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  الخالصة

تمffت دراسffة نوعیffة وصffالحیة میffاه بعffض اآلبffار للffري فffي منطقتffي سffنجار وتلعفffر حیffث تffم   
اختیffار عشffرة آبffار فffي كffل منطقffة وأخffذت نمffاذج مffن میffاه اآلبffار واجریffت علیھffا بعffض التحالیffل 

بینمfا ُصfنفت میfاه أبfار ) C3-S1(النتائج ان صنف میاه أبار سنجار كانfت مfن نfوع وأظھرت .الكیمیائیة
حیث یمكن استخدام النوع االول للري وفق ادارة علمیة خاصfة ) C4-S1(و ) C3-S1(تلعفر من النوع 

وكffان ترتیffب سffیادة االیونffات .امffا النffوع الثffاني یعffد مffن االصffناف التffي تسffبب مشffاكل للتربffة والنبffات
ffffffffffffffffffاالتي الموجبffffffffffffffffffودیوم (ة كffffffffffffffffffیوم>صffffffffffffffffffیوم>كالسffffffffffffffffffیوم>مغنیسffffffffffffffffffو ) بوتاس

امffffffffا االیونffffffffات السffffffffالبة فكانffffffffت كffffffffاالتي ). بوتاسffffffffیوم>كالسffffffffیوم>مغنیسffffffffیوم>صffffffffودیوم(
لمیاه آبار سنجار وتلعفر علfى ) كبریتات>كلوریدات>بیكاربونات(و ) كلوریدات>كبریتات>بیكاربونات(

  .على التوالي
  

  المقدمة
اآلبار من المصادر الطبیعیfة المھمfة للمیfاه والتfي یمكfن اسfتخدامھا تعد المیاه الجوفیة وبضمنھا 

وعلffى الffرغم مffن ان الكمیffة .بكلفffة قلیلffة لالغffراض الزراعffة خاصffة فffي المنffاطق الجافffة وشffبھ الجافffة
المتوفرة من ھذا المصدر في العراق محدودة فان الظروف االجتماعیfة واالقتصfادیة فfي بعfض االحیfان 

  ).١٩٩٥،Al-Juburi(لمفید االستغالل االمثل لھذا المصدر تجعل من الضروري وا
أي مجمffوع (الffى ان معرفffة نوعیffة المیffاه الجوفیffة) ١٩٨٠(Kenneth وMark وقffد اشffار 

وذلك الن الحاجة .تكسب أھمیة ال تقل عن أھمیة معرفة وجودھا وكمیاتھا)ماتحتویھ من امالح مذابھ فیھا
ض اخfذت تfزداد فfي االونfھ األخیfرة بشfكل اصfبحت فیfھ تتطلfب الى استخدام ھذه المیاه لمختلfف االغfرا

ولنوعیfة المیfاه .نوعیات مالئمfة لتلfك االسfتعماالت بسfبب مfا تتصfف بfھ ھfذه المیfاه مfن نوعیfات متباینfة
المستخدمة في الري دور مھم ورئیس في تملح الترب وتدھورھا وذلfك مfن خfالل زیfادة التركیfز العfالي 

  ).١٩٩٤احمد وأخرون،(نسب الصودیوم مرتفعة في میاه الري لالمالح خاصة عندما تكون 
عند دراستھما لنوعیfة وصfالحیة میfاه بعfض اآلبfار فfي منطقfة ) ٢٠٠٠(وأشار شالل وابراھیم 

حمام العلیل على ان استخدام ھfذه المیfاه فfي الfري سfوف یسfبب مشfاكل للتربfة والنبfات بسfبب محتواھfا 
م المحاصfیل ذات االصfناف المقاومfة للملوحfة وعfدم ھfدر المیfاه العالي من االمالح وعلیھ یجfب اسfتخدا

اثناء السfقي الن ذلfك سfوف یقلfل مfن المخfزون المfائي لھfذه اآلبfار وبالتfالي یfزداد تركیfز االمfالح فیھfا 
  .وتزداد الخطورة في سنوات الجفاف

