاصيل المحبة للمياه، وتعد عملية ، ( دونم 60331)

جها، لسيما المياه للنباتات من العمليات الزراعية الضرورية جدا لضمان نموها وإنتا توفير

وتبدأ . (3)%11-11في تركيب خالياها حيث تصل نسبته فيها مابين  وان الماء عنصر أساس

عملية الري بعد الزراعة مباشرة وفي حالة سقوط األمطار فأن المياه تساعد في تقليل عدد 

                                                           
 .43، ص مصدر سابقطه أحمد عبد عبطان الفهداوي ،  (0)

مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، ، إنتاج الخضر والفواكهفيصل عبد الهادي المختار، ، مكي علوان الخفاجي  (3)       

 .361ص ،  0111
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مياه الري أكثر مما تحتاج إليه  إلىاجها، لذا فالخضروات الصيفية تحتاج الريات التي تحت

الصيفية  أما( ريات 4-1الخضروات الشتوية ، فالخضراوات الشتوية تحتاج خالل مد ة نموها )

( ريات ، والخضروات حساسة جدا لنقص الرطوبة في التربة حيث 02-3فتحتاج بحدود )

وعادة تحتاج ، فضالً عن اصفرار األوراق ،  األزهاراقط تأخير نمو النباتات وتس إلىتؤدي 

ليكون مجموعاً خضرياً جيداً ، ثم تروى بعدها رياً خفيفاً  األولىري منتظم في فترة حياته  إلى

 . (0) أيام 1-2وعادة تروى رية واحدة كل  األزهار أثناءومتقارباً 

ً ـ( دون31111341الصيفية ) بالخضرواتت المساحات المزروعة ـد بلغـوق  في منطقة ما

( دونماً ، بينما استحوذت ناحية 01116استحوذ مركز قضاء كربالء على مساحة ) إذ، الدراسة

استحوذ قضاء الهندية على مساحة  في حين( دونم ، 60031) قدرها الحسينية على مساحة

 أمانماً ، (دو3362) قدرها الغربي استحوذ على مساحة الجدولأما ناحية  ،(دونماً 3201341)

ً  (331131) د استحـوذت على مساحةـيرات فقـناحية الخ وأخيراً قـضاء عين التمر  دونما

 ( دونم بالخضروات الصيفية .3360استحوذ على مساحة )

ً 0421) بصلقد بلغت المساحات المزروعة بالو          ذ ٳ، في منطقة الدراسة ( دونما

على  كربالءدونماً ، بينما استحوذ قضاء  (121) قدرها على مساحة ناحية الخيرات استحوذت

(دونماً ، 211) قدرها على مساحة تالغربي استحوذ الجدولأما ناحية  ،(دونماً 232مساحة )

ً 011)بحدود  على مساحة فقد استحـوذ قضاء الهندية أما قضاء عين استحوذ  ، وأخيراً  ( دونما

 لكل منها على التوالي . دونم(36و )( 61)بحدود على مساحة  التمر وناحية الحسينية

ثم  أيامرية ويتم الري كل يومين أو ثالثة 06إلىويحتاج محصول البصل في الحقل  

او ثالثة وتكون الرية  أسبوعينالري بانتظام ويمنع الري وقت النضج والحصاد بحوالي  الىيتو

ً بقدر يكون الري  أناألخيرة قبل أسبوعين وهو من النباتات الحساسة للري فيجب  منتظما

 تجف األبصال داخل أنوذلك خوفاً من  العطش إلىبحيث ل تتعرض النباتات مطلقاً  اإلمكان

 (3)وجعلها أكثر مقاومة لعوارض الشتل التربة

ً 03232وقد بلغت المساحات المزروعة بالذرة الصفراء )  ،في منطقة الدراسة  ( دونما

( دونماً ، بينما استحوذ قضاء كربالء  2332استحوذت ناحية الخيرات على مساحة قدرها ) إذ

الغربي استحوذ على مساحة قدرها  الجدول، أما ناحية ( دونم2111على مساحة )

ً ، بينما استحوذ مركز قضاء الهندية على مساحة بحدود )3111) ً ،  (0131(دونما دونما

مر مساحة قدرها شغل قضاء عين الت اً وأخيردونماً ،  (0311وناحية الحسينية مساحة قدرها )

                                                           
 .343، ص 0111طنية ، بغداد ، ، محاصيل الخضر ، المكتبة الو يوخنا بطرس كورليس (0)
 .211، ص مصدر سابق علي الدجوى ، (3)
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تحتاج  إذكميات كبيرة من المياه خالل موسم النمو،  إلىوتحتاج الذرة الصفراء ،  دونم (331)

ري ة، تكون الري ة األولى بعد الزراعة  03-01الخريفي من  أوخالل موسم النمو الربيعي 

يعي، وفي مباشرة، وان آخر رية تكون في النصف الثاني من شهر حزيران بالنسبة للموسم الرب

 النصف الثاني من شهر تشرين األول بالنسبة للموسم الخريفي .

أما محصول الذرة البيضاء فهو من المحاصيل التي تتحمل العطش والجفاف ول يروى 

بعد ظهور عالمات العطش، وتعطى الذرة إنتاجا وفيرا عندما تكون مياه الري  إلالمحصول 

ل مباشرة بعد الزراعة وكذلك بعد تكوين كافية، وتروى األرض المزروعة بالمحصو

كلما دعت الحاجة أثناء مد ة النمو الخضري والتزهير، ويحتاج  باإلرواءالبادرات، ويستمر 

رية خالل موسم النمو، مع مالحظة عدم تعطيش النبات خالل مد ة  03-01المحصول من

بمدة أسبوعين قبل نقص الحاصل، ويجب قطع الماء عن الحقل  إلىالتزهير، لن ذلك يؤدي 

 القيام بالحصاد .

ً  (640وقد بلغت المساحات المزروعة بمحصول الذرة البيضاء)   منطقة  في دونما

ً ، ( 22131ة قدرها )ـربالء على مساحـضاء كـتحوذ مركز قـاس إذ الدراسة  ماـبين دونما

ً 11)دودـالحسينية على مساحة بح احيةـوذت نـاستح هندية على قضاء البينما استحوذ(دونما

ً ( 03331)قـدرها مساحة حة قدرها الغربي استحوذ على مسا الجدولأما ناحية ،  دونما

 ناحية الخيرات وقضاء عين التمر من زراعة هذا المحصول . (دونماً ،في حين خلت13)

ً 11المساحات المزروعة بالسمسم ) أما  استحوذت ناحية  إذ ،في منطقة الدراسة  ( دونما

( دونماً ، بينما استحوذت ناحية الخيرات على مساحة 21لى مساحة قدرها )الغربي ع الجدول

ً 31)ناحية الحسينية فقد استحـوذت على مساحة قدرها  أما( دونم ، 31بحدود ) ،  ( دونما

( دونم لمحصول السمسم في حين خلت قضاء عين 1شغل قضاء الهندية مساحة قدرها ) وأخيرا

 التمر من زراعة محصول السمسم.

والسمسم من المحاصيل التي تزرع في الموسم الصيفي ، ويعد محصول السمسم من  

ً عدم تعرض نبات أالمرتفعة ويراعى  األرضيةالمحاصيل الحساسة للري وللرطوبة  يضا

ولسيما المد د األولى من نموه ، ويجب أن تروى األرض المزروعة ، السمسم للعطش 

ة بهدوء حتى ل تنجرف البذور بالماء ويتطلب بعد بالمحصول بعد الزراعة ريه مباشرة خفيف

بعد النتهاء من الري حتى ل تتعرض  األرضذلك صرف المياه وعدم تركها راكدة في 

 األولينيوم خالل الشهرين  01-03الذبول وفقد المحصول ، ثم تروى بعد ذلك كل  إلىالنباتات 

عالمات النضج على  ري بعد ظهورفترات الري بعد ذلك وترك ال إطالةمن حياة النبات ثم 
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 إلىالمحصول  ، ألن  ذلك يؤثر سلبيا على كمية الحاصل . ويحتاج المحصول خالل مد ة نموه 

 .(0)( ريات أولها بعد الزراعة مباشرة، وآخرها في منتصف شهر تموز1)

( دونماً في منطقة الدراسة وهو من 26111وقد بلغت المساحات المزروعة بالجت ) 

الغربي  الجدولاستحوذت ناحية  إذ ،ل التي تزرع في الموسمين الشتوي والصيفي المحاصي

ً ، بينما استحوذت ناحية الحسينية على مساحة قدرها  (01111على مساحة قدرها ) دونما

ً ، بينما 1311( دونم ، أما ناحية الخيرات استحوذت على مساحة قدرها )6622) (دونما

( دونم . ، بينما استحوذ قضاء الهندية 3111حة بحدود )استحوذ قضاء عين التمر على مسا

ً 3611على مساحة بحدود ) قضاء كربالء فقد استحـوذ على مساحة قدرها  أما ،(دونما

(3131 ً ريات منتظمة وان ل تعطى  إلىوالجت من المحاصيل المحبة للمياه يحتاج ، ( دونما

ى المحصول بعد الزراعة تلف  إلىتؤدي  ألنهاالنباتات مياه زائدة عن الحاجة  الجذور، وي رو 

دد التي تعطى به  مباشرة ، وتكون الري ات في بدء نموه خفيفة، وتزداد الكمية مع إطالة الم 

تغير لون  عبربحسب تعمق الجذور في التربة، ويجب عدم تعطيش النباتات، ويعرف ذلك 

ً  إلى األوراق خالل أشهر الصيف نتيجة اكبر حاجة للمياه  إناللون األخضر المزرق، علما

درجات الحرارة وزيادة عملية التبخر والنتح والتي تتزامن مع زيادة نمو النباتات،  رتفاعإل

المياه خالل أشهر الربيع والخريف وتصل نهايتها الصغرى خالل أشهر  إلىوتقل الحاجة 

 .(3)رية 04-01الشتاء، وتقدر عدد الريات التي تعطى للمحصول بين 

ً 116131م )يد بلغت المساحات المزروعة بالبرسوق          إذ ،في منطقة الدراسة  ( دونما

ً ، بينما استحوذت ناحية  3312استحوذ مركز قضاء كربالء على مساحة قدرها ) ( دونما

ً بينما استحوذ قضاء الهندية على مساحة 02231الحسينية على مساحة قدرها ) (دونما

(دونماً ، اما ناحية 3611لغربي استحوذ على مساحة قدرها )ا الجدولأما ناحية  ،(دونماً 101)

ً 141)الخيرات فقد استحـوذت على مساحة بحدود  والبرسيم من المحاصيل المحبة ،( دونما

للمياه ي عطى المحصول الرية األولى بعد الزراعة مباشرة، ثم يعطى ريات صغيرة متتالية عند 

مزيق جذور النباتات، بعدها يروى المحصول بحسب ت إلىألن  جفاف التربة يؤدي  ؛بدأ النمو 

ات ـالك النباتـه إلى، لن ذلك يؤدي  ، ول يروى المحصول بعد الحصاد مباشرة الحاجة

المزروعة خالل مد ة نموها بين  نباتاتـعطى الـوت أيام من الحش ةضل أن يروى بعد عشرـويف

 رية، علماً ان آخر رية في بداية شهر مايس.00-02

                                                           
 .331علي الدجوي ، مصدر سابق ، ص (0)
 .013، ص مصدر سابقطه أحمد عبد عبطان الفهداوي ،  (3)
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النخيل،  أشجارفتشمل أنواع مختلفة من أشجار الفاكهة ، وهي  ألبستنهعن محاصيل  إما         

وأشجار الفاكهة بأنواعها المختلفة ،  والحمضيات، والزيتون، والتفاح، والتين والعنب، والرمان

 رية 33حوالي  إلىالمياه طول العام إذ تحتاج البساتين المزروعة بأشجار الفاكهة  إلىتحتاج 

الريات وتتقارب خالل فصل الصيف، وتقل  إلىموزعة بحسب الحاجة، إذ تزداد الحاجة 

وتتباعد خالل فصل الشتاء، وان الحتياجات المائية للبساتين هي كميات كبيرة ل تدانيها 

احتياجات أي محصول من المحاصيل المزروعة إل محصول الجت الذي يتفوق عليها من 

المساحات  إرتفاعحظ بوضوح ( يل21عبر مالحظة الجدول )و،حيث الستهالك المائي 

في جميع الوحدات اإلدارية،إذ تصدرت ناحية الحسينية المرتبة  لبستنهاالمزروعة بمحاصيل 

ً ، في حين جاءت ناحية 13331بلغت مساحتها ) إذ األولى الغربي بالمرتبة  الجدول( دونما

(دونم من ثم 03011ات بمساحة قدرت )( ، وجاءت ناحية الخير32111بلغت ) إذالثانية 

ً ومركز قضاء الهندية بمساحة قدرها 00214مركز قضاء كربالء بمساحة قدرها ) ( دونما

 ( دونم .1111قضاء عين التمر بمساحة قدرها ) وأخيرادونماً ،  (1131)

     -: طرائقهالري و أساليب.   2

بقصد التربة بطرائق وأساليب  إلىء الصطناعية للما اإلضافةيعرف الري بأنه            

ل يمكن  التي تستند عليها الزراعة إذ الركيزة ويعد (1) مدادها بالرطوبة الالزمة لنمو النباتإ  

الري بمقياس دقيق  أهميةقيام أي نشاط زراعي ما لم تتوافر المياه وبكميات كافية ولو قيست 

فة وشبه الجافة ، بسبب تفاوت توافر اشد ما تكون في المناطق الجا األهميةهذه  إنلظهر 

الري السيحي والري بالواسطة إليصال  االدراسة تستخدم طريقتان للري هموفي منطقة (3)المياه

األراضي الزراعية عن  إرتفاعويعتمد في ذلك على مقدار إلى األراضي الزراعية المياه 

وعلى وفق ذلك ، بني حسن ية ومستوى مياه الشبكة النهرية المتفرعة من جانبي شطي الحسين

 -على مياه المبازل وكما يأتي : وأثرهاوالطرائق المتبعة  األساليبسيتم مناقشة كل من هذه 

 ي :أسلوب الري السيح -أ

تقنية وكلفة عالية  إلىل تحتاج  ألنهاشيوعاً  وأكثرهاخدمة تالري المس أساليبمن أقدم 

وى فتح ثغرات من الجداول باتجاه الحقول ل يحتاج الفالح س إذ،  األخرىمقارنة بطرق الري 

ً بفعل الجاذبية إرتفاع األقلالمناطق  إلىالزراعية ويتحرك الماء من المناطق المرتفعة  ا

                                                           

نبيل إبراهيم الطيف ، عصام خضير ألحديثي ، الري أساسياته وتطبيقاته ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  (0)       

 . 32،ص 0111معة الموصل ، جا
اآلثار الهيدرولوجية لمشروع ري كركوك ) المرحلة الثانية ( ، رسالة ، فالجا إبراهيم إسماعيلسوزان  (3)

 . 31، صماجستير ، كلية التربية ، جامعة تكريت 
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النهر على جزء من األرض فيسيح فوقها ويغمرها  أوإذ يسلط الماء من الجداول ، (0)األرضية

جميع المساحة المزروعة،  الجزء المجاور، وبالطريقة نفسها ترتوي إلىومن ثم يحول 

يكون انحدار األرض مالئماً مع توفر التربة الخصبة  أنهذه الطريقة يجب  إستعمال وإلمكانية

 . والماء الكافي للزراعة

الشرقية والجنوبية الشرقية من  األجزاء تركزت المساحات المروية بالري السيحي في 

السطح ووفرة  انحدارائص الطبيعية من ، إذ تساعد الخصاألنهارالمحافظة في منطقة أحواض 

   . األسلوبهذا  وإتباعالمياه السطحية والتربة الخصبة في تلك الجهات على ممارسة 

 الري بالواسطة :  أسلوب -ب

األراضي الزراعية بواسطة المضخات، إذ تستعمل في  إلىعملية إيصال المياه 

ألراضي الزراعية المجاورة لها، الجهات التي تنخفض مناسيب مياه النهر فيها عن مستوى ا

الشمالية الشرقية من محافظة كربالء  األجزاءفي  كتوف األنهارسلوب في مناطق يتركز هذا األ

ولسيما في مقدمة صدور ، النهرية  إروائهاأراضيها الزراعية عن مصادر  إرتفاعبالتي تمتاز 

 إستعمالعن طريق  إلمتساوية  الجداول بحيث ل يمكن السيطرة على تنظيم المياه فيها بصورة

في المناطق التي تزيد فيها  هذه الطريقة زيادة إستعمال إلى وباإلضافة، (3)هذا األسلوب

يضاً أازداد انتشارها  طحية في األنهار وجداول الري ،األراضي عن مستوى مناسيب المياه الس

الزراعة الروائية نتيجة التوسع في المناطق التي تتوفر فيها المياه الجوفية لتزداد بذلك مساحة 

، وقدرت المضخات المستخدمة في منطقة الدراسة  (2)طة الري بالواس أسلوبفي تطبيق 

 . (3)3103( مضخة عام 2611بحدود )

خصائص مياه على بالتالي تأثيرها في تملح الترب و اً كبير اً الري اثر ألسلوبأن  

فائض لالحتياج  إلىالتربة فيغمره مما يؤدي  سطح إلىفي الري السيحي يضاف الماء ـف ،البزل

 زيادة المياه إلى الفائض وإذا ما اقترن مع إرتفاع درجات الحرارة يؤدي هذاالمائي للنبات 

كما  ،في مياه المبازل  األمالح تراكيز إرتفاع إلىاألمر الذي يؤدي  المتبخرة وتراكم األمالح

انه يسحب كميات كبيرة من المياه  إذالمبزولة ان للري السيحي اثر على زيادة كمية المياه 

في الحالتين و، البزل  إلىوبالتالي زيادة كمية المياه التي تصرف ، الزراعية  األراضي إلرواء

أما في الري  ،بزلها ري األراضي و عبرخصائص النوعية والكمية لمياه المبازل الفي  تؤثر

                                                           
 .011، مصدر سابق ، صبو راضي علياء حسن ال (0  (     
 .3310 ، ،بيانات غير منشورة تخطيطفظة كربالء ، قسم الة في محامديرية الموارد المائي (3(     

 .011، مصدر سابق ، صو راضي علياء حسين الب(2)
 . 3310ير منشورة لسنة غمديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، قسم المضخات ، بيانات  (3)
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 في أدارة المضخات قدرةلل وذلك،  المبازل إلى كميات المياه التي تصرف بقلة بالواسطة فتتميز

 .آلخرها من مكان تالزراعية والتحكم بسرع األراضي إلىفي السيطرة على تدفق المياه 

 في منطقة الدراسة  طرائق الري المستعملة

 يقةفبعد تحديد ما يتبع من طر اإلرواءوتعد طرائق الري المرحلة الثانية من مراحل   

 إذالمحاصيل  إلىالهدف منها توزيع المياه داخل الحقل وتقديمها  أروائيةلية ري والتي تعني عم

 ً ً  تتباين هذه الطرق زمانيا سطح الحقل  ومساحته ونوع التربة  وطبوغرافية إلىتبعا  ومكانيا

التي تزرع  األراضيوطبيعة المحصول المزروع فيها وتمارس في منطقة الدراسة وفي ضمن 

 من طرائق الري منها:بعدد من المحاصيل عدد 

   :(   Flood Irrigation methodطريقة ري الغمر ) .0

وخصوصا سكان وادي الرافدين وما تزال  اإلنسانالطرائق التي مارسها  أقدموهي من 

ذوات النحدار المنخفض مقارنة مع  األراضيطبقت في  أنها إذ اآلنهذه الطريقة قائمة لحد 

تسوية سطح الحقل وفق هذه الطريقة على ويتم  األنهارشبكة مستوى مناسيب المياه الجارية في 

لضمان توزيع مياه الري وجريانها فيه بصورة  %131تزيد درجة النحدار عن  ل نأيجب  إذ

تحد من حركة الماء ولكي ل تؤدي المياه المنتشرة في الحقل  أكتافمتساوية من دون وضع 

الحقل من قنوات الري بصورة مباشرة  إلىلمياه طالق اإها عبريتم  إذغسيل هذه التربة  إلى

 (0)بواسطة فتحات جانبية ذات أبعاد تسمح بانتشار الماء

جهد كبير في متابعة سير المياه داخل الحقل لذا فهي طريقة غير  إلىتحتاج  أنهاكما 

على استواء األرض التي توضح  األساسوان كفايتها اإلروائية تعتمد بالدرجة  إطالقاكفوءة 

 ،(3)المسافات بين القنوات وعلى قوام التربة وعمقها وطبيعة المحصول المزروع

(،ضمن %11تبلغ نسبة العتماد عليها تقريباً) إذوتزاول هذه الطريقة بشكل كبير 

جانب العتماد على هذه الطريقة في  إلىالمناطق التي تمارس فيها زراعة المحاصيل الحقلية،

إلى متابعة الفالح  ومع ذلك فهي تحتاج ،(2)رة لمناطق األحواضبعض البساتين التي تقع مجاو

ً خوف باستمرار يرافق  إذ،اإلرواءحقول أخرى غير مبرمجة ضمن خطط  إلىمن انتقال المياه  ا

العتماد عليها مساوئ تتمثل في كونها تعمل على هدر كميات كبيرة من مياه األنهار والقنوات 

فضال عن ،  من مجموع مياه الري المجهزة للتربة ٪11 من أكثر إلىالتي تصل  الروائية

مناسيب المياه الباطنية األضرار التي تلحقها بالتربة عن طريق مساهمتها المرتفعة في رفع 

                                                           
 .001و001دون سنة طبع، صطه الشيخ حسن ، المياه والزراعة والسكان ، دار عالء الدين ، دمشق ، ب (0)
 063مصدر سابق ، صبو راضي ، علياء حسين ال (3(
 .3102مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة ، (2(
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سيما في ول، لوحة التربة بعد تبخر المياه وتغدق التربة وما ينجم عنها من مشاكل في زيادة م

 تحكم بكمية الحتياجات المائية بحسب مراحل النمو.يمكن ال ،كما لالفصل الحار من السنة 

من مقطع  األسمدةغسل  إلىالماء الزائد يؤدي  أن إلىوتكون كفاءة الري واطئه إضافةً 

 .(0)التربة

 :    Farrow Irrigationطريقة الري بالمروز  .2

مروز تشبه السواقي الصغيرة يتم تزويدها  أوعبارة عن خطوط بانها :  تعرف المروز

 تجاهإبعلى مسافات منتظمة يجري فيها الماء  األرضتحفر في  إرواءالمياه عند كل عملية ب

الماء يجهز من  إنالتي تحتوي على شيء من النحدار حيث  األراضيتكون في و األرضميل 

 واألشجارالطرائق انتشارا في ري المحاصيل الزراعية  أكثرتعد من ،  األسفل إلىالحقل  أعلى

المحاصيل الزراعية فأنها تزرع بصف واحد  أما،  صفوف أوعلى شكل خطوط والتي تزرع 

سم تبعا  031–31وتتراوح المسافة بين المروز من صفين حسبما تسمح به طريقة الزراعة  أو

-01سم، أما عرض المرز يتراوح بين11شيوعا  لنوعيه التربة والمحصول، وأكثرها

ً لنحدار  وأخرىبين منطقة أما أطوالها فتتباين  ،(3)سم01 ، ونوعية التربة ،  األرضتبعا

ومقدار كميات التصريف ، حيث تزداد نسبة الضائعات المائية وتعرية التربة من نحت وجرف 

لمكونات التربة كلما ازداد طول المروز والعكس صحيح في حالة قصر طول المروز مع 

من سطح  %11-31سبته توافر تربة ناعمة النسجة ، وفي ري المروز تغمر المياه ما ن

) غمر جزئي ( فتكون معدلت التبخر من سطح التربة قليلة مقارنة بالغمر الكلي  األرض

في قمة المرز جعل من المياه المنصرفة  األمالحتجمع  أنفي قمة المرز  األمالحوعادة تتجمع 

،  (2)رىأخعلى حقول  اتوزيعه إعادةمن الممكن  إذ أخرىمن هذه الطريقة صالحة للري مرة 

وتعد هذه الطريقة أفضل من الطريقة السابقة ، من حيث نسبة الضائعات المائية، وذلك لقلة 

، وينتشر اتباع هذه الطريقة في  (3)%61–11المساحة المبلولة، إذ تقدر كفاءتها اإلروائية بين 

 . مناطق اكتاف النهار وفي قضاء عين التمر بالقرب من العيون

 : Basin Irrigation method         باألحواض الريطريقة  .3

وفيها يقسم الحقل أو األرض  تعد هذه الطريقة من ابسط الطرائق المعتمدة في الري

الزراعية المراد إروائها على أحواض صغيرة مستطيلة الشكل محاطة بأكتاف من جميع 

                                                           
 .061علياء حسين البو راضي ، مصدر سابق ، ص (3)
 . 42، ص 3100،  مصدر سابقطه أحمد عبد عبطان الفهداوي ،  (3)
دي .دبليو . جيمز ، الجديد عن الترب المروية ، ترجمة مهدي ابراهيم عودة ، مطبعة جامعة البصرة  (2)

 . 004، ص0114،جامعة البصرة ، 
 .033، ص 1101،الرياض ، ظلصرف،دار عكاهندسة الري وا أساسياتمحمود حسان عبد العزيز، (3)
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طح التربة. ات المطلوبة وتترك ليترسب خالل سرتفاعالتجاهات، وتمأل األحواض بالماء لإل

ويتم نقل المياه من حوض آلخر عن طريق فتحة موجودة في نهاية الحوض تسمح لنتقال الماء 

ولما كانت عملية الري تجري لكل حوض وحده تباعاً،فإن  آخر ثم تغلق وهكذا إلىمن حوض 

، وعلى الرغم من بساطة تصميم هذه  (0)ذلك يزيد من الجهد المبذول إلدارتها وإروائها

قة، إل إنها ل توفر التجانس المطلوب في توزيع المياه، لسيما إذا كانت األرض غير الطري

وعمل األكتاف لكي يتم توزيع الماء بالتساوي،  مستوية، مما يتطلب جهد كبير لتسوية األرض

ً ضائعات مائية كبيرة ، و من مساوئها تقلل من مساحة األرض وهذا يترتب عليه أيضا

األكتاف تعيق حركة اآللت الزراعية  إن، كما  قنوات التوزيععبر المستعملة للزراعة 

 . (3)المستخدمة في األرض الزراعية

بنوع المحصول فتكون كبيرة في محاصيل الحبوب كالقمح  األحواضوتتأثر مساحة 

تختلف من منطقة  األحواضمساحة لذا فان ،والشعير وصغيرة في محاصيل الخضراوات ، 

ان كفاءة الري فيها تكون قليلة  إلىلى هذه الطريقة المعتمدة في اإلرواء أخرى وي عاب ع إلى

نسبة الضائعات المائية  إرتفاعوهذا يعني  في أفضل الحالت %11ول تتجاوز %11–21بين

 . (2)المبازل إلىفي اغلب األحوال، وزيادة كمية المياه المنصرفة  %11أكثر من إلى

 :  Drip Irrigation method    طريقة الري بالتنقيط  .2

 والذي يعد الطريقة المطورة للري تحت،  ق الري الحديثةائمن طر يعد الري بالتنقيط

وأنابيب ثانوية وأخرى  الرئيسة األنابيبوتتكون منظومة الري بالتنقيط من شبكة من السطحي 

ترطب من بالمسافات بين النباتات وان نسبة ما ي أبعادهافرعية ترتبط بها المنقطات وتتحدد 

التربة بالماء بمعدل يفي  إمداد إلىتهدف طريقة الري بالتنقيط  إذالتربة محدد بمواقع المنقطات 

 ً ، وقد  (3)الريات المتقاربة عبر باحتياجات النباتات، ويبقى المحتوى الرطوبي بالتربة عاليا

ً لمرحلة نمو النبات ومعدل استنفا إضافةزيادة معدل  األمريتطلب  ذ الرطوبة من الماء تبعا

ونتيجة لهذه الريات المتقاربة يكون مستوى الرطوبة ثابتا في منطقة الجذور مما يؤدي  (1)التربة

مقارنة بالمحاصيل المروية بنظم الري  اإلنتاجايجابيا على النبات فيحسن نموه ، ويزيد  تأثيراً 

 ملح.، والحفاظ على التربة من الت، فضال عن تقليص الضائعات المائيةاألخرى
                                                           

 000، ص مصدر سابق، خضير المسعودي عباس عبد الحسين  (0   (    
 . 40، ص مصدر سابقطه أحمد عبد عبطان الفهداوي ،  (3)
 . 42طه احمد عبد عبطان الفهداوي ، مصدر سابق ، ص (2)
، مركز  ألعوضيالصحراوية ، مراجعة محمد نبيل  األراضيمحمد حبيب وآخرون ، طرق ري  إبراهيم (3)

 . 341، ص 3112جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ، القاهرة ، 
، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،  0، تقانات الري الحديثة ، ط وآخرون ألحديثيعصام خضير  (1)

 . 66، ص 3101جامعة النبار ، 
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جانب نظام الري بالرش الثابت، فيمكن بذلك  إلىيعمم  إنويمكن لنظام الري بالتنقيط 

 تأثرالتحكم الدقيق في كمية المياه عند كل رية، كما يمكن التحكم في وقت الري وذلك لعدم 

عملية الري بسرعة الرياح مقارنة بنظام الري بالرش، وكذلك ل يتعارض مع بعض العمليات 

  مثل رش المبيدات. الزراعية

ً وبسهولة وبوحدات صغيرة ومحدودة من  ويمكن تشغيل نظام الري بالتنقيط آليا

، مثل وحدة تحكم زمنية تعمل بالبطارية تقوم بتشغيل المضخة عن طريق فتح مجس األجهزة

 .(0)الشغل المحددة أوقاتكهربائي عند 

  :(3)مميزات الري بالتنقيط

  اإلنتاجساحة صغيرة والستفادة من الماء في زيادة الري حيث يبلل م مياهتوفير . 

  النبات وسطح  أوراقيبلل  الفطرية حيث ل باإلمراض اإلصابةيقلل من نمو الحشائش ومن

 .التربة

  يقلل من مشاكل ملوحة التربة وتأثيرها على النبات ، حيث ان الري المستمر اليومي يعمل على

ً  أكثرحفظ تركيز محلول التربة   . تخفيفا

  والمبيدات . األسمدة إستخداميحسن من العمليات الزراعية ومن 

  الري . أثناء األخرىالعمليات الزراعية  إجراءيمكن 

  ث يمكن ان يعمل النظام تلقائيحد كبير حي إلىمن العمالة يقلل . 

  الصحراوية وغير المستوية . لألراضييستخدم 

 رها الغذائيةفقدان التربة لعناص يقلل من تعرية التربة ومن. 

 : (2)الري بالتنقيط  عيوب

  األخرىمن نظم الري  أعلىالتكاليف الستثمارية والعمالة والصيانة . 

  توفر مصدر طاقة . إلىالحاجة 

  يصلح للمحاصيل ذات الكثافة العالية .ل 

  مشاكل فيما بعد وخاصة اذا لم تغسل المالح  إلىبالقرب من النبات مما يؤدي  األمالحتراكم

 من التربة .

يحتاج لماء ري نظيف خالي من المواد العالقة وفي حالة كون الماء غير نظيف فأن ذلك يؤدي 

  . انسداد المنقطات مما يقلل من كفاءة النظام إلى

                                                           
 .000طه أحمد عبد عبطان الفهداوي ، مصدر سابق ، ص  (0)
 .311صمصدر سابق ، ،الصحراوية  األراضيطرق ري ،  ابراهيم محمد حبيب وآخرون (0)
 .031دي .دبليو . جيمز ، مصدر سابق ، ص (2)



 

  

 

 

12 

 وبدأتظهور لهذه الطريقة في العراق مطلع الثمانينات من القرن الماضي،  أولويعد 

ها مع محصول إستخدامي نهاية الثمانينات ، وبدأ صناعة شبكات الري بالتنقيط في العراق ف

 إستعمال.ويتركز (0)كربالء والنجفمحافظة و في محافظة البصرة الزبير قضاء الطماطة في

يتعلق بمركز قضاء وفيما هذه الطريقة في مركز قضاء كربالء وكذلك في قضاء عين التمر،

اية العلمية اإلروائية لزيادة اإلنتاج كربالء فيتمثل بمشروع الريادي الذي أنشئ لغرض رفع الكف

ربالء على امتداد من مركز مدينة ك كم(4قع هذا المشروع على مسافة تبعد)الزراعي،إذ ي

لنهر الرشدية،تتعدد وتتنوع المحاصيل والنباتات المزروعة لكونها اراٍض  األيسرالجانب 

دونم (3611باً)يسيرة،بلغت المساحة المروية للمشروع تقري نحداراتإمنبسطة ذات 

تبقى منها اراِض زراعية تزرع بالمحاصيل الشتوية والصيفية  بساتين وما دونم (346،منها)

 3111لغت المساحة المروية بهذه الطريقة تقريباً)بأما في قضاء عين التمر فقد  تلفة،المخ

عدها اخذ ب،  (3) دونم( 3611) المروية بطريقة التنقيط اإلجماليةوبهذا تساوي المساحة دونم(

هذه الطريقة في مناطق واسعة من القطر ولسيما في الزراعة المحمية، وكذلك  إستخدامينتشر 

 ري البساتين.

 Sprinkler Irrigation methodطريقة الري بالرش  .8

 األنابيبطريقة الري التي يتم فيها ضخ المياه في شبكة من  بأنهيعرف الري بالرش 

ئة إلى الهواء على هيرشاشات دوارة تخرج منها المياه  أوابتة تنتهي بفتحات ث األقطارمختلفة 

، تمتاز هذه الطريقة للري بقلة المساحة  (2)والنبات تشبه المطر األرضقطرات تتساقط على 

عند  إضافتهانقص كمية الماء الالزم  إلى باإلضافةوالمراوي والمصارف  األنابيبلها التي تشغ

ومصلحات التربة حيث تذاب مع  األسمدة إستخدامذلك سهولة وك وإنباتهاتجهيز مرقد البذور 

وتساعد هذه  إضافتهامياه الري مع التحكم في كمياتها وتجانس توزيعها والتحكم في ميعاد 

الطريقة في تنظيم حرارة المجموع الخضري للنباتات وحمايته من اضرار ارتفاع درجة 

 .(  3)حرارته او انخفاضها

اصغر قطراً تحمل في  أنابيبحات بمسافات محددة يركب عليها ذات فت أنابيبتستخدم 

 األنابيبمناقلة خطوط  إلىهذا النظام يحتاج  إننهايتها المرشات وهذا ما يعرف بالرش الثابت 

وللتغلب على هذه المشكلة تم تطوير  آخر إلىتحويلها من حقل  أوخالل الموسم داخل الحقل 

                                                           
 .66، صمصدر سابق ،  وآخرون ألحديثيعصام خضير  (0)
مديرية الزراعة في محافظة كربالء ، تقرير عن المشروع الريادي في محافظة كربالء ، شعبة المركز ،   (3)

 . 2، ص3102،
 . 11ص، ، مصدر سابق وآخرون ألحديثيعصام خضير  (2)
 . 301صمصدر سابق ، ، الصحراوية  األراضيطرق ري ،  براهيم محمد حبيب وآخرونا (3)
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 ،الحامل للمرشات محمول على عجالت األنابيبكون خط النظام ذو الحركة الجانبية وفيه ي

يحتاج  ألنهوبالتالي فأن حركته تكون أسهل ، ومع ذلك فان هذا النظام يستهلك الكثير من الجهد 

والبطاطا  ألجتالحركة كل بضع ساعات كما انه ل يفضل لري المحاصيل القصيرة مثل  إلى

مرة وهو نظام ذاتي  ألولالمحوري  استخدم نظام الري 0113والخضروات ، وفي عام 

 أنابيبقبولً من قبل المزارعين وهو نظام يتكون من خط  األكثرهذا النظام  وأصبحالحركة 

حول النقطة المركزية وخالل حركة الجهاز  األنابيبطويل يرتبط بنقطة مركزية ويتحرك خط 

 إن ، األنبوبلى طول خط رشات الموزعة بمسافات معينة عميتم رش الماء من الفوق النباتات 

النظام حركته الدائرية التي تستبعد استغالل زوايا الحقول ولتالفي ذلك صنع   مساوئ هذا

 .( 0)النظام بذراع أضافي ليكون الذراع مسؤولً عن ري الزوايا

 :(3)من مميزات الري بالرش

  هذه الطريقة في كل  إستعمالها في األراضي المستوية والمختلفة النحدار ويمكن إستعماليمكن

 الترب. أنواع

 بعض العمليات الزراعية)التسميد،المكافحة( بوضعها مع المياه. اختصار 

 عندما تكون كميات المياه قليلة وشحيحة. هاإستخداممكانية إ 

  المياه. إستعماليعطي كفاية عالية في 

 -عيوب هذه الطريقة:

 نها تؤثر في توزيع الرذاذ المرشوش في حالة الرياح العالية السرعة أل هإستعماليمكن  ل

 وسقوطه في أماكن غير صحيحة.

 (2111 -3111)جزء في المليون0111تها عن مياه ري تزيد ملوح إستخدام ل يجوز 

 مايكروسيمنز/ سم

  أجزائه. وإدامةخبرة فنية لتشغيل النظام  إلىتحتاج 

 الري بالرش  الكلفة العالية لنظم. 

 درجات  إرتفاععند  هاإستخدامالنهار لن  طرافأ أوالليل على الري في فترة  القتصار

 أساليببنسب اكبر من  األمالحفقدان كثيراً من مياه الرش بالتبخر وتركز  إلىالحرارة يؤدي 

 كفاءة هذه الطريقة . إنخفاض إلىالري السيحي مما يؤدي 

 وتروي  (منظومة ثابتة3منظومة(،منها) 1بلغ عدد المنظومات في منطقة الدراسة )

                                                           
 . 13مصدر سابق ، ص،  وآخرونعصام خضير الحديثي  (0)
 . 313ص،  0111، مؤسسة الكويت ، الكويت ، 0طري وصرف ومعالجة تملح ، علي عبد هللا حسن ،  (3)
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(منظومة من الرش المحوري،كذلك  6،و) دونم(31 – 31الواحدة منها مساحة زراعية قدرها)

 (3) تتوزع هذه المنظومات بواقع(دونم 031-11) تغطي الواحدة منها مساحة زراعية تتراوح

(منظومة محورية ضمن 2منظومة ثابتة في المنطقة الصحراوية ضمن مركز قضاء كربالء،و)

(منظومة من الرش المحوري،بذلك 2رية نفسها،ثم يأتي قضاء عين التمر بواقع)الوحدة اإلدا

دونم(في مركز  311،منها)(0)دونم( 461فان المساحات المروية بطريقة الرش بلغت تقريباً)

 جداً في قضاء عين التمر.إن المساحات المروية بهذه الطريقة قليلة  دونم( 261قضاء كربالء،)

ً عة في المحافظة،علمالمساحة الشاسمقارنة ب لري  هإستخدامهذا النمط  من الري يمكن  إن ا

تعديل  إلىمعظم المحاصيل والترب واألراضي ذات الطبوغرافية المتباينة من دون الحاجة 

 يتسبب في جرف التربة. ول وتسوية،

وأساليبه تأثيرعلى خصائص  الريلطرق  إنتقدم عن موضوع الري يتضح  ماعبرو

الري السيحي هو النمط السائد في منطقة الدراسة لدرجة تكاد تعتمد عليه ف ، مياه المبازل

ي األخرى والطرائق المتبعة في الزراعة ِّالر أنماط أما شبه كلي، عتماداً إالزراعة في المنطقة 

وما للري السيحي من اثار عن طريق فإن انتشارها محدود ول تعتمد عليه الزراعة بشكل كبير،

ها من عناصرها ، وبالتالي سوف تضيف وتزيد من تراكيز األمالح في مياه غسل التربة وجرد

 المبازل ، فضالً عن تصريف كميات كبيرة من المياه إلى المبازل .

 األسمـدة : .2

لباً ما يلي ماء الري غا األسمدةحتى ان موضوع  باألسمدةزاد الهتمام في الوقت الحاضر       

 إلمدادهاالتربة الزراعية  إلىهي مادة تضاف ، المبسط  بمفهومها األسمدةان ،األهميةفي 

قل نتيجة استمرار زراعتها  أوالتربة  أفقدتهوالذي ، بالعنصر الذي تتطلبه النباتات لنموها 

توجد هذه العناصر  إذ، (3)للمحاصيل اإلنتاجيةسنوياً لتعويض نقص هذه العناصر ورفع الكفاءة 

خوذة أولم تعوض بالعناصر المهمة الم رضاألفي زراعة  استمر وإذابنسب متفاوتة في الترب 

ً لهذا  منها فيأتي زمن تخلو فيه الترب من العناصر الغذائية فال ينتج محصولً وافراً، ومنعا

  بدون  األسمدة إضافةالمناسبة وان  األسمدة إستخدامخدمتها ب إلىالستنزاف يعمد المزارع 

تعويض الخصوبة  إلىيهدف المزارع  أنلبد  ذإتخطيط وحساب وتقدير هو عبث وخسارة 

 -: ألسمدةا إضافةالتي يجب مراعاتها عند  األمورهناك مجموعة من  إذ،  (2)المتناقصة للتربة

                                                           
 .3102الء ، القسم الفني ، بيانات غير منشورة لسنة مديرية الموارد المائية في محافظة كرب (0  (     

ماجستير ، رسالة المظفر ، التباين المكاني لتلوث الترب في محافظة النجف ،  مجيد عبد الصاحب صفاء (3)

 .031، ص3114داب ، جامعة الكوفة ،اآلكلية 
 بدون سنة طبع ، مة ، الموصل ،، مطبعة دار الحك األراضي ستعمالتإودارة الترب إوليد خالد العكيدي ،  (2)

 .43ص
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 . طبيعة الصرف الداخلي للماء 

 . التعرف على خصوبة التربة قبل الزراعة وعلى عمق ونسجة التربة 

 . خصائص ونوع المحصول المراد زراعته 

 الزراعي أي جزء من السنة . الموسم 

  (0)في التربة األسمدةومزج  إضافةطرق . 

إلى مجموعتين أن العناصر التي تحتاجها النباتات من التربة في تغذيتها يمكن تقسيمها    

 -:وهما

، والبوتاسيوم ، والفسفور ، . عناصر تحتاجها النباتات بنسبة كبيرة منها النتروجين 0

 والكبريت.، وم سييوالمغن ،والكالسيوم

 ، والنحاس، والبورون ، والمنغنيز ، عناصر تحتاجها النباتات بنسبة صغيرة وهي الحديد . 3

 عن سابقتها برغم ان الكميات التي أهميةوالكوبلت وهذا العناصر ل تقل  ، والكلورين، والزنك 

فان  يل وفي العادةالمحاص إنتاجفي  أهميةذات  أنها إليأخذها النبات من هذه العناصر قليلة 

 : إلىتبعاً لهذه العناصر  األسمدةوتقسم ،(3)تحوي هذه العناصر بكميات كافية للنباتاتاألراضي 

التي تحتوي على عنصر غذائي مفرد سواء كان العناصر  األسمدةالبسيطة : وهي  األسمدة. أ

كون من نوع التي تحتاجها التربة بنسب كبيرة او التي تحتاجها بنسب صغيرة وعادة ما ت

 . مثل سماد اليوريا النتروجينية ، الفسفور او البوتاسيوم األسمدة

التي تحتوي على عنصرين او ثالث من العناصر التي  األسمدةهي والمركبة :  األسمدة .ب

 -مجموعات : ثالث علىوهي تقسم ، تحتاجها النباتات بنسب كبيرة 

 رين نتروجين وبوتاسيوم .نتروجينية بوتاسية : تحتوي على العنص أسمدة. 0

 نتروجينية فوسفاتية : تحتوي على العنصرين نتروجين وفوسفور . أسمدة. 3

 .( 2)كاملة : تحتوي على العناصر الثالثة نتروجين ، فسفور وبوتاسيوم أسمدة. 2

الدراسة هي  المستخدمة في منطقة األسمدة نوع إن جد( ن26ظة الجدول )مالح وعند          

 األسمدة أكثرويعد سماد اليوريا من سماد سوبر فوسفات ثالثي وسماد الداب ، وريا وسماد الي

يحتوي على  إذالنتروجينية  األسمدة أنواعوهو نوع من  ،  وانتشاراً بين المزارعينإستعمالً 

يحتاجه النبات بكميات كبيرة  إذنتروجين الذي يعد من العناصر الرئيسة لنمو النبات  31-36%

ولمختلف المحاصيل الزراعية وان نقص عنصر النتروجين في  اإلنتاجر على زيادة وله تأثي

                                                           
 . 031صالمصدر نفسه ، وليد خالد العكيدي ،  (0)
 .004، ص 3111، دار وائل ، عمان ، 0يوسف محمد عبد الهادي ، أسس علوم األراضي والمياه ، ط (3)
 .001 -004، ص نفسهمصدر اليوسف محمد عبد الهادي ،  (2)
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وأن  ، (0)رداءة نوعية المحصول إلى باإلضافةحصول نقص في الحاصل  إلىالتربة يؤدي 

سماد اليوريا من األسمدة التي تتعرض إلى الفقد عبر فقدان النتروجين بشكل غازات بعملية 

 حركة في التربة ،ال السريعة ن بصورة النترات بعد تحوله إلى النتراتالنترجة أو يفقد النتروجي

، (3)لسيما تحت ظروف الري الزائد مضيفة بذلك كميات كبيرة من النترات إلى مياه المبازل

ثالثة من األسمدة التي تحتوي على  فانه سوبر فوسفات ثالثيلنسبة للنوع الثاني سماد با أما

العناصر الغذائية دفعة واحدة أوفر  إضافةاً لن إستخدام األكثري وه، بهيئة مخلوطة  عناصر

ً ونفقة من أضافتها بصورة منفصلة  وحامض ، تحتوي على النتروجين  إذجهداً ووقتا

ً ماونسبة قليلة تكو، واوكسيد البوتاسيوم ،  الفسفوريك رمل تكون  ن مواد مالئة التي غالبا

الذي يحتوي  والنوع الثالث سماد الداب كيميائية المختلفةنسب ضئيلة من العناصر ال إليهمضافاً 

ً إن األسمدة تكون ذات قابلية عالية على الحركة (2)عنصري النتروجين والفوسفات  على علما

فضالً عن أنها قد تخضع إلى سلسلة من التفاعالت الكيميائية أو اإلحيائية  ،(3)سطح التربة على

 ه فانإستخدام أحسنما  إذاـف ، (1)راكـيز الكيميائية إلى التربةمضيفة بـذلك كـميات كبيرة من الت

 (33)الجدول 
  4102كميات األسمدة المستخدمة في منطقة الدراسة 

 الوحدة اإلدارية

 

 كميات األسمدة

 الداب / طن / طن سوبر فوسفات ثالثي يوريا / طن

 403111 31302 3613331 مركز قضاء كربالء

 13613 013221 413111 ناحية الحسينية

 013623 043100 0043043 مركز قضاء الهندية

 43116 06303 0033062 ناحية الجدول الغربي

 043321 323011 0133112 ناحية الخيرات

 313131 213321 0623431 قضاء عين التمر

 013330 0363111 1113143 المجموع

 ،بيانات غير منشورة شعبة التخطيط ،  ،تخطيط المتابعة قسم ال ،مديرية الزراعة في محافظة كربالء  : المصدر

2012 . 

                                                           
وخصوبة التربة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  سمدةاأل،  ألنعيمي نجم عبد هللا سعد هللا (0)

 .032،ص0114
، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، جامعة بغداد ،  ستعمالتهاإو األسمدةنور الدين شوقي علي ، تقانات  (3)

 . 021، ص 3103
 . 12مصدر سابق ، ص، وليد خالد العكيدي  (2)
 032،صمصدر سابق وخصوبة التربة ،  سمدة، األ ألنعيمي  نجم عبد هللاسعد هللا (3)
ازل لهائمات النباتية في مبوآخرون ، دراسة بعض المؤثرات البيئية على مجتمع ا ألركابيد مواثق جاسم مح (1)

 ، 3103،  1 العدد،  31المجلد، بابل ،  العلوم الصرفة والتطبيقية / محافظة بابل ، مجلة جامعة بابل بابل

  . 0101ص
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عبر الزراعية  األراضيمياه المبازل وخاصة المبازل القريبة من  إلىكميات كبيرة منه تصل 

تمزج على عمق  أنسطح التربة يجب  إلى األسمدة إضافةوبزلها لذا عند ، وريها ، تسميدها

 . معين في التربة لتقليل الفقد

إن الكميات  (26إذ يظهـر من الجدول )اً واسعاً لألسمدة إستخداممنطقة الدراسة  وشهدت        

ً ( طن04033311فظة كربالء بلغت ) ( في محا3103المستخدمة للموسم الزراعي ) حيث ا

ً من سماد اليوريا 1113143كانت كميـة )  أما كمية سماد سوبر فوسفات الثالثي ،( طنا

ً 0363111المستخدمة فكانت ) ( طناً توزعت 013330أما  كمية سماد الداب فكانت ) ، ( طنا

 ،هذه الكميات على أقضية ونواحي منطقة الدراسة بحسب المساحات الزراعية والحاجة إليها 

 آلخرمختلفة من محصول  لألسمدةحاجة المحاصيل  إن إذفضال عن نوع المحصول المزروع 

ً 3613331مركز قضاء كربالء )ستخدمة في فقد كانت الكمية من سماد اليوريا الم  ( طنا

ً ( ط31302و) أما ناحية  ،( طناً من سماد الداب 403111من سماد سوبر فوسفات ثالثي و) نا

ً طن (413111وريا المستخدمة )كمية سماد الي الحسينية كانت ً  (013221و)ا من سماد  طنا

ً من سماد الداب 13613سوبر فوسفات ثالثي و) كانت الكمية من سماد اليوريا بينما  ،( طنا

( طن وبلغت كميـة سماد سوبر فوسفات ثالثي 0043043قضاء الهندية )مركز المستخدمـة في 

ً ( ط 043100) ً 013623بينما كانت كمية سماد الداب )نا وكانت كميـة سماد اليوريا  ،( طنا

ً طن (0033062الغربي ) الجدولالمستخدمة في ناحية  سماد سوبر فوسفات  بينما بلغت كمية ، ا

ً 06303ثالثي ) ً لسماد الداب43116و) (طنا وكانت كمية سماد اليوريا المستخدمة في  ، ( طنا

ً  ( 0133112ناحية الخيرات ) ً كمية سماد 323011و) طنا سوبر فوسفات ثالثي ( طنا

ً كمية سماد الداب043321و) أما قضاء عين التمر فقد كانت كمية سماد اليوريا  ، ( طنا

ً 0623431ستخدمة )الم ً  (213321) سوبر فوسفات ثالثيوكمية سماد  ( طنا وكمية سماد  طنا

 ( طناً .313131الداب )

الكيلوغرام  أن ما تضيفه األسمدة إلى التربة من عناصر ثقيلة خاصة أذا علمنا أن          

 يضيف كميات منوخاصة األسمدة التي تحتوي على عنصر الفسفور  األسمدةالواحد من 

مياه المبازل مضيفة عناصر غير مرغوب  إلىالتربة  عبرالتربة وتنتقل  إلىالعناصر الثقيلة 

لها قابلية الذوبان في  األسمدةمعظم العناصر التي تحويها  إنما علمنا  اإذمياه البزل  إلىفيها 

 . (24)الجدولوكما موضح في ،  (0)الماء

                                                           
، دار وائل للنشر  0، ط اإلنسانفي صحة  وأهميتهاريان ، الزراعة العضوية مواصفاتها  أبوعزمي محمود  (0)

 . 41، ص 3101، عمان ، 
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 (27)الجدول      
 ة في الكيلوغرام الواحد من األسمدة األعلى للعناصر الثقيلالحد 

 العنصر
 النتروجينية األسمدة

 ملغم /كغم

 الفوسفاتية األسمدة

 ملغم/كلغم

 0311 031 الزرنيخ

 001 - البورون

 041 131 الكادميوم

 03 03 الكوبلت

 331 01 الكروميوم

 211 - النحاس

 033 331 الزئبق

 61 4 المولبيديوم

 21 23 النيكل

 331 34 الرصاص

 011 - القصدير

 131 - السيلتيوم

 0611 - الفانديوم

 0311 033 الزنك

 3133 - المنغنيز

، دار وائل للنشر  1، ط اإلنسانفي صحة  وأهميتهاالزراعة العضوية مواصفاتها  ريان ، أبوالمصدر : عزمي محمود 

 . 30، ص 2010، عمان ، 

في  الكيماويةتباين التراكيز  إلى أدى األسمدة ستخدامإالتباين في  أن نستنتجهذا من            

 المستخدمة . األسمدةتبعاً لكميات ونوع  آلخرمياه المبازل من مبزل 
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 : المبيدات .2

ً ، وتعرف  اإلنتاجتعد اآلفات الزراعية احد العوامل المؤثرة في   ً ونوعا الزراعي كما

ن عائدات المحصول ، مثل الحشرات اآلفات هي جميع العوامل البيولوجية التي تقلل م

قد يصيب الحاصل  أوالنبات كالثمار  أجزاءيصيب بعضها  إذوالنيماتودا  واألمراض واألدغال

المبيدات  إستخدامعمليات الخزن وفي الحالتين تسبب تلف كميات من الحاصل فالبد من  أثناء

ن مساهمات كبيرة في زيادة ، وعلى الرغم مما قدمته المبيدات م (0)للقضاء عليها الكيماوية

المبيدات وبشكل غير  إستخدامانه من الواضح أن الزيادة في  إلالمحاصيل المختلفة  إنتاجية

 نتقالإ إلى إضافةظهور العديد من المشاكل الصحية  إلى األخيرةفي السنوات  أدىمدروس 

التربة  د  حيث تع (3)تأثيراتها السلبية في مناطق لم يسبق للمبيدات أن استخدمت فيها من قبل

بعد سقوطها مباشرة من الرش ومن  إليهاللمبيدات المستخدمة والتي تصل  المستودع الرئيس

المناطق المحيطة كالماء  إلىعادة توزيع بقايا المبيدات إالنباتات المكافحة وتعمل التربة على 

المبيدات  إستخدامن ، كما أ(2)الهواء عن طريق الرياح والتطاير إلى أوعن طريق بزل التربة 

 إلىالتحلل ولفترة طويلة كالمبيدات التابعة لمجموعة الهيدروكاربونات المكلورة يؤدي  البطيئة

تقسم المبيدات ،  (3)عبر السلسلة الغذائية واإلنسانالنبات  إلىتراكمها في التربة وانتقال تأثيرها 

 :ثالثة أنواع أساسية ، وهي كاآلتي  إلىبشكل عام  الكيماوية

   Insecticidesالمبيدات الحشرية   -أ

تحتةوي هةةذه المبيةدات علةةى هةذا النةةوع مةن المبيةةدات مةن أكثةةر األنةواع إسةةتخداماً و يعةد  

المختلفةة ، وهةي تراكيةب معقةدة لهةا صةفات مختلفةة حسةب  الكيماويةمجموعة كبيرة من المواد 

 أنواعها ، ومن أمثلتها : 

 العضوية   يةمبيدات الفسفورالOrganic  Phosphorus  Insecticides  

وهي عبارة عةن مبيةدات حاويةة علةى عنصةر الفسةفور ، وتتصةف هةذه المجموعةة مةن   

المبيدات بأنها خطيرة على الكائنات الحية واإلنسان في درجةة سةميتها وتتصةف بقصةر عمرهةا 

بل تتحلل وتمتاز بكونها غير مستقرة ول تبقى في البيئة المبيدات العضوية المكلورة  مقارنةً مع

                                                           
علي مردان تايه الجبوري ، الخصائص المناخية لمحافظة النجف الشرف وعالقتها باآلفات الزراعية  (0)

 .23،ص3101ر ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، نتاج القمح ، رسالة ماجستيإالمؤثرة في 
 0112باعة والنشر ، الموصل ، ح ، المبيدات ، دار الكتب للطعواد شعبان ، نزار مصطفى المال   (3)

 .311ص،
خالد محمد العادل ، مولود كامل عبد ، المبيدات الكيمياوية في وقاية النبات ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  (2)

 .220،ص0141ل ، جامعة الموص
 .311مصدر سابق ،صعواد شعبان ، نزار مصطفى المالح ،  (3)
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ومبيةةد ، ، واهةةم أنةةواع المبيةةدات فةةي هةةذه المجموعةةة ، مبيةةد المةةالثيون (0)بيولوجيةةاً فةةي التربةةة

 .(3)وغيرها من أنواع المبيدات الخطرةميثوت ومبيد داي، دايكلورفوس 

   مبيدات الكلور العضويةOrganic  Chlorine  Insecticides  

لور ذو السمية الكبيرة والخطيرة ، وهي مبيدات تحتوي في تركيبها على عنصر الك 

سنة فهو مقاوم لظروف البيئة  21ولها درجة عالية من الثبات وتبقى في التربة والماء لمدة 

ذوبان في الدهون ويتفاعل معها مما يبقيه فعالً الانه ل يذوب بسهولة في الماء وله قابلية حيث 

محرم بيئياً في الوقت الحاضر لشدة سميته ال ( DDT) لفترة طويلة ، ومن أهم أنواعها مبيد الـ

 (2)، ومن األنواع األخرى في هذه المجموعة مبيد آلدرين ومبيد توكسافين وغيرها من المبيدات

انواع عديدة من المبيدات الحشرية التي تباينت بتباين  إستخداممنطقة الدراسة  ، وشهدت

تحسبا لوقوع اإلصابة المرضية من  ها بشكل وقائيإستخدامالمساحات الزراعية وكذلك أرتبط 

 جهة ومن جهة أخرى يرتبط بمدى نوع المحصول ونوع اإلصابات التي يتعرض لها .

( إن الكميات المستخدمة من مبيد الوكسي مثرين، وثربيون ، 21) الجدوليظهـر من  

 وكيموسيس ، والفاسابيرمثرين ، وبايكونن ، وكبريت زراعي ، وكيموسيس األرضي للموسم

( لتر 31111( لتر )31111( لتر )34131( في محافظة كربالء بلغت )3103الزراعي )

( كغم لكل منها على التوالي ، أما على مستوى 0111( كغم )2110( كغم )11( لتر )3111)

الوحدات اإلدارية شهدت بساتين ناحية الحسينية أوسع إستخدام لهذه األنواع من المبيدات 

( كغم 2133( لتر )111( لتر )0014131( لتر )0211330( لتر )33161بكميـات )

( لمبيد الوكسي مثرين ، وثربيون ، وكيموسيس ، والفاسابيرمثرين، 101( كغم )016134)

وبايكونن ،وكبريت زراعي ،وكيموسيس األرضي لكل منها على التوالي إلنتشار حشرة 

( 113132الغربي إذ بلغت ) الجدولالدوباس والحميرة في بساتين النخيل ، تلتها بساتين ناحية 

( 22131( كغم )61136( كغم )03336( لتر )21636( لتر )331132( لتر )104034لتر )

لمبيد الوكسي مثرين ، وثربيون ، وكيموسيس ، والفاسابيرمثرين ، وبايكونن ، وكبريت 

لتر  (314131( لتر )3136زراعي ، وكيموسيس األرضي لكل منها على التوالي ، وبلغت )

( لناحية الخيرات لمبيد 01133( كغم )31131( كغم )133( لتر )31131( لتر )316131)

                                                           
مثنى مشعان خلف ، أثر استخدام المبيدات الزراعية في تلوث البيئة )العراق أنموذجا( ، مجلة بحوث  (0)

 .14،ص3111، 04الجامعة المستنصرية ، العدد
، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة  ذي قــارتلوث مياه نهر الفرات في محافظة احمد ميس سدخان ،  (3)

 . 003، ص3114البصرة ، 
،  3101، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان ، 0مشكالت البيئة ، ط، فتحية محمد الحسن  (2)

 .11ص
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الوكسي مثرين،  وثربيون ، وكيموسيس ، والفاسابيرمثرين ، وبايكونن ، وكبريت زراعي ، 

وكيموسيس األرضي لكل منها على التوالي ، تلتها بساتين مركز قضاء كربالء إذ بلغت 

( كغم 24631( كغم )4343( لتر )012314( لتر )330232( لتر )341136( لتر)3631)

( لمبيد الوكسي مثرين، وثربيون ، وكيموسيس ، والفاسابيرمثرين ، وبايكونن ، 01233)

وكبريت زراعي ، وكيموسيس األرضي لكل منها على التوالي ، بينما كان أقل إستخداماً لهذا 

( لتر لمبيد 231631، 260332ن التمر إذ بلغت )المبيد في كل من قـضاء الهندية وقـضاء عي

( لتر 061133،  011331( لتر لمبيد ثربيون و )301633،014130الوكسي مثرين و )

(كغم لمبيد بايكونن 133،6312(لتر لمبيد الفاسابيرمثرين و)02131،01134لمبيد كيموسيس و)

لمبيد كيموسيس  (031311،03233( كغم لمبيد الكبريت الزراعي و)361313، 31330و)

 الرضي .

 (29)الجدول
 المبيدات الحشرية للنخيل في منطقة الدراسة

 الوحدة اإلدارية

 

 كميات المبيدات الحشرية

االوكسي 

 مثرين/ لتر

ثربيون/ل

 تر

الفاسابيرم / لتركيموسيس

 ثرين / لتر

 ارضي

بايكونن/ 

 كغم

كبريت 

 زراعي/ كغم

 كيموسيس

 ارضي

مركز قضاء 

 كربالء

3631 341136 330232 012314 4343 24631 01233 

 ناحية الحسينية
33161 021133

0 

0014131 111 2133 016134 10130 

مركز قضاء 

 الهندية

260332 301633 011331 01134 6312 31330 03233 

ناحية الجدول 

 الغربي

113132 

 

104034 331132 21636 03336 61136 22131 

 01133 31131 133 31131 316131 314131 3136 ناحية الخيرات

 قضاء عين التمر

 

231631 014130 061133 02131 133 361313 031311 

 المجموع

 

34131 31111 31111 3111 11 2110 0111 

 . 2012 ،بيانات غير منشورة  ، وقاية المزروعات قسم ،مديرية زراعة محافظة كربالء : المصدر
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  Fungicidesالمبيدات الفطرية  ب .

من المعروف إن الفطريات تسبب خسارة فادحة في المحاصيل الزراعية ، لذا يستعمل 

المزارعون بعض الكيمياويات التي تقضي عليها ومنها المركبات التي تحتوي على النحاس 

بالنحاس ، وتتأثر تبعاً لذلك البيئة النباتية  ها لسنوات طويلة تحدث تلوثاً للتربةإستعمالوالتي عند 

نية ، وهنالك مركبات يدخل في تركيبها الزئبق وهو ملوث بيئي خطير ، فهو ي خزن والحيوا

 . (0)بواسطة األحياء وينتقل عبر السلسلة الغذائية

ومبيدات األدغال عديدة من المبيدات الفطرية  أنواع إستخداممنطقة الدراسة  شهدت

 الجدول، إذ يظهـر من  والشعير التي تباينت بتباين المساحات المزروعة بمحصول الحنطة

ستخدمة من مبيد كيموكسيل للموسم الزراعي )21) ( في محافظة 3103( إن الكميات الم 

ً بين وحداتها 311313كربالء بلغت ) ً متباينا إذ كان أكثر اإلدارية ( لتر ، وتوزعت توزيعا

ء عين لتر، تالها قضا(01633ركز قضاء كربالء بلغت )لهذا النوع من المبيد في م إستخدام

الغربي  الجدوللناحية  لتر( 3130،33310،33311وبلغت ) لتر (31334)التمر إذ بلغت

ً إستخداموقضاء الهندية وناحية الخيرات على التوالي ، بينما كان أقل  لهذا المبيد في ناحية  ا

 لتر . (00334الحسينية بكمية )

  Herbicides  دغالبيدات االم .ج

ء على النباتات واألعشاب الضارة وبعض الفطريات غير تستعمل هذه المبيدات للقضا     

كائنات ثير على الأت ولهابكميات كبيرة وفي مناطق شاسعة من العالم ، وتستعمل المرغوب فيها 

صحية على الوتأثيراتها ، وهالك الحيوانات ، حالت التسمم  تعرض لها عبرالحية التي ت

للتقليل من هذه المبيدات بشكل دقيق  ستخدامية إفمعرفة كي إلىاإلنسان نفسه مما تدعى الحاجة 

مبيدات األعشاب التي تباينت  أنواع عديدة من منطقة الدراسة إستخدام وشهدت .(0)تأثيرها

 بتباين المساحات المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير .

م للموسة مةن مبيةد كرانسةتار وتوبةك وشةيفالي المسةتخدمة ( إن الكميةات21يظهـر مةن الجةدول )

علةى  ( كغةم لكةل منهةا01( لتةر )14كغةم ) (14) في محافظة كربالء بلغةت (3103) الزراعي

التوالي وتوزعت توزيعا متبايناً بين وحداتها ، فكان أوسةع إسةتخدام لهةذه األنةواع مةن المبيةدات 

علةى  ( كغةم لكةل منهةا6330( لتةر )13314كغةم )( 13314) اتكميةـفي مركز قضاء كةربالء ب

( كغةم ، تلتهةا ناحيةة 0316( لتةر )1333( كغةم )1333ذ بلغةت )إا ناحيةة الخيةرات التوالي، تلتهة

( كغةةم لكةةل منهةةا علةةى التةةوالي ، 03131( لتةةر )1313( كغةةم )1313الجةةدول الغربةةي بكميةةات )
                                                           

 . 003، صمصدر سابقاحمد ميس سدخان ،  (0)
 .003، مصدر سابق ، ص احمد ميس سدخان (3)
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( كغم على التوالي في قضاء عين التمةر تلتهةا  مركةز 1343( لتر و)631( كغم و)631وبكمية )

( كغم علةى التةوالي ، بينمةا كةان أقةل 13143( لتر )3311( كغم )3311ذ بلغت )إقضاء الهندية 

( لتةر 2334( كغةم لمبيةد كرانسةتار و)2334إستخدام لهذه المبيدات في ناحية الحسينية بكميات )

 ( كغم لمبيد شيفالي . 13246لمبيد توبك و)
 

 

 (28)الجدول
 قة الدراسة  لمكافحة آفات الحنطة والشعير في منط واألدغالالمبيدات الفطرية 

 الوحدة اإلدارية

 

 المبيدات الفطرية 

 )تعفير بذور الحنطة(

 الشعير( –مبيدات األدغال )الحنطة 

 شيفالي / كغم توبك / لتر كرانستار/كغم كيموكسيل/ لتر

 مركز قضاء كربالء
01633 

 

13314 13314 6330 

 )عون(ناحية الحسينية
00334 

 

2334 2334 13246 

 يةمركز قضاء الهند
33310 

 

3311 3311 13143 

 الغربي الجدولناحية 
33311 

 

1313 1313 03131 

 ناحية الخيرات
3130 

 

1333 1333 0316 

 قضاء عين التمر
31334 

 

631 631 1343 

 المجموع
311313 

 

14 14 01 

 . 2012منشورة ، المصدر : وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة كربالء ، قسم وقاية المزروعات ، بيانات غير 

 

في مياه  اويةيالكيمتباين التراكيز  إلى أدى مبيداتالتباين في إستخدام ال أن تجنستنمن هذا            

 . المستخدمة لمبيداتتبعاً لكميات ونوع ا آلخرالمبازل من مبزل 
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  البلدية : نشاطاتال .1

ة والنواحي وهذه عموم المحافظة في القضي فيك الكثير من المبازل المنتشرة هنا

وتوفر بيئة جيدة للمحاصيل  األمالحهي حقلية والغرض منها زراعي تمتص ، المبازل 

الزراعية واستغاللها  واألراضيالشديد كثرة التجاوزات على البساتين  لألسفالزراعية ولكن 

ً للنفايات وتصريف مياه المجاري فبعضها يستخدم للغرض  أصبحتللمناطق السكنية قد  مكبا

ستخدمت لتصريف إ األخربعض و ،تصريف مياه المناطق الزراعيةمن اجله وهو  أنشأتلذي ا

مشاريع المعالجة المركزية ووحدات الخطوط الناقلة ، وقد  إكمالمياه الصرف الصحي لعدم 

 ات البلدية بعدة طرق بتأثيرها على خصائص مياه المبازل منها : ستخدامساهمت اإل

  التي  األمورالنفايات والقمامة في مياه المبازل باتت من  إلقاءاهرة القمامة والنفايات أن ظ

لتصريف فضالتهم تتكون معظم النفايات  إلولدت لدى الناس القناعة بعدم فائدة المبازل 

وقناني بالستيكية وتشير بعض الدراسات أن وجود المواد البالستيكية  أطعمةمن بقايا  الملقاة

 ثات كيميائية خطيرة لسيما حين تطول مدة مكوثها في الماء .ملو إلىفي الماء سيحولها 

    ت الزراعية واستغاللها للمناطق السكنية التي كان واألراضيكثرة التجاوزات على البساتين

خدمات صحية لتزايد  إلىسكنية كواقع حال تحتاج  بحتقبل عقد من الزمن زراعية وأص

هذه القطع السكنية العشوائية بتصريف  أهاليمن نفوس ساكنيها ، لذلك قام عدد كبير  أعداد

ً للنفايات وتصريف مياه  أصبحتالمبازل وقد  إلىمخلفات الصرف الصحي وغيره  مكبا

، ومواد عالقة ، ذائبة  وأمالح، ودهون ، ومنظفات ،  أوساخوما تحويه هذه من  (0)المجاري

المعادن  إلى باإلضافةديدان (  ،طفيليات  ، فيروسات ،من )بكتريا  لألمراضوكائنات مسببة 

اليومي للمياه  ستعمالالسامة والمركبات الهيدروكاربونية وغيرها من الفضالت الناتجة من اإل

،  (3)في الماء وتعفن المياه وغيرها  األوكسجينويؤدي ذلك أضرار جسيمة مثل تقليل نسبة 

 أمراضالتي تسبب بكثرة  لألمراضمع هذه الفضالت تتواجد الكائنات المسببة  إنول ننسى 

 أصبحتوبالتالي ،  (2)والديزنتري، والكوليرا ، والباراتايفوئيد ، والتيفوئيد  ،كالحمى المعدية

المبازل الزراعية في هذه المناطق السكنية الجديدة ببؤرة  يمكن أن نسمي لألوبئةوكراً 

 لألمراض .

                                                           
 1/3/3103بتاريخ األربعاء  تها الباحثةالميدانية ، التي أجر اسةدرال (0)
، مكتبة المجتمع  0هد ، عادل مشعان ربيع ، التلوث المائي ) مصادره.مخاطره.معالجته ( ، طفحارث جبار  (3)

 .63، ص 3101 الردن ،  العربي للنشر والتوزيع ، عمان ،
بغداد   ،دار الحرية للطباعة  ،ي العراق وصيانتها من التلوث الموارد المائية ف ،الصحاف محمد مهدي علي (2)

 .331ص،0146
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    إلىطريق شبكة مجاري  وغسل الشوارع التي تصرف مياهها عن األمطارمحطات مياه 

 هاإستعمالتم  ، ما تحمله هذه المحطات من مواد ملوثة عند جريانها إلى فباإلضافة ،المبازل 

مخدومة بشبكة الغير لمياه الثقيلة خاصة في المناطق من قبل كثير من السكان لتصريف ا

ين على المجاري وحتى المناطق التي خدمت بهذه المجاري فهناك تجاوز من قبل المواطن

 ( .31) الجدولالى ، ينظر  (0)من التجاوزات الكبيرة والتي تعد األمطارشبكات مياه 

    وحدات معالجة المياه الثقيلة توجد في محافظة كربالء محطتان لمعالجة المياه الثقيلة الولى

 2(م1111-3111الطاقة التصميمية للمحطة ) فريحهوحدة معالجة  إلى( (P1محطة رفع 

وحدة المعالجة  إلى( 3المبزل الجنوبي ، والثانية محطة رفع ) إلىتي تصرف مياهها /ساعة ال

منصور  إماممبزل  إلى/ساعة وتصرف مياهها 2(م3111-2111الجديدة بطاقة تصميمية )

، وقد بينت نتائج تحليالت للمياه الناتجة من وحدة معالجة  (3)اإلنشاءوهذه المحطة في طور 

ان وحدات المعالجة في هذه المحطة واه ل تتم بالصورة الصحيحة بان معالجة المي فريحه

 . (2)صيانة دائمة إلىبحاجة 

 (41)الجدول
  2104تصاريف محطات المجاري إلى المبازل في محافظة كربالء  

 الشهر
تصريف وحدات المعالجة 

 / شهر 3إلى المبازل م

تصريف محطات األمطار 

 / شهر 3إلى المبازل م

 131011 3123133 كانون الثاني

 114131 0100313 شباط

 0011461 3131616 آذار

 0031141 0131231 نيسان

 0106111 0611111 مايس

 143101 0422631 حزيران

 0111311 0612431 تموز

 0331211 0631331 آب

 0361111 0642111 أيلول

 0110311 0122321 تشرين األول

 البيانات من قبل الدائرة المختصة لم تتوفر تشرين الثاني وكانون األول

 .2012المصدر : دائرة مجاري محافظة كربالء ، قسم اإلشراف ، بيانات غير منشورة ،        

                                                           
بتاريخ الخميس مقابلة شخصية مع المهندس عبير معاون مدير دائرة مجاري محافظة كربالء  (0)

36/03/3102 
 .3103دائرة مجاري محافظة كربالء ، قسم التنفيذ ، بيانات غير منشورة ،  (3)
 .2/2/3103بتاريخ األثنين المهندس عبير معاون مدير دائرة مجاري كربالء مقابلة شخصية مع  (2)
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 الخلاصة

كبيراً في خصائص مياه المبازل  تأثيرابأن للعوامل الطبيعية  دراسةتبين من خالل ال

تتميز به محافظة كربالء اذ بوجود  الذيفي محافظة كربالء سواء بتباين التركيب الجيولوجي 

كان له تأثير على  وصفاتها وتوزيعها مجموعة من الصخور التي تتباين في نوعيتها وعمرها

كذلك كان للسطح الثر الكبير في تغير خصائص  ،خصائص مياه البزل في منطقة الدراسة 

طبيعي التي يتميز بها صفة النبساط وقلة النحدار ورداءة الصرف ال مياه المبازل فمن خالل

ت الذي ادى الى صعوبة تصريف المياه الزائدة عن حاجة النباتاسطح محافظة كربالء ، 

في المياه الجوفية مع ارتفاع درجات الحرارة التي تسبب زيادة رتفاع والتربة، مما يؤدي إلى ا

المناخية الثر للخصائص  كما كان  ، ية الشعرية وتتراكم األمالحالتبخر، ومن ثم تنشط الخاص

الكبير في تغير خصائص مياه المبازل من خالل عمليات التبخر ، فضالً عن التربة التي 

ونفاذيتها الى اختالف كمية ونوعية المياه المنصرفة الى  تهاساهمت من خالل اختالف نسج

ح وساهمت ايضاً الموارد المائية في محافظة كربالء بما تضيفه من امالح على سط ،المبازل 

النباتات الطبيعية التي تنمو في اخيراً و ،التربة الى تأثيرها على المياه المنصرفة الى المبازل 

كان تأثيرها من خالل اعاقة جريان المياه وخلق بيئة جديدة الى جانب ما تستهلكه  داخل المبازل

 .من مياه 

البزل في محافظة مهما في التأثير في خصائص مياه  كان ايضاً للعوامل البشرية أثراً و 

كربالء سواء كانت المساحات الزراعية اذ كلما زادت المساحات زادت الحاجات المائية ونوع 

محصول من حيث حاجته إلى المياه وكذلك من حيث عدد الريات المحصول اذ يختلف كل 

 ،لختالف المحاصيل الزراعية في خصائصها التي تميز كل منها فهي تختلف في أشكالها

فضالً عن ، وطبيعة أوراقها وعدد الثغور فيها ، جذورها  وأعماق، وأصنافها ، ها وأحجام

التي باختالفها اختلف الثر  وطرائق الري وأساليبه ،موسم زراعتها ومراحل النمو التي تنمو

وتباينت كميات  ، الذي تتركه على الترب المروية وبالتالي التأثير على خصائص مياه المبازل

مبيدات المستخدمة وبهذا تتباين في تأثيرها لخصائص مياه المبازل بما تحتويه من األسمدة وال

 المدنية تأثير كبير في خصائص مياه المبازل. لالستخداماتعناصر وكان 
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 عن شبكة المبازل في محافظة كربالء  تاريخيه: نبذة  أولا 

روائية وعدم وجود نظام لبزل األراضي إلى انتشار الملوحة أدى مزاولة الزراعة اإللقد 

ثر ذلك بدرجة كبيرة على إنتاجية األراضي آفيها وارتفاع في مناسيب المياه الجوفية ، وقد 

ة وترك قسم كبير منها بدون زراعة لذا فان معالجة مشكلة الملوحة وإعادة المياه الجوفية الزراعي

، ولم تعرف  (1)إلى وضعها السابق ال يمكن أن يتم دون وجود شبكة بزل متكاملة مع شبكة الري

حقيقة أن عملية البزل مكملة لعملية الري إال بعد ذلك وعليه فقد انتشرت أنظمة البزل في معظم 

وال فائدة تجنى من جميع الجهود المبذولة لتحسين اإلنتاج ، (2)مناطق الزراعة االروائية في العالم

لذا فان أهمية البزل صارت بمستوى أهمية الري ، ، الزراعي بدون تخليص التربة من أمالحها 

زيادة في وبالتالي تتحقق ال، إذ كلما كان البزل جيداً كان الري مفيداً واستصالح األرض سهالً 

ولقد كان بسبب التردي الذي  (3)ويحصل العكس أذا انعدم البزل وقلت فاعليتهاإلنتاج الزراعي 

أصاب منشآت الري في العراق وتدهور حالة اإلنتاج الزراعي وانقطاع الماء عن الجداول التي 

ر البريطاني لكوكس الخبيالحكومة العثمانية السير وليم و تأخذ مياهها من نهر الفرات إن انتدبت

بشؤون الري ، فقد قام هذا الخبير دراسة لكل جهات القطر ومن ثم وضع مقترحاته فيما يخص 

وكانت من ضمن مقترحاته المبزل الطبيعي لمبزل الهنيدية في منطقة  (4)مشاريع الري والبزل 

ة فيما لو جدول بني حسن في كربالء الذي يمكن استخدامه لبزل المياه التي تتجمع في تلك المنطق

، لذا يعد أول من نادى بالبزل بمعناه الحديث في العراق كان مهندس الري (5)وسع ونظم

البريطاني " وليم ولكوكس " حيث ادخل في تصاميمه شبكات متكاملة للبزل إلى جانب شبكات 

. أما التطبيق الفعلي فتخلف عن ذلك كثيراً ولم يعمل به حتى سنة (6)1111الري وكان ذلك سنة 

فقد ظل االهتمام مقتصراً على تنفيذ المشاريع التي توصل المياه إلى المزارع أو المشاريع  1141

وهي مشاريع ، . ولم تعط أية أهمية لتنفيذ المشاريع المكملة لعملية الري (7)التي تقوم بخزن المياه

                                                           
، كلية  مائية ، رسالة ماجستيردراسة في جغرافية الموارد ال – مشروع الخالص االروائي، محمد رفاه مهنا  (1)

 . 31ص ،2115،االداب ، جامعة بغداد 
التباين المكاني لكفاية أنظمة الصرف ) البزل ( واستصالح االرض في ، رزوقي كربل الخفاجي  اإللهعبد  (2)

 . 21ص،  2111، كلية االداب ، جامعة بغداد ،  بابل ، رسالة ماجستير محافظة
، كلية  ادسية ، رسالة ماجستيرجميل عبد حمزة العمري ، الواقع الجغرافي لشبكة المبازل في محافظة الق (3)

 . 62، ص 2111، جامعة القادسية ،  اآلداب
 . 32مصدر سابق ، ص ،رزوقي كربل الخفاجي اإللهعبد  (4)
 . 336، ص 1146رف ، بغداد، احمد سوسة ، وادي الفرات ومشروع سدة الهندية ، مطبعة المعا (5)
الري والبزل في العراق والوطن العربي ، مطابع المنشاة العامة للمساحة ، جامعة  ، وآخروننجيب خروفه  (6)

 . 352، ص 1194بغداد ،
 .33مصدر سابق ، ص ،عبد االله رزوقي كربل الخفاجي  (7)
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ه كان في في منطقة الشامية إال ان بحفر أول مبزل رئيسشاريع البزل البزل ، فقد اقتصرت م

الحقيقة مصرف لسحب المياه السطحية من االهوار ومن مزارع الرز ، أما شبكات البزل 

المتكاملة من المبازل الحقلية حتى المبازل الرئيسة فأول تطبيق لها كان مشروع زراعة قصب 

 .(1)السكر في منطقة العمارة 

رت مشكلة تراكم أما في محافظة كربالء فقد دخلت فيها مسألة المبازل بعد أن ظه

اطق األمالح وتجمع المياه فيها فان األراضي التي تقع على جدول الحسينية هي من أغنى المن

لذلك تعد محافظة كربالء من اولى المحافظات التي بوشر فيها الخاصة بالبساتين في العراق ، 

البازول ( وهو العمل بإنشاء شبكات البزل وتمت المباشرة بفتح أول مصرف للمياه أطلق عليه ) 

( كيلومتر حيث 43عد كثيراً عن صدر جدول الحسينية ويمتد إلى مسافة )يبدأ من نقطة ال تب  

وبقيت محافظة  1131وتم انجازه سنة  1129يصب في بحيرة الرزازة بوشر في إنشائه سنة 

ات جراء حفريإوبعدها بوشر ب (2)كربالء تعتمد عليه حتى بداية الستينات من القرن العشرين 

وكان  1156مبزل طويريج من قبل مديرية الري العامة وكان مدة انجاز العمل في أوائل سنة 

( دونم من أراضي قضاء  311,31حينها مساحة األراضي التي ستستفيد من هذا المشروع ) 

وحقلية ومجمعة كان ، وفرعية ،  وضع خطة إلنشاء شبكة مبازل رئيسةبعدها تم  (3)الهندية 

إكمال المشروع األول الذي لم يحقق الهدف منه لسوء منشآته والعوارض الطبيعية الهدف منها 

إذ زادت نسبة الملوحة وارتفع مستوى الماء الباطني والتي بدأت تشكل خطورة ( 4)التي تعترضه 

ً ومنطقة مشروعي الحسينية وبني حسن  على جميع األراضي الزراعية في المحافظة عموما

ببساتينها وزراعتها وخصوبة أرضها حيث جردت هذه العوامل السلبية  والتي تشتهر ،خصوصاً 

فضالً عن تأثيراتها السلبية على النبات والتربة مما ، الكثير من األراضي من أشجار البساتين 

دفع الجهات المسؤولة بانجاز المراحل الرئيسة من شبكة المبازل في المحافظة وكان ذلك في عام 

 . (5)م1195بزل رئيس هو مبزل الرزازة وادخل حيز العمل سنة م حيث بدأ حفر م1179

  

 

                                                           
 . 352، مصدر سابق ، ص وآخروننجيب خروفه  (1)
 .111،  ص 1146تطور الري في العراق ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  احمد سوسه ، (2)
 .17، ص1156، مشاريع الري الكبرى ، مطبعة العاني ، بغداد ،  األعمارجمهورية العراق ، مجلس  (3)
، تقييم مشاريع البزل في مشروع ري الحسينية كمصدر مائي لبحيرة  وآخرونرياض محمد عودة المسعودي  (4)

 .22، ص 2111،  مصدر سابق الرزازة ،
الزراعي في محافظة كربالء ،  اإلنتاجرياض محمد علي عوده دهش المسعودي ، الموارد المائية ودورها في  (5)

 .271، ص 2111، كلية التربية )ابن رشد( ، جامعة  بغداد ،  رسالة ماجستير
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ا :  المبازل في محافظة كربالء  أنماط وأنواع -ثانيا

 -البزل : أنماط .1

 أذاالبزل  أنماطالبزل خصائص الصخور التي تحتها وهنالك نمطان من  أنماطتعكس   

يث يتم جمع ونقل المياه كان السطح منحدر ويتكون من صخور متجانسة وغير قابلة للتفتت ح

السطحية بسهولة بواسطة هذا النمط من المبازل وطرحها خارج المنطقة هذا النمط يطلق عليه 

 الشجريمتعددة منها نمط التصريف  بأنواعوتصمم المبازل السطحية عادة  السطحي نمط البزل

نطقة من حيث يعتمد على طبيعة الم كلهوهذا  المستطيلالنمط  أونمط التصريف الشبكي  أو

 .( 1)عدمها  أوالساقطة ، وجود المنخفضات  األمطاراالنحدار ، كمية وشدة 

يتألف هذا النمط من قنوات أما تكون  البزل التحت سطحيالنمط الثاني فيعرف بنمط  أما

، وهذا  (2)مفتوحة أو تكون أنبوبية مغطاة التي يتحرك الماء خاللها بتأثير الجاذبية األرضية 

 نف تبعاً لوظائف وأشكال المبازل .النمط يص

 -أما عن أنواع المبازل فهي : 

 ولا : المبازل العمودية ) بزل اآلبار ( أ

أن المبازل العمودية أو ما يسمى بالبزل بواسطة اآلبار فهو تجميع المياه الزائدة في بئر 

ن مستوى الماء الجوفي تنزل فيه المياه إلى مستوى المياه الجوفية ، إن هذا النوع يستلزم أن يكو

ويركب عليه مضخة لسحب الماء منه وكثيراً ما يعتمد على استعمال الماء  بعيدا  عن السطح

، إذ تدعو الحاجة إلى المبازل العمودية في حالة عدم وجود طبقة (3)المرفوع من البئر في الري

غير العملي إنشاء أنظمة غير نفاذة أو عندما ال يكون مستوى الماء الجوفي بعيداً ، أو يكون من 

البزل األفقية لعدم وجود منافذ قريبة ، وعلى أي حال يهدف البزل العمودي إلى خفض مستوى 

ً والمحافظة على مستواه عند حد معين  وال يعد البزل العمودي  (4)الماء الجوفي أذا كان مرتفعا

 العمودي باالتي : بديالً في جميع الظروف عن البزل األفقي ، ويمكن حصر مزايا البزل 

. تكاليف اإلنشاء والصيانة قليلة حيث أشارت دراسات أن كلفة إنشاء المبازل العمودية  1

 تكاليف اإلنشاء والصيانة لشبكة المبازل األفقية . 3/9وصيانتها تشكل 

                                                           

 ,hysical Geology Laboratory Manual For P ,Norris W.Jones and Charles E.Jones (5)

   p.151.                                                                         ,2008,New York ,Edition   Sixth 
 عة والنشر ، جامعة الموصل،خالد بدر حمادي ، محمد عبد هللا النجم ، البزل ، مديرية دار الكتب للطبا (2)

 . 17، ص1196
،  اإلسكندرية، مطبعة المعارف ،  1الصحراوية ، ط األراضيي نسيم ، استصالح وتحسين ماهر جورج (3)

 .256، ص 2116
 . 44مصدر سابق ، ص ، رزوقي كربل الخفاجي اإللهعبد  (4)
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 . يعمل البزل العمودي على خفض الماء األرضي إلى أعماق اكبر نسبياً . 2

 . الذي يضخ من البزل العموديمن الماء . إمكانية االستفادة  3

 . (1)من األراضياقل . يشغل مساحة  4

 أما عيوب البزل العمودي : 

. ال ينجح استخدام البزل العمودي في كافة أنواع البنية وإنما يكون فعاالً في حالة كون الطبقة  1

اذية عالية وبتوصيل مائي الحاملة للماء الجوفي ذات قدرة عالية على نقل الماء ، أي تكون ذات نف

 م/يوم .111ال يقل عن 

وهو غير اقتصادي في المناطق التي تكون ، . البزل العمودي أكثر تعقيداً من الناحية الهندسية  2

 مساحاتها صغيرة .

 .(2). تسبب ارتفاع مستوى الماء الجوفي في حالة سقوط أمطار غزيرة 3

ا : المبازل األفقية  مجاري مائية تحفر في األرض ويرشح اليها الماء الزائد : وهي عبارة عن ثانيا

 ها إلى أن تصل إلى المبزل الرئيس ،من األرض وينحدر فيها الماء إلى المصارف األكبر من

  -تي :خيص مواصفات المبازل األفقية باآلالذي بدوره يصب في البحر أو بحيرة أو نهر ويمكن تل

 زروعة وأقصى ارتفاع مسموح به للماء األرضي .. عمق المبزل يتوقف على المحاصيل الم1

  ر ما يكونيكون االنحدار اكب. انحدار قاع المبزل يزداد كلما صغر المبزل ففي المبازل الحقلية  2

 ويجب أن يكون االنحدار كافي لجريان الماء في المبزل بحيث ال يرتفع الماء عن ثلث عمقه .

وفي األراضي  4:3رض فهو في األراضي الطينية . الميول الجانبية تتوقف على قوام األ 3

 . 1:3إلى  1:2وفي األراضي الرملية من  1:1الصفراء من

 .(3)سم(11-5بحوالي) يكون أعلى من عمق المبزل الرئيس عمق المبزل عند مصبه يجب أن.  4

عن المفتوح وتقسم المبازل األفقية إلى المبازل المفتوحة والمبازل المغطاة ويتميز البزل المغطى  

  -بالمزايا اآلتية :

( من المساحة المزروعة التي تشغلها شبكة  % 15 – 11. توفر المبازل المغطاة حوالي )1

المبازل المفتوحة ، وهذا عامل مهم في مناطق ازدحام السكان وصغر المساحة المزروعة وفي 

 حالة ارتفاع ثمن األراضي الزراعية .