  
  مواد البحث وطرائقھ

اختیfار الموقfع االول فfي مجمfع شملت الدراسة عملیات تحري حقلي وتحدیfد مواقfع اآلبfار وتfم 
حطین التابع لناحیة الشمال قضاء سنجار والموقع الثاني في قریة احمد أغا التضfاني التfابع لناحیfة زمfار 

وتم جلfب عینfات المیfاه فfي قنfاني بالسfتیكیة الfى المختبfر وقfد تfم جمfع ھfذه العینfات خfالل .قضاء تلعفر
جراء التحالیل والقیاسfات الكیمیائیfة لغfرض تصfنیفھا ال ٢٥/١٠/٢٠٠٦الى ١٥/١٠/٢٠٠٦الفترة ما بین 

اذ تfم تقfدیر ) ١٩٨٢(واخfرون Pageواجریfت كافfة التحالیfل كمfا جfاء فfي .وبیان مد颁 صالحیتھا للfري
-pHودرجfة تفاعfل المیـfـاه باسfتخدام جھfاز  EC-meterدرجـة التوصfیل الكھربfائي باسfتخدام جھـfـاز 

meter ى الffة علffات الذائبffدرت االیونffـع وقffحیح مـffیوم بالتسffیوم والمغنیسffـر الكالسffم تقدیـffالي تffو التffنح
  الفرسfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffینیت

  امfffffا الصfffffودیوم والبوتاسfffffیوم تfffffم تقfffffدیرھما باسfffffتخدام جھfffffاز قیfffffاس العناصfffffر.عیfffffاري ) ٠.٠١(
اما الكبریتات فقد قدرت بطریقfة الترسfب علfى صfورة كبریتfات البfاریوم   Flam-photometerباللھب
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  وذلfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffك
  

  ٢٠/٦/٢٠٠٧وقبولھ   ٢٧/٣/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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امffا الكاربونffات والبیكاربونffات قffدرت بالتسffحیح مffع حffامض .عیffاري) ١(باسffتخدام كلوریffد البffاریوم 
وتfم اسfتخدام بعfض .وتم تقدیر الكلوریدات بالتسحیح مfع نتfرات الفضfة.عیاري)٠.٠١(الكبریتیك مخفف 

  :وفق المعادالت التالیة العالقات الریاضیة لتحدید خطورة الصودیوم في میاه اآلبار
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  .فأن المیاه تسبب اضرار للنبات%) ٦٠(حیث أن ھذه النسبة اذا زادت عن 
  

  النتائج والمناقشة
  :يلقد تبین من نتائج ھذه الدراسة والتي اعتمدنا فیھا على عدة معاییر ما یأت  

 ١-م.دیسیسffیمینز) ١.٦-١.٠(تراوحffت قffیم التوصffیل الكھربffائي لمیffاه آبffار منطقffة سffنجار مffن :الملوحĖĖة

التfي یمكfن و) C3(تصfنف مfن النfوع ) ١٩٥٤، Richards(وطبقا لتصنیف مختبfر الملوحfة االمریكfي 
بینمfا بلغfت قfیم التوصfل الكھربfائي لمیfاه آبfار تلعفfر مfابین .استعمالھا للمحاصیل عالیfة التحمfل للملوحfة

بینمfا صfنفت میfاه ) C3(مfن النfوع  ١٠و٩و٤و٣و١وعلیھ تصنف میfاه اآلبfار  ١-م.دیسیسیمنز ٣.٧-١.٠
عالیfة جfدا وغیfر مرغfوب بھfا ولتي ُتعد من المیfاه ذات الملوحfة ال) C4(من النوع  ٨و٧و٦و٥و٢اآلبار 

ألغffراض الffري، ونالحffظ بffأن قffیم التوصffیل الكھربffائي لمیffاه منطقffة تلعفffر كffان اعلffى مffن میffاه منطقffة 
  .سنجار وقد یعود سبب ذلك الى التركیز العالي للصودیوم في میاه تلعفر مقارنة بمیاه سنجار

سfنجار كانfت معتدلfھ وتراوحfت القfیم  أظھرت النتائج بان درجة تفاعل میاه آبار منطقfة :درجة التفاعل 
أي معتدلfة الfى ٨.٤-٧.٢فfي حfین تراوحfت قfیم درجfة التفاعfل لمنطقfة تلعفfر مfا بfین  ٧.٧-٧.١ما بfین 

قاعدیة وقد یعود سبب ذلك الى التراكیز العالیfة للكالسfیوم والمغنیسfیوم فfي میfاه ھfذه اآلبfار واذا اعتمfدنا 
نجfد ان درجfة تفاعfل المیfاه لكfال المfوقعین كافfة ) ١٩٨٥(Westcor و  Ayers المعیfار الfذي وضfعھ

 . ٨.٥-٦.٥ضمن الحدود المسموح بھا والبالغة ما بین
  :التركیبة االیونیة لمیاه اآلبار

لمیاه آبfار منطقتfي  ١-لتر.ملي مول ٢.٥-١.١و٢.٧-١.٩تراوحت قیم الكالسیوم الذائب ما بین : الكالسیوم
نجfد ان ھfذه ) ١٩٩٢(وأخfرون  Rhoadesدنا المعیار الذي وضعھواذا اعتم.سنجار وتلعفر على التوالي

  .القیم كانت ضمن الحدود المسموح بھا الغراض الري
لمیffاه آبffار منطقتffي  ١-لتffر. ملffي مffول ٣.٢-١.٢و٢.٦-١.٢ترواحffت قffیم المغنیسffیوم مffابین: المغنیسĖĖیوم

نجfد ان قfیم ) ١٩٧٣(ون وأخfر Kovdaواذا اعتمدنا المعیfار الfذي وضfعھ . سنجار وتلعفر على التوالي
وكfذلك لجمیfع میfاه %٥٠لمنطقfة سfنجار قfد تجfاوزت الحfد الحfرج والبfالغ  ١٠و٨و٣المغنیسیوم لآلبfار 

  .التي كانت ضمن الحد المسموح بھ إلغراض الري) ١٠.٩.٨(آبار منطقة تلعفر ما عدا اآلبار 
-٣.٠و٣.٣-١.٦مfا بfین  ان قfیم الصfودیوم الfذائب قfد تراوحfت) ٢و١(یتضح من الجfدولین : الصودیوم

لمیاه آبار سنجار وتلعفر على التوالي وھذا یشیر بوضوح الى ان تركیfز الصfودیوم  ١-لتر.ملي مول ٩.٩
في میاه تلعفر كان اعلى من میاه آبار سنجار اال ان التركیز العالي للكالسfیوم والمغنیسfیوم فfي میfاه آبfار 

للصfودیوم ولھfذا فfأن النسfبة المئویfة للصfودیوم لfم تfزداد تلعفر لھ األثر البالغ في تخفیف التfأثیر الضfار 
  .وھو الحد الحرج كما ان قیم امتزاز الصودیوم لم تصل الى درجة الخطورة%) ٦٠(عن 

ان میffاه آبffار سffنجار احتffوت علffى تركیffز عffالي مffن الكبریتffات ) ٢و١(یتضffح مffن الجffدولین :الكبریتĖĖات
المیfاه فfي تلfك المنطقfة قfد مfرت علfى صfخور الجfبس  مقارنة بمیfاه تلعفfر وقfد یعfود سfبب ذلfك الfى ان

2H2o.CaSO4   ینffا بffات مffیم الكبریتffت قffول ١.٧-١.٠و٤.١-١.٦وتراوحffي مffر.ملffار  ١-لتffاه آبffلمی
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نجffد ان میffاه آبffار ) ١٩٧٩( Sharmaسffنجار وتلعفffر علffى التffوالي واذا اعتمffدنا المعیffار الffذي وضffعھ
  .١-لتر.ملي مول) ٤.٥(اض الري والبالغ اكبر من سنجار وتلعفر لم تتجاوز الحد المسموح بھ الغر

بان قfیم الكلوریfدات فfي میfاه آبfار سfنجار وتلعفfر تراوحfت مfا ) ٢و١(یتضح من الجدولین : الكلوریدات
  علfffى التfffوالي واذا اعتمfffدنا المعیfffار الfffذي وضfffعھ ١-لتfffر.ملfffي مfffول ٧.٢-١.٤و٢.٨-١.٢بfffین  