مياه المبازل المغطاة مصدراً لألمراض الضارة  لبعوض فال تعد  ار الحشائش وقلة ا. قلة انتش2

 وإمكانية استخدام مياهه للري مرة أخرى.

                                                           
 .69، ص 1112، جامعة بغداد ، بغداد ،  األراضياحمد حيدر الزبيدي ، استصالح  (1)
 . 45ص، صدر سابق م رزوقي كربل الخفاجي ، اإللهعبد  (2)
 .241، ص مصدر سابقماهر جورجي نسيم ،  (3)
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. زيادة فاعلية عملية البزل في حالة المبازل المغطاة وكنتيجة نهائية يؤدي إلى زيادة اإلنتاج 3

 الزراعي .

 فتوح .. توفير نفقات عملية تطهير المبازل الالزمة في حالة البزل الم4

 . ال تعيق المبازل المغطاة حركة اآلالت والمكائن الزراعية .5

  -تي :تلخص باآلأما عيوب المبازل المغطاة فت

 . ارتفاع النفقات األولية للمشروع وارتفاع نفقات الصيانة وذلك الحتمال كسر أو انسداد .1

تب عليها زيادة تعميق شبكة . االنحدارات الكبيرة المطلوبة عند تنفيذ شبكة البزل المغطى يتر2

 المبازل العامة .

 . في حالة انسدادها تحتاج إلى جهود وخبرة إلصالحها .3

. عدم استيعاب المبازل المغطاة لمعدالت البزل العالية وهذا األمر يتطلب أنشاء شبكة من 4

 -وأما مزايا المبازل المفتوحة :،  (1)المبازل المفتوحة مع المغطاة

 نخفضة وسهلة التنفيذ باإلضافة إلى سهولة إصالحها وصيانتها.. ذات كلفة م1

. سعة قناة المبزل تكون كبيرة حيث يمكن التخلص من كميات كبيرة من المياه بشكل أفضل عند 2

 الملحية التي تحتاج الى غسل األمالح،مقارنتها بالمبازل المغطاة ويصلح هذا النوع في األراضي 

  -ة فهي :أما مساوئ المبازل المفتوح

. تحتاج المبازل المفتوحة إلى صيانة دائمية والتي نادراً ما تنفذ بالصورة الجيدة بحيث يحافظ 1

 نظام البزل على كفاءته وسعته التصميمية .

. تعوق المبازل المفتوحة حركة اآلالت الزراعية وخاصة عندما تنفذ هذه المبازل على مسافات 2

 قصيرة .

( في حالة اختيار  % 11- 5ألرض التي قد تصل نسبة مقدارها ). الضائعات في مساحة ا3

 .(2)المبازل من النوع المفتوح

 .( 3). تحتاج إلى أنشاء جسور العبور وسيفونات وألداء دورها فهي تحتاج  إلى صيانة 4

 . تساعد على انتشار الحشائش والبعوض وتكون مصدراً لألمراض الضارة . 5

 وكربالء كربالء الجنوبيالنوع السائد في منطقة الدراسة ما عدا مبزل  هو، أن المبازل المفتوحة 

 (كم مغطاة. 1الشمالي بحدود )

                                                           
 . 396، ص 1191شارل شكري سكال ، هندسة الري والبزل ، مطبعة جامعة بغداد ، جامعة بغداد ،  (1)
 ، البزل التحريات التصاميم التنفيذ والصيانة ، ار الجنابيمحسن محارب عواد الالمي ، عالء صالح عبد الجب (2)

 . 172ص ،1111لتعليم العالي والبحث العلمي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة بغداد ، وزارة ا
الزراعي في محافظة كربالء ،  اإلنتاجالموارد المائية ودورها في رياض محمد علي عودة المسعودي ،  (3)

 . 265مصدر سابق ، ص
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 -وتقسم المبازل األفقية إلى :

تمثل المبازل الصغيرة التي تنتشر على الحقل بغية جمع مياه مبازل الحقول  -. المبازل الحقلية :1

وتتميز هذه المبازل بأنها صغيرة وليست عميقة  الزراعية والتي تلقيها في المبازل المجمعة ،

وتكون هذه المبازل أما مكشوفة أو مغطاة وتعد هذه المبازل أساساً لالستصالح وبدونها ال يكون 

ً ، ويتراوح البعد ما بين مبزل وآخر من ) (م ، وتعاني منطقة  111-51االستصالح ناجحا

فذ الجهات المسؤولة المبازل الحقلية ونفذت من الدراسة من قلة هذا النوع من المبازل حيث لم تن

 قبل المزارعين كالً حسب حاجته إليها .

هذا النوع من المبازل عمله هو نقل المياه الزائدة والمبزولة من قبل  -. المبازل المجمعة :2

 611-511المبازل الحقلية ونقلها إلى المبازل الفرعية ، وتتراوح المسافة بين مبزل وآخر من ) 

 (م  . 9,1 -5,1(م وأعماقها ما بين ) 

تنقل مياه المبازل المجمعة إلى المبازل الثانوية وتتراوح أعماقها بين  -. المبازل الفرعية : 3

 (م . 2 -5,1(م أما المسافة بين مبزل وآخر فتتراوح من ))2- 9,1)

المبازل الفرعية إلى  ة تقوم بنقل المياه منهي تصنف بأنها مبازل رئيس -وية :. المبازل الثان 4

 المبزل الرئيسي .  

 إلىقوم بنقل جميع المياه الزائدة والمبزولة من قبل شبكة البزل الذي ي هو -. المبزل الرئيسي : 5

ألنها يجب أن تكون ذات سعة  ؛ خارج المنطقة ، وان هذه المبازل تكون عادة من النوع المفتوح

(م وعرضها يتفاوت من 9-5) ، وتتراوح أعماقها بين كافية لنقل اكبر كمية من المياه الزائدة

 . (1)خرمكان آل

 -وتتكون شبكة المبازل في منطقة الدراسة من : 

 -الحسينية : مشروع ري : مبازل أولا 

شبكة و وهو مبزل الرزازة الرئيس ، مبزل رئيس ، يوجد ضمن مشروع ري الحسينية  

كم(  127أطوالها بلغت )ومجموع  (1) عددها والتي بلغ،  (41ثانوية جدول )من المبازل ال

( مبزل  23دها ) والتي بلغ عد فرعيةعدد من المبازل الو مبزل الرزازة الرئيسيتصب في 

 191.51كم( ، ) 551.925أطوالها ) أما(  مبزل ،  33التي بلغ عددها )  مجمعةوالمبازل ال

من المبازل المجمعة التي  كذلك تصب في هذه المبازل شبكة لكل منهما على التوالي، كم(

كم( ومن المبازل الرئيسة الموجودة ضمن  236.99) بلغ مجموع أطوالها بزل، (231بلغت)

 -مشروع الحسينية هي :

                                                           
 ،نتاج الزراعي في محافظة كربالء ي اإلالموارد المائية ودورها فرياض محمد علي عودة المسعودي ،  (1)

 .263مصدر سابق ، ص 
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   : . مبزل الرزازة الرئيس 1

من المبازل الرئيسية اذ يعمل بجمع مياه جميع المبازل الواقعة ضمن مشروع الحسينية 

 ، جزء من مياه مبازل مشروع بني حسن إلى إضافةدونم  إلف 5,521والبالغة مساحتها الصافية 

التي يخدمها مبزل الرزازة  دونم ويكون مجموع المساحة إلف 56والتي تضيف مساحة بمقدار 

/ثا(، وبالنظر لمرور هذا 3م 21( كم وبتصريف)5,27دونم ويبلغ طوله ) إلف 219 الرئيس

العمق التصميمي الكبير الذي قد يزيد  إلى إضافةذات مناطق حجرية ورملية  أراضيالمبزل في 

المناسيب التصميمية وبالنتيجة  إلىعدم التمكن من الوصول  إلىكل ذلك  أدىعلى تسعة أمتار ، 

، باإلضافة  (1)حجز المياه في المبزل وارتفاع مناسيبها لعدم تمرير المبزل للتصريف الالزم إلى

مضخات عمودية بتصريف  تكون من خمسطة ضخ الرزازة التي تقلة تصريف مح إلى

ً بنفس  فتـأضي/ثا 2م1مضخة أفقية بتصريف  (12) إلى إضافة/ثا لكل مضخة 2م9,3 الحقا

 أدىما ـومتي الضخ بالطاقة التصميمية مـعدم تشغيل منظ إلى أدتالدفع للمحطة العمودية  أنابيب

المبازل  عدد من يهـوتصب ف،  (2)ودية وأربع محطات أفقيةـالث محطات عمـغيل ثـباإلكتفاء بتش

(كم ومبزل الكرة وطوله 95,1مبزل الصافية والغلطاويه وطوله ) من اهمهاوالفرعية سة ـالرئي

 (كم .5,1(كم ومبزل أبو طحين وطوله )15,3)

 (14) جدول
 أطوال وتصاريف مبازل مشروع الحسينية

التصريف  الطول /كم اسم المبزل الوحدة اإلدارية

 /ثا3م

طريقة 

 زلالب

 نوع المبزل

 رئيسي طبيعي 72 5,72 الرزازة الحسينية ، كربالء ، الحر

 فرعي طبيعي - 95,1 الصافية والغلطاوية الحر

 فرعي طبيعي - 15,3 الكرة الحر

 فرعي طبيعي - 5,1 ابو طحين الحسينية

 رئيسي طبيعي 2 11 إمام نوح الحسينية

 فرعي طبيعي - 12 الصالمية الحسينية

 فرعي طبيعي - 3,2 العسافيات ةالحسيني

 فرعي طبيعي - 5,3 االبيتر الحسينية

 فرعي طبيعي 5,1 15,2 الاليحA الحسينية

 فرعي طبيعي 3,1 1,2 الاليحB الحسينية

 فرعي طبيعي 1,1 1,3 الاليحD الحسينية

                                                           
  .51، صوزارة الزراعة والري ، الهيئة العامة لمشاريع الري واالستصالح ، مصدر سابق (1)

 . 2113 ،قسم المضخات ، بيانات غير منشورة  ،مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء  (2)
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 فرعي طبيعي 1,1 5,2 الاليحE الحسينية

 رئيسي طبيعي 4 12 كربالء الجنوبي كربالء

 فرعي طبيعي - 95,2 الهنيدية بالءكر

 فرعي طبيعي - 15,3 هور السيب كربالء

 فرعي طبيعي - 3 الفراشة كربالء

 فرعي طبيعي - 2 الشرقي كربالء

 رئيسي طبيعي 5,2 15,6 كربالء الشمالي كربالء، الحر

 فرعي طبيعي - 95,1 الحيادر الحر

 رئيسي طبيعي 1 55,11 إمام عون الحسينية

 فرعي طبيعي - 9,1 ابو سليمان نيةالحسي

 فرعي طبيعي - 5,1 ايسر الكعكاعية الحسينية

 فرعي طبيعي - 1,2 6الكعكاعية  الحسينية

 فرعي طبيعي - 411,1 الكعكاعيةA الحسينية

 فرعي طبيعي - 5,1 1الكعكاعية  الحسينية

 فرعي طبيعي - 1,2 بدعة شريف الحسينية

 رئيسي يطبيع 3 55,72 اسود الحسينية

 فرعي طبيعي - 15,1 ايسر اسودB6 الحسينية

 فرعي طبيعي - B1 1,1ايمن اسود  الحسينية

 فرعي طبيعي - B4 1,1ايمن اسود الحسينية

 فرعي طبيعي - 4,1 3ايسر اسود الحسينية

 فرعي طبيعي - C 7,1اسود الحسينية

 فرعي طبيعي - F 55,1اسود الحسينية

 فرعي يعيطب - H 9,1اسود الحسينية

 رئيسي طبيعي 4 122,2 الكرطة الحر

 فرعي طبيعي - 65,9 الكمالية الحر

 فرعي طبيعي - B 5,2الكرطة الحر

 رئيسي طبيعي 1 022,7 الكاظي الحر

 فرعي طبيعي - A-3 111,1الكاظي الحر

 فرعي طبيعي - A-1 25,1الكاظي الحر

 رئيسي طبيعي RGD/B1 552,6 1 الحر

 فرعي طبيعي - D21/RGD 911,2 الحر

 فرعي طبيعي - SD3 37,2 الحر

 . 7213 ،القسم الفني ، بيانات غير منشورة  ،مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء  ،وزارة الموارد المائية  :المصدر 
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 . مبزل إمام نوح : 2

واقعذة علذى يعد مبزل ) إمام نوح ( من المبازل الرئيسة الذذي يخذدم األراضذي المرويذة ال  

يقذع ضذمن  ،الجهة اليسرى من جدول الحسينية التذي تبذدأ مذن صذدر الحسذينية إلذى مدينذة كذربالء 

ذ اتجاهذاً ويأخذ ،(41/ثذا جذدول )3(م7( كم ومعذدل تصذريفه ) 11ويبلغ طوله )  ،ناحية الحسينية 

 ً  ) مبذذزل فيذذه عذذدد مذذن المبذذازل الفرعيذذة مذذن اهمهذذا ( ، ويصذذب11 الخريطذذة)  ،شذذرقياً غربيذذا

( كذم ، ومبذزل االبيتذر وطولذه 3,2( كم ، ومبذزل العسذافيات وطولذه )12الصالمية ويبلغ طوله )

( كم ، ومبزل 1,2وطوله )  B( كم ، ومبزل الاليح 15,2وطوله )  A( كم ، ومبزل الاليح5,3)

 ،/ثذذا 3(م1( كذذم ( ويبلذذغ معذذدل تصذذريفهما ) 5,2وطولذذه )  E(، ومبذذزل الاليذذح 1,3)  Dالاليذذح

إمام نوح مياهه إلى مبزل الرزازة الذي يصب بعدها بمبزل الرزازة الذرئيس سذاعده  يصب مبزل

ضذخ ، بعذد أن في ذلك انحدار السطح والذذي يصذب بعذدها فذي بحيذرة الذرزازة بواسذطة محطذات 

 كان يصب في مبزل المصب وبعدها إلى نهر الفرات عن طريق محطة ضخ الحسينية الشمالية.

 . مبزل كربالء الجنوبي 3

 يقوم مبزل كربالء الجنوبي بتصريف مياه األراضي المروية الواقعة على الجهة اليسرى      

( كذم ومعذدل  11. يبلغ طوله ) جدول الحسينية التي تبدأ من صدر الحسينية إلى مدينة كربالءمن 

طريق  نه غربي ويبدأ من نقطة التقائه بمبزل إمام نوح بالقرب مجاويمتد بات ،/ثا 3(م4فه )ـتصري

كربالء هندية ويكون مغلفاً ، وتنصرف مياهه سيحاً باتجاه مبزل كربالء الشمالي الذي يصب فذي 

وساعده في ذلك انحدار السذطح  (11 الخريطة)مبزل الرزازة الرئيس وبعدها إلى بحيرة الرزازة 

 كذم ، ومبذزل (95,2، ويصب فيه عذدد مذن المبذازل الفرعيذة ، وهذي ) ومبذزل الهنيديذة وطولذه )

 كم. (2كم ومبزل الشرقي وطوله ) (3ه)ومبزل فراشة وطول كم (15,3هور السيب وطوله )

 . مبزل كربالء الشمالي : 4

يقع جزء من هذا المبزل ضمن الحدود اإلداريذة لمركذز مدينذة كذربالء حيذث يكذون مغلفذاً 

الزراعيذة (كذم ، يمتذـد هذذا المبذزل فذي األراضذي 1في جزئه الواقع ضمن مدينة كذربالء لمسذافة )

( كذذم ومعذذدل  15,6التذذي تذذروى مذذن نهذذر ابذذو زرع احذذد فذذروع نهذذر الحسذذينية ، ويبلذذغ طولذذـه ) 

إن سبب انخفذاض معذدل تصذريفه يعذود إلذى أعمذاق الحفريذات التذي لذم  ،/ثا 3( م 5,1تصريفه ) 

بياً ، فلذلك ال يجري ماء البزل فيها بإنسيابية جيدة، ويأخذ اتجاهاً جنو تصل إلى مناسيب تصميمية

 ،المياه الزائدة عن حاجتها  شماليا  وهذا البزل يؤمن صرف مياه األراضي الشمالية وتخليصها من

ويتم تصذريف مياهذه إلذى مبذزل الذرزازة الذرئيس وبعذدها يصذب بواسذطة المضذخات إلذى بحيذرة 

) الرزازة ، ومن المبازل الثانوية التي تصب في مبزل كربالء الشمالي هو مبزل الحيادر وطولذه 

 ( كم . 95,1
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 (44)الخريطة
  شبكة المبازل لمشروع الحسينية وبني حسن في محافظة كربالء

 

 .7214،القسم الفني،  في محافظة كربالء مديرية الموارد المائيةوزارة الموارد المائية ،  : المصدر  بالعتماد على 
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 . مبزل إمام عون  5

/ثا( يقوم بتصريف 3م1كم(وبتصريف) 55.11يبلغ طوله تقريباً)هو من المبازل الرئيسة  

مياه األراضي المروية الواقعة على الجهة اليمنى من نهر الحسينية والمحصورة بين الجدول 

الرئيس وجدول الكمالية الجديد إذ يجمع مياه المبازل الثانوية والفرعية والمجمعة والمساحة الكلية 

لتلك المساحة بازل الثانوية والفرعية والمجمعة إلف دونم إذ يجمع مياه الم 35التي يخدمها البزل 

عن طريق مصب ويصب بعدها في بحيرة  211,11ليصب بعدها بمبزل الرزازة في الكيلومتر 

الرزازة ، ومن المبازل الفرعية التي تصب مياهها في مبزل إمام عون هي ) مبزل ابو سليمان 

(كم 5,1ومبزل أيسر الكعكاعية وطوله ) ( كم ، 9,1الذي يعد امتداداً لمبزل إمام عون وطوله )

( كم  411,1وطوله )  A( كم ومبزل الكعكاعية 1,2الذي يبلغ طوله )  6ومبزل الكعكاعية

 (كم.1,2مبزل بدعة شريف وطوله ) ( كم وأخيراً  5,1وطوله )  1كاعيةومبزل الكع

 . مبزل اسود :6

منه ضمن حدود محافظة  وهو من المبازل الرئيسة ويعد من أطول المبازل إذ يقع جزء

بابل في جرف الصخر ، ويخدم األراضي المروية الواقعة أيمن نهر الحسينية والمحصورة بين 

( كم ومعدل 55,27الحدود اإلدارية لقضاء المسيب وجدول الكمالية المبطن ويبلغ طوله )

المبزل امتداداً شرقياً /ثا ، يأخذ هذا المبزل امتداداً شمالياً جنوبياً بعدها يأخذ هذا 3(م3تصريفه )

ً إلى أن يصب في مبزل الرزازة الرئيس ، وبعدها تصرف بواسطة الضخ إلى بحيرة  غربيا

تي تصب مياهها في مبزل اسود ومن المبازل الفرعية ال ،الرزازة لطبيعة انحدار سطح المنطقة

كم ، (1,1وطوله ) B1كم ، ومبزل ايمن اسود(15,1ويبلغ طوله ) B6مبزل ايسر اسودهي )

 Cكم ، ومبزل اسود(4,1وطوله ) 3كم ،ومبزل أيسر اسود(1,1وطوله ) B4ومبزل أيمن اسود

 ( كم .  9,1وطوله ) H( كم ، ومبزل اسود55,1وطوله ) F( كم ، ومبزل اسود7,1وطوله )

 . مبزل الكرطة :2

عن طريق  311,7ويتصل بمبزل الرزازة في الكيلومتر وهو من المبازل الرئيسة ،   

ويأخذ  ،/ثا 3(م 4( كم ومعـدل تصريفه )  111,7يبلغ طوله )  ، ومنه إلى بحيرة الرزازة مصب

اتجاها ً شماليا ً جنوبيا ولطبيعة السطح األثر األساس في تحديد طريقة تصريف هذا المبزل 

وبشكل طبيعي باتجاه مبزل الرزازة الرئيس ، ويخدم مبزل الكرطة األراضي المروية على 

، ومن المبازل الفرعية  (1)دونم 94,12من فروع جدول الحسينية بمساحة تقدر  الجهة اليمنى

                                                           
للجامعة التكنولوجية ، مشروع ري جدول الحسينية  الهندسيتب االستشاري وزارة الزراعة والري ، المك (1)

 .51ص،1111، 1محافظة كربالء ،ج
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(كم ويتصل بمبزل 65,9التي تصب مياهها في مبزل الكرطة مبزل الكمالية ويبلغ طوله )

(كم ويتصل في 5,2وطوله ) B( عن طريق مصب ومبزل الكرطة2الكرطة في الكيلومتر )

 (.5,2الكيلومتر )

 . مبزل الكاظي :9

هو من المبازل الرئيسة ، ويكون امتداده غربي إلى إن يتصل بمبزل الرزازة في و

عن طريق مصب ليلتقي بمبزل الرزازة الرئيس ، وثم إلى بحيرة الرزازة ، 411,12الكيلومتر 

(كم ومعدل تصريفه 911,2ويخدم األراضي المروية أيمن جدول الحسينية ، يبلغ طوله )

بزل طبيعي ويصب فيه عدد من المبازل الفرعية منها مبزل /ثا أما تصريف هذا الم3(م1)

وتصب فيه عدد  (كم25,1وطوله ) A-1(كم ومبزل الكاظي 111,1يبلغ طوله ) A-3الكاظي

 المجمعة .المبازل من 

 :  RGD/B1. مبزل 1

 ً (كم  551,6إذ يبلغ طوله ) ، يعـد هذا المبزل احد المبازل الثانوية التي أنشئت حديثا

المبازل ويتم تصريفـه سيحاً إلى بحيرة الرزازة ، ويصب فيه عدد من /ثا 3(م1ريفه  )ومعدل تص

  . التوالي (كم على37,2(كم و)911,2وبطول) SD3ومبزل   RGD\D21لالفرعية تتمثل بمبز

 

ا : مبازل مشروع ري بني حسن   ثانيا

( 6ددها )والتي بلغ ع، يوجد ضمن مشروع بني حسن أيضاً شبكة من المبازل الرئيسة 

كم( تصب في هذه المبازل شبكة من المبازل الفرعية والبالغ  7,53) أطوالهامبازل ومجموع 

كم( بالنسبة 13( مبازل ، وبلغ مجموع أطوالها )9والتي بلغت ) مجمعة( مبزل وال22عددها )

 ثانوية، وفي هذه المبازل تصب مجموعة من المبازل المجمعة كم( لل 261.915للفرعية، و)

تصب جزء من  (42كما في الجدول)( 1)كم( 165,239( مبزل، وأطوالها)264ي بلغ عددها)الت

 الخريطة) مبازل مشروع بني حسن في مبزل الرزازة والجزء اآلخر يصب في نهر الفرات

لعدم التمكن من الوصول إلى المناسيب التصميمية لمبزل الرزازة وبالنتيجة تصريف مياه  ،(11

وتتكون من تسع  دية إلى نهر الفرات عن طريق محطة ضخ السجلةمبازل السجلة والهني

/ثا وستة مضخات مساعدة يبلغ تصريفها 2م( 251,1 )ة يبلغ معدل تصريفهامضخات ثالثة رئيس

 /ثا .2م11/ثا والقدرة التصميمية للمحطة 2م1

 : تتمثل في مشروع بني حسنفي  ةالرئيس مبازلال أما 

                                                           
 .2111مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، القسم الفني ، بيانات غير منشورة لسنة  (1(
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 مبزل السجلة :. 1

الذي يصرف مياه القسم الجنوبي التي تروى من ، ة السجلة من  المبازل الرئيسمبزل  يعد  

(كم ومعدل تصريفه 4إذ يبلغ طوله ) ،يقع ضمن ناحية الخيرات نهر الفرات  نهر بني حسن إلى

ومبزل  ويصب فيه مبزل الهنيدية الرئيس ويمتد باتجاه غربي شرقي ، (42جدول )/ثا 3(م6)

(كم 311,11) ويبلغ طوله التويهيةمبزل  ل الفرعية التي تصب فيه هيومن المباز كريط الرئيس

 .(11 الخريطة)ين ظر  ( كم511,4كم ، ومبزل ام جدر وطوله )( 11ام حولية وطوله )

 . مبزل الهنيدية :7

/ثا في ناحية 3(م3ريفه )( كم ومعدل تص 13وهو من المبازل الرئيسة يبلغ طوله )   

ويخدم األراضي المروية الواقعة أيمن جدول بني حسن ولغاية  ،بي ويمتد باتجاه جنو الخيرات

إذ يقوم بصرف المياه إلى مبزل السجلة وثم إلى نهر الفرات عن طريق نجف ،  -طريق كربالء 

 ومن المبازل الفرعية التي تصب في مبزل الهنيدية ) مبزل ابو روية ويبلغ محطة ضخ السجلة

 ، ( كم 4( كم ، ومبزل العبودية وطوله )  611,6نة وطوله ) ( كم ، ومبزل الديجي 5,4طوله ) 

( كم ، وتسعى الدوائر 911,2وطوله ) sd6هنيدية( كم ، ومبزل 2وطوله ) sd4ومبزل هنيدية

 المعنية بإلغاء المحطة وتصريف المياه عن طريق مبـزل إمام منصور ومن ثم إلى مبزل الرزازة

 ومنها إلى بحيرة الرزازة .

 لمصب  : . مبزل ا3

ويخدم هذا المبزل األراضي الزراعية المروية من نهر أبو سفن ونهر المشورب في ناحية        

ً 3( م5(كم ومعدل تصريفه  )2الجدول الغربي ، ويبلغ طولـه ) ويصب  ،/ثا ، يأخذ امتـداداً شماليا

زة ، ومن ثم مبزل المصب بعد أن يجمع مياه مبزل أبو سفن والمشورب الرئيسان في مبزل الرزا

إلى بحيرة الرزازة وكان يصب في نهر الفرات إذ يجمع مياه مبزل إمام منصور وإمام نوح وتنقل 

 مياهه بواسطة محطات ضخ إلى قناة ناقلة التي تصب بعدها في نهر الفرات .

 . مبزل أبو سفن  : 4

نهر بني حسن في يمتد هذا المبزل في األراضي الزراعية المروية من نهر أبو سفن فرع        

/ثا ، يأخذ امتـداداً 3( م 2(كم ومعدل تصريفه )  711,7ناحية الجدول الغربي ، ويبلغ طولـه ) 

 ً ويصب مبزل أبو سفن في مبزل المصب عن طريق مصب ، وبعدها يصب في مبزل  ،شماليا

تي الرزازة وكان يصب في نهر الفرات بواسطة محطة ضخ الحسينية ، ومن المبازل الفرعية ال

وطوله  2( كم ومبزل الدخانية 911,2ويبلغ طوله ) 1تصب في هذا المبزل ) مبزل الدخانية

 ( كم . 511,2)
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 (14) جدولال
  أطوال وتصاريف مبازل مشروع بني حسن

الوحدة 

 اإلدارية

التصريف  الطول /كم اسم المبزل

 /ثا3م

طريقة 

 البزل

 نوع المبزل

 

 

 

 

 ناحية الخيرات

 رئيسي طبيعي  6 4 السجلة

 فرعي  طبيعي - 311,11 التويهية

 فرعي طبيعي - 11 ام حولية

 فرعي طبيعي - 511,4 ام جدر

 رئيسي طبيعي 3 13 الهنيدية

 فرعي طبيعي - 5,4 ابو روية

 فرعي طبيعي - 611,6 الدجينة

 فرعي طبيعي - 4 العبودية

 فرعي طبيعي - sd4 2هنيدية

 فرعي عيطبي - sd6 911,2هنيدية 

 

 

 

 

 

 

ناحية الجدول 

 الغربي

 

 

 

 رئيسي طبيعي 5 7 المصب

 رئيسي طبيعي 7 222,2 ابو سفن

 فرعي طبيعي - 911,2 1الدخانية

 فرعي طبيعي - 511,2 2الدخانية

 رئيسي طبيعي 7 522,2 المشورب

 فرعي طبيعي - 911,2 الزغبية الجنوبية

 يفرع طبيعي - 911,2 الزغبية الشمالية

 فرعي طبيعي - 211,2 الديجينية

 رئيسي طبيعي 5 72 إمام منصور

 فرعي طبيعي - 711,2 الطربيسة

 فرعي طبيعي - 111,9 النبهانية

 فرعي طبيعي - 511,3 النبهانية الشرقية

 فرعي طبيعي - 3.111 الجزرة

 فرعي طبيعي - 3.511 مويلحة

 فرعي طبيعي - 3.111 العسرة 

 فرعي طبيعي - 2.311 يةالزبيل

 فرعي طبيعي - 4.3 فريحه

 ،القسم الفني ، بيانات غير منشورة  ،مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء  ،وزارة الموارد المائية  :المصدر

7213 . 
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 . مبزل المشورب :5

ي حد فذروع نهذر بنذأيمتـد هذا المبزل في األراضي الزراعية المروية من نهر المشورب 

يأخذذ  /ثذا3( م 2(كذم ومعذدل تصذريفه )  115,7حسن في ناحية الجدول الغربي ، ويبلغ طولـه ) 

عذن طريذق ويصب مبزل المشورب فذي مبذزل المصذب  ،امتـداداً شمالياً وموازياً لمبزل أبو سفن 

مصذذب وبعذذدها يصذذب فذذي مبذذزل الذذرزازة وكذذان يصذذب فذذي نهذذر الفذذرات بواسذذطة محطذذة ضذذخ 

ازل الفرعية التي يقوم مبزل المشذورب بجمعهذا هذو مبذزل الزغبيذة الجنوبيذة الحسينية ، ومن المب

 (كم .211,2ة وطوله )ومبزل الدجينلكل منهما ، (كم 911,2) ماوطولهوالزغبية الشمالية 

 :منصور إمام. مبزل 6

منصور من أطول المبازل ضمن مشروع ري بني حسن في ناحية  إماميعد مبزل 

/ثا(يقوم هذا المبزل بصرف المياه من 3م 5كم( وبتصريف) 21وله)الجدول الغربي اذ يبلغ ط

وإلى  مبزل الرزازة الرئيس القسم الشمالي لمشروع ري بني حسن إلى مبزل الرزازة ومن ثم إلى

بحيرة الرزازة، بعد ان كان يصرف مياهه إلى مبزل المصب ومن ثم إلى نهر الفرات ، تصب 

ومبزل النبهانية وطوله ، (كم 711,2يسة وطوله )) مبزل الطرب : منصور إمامفي مبزل 

( 111,3ومبزل الجرزه وطوله )، (كم 511,3ومبزل النبهانية الشرقية وطوله )، ( كم 111,9)

ومبزل ( كم  111,3ومبزل العسرة وطوله )، ( كم  511,3ومبزل مويلحة وطوله ) ، كم 

 .ينية( كم الذي يقع ضمن مشروع ري الحس 3,4فريحه ويبلغ طوله ) 

ا :  مبازل مشروع ري عين التمر  -ثالثا

( إذ 43جدول )ظر الى ين  يحتوي مشروع ري عين التمر على عدد من المبازل الرئيسة 

والبالغ  كة مبازل رئيسةبتنفيذ شب 1171قامت مديرية استصالح أراضي محافظة كربالء بعام 

انوية لكون تنفيذ المبازل زل الثكم( ، ولم تنفذ المبا 91,26( مبزل ومجموع أطوالها )7عددها )

( نخلة وأشجار فاكهة مما أدى إلى أضرار كبيرة للفالحين 96111ة أدى إلى قطع )الرئيس

والقضاء على قسم من البساتين بأكملها لكون طبيعة مساحة بساتين عين التمر صغيرة ومعظمها 

 (1)ةية واالكتفاء بالمبازل الرئيسانو( دونم مما أدى إلى إلغاء تنفيذ المبازل الث1مساحتها اقل من )

، تصرف هذه لذلك اقتصرت الشبكة على المبازل الرئيسة وخلت من المبازل الفرعية والثانوية 

ظر ين   ) المبازل المياه من األراضي الزراعية في قضاء عين التمر وتنقلها إلى بحيرة الرزازة

  (2)بسبب نضوب العيونتعاني من شحة  في المياه أنها  عنفضالً ،  (21 الخريطة

                                                           
، شعبة  في قضاء عين التمر مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، تقرير عن مشروع شبكات البزل (1)

 .2113، عين التمر
 .2114مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، القسم الفني ، بيانات غير منشورة لسنة  (2(
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 (14) جدولال
 أطوال وتصاريف مبازل مشروع عين التمر

الوحدة 
 اإلدارية

 نوع المبزل طريقة البزل /ثا3التصريف م الطول /كم اسم المبزل

مر
لت
 ا
ن
عي

ء 
ضا

ق
 

 رئيسي طبيعي شحة المياه 45,7 1مبزل 

 رئيسي طبيعي شحة المياه 141,5 2مبزل 

 رئيسي طبيعي شحة المياه 55,3 3مبزل 

 رئيسي طبيعي شحة المياه 33,2 5مبزل 

 رئيسي طبيعي شحة المياه 43,2 4مبزل 

 رئيسي طبيعي شحة المياه 52,3 3مبزل 

 رئيسي طبيعي شحة المياه 37,3 7مبزل 

 ،غير منشورة  فني ، بياناتالقسم ال ،مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء  ،وزارة الموارد المائية  :المصدر

7213.  

 (44) الخريطة
 شبكة المبازل في قضاء عين التمر

 
القسم ،  في محافظة كربالء مديرية الموارد المائيةوزارة الموارد المائية ، : عتماد على باإلالمصدر 

 . 7214،الفني
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 الخلاصة
ذا التباين شبكة المبازل في محافظة كربالء تباينت مكانياً وه متدادإإن  الفصل عبرتبين و

 ،اثر على خصائص مياه المبازل من حيث اختالف اطوال المبازل وكثافتها وتباين تصاريفها 

ً عض اآلبذ اتخذ بعضها اتجاهاً شمالياً وفضالً عن اختالف حركة المياه ا  خر اتخذ اتجاهاً جنوبيا

 مع انحدار سطح منطقة الدراسة .
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 الفصل الثالث

 

الخصائص النوعية 

لمياه المبازل في 

 محافظة كربالء 
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 المؤشرات المستخدمة لتقييم المياه المستعملة في الزراعة

الستعمال معين دون  ومالئمتهاه مقياس لمدى صالحية المياه يعد موضوع نوعية الميا

موضوع نوعية  إنهذا مع العلم والبيولوجية ، ، والكيميائية ، غيره وتتحدد بالصفات الفيزيائية 

المياه موضوع بحث ودراسة في كثير من بلدان العالم بسبب الزيادة السكانية وشحة المياه 

ة الواجب رئيسدراستها من المواضيع ال د  عوتعرضها للتلوث وزيادة الرقعة الزراعية وت

 األرضاالهتمام بها عند وضع أراضي جديدة للزراعة أو عند استصالحها أو تحسين صفات 

المؤشرات المستعملة في التقييم النوعي للمياه المستعملة  أهم، وكانت  اإلنتاجيةلزيادة قدرتها 

 هي : 4591عام  األمريكيللزراعة وكما لخصها مختبر الملوحة 

 أوالذائبة  األمالح: ويعبر عن الملوحة بكمية  Salinity hazard) ) مخاطر الملوحة.  4

 الكهربائية . التوصيليةيمكن التعبير عنها ب أوية لالفع أويمكن التعبير عنها بالملوحة الكلية 

 : (Ph) درجة الحامضية والقلوية.  2

طريقة  : للتعبير عن خطورة الصودية استخدمت (Sedicity hazard) مخاطر الصودية.  3

 الصوديوم . تزازطريقة ام أوسبة المئوية للصوديوم الن

: وهي عبارة عن العناصر الذائبة الموجبة والسالبة تنقسم  كاتيوناتوالاليونات مخاطر ا.  1

تشمل ) ( وايونات سالبة و ، الصوديوم كالسيوم ، المغنيسيومالى كاتيونات موجبة تشمل ) ال

 (. اتنتر، ال ايدالكلورالكبريتات ، 

 .بتراكيز ايون البورون : تحدد درجة السمية (Toxicity)  مخاطر السمية. 9

 متصاصلإلالغذائي للنبات عن طريق جاهزية العناصر الغذائية الضرورية  االتزانإذ يحدث 

ظهور النبات بحالة جيدة واعطاوه محصوالً وفيراً في النهاية إذ يحتاج النبات  إلىمما يؤدي 

، إذ أن  (4)في النبات أضرار إلىزيادة كمياتها في التربة يؤدي  إنال إ الغذائيةالعناصر  لىإ

من  أكثرمشاركة احد أو  عبرتكون وتراكيز العناصر  األمالحزيادة لالتأثيرات المباشرة 

 -: تيةالتأثيرات الرئيسة اآل

 أوالمحاصيل الزراعية  وإنتاجيةنمو  إنخفاضوالذي يكون فيه  لألمالح التأثير االزموزي 

 ة .الذي ينمو فيه النبات بصورة رئيستدهور نوعيتها  بسبب زيادة للضغط االزموزي للوسط 

  المحاصيل الزراعية أو تدهور  وإنتاجيةنمو  إنخفاضوالذي يكون فيه ، لألمالحالتأثير الغذائي

 عدم حصول التوازن الغذائي داخل النبات . إلىنوعيتها ويعود هذا 

                                                           
محمد تركي خثي ، دراسة تأثير مشروع المصب العام في الصفات الكيمياوية للترب المحاذية له ، المجلة  (4)

 .242، ص 2242، 3، العدد2العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك ، جامعة ذي قار ، المجلد 
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 بعض النباتات  وإنتاجيةنمو  إنخفاضوالذي يعني أن ، لاليون الخاص  السيئثير التأ

تجمع وتراكم بعض االيونات الملحية بتراكيز سمية داخل  إلىوالمحاصيل الزراعية يعزى 

 .  (4)النبات

وسيتم في هذا الفصل تناول الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه المبازل على وفق العناصر 

 : وكما يلي  هاإستخداممكانية إحدد التي ت

 أولاً :الخصائص الفيزيائية

      Temperatureدرجة الحرارة :  .1

ة التي تؤثر في عمليات التمثيل الضوئي لجميع درجة الحرارة من العوامل الرئيس تعد 

تعد من الصفات الفيزيائية  أنها إذمن العوامل المؤثرة على نوعية المياه  كما أنهاالكائنات الحية 

التعجيل في  إلىدرجات الحرارة يؤدي  إرتفاع إنللماء والتي تؤثر على الصفات الكيميائية ، 

الغازات التي تؤثر على طعم ورائحة المياه مما  إذابةسرعة التفاعالت الكيميائية وتعمل على 

وبالتالي تؤثر على ، المذاب األوكسجينيؤثر في العناصر التي تحويها المياه وتقلل من كمية 

و هنا ه األساسلحرارة المياه المستخدمة في الري والشرط  أهميةوتعطى  (2)صالحيتها للري

لري درجة حرارة التربة المعنية با من أعلىان تكون درجة حرارة المياه المستخدمة في الري 

م   (9-1ــ)ب أعلىتكون  أن األفضل ومن
 م   (29النباتات) لمعظمودرجة الحرارة المثلى  ،(3)

 م   (49)درجة الحرارة الصغرى لمياه  الري حواليو م   (39)واليـدرجة الحرارة القصوى حو

 .(1)ؤثر على نمو النباتالباردة ت فالمياه

درجات الحرارة في مياه مبازل شبكة  كمية( أن 43)خريطة( وال11يظهر من الجدول)

ً إنخفاضين زمانيا إذ إنها سجلت الحسينية وبني حسن تتبا اً إرتفاعخالل شهر كانون الثاني و ا

( 3442)( م  في شهر كانون الثاني و4141)خالل شهر تموز في قيم درجات الحرارة وبمعدل 

 إذ سجلت أعلى قيمة في شهر  باينات بسيطة خالل الفصل الواحدوسجلت ت، م  خالل شهر تموز 

                                                           
جامعة ،  بدر جاسم عالوي ، خالد بدر حمادي ، استصالح األراضي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (4)

 .28ص،  4522الموصل ،
 نوزت خلف خدر الياس ، تأثير مياه المطروحات المدنية والصناعية لمدينة الموصل على نوعية مياه نهر (2)

 . 22، ص 2223الموصل ، ، كلية العلوم ، جامعة  دجلة ، رسالة ماجستير
، دار عالء الدين ، دمشق ،  2كارل يوفا ، استصالح االراضي ، ترجمة طه الشيخ حسن ، ط (3)

 . 232ص ،2222،سوريا
(4) Abbas Yasir Hussein ALjawei , Feasibility Of Blending Drainage Water With 

Rivers Water For Irrigation In Nasiriya , Master Thesis , Collage Of Engineering , 

University Of Babylon ,2012 , p.43 .                                                                                                                 

 



 

 

 

321 

 (44)الجدول
 درجات الحرارة لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن كمية

رقم 

 النموذج

 ˚درجات الحرارة م المبزل

 تموز كانون الثاني

 34 41 بداية مبزل اسود 4

 34 49 وسط مبزل اسود 2

 34 49 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 32 41 عون إمامبداية مبزل  1

 31 43 عون إماموسط مبزل  9

 32 41 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 25 41 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 32 49 بداية مبزل كربالء الجنوبي 2

 31 49 بداية مبزل المشورب 5

 32 48 وسط مبزل المشورب 42

 32 48 مصب مبزل المشورب بمبزل كربالء 44

 31 41 بداية مبزل ابو سفن 42

 31 49 سفنوسط مبزل ابو  43

 33 48 مصب مبزل ابو سفن بمبزل كربالء 41

 25 48 منصور إمامبداية مبزل  49

 32 49 منصور إماموسط مبزل  48

 32 49 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 32 41 بداية مبزل الرزازة 42

 32 42 وسط مبزل الرزازة 45

 34 41 مصب مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 39 43 الرزازة قرب مصب مبزل اسودمبزل  24

 31 43 نهاية مبزل الرزازة 22

 34 49 بداية مبزل الهنيدية 23

 34 48 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 32 41 بداية مبزل السجلة 29

 32 48 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 28

 31 48 مصب مبزل التويهية بمبزل السجلة 21

 38 41 السجلة على نهر الفراتمصب مبزل  22

 3442 4141 المعدل

 .11/7/4112و 16/1بتاريخ  موقعيا   أجريتالتي  الميدانية نتائج التحليالت على : باإلعتماد المصدر   
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 28، 21،  49، 41،  44، 42)م  والمواقع  (41( إذ بلغت )22في الموقع ) كانون الثاني

( م  42( بلغت )45( م  لكل منها ، في حين سجلت أدنى قيمة في الموقع )48)( إذ بلغت 21،

( م  ، وسجلت أدنى 38( إذ بلغت )22لكل منها ، وفي شهر تموز كانت أعلى قيمة في موقع )

 .( م  25( إذ بلغت )49،1قيمة في المواقع )

ً قيم درجات الحرارة في مياه مبازل شبكة عين التمر كما في   الجدولوتباينت زمانيا

ً 41والخريطة ) (19) ً 4942الثاني وبمعدل )خالل شهر كانون  ( إذ سجلت إنخفاضا  (م  وإرتفاعا

(م  وسجلت تباينات بسيطة خالل الفصل الواحد إذ سجلت 3142خالل  شهر تموز بمعدل )

( م  ، في حين سجلت أدنى قـيمة 41)( اذ بلغت 8نون الثاني في الموقع )قيمة في شهر كا أعلى

، وفي شهر تموز كانت أعلى قيمة في المواقع رقم )41( بلغت )1)في الموقع ( اذ بلغت 9،4( م 

.32( اذ بلغت )3( م  ، وسجلت أدنى قيمة في موقع )31)  ( م 

طبيعية حيث سجلت التغيرات في درجات حرارة الماء كانت  إنمن ذلك يتضح  

ً درجات الحرارة   إذدرجات الحرارة خالل فصل الصيف اً لإرتفاعخالل فصل الشتاء و إنخفاضا

فقــد بلغت ترتفع درجات الحرارة وتنخفض بالتزامن مع درجات حرارة الهواء بحسب الموسم 

ة الماء تتبع درجة أن درجة حرار إذفصل الصيف وأدناها خالل الشتاء  خاللأعلى القيم 

قليلة في  موقعيهكما لوحظ وجود تغيرات ، يرجع إلى ضحالة المياه هذا ربماوحرارة الهواء 

وقت  الواحد وقد يعزى الى اختالف باختالف المواقع خالل الفصلالمياه  درجات حرارة

اختالف درجات حرارة المياه الصناعية التي تطرح  إلىالعينات ، كذلك في يوم جمع  القياس

 الى البزل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

321 

 (13)الخريطة
 التوزيع المكاني لدرجات الحرارة لمياه مبازل الحسينية وبني حسن

 
 . (22)الجدولبيانات على  باإلعتمادالمصدر :    
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 (44)الجدول
 مياه مبازل عين التمردرجات الحرارة ل كمية

رقم 

 النموذج

 ˚درجات الحرارة م المبزل

 تموز كانون الثاني

 31 49 (4مبزل عين التمر ) 4

 31 49 (2مبزل عين التمر ) 2

 32 48 (3مبزل عين التمر ) 3

 39 41 (1مبزل عين التمر ) 1

 31 49 (9مبزل عين التمر ) 9

 39 41 (8مبزل عين التمر ) 8

 31 49 (1مبزل عين التمر ) 1

 3142 4942 المعدل

 .11/7/4112و 16/1بتاريخ  موقعيا   أجريتالتي  الميدانية نتائج التحليالت: على  باإلعتماد المصدر   

 

 (14)الخريطة
 التوزيع المكاني لقيم درجات الحرارة لمياه مبازل شبكة عين التمر

 
 (.21) الجدولبيانات على  باإلعتمادالمصدر :  
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 Salinity:   الملوحة.  4

األمالح ودرجة تركيزها في المياه أهم العوامل التي تحدد مالئمة هذه المياه تعد 

ولقد دخلت الملوحة بعدد من المؤشرات التي تحدد صالحية الماء للري ، ، الزراعي ستخداملإل

 ومن هذه المؤشرات :

  Total Dissolved Solids: (T.D.Sأ. االمالح الكلية الذائبة )

هم وابسط المقاييس التي تحدد صالحية المياه للري ، ان معرفة تراكيز االمالح في أ 

المياه المستخدمة في الري مهم جداً ، وذلك لمعرفة تأثيراتها السلبية وااليجابية على المحاصيل 

في تراكم االمالح في مدلول  اتهاتجلى تأثيرتاذ ان زيادة تراكيز االمالح له تأثيرات سلبية 

 إلىتقليل الجهد المائي فيصبح اكثر سلبية وفي المحصلة النهائية يؤدي  إلىبة ، مما يؤدي التر

امتصاص  وبالتالي صعوبة، النبات عن طريق الجذور  إلىانكماش الخاليا وقلة دخول الماء 

ذلك قد تكون بعض مكونات االمالح ذات تأثير سام على  إلى ضافةالماء من قبل النبات باٳل

ويعتمد تركيز االمالح الكلية الذائبة في ،  (4)بناء التربة ونفاذيتها اللذان يؤثران على نمو النبات

المياه نوع الصخور التي تمر فيها  فضالً عن، مياه المبازل على نوع الترب التي تقوم ببزلها 

 . زيادة المساحات الزراعيةترتفع ب علماً أن األمالح

( في مياه مبازل شبكة T.D.Sــ)لا تراكيز( أن 49) خريطة( وال18يظهر من الجدول)

 ً في تراكيزها خالل شهر كانون  إنخفاضإذ إنها سجلت  الحسينية وبني حسن تتباين زمانيا

وهذا ، (ملغم/لتر 2252خالل شهر تموز وبمعدل ) اهإرتفاع(ملغم/لتر و2945الثاني بمعدل )

 اإلمطارقد تكون  أو األمالحعملية التبخر من المياه والتربة وبالتالي زيادة تراكيز  إلىيعزى 

 وإذابةمن خالل غسل التربة  األمالحالتي تسقط في فصل الشتاء عامل يرفع من تراكيز 

الطبقات  إلىالمواد من الطبقات العميقة  إرتفاعحدوث عمليات الخلط العالية و أو األمالح

 الذائبة ، وقد سجل أعلى تركيز األمالحتخفيف تراكيز  إلى اإلمطارقد تؤدي  أولسطحية ا

(ملغم/لتر لكل 1822، 1142( إذ بلغ )42،2)المواقعالثاني في  الذائبة في شهر كانون لألمالح

 4244( إذ  بلغ )43،49) واقعفي الم ـركيز، في حين سجل أدنى تمنها على التوالي

وقت أخذ النماذج  األمطارسقوط  إلى هاإنخفاضيعود سبب التي لكل منها (ملغم/لتر 4212،

 إذ بلغ (2) مبزلالذائبة ، وفي شهر تموز كان أعلى تركيز في  األمالحالتي خففت من  تراكيز 

  في حين، األمالحغيرت من تراكيز يلة التي ـقـالث محطة معالجة المياه حيثر ملغم/لت (9228)

                                                           
، جامعة  ا ، رسالة ماجستيرصباح حسن سلطان العبيدي ، المياه الجوفية في قضاء الحويجة واستثماراته (4)

 . 21، ص 2242يت ، كلية التربية ، تكر
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 (44)الجدول
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن  ملغم/لتر ( T.D.S)لــــا تراكيز

رقم 

 النموذج

 ( ملغم/لتر             (TDS المبزل

 تموز كانون الثاني

 1349 3223 بداية مبزل اسود 4

 1331 3148 وسط مبزل اسود 2

 1241 3242 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 2218 4152 عون إمامبداية مبزل  1

 3112 2181 عون إماموسط مبزل  9

 2921 2358 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 4515 2298 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 9228 1142 بداية مبزل كربالء الجنوبي 2

 2251 4151 بداية مبزل المشورب 5

 3818 3923 وسط مبزل المشورب 42

 2282 4152 المصبمصب مبزل المشورب بمبزل  44

 4292 4445 بداية مبزل ابو سفـن 42

 4429 4212 وسط مبزل ابو سفـن 43

 4182 4132 مصب مبزل ابو سفـن بمبزل المصب 41

 4123 4244 منصور إمامبداية مبزل  49

 3221 2982 منصور إماموسط مبزل  48

 3522 3222 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 1923 1822 الرزازةبداية مبزل  42

 1922 3512 وسط مبزل الرزازة 45

 2911 2315 مصب مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 2952 2218 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 24

 1232 3258 نهاية مبزل الرزازة 22

 2284 4355 بداية مبزل الهنيدية 23

 2942 2342 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 2328 2252 بداية مبزل السجلة 29

 4191 4931 مصب مبزل التويهية بمبزل السجلة 28

 4114 3421 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 21

 3321 2232 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 2252 2945 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر   

 .11/7/4112و 16/1في مختبرات بيئة بابل بتاريخ  أجريتنتائج التحليالت المختبرية التي        

 .11/7/4112و 16/1في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ  أجريتنتائج التحليالت المختبرية التي        
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 (14)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن ملغم/لتر (T.D.Sالتوزيع المكاني لتراكيز الـ)

 
 .(26)الجدولبيانات على  باإلعتمادالمصدر :      
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(ملغم/لتر حيث ساهمت 4292،4429( إذ بلغت )42،43)واقعالم في تركيز ادنى سجل

عن و ي سواء بطريقة الري المستخدمة االتجاوزات التي يقوم بها المزارع من هدر مياه الر

 . دة إلى شبكة المبازل بشكل مباشرطريق اطالق مياه الري الزائ

كما هو  ياه مبازل شبكة عين التمراالمالح الكـلية الـذائـبة في مراكيز تـباينت كـذلك تو

في تراكيزها خالل شهر كانون  إنخفاضإذ سجلت (48والخريطة ) ( 11في الجدول ) موضح

(ملغم/لتر وتباينت 3931شهر تموز بمعدل ) (ملغم/لتر وإرتفاعاً خالل2549الثاني وبمعدل )

ً خالل الفصل الواحد إذ سجل مكاني ( إذ بلغ 9) في مبزلتركيز في شهر كانون الثاني  أدنىا

( ملغم/لتر ، وقد سجلت جميع 3942( إذ بلغ )1)(ملغم/لتر وأعلى تركيز في مبزل 2252)

تأثر  إلىتراكيز االمالح الكلية الذائبة وهذا يعود  إرتفاعالمواقع المدروسة لشبكة عين التمر 

 ية .بالمياه الجوفل مياه المباز

 (47)الجدول
 مبازل شبكة عين التمرمياه نماذج لملغم/لتر  (T.D.Sلـــــــ) ا تراكيز

رقم 

 النموذج

 ( ملغم/لتر           (TDS المبزل

 تموز كانون الثاني

 3231 2513 (4مبزل عين التمر ) 4

 3858 2125 (2مبزل عين التمر ) 2

 1218 3422 (3مبزل عين التمر ) 3

 3242 2558 (1مبزل عين التمر ) 1

 2821 2252 (9مبزل عين التمر ) 9

 1219 3321 (8مبزل عين التمر ) 8

 1281 3942 (1مبزل عين التمر ) 1

 3931 2594 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر   

 .16/7/4112و 16/1في مختبرات بيئة بابل بتاريخ  أجريتنتائج التحليالت المختبرية التي        

 .11/7/4112و 11/1في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ  أجريتنتائج التحليالت المختبرية التي        
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 (14)الخريطة
 عين التمرمبازل  لنماذج مياهملغم/لتر  (T.D.S)لتوزيع المكاني لتراكيز الـا

 
 . (27) الجدولبيانات على  باإلعتمادالمصدر :   
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 Electrical Conductivity:     (E.Cالكهربائية ) التوصيليةب . 

 ، ن ملوحة المياه الكهربائية من المؤشرات الرئيسة على زيادة أو نقصا التوصيليةتعد 

عدد العناصر تزداد التوصيلية الكهربائية ولهذا تعتمد على  بزيادةفالماء النقي ردئ التوصيل و

 هي عالقة طردية، الذائبة  واألمالحالذائبة وان العالقة بين التوصيل الكهربائي  األمالحنسبة 

وبالتالي تأثيرها على ، وعلى درجة الحرارة إذ يزداد نشاط االيونات بزيادة درجة الحرارة 

 .(4)التوصيلية الكهربائية

 وبني حسن إنلشبكة مبازل الحسينية ( 41) خريطة( وال12) جدولال من خالل يتضح

التي  األمالحمقدار  إلى رتفاعويعزى هذا اإل، الكهربائية  التوصيلية تراكيزفي  إرتفاعهناك 

والكالسيوم ( ، والصوديوم ، ــ) الكلورايدكتحويها ترب منطقة الدراسة وما يرافقها من ايونات 

ياه متوصيلية الكهربائية لز التراكيوان التوصيلية الكهربائية بدرجة كبيرة التي تعمل على زيادة 

ً إذ أنها سجلت أدناها في شهر كانون الثاني  مبازل شبكة الحسينية وبني حسن تباينت زمانيا

ميكروسيمنز/سم ، (9433عالها في شهر تموز وبمعدل )ميكروسيمنز/سم وأ(1234وبمعدل )

العالية والتبخر تأثير العوامل المناخية المتمثلة باإلشعاع الشمسي والحرارة  إلىويعزى ذلك 

 كانونشهر ها خالل إنخفاضو موزالشديد ، التي تعمل على زيادة التراكيز الملحية خالل شهر ت

وألغلب المواقع  األمالحفي عملية التبخر من المياه والتربة وبالتالي قلة تراكيز  لتباطأالثاني 

تسقط في فصل الشتاء التي  األمطارلبعض المواقع فقد تكون  تراكيزالمدروسة وان ارتفعت ال

حدوث عمليات الخلط  أو األمالح وإذابةمن خالل غسل التربة  األمالحعامل يرفع من تراكيز 

التراكيز  أعلىالطبقات السطحية ، سجلت  إلىالمواد من الطبقات العميقة  إرتفاعالعالية و

الثاني ( إذ بلغت في شهر كانون 42،2،45) مواقعلشهري كانون الثاني وتموز في ال

ميكروسيمنز/سم على التوالي وفي شهر تموز بلغت  (1922،8191،8412)

إرتفاع التراكيز في ويعود سبب في نفس المواقع ميكروسيمنز/سم  (8123،8912،8122)

الكهربائية من  التوصيليةتراكيزمعالجة المياه الثقيلة في رفع مياه محطة  إلى تأثير( 2) وقعم

( فساهمت مياه المخلفات المدنية 42موقع ) أمابالء الجنوبي في مبزل كرخالل طرح مياهه 

اه المخلفات المدنية مي أثرتالكهربائية كما  التوصيليةز تراكيالمبازل في رفع  إلىالمطروحة 

منز/سم لشهر كانون الثاني ميكروسي(9983( إذ بلغت )4) ل موقعفي مبز تراكيزفي رفع ال

كنية سالود الكثير من المناطق ـشهدت هذا المواقع وجروسيمنز/سم لشهر تموز إذ ـميك(9119)

  إرتفاعالحظة ـمكن مـذلك يـزل كـالباتها في مياه ـمخلفـبزل والتي تلقي بـول المـالممتدة على ط

                                                           
 . 23، ص مصدر سابق،  ألعبيديصباح حسن سلطان  (4)
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 (44)الجدول
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن ميكروسيمنز/سم(E.C) التوصيلية الكهربائية تراكيز

رقم 

 النموذج

 EC) )μs/cm المبزل

 تموز كانون الثاني

 9119 9983 بداية مبزل اسود 4

 9882 9892 وسط مبزل اسود 2

 9912 1928 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 1212 1125 عون إمامبداية مبزل  1

 1252 9522 عون إماموسط مبزل  9

 3222 1981 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 3222 1282 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 8912 8191 بداية مبزل كربالء 2

 3492 2521 بداية مبزل المشورب 5

 9322 3522 وسط مبزل المشورب 42

 1422 1252 مصب مبزل المشورب بمبزل كربالء 44

 4823 4982 بداية مبزل ابو سفن 42

 4822 4252 وسط مبزل ابو سفن 43

 2211 4258 كربالء مصب مبزل ابو سفن بمبزل 41

 2281 2413 منصور إمامبداية مبزل  49

 1232 3552 منصور إماموسط مبزل  48

 9422 9392 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 8123 1922 بداية مبزل الرزازة 42

 8122 8412 وسط مبزل الرزازة 45

 3512 9252 مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 3582 9529 مصب مبزل اسودمبزل الرزازة قرب  24

 8232 9392 نهاية مبزل الرزازة 22

 3482 2218 بداية مبزل الهنيدية 23

 3292 3998 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 3882 2581 بداية مبزل السجلة 29

 2859 2914 مصب مبزل التويهية بمبزل السجلة 28

 2298 2412 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 21

 1122 3252 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 9433 1234 المعدل

 على : باإلعتماد رالمصد   

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ          

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ          
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 (17) الخريطة
 لمياه مبازل الحسينية وبني حسن ( ميكروسيمنز/سمE.C) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 . (24باالعتماد على بيانات الجدول )المصدر :     
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( إلى ازدياد 2الموقع) ها فيإرتفاعسبب  ودـ( يع22،41،2) وقعيلية في مـالتوص تراكيز

زلها إذ بلغت تراكيزها ببيقوم النشاط الزراعي في ذلك الموقع وسعة المساحات الزراعية التي 

أما  لشهر تموز ،/سم ميكروسيمنز(9882و) ميكروسيمنز/سم (9892) الثاني في شهر كانون

تلقي بمخلفاتها في  الموجودة بالقرب منه التي فساهم مسلخ الماشية( 41ها في الموقع )إرتفاع

 (9422ميكروسيمنز/سم و) (9392كانون الثاني ) في شهر تراكيزهافبلغت  وقعهذا الم

زيادة تراكيز بسبب ( 22في مبزل ) إرتفاعهاب سب في حين ان/سم لشهر تموز ، ميكروسيمنز

الكهربائية إذ ان  التوصيلية تراكيزوبالتالي زيادة ، افة العناصر الملحية التي تزداد بازدياد المس

 في مناطق مصبات المبازل فان أالنهاية المبزل  إلىتزداد كلما تقدمنا  لتوصيليةز اتراكي

وبالتالي ، األمالححركة المياه التي تعمل على خفض تراكيز  إلىوذلك يعود ؛تنخفض  تراكيزال

مبزل كربالء الشمالي الذي  هذا الموقع يصب فيه إن إلى باإلضافة التوصيلية تراكيزخفض 

 ز/ميكروسيمن (8232،9392) هاتراكيز مجاري للمخلفات المدنية وقد بلغتعبارة عن  أصبح

  .سم لشهري كانون الثاني وتموز على التوالي

كما هو  ياه مبازل شبكة عين التمرهربائية في مالك التوصيلية تراكيزوتباينت كذلك 

في تراكيزها خالل شهر كانون  إنخفاضإذ سجلت  (42( والخريطة )15واضح في الجدول )

ً /سم وميكروسيمنز (1293وبمعدل) الثاني  (9329شهر تموز بمعدل ) خالل إرتفاعا

ً خالل الفصل الواحد إذ سجل  تركيز في شهر كانون  أعلىميكروسيمنز/سم وتباينت مكانيا

( 1سجل أدنى تركيز في مبزل )في حين /سم ( ميكروسيمنز8133بلغ )( إذ 1)الثاني في مبزل 

 واقعتركيز في الم أعلىفي شهر تموز فقد سجل  أما( ميكروسيمنز/سم ، 3391إذ بلغ )

لتوالي وسجل أدنى تركيز في /سم على ا( ميكروسيمنز8322،8242،8222( إذ بلغ )8،1،3)

/سم وقد سجلت جميع المواقع المدروسة لشبكة عين ز(ميكروسيمن1242( إذ بلغ )9) وقعالم

 فية.ل بالمياه الجوتأثر مياه المباز إلىالكهربائية وهذا يعود  التوصيلية تراكيز إرتفاعالتمر 
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 (44) الجدول
 مبازل شبكة عين التمرلنماذج مياه  ميكروسيمنز/سم(E.C)التوصيلية  الكهربائية  تراكيز

رقم 

 النموذج

 EC) )μs/cm المبزل

 تموز كانون الثاني

 2621 2114 (1مبزل عين التمر ) 1

 1611 4112 (4مبزل عين التمر ) 4

 6411 1647 (4مبزل عين التمر ) 4

 2611 4417 (2مبزل عين التمر ) 2

 2111 2114 (1مبزل عين التمر ) 1

 6441 1276 (6مبزل عين التمر ) 6

 6411 6244 (7مبزل عين التمر ) 7

 1441 2414 المعدل

 باإلعتماد على : المصدر    

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ          

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ          

 
 (14)الخريطة

 مرلنماذج مياه مبازل عين الت ميكروسيمنز/سم( E.Cاني لتراكيز الـــ)التوزيع المك

 
 . (21المصدر : باإلعتماد على بيانات الجدول )    
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 Total Hardness( :    T.Hالعسرة الكلية  ).  4

إَن لعسرة المياه دوراً كبيراً في تقليل األثر السام لبعض العناصر الثقيلة الموجودة في 

العناصر الثقيلة  إلذابةالمياه من خالل خفض قابلية ذوبانها في المياه حيث تنخفض قابلية المياه 

على  ويتم قياسها لمعرفة نوعية المياه ومدى صالحيتها للري فهي دالة( 4)كلما ازدادت العسرة

،  ي والذي يحدث بفعل التدخل البشريتنظم تغير االس الهيدروجيني الطبيع أنها إذ المياه قلوية

إَن وجود أمالح الكالسيوم يفتت التربة ويسهل عملية امتصاص جذور النباتات للمياه على حيث 

عن  هاتراكيز إرتفاعالصوديوم التي تجعل التربة غير صالحة للزراعة ، كما أن  أمالحعكس 

وتنشأ المياه ،  (2)الحدود المسموح بها في مياه الري لها تأثير سيء على نمو المحاصيل الزراعية

وجية للتربة من حيث نوع العسرة من ذوبان أمالح التربة والتي تعتمد على التراكيب الجيول

جريان المياه لهما دور كبير في  سرعة التضاريس األرضية ، كذلك انحدار األرض والصخور و

حجم هذا مع العلم أن ألمالح التربة ومن ثم زيادة العسرة في المياه ،  واإلذابة االنجرافزيادة 

كمية األمطار الساقطة على المسطح المائي تساهم في و المسطح المائي ومعدل تصريف المياه

ر الغزيرة انجراف وغسل التربة تسبب األمطا أخرىتخفيف المياه وتقليل العسرة ، من ناحية 

عامل آخر يزيد من العسرة فحجم هذا باإلضافة إلى وجود ومن ثم زيادة العسرة في المياه ، 

وجود المنشآت الصناعية التي تطرح العديد من األمالح شاطات البشرية في مجال الصناعة والن

 .(3)ي زيادة العسرةمع مياه الصرف الصناعي ، كذلك اتساع المساحات الزراعية يساهم ف

لشبكة مبازل الحسينية وبني إن مياه المبازل ( 45) خريطة( وال92الجدول )حظ من لن

سجلت أدناها في جميع المواقع كانت عسرة وتباينت مكانياً وزمانياً فعلى الصعيد الزماني حسن 

( 4442)( ملغم/لتر وأعالها في شهر تموز وبمعدل 558في شهر كانون الثاني وبمعدل )

زيادة تصريف المياه الزراعية خالل  إلىوهذا ربما يعزى  ملغم/لتر وألغلب المواقع المدروسة

 إرتفاعوربما يعزى ؛ها خالل شهر تموز مدة الدراسة إرتفاعالمبازل بدليل  إلىأشهر الصيف 

 إلىتحمل الكثير من االيونات الموجبة والسالبة  التيمناسيب المياه الجوفية  إرتفاع إلىالعسرة 

 تساقط األمطار في هذه إلى هاإنخفاضبب في ـود الســفيع؛في شهر كانون الثاني  أماالتربة ، 

 الطبيعية وكذلك كثرة النباتات،وبالتالي تخفيف العسرة ، زيادة مناسيب المياه  إلىمما يؤدي  المدة

 لـالمدة التي بدورها تستهلك ايوني الكالسيوم والمغنيسيوم إذ يدخالتي تنمو في المبازل خالل هذه 
                                                           

 االتمعستاللغرض ا تهادراسة العسرة في مياه نهر الحلة وكيفية معالج،  سوسن سمير هادي تاج الدين(3)

 .2، ص 2221، رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة بابل ،  الشركة العامة للصناعات النسيجية الصناعية في
العراق ،  –جاسم محمد سلمان ، دراسة بيئية للتلوث المحتمل في نهر الفرات بين سدة الهندية ومنطقة الكوفة  (2)

 .1، ص 2228، كلية العلوم ، جامعة بابل ، دكتوراه أطروحة
 .1، مصدر سابق ، ص سوسن سمير هادي تاج الدين(1)
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 (45)الجدول
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن  ملغم/لتر ( T.Hالعسرة )تراكيز 

رقم 

 النموذج

 العسرة الكلية ملغم/لتر المبزل

 تموز كانون الثاني

 4851 4125 بداية مبزل اسود 4

 4532 4129 وسط مبزل اسود 2

 2228 4125 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 4415 4251 عون إمامبداية مبزل  1

 4331 4452 عون إماموسط مبزل  9

 4212 4448 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 4492 551 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 4139 4152 بداية مبزل كربالء الجنوبي 2

 521 231 المشورببداية مبزل  5

 4482 4228 وسط مبزل المشورب 42

 599 521 مصب مبزل المشورب بمبزل كربالء 44

 928 111 بداية مبزل ابو سفن 42

 151 922 وسط مبزل ابو سفن 43

 114 921 مصب مبزل ابو سفن بمبزل كربالء 41

 929 142 منصور إمامبداية مبزل  49

 122 824 منصور إماموسط مبزل  48

 4148 4151 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 512 291 بداية مبزل الرزازة 42

 255 142 وسط مبزل الرزازة 45

 4121 4251 مصب مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 4113 4321 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 24

 4952 4123 نهاية مبزل الرزازة 22

 883 912 بداية مبزل الهنيدية 23

 548 232 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 114 952 بداية مبزل السجلة 29

 134 942 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 28

 821 832 مصب مبزل التويهية بمبزل السجلة 21

 4212 4224 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 4442 558 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر     

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (14)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسنملغم/لتر ( T.Hالعسرة ) لتراكيزالتوزيع المكاني 

 
 . (11) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر :     
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ً خالل ، كما الكلوروفيل في النبات  جزيئهوين المغنيسيوم في تك ً مكانيا نالحظ أن هناك تباينا

( إذ بلغ 41،3،2) واقعلشهر كانون الثاني في المتركيز  أعلىالفصل الواحد فسجل 

 4148،4532ملغم/لتر لكل منها على التوالي وفي شهر تموز بلغت ) (4151،4125،4129)

 وقعالتراكيز في م إرتفاعويعود سبب ؛على التوالي ( 3،2،41في المواقع ) ملغم/لتر( 2228، 

 زيادة العسرةفي  وقعبالقرب من المالممتدة  األراضيتصريف المياه الزراعية من  إلى أثر (2)

 أماالتراكيز تدريجياً باتجاه نهاية المبزل ،  ازدياد إلى( 3) وقعفي م هاإرتفاعفي حين يعزى سبب 

المبازل من احد مجازر الماشية في رفع  إلىالمطروحة  ( فساهمت مياه المخلفات41موقع )

 شهر تموز في في تراكيزمياه المخلفات البلدية والصناعية في رفع ال أثرتالعسرة كما  تراكيز

 (4الموقع ) إذ شهد( ملغم/لتر لكل منها على التوالي ، 4139،4851( إذ بلغت )2،4) وقعم

، وجود الكثير من المناطق السكنية الممتدة على طول المبزل والتي تلقي بمخلفاتها في مياه البزل 

 ( فساهمت محطة معالجة المياه الثقيلة في زيادة العسرة .2أما موقع )

العسرة في مياه مبازل عين التمر كما هو واضح في  تراكيزكذلك ت زمانياً ومكانياً وتباين

ً في شهر كانون الثاني وبمعدل )إرتفاعذ سجلت إ( 22) خريطةال( و94) الجدول ( 4151ا

ً خالل شهر تموز بمعدل ) ملغم/لتر ً خالل الفصل 411949وإنخفاضا ( ملغم/لتر وتباينت مكانيا

( ملغم/لتر في 2132ذ بلغ )إ( 3ذ سجلت أعلى تركيز في شهر كانون الثاني في مبزل )إالواحد 

( ملغم/لتر ، أما في شهر تموز فقد سجل 4335ذ بلغ )إ( 1حين سجل أدنى تركيز في مبزل )

( ملغم/لتر وسجل أدنى تركيز في الموقع 2352،2212ذ بلغ )إ( 3،8أعلى تركيز في المواقع )

ملغم/لتر ، وقد كانت جميع المواقع المدروسة لمياه مبازل عين التمر عسرة ( 4123ذ بلغ )إ( 4)

 وهذا يعود إلى تأثر مياه المبازل بالمياه الجوفية .
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 (41)الجدول
   لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( T.Hالعسرة ) تراكيز

رقم 

 النموذج

 العسرة الكلية ملغم/لتر المبزل

 تموز الثانيكانون 

 4123 4121 (4مبزل عين التمر ) 4

 4992 4821 (2مبزل عين التمر ) 2

 2352 2132 (3مبزل عين التمر ) 3

 4182 4335 (1مبزل عين التمر ) 1

 4122 4322 (9مبزل عين التمر ) 9

 2212 2238 (8مبزل عين التمر ) 8

 4212 4213 (1مبزل عين التمر ) 1

 411949 4151 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر    

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        

 (05)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( T.Hالعسرة ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 .(11) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر :  
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 كيميائيةالخصائص الاً :ثاني

 (PHــ)لالحموضة والقلوية ا .1

س لحامضية او قلوية ( عن نشاط ايون الهيدروجين في الماء ، وهي مقياPHــ)ليعبر ا

ايوني الهيدروجين  إلىوجد انه قد يحدث تحلل لبعض جزئيات الماء  المحاليل وقد

(  1-4( فيها بين ) PHــ)لالمحاليل ذات الصفة الحامضية يكون ا أن إذ،  (4)والهيدروكسيل

وتعني زيادة في تركيز الهيدروجين في حين تعني الزيادة في تركيز ايون الهيدروكسيل ان 

( ، بينما المحاليل المتعادلة والتي يكون  41-1( فيها ) PHـ)ـلالمحاليل ذات صفة قلوية ويكون ا

ً يكون ) َ من الناحية الزراعية نظراً  أمراً ( PHــ)لتقدير ا د  ، ويع PH=1)(2)فيها الماء نقيا هاما

بالتوازن  إخالل إلىيؤدي  إذعلى كثير من العناصر التي تؤثر على صالحية المياه للري  لتأثيره

بين العناصر التي يمتصها النبات عن طريق التنافس المباشر بين ايون الهيدروجين 

( اقل PHــ)لوالهيدروكسيل عند االمتصاص بواسطة النبات، وهذا التأثير يحدث عندما يكون ا

معظم مكونات التربة  إذابةفالحامضية العالية يكون لها تأثير في  (3)(5من ) أوأكثر( 1من )

في الوزن النوعي للتربة  فعند ازدياد الحامضية تزداد قابلية الكالسيوم  إنخفاض إلىدي ويؤ

زيادة  إلىوالبوتاسيوم على الذوبان في الماء وكلما زادت الحامضية ادى ذلك  ، المغنيسيومو

 إلىوبالتالي انتقال تأثيرها السمي ؛والمنغنيز ، وااللمنيوم ، ذوبان المركبات السمية كالحديد 

 عنفضالً ، والتنقل لمسافات طويلة  لها القدرة على التحرك إذعبر السلسلة الغذائية،  اإلنسان

تأثيرها على النباتات بهدم جذور النباتات بينما القلوية فتأثيرها يكون اقل من خالل زيادة الملوحة 

ابليتها على الذوبان اذ ان نسبة المادة العضوية تعتمد على درجة التفاعل والتي تكون ق، ( 1)للتربة

 . (9)قيمة التفاعل وتكون ذائبة بشكل كبير في حالة زيادة قيمة التفاعل إنخفاضقليلة عند 

وبني  ( لشبكة مبازل الحسينيةPHــ)ل( لقيم ا24) خريطة( وال92الجدول ) مالحظةمن و

كانون الثاني لشهر  القيم تراوحت إذلشهري كانون الثاني وتموز  سجلت تباينات طفيفة بأنهاحسن 

 لقيم طفيف إرتفاع وقد سجلت جميع المواقع لشهر تموز(243-149( وبين)241-141بين )

 كاربوناتيوالب تإلى وجود ايونات الكاربونا ذلك ودـفيفة يعـالمياه كانت قلوية خ إذ أن (PHــ)لا

 

                                                           
 .248ص،مصدر سابق حسن ابو سمور ، حامد الخطيب ،  (4)
 .32، صمصدر سابق حارث جبار فهد ، عادل مشعان ربيع ، (2)
في بيجي في تدهور بعض  النيتروجينية األسمدة، تأثير المياه الصناعية لمعمل  ألجميليمجبل محمد عبيد  (3)

 .1، ص 2229بات ، جامعة الموصل ، ، كلية الزراعة والغا رسالة ماجستيرجوفية ، صفات التربة والمياه ال
 .  5، ص ، المصدر نفسهألجميليمجبل محمد عبيد  (1)
نجم عبدهللا رحيم ، بعض الخصائص الكيميائية لتربة هور الحمار المغمورة بالمياه والمجففة في محافظة  (9)

 .322ص ، 2222 ، 19البصرة ، العدد آدابالبصرة ، مجلة 
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 (40)الجدول
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسنPHـ)التحليل الكيميائي لـ

رقم 

 النموذج

 ( (PH المبزل

 تموز كانون الثاني

 141 145 بداية مبزل اسود 4

 145 148 وسط مبزل اسود 2

 2 242 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 149 145 عون إمامبداية مبزل  1

 141 145 عون إماموسط مبزل  9

 145 142 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 2 242 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 141 244 بداية مبزل كربالء الجنوبي 2

 2 145 بداية مبزل المشورب 5

 142 2 وسط مبزل المشورب 42

 242 142 مصب مبزل المشورب بمبزل المصب 44

 148 145 بداية مبزل ابو سفن 42

 145 141 وسط مبزل ابو سفن 43

 145 2،1 مصب مبزل ابو سفن بمبزل كربالء 41

 244 141 منصور إمامبداية مبزل  49

 243 241 منصور إماموسط مبزل  48

 244 145 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 141 241 بداية مبزل الرزازة 42

 142 148 وسط مبزل الرزازة 45

 2 142 مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 145 145 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 24

 142 142 نهاية مبزل الرزازة 22

 244 145 بداية مبزل الهنيدية 23

 242 142 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 145 148 بداية مبزل السجلة 29

 243 142 مصب مبزل التويهية بمبزل السجلة 28

 242 241 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 21

 142 142 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 145 145 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر    

 .11/7/4112و 16/1في مختبرات بيئة بابل بتاريخ  أجريتنتائج التحليالت المختبرية التي          

 .11/7/4112و 16/1في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ  أجريتنتائج التحليالت المختبرية التي          
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 (01)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن PHالتوزيع المكاني لقيم الــــــ )

 
 .(14) الجدولبيانات على  باإلعتماد: المصدر     

 

 



 

 

 

311 

 أمالحمن  األمطار ملهما تح سببب األمطاروط سقوسم م في الماء خاصة فياألمالح  للوتح

كثرة الطحالب والنباتات الطبيعية  إلى( للمواقع المدروسة PHـ)لقيم ا إرتفاعالتربة ، وقد يعزى 

وبالتالي تزيد  Co2رة في مياه المبازل التي تستهلك التي وجدت من خالل الدراسة الميـدانية بكث

، المبيدات الحشرية  إستخدامرية فالفعاليات الزراعية و، فضالً عن النشاطات البشه تمن قيم

 .قيم االس الهيدروجيني إرتفاعوالمخلفات البلدية والصناعية كلها تؤثر في ، المختلفة  واألسمدة

 بأنهاحظ  ( لشبكة مبازل عين التمر نلPHــ)ل( لقيم ا22) خريطةل( وا93من الجدول )و 

 ً تراوحت القيم لشهر كانون الثاني بين  إذسجلت تباينات طفيفة لشهري كانون الثاني وتموز  أيضا

قيم االس  إرتفاع( لشهر تموز وقد سجلت جميع المواقع 243-142( وبين )145-244)

الهيدرجيني اذ ان المياه كانت قلوية خفيفة وقد تكون الصخور الجيرية الموجودة في منطقة 

من خالل تأثر مياه المبازل بالمياه الجوفية الغنية ( PHــ)لاقيم  إرتفاعالدراسة عوامل تؤثر في 

 اربونات .والبيك الكاربونات بايونات

 

 (43)الجدول
 ( لنماذج مياه مبازل عين التمر  PHالتحليل الكيميائي لــ)

رقم 

 النموذج

 ( (PH المبزل

 تموز كانون الثاني

 244 145 (4مبزل عين التمر ) 4

 244 2 (2مبزل عين التمر ) 2

 1.2 145 (3مبزل عين التمر ) 3

 242 244 (1مبزل عين التمر ) 1

 244 244 (9التمر )مبزل عين  9

 145 2 (8مبزل عين التمر ) 8

 243 244 (1مبزل عين التمر ) 1

 2 2 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر     

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ          

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ          

 

 
 
 
 
 



 

 

 

311 

 (00)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل عين التمر  PHالتوزيع المكاني لقيم الـ)

 
 .(14) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر :    
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 االيونات الموجبة 

 Calcium(  :Caالكالسيوم  ) .1

يدخل الكالسيوم في نظام التفاعالت المعقدة لتنظيم و للحياة النباتية األساسيةمن العناصر  

عن الحدود  تركيزهانه له اثر في حالة زيادة  أال الكربونحموضة المياه وخزن ثاني اوكسيد 

زيادة ايونات  إلىتعمل على ترسيب ايونات الكالسيوم مما يؤدي  تركيزهالمسموح بها فزيادة 

 أما،(4)نمو النبات وبالتالي يعيق، وحركة المغذيات للنبات  امتصاصالصوديوم مما يقلل من 

 أثناءشكلة لتكوين الفرات الكلسي لمُعية من تجوية الصخور الكلسية امصادر الكالسيوم الطبي

ما تمد به صخور الجبس واالنهدرايت هذه المياه بهذا  إلى إضافةمرور المياه على تلك المناطق 

، ولمعرفة مدى صالحية (2)من مصادر عنصر الكالسيوم آخرمصدر  األسمدةالعنصر ، وتعد 

 تراكيزالمياه للري بالنسبة لمحتواه من عنصر الكالسيوم البد من معرفة نسبته إلى نسبة 

 :  (3)المعادلة اآلتية إستخدامالمغنيسيوم ويتم قياسه ب

Ca% = 
𝑪𝒂

𝑪𝒂+𝑴𝒈
× 𝟏𝟎𝟎 

 حيث :

Ca          تركيز الكالسيوم =Mgتركيز المغنيسيوم = 

شبكة الحسينية وبني حسن مبازل إن مياه ( 23)خريطة( وال91من خالل الجدول )

في شهر كانون سجلت أدناها مكانياً وزمانياً في جميع المواقع فعلى الصعيد الزماني تبايناً تباينت 

( ملغم/لتر وألغلب 213( ملغم/لتر وأعالها في شهر تموز وبمعدل )281الثاني وبمعدل )

زيادة تصريف المياه الزراعية خالل  إلىأن تفاوت قيم الكالسيوم ربما يعزى  المواقع المدروسة

ثير ها خالل شهر تموز مدة الدراسة وربما يعزى لتأإرتفاعالمبازل بدليل  إلىأشهر الصيف 

مثل األمطار والعواصف الغبارية ومعدالت التبخر  األخرىدرجات الحرارة والعوامل المناخية 

 كما، كذلك كثرة النباتات الطبيعية التي تنمو في المبازل التي بدورها تستهلك ايون الكالسيوم 

ً خالل الفصل الواحد فسجل  تباينت تركيز لشهر كانون الثاني في المبازل  أعلىمكانيا

وفي  (ملغم/لتر لكل منها على التوالي945،113،185،113،132( إذ بلغ )2،42،2،3،4)

 في رتفاعويعزى سبب اإل ؛في نفس المواقع  ملغم/لتر (921،122،182،192،111) تموزشهر
                                                           

 . 33شكري الحسن ، مصدر سابق ، ص إبراهيم(4)

Study of Groundwater And Possible Use In , Sumayah Amal AL din Majeed2)(

Irrigation  (Dibdibba Formation As A Case Study) , Master Thesis, Collage Of 

Engineering , University Of Babylon ,2014 , p.37.                                                           
صفا مهدي عبد الكاظم ، دراسة نوعية مياه المصب العام باستعمال المفاهيم الثيرموديناميكية وتقنية  (3)

 .42، ص 2242، كلية الزراعة ، جامعة بابل ،  ن بعد ، رسالة ماجستيراالستشعار ع
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 (44)الجدول
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن  ملغم/لتر ( Ca)التحليل الكيميائي للكالسيوم

رقم 

 النموذج

 %الكالسيوم  الكالسيوم ملغم/لتر اسم المبزل

كانون 

 الثاني

كانون  تموز

 الثاني

 تموز

 1441 1248 111 132 بداية مبزل اسود 4

 1441 1344 182 185 وسط مبزل اسود 2

 8841 8941 192 113 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 1445 1445 334 322 عون إمامبداية مبزل  1

 1242 1445 345 344 عون إماموسط مبزل  9

 8545 14 222 251 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 85 1441 298 212 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 2244 2243 921 945 بداية مبزل كربالء الجنوبي 2

 12 1144 231 225 بداية مبزل المشورب 5

 8242 8243 242 225 وسط مبزل المشورب 42

 83 8348 454 224 مصب مبزل المشورب بمبزل كربالء 44

 2241 2245 412 414 بداية مبزل ابو سفن 42

 8543 1248 443 441 وسط مبزل ابو سفن 43

 9544 9443 438 442 مصب مبزل ابو سفن بمبزل كربالء 41

 1142 2249 498 482 منصور إمامبداية مبزل  49

 9845 9343 438 424 منصور إماموسط مبزل  48

 82 8142 322 351 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 18 9241 122 113 بداية مبزل الرزازة 42

 8143 11 312 311 وسط مبزل الرزازة 45

 1242 1843 313 394 مصب مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 1242 12 339 321 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 24

 8144 8242 324 311 الرزازةنهاية مبزل  22

 8941 8941 412 423 بداية مبزل الهنيدية 23

 9142 9443 483 442 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 1149 1841 421 454 بداية مبزل السجلة 29

 8844 8944 498 411 مصب مبزل التويهية بمبزل السجلة 28

 8248 8141 438 422 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 21

 9249 9942 459 415 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 8249 8141 213 281 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (03)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن Caالتوزيع المكاني لقيم الـكالسيوم )

 
 .(12) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر :    
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الممتدة بالقرب من  زيادة تصريف المياه الزراعية من االراضي تأثير إلى( 3،2،4) مواقعال

خدمها ت الزراعية التي األراضيفي هذه  األسمدة إستخدامفضالً عن ، المبزل في رفع التراكيز 

مياه محطة معالجة المياه الثقيلة التي أثرت في قيم  إلى( فيعود 2) وقعالمبازل أما بالنسبة للم

 المبزلنهاية  إلىتدريجياً باالتجاه  زيادة التراكيز إلى هاإرتفاع( فيعود 42) وقعم أما، الكالسيوم 

(ملغم/لتر، 442، 441) إذ بلغ (21،43) واقعفي الم في شهر كانون الثاني وسجل أدنى تركيز

، 438،438، 443( إذ بلغت )21، 48، 41، 43) واقعتركيز كان في شهر تموز في الم وأدنى

 أو األمطارعن طريق سقوط  أماعامل التخفيف  إلى هاإنخفاض سبب ويعزى ؛ملغم/لتر (438

 المبازل . إلى تجاوزات المزارعين من خالل هدر مياه الري

التمر  لشبكة مبازل عين كالسيوملا لتراكيز( 21) خريطة( وال99مالحظة الجدول ) ومن 

ً  بأنهاتبين  ( إذ بلغ في شهر كانون 1) وقعتركيز في الم أعلىتباينت زمانياً ومكانياً فسجل  أيضا

( 4) وقعتركيز فسجل في الم أدنى(ملغم/لتر أما 941(ملغم/لتر وفي شهر تموز بلغ )934الثاني )

 تراكيز،أن (ملغم/لتر321وفي شهر تموز بلغ ) (ملغم/لتر225إذ بلغ في شهر كانون الثاني )

الكالسيوم في شبكة مبازل عين التمر قد تأثرت بالمياه الجوفية التي ترتفع فيها ايون الكالسيوم 

 الناتج من أذابة الصخور الكلسية .