AyersوWestcot  
في میاه آبار سfنجار كانfت مfن النfوع الfذي ال یسfبب مشfاكل فfي حfین  نجد ان تركیز الكلورید) ١٩٨٥(

نجد ان تركیز الكلورید في میاه آبار تلعفر كانت من النوع الfذي یسfبب مشfاكل متوسfطة الfى شfدیدة الن 
   ١-لتر.ملي مول) ٤(تركیز الكلورید في اغلب میاه آبار تلعفر قد تجاوزت النسبة اكبر من 

بان قیم البیكاربونات في میاه آبار سنجار وتلعفر تراوحfت مfا ) ٢و١(الجدولین  یتضح من: البیكاربونات
) ١٩٨٥( WestcoوAyersواذا اعتمدنا المعیfار الfذي وضfعھ  ١-لتر.ملي مول٧.٢-٤.٢و٣.٢-٢.٣بین 

نجد ان میاه آبار سنجار وتلعفر تقع ضمن الحدود التي تسبب مشاكل قلیلة الى متوسطة النھfا لfم تتجfاوز 
  .لذا تعد من االصناف التي تسبب مشاكل قلیلة الى متوسطة ١-لتر.ملي مول) ٨.٥(ةالقیم

اظھرت النتائج بان قیم امتزاز الصودیوم في میاه آبار سنجار كانت اقfل مقارنfة :نسبة امتزاز الصودیوم
تfزاز بمیاه تلعفر ویعود سبب ذلك الى قلة محتو颁 میاه آبار سنجار من تركیز الصودیوم وتراوحت قیم ام

علffى التfوالي وطبقfا لتصfنیف مختبffر  ٤.٦-١.٨و١.٧-٠.٨الصfودیوم لمیfاه آبfار سffنجار وتلعفfر مfا بfین 
والتffي یمكffن ) S1(فffان میffاه جمیffع اآلبffار تصffنف مffن النffوع ) ١٩٥٤، Richards(الملوحffة االمریكffي 

  .استعمالھا لجمیع الترب 
  

STUDY THE QUALITY OF WELLS WATER FOR IRRIGATION 
IN SOME NINAVAH AREAS 

Abed AI-Kader A. Al-Hadede 
Soil and Water Sci. Dept. 

College of Agric and Foresty. 
Mosul Univ., Iraq. 

Abed AI-Manam M.A.Kana 
Biologey.Dept..Collegeof  Sinc. 

Mosul Univ., Iraq 

Fairs Akram S.AI.Wazzan 
Soil and Water Sci. Dept.. 

College of Agric and Foresty. 
Mosul Univ., Iraq. 

 
ABSTRACT 

This study was conducted in two locations Singar and Tal-A’ffar to study 
the effect water quality for irrgation by choosing ten wells for each locations 
.Results indicated that the water at singar was classified (C3-S1)while at Tal-
Affar were 
(C3-S1) and (C4-S1). So that.the first can be used by improving irrigation .on 
the other hand. the second one affect both soil and plant. Also. Results reveals 
the cations and anions as follows (Na+ >Ca++ >Mg++ >K+) and (Na+ >Mg++>  

Ca++ >K+). (HCO3- >SO4
= >Cl-)and (HCO3->Cl- >SO4

=) for water wells at singar 
and Tal-Affer respectively 

  
  المصادر

 منطقfة  دراسة الخصائص النوعfة لمیfاه آبfار .)١٩٩٤(حسین حمود وفواز كاظم وحارث ابراھیم  ،احمد
لیالن ومد颁 صالحیتھا لالستخدامات البلدیة والزراعیة والصناعیة المؤتمر العلمي الثالfث لمركfز 

  .جامعة الموصل. صدام للبحوث
الخصffائص النوعیffة لمیffاه بعffض اآلبffار والعیffون  .)٢٠٠٠(جاسffم خلffف وابffراھیم انffور ابffراھیم  ,شffالل

مجلfffة زراعfffة الرافfffدین . وتحدیfffد صfffالحیتھا لالسfffتخدامات المختلفfffة فfffي منطقfffة حمfffام العلیfffل
٢٧-٢٢):٢(٣٢  
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