 

 (44)الجدول
 لنماذج مياه مبازل عين التمر  ملغم/لتر ( Caالتحليل الكيميائي للكالسيوم)

رقم 

 النموذج

 الكالسيوم ملغم/لتر اسم المبزل

 تموز كانون الثاني

 321 225 (4مبزل عين التمر ) 4

 321 258 (2مبزل عين التمر ) 2

 125 355 (3مبزل عين التمر ) 3

 392 312 (1مبزل عين التمر ) 1

 321 325 (9مبزل عين التمر ) 9

 123 191 (8مبزل عين التمر ) 8

 941 934 (1مبزل عين التمر ) 1

 354 312 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر    

 11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (04)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( Caالكالسيوم ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 (11) الجدولبيانات  على باإلعتماد:  المصدر 
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 Magnesium ):  ) ( Mgسيوم )يالمغن .4

انه العنصر الذي تؤدي مركباته دوراً كبيراً في  إذالمهمة في كيمياوية المياه  األمالحاحد 

عن الحدود  المغنيسيومتأثيراته السلبية على الزراعة في حال زيادة نسبة  إلىالمياه اضافة 

والسبب يعود إلى أن طاقة ربط المغنيسيوم  انه يعمل على تشتيت دقائق التربة إذالمسموح بها 

يتواجد المغنيسيوم بصورة طبيعية نتيجة ذوبان الصخور الجيرية والطينية ،(4)بدقائق التربة قليلة

أو قد يكون  ،المناخية األسباب إلى إضافةسيوم لها القابلية على الذوبان يالمغن فأمالح والدولومايت

بصورة غير طبيعية من مخلفات المياه الصناعية التي تستخدم المغنيسيوم أو أحد مركباته في 

للري لمعرفة مدى صالحية المياه و، (2)سيوميللمغن اآلخرالمصدر  األسمدة د  وتع. العملية اإلنتاجية

ياسها الكالسيوم ويتم ق تراكيز إلىالبد من تقدير نسبته نسبة  بالنسبة لمحتواه من المغنيسيوم

 :(3)المعادلة اآلتية إستخدامب

Mg% = 
𝑴𝒈

𝑪𝒂+𝑴𝒈
× 𝟏𝟎𝟎 

 = تركيز الكالسيوم Ca          المغنيسيوم= تركيز          Mg حيث :

التباين  لمياه مبازل الحسينية وبني حسن (29) خريطةل( وا98يتبين من الجدول )

لمياه شبكة مبازل الحسينية وبني حسن ، إذ سجلت أعلى  المغنيسيومتراكيزالمكاني والزماني في 

( ملغم/لتر لكل 129،332،231( اذ بلغت )45،42،3قيمة في شهر كانون الثاني في المواقع )

( ملغم/لتر لكل 11،35،25)( بلغت 43،49،42منها ، في حين سجلت أدنى قيمة في المواقع )

( ملغم/لتر لكل 229،229( بلغت )45،3منها ، وفي شهر تموز كانت أعلى قيمة في المواقع )

( ملغم/لتر لكل منها 92،18،38بلغت ) إذ( 43،49،42منها ، وسجلت أدنى قيمة في المواقع )

بة التي تمر فيها مياه البزل اختالف طبيعة التر إلىعلى التوالي ، وقد يعزى سبب هذه التباينات 

 .بالنسبة للمساحات الزراعية  األسمدة إستخدامتباين  إلىها تراكيزاو قد يعزى تباين 

شبكة  سيوم لمياهيمغنلا تراكيز( ل28) خريطة( وال91ومن خالل مالحظة الجدول )

ً  بأنهامبازل عين التمر نالحظ    (3،8) واقعتركيز في الم أعلىتباينت زمانياً ومكانياً فسجل  أيضا

، ملغم/لتر (342،213) شهر تموز بلغت (ملغم/لتر وفي224،225بلغت في شهر كانون الثاني )

 (ملغم/لتر لكل425،445)( إذ بلغ4،1)وقعكانون الثاني في الم اما ادنى تركيز فسجل في شهر

 (ملغم/لتر لكل منها433،432(  إذ بلغ )1،1تركيز في المواقع ) أدنى شهر تموز سجل وفي منها

                                                           
 . 91، مصدر سابق ، ص ألجميليمجبل محمد عبيد  (4)
العالقات المكانية لتلوث مياه نهر ديالى بالنشاطات البشرية بين سد ديالى  ، ألجميليلؤي عدنان حسون  (2(

 .491ص، 2225، كلية التربية / ابن رشد ، جامعة بغداد ،دجلة ، رسالة ماجستيرومصبه بنهر 
لمياه مبزل الرزازة ودراسة أمكانية إستخدامها لغرض الري فاضل محمد ظاهر وآخرون ، التقييم النوعي  (3)

 .321،ص2244،  1، العدد  5مجلة جامعة كربالء العلمية ، المجلد 
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 (44)الجدول
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن  ملغم/لتر ( Mgالتحليل الكيميائي للمغنيسيوم)

رقم 

 النموذج

 %Mgالمغنيسيوم ملغم/لتر المغنيسيوم اسم المبزل

 تموز كانون الثاني تموز كانون الثاني

 2242 2143 418 483 بداية مبزل اسود 4

 2249 2842 421 412 اسودوسط مبزل  2

 3342 3149 229 231 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 22 22 425 442 عون إمامبداية مبزل  1

 2541 22 439 424 عون إماموسط مبزل  9

 32 2245 421 422 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 3245 2249 449 55 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 4142 4548 442 421 مبزل كربالء الجنوبي بداية 2

 2145 2942 52 22 بداية مبزل المشورب 5

 3541 3148 411 428 وسط مبزل المشورب 42

 3845 3843 442 449 مصب مبزل المشورب بمبزل كربالء 44

 4549 41 38 25 بداية مبزل ابو سفن 42

 3248 2143 92 11 وسط مبزل ابو سفن 43

 1242 1848 51 442 ابو سفن بمبزل كربالءمصب مبزل  41

 2241 4541 18 35 منصور إمامبداية مبزل  49

 13 1948 423 428 منصور إماموسط مبزل  48

 3445 3244 415 422 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 2345 1442 492 332 بداية مبزل الرزازة 42

 3948 9245 229 129 وسط مبزل الرزازة 45

 2144 2348 422 425 مصب مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 2541 2545 412 412 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 24

 3242 3441 428 411 نهاية مبزل الرزازة 22

 3142 3241 13 81 بداية مبزل الهنيدية 23

 1244 1448 445 442 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 2941 2342 81 92 السجلةبداية مبزل  29

 3342 3142 22 11 مصب مبزل التويهية بمبزل السجلة 28

 3443 3241 82 91 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 21

 1441 1341 432 419 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 3443 3445 434 424 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (04الخريطة )                             
 الحسينية وبني حسنلنماذج مياه مبازل ملغم/لتر ( Mgالتوزيع المكاني لتراكيز المغنيسيوم )

 
 .(16المصدر : باإلعتماد على بيانات الجدول )  
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أن تراكيزالمغنيسيوم في مياه شبكة مبازل عين التمر قد تأثرت بالمياه الجوفية التي ترتفع فيها 

 الصخور الجيرية . إذابةايون المغنيسيوم الناتج من 
 (47)الجدول

 لنماذج مياه مبازل عين التمر  ملغم/لتر ( Mgللمغنيسيوم)التحليل الكيميائي 
رقم 

 النموذج

 %Mgسيوم يالمغن ملغم/لتر المغنيسيوم اسم المبزل

 تموز كانون الثاني تموز كانون الثاني

 3345 3242 498 425 (4مبزل عين التمر ) 4

 3141 3149 412 498 (2مبزل عين التمر ) 2

 1244 12 342 225 (3مبزل عين التمر ) 3

 21 2241 433 492 (1مبزل عين التمر ) 1

 3242 2545 498 432 (9مبزل عين التمر ) 9

 3341 3241 213 224 (8مبزل عين التمر ) 8

 2444 4243 432 445 (1مبزل عين التمر ) 1

 32424 32452 421 412 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر  

 .                11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        

 (04)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( Mgالمغنيسيوم ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 .(17) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر : 
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 Sodium:   (Na)  الصوديوم .4

نَّ إيتميز الصوديوم بكونه من العناصر الواسعة االنتشار في صخور القشرة األرضية و

موجود بشكل خاص هي معدن الهااليت السريع الذوبان ال، المصدر الرئيس اليونات الصوديوم

ته في أكثر إستعمااللتعدد مجاالت  تيجةون،(4)الفرات والعصر الرباعيتكوينات في صخور 

والسيما ، كما يدخل عنصرا أساسيا في غذاء اإلنسان  ،األنشطة البشرية كالزراعة والصناعة

الصناعات  في اغلب عنصر أساسكأيضاً  ويدخل ،كلوريد الصوديوم أو ما يعرف بملح الطعام 

 وهو هيدروكسيد الصوديوم، مركباته  أحد إستخدامفضال على  ،وخاصة التعليب ودباغة الجلود

فقد تعددت مصادره بازدياد النشاط الزراعي والصناعي  في عمليات التنظيف وصناعة الصابون

يعد الصوديوم من االيونات المهمة في تقييم صالحية المياه للري و،(2)ومخلفات الصرف الصحي

من خالل تأثيرها المباشر وغير المباشر على التربة والنبات ، ويكون تأثير الصوديوم في التربة 

تغيرات على الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة فالفيزيائية تؤثر في رداءة  إحداثمن خالل 

وبالتالي ، جذور النبات  إلىعدم وصول المياه  إلىية التربة للماء مما يؤدي التهوية ، وخفض نفاذ

ترب  إلىضعف نمو النبات ونقص اإلنتاج ، وتشتت المجاميع البنائية للتربة وتحويل التربة 

تأثيرها الكيميائي للتربة فان وجود مركبات الصوديوم بنسب عالية سوف يؤثر  أما،  (3)صودية

عند وجود الصوديوم في التربة فانه يحل محل الكالسيوم والمغنيسيوم وانه على نمو النبات ف

ً كاربونات الصوديوم وهذا المركب  الكربونسرعان ما يتحد مع ثاني اوكسيد  في التربة مكونا

كميات كبيرة من الكالسيوم حتى تتم عملية التعادل  أضيفت أذا أاليصعب ترشيحه من التربة 

خفض  إلىوجوده بنسب عالية يرفع من قلوية التربة الذي يؤدي  أن إلى باإلضافة (1)الكيميائي

 ؛والزنك  والحديد والمغنيسيوم جاهزية العناصر الغذائية التي تحتاجها النباتات مثل الكالسيوم 

حلول الصوديوم محلها الن المياه المحتوية على نسب عالية من  إلى هاإنخفاضويعود سبب 

من األوكسجين منخفضاً وهذا عامل يقلل من جاهزية العناصر الغذائية الصوديوم يكون محتواها 

الدقيقة  األحياءفي التربة بجانب ذلك تعمل زيادة نسب الصوديوم على قلة نشاط وفعالية 

المادة العضوية والمسؤولة عن تحلل البقايا الزراعية والحيوانية وبهذا سوف تنخفض نسبة 

حواف وقمم  عن تأثيره في النبات فيؤدي إلى احتراق وأما، (9)المتحللة والمضافة إلى التربة 

                                                           
 .15،صمصدر سابق جليل جاسم محمد هنون ، (4)
 .492،مصدر سابق ،صلؤي عدنان حسون  (2)
 .1، صمصدر سابق ،  صفا مهدي عبد الكاظم  (3)
 .215الجافة ، مصدر سابق ، ص األراضيجغرافية عبد مخور نجم الريحاني ، ،السامرائيقصي عبد المجيد  (1)
الزراعي لتربة ضفاف  اإلنتاجنصر عبد السجاد الموسوي ، نجم عبد هللا رحيم ، تأثير ملوحة التربة في  (9)

، 92العدد، بصرة وذي قار ، مجلة آداب البصرةنهر الفرات المزروعة في محافظتي ال وأحواض

 .211،ص2225
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، واستخدمت طرائق عديدة  (4)عند وجوده بنسب عالية في النباتات نتيجة لتجمعه فيها األوراق

 -للتعبير عن خطورة الصوديوم منها :

:  (Soluble Sodium Percentageطريقة النسبة المئوية للصوديوم الذائب ) إستخدامأ . 

تحتوي مياه الري على تركيزات  إذكمؤشر او دليل لتقييم خطورة الصوديوم في مياه الري 

العناصر  إلىوالصوديوم ، حيث أن زيادة نسبة الصوديوم ، المغنيسيومو، متباينة من الكالسيوم 

تقليل نفاذية التربة وان زيادة النسبة المئوية للصوديوم عن  إلىفي مياه الري تؤدي  األخرى

 -: (2)تييقلل من صالحية المياه للري وتحسب بالشكل اآل 92%

  NA%=
𝑵𝒂+𝑲

𝑪𝒂+𝑴𝒈+𝑵𝒂+𝑲
× 𝟏𝟎𝟎 

 حيث :

Na                 تركيز الصوديوم =K  تركيز البوتاسيوم = 

         Ca           تركيز الكالسيوم =Mg  (3)المغنيسيوم= تركيز 

 ( (Sodium Adsorption Ratioطريقة امتزاز الصوديوم  إستخدامب . 

يعطي قياس نسبة امتزاز الصوديوم مؤشرا لتأثير أمالح الصوديوم على التربة بسبب 

المغنيسيوم تركيز مجموع الكالسيوم و إلىتأثيره على خصائص التربة ، فعند زيادة نسبة تركيزه 

يؤدي هذا على خفض جودة المياه من خالل خفض نفاذ الماء خالل التربة ويبقى الماء راكداً 

رق تفسطح األرض وقد ال يمد النبات القائم بحاجته من الماء وبالتالي ضعف نمو النبات ، فت أعلى

عن  ، لذا يعبر( 1)الملحية وتتكون الترب الصودية حبيبات متفرقة إلىبالطبقة السطحية ات الجزئي

لمياه  كمؤشرللتنبؤ بخطورة الصودية المغنيسيومالكالسيوم و إلىفعالية ايون الصوديوم نسبة نسبة 

 -:(9)تيي وتحسب بالشكل اآلالر

2
MgCa

Na
SAR


 

 = تركيز الكالسيوم             Ca= تركيز الصوديوم                   Na حيث :

Mg                  المغنيسيوم= تركيز 

                                                           
 . 1، مصدر سابق ، صصفا مهدي عبد الكاظم  (4)
،  4552،  اإلسكندريةمطبعة المعارف ، ،  العالقات المائية ونظم الري ،خليل إبراهيممحمود عبد العزيز  (2)

 . 499ص
 .498محمود عبد العزيز إبراهيم خليل ، المصدر نفسه ، ص (3)
 .34،ص2228،الزراعي للماء محدود الجودة ، مكتبة بستان المعرفة ، اإلسكندرية ستخدامعبد المنعم محمد بلبع ، اإل (1)
، احمد محمد جياد الدليمي ، دور مياه مجاري الفلوجة في التلوث الكيميائي لمياه  ألحديثيعبد اللطيف  أكرم (9)

 . 52، ص 2242،  31الفرات ، مجلة العلوم الزراعية العراقية ، العدد
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( أن تراكيز الصوديوم تتباين زمانيا لشبكة 21) خريطة( وال92) جدوليتضح من ال

ترتفع في (ملغم/لتر و321مبازل الحسينية وبني حسن إذ تنخفض في شهر كانون الثاني وبمعدل )

درجات الحرارة  إرتفاعتأثير العوامل المناخية إذ أن  إلىويعزى ذلك ؛(ملغم/لتر315شهر تموز )

يا في وكميات التبخر يزيدان من تراكيز الصوديوم في المياه كما تتباين تراكيز الصوديوم مكان

في شهر كانون  (2،22)المواقعفي  تركيز أعلى وكان (21) خريطةال ينظر الى منطقة الدراسة

( ملغم/لتر ، 832،923(ملغم/لتر على التوالي وفي شهر تموز بلغت )852،155)بلغ الثاني 

مر من عملية غسل التربة المستر زيادة النشاط الزراعي وتكرا إلى تركيزها إرتفاعويعود سبب 

التراكيز  إرتفاعأما محطة معالجة المياه الثقيلة  ياه( تطرح فيه م2) وقعان الم إلى إضافةاألمالح 

 وقعالم ان إلى باإلضافةنهاية المبزل  إلىباالتجاه  هاكيزتر إرتفاع إلىفيعود ( 22) وقعفي م

 إنخفاض، أما مجاري للمخلفات المدنيةعبارة عن  أصبحيصب فيه مبزل كربالء الشمالي الذي 

تراكيزها الطبيعية في التكوينات الصخرية وبعد  إنخفاض إلىالتراكيز في المواقع األخرى يعود 

فضالً عن عامل التخفيف التي تتعرض له ، تأثير المخلفات الصناعية ومخلفات الصرف الصحي 

 يقلل من تراكيز عنصر الصوديوم . شبكة البزل مما إلىهدر كميات من المياه العذبة  عبر

ً ت( أن تراكيز الصوديوم ت22) خريطة( وال95يتضح من الجدول )و  لشبكة باين زمانيا

(ملغم/لتر وترتفع في شهر تموز 232تنخفض في شهر كانون الثاني وبمعدل )ر مبازل عين التم

 إرتفاعأن ك إلى تأثير العوامل المناخية ويعزى ذل؛(ملغم/لتر ولجميع مواقع منطقة الدراسة 212)

الحرارة وكميات التبخر يزيدان من تراكيز الصوديوم في المياه كما تتباين تراكيز  درجات

( 1)وقع في الم التراكيز في شهر كانون الثاني أعلى ذ سجلإمنطقة الدراسة الصوديوم مكانيا في 

( 324( بلغ )8) وقعهر تموز كان أعلى تركيز في الم(ملغم/لترعلى التوالي وفي ش285) بلغ

عملية غسل التربة ر إلى زيادة النشاط الزراعي وتكرا ملغم/لتر ، ويعود سبب إرتفاع التراكيز

إلى تأثر مياه المبازل بالمياه الجوفية كما بينا سابقاً ، أما إنخفاض التراكيز و المستمر من األمالح

 في المواقع األخرى يعود إلى إنخفاض تراكيزها الطبيعية في التكوينات الصخرية .
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 (44)الجدول
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن  ملغم/لتر ( Naالتحليل الكيميائي للصوديوم)

رقم 

النمو

 ذج

 Na% SAR الصوديوم ملغم/لتر المبزل

كانون 

 الثاني

كانون  تموز

 الثاني

كانون  تموز

 الثاني

 تموز

 21 29 14 13 134 111 بداية مبزل اسود 4

 29 29 12 12 112 192 وسط مبزل اسود 2

 21 23 12 35 111 132 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 29 45 18 14 322 212 عون إمامبداية مبزل  1

 28 28 12 12 351 323 عون إماموسط مبزل  9

 22 29 18 12 328 385 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 22 21 11 12 222 324 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 38 32 93 93 832 852 بداية مبزل كربالء الجنوبي 2

 41 22 14 18 242 298 بداية مبزل المشورب 5

 32 21 98 93 139 391 وسط مبزل المشورب 42

 28 28 91 93 332 338 مصب مبزل المشورب بمبزل كربالء 44

 42 24 14 91 424 222 بداية مبزل ابو سفن 42

 43 43 11 13 429 445 وسط مبزل ابو سفن 43

 41 45 18 11 428 243 مصب مبزل ابو سفن بمبزل كربالء 41

 22 45 94 15 228 451 منصور إمامبداية مبزل  49

 32 21 82 98 393 225 منصور إماموسط مبزل  48

 28 29 19 11 138 135 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 34 22 12 31 981 192 بداية مبزل الرزازة 42

 25 22 11 31 152 142 وسط مبزل الرزازة 45

 24 45 12 35 321 252 مصب مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 24 45 12 12 331 258 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 24

 25 32 12 12 923 155 نهاية مبزل الرزازة 22

 21 22 91 92 229 452 بداية مبزل الهنيدية 23

مصب مبزل الهنيدية على مبزل  21

 السجلة

324 318 91 99 21 25 

 22 29 98 91 341 221 بداية مبزل السجلة 29

 23 24 92 92 215 223 التويهية بمبزل السجلةمصب مبزل  28

 24 48 92 18 242 498 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 21

 32 41 91 38 325 425 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 29 22 12 18 315 321 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (07)الخريطة
 مبازل الحسينية وبني حسن ( لنماذج مياهNaصوديوم )الـ تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 . (14) الجدولبيانات على  باإلعتماد: المصدر     
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 (44)الجدول
 لنماذج مياه مبازل عين التمر ملغم/لتر ( Naالتحليل الكيميائي للصوديوم)

رقم 

 النموذج

 Na% SAR الصوديوم ملغم/لتر المبزل

كانون 

 الثاني

كانون  تموز

 الثاني

كانون  تموز

 الثاني

 تموز

 41 49 39 31 221 222 (4مبزل عين التمر ) 4

 41 41 32 39 215 242 (2مبزل عين التمر ) 2

 41 41 25 32 285 291 (3مبزل عين التمر ) 3

 49 41 39 32 239 225 (1مبزل عين التمر ) 1

 43 43 32 34 228 415 (9مبزل عين التمر ) 9

 49 43 32 22 324 235 (8مبزل عين التمر ) 8

 42 41 25 32 223 285 (1مبزل عين التمر ) 1

 41 43 32 32 212 232 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر

 .16/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        

 (04)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( Naالصوديوم ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 . (11) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر : 
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 االيونات السالبة

 Sulphates(  : 4SOالكبريتات ) .1

يؤدي  إذالمياه المحتوية له للري  إستخدامن زيادة تراكيز الكبريتات له دور سلبي على إ

ن زيادة إا كم أوراقهانمو النبات وظهور البقع على  وإعاقةتملح التربة  إلىزيادة تراكيزها 

على ايونات الصوديوم الذائبة تراكيزها تعمل على ترسيب كبريتات الكالسيوم وهذا بدوره يؤثر 

ً ( 4)في الماء ً نتيجة وجود الصخور الرسوبية التي ن إ، علما مصدر معظم الكبريتات أما طبيعيا

واالنهدراتية لرسوبيات العصر الرباعي عند  الجبسيةتخترقها مياه البزل أو من إذابة الصخور 

واسعة من  أجزاءالتي تغطي  مرور المياه فوق الطبقات الصخرية الحاوية على هذه الصخور

لذلك يعتمد تركيز ايونات الكبريتات على نوعية الصخور التي تجتازها المياه  (2)منطقة الدراسة

تزويد هذه المياه بكميات كبيرة  إلىإن احتواء هذه الصخور على نسبة عالية من الجبس يؤدي  ذإ

على تراكيز من الكبريتات والتي يتراوح تركيزه  األمطاركما تحتوي ،  (3)من ايونات الكبريتات

 يزيد التركيز على هذا الحد أنيمكن  إذ( ملغم/لتر والذي يعتمد على نسب تلوث الهواء 3-4فيها )

والمياه ت المنزلية ستعماالقد يكون نتيجة لألنشطة البشرية والمتمثلة بالمياه المطروحة من اإل أو

 .(1)المستعملة في الزراعة األسمدةومن الناجمة عن الفعاليات الصناعية 

ً 4SOن تراكيز الكبريتات )إ (25) خريطة( وال82يتضح من الجدول )  ( تتباين زمانيا

ون الثاني وبمعدل ا في شهر كانإرتفاعضمن شبكة مبازل الحسينية وبني حسن إذ أنها سجلت 

ً إنخفاضو (ملغم/لتر4225) إن  إلىويعزى ذلك  (ملغم/لتر؛4222شهر تموز وبمعدل ) في ا

التباين الفصلي في درجات الحرارة ،وأن مركبات الكبريتات لها قابلية عالية على الذوبان 

رغم  األمطارمياه  إنفضالً عن ، وكميات األمطار والذي يساعد في زيادة التفاعالت الكيميائية 

من شهر  أعلىت بمعدال غسل التربة مما يزيد من تراكيزها في مياه المبازل إلىقلتها تؤدي 

ً كم، تموز كيز في شهر كانون تر أعلى(  فسجلت 25) خريطةال ينظر الى ا تتباين التراكيز مكانيا

نخفضت اور ملغم/لت(2342،2422،4252،4222( إذ بلغت )2،3،2،22الثاني في المواقع )

سجل أعلى  ملغم/لتر على التوالي وفي شهر تموز(152،131( إذ بلغت )43،42مواقع )في ال

وأدنى  ملغم/لترعلى التوالي (2415،2248،4284) إلى( لتصل 4،2، 3ع )ــفي المواق ركيزت

 . التوالي ( ملغم/لتر على919،943،944) تـإذ بلغ( 49،42،43) المواقعفي  تركيز

                                                           
 .53مصدر سابق ، ص ،ألعبيديصباح حسن سلطان (4)
 .22، صمصدر سابق جليل جاسم محمد هنون ،  (2)
،  النجف ، رسالة ماجستيرصادق عزيز جبار العيساوي ، تحليل مكاني لخصائص المياه الجوفية في هضبة (3)

 .11، ص2243كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 
، كلية التربية للعلوم ر لحلة ، رسالة ماجستيوتردي التربة في قضاء الياسري ، تلوث ا كفاية حسن ميثم (1)

 .11، ص 2243، جامعة بابل ،  اإلنسانية



 

 

 

311 

 (45)الجدول
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن  ملغم/لتر ( 4Soالتحليل الكيميائي للكبريتات )

رقم 

 النموذج

 الكبريتاتملغم/لتر المبزل

 تموز كانون الثاني

 2248 4832 بداية مبزل اسود 4

 2415 2342 وسط مبزل اسود 2

 4284 2422 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 4113 4432 عون إمامبداية مبزل  1

 4942 4952 عون إماموسط مبزل  9

 4342 4122 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 4221 551 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 4148 4252 بداية مبزل كربالء الجنوبي 2

 522 228 بداية مبزل المشورب 5

 4414 4252 وسط مبزل المشورب 42

 531 525 مصب مبزل المشورب بمبزل المصب 44

 943 131 بداية مبزل ابو سفن 42

 944 152 وسط مبزل ابو سفن 43

 298 542 مبزل ابو سفن بمبزل المصب مصب 41

 919 822 منصور إمامبداية مبزل  49

 4212 522 منصور إماموسط مبزل  48

 4311 4925 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 4824 4811 بداية مبزل الرزازة 42

 4855 4113 وسط مبزل الرزازة 45

 4451 558 مصب مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 4495 4424 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 24

 4923 4222 نهاية مبزل الرزازة 22

 151 224 بداية مبزل الهنيدية 23

 519 581 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 252 521 بداية مبزل السجلة 29

 119 242 مصب مبزل التويهية بمبزل السجلة 28

 211 229 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 21

 4313 4913 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 4222 4225 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر     

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (92)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن4oSالــكبريتات ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
  .(61) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر :     
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لشبكة مبازل عين  الكبريتات تراكيز( ل32) خريطة( وال84مالحظة الجدول ) خالل ومن

ً بانها حظ التمر نل  أعلىاً في جميع المواقع فسجل إرتفاعسجلت  أنهاتباينت زمانياً ومكانياً أال  أيضا

(ملغم/لتر على التوالي وفي 4522،4132( بلغ في شهر كانون الثاني )8،3) وقعتركيز في الم

 وقعتركيز فسجل في الم أدنىأما ،  (ملغم/لتر على التوالي4229،4925شهر تموز بلغ )

(ملغم/لتر لكل منها على التوالي وفي 525،515،533( إذ بلغ في شهر كانون الثاني )1،9،1)

مياه أن تراكيز الكبريتات في  ( لكل منها ،9،1في المواقع ) (ملغم/لتر584،594شهر تموز بلغ )

الكبريتات تشكل  إن إلىيعود  هاتركيز إرتفاعمبازل شبكة عين التمر تأثرت بالمياه الجوفية وإن 

إن احتواء هذه الصخور على نسبة  ذإ قضاء عين التمرالجزء الرئيس من مكونات الترب في 

 إرتفاعوبالتالي  تزويد هذه المياه بكميات كبيرة من ايونات الكبريتات إلىعالية من الجبس يؤدي 

 كيزها في مياه المبازل .تر

 

 

 

 (41)الجدول
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( 4oSالتحليل الكيميائي للكبريتات )

رقم 

 النموذج

 الكبريتات ملغم/لتر المبزل

 تموز كانون الثاني

 4421 4245 (4)مبزل عين التمر  4

 4212 4228 (2مبزل عين التمر ) 2

 4925 4132 (3مبزل عين التمر ) 3

 594 533 (1مبزل عين التمر ) 1

 584 515 (9مبزل عين التمر ) 9

 4229 4522 (8مبزل عين التمر ) 8

 4255 525 (1مبزل عين التمر ) 1

 429341 114711 المعدل

 على : باإلعتماد رالمصد    

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (35)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( 4oSالكبريتات ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 .(61) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chloride( :  CLالكلورايد ) .4

تتميز أمالح الكلورايد بقابليتها العالية للذوبان في الماء ، ليست هناك أهمية كيميائية 

كميات كبيرة من هذا االيون في المياه  كبيرة للكلورايد في تحديد نوعية المياه للري أال إن وجود

ً لبعض المحاصيل الزراعية الحساسة كأشجار الفواكه والكروم ويسبب  ربما يسبب تأثيراً سميا

مشكلة حادة مثل حرق قمم وحواف األوراق إذ يتجمع هذا االيون في النبات في مراحل النمو 

 . (4)وبالتالي ذبول األوراق وتساقطها

                                                           
البصرة  أبحاثوآخرون ، نوعية مياه الري في قضاء الفاو محافظة البصرة ، مجلة  حسن وصال فخري (4)

 . 32، ص 2244،  األول، الجزء  31العلميات ، مركز علوم البحار ، العدد 
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الكلورايد بازدياد المساحات الزراعية ويكون مصدره من ذوبان الصخور يزداد تركيز 

وقد يعزى سبب تركيزه العالي في مياه البزل إلى إن الكلورايد ؛(4)الرسوبية والملحية والنارية

يتوفر بنسب عالية في المياه العراقية والتي تكون مصادره طبيعية من مكونات القشرة األرضية 

ة إلى الغسل بمياه الري فتضيف نسب من الكلورايد إلى التربة فتتعرض ونتيجة لتعرض الترب

رتفاعها إلى مياه الصرف إ، أو قد يعزى سبب  (2)أمالح الكلورايد إلى الذوبان والتحلل في الماء

( بداية مبزل كربالء 2كما في مبزل ) (3)الصحي والنفايات الصناعية التي تلقى في مياه المبازل

( 22عالية حيث تصب فيه مياه وحدة معالجة المياه الثقيلة ومبزل ) تراكيزل الجنوبي الذي سج

من أكثر المبازل الذي تلقى فيه  د  الذي يع ، نهاية مبزل الرزازة في نقطة مصب كربالء الشمالي

 . المخلفات المنزلية والمخلفات الصناعية

للكلورايد في شهر كانون ( أن أعلى تركيز 34) خريطة( وال82فمن مالحظة الجدول )

( ملغم/لتر 452344211( بلغت في شهر كانون الثاني )2،22الثاني وتموز سجل في المواقع )

( ملغم/لتر، في حين سجل أدنى تركيز في المواقع 4213،4185وفي شهر تموز بلغت )

، ( ملغم/لتر لكل منها على التوالي 242،458،418بلغ في شهر كانون الثاني ) (42،43،21)

 .(21،43،42في المواقع ) (ملغم/لتر228،244،411وفي شهر تموز سجـلت )

لشبكة مبازل عين  الكلورايد تراكيز( ل32) خريطة( وال83ومن خالل مالحظة الجدول )  

ً أال أ بأنها التمر ً ومكانيا ً تباينت زمانيا ً في جميع المواقع فسجل اعلى إرتفاعسجلت  أنهايضا ا

 (ملغم/لتر على التوالي552،521،519)إذ بلغ في شهر كانون الثاني (1،8،2)وقعالم تركيز في

 جل فيـتركيز فس أدنى(ملغم/لتر على التوالي أما 4453،4421،4242بلغ ) تموزوفي شهر 

(ملغم/لتر لكل منها على التوالي وفي شهر 991،952شهر كانون الثاني ) لغ فيـب (4،1) وقعالم

كيز الكلورايد في مبازل شبكة عين التمر أن تر ، لنفس المواقع(ملغم/لتر 844،889تموز بلغ )

تركيز ايونات الكلورايد في عينات المياه الجوفية في منطقة  إرتفاعقد تأثرت بالمياه الجوفية وإن 

تزويد هذه  إلىوهذا يؤدي  ؛ والنارية، والملحية ، مصدره من ذوبان الصخور الرسوبية  الدراسة

 كيزها في مياه المبازل .تر إرتفاعوبالتالي  ، المياه بكميات كبيرة من ايونات الكلورايد

 

 
 
 
 

                                                           
 .419مصدر سابق ، ص،  ألجميليلؤي عدنان حسون  (4)
 . 59ص ، مصدر سابق ،، احمد محمد جياد الدليمي  ألحديثيعبد اللطيف  أكرم(2)
 .419مصدر سابق ، ص ، ألجميليلؤي عدنان حسون  (3)
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 (40)الجدول
   لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسنملغم/لتر ( Clالتحليل الكيميائي للكلورايد )

رقم 

 النموذج

 الكلورايد ملغم/لتر المبزل

 تموز كانون الثاني

 588 221 بداية مبزل اسود 4

 559 522 وسط مبزل اسود 2

 4229 513 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 929 134 عون إمامبداية مبزل  1

 824 912 عون إماموسط مبزل  9

 834 912 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 922 135 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 4185 4523 الجنوبيبداية مبزل كربالء  2

 395 214 بداية مبزل المشورب 5

 153 244 وسط مبزل المشورب 42

 918 151 مصب مبزل المشورب بمبزل كربالء 44

 411 242 بداية مبزل ابو سفن 42

 244 458 وسط مبزل ابو سفن 43

 229 345 مصب مبزل ابو سفن بمبزل كربالء 41

 288 241 منصور إمامبداية مبزل  49

 924 981 منصور إماموسط مبزل  48

 588 4219 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 111 122 بداية مبزل الرزازة 42

 821 842 وسط مبزل الرزازة 45

 125 822 مصب مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 824 819 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 24

 4213 4211 نهاية مبزل الرزازة 22

 351 342 بداية مبزل الهنيدية 23

 192 325 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 153 124 بداية مبزل السجلة 29

 329 292 مصب مبزل التويهية بمبزل السجلة 28

 228 418 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 21

 882 921 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 821 954 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر    

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (31)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسنClالــكلورايد ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 . (64) الجدولبيانات على  باإلعتمادالمصدر :    
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 (43)الجدول
 لنماذج مياه مبازل عين التمر ملغم/لتر ( Clالتحليل الكيميائي للكلورايد )

رقم 

 النموذج

 الكلورايد ملغم/لتر المبزل

 تموز كانون الثاني

 889 952 (4التمر ) مبزل عين 4

 4242 519 (2مبزل عين التمر ) 2

 211 154 (3مبزل عين التمر ) 3

 844 991 (1مبزل عين التمر ) 1

 125 182 (9مبزل عين التمر ) 9

 4421 521 (8مبزل عين التمر ) 8

 4453 552 (1مبزل عين التمر ) 1

 215 222 المعدل

 على : باإلعتمادالمصدر      

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        

 

 (30)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( Clالكلورايد ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 .(64) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر :   
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 Nitrate(  :  3NOالنترات ) .4

من  النتراتو (4)في الماء اإلذابةالنتروجين في المياه ومن العناصر العالية  أشكالاحد 

تجاوزه الحدود المسموح بها  إن إال كونه المجهز لعنصر النتروجين العناصر المهمة لنمو النبات

 عبر السلسلة الغذائية، اإلنسان إلىالسمية  تأثيراتهتأثيرات على نمو النبات وانتقال  إلىيؤدي 

،فضالً (2)هو التربة إذ يعد من المركبات الكيميائية المهمة في التربة المصدر الطبيعي للنتراتو

ومن  عن طريق الغالف الجوي الضوئيما تطرحه النباتات من النترات في عملية التمثيل  عن

األسمدة النتروجينية  وتعد  ( 3)النيتروجينيةوالمواد العضوية  النباتات فسختالنباتات البقولية ونواتج 

 .(1)من مصادر النترات

( أن تراكيز النترات في مياه مبازل شبكة 33) خريطة( وال81يظهر من الجدول)

في تركيزها خالل شهر كانون الثاني  إرتفاعالحسينية وبني حسن تتباين زمانيا إذ إنها سجلت 

وقد يعود سبب ،  (ملغم/لتر1482خالل شهر تموز وبمعدل ) إنخفاض(ملغم/لتر و1452بمعدل )

درجات الحرارة التي تزيد من عمليات  إرتفاع إلىتركيز النترات خالل شهر تموز  إنخفاض

،  (9)درجات الحرارة إرتفاعتبخر الغازات الذائبة إذ إن هناك عالقة عكسية بين تركيز النترات و

 (44492،5421( إذ بلغ )42،22) واقعسجل أعلى تركيز للنترات في شهر كانون الثاني في الم

العمليات  إلىة التربة المحيطة بالمبزل وطبيع إلىوهذا يعود ، ملغم/لتر لكل منها على التوالي 

المخصبات واألسمدة   إستخدامكثرة  إلىالناتجة من تربية األبقار والجاموس وحقول الدواجن و

ً في لألسمدة أن إذالنيتروجينية في تلك المواقع  إضافة كميات كبيرة من  النتروجينية دوراً مهما

 واقعي حين سجل أدنى تركيز في المف، فضال عن الملوثات البلدية السائلة،  النترات

 إلى هاإنخفاضيعود سبب  حيث؛ملغم/لتر لكل منها  (4455،4451،4422بلغ ) (29،41،28)

سقوط األمطار وقت أخذ النماذج التي خفضت من تركيز النترات ، وفي شهر تموز كان أعلى 

منها  ملغم/لتر لكل (2452،2443،1492،1425لغ )ـ( إذ ب22،45،42،41) المواقعتــركيز في 

 بلغ (42، 43، 23، 22،  5، 21، 21) واقععلى التوالي ، في حين سجل أدنى تركيز في الم

 ودـوالي التي يعـلكـل مـنها على الت رـ(ملغم/لت2452،2454،2421،2428،2412،2،93،2453)

                                                           
بار والبكتريولوجية لبعض اآلكيميائية محمد غضبان فرحان النداوي ، دراسة بيئية للخصائص الفيزيائية وال (4)

 .11ص ،2242رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، في مدينة تكريت ،
 .11ستصالح األراضي ، مصدر سابق ، صإبدر جاسم عالوي ، خالد بدر حمادي ،  (2)
 األرض( في دراسة تصنيف GISاكرم محمد صالح سعيد البدراني ، تطبيق نظام المعلومات الجغرافية ) (3)

، كلية العلوم ، جامعة  ديبكة ، رسالة ماجستير -الزراعية في منطقة كوير لإلغراضالمياه الجوفية  إستخدامو

 . 85، ص 2229الموصل ، 
 .11ص ،، مصدر سابق محمد غضبان فرحان النداوي (1)
 .4942، ص مصدر سابقوآخرون ،  ألركابيواثق جاسم محمد  (9)
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 (44)الجدول
 الحسينية وبني حسنلنماذج مياه مبازل ملغم/لتر ( 3oNالتحليل الكيميائي للنترات )

رقم 

 النموذج

 النترات ملغم/لتر المبزل

 تموز كانون الثاني

 1425 3442 بداية مبزل اسود 4

 1414 1498 وسط مبزل اسود 2

 1485 2492 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 9498 3423 عون إمامبداية مبزل  1

 9424 1451 عون إماموسط مبزل  9

 1415 3493 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 1498 9422 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 1421 1454 بداية مبزل كربالء الجنوبي 2

 2428 1492 بداية مبزل المشورب 5

 1459 9418 وسط مبزل المشورب 42

 3442 2452 مصب مبزل المشورب بمبزل المصب 44

 2453 2425 بداية مبزل ابو سفن 42

 2452 2452 وسط مبزل ابو سفن 43

 3425 4451 مصب مبزل ابو سفن بمبزل المصب 41

 3418 1423 منصور إمامبداية مبزل  49

 3422 9435 منصور إماموسط مبزل  48

 1425 1444 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 1492 44492 بداية مبزل الرزازة 42

 2443 8422 وسط مبزل الرزازة 45

 9425 1429 مبزل الرزازة قرب مبزل عونمصب  22

 8412 9435 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 24

 2452 5421 نهاية مبزل الرزازة 22

 2454 8422 بداية مبزل الهنيدية 23

 2493 9415 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 3421 4455 بداية مبزل السجلة 29

 3422 4422 السجلةمصب مبزل التويهية بمبزل  28

 2412 1422 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 21

 2421 9429 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 1482 1452 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر    

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (33)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن3oNالــنترات ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 .(62) الجدولبيانات على  باإلعتمادالمصدر :    
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درجات  إرتفاع إلىيعود  أووجود النباتات المائية التي تستهلك النترات  إلى هاإنخفاضسبب 

الحرارة التي تزيد من عمليات تبخر الغازات الذائبة إذ إن هناك عالقة عكسية بين تركيز النترات 

 درجات الحرارة كما بينا سابقاً . إرتفاعو

ً اباين ترتكما ت  خريطةال(و89الجدول ) في شبكة مبازل عين التمر كيز النترات مكانيا

( إذ بلغت تركيز النترات في هذه المواقع في 9،2،4)واقع( إذ بلغت أعلى التركيز في الم31)

( 2،4) واقعالم ( ملغم/لتر على التوالي، بينما سجلت1493،1419،1422شهر كانون الثاني )

( 1) وقع/لتر لكل منها ، بينما سجل الم( ملغم1412،3448تركيز أقل في شهر تموز إذ بلغت )

(ملغم/لتر بينما سجلت في شهر تموز نسب  4421أدنى التركيز في شهر كانون الثاني إذ بلغت )

( لكل منها على التوالي علماً ان  8،9في المواقع ) ( ملغم/لتر2455-2415متقاربة تراوحت بين )

 . رت بالمياه الجوفية النترات في مياه مبازل شبكة عين التمر تأث تراكيز

 (44)الجدول
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( 3oNالتحليل الكيميائي للنترات )

رقم 

 النموذج

 النترات ملغم/لتر المبزل

 تموز كانون الثاني

 3448 1422 (4مبزل عين التمر ) 4

 1412 1419 (2مبزل عين التمر ) 2

 2452 3452 (3مبزل عين التمر ) 3

 2499 3415 (1مبزل عين التمر ) 1

 2415 1493 (9مبزل عين التمر ) 9

 2455 3422 (8مبزل عين التمر ) 8

 2429 4421 (1مبزل عين التمر ) 1

 3429 3481 المعدل

 على : باإلعتماد المصدر    

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (34)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( 3oNالنترات ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 .(61) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر :   
 

 

 

 لعناصر الثقيلة ) العناصر الصغرى ( ا-ثالثا  :

مجموعة من العناصر الكيميائية التي  إلى لإلشارةيستخدم اصطالح العناصر الصغرى 

توجد في الطبيعة بتركيزات صغيرة ، وكثير من هذه العناصر تحتاجها النباتات بتركيزات قليلة 

، وان الزيادة  (4)(Fe( ، الحديد)Ni، النيكل)( Cu( ، النحاس)Zn( ، الزنك)Bجداً مثل البورون)

الدرجة التي  إلىبكميات تفوق االحتياج الفسيولوجي  في أنسجة النباتفي تراكيز هذه العناصر 

تجعلها سامة للنبات مما تؤثر في تقليل الحاصل وتأثيرها الضار في المستهلك سواء بشكل مباشر 

يكون  لذلك يجب أن، (2)كها من قبل الحيواناتستهالإلإلنسان أو بشكل غير مباشر عن طريق 

ألن وجودها بكميات مطلقة في مياه الري  ؛تواجد هذه العناصر في مياه الري تحت السيطرة

                                                           
محمد حبيب ، السعيد أحمد المرسي ، استصالح وتحسين األراضي ، مركز جامعة القاهرة ، القاهرة ،  إبراهيم(4)

 .434، ص 2223
في  األمالحالمياه المالحة بالتناوب وبالخلط في نمو الحنطة وتراكم  إستخدامحسين محمود شكري ، تأثير (2)

 .42،ص2222، كلية الزراعة ، جامعة بغداد ،  تربة ، أطروحة دكتوراهال
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يجعل من الصعب جداً التخلص منها بالغسيل او االستصالح الذي تراكمها في التربة  إلىيؤدي 

 :  (4)إلى يؤديعلماً أن تراكمها 

  القائمة .تسمم النباتات 

  والحيوان التي تستهلك  اإلنسان إلىتراكمها في الخضراوات وثمار الفاكهة والمحاصيل ثم تنتقل

 هذه المنتجات .

 سميه مياه المبازل وبالتالي يجعلها غير صالحة  إلىالمبازل يؤدي  إلىها من التربة أن تحرك

 .ستخداماإل إلعادة

يوية وتواجدها يضر بالكائنات الحية مثل غير معروف لها أي وظيفة ح أخرىوهناك عناصر 

( ، وعلى الرغم ان جميع المعادن الثقيلة ) العناصر الصغرى ( غير Hg( ، الزئبق)Asالزرنيخ)

العناصر  أكثر إنأال ، تسبب وجودها خطورة كبيرة إذمرغوب في وجودها في مياه الري 

 خطورة على النباتات والتربة هي :

 Boron:    ( B)  البورون .1

زاد  أذاومع ذلك يصبح ساماً ، التي يحتاجها النباتن العناصر الضرورية يعد البورون م

حسب نوع  حاجتها من البورون في المليون وتختلف أجزاءتركيزه عن حد معين ال يتعدى بضعة 

تراكمه  إلىالعنصر بالتربة قد تؤدي  بقاءفان عمليات  الضئيلةتراكيزه النبات ، وحتى في حالة 

هي التربة إذ يتحرر من المصادر الطبيعية لعنصر البورون ، و(2)الحدود السامة إلىليصل 

البورون من المعادن الحاوية عليه بعد تعرضها لعمليات التجوية والبورون المتحرر بعمليات 

التجوية يصبح ذائباً في محلول التربة وهذا بدوره يمكن أن يتعرض لالمتصاص من قبل النبات 

المخلفات البلدية والصناعية من المصادر البشرية  ، وتعد   (3)واسطة عملية الغسلأو انتقاله ب

 لعنصر البورون .

في مياه مبازل شبكة  بورونكيز ال( أن تر39) خريطة( وال88يظهر من الجدول)

خالل شهر كانون الثاني  في تركيزه إنخفاض الحسينية وبني حسن تتباين زمانيا إذ إنها سجلت

سبب الوقد يعود  ،ملغم/لتر (2451خالل شهر تموز وبمعدل ) إرتفاعملغم/لتر و (2413بمعدل )

تباينت كما لعوامل المناخية التي تزيد من تراكيز العناصر في شهر تموز نتيجة التبخر ، ا إلى

 لغت ـ( ب2،    1) واقعاني في المـــذ سجل أعلى تركيز في شهر كانون الثإتراكيز البورون مكانياً 

                                                           
 .434، مصدر سابق ،صاستصالح وتحسين األراضي إبراهيم محمد حبيب ، السعيد أحمد المرسي ، (4)

Kathryn C.Haering ,Et.Al ,Water Reuse: Using Reclaimed Water For Irrigation )2(

,College Of Agriculture And Life Sciences Virginia Polytechnic Institute And State 

University ,2009,P.7.                                                                                                        
 .452صمصدر سابق ، سعدهللا نجم عبدهللا النعيمي ، عالقة التربة بالماء والنبات ،  (3)
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 (44)الجدول
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسنملغم/لتر ( Bالتحليل الكيميائي للبورون )

رقم 

 النموذج

 البورون ملغم/لتر المبزل

 تموز كانون الثاني

 2482 1141 بداية مبزل اسود 4

 2411 1144 وسط مبزل اسود 2

 2452 1147 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 3

 2499 1174 عون إمامبداية مبزل  1

 2414 1167 عون إماموسط مبزل  9

 4485 1114 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  8

 4454 4141 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  1

 3 4164 بداية مبزل كربالء الجنوبي 2

 2424 1117 بداية مبزل المشورب 5

 2439 1144 وسط مبزل المشورب 42

 2425 1112 المصب مصب مبزل المشورب بمبزل 44

 ND ND بداية مبزل ابو سفن 42

 ND ND وسط مبزل ابو سفن 43

 2421 1111 مصب مبزل ابو سفن بمبزل المصب 41

 2422 1142 منصور إمامبداية مبزل  49

 2 1111 منصور إماموسط مبزل  48

 2421 1124 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  41

 2428 1117 بداية مبزل الرزازة 42

 2435 1144 وسط مبزل الرزازة 45

 2452 1166 مصب مبزل الرزازة قرب مبزل عون 22

 4443 1172 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 24

 4451 1146 نهاية مبزل الرزازة 22

 ND ND بداية مبزل الهنيدية 23

 2452 1146 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 21

 2429 1127 السجلةبداية مبزل  29

 ND 2431 مصب مبزل التويهية بمبزل السجلة 28

 2412 1147 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 21

 2425 1162 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 22

 2451 1174 المعدل

ND    . لم تظهر قراءة لتركيز االيون: 

 على : باإلعتماد المصدر    

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (34)الخريطة
 مبازل الحسينية وبني حسن( لنماذج مياه Bالــبورون ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 .(66) الجدولعلى بيانات  باإلعتماد: المصدر    
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طبيعة التربة المحيطة بالمبزل  إلىيعود  وهذا(ملغم/لتر لكل منها على التوالي 2483،2424)

ت جميع المواقع تراكيز قليلة ، في حين سجل طبيعة األنشطة البشرية التي أثرت في تركيزه إلىو

( ، أما في 28،23،43،42وخلت بعض المواقع من إي تركيز لعنصر البورون كما في المواقع )

( 3،2428،2435،2421بلغت ) إذ( 2،42،45،41شهر تموز سجل أعلى تركيز في المواقع )

تسجل بعض  ت جميع المواقع تراكيز قليلة ولمفي حين سجلملغم/لتر لكل منها على التوالي ،

طبيعة التربة  إلىيعود  وهذا (23،43،42المواقع اي تركيز لعنصر البورون وذلك في المواقع )

 . طبيعة األنشطة البشرية التي أثرت في تركيزه إلىالمحيطة بالمبزل و

لشبكة مبازل عين  بورون( لتراكيز ال38) خريطة( وال81جدول )ومن خالل مالحظة ال

كان أعلى تركيز في شهر كانون الثاني ظهر في المواقع ضاً تباينت زمانياً ومكانياً يأ بأنها التمر

(ملغم/لتر في 2412دنى تركيز )وسجل أ على التوالي(ملغم/لتر4422،4482)إذ بلغ ( 3،1)

سجلت جميع المواقع إرتفاع في تركيز البورون أال أن أعلى تركيز  وفي شهر تموز (9الموقع )

(ملغم/لتر لكل منها على التوالي في حين سجل 2421،4،59ت )بلغ ( إذ3،1ظهر في المواقع )

 ( ملغم/لتر .4442( إذ بلغت )2أدنى تركيز في الموقع )

 

 

 (47)الجدول
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( Bالتحليل الكيميائي للبورون )

رقم 

 النموذج

 البورون ملغم/لتر المبزل

 تموز كانون الثاني

 4491 1117 (4مبزل عين التمر ) 4

 4442 1114 (2مبزل عين التمر ) 2

 2421 1144 (3مبزل عين التمر ) 3

 4459 1142 (1مبزل عين التمر ) 1

 4418 1174 (9مبزل عين التمر ) 9

 4495 1142 (8مبزل عين التمر ) 8

 4424 1164 (1مبزل عين التمر ) 1

 4481 1144 المعدل

 على : باإلعتماد رالمصد    

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات بيئة بابل بتاريخ        

 .11/7/4112و 16/1نتائج التحليالت المختبرية التي أجريت في مختبرات كلية الزراعة،جامعة بابل بتاريخ        
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 (34)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل عين التمرملغم/لتر ( Bالبورون ) تراكيزالتوزيع المكاني ل

 
 (67) الجدولعلى بيانات  باإلعتمادالمصدر : 

 

 الخلاصة

التوزيييع الجغرافييي لخصييائص مييياه المبييازل بأنهييا تتبيياين  تبيين ميين خييالل هييذا الفصييل ان

 مكانيا ً من منطقة إلى أخرى وزمانيا ً بين شهري كانون الثاني وتموز وكاألتي : 

وجييود زيييادة فييي التراكيييز وقيييم المتغيييرات فييي بعييض المواقييع فييي شييهر تمييوز وخييالل فتييرات  -4

رتفاع درجات الحرارة وتناقصها إالتصريف الواطئ مما عكس بوضوح تأثير عملية التبخر بفعل 

 خالل اشهر الشتاء والربيع وفترات التصريف العالي مما عكس فاعلية عملية التخفيف .

 بسبب انخفاض التصاريف التي تزيد من تراكيز العناصر .؛ خذ بالزيادة ان بعض التراكيز تأ -2

 أن قيم بعض التراكيز تزداد باالتجاه الى نهاية المبزل .  -3

 هي السبب الرئيس لتغير خصائص مياه المبازل .، ان المخلفات البلدية والصناعية  -1

في تغيير الخصيائص النوعيية لميياه ان للمياه الجوفية في شبكة مبازل مياه عين التمر اآلثر الكبير  -9

 مبازل شبكة عين التمر.



 

 

 

 الفصل الرابع

 

تقييم مياه المبازل في 

محافظة كربالء 

واستثماراتها 

 الزراعية 
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 :  For Irrigation Useتقييم مياه المبازل ألغراض الري   .1

مؤشرات عديدة لذا وضعت تصانيف متعددة لعدد من الباحثين أجمعت للمياه الصالحة للري 

اغلب المعايير على مؤشر أو أكثر لصالحية المياه للري ، وبشكل عام فان الكمية الكلية لألمالح 

يف لنوعية المياه في مياه الري ونسبة امتزاز الصوديوم هما المؤشران الرئيسان في اغلب التصان

 1491( لعام Wilcoxحاوالت التي جرت لتصنيف مياه الري تصنيف )ومن المالصالحة للري 

الذي أعتمد في تصنيفه لمياه الري على مؤشرين التركيز الكلي لألمالح وعلى النسبة المئوية 

أن أهم الخواص المحددة  1499للصوديوم ، في حين أشار قسم الزراعة األمريكي في دليله لعام 

  وتركيز البورون، وصيلية الكهربائية ونسبة امتزاز الصوديومهي قيمة الت لنوعية مياه الري

فقد اعتمدوا (،FAOأما تصنيف منظمة الغذاء والزراعة التابعة لألمم المتحدة )والبيكاربونات 

قيمة التوصيلية الكهربائية لتأثيرها المباشر في نمو النبات ونسبة امتزاز الصوديوم لتأثيرها في 

والصوديوم كتراكيز أيونية  ، والبورون، ماء وتركيز كل من الكلور نفاذية التربة وحركة ال

أما والبيكاربونات ودرجة تفاعل الماء،ضارة واعتمدوا تأثيرات عرضية أخرى كتراكيز النترات 

التوصيلية الكهربائية بفقد اعتمدوا التركيز الملحي مقدر  1441تصنيف المنظمة نفسها لعام 

والتصنيف الروسي ،(1)وخرجوا بستة أصناف وأنواع للمياه لتحديد نوع المياه المالحة

وضعا دليالً لنوعية مياه الري وحددا  1411( عام Marshوتصنيف )1491( Kovdaــ)ل

، أما التصنيف العراقي فهناك مقترح  (1)المشكلة التي تسببها على وفق معايير الملوحة والسمية

 1449عة البصرة عام دكتوراه قدمت إلى جام أطروحة راق فيي العلتقييم نوعية مياه الري ف

التوصيلية الكهربائية ونسبة امتزاز الصوديوم، صنف المياه إلى ستة أصناف اعتماداً على 

 .(9)وفعالية ايون الكلورايد، ايون البورون  وتركيز

ً و تتوقف صالحية المياه للري على عدة معايير بعضها خاص بتراكيب المياه عموما

، وبالطبع فان العامل  ستخدامها والظروف التي يتم فيها اإلإستخداميتعلق بطريقة  واألخرنفسها 

فهي غير  األمالحكانت المياه بها نسبة عالية جداً من  أذاالرئيس هنا هو نوع المياه نفسها فمثالً 

ً من  أذاصالحة للري بغض النظر عن باقي العوامل ، وكذلك  كانت تلك المياه صالحة تماما

كانت المياه  أذافي جميع الظروف ، أما  بأمانتستخدم  فأنها، ية الكيميائية والفيزيائيةالناح

 ، ونوع النباتات تكون هي، والمناخ ، والصرف ، متوسطة الصالحية فان ظروف التربة 
                                                           

ات ستخدامحسين محمود شكري وآخرون ، تقييم نوعية مياه آبار الزراعة كيميائياً واحيائياً وصالحيتها لإل (1) 

 .1،ص1009، ،6العدد ،11المجلد الزراعية طبقاً لتصانيف عالمية ، مجلة العلوم الزراعية العراقية ، بغداد ،
  .19، مصدر سابق ،صصفا مهدي عبد الكاظم  (1)
ً واحيائياً وصالحيتها لإل،  حسين محمود شكري وآخرون(1) ات ستخدامتقييم نوعية مياه آبار الزراعة كيميائيا

 .1صمصدر سابق ،  ،الزراعية طبقاً لتصانيف عالمية 
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لغرض إجراء تقييم لمياه المبازل ومعرفة مدى صالحيتها  (1)ها من عدمهستخدامالمحددة إل

جب علينا أن نعمل على مقارنة نتائج تحليالت المياه الخاصة بمياه مبازل للزراعة والري ي

ديد المواقع المدروسة مع الحدود المسموح بها للزراعة وهناك بعض المؤشرات المهمة لتح

 صالحية المياه ألغراض الري .

 أوالً : مياه المبازل ومشكلة الملوحة 

محافظة كربالء تختلف من حيث  ( أن مياه المبازل في61)الجدوليتضح من نتائج 

ريكي للمياه تركيز األمالح فيها باختالف مواقع العينات واستناداً إلى تصنيف مختبر الملوحة األم

قع ضمن معظمها كانت تقع ضمن المياه متوسطة الملوحة والمواقع ت المالحة يتضح أن بعض

والبعض اآلخر ضمن ربة والمياه ها في حالة أدارة التإستخدامالتي يمكن  المياه عالية الملوحة

 .المياه العالية الملوحة جداً 

 (86)جدولال 
 ( حسب مختبر الملوحة األمريكيT.D.Sللري بالنسبة لمحتواه من ) صالحية المياه

صنف 

 المياه

 األمالحمجموع  خصائصه

 الذائبة ملغم/لتر

النماذج المدروسة لمياه  مدى صالحيتها

مبازل شبكة الحسينية 

 حسنوبني 

النماذج 

المدروسة لمياه 

مبازل شبكة 

 عين التمر

S1  مياه عذبة

 جداً 

صالحة لري مياه قليلة الملوحة و 200اصغر من 

 المحاصيلمعظم األراضي و

  

S2  مياه قليلة

 الملوحة

مياه متوسطة الملوحة وتحتاج  200-500

إلى عمليات ترشيح لبعض 

 المحاصيل الحساسة للملوحة

  

S3  مياه

 متوسطة

 الملوحة

مياه عالية الملوحة وال يمكن  500-0500

ها بدون توفر بزل إستخدام

 مستمر

01،02،04 ،05    

S4  مياه عالية

 الملوحة

ها في حالة توفر إستخداميمكن  0500-1000

الترب عالية النفاذية وللمحاصيل 

 المتحملة جداً للملوحة

00،،،،،،،4 

21،20،20،0،،24 

22،2،،2،،25 

5 

S5  عالية مياه

 الملوحة جداً 

 00،2،5،1،2،0 غير صالح للري 1000أكثر

22،0،،02،0، 

،،،،4،1،2،0 

 على : باإلعتماد المصدر

 .(،4و)(،4)الجدولبيانات    

دور مياه مجاري الفلوجة في التلوث الكيميائي لمياه الفرات ، حمد محمد جياد الدليمي ،، ا ألحديثيعبد اللطيف  أكرم

 .،،، ص2002، 14الزراعية العراقية ، العددمجلة العلوم 

 

 

( مع المواصفات القياسية (T.D.Sالــ ( لألمالح الذائبة61وعند مقارنة نتائج الجدول)

 هي: ثالث مناطق علىتنقسم  شبكة الحسينية وبني حسنللري يتبين لنا أن مياه مبازل 

                                                           
 .19، ص طرق ري األراضي الصحراوية ، مصدر سابق،  وآخرونمحمد حبيب  براهيمإ(1)
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مياه عالية الملوحة وال يمكن  (ملغم/لتر1900-900)من (T.D.S)التي يكون فيها  المواقع .1

 .(9وعددها ) ها بدون توفر بزل مستمرإستخدام

ها في حالة توفر إستخداميمكن  ملغم/لتر(1000-1900من) (T.D.S)التي يكون فيها  المواقع .1

 .(19وعددها ) الترب عالية النفاذية وللمحاصيل المتحملة جداً للملوحة

 (10وعددها ) والتي ال تصلح للري ملغم/لتر(1000)( أكثر من T.D.Sالتي يكون فيها )المواقع  .1

 (.19 الخريطةنظر )ي  

 (73)الخريطة                              
 حسن وبني الحسينية مبازل مياه ( لنماذجT.D.S) لـــ بالنسبة المياه صالحية

 

 .(2،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات         
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 : هي منطقتينتنقسم إلى عند مقارنتها مع المواصفات القياسية التمرأما مياه مبازل شبكة عين 

ها في حالة توفر إستخداميمكن  ملغم/لتر(1000-1900من) (T.D.S)التي يكون فيها  المواقع .1

 .(1وعددها ) الترب عالية النفاذية وللمحاصيل المتحملة جداً للملوحة

 (6وعددها ) والتي ال تصلح للري ملغم/لتر(1000( أكثر من )T.D.Sالتي يكون فيها ) واقعالم .1

 . ( 11 الخريطةنظر ) ي  

 

 (76) الخريطة
 عين التمر مبازل مياه لنماذج( T.D.S) لـــ بالنسبة المياه صالحية

 .(2،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات  
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 (86)الجدول
 الملوحة األمريكيحسب تصنيف مختبر (E.C)للري بالنسبة لــ  المياهصالحية 

صن

ف 

الميا

 ه

التوصيل  خصائصه

الكهربائي 

 /سمسيمنزمايكرو

النماذج المدروسة  مدى مالئمة المياه

لمياه مبازل شبكة 

الحسينية وبني 

 حسن

النماذج 

المدروسة 

لمياه مبازل 

شبكة عين 

 التمر

C1  ًالماء مالئم ألغلب النباتات  250اصغر من  مياه عذبة جدا

ال احتمولمعظم الترب مع 

قليل جدا لنشوء ملوحة 

 التربة 

  

C2  مياه قليلة

 الملوحة

الماء مالئم للنباتات جيدة  50،-250

في حالة  التحمل لألمالح

 وجود غسل مستمر للتربة 

  

C3  مياه متوسطة

 الملوحة

الماء مالئم للنباتات متحملة  50-2250،

الملوحة وعلى ترب جيدة 

وجود  البزل مع ضرورة

 نظام بزل وغسل جيد للتربة 

2،2052042012

02 

 

C4  مياه عالية

 الملوحة

الماء مالئم للنباتات  2250-5000

المتحملة جدا للملوحة على 

البزل مع ترب نفاذة جيدة 

 وجود غسل شديد لألمالح 

4 ،، ،،،، ،00 

،00 ،0، ،20  ،

20 ،21 ،24 ،

25 ،2، ،22 

5،4،2،0 

C5  مياه عالية

 جداً الملوحة 

 5، 2،1، 0 غير مالئم للري 5000 أكثر

،2،0، ،02 ،0، 

 ،22، 

،،،،1 

 على : باإلعتمادالمصدر  

 .(،4و)(42)الجدولبيانات    

Shalhevet, J., J. Kamburov, “Irrigation and Salinity”, India, 1976,p.80.                           

 

صفات القياسية ا( مع المو(E.Cالكهربائية  التوصيلية( 64) وعند مقارنة نتائج الجدول

 ى ثالثة مناطق هي:علتنقسم  الحسينية وبني حسنللري يتبين لنا أن مياه مبازل 

للنباتات  ةمالئم هيو، /سم ايكروسيمنز( م1190-990بين ) (E.C)التي يكون فيها  واقعالم .1

وعددها  متحملة الملوحة وعلى ترب جيدة البزل مع ضرورة وجود نظام بزل وغسل جيد للتربة

(9). 

للنباتات  ةمالئم وهي، /سم  ايكروسيمنز( م9000-1190بين ) (E.C)التي يكون فيها  واقعالم .1

 (.19وعددها ) المتحملة جدا للملوحة على ترب نفاذة جيدة البزل مع وجود غسل شديد لألمالح

وعددها  ريلل مالئمةهي غير ، ايكروسيمنز/سم م9000أكثر من (E.C)التي يكون فيها  واقعالم .1

 . (14 الخريطةظر ) ين  (4)



 

  

 

 
511 

 (76)الخريطة                                               
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسنE.C) لــ بالنسبة المياهصالحية 

 

 .(،،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات     
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 أما مياه مبازل عين التمر فتنقسم الى منطقتين هي:

للنباتات  ةوهي مالئم، /سم  ايكروسيمنز( م9000-1190بين ) (E.C)التي يكون فيها  واقعالم .1

 . (9وعددها ) المتحملة جدا للملوحة على ترب نفاذة جيدة البزل مع وجود غسل شديد لألمالح

 وهي غير مالئمة للري، /سم ايكروسيمنزم9000أكثر من (E.C)التي يكون فيها  واقعالم .1

 .(90 الخريطةنظر ) ي   (1وعددها )

 

 (40)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل عين التمرE.C) للتوصيلة الكهربائية بالنسبة المياهصالحية 

 

 .(،،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات   
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 ً  : مياه المبازل والعسرة ثانيا

( مع المواصفات القياسية للري (T.H( للعسرة الكلية 90وعند مقارنة نتائج الجدول)

 .  (91،91الخريطةنظر ) ي   يتبين لنا أن مياه مبازل منطقة الدراسة كانت عسرة جداً 

 (30) الجدول
 حسب تصنيف البيئة االمريكية THللري بالنسبة العسرة الكلية  المياهيبين صالحية 

العسرة الكلية  الصنف

 ملغم/لتر

النماذج المدروسة لمياه  خصائصها

مبازل شبكة الحسينية 

 وبني حسن

النماذج المدروسة 

لمياه مبازل شبكة 

 عين التمر

 مياه يسرة 5، -0 0

 

  

 مياه عسر نسبياً  050 -5، 2

 

  

 عسر 100 -050 1

 

  

 عسر جداً  100من  أكثر 4

 

 5،4،1،2،0،،،، المواقع جميع

 على : باإلعتمادالمصدر  

 .(50و)(50) الجدولبيانات     

Chris Wilson ,Water Quality Note :Alkalinity And Hardness ,Note,Institute Of Food 

And Agricultural Sciences ,University Of  Florida ,2010 ,p.2. 
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 (41)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسنT.H) للعسرة الكلية بالنسبة المياهصالحية 

 

 .(0،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات 
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 (42)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل عين التمرT.H) للعسرة الكلية بالنسبة المياهصالحية 

 
 .(0،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات 
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 ثالثاً : مياه المبازل ومشاكل القلوية 

لنا أن مياه  تضحصفات القياسية للري يا( مع المو(PHــ( ل91عند مقارنة نتائج الجدول)

التي ال تسبب أي مشاكل للتربة والنبات  ذات قلوية معتدلة كانت جميعها مبازل منطقة الدراسة

 . (91،99 الخريطة) ها للريإستخدامعند 

 

 (31)الجدول
 ( PHللري بالنسبة لمحتواه من قيم االس الهيدروجيني ) المياهصالحية 

االس 

 الهيدروجيني
 مدى صالحيتها خصائصها

النماذج 

المدروسة لمياه 

مبازل شبكة 

الحسينية وبني 

 حسن

النماذج 

المدروسة لمياه 

مبازل شبكة عين 

 التمر

 4اقل من 
 مياه حامضية عالية

 

 ال تصلح للري

 
 

 

4-، 

ظم تصلح لري مع حامضية خفيفةمياه 

 المحاصيل

 

 

 

، 

صالحة لري كافة  مياه عذبة

 المحاصيل

 

 

 

،-، 

تصلح لري معظم  مياه قلوية معتدلة

 المحاصيل

 

 المواقع جميع
0،2،1،4،5،،،

، 

 ،اكثر من 
 مياه قلوية شديدة

 

 ال تصلح للري
 

 

 : على باإلعتمادالمصدر  

 .(51و)(52) الجدولعلى بيانات 

 .،2،ص 2001،  اإلسكندرية، منشأة المعارف ،  األراضيماهر جورجي نسيم ، طرق تحليل 
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 (47)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسنPH) للقلوية بالنسبة المياهصالحية 

 
 .(0،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات     
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 (44)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل عين التمرPH) للقلوية بالنسبة المياهصالحية 

 
 .(0،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات  

 

 

 الكالسيوم مياه المبازل ومشكلةرابعاً :

ً للصوديوم  كالسيومن الأ ً مشابها بصورة  يتراكم على سطح التربةفهو ، يسلك سلوكا

الى نسبة الكالسيوم نسبة ان زيادة و مغنيسيومأفضل من الصوديوم ولكن بدرجة أقل من ال

 ،(1)يز المغنيسيومترك وخفض SARزيادة ملوحة التربة وقيم  إلى يؤدينسيوم في ماء الري يالمغ

نسبة الكالسيوم  إرتفاع( لقد سجلت جميع المواقع المدروسة 96(و)99) الجدولكما هو مبين في 

ها للري يسبب مشاكل للترب المروية بها بالنسبة لمحتواه من إستخدامإلى المغنيسيوم وأن 

 الكالسيوم . 

                                                           

 .11،ص ، مصدر سابقصفا مهدي عبد الكاظم (5)
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 ً  سيوم ي: مياه المبازل ومشكلة المغنخامسا

( مع المواصفات (%MGسيوم ينسبة المئوية للمغنال (عند مقارنة91يتضح من الجدول )

على النباتات من ناحية  لها تأثير ال يوجديتبين لنا أن مياه مبازل منطقة الدراسة  القياسية للري

ظر ) ين   سيومي( من المغن %90سيوم إذ سجلت جميع المواقع نسب أقل من )يالنسبة المئوية للمغن

 . (99،96 الخريطة

 

 (32)الجدول
 للري بالنسبة لمحتواه من النسبة المئوية للمغنيسيوم  المياهصالحية 

صنف 

 المياه

النماذج المدروسة  مدى مالئمة المياه سيوم%يالمغن خصائصه

لمياه مبازل شبكة 

الحسينية وبني 

 حسن

النماذج المدروسة 

لمياه مبازل شبكة 

 عين التمر

 ممتاز ( 0) 

 

أي تأثير على  ال يوجد %50من  قلا

 تالنباتا

، 4، 4، 1، 2، 0 المواقع جميع

5 ،، ،، 

 خطير ( 2) 

 

   خطير على النباتات تأثيره %50من  ثراك

 على :  باإلعتمادالمصدر 

 .(،5(و)،5) الجدولبيانات  

قحطان محمد صالح حسن ، تقييم نوعية مياه المبازل عند شمال مدينة بغداد ومدى صالحيتها ألغراض الري ، مجلة   

 .5،،ص2002، 1التقني ، العدد 
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 (44)الخريطة
 مياه مبازل الحسينية وبني حسن( لنماذج %MG)صالحية الماء للنسبة المئوية للمغنيسيوم 

 
 .(2،المصدر : باالعتماد على بيانات الجدول )   
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 (48) الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل عين التمر%MGللنسبة المئوية للمغنيسيوم ) المياهصالحية 

 
 .(2،)الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات  

 

 ً  : مياه المبازل ومشاكل الصوديوم سادسا

نسبة امتزاز الصوديوم لغرض اإلفادة منها في تحديد مشكلة نفاذية الماء  إستخداملقد تم 

( بان نسبة امتزاز الصوديوم تتباين في نماذج المياه 91)الجدولفي التربة ويتضح من نتائج 

االخرى قليلة المواقع الت وكانت أكثر المواقع عالية الصوديوم إلى عالية جداً ، في حين كان

 ديوم .متوسطة الصو
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 (37)الجدول
 األمريكيمتزاز الصوديوم حسب تصنيف مختبر الملوحة أ نسبةل وفقا  للري  المياهصالحية 

النماذج المدروسة لمياه  مدى صالحيتها SAR خصائصه الصنف

مبازل شبكة الحسينية 

 وبني حسن

النماذج 

المدروسة 

لمياه مبازل 

شبكة عين 

 التمر

S1  قليل

 الصوديوم

اقل من 

00 

الماء مالئم لري معظم 

المحاصيل ولمعظم أنواع 

الترب تقريبا عدا المحاصيل 

 الحساسة جدا للصوديوم .

  

S2  

متوسط 

 الصوديوم

الماء مالئم للترب ذات  00-02

النسجة الخشنة وذات نفاذية 

جيدة وغير مالئم للترب 

الناعمة النسجة خاصة عند 

عدم كفاية الغسل ووجود 

في كمية قليلة من الجبس 

 التربة .

04،01،02 5،4،1،2،0 

،،، 

S3  

عالي 

 الصوديوم

الماء ضار ألغلب الترب  ،02-2

وتتطلب بزل وغسل جيد مع 

 الجبس . إستخدام

00،،،،،،،5،4،1،2،0 

21،20،20،0،،0،،05 

22،2،،2، 

 

S4  عالي

الصوديوم 

 جدا

أكثر من 

2، 

الماء عادة يكون غير صالح 

 ألغراض الري .

02،0،،00،2 

25،24،22 

 

 على :  باإلعتمادالمصدر 

 (،5( و)52) الجدولبيانات  

 .،0، ص،200أالستخدام الزراعي للماء محدود الجودة ، مكتبة بستان المعرفة، اإلسكندرية ، عبد المنعم محمد بلبع ،  

 

( مع المواصفات القياسية (SARالصوديوم  امتزاز( لقيم 91وعند مقارنة نتائج الجدول)

 مناطق هي: ثالثةلى عوبني حسن تنقسم  يتبين لنا أن مياه مبازل الحسينيةللري 

والماء مالئم للترب ذات النسجة الخشنة وذات  (11-10)من (SAR)التي يكون فيها  المواقع .1

نفاذية جيدة وغير مالئم للترب الناعمة النسجة خاصة عند عدم كفاية الغسل ووجود كمية قليلة من 

 . ( مواقع1ددها )وع الجبس في التربة

الماء ضار ألغلب الترب وتتطلب بزل وغسل جيد  (16-11)من (SAR)التي يكون فيها  المواقع .1

 . ( موقع11وعددها ) الجبس إستخداممع 

نظر ) ي   ( مواقع9وعددها ) غير مالئم للري (16)أكثر من (SAR)التي يكون فيها  المواقع .1

 . (99 الخريطة
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 (43)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسنSAR)الــ وفقا  لنسبة المياهصالحية 

 

 .(1،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات 
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 وهي (11-10)فيها من(SAR)ـــلأما نماذج مياه عين التمر فكانت جميع المواقع قيم ا

للترب ذات النسجة الخشنة وذات نفاذية جيدة وغير مالئم للترب الناعمة النسجة خاصة  ةمالئم

 .(91 الخريطةنظر ) ي  . عند عدم كفاية الغسل ووجود كمية قليلة من الجبس في التربة

 

 (46)الخريطة 
 اذج مياه مبازل عين التمر( لنمSAR)الــ نسبةوفقا  ل المياهصالحية 

 

 .(1،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات 

 

 

 

 

 

 (34)الجدول
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 وفقا  للنسبة المئوية للصوديومللري  المياهصالحية 
 النسبة الصنف

المئوية 

 للصوديوم

خصائصه

 ا

النماذج المدروسة لمياه  مدى صالحيتها

مبازل شبكة الحسينية وبني 

 حسن

النماذج 

المدروسة 

لمياه مبازل 

شبكة عين 

 التمر

قليل 

 الصوديوم

اقل من 

20 

الماء مالئم لري معظم  ممتاز

المحاصيل ولمعظم أنواع 

 الترب تقريبا عدا

المحاصيل الحساسة جدا 

 للصوديوم 

  

قليل 

 الصوديوم

الماء مالئم للترب ذات  جيدة 20-40

النسجة الخشنة وذات 

نفاذية جيدة وغير مالئم 

للترب الناعمة النسجة 

خاصة عند عدم كفاية 

الغسل ووجود كمية قليلة 

 من الجبس في التربة .

1 4،1،2،0 

،،،،5 

متوسط 

 الصوديوم

الماء ضار ألغلب الترب  مقبولة 0،-40

وتتطلب بزل وغسل جيد 

 الجبس . إستخداممع 

،،،،5،4،2،0،2،،،00،00، 

02،05،01،0،،0،،02،0، 

22،20،20،21،24 

2،،2،،25،22 

 

عالي 

 الصوديوم

مشكوك  0-20،

 بها

عادة يكون غير الماء 

 صالح ألغراض الري

  

عالي 

الصوديوم 

 جدا

اكبر من 

20 

   هإستخدامال يمكن  غير مالئم

 على :  باإلعتمادالمصدر : 

 .(،5و)(52) الجدولبيانات  

 تأثير ملوحة التربة في اإلنتاج الزراعي لتربة ضفاف وأحواض نهر، د الموسوي ، نجم عبد هللا رحيم نصر عبد السجا 

 . 250، ص،200، 50الفرات المزروعة في محافظتي البصرة وذي قار، مجلة آداب البصرة ، العدد 

 

صفات القياسية للري ا( للنسبة المئوية للصوديوم مع المو99وعند مقارنة نتائج الجدول)

 لى منطقتين هي:عمبازل الحسينية وبني حسن تنقسم  يتبين لنا أن مياه

الماء مالئم للترب ذات النسجة الخشنة وذات (% 90-10)من (Na%)التي يكون فيها  واقعالم .1

نفاذية جيدة وغير مالئم للترب الناعمة النسجة خاصة عند عدم كفاية الغسل ووجود كمية قليلة من 

 وعددها موقع واحد . الجبس في التربة

(% الماء ضار ألغلب الترب وتتطلب بزل وغسل 60-90من) (Na%)التي يكون فيها  واقعالم .1

 . (94ظر ) الخريطة( موقع ين  19وعددها )جيد مع إستخدام الجبس 
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 (46)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن صالحية الماء بالنسبة المئوية للصوديوم

 

 .(4،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات     
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 ين ظر(% 90-10)من(Na)%فيها تكون التي المواقع جميع فكانت التمر عين مبازل مياه أما .1

 (.90 الخريطة)

 (40)الخريطة
 بالنسبة المئوية للصوديوم لنماذج مياه مبازل عين التمر المياهصالحية 

 
 .(4،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات  

 

 ً  : مياه المبازل ومشكلة الكبريتات والكلورايد سادسا

اقل من احتمال تكوينها نتيجة لوجود الكلورايد وان  فرصة تكون ملوحة الكبريتات تعد   أن

كون له نصف التأثير الضار لتركيز عنصر الكلورايد ،  نفس التركيز من عنصر الكبريتات ي

ت للري بالنسبة الحتوائه على ايونات الكلورايد والكبريتا المياهلذلك فانه عند قياس مدى صالحية 

 : ( 96و  99الجدولظر ) ين  (1)نستعمل المعادلة اآلتية فانه

 CL+ 1/2 SO4 

 :  حيث
Cl                      كلورايد =So4الكبريتات = 

                                                           
 .169، ص1464، اإلسكندريةمسعود ، الري الزراعي ، دار المطبوعات الجديدة ،  إبراهيمفتحي  (1)
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 (34)الجدول
 الحسينية وبني حسن  لنماذج مياه المبازل الكبريتات والكلورايد تراكيز

رقم 

 النموذج

 )ملغم/لتر( كبريتات0/2كلورايد + المبزل

 تموز الثاني كانون

 1499 1901 بداية مبزل اسود 1

 106409 1099 وسط مبزل اسود 1

 149909 1449 مصب مبزل اسود بمبزل الرزازة 1

 110609 449 عون إمامبداية مبزل  9

 1160 1191 عون إماموسط مبزل  9

 1140 1191 عون بمبزل الرزازة إماممصب مبزل  6

 109909 416 نوح بمبزل كربالء إماممصب مبزل  9

 1119 1191 بداية مبزل كربالء الجنوبي 1

 111 919 بداية مبزل المشورب 4

 119109 1196 وسط مبزل المشورب 10

 109909 44109 مصب مبزل المشورب بمبزل كربالء 11

 91109 91109 بداية مبزل ابو سفن 11

 96609 991 وسط مبزل ابو سفن 11

 911 999 ابو سفن بمبزل كربالء مصب مبزل 19

 99109 919 منصور إمامبداية مبزل  19

 1101 1091 منصور إماموسط مبزل  16

 1611 194409 منصور بمبزل الرزازة إماممصب  19

 191909 196609 بداية مبزل الرزازة 11

 191609 191109 وسط مبزل الرزازة 14

 1106 1116 مصب مبزل الرزازة قرب مبزل عون 10

 110009 110909 مبزل الرزازة قرب مصب مبزل اسود 11

 100909 1019 نهاية مبزل الرزازة 11

 94109 99109 بداية مبزل الهنيدية 11

 49909 191 مصب مبزل الهنيدية على مبزل السجلة 19

 414 14909 بداية مبزل السجلة 19

 64109 661 مصب مبزل كريط بمبزل السجلة 16

 69409 99109 مبزل التويهية بمبزل السجلةمصب  19

 19609 119909 مصب مبزل السجلة على نهر الفرات 11

 على : باإلعتمادالمصدر     

 .(2،( و)0،) الجدولبيانات        
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 (38)الجدول
 عين التمر لنماذج مياه المبازل قيم الكبريتات والكلورايد

رقم 

 النموذج

 )ملغم/لتر( كبريتات0/2الكلورايد+ المبزل

 تموز كانون الثاني

 111109 110909 (1مبزل عين التمر ) 1

 1611 1911 (1مبزل عين التمر ) 1

 160109 1909 (1مبزل عين التمر ) 1

 101609 101009 (9مبزل عين التمر ) 9

 110409 111609 (9مبزل عين التمر ) 9

 109609 1411 (6مبزل عين التمر ) 6

 199109 191609 (9التمر )مبزل عين  9

 على : باإلعتمادالمصدر     

 .(4،( و)1،) الجدولبيانات        

 

إن مياه المبازل في محافظة كربالء تختلف من  (96و) (99)الجدوليتضح من نتائج 

الكلورايد فيها باختالف مواقع العينات واستناداً إلى تصنيف مختبر والكبريتات حيث تركيز 

الكبريتات الملوحة األمريكي يتضح أن معظم المواقع تعد من المياه عالية المحتوى بأيون 

ها للري إال في حالة أدارة التربة والمياه ، في حين تقع بعض المواقع إستخدامالكلورايد وال يمكن 

 والكبريتات . بالنسبة لمحتواها من الكلورايد ها للريإستخدام مشكوك فيضمن المياه 
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 (33)الجدول
 للري بالنسبة لقيم الكبريتات والكلورايد حسب مختبر الملوحة  المياهصالحية 

صنف 

 المياه

الكلورايد  خصائصه

 ملغم/لتر

النماذج المدروسة  مدى مالئمة المياه

لمياه مبازل شبكة 

 حسن الحسينية وبني

النماذج 

المدروسة لمياه 

مبازل شبكة 

 عين التمر

 ممتاز (  1) 

 

اصغر من 

042 

مع جميع  أمينالماء 

 النباتات

 

  

  جيد (  1) 

042-250 

صالح للنباتات المحتملة 

للكلور مع ظهور أضرار 

طفيفة إلى متوسطة على 

 النباتات الحساسة للكلور

  

  مسموح به (  1) 

250-425 

للنباتات جيدة صالح 

التحمل للكلور مع ظهور 

أضرار طفيفة إلى 

متوسطة على النباتات 

 األقل تحمال للكلور

  

مشكوك  (  9) 

 فيه

 

425-،00 

الماء ال يزال يصلح 

للنباتات جيدة التحمل 

للكلور والتي يمكن أن 

تظهر عليها أضرار 

 طفيفة إلى متوسطة

02 ،01 ،05 ،2، ،

2، 

 

 ،، ،، 5، 4، 1، 2، 0 غير مالئم للري 00، أكثر غير مالئم ( 9 )

،2 ،، ،00 ،00  ،04  

،0، ،0، ،02 ،0، 

،20 ،20 ،22  ،21 

،24  ،25 ،22 

،،،،5،4،1،2،

0 

 على : باإلعتمادالمصدر  

 .(4،(و)1،(و)2،و)(0،)الجدولبيانات     

Shalhevet, J., J. Kamburov, Irrigation and Salinity, India, 1976 ،p.11. 

 

مع المواصفات القياسية للري  د والكبريتات( للكلوراي99وعند مقارنة نتائج الجدول)

 هي: طقتينلى منعتنقسم  الحسينية وبني حسن يتبين لنا أن مياه مبازل

تستعمل في ري  (ملغم/لتر910-919)من د والكبريتاتلكلورايقيم اكون فيها تالتي  المواقع .1

( 9وعددها ) يمكن أن تظهر عليها أضرار طفيفة إلى متوسطةالنباتات جيدة التحمل للكلور والتي 

 . مواقع

 غير مالئم للري (ملغم/لتر910)أكثر من د والكبريتاتلكلورايقيم اكون فيها تالتي  المواقع .1

 . (91 الخريطةظرين  ( موقع) 11وعددها )
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 (41)الخريطة
 لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن والكبريتات للكلورايد صالحية الماء بالنسبة

 

 .(،،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات  
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 هي : ياه مبازل عين التمر فضمت منطقة واحدةأما نماذج م

نظر ي  ) غير مالئم للرير (ملغم/لت910)أكثر من د والكبريتاتلكلورايقيم اكون فيها تالتي  واقعالم .1

 . (91 الخريطة

 

 (42)الخريطة 
 لنماذج مياه مبازل عين التمر للكلورايد والكبريتات بالنسبة المياهصالحية 

 

 .(،،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات  
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 سابعاً : مياه المبازل ومشكلة النترات

مشاكل قليلة  منطقة الدراسة وبشكل عام ذاتبان مياه مبازل  (91) يتضح من الجدول

 الى متوسطة من حيث محتواها من النترات .

 (36)الجدول
 حسب تصنيف مختبر الملوحة االمريكي  النترات للري بالنسبة لمحتواه من المياهصالحية 

صنف 

 المياه
 خصائصه

النترات 

 ملغم/لتر

مدى مالئمة 

 المياه

النماذج المدروسة لمياه مبازل 

 شبكة الحسينية وبني حسن

المدروسة النماذج 

لمياه مبازل شبكة 

 عين التمر

 (1 ) 
 قليل

 
 5اصغر من 

أي  ال يوجد

تأثير على 

 النباتات

0 ،2 ،1 ،4 ،، ،، ،، ،00 ،00 

0،،05،04،01،02،21 

22،2،،2،،25،24 

،،،،5،4،1،2،0 

 10-5 متوسط ( 1) 

تأثيره خفيف 

متوسط  إلى

 على النباتات

5 ،2 ،00 ،0، ،02 ،0، 

22،20،20  

 10اكبر من  غير صالح ( 1) 
خطير  تأثيره

 على النباتات

 
 

 على :  باإلعتمادالمصدر  

 .(5،و)(4،)الجدولبيانات     

Sumayah Amal AL din Majeed, Study of Groundwater And Possible Use In Irrigation  
(Dibdibba Formation As A Case Study) , Master Thesis, Collage Of Engineering , University 
Of Babylon ,2014 , p.96.                                                                                                                            

 

القياسية للري صفات ا( مع المو3NO(( لقيم النترات 91وعند مقارنة نتائج الجدول)

 لى منطقتين هي:عمبازل الحسينية وبني حسن تنقسم  يتبين لنا أن مياه

ه ال ي ظهر أي تأثير على إستخدامو (ملغم/لتر9)أصغر من NO)3(التي يكون فيها  المواقع .1

 . ( موقع14وعددها ) النباتات

ي ظهر تأثير خفيف الى متوسط  هإستخدامو(ملغم/لتر10-9)من NO)3(التي يكون فيها  المواقع .1

 . (91 الخريطةنظر ي   )( مواقع 4وعددها ) على النباتات
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 (47)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل الحسينية وبني حسن3NO) للنترات صالحية الماء بالنسبة

 
 .(2،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات   

 



 

  

 

 
151 

(ملغم/لتر لجميع المواقع   9أقل من ) لجميع المواقع النتراتقيم أما مياه مبازل عين التمر فكانت 

 .(99 الخريطةنظري  ) 

 (44)الخريطة
 ( لنماذج مياه مبازل عين التمر3NO) للنترات بالنسبة المياهصالحية 

 
 .(2،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات 

 

 

 

 ثامناً : مياه المبازل ومشكلة البورون 

تعد مياه مبازل منطقة الدراسة وبشكل عام من المياه التي تكون فيها مشكلة البورون 

كانت بعضها حين متوسطة بالنسبة للمحاصيل الحساسة ، حيث كانت اغلب المواقع متوسطة في 

 . (94ظرالجدول ) ين   مياهها للري إستخداممقبولة ومواقع قليلة كان مشكوك في 
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 (36)الجدول
 األمريكيحسب تصنيف مختبر الملوحة  للري بالنسبة لمحتواه من البورون  المياهصالحية 

صنف 

 المياه

البورون  خصائصه

 ملغم/لتر

النماذج المدروسة  مدى مالئمة المياه

لمياه مبازل شبكة 

 الحسينية وبني حسن

النماذج 

المدروسة 

لمياه مبازل 

شبكة عين 

 التمر

 قليل ( 1) 

 

 ، 01، 02، 00، 00، ، لكل المحاصيل الماء أمين 025اصغر من 

04 ،05 ،21 ،2، ،2، 

 

 (1 )  

 متوسطة

 

025-0 

الماء يظهر ضرر خفيف 

إلى متوسط على 

 المحاصيل الحساسة

0 ،2 ،1 ،4،5 ،20 ،

20، 24 ،25 ،22 

 

 (1 )  

 مقبولة

 

0-2 

الماء يظهر ضرر خفيف 

وسط على إلى مت

المحاصيل نصف 

المحتملة )المتوسطة 

 (المقاومة

22،0،،0،،،،، ،،،،5،4،1،

2،0 

مشكوك  ( 9) 

 بها

الماء يظهر ضرر خفيف  2-4

إلى متوسط للمحاصيل 

 المقاومة

0،،02،2  

الماء خطر على جميع  4من  أكثر غير صالح ( 9) 

 أنواع المحاصيل

  

 على :  باإلعتمادالمصدر 

 .(،،(و)،،)الجدولبيانات  

استصالح األراضي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، بدر جاسم عالوي ، خالد بدر حمادي ،  

 .015، صبدون سنة طبع

صفات القياسية للري يتبين لنا ا( مع المو(Bبورون( لقيم ال94وعند مقارنة نتائج الجدول)

 لى منطقتين هي:عقسم أن مياه مبازل الحسينية وبني حسن تن

وعددها  الماء أمين لكل المحاصيلو لتر(ملغم/009)أصغر من البورونالتي يكون فيها  المواقع .1

 ( موقع .10)

يظهر ضرر خفيف إلى  هإستخدامو (ملغم/لتر1-009)أصغر من البورونالتي يكون فيها  المواقع .1

 . ( موقع10وعددها ) متوسط على المحاصيل الحساسة

ضرر خفيف إلى متوسط يظهر  هإستخدامو (ملغم/لتر1-1)منالبورون  التي يكون فيها المواقع .1

 .( مواقع9وعددها ) على المحاصيل نصف المحتملة

يظهر ضرر خفيف إلى متوسط  هإستخدامو (ملغم/لتر9-1)منالبورون  التي يكون فيها المواقع .9

 . (99 الخريطةنظر ي   ( مواقع )1وعددها ) للمحاصيل المقاومة
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 (44)الخريطة
 مياه مبازل الحسينية وبني حسن( لنماذج B) للبورون  صالحية الماء بالنسبة

 

 .(،،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات 

 



 

  

 

 
151 

(ملغم/لتر 1-1أقل من ) لجمع المواقع قيم البورونأما مياه مبازل عين التمر فكانت  

 .(96 الخريطةينظر )  لجميع المواقع

 (48)الخريطة
 التمرعين ( لنماذج مياه مبازل B) للبورون  بالنسبة المياهصالحية 

 

 (،،) الجدولالمصدر : باالعتماد على بيانات 
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 المياه المالحة ألغراض الري إستخداماتتجارب 

المياه المالحة ألغراض  إستخدامالنظري والتجريبي الذي تبنى عليه أمكانية  األساسأن 

 -الري يكمن فيما يلي:

أن كثير من المحاصيل الزراعية وخاصة المتحملة للملوحة منها تستطيع تحمل مستويات عالية  -

بين ملوحة ماء الري وملوحة محلول  االتزانتحققت حالة من  أذامن ملوحة مياه الري ، خاصة 

 التربة لطبقة الجذور .

 تسمح بتجمع األمالح ال خصائص التربة المستغلة ذات النسجة الخفيفة والنفاذية العالية التي -

 وتراكمها .

الحسنة للتربة والمياه وتوفر البزل الطبيعي أو  اإلدارةوفي الحالتين يمكن تحقيق ذلك من خالل  -

إلى) مياه الري بمستويات عالية تصل ملوحتها  إستخدامالظروف يمكن  هذه االصطناعي ففي مثل

 ألغراضمياه المبازل  إستخدامعلى نتائج تجارب  االطالعولغرض ، (1)مايكروسيمنز(9000

 نجاح إلىمعظمها  فسوف نوجز بعض هذه النتائج التي تشير، العالم  الري في بعض بلدان

 هذه المياه ألغراض الري والزراعة . إستخدام

وريات االتحاد ـدى جمهـستان احـأوزبك وريةـقند عاصمة جمهـربة جنوب مدينة طشـتج. 1

السابق ، هدفت التجربة الوصول الى امثل أسلوب ري يستخدم فيه مياه البزل مع مياه  السوفيتي

(كغم/هكتار 1611) زراعةوتم في هذه التجربة  اقتصاديةالنهر في ري محصول القطن  بصورة 

كان  األولخمس قطاعات ألجل المقارنة ، فالقطاع  إلىحيث تم في هذه التجربة تقسيم الحقل 

النهر والقطاع الثاني كان الري بمياه البزل والثالث تم الري فيه بمياه النهر بالرية الري فيه بمياه 

وفي باقي الريات بمياه البزل والقطاع الرابع كان الري بمياه جوفية حيث وجد في هذه  األولى

تطور مراحل النبات كما وجدت  أوجهالنباتات كانت متساوية تقريباً في جميع  أطوالالتجربة أن 

الفرق في كمية أنتاج الحاصل بين جميع  أماالحاصل  األوزانوق طفيفة في متوسطات فر

وباقي  رية مياه نهر ألولالقطاعات لم يكن كبيراً وتمت التجربة لمدى بعيد من الزمن بالري 

 .(1)الجيدة للترب اإلدارة(مايكروسيمنز مع 9900-9000الريات بمياه بزل ذات محتوى ملحي )

المياه المالحة على نطاق  تإستخدموفي الواليات المتحدة وعلى وجه الخصوص في غربها . 1

 10واسع في ري كثير من المحاصيل الزراعية بنجاح ففي وادي باكسوس البالغة مساحته حوالي 

وتستخدم فيه المياه المالحة التي تتراوح ملوحتها ، سنة  10ألف هكتار مستغل زراعياً منذ حوالي 
                                                           

، كلية في الري ، أطروحة دكتوراه هاإستخداموإمكانية مهدي عبد الكاظم عبد ، دراسة نوعية مياه نهر صدام  (1)

 .19،ص 1449، جامعة الموصل ، الزراعة والغابات 
 91مياه الصرف الزراعي في ري القطن ، مجلة العلوم الزراعية العراقية ، العدد  إستخدامجواد علي فالح ،  (1)

 .1،4، ص 1011، 
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سيمنز وبدرجة تفاعل ومايكر (9119(ملغم/لتر وبتوصيل كهربائي يساوي )1100-4900)

أساليب عديدة في مجال التعايش مع  تإستخدم( ولقد 6(وبنسبة أمتزاز الصوديوم تساوي )901)

ظروف الملوحة مثل الري بالمروز وأن حاصل المحاصيل الزراعية وخاصة القطن المستغل في 

مياه  تإستخدمالري بالرش لمحصول الجت حيث  إستخدممرضي ومقبول ، كما  األراضيهذه 

 وإنتاج أوراقحظ أي تأثيرات غير مرضية على (ملغم/لتر ولم تل9000ت ملوحتها )تراوح

في هذا المجال في جنوب تكساس في تربة  أخرىوينقل لنا الباحث تجربة ، محصول الجت 

 امتزازوذات نسبة  (ملغم/لتر9100-1100ملوحتها بين)مياه تراوحت  إستخدممزيجية رملية فقد 

دور  لألمطارمصدر آخر فقد كان  إستخدامالمياه المالحة دون  إستخدام( وكان 19-9تتراوح )

المياه المالحة في الزراعة وقد  إستخدام باإلمكانالمتراكمة واستنتج انه  األمالحفي غسل  كبير

بين المحاصيل رغم  اختالفخمس سنوات أن ليس هنالك  استمرتأتضح من تلك التجربة التي 

 .(1) في نوعية مياه الري اختالف

خاصة في الدول التي  كفوءمياه البزل بشكل  تإستخدمفقد  أما في تجارب الوطن العربي. 1

تعاني من نقص في المصادر المائية مثل مصر وتونس والمغرب ففي مصر التي لها تاريخ 

ستثمار كل قطرة ماء في ظل إمن التجارب العالمية في  استفادتطويل في مجال الري فقد 

لها العديد محدودية الموارد المائية من جهة وتزايد الطلب على المياه نتيجة للتزايد السكاني ، و

مياه البزل  إستخدامت فيها المياه المالحة ومن هذه التجارب في مجال إستخدممن التجارب التي 

في  إستخدمثالث مناطق و اختيارمحافظة الشرقية اذ تم الفي منطقة أوالد صقر احد مراكز 

بزل ( مياه مخلوطة ) مياه عذبة ومياه  إستخدمماء عذب والمنطقة الثانية  األولىالمنطقة 

ت مياه بزل وكانت المحاصيل المزروعة هي ) القمح ، الفول ، الرز ، إستخدموالمنطقة الثالثة 

المحاصيل في  إنتاجيةفي هذه التجربة على اآلثار االقتصادية على  التأكيدالقطن ، الذرة ( وتم 

بيرة بين المقارنة بسبب تغير نوعية مياه الري ولم تظهر التجربة فروق ك ألجلتلك المناطق 

مياه البزل في غسل الترب الملحية ففيها  إستخدامفي مجال  أخرى، تجربة  (1)المناطق الثالث

الترب الملحية في مصر حيث بينت  استصالحالباحث المصري الجبلي المياه المالحة في  إستخدم

 (9000-1000االستفادة من مياه البزل التي تتراوح ملوحتها ) باإلمكاننتائج التجربة انه 

 .(1)من عملية الغسل األولىملغم/لتر في غسل الترب الملحية في المراحل 

                                                           
 .164، ص مصدر سابقملوحة التربة ، حمد حيدر الزبيدي ،ا(1)
بعض  إنتاجيةمياه الصرف الزراعية على  ستخدامإل قتصاديةاإلأحمد محمد الفاروق سعد الدين ، اآلثار  (1)

 . 1001المحاصيل الرئيسية في مصر ، أطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس ، 
 .199احمد حيدر الزبيدي ، ملوحة التربة ، مصدر سابق ، ص (1)
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المياه المالحة بنجاح  إستخدام إلىالعلمية  األبحاثأما في العراق فتشير التقارير ونتائج بعض . 9

المياه المالحة  إستخدامي أشارت إلى أمكانية تالفي كثير من المواقع في وسط وجنوب العراق ، 

المباشر أو  ستخدامت بنجاح في الري من خالل اإلإستخدمألغرض الغسل واالستصالح ، وكذلك 

مياه اآلبار المالحة التي  إستخدامالمعروفة في هذا المجال  األمثلةومن بالخلط مع مياه عذبة ، 

(ملغم/لتر في منطقة الزبير في ري محصول الطماطم في التربة الرملية 11000تصل ملوحتها )

السائدة في هذه المنطقة ، وهناك العديد من التجارب التي أجريت وتجري في الصحراء الغربية 

لري عدد  م/لتر(ملغ9000-9000تصل ملوحتها )مياه مالحة  إستخدمفي الوقت الحاضر حيث 

 .(1)بنجاح كبير من المحاصيل الزراعية

بة مياه وادي المر وهو مبزل مياه البزل في الري فهي تجر تإستخدممن التجارب التي و

الفحوصات الكيميائية والفيزيائية للمياه  إجراءلمياه مشروع ري الجزيرة الشمالي فبعد  رئيس

أثر ـطة دون أن يتـوالحن يرـالمياه في ري وزراعة الشع إستخداموتحليل النتائج فتبين أمكانية 

ً  هإستخدام وإمكانية كثيراً  اإلنتاج في زراعة المحاصيل المتحملة للملوحة واستعماله في  أيضا

 .( 1)غسل الترب الملحية

مياه بزل ملوحتها  تإستخدمكلية الزراعة في جامعة البصرة/ أخرىجربة في تو

(مايكروسيمنز/سم ، وتم الري بمياه منخفضة الملوحة يبدأ فيها الري بالتنقيط 9000-1900)

تعانة بمياه المياه العذبة واالس إستخدامببريتين متتاليتين ونهايتها بالري السطحي وتقليل الري 

بة ونمو النبات ، وبينت والحظ انه لم يظهر تأثيراً كبيراً على صفات الترالبزل بمقدار ريتين 

 عالية التجربة للدور الذي تلعبه طريقة الري في تقليل ملوحة التربة حتى وأن كانت المياه 

 . (1)الملوحة

مياه المصب العام ذو توصيل كهربائي  إستخدامتجربة أخرى لزراعة الحنطة ب

غريب وفي تربة ومياه نهر عذبة مأخوذة من نهر أب(مايكروسيمنز بالخلط والتناوب مع 9000)

طينية غرينية وتربة رملية مزيجيه لمعرفة تأثير نوعية مياه الري باختالف النسجة وأظهرت 

عن المروية بالمياه العذبة  %19كفاءة الري المستمر بالمياه المالحة بنسبة  إنخفاضالنتائج إلى 

في حالة الري بالتناوب في الترب ذات النسجة الطينية الغرينية ، اما في  %4وانخفضت بنسبة 

( مياه مالحة %19المياه بالخلط بنسبة ) إستخدامالترب الرملية الغرينية فقد ازدادت كفاءة 

                                                           
 .16،صمصدر سابق ، مهدي عبد الكاظم عبد (1)
هدى هاشم بدر ، التحليل المورفورمتري الكمي لحوض وادي المر وتقييم نوعية المياه الجارية فيه ، مجلة  (1)

 .90،ص 1011،  األول، العدد  11جامعة دمشق للعلوم الهندسية ، المجلد
و داخل راضي نديوي ، تأثير التناوب بالري السيحي والتنقيط وملوحة ماء الري على خصائص التربة ونم (1)

 .99،ص1011، 91زراعية العراقية ، العددالنبات في تربة طينية ، مجلة العلوم ال
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ذ هدفت الدراسة إلى توفير ماء عذب من جراء إة عن المروية بالمياه العذبة ، ( مياه عذب99%)

( ماء %91دارة الري بالتناوب وبالخلط بين المياه العذبة والمالحة ، فقد تم توفير )إ إستخدام

 إستخدام( ماء عذب عند %66( و )%99( و )%11الري بالتناوب وتوفير ) إستخدامعذب عند 

ماء  %90ماء مالح ( ، ) %19ماء عذب و %99ء مالح بالنسب التالية )خلط ماء عذب مع ما

ماء مالح ( على التوالي ولكلتا  %19و %99ماء عذب و %19ماء مالح ( ، ) %90عذب و

 . (1)التربتين

 المحاصيل لري المبازلمياه  إستخداممكانية إ إلى أشارتهذه الدراسات  إنمن هذا نستنتج 

تبني وسائل أدارة للماء والتربة والمحصول بهدف المحافظة على  ستخدامعلى أن يرافق هذا اإل

فضالً عن إن بعض المواقع كانت ذات نوعية مياه التوازن الملحي والمائي في المحيط الجذري ،

فيمكن االستفادة منها بشكل مباشر بدون أجراء إي  تقع ضمن الحدود المسموح بها لمعايير الري

أما المواقع التي  في المواقع التي تعاني من عدم وجود مصادر مائية أخرىمعالجة عليها وخاصة 

تسبب ضرراً  األحيانكانت غير صالحة للزراعة بل في كثير من ارتفعت فيها التراكيز و

المحافظة على المياه بصورة عامة لتقليل الضغط على  ألهميةوللمحاصيل الزراعية الحساسة ، 

طلق لقلة الوارد المائي للمياه السطحية وسيادة ظروف الجفاف مع زيادة المياه العذبة ومن هذا المن

الحاجة إلى ضرورة التوسع في األراضي الزراعية، لتزايد الطلب على الغذاء في ظل تزايد عدد 

من  أما في منطقة الدراسة باتكثير من الدول بمعالجات عديدة لمياه المبازل ال بادرت، السكان 

 للتمكن من هايتحري عن طرائق مختلفة لرفع كفاءة مياه المبازل فالضروري البحث وال

 استثمارها، وأن أهم هذه التوجهات الستثمارها ألغراض اإلنتاج الزراعي والحيواني هي :

 

 اإلنتاج النباتي

 أوالً : تنظيم جدولة الري بمياه المبازل:

لل من التأثيرات الناجمة عن قأهم المعالجات التي من شأنها أن ت تعتبر جدولة الري من

 :غراض الري من هذه المعالجات هيمثل هذه المياه أل استعمال

 

 ق : ائ: ويكون ذلك من خالل ثالث طر مياه البزل إستخدام:  1

 المباشر لمياه البزل  ستخداماإلأ. 

                                                           
في  األمالحالمياه المالحة بالتناوب وبالخلط في نمو الحنطة وتراكم  إستخدامحسين محمود شكري ، تأثير  (1)

 .1،ص1001مصدر سابق ،، التربة 
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في  هاإستخدامعادة إجراء التحليل الكيميائي لمياه البزل المراد إينبغي في هذه الطريقة 

ها ماإستخدأو االيونات السامة فيمكن  األمالحكانت ال تحتوي تركيزات عالية من  فإذاالزراعة 

، (1)توفر تربة ذات نفاذية عالية أوزراعة محاصيل متحملة  أماكانت خالف ذلك فهذا يتطلب  وإذا

وقد تم تصميم وبرمجة منظومة سيطرة مبرمجة لتحديد مدى صالحية مياه البزل المعني في 

فحوصات كيميائية للمياه من خالل نصب متحسسات  إجراءعملية السقي بدون الحاجة إلى 

منظومة  إلىمغموسة في مياه البزل والتي تقوم بالتغذية بالمعلومات المطلوبة عن نسبة الملوحة 

التنفيذي بالعمل أو التوقف  اإليعاز بإعطاءتلك المعطيات تقوم  إلىالغرض واستناداً لهذا  أعدت

 ة بـعيدة عن يـــالية نصب المنظومة في أماكن نائتمــوضخه من البزل ، والح المياهلمحطة سحب 

 .( 1)في تصميمها على الطاقة الشمسية االعتمادمصادر الطاقة الكهربائية فقد تم 

 المتقطعة :  ستخدامعادة اإلإب . 

نظام  إستخدامهذه الطريقة في أماكن وجود المياه العذبة فمن الممكن  إستخدامويقتصر 

ري ثنائي بالتناوب بين المياه العذبة ومياه البزل بحيث تستعمل المياه العذبة لبعض النباتات 

بينت الدراسات أن المراحل  إذومن ثم بعد ذلك ريها بمياه مالحة ، اإلنباتالحساسة في مراحل 

تروى بمياه مالحة ولمحاصيل  أنمياه عذبة بينما يمكن  إلىمن نمو المحصول تحتاج  األولى

 (1)متوسطة وعالية التحمل للملوحة

مياه البزل مع خلطها مع المياه العذبة تكون في حالة وجود مصدر مائي عذب  إستخدامعادة إج . 

جنب ماء البزل وهذه الطريقة سوف توفر كميات من مياه الري وبالتالي زيادة الرقعة  إلى

 .(9)الزراعية

 

 

 

 

 

                                                           

                Abbas Yasir Hussein ALjawei , Op.Cit , p. 3.                                       ) 1( 
لمنظومة سقي حديثة  والتشغيلعلي عبد العباس البكري ، داود مشير جاسم ، تقنية مستحدثة في السيطرة  (1)

الطاقة المتجددة ، مجلة جامعة بابل  إستخداموبمياه البزل العراقية بواسطة السيطرة التقنية المبرمجة  الستغالل

 .1911، ص1011،  9، العدد 11الهندسية ، جامعة بابل ، المجلد 
 موسى فتيخان ياسين ، تأثير الري بمياه البزل في مراحل نمو محصول الذرة البيضاء في تراكم الملوحة ونمو (1)

 .19،ص1006، 1، العدد9المحصول ، مجلة االنبار للعلوم الزراعية ، المجلد وإنتاجية
في  األمالحالمياه المالحة بالتناوب وبالخلط في نمو الحنطة وتراكم  إستخدامحسين محمود شكري ، تأثير (9)

 .1التربة ، مصدر سابق ،ص
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1 . ً  : معالجة المياه المالحة مغناطيسيا

 هاإستخداموتعد الطاقة المغناطيسية احد أنواع المعالجات الواعدة لمعالجة المياه المالحة 

حلول لمشكلة نقص المياه  إيجادفي االستثمار الزراعي ) النباتي والحيواني ( والتي تسهم في 

العذبة باعتبارها من اخطر المشكالت التي تواجه العالم ويرى كثير من العلماء بان عمليات 

ة تساعد طرائق جديد إيجادقتل بطيء للماء لذلك فان  إالالطرائق التقليدية ما هي  إستخدامالتحلية ب

ق التكنولوجية ائالطر أهم، ومن بين  (1)دون شك في حل كثير من المشاكل البيئية والصحية

 إستخدامهو ، الملوثة  ن اآلثار السلبية لمياه المبازلتتغلب على كثير م أنالواعدة التي يمكن 

لتصل  المياهأنابيب مغناطيسية ت حدث تركيز مكثف للمجال المغناطيسي من خالل جدار أنبوب 

الفيزيائية والكيميائية  المياهالماء وتؤثر فيه وأن هذا المجال يعمل على تغيير في صفات  إلى

الهيدروجينية الموجودة بين جزيئات الماء وجعلها أكثر قدرة  األواصروتأثيره على تكسر 

محلياً  هذه الطريقة هو أمكانية الحصول عليها وتصنيعها إستخدام، وأن ما يشجع على  (1)لإلذابة

، وتعد  واألوقاتها باختالف المواقع إستخدامفضالً عن ذلك سهولة ، بتكاليف مالية منخفضة 

ً من نصيب بئر زمزم الواقع في مكة المكرمة المحاط بالجبال  طريقة معالجة المياه مغناطيسيا

مها ـطع يرـية لم يتغـصحية ونق نطةـغناطيسية مما يجعلها مياه ممغذات الطبقات االرسابية الم

 .(1)اكتشافهاتأخر في الذي  سانـاإلن دخلـبدون تو

 

 ثانياً : اختيار المحاصيل ذات التحمل للمياه المالحة 

عتبار عند تحديد صالحية مياه الري ، عامل المحصول ذو أهمية كبيرة يؤخذ بنظر اال د  يع

الكلي أو  األمالحويعتمد على أساس اختيار المحاصيل ذات التحمل الواضح لمحتوى 

 قادرةمعين وذلك حسب ما يتوفر من نوعية مياه في المنطقة وتكون  أيونالتحمل لتركيز 

 (9)اكبر قدر من األمالح من دون أن يؤثر ذلك في نوعية اإلنتاج الزراعي امتصاصعلى 

 :  (10الجدول )ينظر  ومن هذه المحاصيل حسب درجة تحملها

 

                                                           
محمود إبراهيم متعب الجغيفي ، قاسم أحمد رمل الدليمي ، التوجهات المستقبلية لتنمية المياه الجوفية في  (1)

 .90، ص1011، 1، العدد اإلنسانيةمنطقة الجزيرة ، مجلة جامعة االنبار للعلوم 
ضياء عبد محمد ، تأثير المياه المعالجة مغناطيسياً وعمق ماء الري بالتنقيط على نمو وحاصل الخيار في  (1)

 .194، ص1019،  6البيوت الزجاجية ، مجلة ديالى للعلوم الزراعية العدد
 .90، صمصدر سابق محمود إبراهيم متعب الجغيفي ،  (1)
 .111، ص  مصدر سابق،  األراضي ستصالحإبدر جاسم عالوي ، خالد بدر حمادي ،  (9)
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 (20)الجدول

 تحملها لألمالحأهم المحاصيل حسب درجة 

 حساسة العنصر

 0000أقل من 

 متحملة

0000-1000 

 جيدة التحمل

1000-5000 

محتوى 

االمالح 

 الكلي

التفاح ، البرتقال ، السندي ، 

الخوخ ، الليمون ، الفاصوليا ، 

 الباذنجان

الحنطة ، الرز، الذرة ، الكتان ، عباد الشمس 

، ،الرمان ، التين ، الزيتون ، العنب ، الطماطم 

الفلفل ، القرنابيط ، الجزر ، البصل ، الخيار ، 

 البطيخ ، الرقي

 الشعير ، القطن ، نخيل التمور ، الجت ، اللهانة ،

 البنجر السكري

مياه مبازل 

الحسينية 

 وبني حسن

 9 ،6 ،9 ،4 ،11  ،11 ،11 ،19 

،19  ،16 ،10 ،11 ،11 ،19 ،19 ،

16 ،19 ،11 

1 ،1 ،1 ،9 ،1 ،10 ،19 ،11 ،14 ،11 

مياه مبازل 

 عين التمر
  9،6،9،9،1،1،1 

 الصوديوم

1-10% 10-10% 10-90% 90-60% 

الحنطة ، الشعير ، الطماطم  شوفان ، رز ، شيلم فاصوليا مشمش ، عنب ، رمان ، تين

، البنجر السكري ، قطن ، 

 جت

مياه مبازل 

الحسينية 

 وبني حسن

  1 00،،،2،،،،،5،4،2،0 

0،،05،04،01،02،00 

22،20،20،0،،02،0، 

22،2،،2،،25،24،21 

مياه مبازل 

 عين التمر

  ،،،،5،4،1،2،0  

 البورون

 ملغم/لتر 9-1 ملغم/لتر 1-1 ملغم/لتر1أقل من 

البرتقال ، التفاح ، التين ، العنب ، 

العرموط ، الليمون ، المشمش 

 ،الكرز ، الجوز ، الفاصوليا

الحنطة ، الشعير ، الذرة ، الفلفل ، 

البطاطا ، الزيتون ، الطماطم ، القطن ، 

 البطاطا ، عباد الشمس

النخيل ، البجر السكري ، الجت ، الباقالء ، 

 البصل ، الخس ، الجزر

مياه مبازل 

الحسينية 

 وبني حسن

04،01،02،00،00،،،2،5،4،1،2،0 

22،2،،2،،25،24،21،20،20،05، 
22،0،،0،،،،، 14،11،1 

مياه مبازل 

 عين التمر
 

 

،،،،5،4،1،2،0  

 الكلورايد
 900أكثر من  900-191 190-199 199أصغر من 

 بنجر السكر ، عباد الشمس شعير ، ذرة بطاطا ، فلفل مشمش ، طماطم

مياه مبازل 

الحسينية 

 وبني حسن

 19،16،11،19،19،11،11،4 14،16،11،9،6،9 

11،19،19،11،10 
1،1،1،1 

11،11،19،10 

مياه مبازل 

 عين التمر
  9،1 9،6،9،1،1 

 : المصدر

  .،05، ص2،،0العالقات المائية ونظم الري ، مطبعة المعارف ، اإلسكندرية ، ، ليلخ إبراهيممحمود عبد العزيز    

 .0،، ص 2000، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  2الري والبزل ، طليث خليل إسماعيل ،    

 .،10، صأدارة الترب واستعماالت األراضي ، مطبعة دار الحكمة ، الموصل ، وليد خالد العكيدي    
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 ً  : التربة : ثالثا

المياه المالحة في الري حيث تختلف عملية الغيض  إستخدامتحدد نسجة التربة مدى أمكانية 

والرشح بشكل كبير باختالف نسجة التربة وكذلك تختلف قدرة تجمع وحركة االيونات الموجبة 

ولذلك فمن المتوقع اختالف درجة التملح مع كميات ونوعيات ، والسالبة باختالف نسجة التربة 

بة الرملية ذات النسجة الخشنة تكون أقل تأثراً متشابهة من مياه الري ، وبصورة عامة فأن التر

العمل على تكييف التربة لتقبل هذه وأن تجمع األمالح يزداد بزيادة جزء الطين والغرين ،ف

 .  (1)النوعية من المياه من دون أن يؤثر ذلك في جودة وعطاء التربة

 

 ً  :ق للري التي تناسب نوعية المياه ائاختيار انسب الطر : رابعا

أن معظم التملح يعود إلى األمالح الموجودة في مياه الري التي هي في الحقيقة ذات أهمية 

ذ تتراكم األمالح مع كل رية إثانوية لو تم االعتناء بالغسيل لهذه األمالح وإدارة جيدة للري 

اية وبالتالي يصبح من الصعب أزالتها والتخلص منها في نه، وتدريجياً تقوم ببناء تركيب تراكمي 

متطلبات غسل لمنع تراكم  إستخدامالموسم لذلك يفضل التخلص من التراكم الملحي في كل رية ب

 . (1)األمالح من مياه الري والحفاظ على توازن ملحي مقبول

 

 اإلنتاج الحيواني

 مياه المبازل لشرب الحيوانات  إستخدام

تتفاااوا الحيواتاااا ب رحااة تحمقهااا وتقبقهااا لتوعيااة المياااه الع ماا  الممكاا  ا عتمااا  عقاا   

ها لقحيواتااا ال  ن  بضاأ نتاوال الحيواتااا ساتا امالمواصفاا القياسية لمياه شار  انتساا  ن

 تتحمل مستوياا عالية لبضأ األمالح واأليوتاا السالبة والموحبة . 

لشر  الحيواتاا تم ا عتما  عق  تصتيف المياه ل ائرة ولتح ي  صالحية مياه المبازل 

 الا ماا الصحية الضامة في الو ياا المتح ة األمريكية .

(مدى صالحية المياه بالنسبة لمحتواه من األمالح الكلية 11حيث يتضح من الجدول )

( ملغم/لتر كما يالحظ من 9000-1000حيث سجلت جميع المواقع نسب تتراوح اقل من )

( مدى صالحية المياه بالنسبة لمحتواها للعسرة حيث سجلت جميع المواقع نسب 11جدول )ال

أما بالنسبة مدى صالحية المياه البزل بالنسبة ( ملغم/لتر 1100-1900بين اقل من )تتراوح 

                                                           
 .110احمد الزبيدي ، ملوحة التربة ، مصدر سابق ، ص (1)
 .16مصدر سابق ، ص، استصالح وتحسين األراضي ، محمد حبيب ، السعيد أحمد المرسي  إبراهيم(1)
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لمحتواه من الكالسيوم، والمغنيسيوم ، والصوديوم ، والكلورايد حيث سجلت جميع المواقع نسب 

 (100،واقل من) ( ملغم/لتر190-190واقل من )( ملغم/لتر ، 900-190اقل من ) تتراوح بين

 (.16،19،19،11على التوالي ينظر جدول )( ملغم/لتر 1000-400لتر واقل من )ملغم/ 

 (61) الجدول
 األمالح الكلية الذائبةبالنسبة لمحتواه من  لشرب الحيوانات المياهصالحية 

صنف 

 المياه
الكلية  األمالح خصائصه

 الذائبة ملغم/لتر

مدى مالئمة 

 المياه

النماذج المدروسة لمياه 

مبازل شبكة الحسينية وبني 

 حسن

النماذج 

المدروسة لمياه 

مبازل شبكة 

 عين التمر

 (1 ) 

 

 

 

 

يستعمل لجميع  1000أقل من  جيد جداً 

 أصناف

المواشي 

 والدواجن

02،00،،،،،،،4،01،04 

20،0،،05،20،21 

2،،25،24،2،،22 

 

5 

يستعمل لجميع  5000-1000 جيد ( 1) 

 أصناف

المواشي 

والدواجن مع 

احتمالية حدوث 

وقتي  إسهال

 للمواشي

00،2،5،1،2،0 

22،0،،02،0، 

،،،،4،1،2،0 

يسبب إسهال  000،-5000 مقبول ( 1) 

وقتي للمواشي 

وال يصلح 

 للدواجن

 

 

يمكن  ( 9) 

 هاإستخدام

،000-

00000 

يسبب بعض 

 األضرار

للحيوانات 

الحاملة 

 والرضيعة

 

 

أعلى حد  (9)

 لالستعمال

00000-

05000 

 أضراريسبب 

 كبيرة
 

 

 التصلح (6)

 
 05000اكبر من 

 مخاطر عالية جداً 
 

 

 على : باإلعتماد:  المصدر

 .(،4(و)،4) الجدولبيانات 

   المياه الجوفية وإمكانية استثمارها في ) منطقة الجزيرة ( محافظة االنبار باستخدام ،  قاسم احمد رمل درج المرعاوي

 .،02، ص2002، كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة االنبار ، غرافية ، أطروحة دكتوراهنظم المعلومات الج
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 (62) الجدول
 لشرب الحيوانات بالنسبة للعسرة المياهصالحية 

صنف 

 المياه

النماذج المدروسة لمياه مبازل شبكة  ملغم/لتر عسرةال  خصائصه

 الحسينية وبني حسن

النماذج المدروسة لمياه 

 مبازل شبكة عين التمر

 جيدة جداً  ( 1) 

 

 00، 00، ،، ،، ،، 5، 4 0500اقل من 

،02 ،01 ،04 ،05  ،0، ،

02 ،0، ،20 ،20 ،21 ،24 ،

25 ،2، ،2، ،22 

5،4،0 

 جيد ( 1) 

 

0500-1200 22،0،،2،1،2،0 ،،،،1،2 

 مسموح استعمالها ( 1) 

 

1200-5400   

 مشكوك في استعمالها ( 9) 

 

5400-،400   

 ال يمكن استعمالها ( 9) 

 

   400،من  أكثر

 على باإلعتماد:  المصدر

 .(50(و)50) الجدولبيانات 

، كلية اآلداب ،  هضبة النجف ، رسالة ماجستير في تحليل مكاني لخصائص المياه الجوفيةصادق عزيز جبار العيساوي ، 

 .011ص،2001جامعة الكوفة ، 
 

 (67) الجدول
 كالسيومبالنسبة لمحتواه من ال شرب الحيواناتل المياهصالحية 

صنف 

 المياه

 كالسيومال خصائصه

 ملغم/لتر

النماذج المدروسة لمياه مبازل 

 شبكة الحسينية وبني حسن

النماذج المدروسة لمياه 

 مبازل شبكة عين التمر

 جيدة جداً  (  1) 

 

 5،4،02،،،،،،،00،00 150اصغر من 

20،20،0،،05،04،01 

2،،2،،25،24،21،22 

5،2،0 

 جيد (  1) 

 

150-،00 02،0،،2،1،2،0،0،،22 ،،،،4،1 

 مسموح استعمالها (  1) 

 

،00-200   

مشكوك في  ( 9) 

 استعمالها

 

200-0000   

 استعمالهاال يمكن  ( 9) 

 

   0000أكثرمن 

 على باإلعتماد:  المصدر

 .(55(و)54) الجدولبيانات 

، كلية اآلداب ، لنجف ، رسالة ماجستيرتحليل مكاني لخصائص المياه الجوفية في هضبة اصادق عزيز جبار العيساوي ، 

 .011ص، 2001جامعة الكوفة ، 
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 (64) الجدول
 سيوميمغنبالنسبة لمحتواه من ال شرب الحيواناتل المياهصالحية 

صنف 

 المياه

 مغنيسيومال خصائصه

 ملغم/لتر

النماذج المدروسة لمياه مبازل 

 شبكة الحسينية وبني حسن

النماذج المدروسة 

لمياه مبازل شبكة 

 عين التمر

 جيدة جداً  ( 1) 

 

 00، 00، ،، 2، ،، ،، 5، 4 050اصغر من 

،02 ،01 ،04 ،05  ،0، ،

20 ،20 ،22 ،21 ،24 ،25 ،

2، ،2، ،22 

،،5،4،0 

 جيد ( 1) 

 

050-150 0،،02،0،،1،2،0،22 ،،1،2 

   500-150 مسموح استعمالها ( 1) 

   00،-500 مشكوك في استعمالها ( 9) 

   00،من  أكثر ال يمكن استعمالها ( 9) 

 على باإلعتماد:  المصدر

 .(،5(و)،5) الجدوليانات ب

كلية اآلداب ، ، النجف ، رسالة ماجستيرتحليل مكاني لخصائص المياه الجوفية في هضبة صادق عزيز جبار العيساوي ، 

 .011ص، 2001جامعة الكوفة ، 

 

 (64) الجدول
 صوديومبالنسبة لمحتواه من ال لشرب الحيواناتالمياهصالحية 

صنف 

 المياه

لمياه مبازل النماذج المدروسة  ملغم/لتر صوديومال  خصائصه

 شبكة الحسينية وبني حسن

النماذج المدروسة لمياه مبازل 

 شبكة عين التمر

 جيدة جداً  (  1) 

 

 ،، ،، 5، 4، 1، 2، 0 المواقع جميع 200اصغر من 

 جيد (  1) 

 

200-0500   

 مسموح استعمالها (  1) 

 

0500-2000   

 مشكوك في استعمالها ( 9) 

 

2000-2500   

 يمكن استعمالهاال  ( 9) 

 

   4000من أكثر

 على : باإلعتمادالمصدر  

 .(،5(و)52)الجدولبيانات 

جامعة بابل، رسالة  –، كلية التربية  استثمارهاسندس محمد الزبيدي، المياه الجوفية في قضاء المحمودية وسبل 

 .002، ص2000ماجستير، 
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 (68) الجدول
 كلورايدبالنسبة لمحتواه من ال شرب الحيواناتل المياهيبين صالحية 

صنف 

 المياه

كلورايد ال خصائصه

 ملغم/لتر

النماذج المدروسة لمياه مبازل 

 شبكة الحسينية وبني حسن

النماذج المدروسة 

لمياه مبازل شبكة 

 عين التمر

 جيدة جداً  (  1) 

 

 00، 00، ،، ،، ،، 5، 4 00،اصغر من 

،02 ،01 ،04 ،05  ،0، ،

02 ،0، ،20 ،20 ،21 ،24 ،

25 ،2، ،2، ،22 

5،4،1،0 

 جيد (  1) 

 

،00-2000 22،0،،2،1،2،0 ،،،،2 

 مسموح استعمالها (  1) 

 

2000-1000   

 مشكوك في استعمالها ( 9) 

 

1000-4000   

 ال يمكن استعمالها ( 9 )

 

من  أكثر

،000 

  

 على باالعتماد:  المصدر
 .(1،(و)2،) الجدولبيانات 

تحليل مكاني لخصائص المياه الجوفية في هضبة النجف ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، صادق عزيز جبار العيساوي ، 

 .011ص، 2001جامعة الكوفة ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
111 

 ستثمار مياه المبازل في منطقة الدراسةإ

الستثمار هذه المياه وإجراء التنمية  استغاللها هناك عدة عوامل تحدد اختيار منطقة ممكن

هي وجود التربة الصالحة للزراعة وتكون قريبة من موقع ، ، أهم هذه العوامل  فيهاالزراعية 

هناك ومصبات مياه المبازل وكذلك وجود مصدر آخر لمياه السقي لضمان ديمومة الزراعة 

 وهي :( 99ينظر خارطة )منطقتان مقترحة في محافظة كربالء الستثمار مياه المبازل فيها 

 حزام كربالء الجنوبي أوالً : 

 حزام كربالء الشمالي ثانياً : 

 (43) الخريطة
 المناطق المقترحة الستثمار مياه المبازل

 

 .2004،  ، قسم الخطة االستثمارية فظة كربالءعلى مديرية الزراعة في محا باإلعتمادالمصدر :    
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 الخصائص الطبيعية للمناطق المقترحة  .0

  الموقع الجغرافي 

يقع مشروع الحزام األخضر الجنوبي في جنوب غرب مدينة كربالء المقدسة تحدها 

بحيرة الرزازة شماالً ومدينة النجف ) حافات طار النجف ووادي الخر ( جنوباً والحافات الغربية 

(كم 19للسهل الرسوبي شرقاً وحافات طار السيد وشبكة من الوديان غرباً يبلغ طول المشروع )

( دونم كمرحلة أولى وتعد اآلبار المصدر المائي المعتمد 1100(متر وبمساحة )110وبعرض )

، أما موقع الحزام الشمالي فيقع شمال شرق المحافظة والذي يبدأ من الحدود  (1)في اإلرواء

(كم وبعرض 90اإلدارية لمدينة كربالء وصوالً إلى بحيرة الرزازة يبلغ طول المشروع )

(ويسقى هذا المشروع من المياه السطحية التي تنقل باألنابيب 99(متر ينظر إلى الخريطة )100)

، وترتبط  (1)كم10ضمن خمس مراحل وتم أنجاز مرحلتين بطول وينفذ   %99وتم أنجاز 

المنطقتان بمدينة كربالء ، والنجف، وبابل وعبر الطرق المذكورة والطرق المتصلة به ، والتي 

يمكن من خالله االتصال بمحافظات العراق األخرى وما لهذا األمر من أهمية في تسهيل عملية 

 ي المنطقة .مدخالت ومخرجات اإلنتاج الزراعي ف

 السطح والتربة 

تمتاز المنطقة بانبساطها وانحدارها التدريجي األمر الذي يجعله مالئماً للقيام في مختلف 

المكننة ، وتغطي  إستخدامالعمليات الزراعية التي تحتاجها الزراعة من حراثة وشق القنوات و

نسبة الجبس  تميز بإرتفاعة الجبسية المختلطة التي تسطح المنطقة المقترحة التربة الصحراوي

( أما %90-19نسبة الكلس التي تنحصر بين ) إرتفاع( وكذلك %11-91التي تتراوح بين )

( في حين تصل %9109نسبة الرمل التي تصل ) إرتفاعخصائصها الفيزيائية فإنها تتصف ب

ً لمثلث النسجة %101( والطين )%10نسبة الغرين ) فهي ترب رملية مزيجيه ذات ، ( وطبقا

وجود نسب من الجبس ذات االيون المطلق الذي اليتفاعل مع المياه عن  فضالً ، النسجة الخشنة 

ً لمعيار 6المالحة وتربة المنطقة ذات نفاذية عالية تصل إلى ) م/يوم( وهو معدل سريع طبقا

ة وسهولة تصريفها مستوى المياه الجوفي نخفاضوهي ذات ملوحة قليلة وذلك إل، النفاذية 

، نستنتج من ذلك أن تربة المنطقة بخصائصها الكيميائية والفيزيائية مالئمة  (1)ولنسجتها الخشنة

                                                           
 .49،ص 1011مالك محمد جاسم ، زراعة كربالء طموح وتطلعات ، مديرية زراعة كربالء ، ( 1)
 .1019، ، بيانات غير منشورة قسم االستثمارمديرية الزراعة في محافظة كربالء ،  (1)
محمود بدر علي السميع ، زينب حسن حبيب ، المعطيات الطبيعية للمنطقة الصحراوية بين كربالء والنجف (1)

، 19الجامعة ، النجف األشرف ،العدد  اإلسالميةكلية الزراعة الزيتون عالي الزيت وتنميتها ، مجلة  وإمكانية

 .119، ص1011
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إلى وجود نسب من  المياه المالحة لتصريفها العالي التي تمنع من تراكم األمالح إضافة ستخدامإل

حظ انه بالرغم من التراكيز لك نلالمالحة، لذيتفاعل مع المياه  الجبس ذات االيون المطلق الذي ال

 العالية لمياه اآلبار نجد إن جميع األشجار تنمو بشكل جيد. الملحية

 

 أهمية مشاريع األحزمة  

 لما لها من دور في :  تعد مشاريع األحزمة من المشاريع المهمة في محافظة كربالء

والتي تتعرض باستمرار . الحفاظ على بيئة صحية خاصة في المدن التي تقع على الصحراء 1

 إلى عواصف ترابية تؤثر على صحة اإلنسان وبيئته .

 . مكافحة التصحر وزيادة المساحة الخضراء للمدينة .1

 . إمكانية استغالله في مشاريع صناعية وسياحية مستقبال .1

 والنخيل .، واليوكالبتوز ، . تكثير زراعة الزيتون 9

 . إيجاد فرص عمل .9

 ناسبة لتكثير نحل العسل .م بيئة .إيجاد6

 الطبيعية . . إيجاد مصدر لإلعشاب9

 د بالدرجة األساس على مدى توفر مياه اآلباروان نجاح هكذا مشاريع وديمومتها تعتم

حيث تم القيام 1/9/1006حيث تم البدء بتنفيذ أعمال المشروع من قبل مديرية زراعة كربالء في 

بأعمال تهيئة األرض والقيام بأعمال التعديل والتسوية وكافة مستلزمات الزراعة وتجهيز 

بئر تم (99)(منظومة ويحتوي الحزام األخضر الجنوبي على 11منظومات ري بالتنقيط عددها)

العامة لحفر اآلبار/مشروع حفر آبار كربالء المقدسة بواقع بئر واحد لكل  قبل المديريةحفرها من 

غطاس كهربائي على تلك اآلبار وتجهيزها بمولدات  طاقم ضخ 19متر طول مع نصب (900)

 (9(وكما مبين في الصورة )6kvنوع أقصى )

فقد كانت بواقع     ا األشجار التي تم زراعتها في الحزام األخضر الجنوبي والشماليأم

 14969شجرة كازورينيا و  9100شجرة اليوكالبتوس و  16991شجرة زيتون و 94911

منقطات ذات تصاريف  إستخدامشجرة نخيل وجميعها تروى بطريقة الري بالتنقيط ب

 (.9(و)6،ينظر صورة )(1)لتر/ساعة10

 

 

                                                           
 .1تقرير صادر من دائرة االشراف العام والفحوصات المختبرية ، محافظة كربالء ، ص (1)
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 (4صورة )ال
 أحواض تجميع مياه الحزام األخضر الجنوبي

 

 .05/0/2004جريت بتاريخ إالباحثة : الدراسة الميدانية   

 (،صورة )ال(                                                                                ،صورة )ال        

                   الجنوبي ضراشجار الحزام االخ                             اشجار الحزام االخضر الشمالي                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2/2/2004التقطت الصورة بتاريخ                                                 24/2/2004التقطت الصورة بتاريخ 
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الجنوبي بدأت  األخضرونظرا الن مياه اآلبار التي اعتمد عليها في مشروع الحزام 

تراكيزها الملحية التي ال تختلف تراكيزها كثيراً عن نماذج مياه  إرتفاع إلى إضافةبالنضوب 

ما قارنا معدل األمالح الكلية الذائبة وتراكيز االيونات لمياه المبازل  وإذاالمبازل المدروسة 

( فقد بلغ معدل األمالح الكلية 1) ( شكل19) الجدول ينظر الى للنماذج المدروسة مع مياه اآلبار

(ملغم/لتر بينما كانت مياه اآلبار المستخدمة للري في مشروع 190909)الذائبة لمياه المبازل 

الكهربائية فبلغت في مياه  توصيليةأما معدل ال ، (ملغم/لتر191109معدل )ب األخضرالحزام 

( مايكروسيمنز ، في 9491بار )( مايكروسيمنز في حين كان معدلها في مياه اآل9611المبازل )

( بين مياه المبازل ومياه اآلبار ، أما بالنسبة لمعدل PHــ)لحين لم تسجل فروق كبيرة في معدل ا

في مياه اآلبار ، أما ملغم/لتر (191( ملغم/لتر في مياه المبازل وبمعدل )190الكالسيوم فكانت )

( ملغم/لتر في مياه 11101ازل وكان بمعدل )( ملغم/لتر في مياه المب116معدل المغنيسيوم فبلغ )

( لكل منها 11016، 1106اآلبار وتراوحت النسبة المئوية للمغنيسيوم لمياه المبازل ومياه اآلبار )

( 99104( ملغم/لتر في مياه المبازل وكان بمعدل )11609على التوالي ، وبلغ معدل الصوديوم )

لمياه اآلبار ( 99091( ونسبة )99لمياه المبازل ) (Na%سجلت نسبة )وملغم/لتر في مياه اآلبار 

(، في حين كان 11011( ولآلبار كانت )1109وسجلت نسبة امتزاز الصوديوم لمياه المبازل )

( 101909( ملغم/لتر في مياه المبازل ومعدل )111109لمعدل الكبريتات بمعدل) إرتفاعهناك 

( ملغم/لتر 60901( ملغم/لتر لمياه المبازل )604، ومعدل الكلورايد )ملغم/لتر في مياه اآلبار 

( ملغم/لتر لمياه 9009( ملغم/لتر لمياه المبازل ومعدل )901لمياه اآلبار ، وكان معدل النترات )

( 1041( ملغم/لتر لمياه المبازل وكان بمعدل )0019وأما معدل تركيز البورون فكان )اآلبار ، 

 .ملغم/لتر 

خالل مالحظة نتائج تحليالت المياه المستخدمة في ري المساحات الزراعية في ومن  

مياه المبازل  إستخداممشروع الحزام األخضر نستنتج  أن هنالك أفضليه واضحة في ضرورة 

كمصدر مائي بديل عن مياه اآلبار إلرواء الحزام األخضر والتوسع األفقي والعمودي للمساحات 

 -كربالء حالياً على جانبي الطريق الرئيس زراعيإذ يتركز النشاط الذا المشروع المخصصة له

 األخضرالبدائل إلرواء الحزام  إيجادهنالك ضرورة ملحه في  أصبحتنجف كمرحلة أولى، لذلك 

الري  أوطريقتي الخلط  إستخدامالشمالي فمن الممكن  األخضرالجنوبي أما مشروع الحزام 

 . األخضرمستخدمة في أرواء الحزام بالتناوب بين المياه السطحية ال
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مياه اآلبار مياه المبازل

 (63) الجدول
 الخصائص النوعية لمياه اآلبار المستخدمة للري في مشروع الحزام األخضر الجنوبي

 شراف العام والفحوصات المختبرية ، محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة .المصدر : دائرة اإل

 (1شكل )ال
 تراكيز العناصر لمياه المبازل مع مياه ري الحزام االخضر الجنوبي

 على : باإلعتمادالمصدر        
 نتائج تحليالت مياه المبازل  

 .(،2) الجدولبيانات    

 T.D.S الموقع
ملغم/ل

 تر

E.C 
ميكرو
 سيمنز
 / سم

PH ملغم/لتر  االيونات الموجبةAnaions mg/L  ملغم/لتر االيونات السالبةCataions  العناصر
 الثقيلة

Ca Mg Mg% Na Na% 
 

SAR SO4 CL NO3 B 

 9006 9 910 1001 1909 94 911 1109 116 161 909 9910 1190 (1بئر )

 1019 901 919 1161 1909 9601 911 1109 191 114 901 9690 1190 (1بئر )

 9016 9 669 1119 1121 9901 941 1109 199 119 909 9140 1999 (1بئر )

 1201 9 999 490 1606 9604 911 1009 10 110 901 9610 1990 (9بئر )

 1019 1 694 1914 16 9609 999 11 164 191 901 9100 9111 (9بئر )

 1069 1 690 1091 16 9109 990 1901 119 190 901 6190 9116 (6بئر )

 9001 9 910 191 9101 6101 999 1909 91 119 901 9900 1900 (9بئر )

 1099 9 690 991 9101 6101 911 1601 114 101 906 9410 1110 (1بئر )

 1004 1 691 1191 1609 9409 910 1109 119 119 901 9640 1699 (4بئر )

 1091 1 191 991 1101 9009 110 1409 11 119 901 9010 1440 (10بئر )

1911 المعدل

09 

9491 901 191 11101 11016 99104 99091 11011 101909 60901 9009 1041 
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 الخلاصة

صالحة  د  اغلب المواقع لمياه المبازل التي تم قياسها تعوتبين من خالل هذا الفصل ان 

النسبة الى درجات حرارة مياه مبازل منطقة الدراسة انخفضت خالل بالزراعية ف لالستخدامات

الدراسة شهر كانون الثاني وارتفعت في شهر تموز ، واالمالح الكلية الذائبة لمياه مبازل منطقة 

( لمياه مبازل منطقة ECكانت بين متوسطة الى عالية الملوحة جداً ، والتوصيلية الكهربائية)

الدراسة كانت بين متوسطة الى عالية الملوحة جداً ، وكانت المياه عسرة جداً بالنسبة للعسرة ، 

نت النسبة المئوية وبالنسبة للحامضية والقاعدية فقد كانت مياه منطقة الدراسة قلوية معتدلة ، وكا

للكالسيوم مرتفعة جداً اعلى من النسبة المئوية للمغنيسيوم وان زيادة نسبة الكالسيوم الى نسبة 

، في حين كانت النسبة المئوية  SARالمغنسيوم في ماء الري يؤدي الى زيادة ملوحة التربة وقيم 

لنسبة المئوية للصوديوم للمغنيسيوم ضمن الحدود المسموح بها للري ، والصوديوم قيم حسب ا

( كانت بين متوسطة الى SARوكانت مياه مبازل منطقة الدراسة بين ممتازة الى جيدة وقيم الــــ)

عالية الملوحة ، والكبريتات بين مياه جيدة الى غير مالئمة للري ، والكلورايد بين مياه جيدة الى 

واخيراً كانت مياه المبازل في منطقة  غير مالئمة للري، والنترات كانت بين قليلة الى متوسطة ،

 . متوسطة الى مشكوك بها بالنسبة لقيمها من البورونالدراسة بين 

 

 

 

 

 

 
 

 



 732 

 (Conclusions)               االستنتاجات     

 

دوراً كبيراً في خصائص مياه المبازل من خالل  التربلخصائص  إنبينت الدراسة  .1

طبيعة تكونها ونسجتها التي أثرت على حركة الماء فيها وعلى المحتوى الرطوبي 

 وبالتالي قدرتها على االحتفاظ بمكوناتها . 

ة في منطقة الدراسة عند مقارنتها مع المعايير العالمية للري أن المياه السطحية والجوفي .2

كان هناك بعض العناصر خارج الحدود المسموح بها للري وبعضها كانت ضمن الحدود 

المسموح بها للري وأن استمرار الري بهذه النوعية سوف تضيف تراكيز ملحية للترب 

 ياه المبازل .وبالتالي تأثيرها على خصائص م، المروية بهذه المياه 

 إعاقةمن خالل  مياه المبازلللنبات الطبيعي تأثير مباشر على  إنالدراسة  أوضحت .3

وبالتالي خلق بيئة إحيائية جديدة تؤثر فيها على خصائص مياه ،  النبات للمياه الجارية

 المبازل . 

اه بينت الدراسة إن بتباين المساحات الزراعية تباينت الخصائص النوعية والكمية لمي .4

المبازل كذلك كان لنوع المحصول دور في تباين الخصائص الكمية والنوعية لمياه 

 المبازل .

ذ يقوم المزارع إدارة مياه الري التي تسهم في حدوث ضائعات مائية كبيرة إسوء  .5

باستخدام كميات كبيرة من مياه الري تفوق حاجة المحاصيل الزراعية وهذا ناتج من جهل 

 المائية للمحاصيل الزراعية .المزارع بالمقننات 

استخدام كميات كبيرة من األسمدة والمبيدات وبشكل غير مدروس يسهم في زيادة تراكيز  .6

 العناصر لمياه المبازل .

ذ ترتبط هذه الوحدة وتصرف مياهها إسوء صرف ومعالجة وحدة معالجة المياه الثقيلة  .7

 رت على خصائص مياه المبازل .إلى شبكة المبازل وبسبب تعطلها وتدني كفاءتها فقد أث

التجاوز على شبكة محطات مياه األمطار التي تصرف مياهها إلى شبكة المبازل وذلك  .8

بربط أنابيب مياه الصرف الصحي لبعض الوحدات السكنية بشبكة المبازل )كما هو الحال 

 في حي العباس( .
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المساحات الزراعية  تباينت امتدادات وأطوال شبكة المبازل في محافظة كربالء بتباين .9

 وبالتالي تباينت كثافتها بين منطقة وأخرى وهذا له دور في تباين خصائص مياه المبازل .

درجات الحرارة لمياه المبازل خالل شهر كانون الثاني وشهر تموز وكانت  تباينت .11

ً مع  التغيرات طبيعية إذ تنخفض خالل شهر كانون الثاني وترتفع في شهر تموز تزامنا

 حرارة الهواء . درجات

( ملغم/لتر 1111األمالح الكلية الذائبة لمياه المبازل وكان أدنى تركيز ) تراكيزتباينت  .11

في شهر كانون الثاني في مبزل إمام منصور في حين كان أعلى تركيز سجل في مبزل 

( ملغم/لتر في شهر تموز ، فتكون فيها المياه بين متوسطة 5115كربالء الجنوبي إذ بلغ )

 عالية الملوحة جداً . إلى

( 1568الكهربائية لمياه المبازل وقد بلغ أدنى تركيز) التوصيليةتراكيز تباينت  .12

مايكروسيمنز في شهر كانون الثاني بداية مبزل أبو سفن في حين كان أعلى تركيز في 

( مايكروسيمنز في شهر كانون الثاني وصنفت هذه المياه بين 7581مبزل الرزازة بلغ )

 الى عالية الملوحة .متوسطة 

 رة جداً،سرة على إنها مياه عس  صنفت المياه في جميع المواقع المدروسة بالنسبة للع   .13

 لوية معتدلة .مياه تعد قال إن أي( 8,4-7,4الهيدروجيني بين ) السوتراوحت قيمة ا

( ملغم/لتر في شهر تموز 113الكالسيوم لمياه المبازل بلغ أدنى تركيز ) تراكيز تباينت .14

( ملغم/لتر خالل شهر كانون الثاني في 531ي مبزل أبو سفن في حين كان أعلى تركيز )ف

 ( في شبكة مبازل عين التمر .7مبزل )

( ملغم/لتر في شهر كانون 29سيوم لمياه المبازل كان أدنى تركيز )يالمغن تراكيزتباينت  .15

ن مبازل عين ( ضم3الثاني في مبزل أبو سفن في حين كان أعلى تركيز سجل في مبزل )

( ملغم/لتر في شهر تموز ، وفي جميع المواقع المدروسة كانت النسبة 312التمر بلغ )

 وهذا يعني ليس لها إي أضرار في استخدامها للري  . %51المئوية للمغنيسيوم اقل من 

( ملغم/لتر في شهر 119الصوديوم لمياه المبازل وكان أدنى تركيز بلغ ) تراكيزتباينـت  .16

( ملغم/لتر خالل شهر 567اني في مبزل أبو سفن في حين بلغ أعلى تركيز )كانون الث

تموز في مبزل الرزازة وبالتالي فان المياه بين متوسطة إلى عالية الملوحة بالنسبة لقيم 

 . جيدة الى مقبولة( %Naــ)لا ( وكانت النسبة المئوية للصوديومSARــ)لا
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( ملغم/لتر في شهر كانون 437لغ أدنى تركيز )الكبريتات لمياه المبازل ب تراكيزتباينت  .17

( ملغم/لتر خالل شهر كانون 2311الثاني في مبزل أبو سفن في حين كان أعلى تركيز )

الثاني في مبزل اسود هذا وقد صنفت هذه المياه بين مياه جيدة إلى غير مالئمة لالستخدام 

 الزراعي .

( ملغم/لتر في شهر كانون 146ى تركيز )الكلورايد لمياه المبازل بلغ أدن تراكيزتباينت  .18

( ملغم/لتر خالل 1913الثاني في مبزل مصب مبزل كريط وكان أعلى تركيز قد بلغ )

شهر كانون الثاني في مبزل كربالء الجنوبي وقد صنفت هذه المياه بين مياه جيدة إلى غير 

 مالئمة للري .

( ملغم/لتر في شهر 1,12كيز بلغ )النترات لمياه المبازل وقد بلغ أدنى تر تراكيزتباينت  .19

( ملغم/لتر خالل 11,52كانون الثاني في مبزل التويهية في حين كان أعلى تركيز بلغ )

شهر كانون الثاني في مبزل الرزازة هذا وقد صنفت هذه المياه قليلة إلى متوسطة التأثير 

 بالنسبة لقيمها من النترات .

البورون لمياه المبازل فهناك بعض المواقع المدروسة لم تسجل إي تركيز  تراكيزتباينت  .21

( ملغم/لتر خالل شهر تموز في مبزل 3لعنصر البورون في حين سجل أعلى تركيز )

 إلى مشكوك بها بالنسبة لقيمها من البورون . وبي وكانت المياه فيها بين قليلةكربالء الجن
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 ( (Recommendations            التوصيات

 

متابعة الخصائص النوعية لمياه المبازل بصورة مستمرة وشاملة لرصد المتغيرات لهذه  .1

 المياه .

ربط كل الوحدات السكنية والخدمية مع شبكة صرف المياه الثقيلة كي ال تنصرف مياهها  .2

 بشكل مباشر إلى مياه المبازل بواسطة محطات األمطار .

عمرانية في المناطق الزراعية والتشجيع على التوسع الحد من بناء المستوطنات السكنية وال .3

 العمراني باتجاه المناطق المخدومة .

العمل على رفع التجاوزات في محطات األمطار في منطقة الدراسة أو العمل على تحويل  .4

محطات األمطار إلى وحدة معالجة المياه الثقيلة قبل صرفها إلى المبازل وذلك للتجاوز 

 األمطار بصرف المياه المنزلية .الحاصل في محطات 

المراقبة الدورية لعمل وحدة معالجة المياه الثقيلة بإجراء فحوصات دورية للمياه الخارجة من  .5

 هذه الوحدة .

التوجيه والتوعية المستمرة على أهمية المحافظة على هذا المورد المائي ، من خالل التوجيه  .6

 هذا المورد . بعدم رمي النفايات وذلك لغرض االستفادة من

االستخدام األمثل لألسمدة والمبيدات وبحسب احتياجات المحاصيل إليها من جهة وضبط  .7

 موعد وطرق استخدامها من جهة أخرى .

ضرورة استكمال خدمة األحياء السكنية غير المخدومة في الوقت الحاضر بشبكات المجاري  .8

حطات المعالجة نفيذ التوسعات في ممجاري على أن يتم تال، وفق برامج مرحلية تنفذها دائرة 

 .الستيعاب كميات المياه اإلضافية التي ستصلها من المناطق غير المخدومة

تحديد نوعية المياه المستخدمة في الري وإبداء التوجيهات العلمية الدقيقة للمزارعين فيما  .9

استخدامها أو يخص استخدام هذه المياه من خالل توجيههم بضرورة أدارة التربة والمياه عند 

 زراعة المحاصيل التي تالءم نوعية هذه المياه .

التشجيع على استثمار هذه المياه كونها من مصادر المياه المحلية ونجاح استعمالها في كثير .   11

من الدول بدالً من هدرها إلى بحيرة الرزازة والبعض منها تعمل على تغير خصائص وتلوث 

 ل التي تصرف مياهها إلى نهر الفرات .مياه نهر الفرات بالنسبة للمباز
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استعمال طرائق المعالجة من اجل زيادة كفاءة هذه المياه منها استعمال المنظومة  . 11

المغناطيسية لما لها من ايجابيات كثيرة ، فضالً عن استخدام طرق الخلط بمياه الري أو إتباع 

 طريقة الري بالتناوب.

ادة من هذه المياه في مناطق قريبة من مصبات أقامة مشاريع زراعية من اجل االستف . 12

ة المحاصيل المالئمة المبازل مع توفر التربة التي تالءم هذه النوعية من المياه وتحديد نوعي

 .لهذه المياه
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 المصادر قائمة        
 المصادر باللغة العربية اوالً  : 

  الكتبأ .       

،  اإلنسانفي صحة  وأهميتها، الزراعة العضوية مواصفاتها  عزمي محمودابو ريان ،  .1

 .2212، دار وائل للنشر ، عمان ،  1ط

، دار صفاء  األولىابو سمور حسن  وحامد الخطيب ، جغرافية الموارد المائية ، الطبعة  .2

 .1111،  األردن، عمان ، للنشر والتوزيع 

جامعة  ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 2، ليث خليل ، الري والبزل ، ط إسماعيل .3

 . 2222 الموصل ،

 أسس الجغرافيا المناخية والنباتية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، علي ،، ا البن   .4

1191.  

، وزارة التعليم العالي  1، ط، تقانات الري الحديثة خرون اوعصام خضير ألحديثي ،  .5

 .2212والبحث العلمي ، جامعة االنبار ، 

، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع 1، مشكالت البيئة ، ط الحسن ، فتحية محمد .9

 .2212،عمان ،

الخضر والفواكه، مطبعة دار  إنتاجالخفاجي ، مكي علوان وفيصل عبد الهادي المختار،  .7

 .1111الحكمة ، بغداد ، 

، طرق الري الحديثة والصرف المغطى ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  عليالدجوي ،  .1

1111. 

 ، دار الكتب 2، أُسُس علم المناخ ، ط ألبياتياع عدنان هزوصباح محمود ، اوي الر .1

 .2221للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

 .2222، دار الحصاد ، دمشق ،  1المائي ، ط األمنالربيعي ، صاحب ،  .12

 . 1112، جامعة بغداد ، بغداد ،  األراضياحمد حيدر ، استصالح الزبيدي ،  .11

، جامعة بغداد ،   –النظرية والتطبيقية  األسس –، ملوحة التربة احمد حيدرالزبيدي ،  .12

 .1111،  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ي للنشر ، دار اليازورد ، قصي عبد المجيد ، مبادئ الطقس والمناخ السامرائي .13

 . 2221،  األردن، عمان ، والتوزيع

 .2221،  األردن، البيئة المائية ، دار اليازوري العلمية ، عمان ،  حسين عليالسعدي ،  .14

، علم المناخ وتأثيره في البيئة الطبيعية والبشرية في  حميدانإعلي سالم الشواورة ،  .15

 .2214، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 1العالم ، ط
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صفاء  دار، 1طالبيئة والمياه ، عبد العباس فضيخ الغريري،،  سعدية عاكولألصالحي ،  .19

 .2221عمان،  ،للنشر والتوزيع

الصحاف ، محمد مهدي علي ، الموارد المائية السطحية في القطر المغربي ، جامعة  .17

 .1115الموصل ، 

ن التلوث ، دار ، الموارد المائية في العراق وصيانتها معلي مهدي الصحاف ، محمد  .11

 . 1179الحرية للطباعة ، بغداد ، 

وتطبيقاته ، دار الكتب  أساسياتهوعصام خضير الحديثي ، الري  إبراهيمنبيل الطيف ،  .11

 .1111للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

مولود كامل عبد ، المبيدات الكيمياوية في وقاية النبات ، دار الكتب و خالد محمدالعادل ،  .22

 .1171والنشر ، جامعة الموصل ، للطباعة 

، مطبعة دار الحكمة ،  األراضي واستعماالتالعكيدي ، وليد خالد ، أدارة الترب  .21

 الموصل .

، البزل التحريات عالء صالح عبد الجبار الجنابي و محسن محارب عوادالالمي ،  .22

كتب للطباعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، دار ال ، التصاميم التنفيذ والصيانة

 .1111والنشر ، جامعة بغداد ، 

، 1، ط  ناخ التطبيقيمعبد الحسن مدفون أبو رحيل ، علم الالموسوي ، علي صاحب و .23

 .2211 النجف االشرف ، ، دار الضياء للطباعة

وخصوبة التربة ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  األسمدة،  سعد هللا نجم عبد هللاألنعيمي ،  .24

 .1117 جامعة الموصل ،

، سعدهللا نجم عبدهللا  ، عالقة التربة بالماء والنبات ، دار الكتب للطباعة والنشر  ألنعيمي .25

 .1112، جامعة الموصل ، 

مهدي محمد الصحاف ، الجيومورفولوجي ، دار الكتب ، جامعة ر وعدنان باقالنقاش ،  .29

 .1115بغداد ، 

، الشركة حديثة للطباعة ،  1 ية ، طالجغرافية المناخ أسساحمد عبد هللا احمد ، بابكر ،  .27

 .1117الدوحة ، 

بلبع ، عبد المنعم محمد ، أالستخدام الزراعي للماء محدود الجودة ، مكتبة بستان  .21

 .2229،  اإلسكندريةالمعرفة، 

جوريناك ، جي جي ، دي.دبليو.جيمز وار.جي.هانكز ، الجديد عن الترب المروية ،  .21

 .1117بعة جامعة البصرة ، ترجمة مهدي إبراهيم عودة ، مط

الصحراوية ، مراجعة محمد نبيل  األراضيمحمد وآخرون ، طرق ري  إبراهيمحبيب  .32

 .2223العوضي ، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ، القاهرة ، 



 

 244 

محمد والسعيد أحمد المرسي ، استصالح وتحسين األراضي ، مركز  إبراهيمحبيب  .31

 .2223جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

بدون سنة طبع ، ، المياه والزراعة والسكان ، دار عالء الدين ،  لشيخطه احسن ،  .32

 .دمشق

مؤسسة الكويت ،  ، 1طري وصرف ومعالجة تملح ، حسن ، علي عبد هللا ،  .33

 .1115،الكويت

حمادي ، خالد بدر ومحمد عبد هللا النجم ، البزل ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،  .34

 .1119م العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ،وزارة التعلي

، الري والبزل في العراق والوطن العربي ، مطابع المنشاة  وآخرونخروفه ، نجيب  .35

 . 1114العامة للمساحة ، جامعة بغداد ،

، العالقات المائية ونظم الري ، مطبعة المعارف ،  براهيمإ خليل ، محمود عبد العزيز .39

 .1111،  اإلسكندرية

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 2ط ، علوم األرض والبيئة ، اهين ، خيرشو .37

 .2221عمان ، 

سكال ، شارل شكري ، هندسة الري والبزل ، مطبعة جامعة بغداد ، وزارة التعليم العالي  .31

 .1111والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، 

 .1149المعارف ، بغداد،  سوسه ،احمد ، وادي الفرات ومشروع سدة الهندية ، مطبعة .31

 . 1149سوسه ، احمد ، تطور الري في العراق ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  .42

، المبيدات ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  المالحنزار مصطفى و دعواشعبان ،  .41

 .1113الموصل ، 

،  عكاظدار  هندسة الري والصرف، أساسيات حسان ،عبد العزيز ، محمود  .42

 .1112،الرياض

 ، دار وائل ، عمان ، 1، ط، أسس علوم األراضي والمياه  دمحمبد الهادي ، يوسف ع .43

2225 . 

م العالي ، وزارة التعلي األراضي استصالحعالوي ، بدر جاسم وخالد بدر حمادي ،  .44

 بدون سنة طبع.،  جامعة الموصل والبحث العلمي ،

، ار الجامعية للطباعة والنشر، الد، تقانات األسمدة واستعماالتها  علي ، نور الدين شوقي .45

 .2212جامعة بغداد ، 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ،  3غانم ، علي احمد ، الجغرافيا المناخية ، ط .49

2211. 

فايد ، يوسف عبد المجيد، جغرافية المناخ والنبات ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  .47

 بدون سنة طبع .
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ربيع ، التلوث المائي ) مصادره.مخاطره.معالجته ( ، فهد ، حارث جبار وعادل مشعان   .41

 .2212، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان ،  1ط

 .1191، اإلسكندريةدار المطبوعات الجديدة ، ، الري الزراعي ،إبراهيمفتحي مسعود ،  .41

،  المجتمع العربي للنشر،  1ط،  جغرافية الصخور والمعادن، مصطفى ، محمد محمود  .52

 . 2212، عمان 

، دار الرضا للنشر ، دمشق ،  1فرانسوا قره بت ، البيئة بلغة الكيمياء ، طو ماهرمعال ،  .51

 .2221سوريا ، 

، مطبعة  1الصحراوية ، ط األراضيماهر جورجي ، استصالح وتحسين نسيم ،  .52

 .2229،  اإلسكندريةالمعارف ، 

 .2223،  اإلسكندريةمعارف ، ، منشأة ال األراضينسيم ، ماهر جورجي ، طرق تحليل  .53

 .1115يوخنا ، بطرس كورليس ، محاصيل الخضر ، المكتبة الوطنية ، بغداد ،  .54

، ترجمة طه الشيخ حسن ، دار عالء الدين ،  2، ط األراضييوفا ، كارل ، استصالح  .55

 . 2222دمشق ،

 

 

 

 

 ب . الرسائل واألطاريح الجامعية      

ر  ، الموازنة المائية المناخية في العراق وآثرها في عبد الرزاق خيون خضيآل محيميد ،  .1

، ناخ الجاف ، رسالة ماجستيرالم إقليماالحتياجات المائية لمحصولي القمح والشعير في 

 .2221كلية اآلداب ، جامعة البصرة ، 

( في GISمحمد صالح سعيد ، تطبيق نظام المعلومات الجغرافية ) أكرم البدراني ، .2

 -الزراعية في منطقة كوير لألغراضواستخدام المياه الجوفية  األرضتصنيف  دراسة

 .2225، كلية العلوم ، جامعة الموصل ، ديبكة ، رسالة ماجستير 

 األمثلاالروائي واالستغالل  –علياء حسين سلمان ، تقويم الوضع المائي  راضي ، البو .3

، كلية التربية للبنات ، جامعة رسالة ماجستير  ، األوسطلمصادر المياه في منطقة الفرات 

 .2229الكوفة ، 

،  اإلقليميةالبياتي ، عذراء طارق خورشيد ، محافظة كربالء دراسة تطبيقية في الخرائط  .4

 . 2221، كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ،سالة ماجستير ر

ثار الهيدرولوجية لمشروع ري كركوك )المرحلة ، اآل إبراهيم إسماعيلسوزان الجاف ،  .5

 .2212، كلية التربية ، جامعة تكريت ، الثانية( ، رسالة ماجستير 
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، الخصائص المناخية لمحافظة النجف االشرف وعالقتها  علي مردان تايهالجبوري ،  .9

، كلية اآلداب ، جامعة  ، رسالة ماجستيرفي أنتاج القمح  باآلفات الزراعية المؤثرة

 .2212الكوفة ، 

، لؤي عدنان حسون ، العالقات المكانية لتلوث مياه نهر ديالى بالنشاطات  ألجميلي .7

، كلية التربية / ابن رشد ، البشرية بين سد ديالى ومصبه بنهر دجلة ، رسالة ماجستير 

 .2221جامعة بغداد ،

في بيجي  النيتروجينية األسمدةالمياه الصناعية لمعمل ، مجبل محمد عبيد ، تأثير  ألجميلي .1

، كلية الزراعة  والمياه الجوفية ، رسالة ماجستيرفي تدهور بعض صفات التربة 

  2225والغابات ، جامعة الموصل ، 

، كلية  دكتوراه أطروحةة البصرة ، شكري ، التلوث البيئي في محافظ إبراهيمالحسن ،  .1

 .2211آلداب ، جامعة البصرة ، ا

رزوقي كربل ، التباين المكاني لكفاية أنظمة الصرف ) البزل (  اإللهالخفاجي ، عبد  .12

، جامعة بغداد ،  اآلداب، كلية بابل ، رسالة ماجستير في محافظة  األرضواستصالح 

2221 . 

لمتقطعة للهضبة الغربية ، األشكال األرضية في الحافات ا الزاملي ، عايد جاسم حسين .11

، كلية  توراهبشري ، أطروحة دكبين بحيرتي الرزازة وساوه وأثارها على النشاط ال

 .2227اآلداب ، جامعة بغداد ، 

، رسالة  استثمارها، سندس محمد ، المياه الجوفية في قضاء المحمودية وسبل  يالزبيد .12

 2211ة بابل، ، ، كلية التربية ، جامع ماجستير

الشيخلي ، رنا فاروق ارزوقي ، الحاجات المائية لمشروع الدلمج االروائي في محافظة  .13

 .2225، جامعة بغداد ، بغداد ،  اآلداب، كلية واسط ، رسالة ماجستير 

داود سليمان ، التباين المكاني لخصائص التربة في ناحيتي بهرز  إسماعيلالعامري ،  .14

المكانيـة بالُمناخ والموارد المائيـة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية  عالقاتهاوبني سعد و

 .2225ابن رشد ، جامعة بغداد ،

، المياه الجوفية في قضاء الحويجة واستثماراتها ، رسالة  ألعبيدي ، صباح حسن سلطان .15

 .2212، كلية التربية ، جامعة تكريت ، ماجستير 

واألشكال األرضية  الثانوية ، وديان غرب بحيرة الرزازة  صبار عبودعبد هللاالعجيلي ،  .19

 2225، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، ، أطروحة دكتوراه  المتعلقة بها

جميل عبد حمزة ، الواقع الجغرافي لشبكة المبازل في محافظة القادسية ، العمري ،  .17

 . 2222، جامعة القادسية ،  اآلداب، كلية رسالة ماجستير 

محمد ، اثر التصاريف ) العالية والواطئة ( لمنظومة شط الحلة  إبراهيمالعوادي ، رباب  .11

، رسالة  2221 -2222في كفاية المقنن المائي الحقلي للمحاصيل الزراعية من 

 .2221، جامعة بابل ،  اإلنسانية، كلية التربية للعلوم ماجستير
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وي ، صادق عزيز جبار ، تحليل مكاني لخصائص المياه الجوفية في هضبة العيسا .11

 .2213، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، النجف ، رسالة ماجستير 

الفهداوي ، طه أحمد عبد عبطان ، طرائق الري الحديثة وأثرها على مستقبل مياه الري  .22

 .2211التربية ، جامعة االنبار ، دكتوراه ، كلية أطروحةفي إقليم أعالي الفرات، 

القيسي ، بشار محمد عويد ،طرق النقل البري في محافظة كربالء ، رسالة ماجستير ،  .21

 .2229كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

عتاب يوسف كريم سريع ، مشكلة التصحر في منطقة الفرات األوسط وآثارها للهيبي ، ا .22

، كلية التربية للبنات ( ، رسالة ماجستير GISالبيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )

 .2221، جامعة الكوفة ، 

استثمارها في ) منطقة  وإمكانية، المياه الجوفية المرعاوي ، قاسم احمد رمل درج  .23

، كلية  فية ، أطروحة دكتوراهالجزيرة ( محافظة االنبار باستخدام نظم المعلومات الجغرا

 .2212، جامعة االنبار ، اإلنسانيةالتربية للعلوم 

 جاإلنتاالمسعودي ، رياض محمد علي عوده دهش ، الموارد المائية ودورها في  .24

، جامعة بغداد ، كلية التربية ) ابن رشد (الزراعي في محافظة كربالء ، رسالة ماجستير 

 ،2222. 

المسعودي ، رياض محمد علي عودة ، صناعة مواد البناء والتشييد)كبيرة الحجم( في  .25

)ابن  ، كلية التربية( ، أطروحة دكتوراه 2224 – 1119محافظة كربالء للمدة من)

 .2229رشد( ، جامعة بغداد ، 

الزراعية  األرضالمسعودي ، عباس عبد الحسين خضير ، تحليل جغرافي الستعماالت  .29

 .1111، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه في محافظة كربالء ، 

الزراعية في  رضالستعماالت األ ألخرائطيالتمثيل  المسعودي ، هاني جابر محسن ، .27

، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة  ، رسالة ماجستير2211 لعام محافظة كربالء

،2213. 

،  المظفر ، صفاء مجيد عبد الصاحب ، التباين المكاني لتلوث الترب في محافظة النجف .21

 .2227، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ،رسالة ماجستير 

محمد غضبان فرحان غائب ، دراسة بيئية للخصائص الفيزيائية والكيميائية النداوي ،  .21

، كلية العلوم ، جامعة والبكتريولوجية لبعض اآلبار في مدينة تكريت ، رسالة ماجستير 

 . 2212تكريت ، 

الياس ، نوزت خلف خدر ، تأثير مياه المطروحات المدنية والصناعية لمدينة الموصل  .32

 .2223 ،، كلية العلوم ، جامعة الموصلية مياه نهر دجلة ، رسالة ماجستير على نوع

،  الحلة ، رسالة ماجستير، تلوث وتردي التربة في قضاء  كفاية حسن ميثمالياسري ،  .31

 .2213، جامعة بابل ،  اإلنسانيةكلية التربية للعلوم 
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 تهاعسرة في مياه نهر الحلة وكيفية معالجتاج الدين ، سوسن سمير هادي ، دراسة ال .32

، ريجية ، رسالة ماجستيالشركة العامة للصناعات النس الصناعية في االتمعستاللغرض ا

 .2224كلية العلوم ، جامعة بابل ، 

،  اجستير، رسالة م تلوث مياه نهر الفرات في محافظة ذي قــار، احمد ميس سدخان ،  .33

 .2227كلية التربية ، جامعة البصرة ، 

الستخدام مياه الصرف الزراعية  االقتصاديةسعد الدين ، أحمد محمد الفاروق ، اآلثار  .34

بعض المحاصيل الرئيسية في مصر ، أطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة ،  إنتاجيةعلى 

 . 2221جامعة عين شمس ، 

، دراسة بيئية للتلوث المحتمل في نهر الفرات بين سدة الهندية  جاسم محمد، سلمان  .35

 .2229، كلية العلوم ، جامعة بابل ،  دكتوراه أطروحةالعراق ،  –ومنطقة الكوفة 

المياه المالحة بالتناوب وبالخلط في نمو الحنطة  استخدامحمود ، تأثير شكري ، حسين م .39

 .2222، كلية الزراعة ، جامعة بغداد ،  تربة ، أطروحة دكتوراهفي ال األمالحوتراكم 

، استخدام نظام المعلومات الجغرافية في دراسة التباين المكاني حمد يحيى اعبد ،  .37

، كلية اآلداب ، نجف ، رسالة ماجستيرلضبة الغربية في محافظة اللموارد الطبيعية في اله

 .2221جامعة الكوفة ، 

، التباين المكاني لخصائص المياه الجوفية في محافظة كربالء  مروة وسامعبد العالم ،  .31

،  ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفةوعالقتها باالستخدامات البشرية ، رسالة ماجستير 

2213. 

الكاظم ، صفا مهدي ، دراسة نوعية مياه المصب العام باستعمال المفاهيم  عبد .31

، كلية الزراعة ، جامعة الثيرموديناميكية وتقنية االستشعار عن بعد ، رسالة ماجستير 

 .2212بابل ، 

الري ، في  استخدامها وإمكانيةعبد ، مهدي عبد الكاظم ، دراسة نوعية مياه نهر صدام  .42

 1115، كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، أطروحة دكتوراه 

علي ، ميسون عمر ، دراسة البيئة والمناخ القديم لترسبات العصر الرباعي المتأخر  .41

 .2225، كلية العلوم ، جامعة بغداد ، لمنطقة بابل ، رسالة ماجستير 

دراسة في جغرافية الموارد المائية ،  –لخالص االروائي محمد ، رفاه مهنا ، مشروع ا .42

 . 2225، ، جامعة بغداد اآلداب، كلية رسالة ماجستير 

كاسب ، دراسة جغرافية لنظم الري والبزل على نهري الحسينية  األميرمزعل ، عبد  .43

 .1111عة البصرة ، ، جام اآلداب، كلية افظة كربالء ، رسالة ماجستير وبني حسن مح

منيرة محمد ، الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات األوسط وعالقتها المكانية مكي ،  .44

 .2229، ة التربية للبنات ، جامعة الكوفة، كليبالتخصص اإلقليمي ، رسالة ماجستير 

كلية  ، منطقة كربالء ، أطروحة دكتوراههنون ، جليل جاسم محمد ، هيدروجيوفولوجية  .45

 .2211التربية ، الجامعة المستنصرية ، 
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 ج .  البحوث     

تشغيل ، تقنية مستحدثة في السيطرة وال البكري ، علي عبد العباس وداود مشير جاسم .1

مياه البزل العراقية بواسطة السيطرة التقنية المبرمجة  الستغالللمنظومة سقي حديثة 

العدد ، 21المجلد ة جامعة بابل الهندسية ، جامعة بابل ، الطاقة المتجددة ، مجل وباستخدام

4  ،2213 

محمود إبراهيم متعب وقاسم أحمد رمل الدليمي ، التوجهات المستقبلية لتنمية  الجغيفي ، .2

، جامعة االنبار ،  اإلنسانيةالمياه الجوفية في منطقة الجزيرة ، مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 .2212، 2العدد

عبد اللطيف واحمد محمد جياد الدليمي ، دور مياه مجاري الفلوجة في  أكرم،  الحديثي .3

 .2212،  34التلوث الكيميائي لمياه الفرات ، مجلة العلوم الزراعية العراقية ، العدد

واثق جاسم محمد وآخرون ، دراسة بعض المؤثرات البيئية على مجتمع ،  ألركابي .4

بابل للعلوم الصرفة ، جامعة ل ، مجلة جامعة الهائمات النباتية في مبازل محافظة باب

 .2212،  5، العدد  22، المجلد بابل

السميع ، محمود بدر علي وزينب حسن حبيب ، المعطيات الطبيعية للمنطقة الصحراوية  .5

زراعة الزيتون عالي الزيت وتنميتها ، مجلة كلية  وإمكانيةبين كربالء والنجف 

 .2211، 15ف ،العدد الجامعة ، النجف األشر اإلسالمية

لبحيرة الرزازة ،  ومنشئيه تاريخيهالمسعودي ، رياض محمد علي وآخرون ، دراسة  .9

 .2225مجلة جامعة كربالء ) عدد خاص ( ، كربالء ، مؤتمر كلية التربية ، 

نية ، تقييم مشاريع البزل في مشروع ري الحسي وآخرونالمسعودي ، رياض محمد عودة  .7

، 3، العدد 1العلمية ،كربالء ،المجلد  مجلة جامعة كربالءزازة ،كمصدر مائي لبحيرة الر

2212 . 

 اإلنتاجالموسوي ، نصر عبد السجاد ونجم عبد هللا رحيم ، تأثير ملوحة التربة في  .1

، زروعة في محافظتي البصرة وذي قارنهر الفرات الم وأحواضالزراعي لتربة ضفاف 

 .2221، 52مجلة آداب البصرة ، جامعة البصرة ، العدد 

بدر ، هدى هاشم ، التحليل المورفورمتري الكمي لحوض وادي المر وتقييم نوعية المياه  .1

 .2212،  1، العدد  21الجارية فيه ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ، المجلد

حسن ، قحطان محمد صالح ، تقييم نوعية مياه المبازل عند شمال مدينة بغداد ومدى  .12

 .2212، 3لري ، مجلة  التقني ، العدد صالحيتها ألغراض ا

حسن ، وصال فخري وآخرون ، نوعية مياه الري في قضاء الفاو محافظة البصرة ،  .11

، الجزء  37البصرة ، العدد  البصرة العلميات ، مركز علوم البحار ، جامعة أبحاثمجلة 

 .2211،  األول
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ات الكيمياوية للترب خثي ، محمد تركي ، دراسة تأثير مشروع المصب العام في الصف .12

المحاذية له ، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك ، جامعة ذي قار ، المجلد 

 .2212، 3، العدد2

، في تلوث البيئة )العراق أنموذجا(خلف ، مثنى مشعان ، أثر استخدام المبيدات الزراعية  .13

 .17،2225مجلة بحوث الجامعة المستنصرية ، العدد

عبد هللا ، دراسة جغرافية لنوعية المياه الجوفية في قضاء الزبير وبعض  رحيم ، نجم .14

 .2221،  47البصرة ، العدد  آدابتأثيراتها الزراعية ، مجلة 

نجم عبدهللا ، بعض الخصائص الكيميائية لتربة هور الحمار المغمورة بالمياه  رحيم ، .15

 .  2221،  45البصرة ، العدد آدابوالمجففة في محافظة البصرة ، مجلة 

ً واحيائياً  .19 شكري ، حسين محمود وآخرون ، تقييم نوعية مياه آبار الزراعة كيميائيا

ً لتصانيف عالمية ، مجلة العلوم الزراعية  وصالحيتها لالستخدامات الزراعية طبقا

 . 2227، 9العدد،  31المجلد العراقية ، بغداد ، 

م جغرافي ألثر الخصائص سلمى عبد الرزاق ، تحليل وتقويوعلي صاحب طالب ،  .17

)عدد الطبيعية على عمليات الري والصرف في قضاء الهندية ، مجلة جامعة كربالء ، 

 .2227، 3،العدد2225خاص( مؤتمر كلية التربية ، جامعة بابل ، 

فاضل محمد وآخرون ، التقييم النوعي لمياه مبزل الرزازة ودراسة أمكانية ظاهر ،  .11

 .2211،  4، العدد  1المجلد جامعة كربالء العلمية ، مجلة استخدامها لغرض الري ،

مياه الصرف الزراعي في ري القطن ، مجلة العلوم  استخدامفالح ، جواد علي ،  .11

 . 2211،  42الزراعية العراقية ، العدد 

، عبد الكريم منير عبد الرزاق ، واقع مياه الشرب في مدينة بغداد ،  لفته ، عارف محسن .22

 . 2212، 1 ، العدد 1ء العلمية ، المجلد مجلة جامعة كربال

محمد ، ضياء عبد ، تأثير المياه المعالجة مغناطيسياً وعمق ماء الري بالتنقيط على نمو  .21

 2214،  9العدد ، وحاصل الخيار في البيوت الزجاجية ، مجلة ديالى للعلوم الزراعية

لوحة ماء الري على نديوي ، داخل راضي ، تأثير التناوب بالري السيحي والتنقيط وم .22

، 42خصائص التربة ونمو النبات في تربة طينية ، مجلة العلوم الزراعية العراقية ، العدد

2211. 

ياسين ، موسى فتيخان ، تأثير الري بمياه البزل في مراحل نمو محصول الذرة البيضاء  .23

، 4المجلدالمحصول ، مجلة االنبار للعلوم الزراعية ،  وإنتاجيةفي تراكم الملوحة ونمو 

 .2229، 2العدد
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 الحكومية والمطبوعات د . الدوائر    

جمهورية العراق ، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق اإلدارية ، بمقياس  .1

1/122222  ،2211. 

مطبعة العاني ، بغداد ، ، مشاريع الري الكبرى ،  األعمارمجلس جمهورية العراق ،  .2

1159. 

لديات واألشغال العامة ، المديرية العامة للتخطيط العمراني جمهورية العراق ، وزارة الب .3

 .11،ص 2221، 

جمهورية العراق ، وزارة الصناعة والمعادن ، المنشأة العامة للمسح الجيولوجي  .4

 .1119،والتحري المعدني ، تقرير عن جيولوجية كربالء وعين التمر

وزارة الزراعة والري ، المكتب االستشاري الهندسي للجامعة التكنولوجية ، مشروع  .5

 .1112، 1ري جدول الحسينية محافظة كربالء ،ج

، الهيئة العامة لمشاريع الري واالستصالح ، مشروع ري جدول وزارة الزراعة والري  .9

، المكتب االستشاري للجامعة 1الحسينية ، التقرير النهائي لدراسة الجدوى ،ج

 .1112التكنولوجية ، 

وزارة الري ، الهيئة العامة لمشاريع الري واالستصالح ، الجدوى الفنية االقتصادية  .7

 .24،ص1111، 1لمشروع ري بني حسن ، ج

وزارة النقل والمواصالت ، الهيئة العامـة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،قسم              .1

 .2213المناخ،بيانات غير منشورة لسنة 

 .1ية ، محافظة كربالء ،صتقرير صادر من دائرة اإلشراف العام والفحوصات المختبر .1

دائرة األشراف العام والفحوصات المختبرية ، محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة   .12

،2213. 

محافظة كربالء ، بلدية كربالء ، قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة ،   .11

2213 

الموارد المائية في مركز قضاء مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، شعبة   .12

 . 2213كربالء ، بيانات غير منشورة ، 

مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، شعبة الموارد المائية في مركز قضاء   .13

 . 2213الهندية ، بيانات غير منشورة ، 
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افظة كربالء ، تقرير عن مشروع شبكات البزل في قضاء مديرية الموارد المائية في مح  .14

 .2213عين التمر ، شعبة عين التمر ، قسم المساحة ،

مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، قسم التخطيط والمتابعة ، بيانات غير   .15

 .2213منشورة ، 

مديرية الموارد المائية في محافظة كربالء ، القسم الفني ، وزارة الموارد المائية ،   .19

 مشاريع الري والبزل .

ة ، ، قسم المضخات ، بيانات غير منشورمديرية الموارد المائية في محافظة كربالء .17

2214. 

 .2214دائرة المياه الجوفية ، محافظة كربالء ، بيانات غير منشورة ،  .11

طيط المتابعة ، شعبة التخطيط ، بيانات ديرية الزراعة في محافظة كربالء ، قسم التخم .11

 .2214غير منشورة ، 

الزراعي  اإلحصاءشعبة التخطيط والمتابعة ، قسم مديرية الزراعة في محافظة كربالء،  .22

 .2214، بيانات غير منشورة لعام

 .2213مديرية زراعة كربالء ، مالك محمد جاسم ، زراعة كربالء طموح وتطلعات ،  .21

حافظة كربالء ، قسم وقاية المزروعات ، بيانات غير منشورة، مديرية الزراعة في م .22

2214. 

، بيانات غير منشورة ،  الخطة االستثماريةقسم مديرية الزراعة في محافظة كربالء ،   .23

2214. 

ي محافظة كربالء فالزراعة في محافظة كربالء ، تقرير عن المشروع الريادي مديرية  .24

 ،2214. 

 .2214دائرة مجاري محافظة كربالء ، قسم اإلشراف ، بيانات غير منشورة ،  .25

 .2214بيانات غير منشورة ، دائرة مجاري محافظة كربالء ، قسم التنفيذ ،  .29

 

 

 الت ــ . المقابه    

الخميس مقابلة شخصية مع المهندس عبير معاون مدير دائرة مجاري محافظة كربالء  .1

 .29/12/2213بتاريخ 
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