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 ألمختلفةومدى صالحیتھا لالستخدامات أآلبار وبعض  أألسفلدراسة نوعیة میاه ألزاب 
    محمد سعید كشمولة                                            إبراھیم أنور إبراھیم  

  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم الغابات 
  

  الخالصة
آلبUUار المسUUتخدمة للUUري ومیUUاه نھUUر الUUزاب األسUUفل شUUملت الدراسUUة تحدیUUد صUUالحیة میUUاه بعUUض ا

بئUرا  عشUر لألستخدامات المختلفة في المنطقة الممتدة من ناحیة الزاب الى سنجار ، حیث تم اختیUار احUد
و  ١٠/٩/٢٠٠٩ممثلUUUة للمنطقUUUة واستحصUUUلت نمUUUاذج مUUUن میUUUاه ھUUUذه اآلبUUUار والنھUUUر خUUUالل ألفتUUUرتین 

لمطUUري ، وقUUد دلUUت النتUUائج ان صUUنف المیUUاه لھUUذه اآلبUUار اي مUUع بدایUUة ونھایUUة الموسUUم ا ١٢/٤/٢٠١٠
وصUUنف ) C3-S1(والمسUUتخدمة للسUUقي وحسUUب تصUUنیف مختبUUر الملوحUUة األمریكUUي ھUUو مUUابین صUUنف 

)C1-S3 ( یانةUUراء ادارة وصUUى اجUUاج الUUي تحتUUري والتUUي الUUتخدام فUUذورة األسUUناف محUUن األصUUو مUUوھ
الموجبة ھUي للصUودیوم والكالسUیوم  واألیونUات السUالبة  التربة لتجنب تملح التربة وكانت سیادة األیونات 

متمثلUUة بالكلورایUUد والكبریتUUات كمUUا تظھUUر النتUUائج ان معظUUم ھUUذه اآلبUUار الیمكUUن اسUUتخدامھا لألغUUراض 
ومUن جانUب آخUر فUان )   ١١( باسUتثناء البئUر رقUم  TDSالمنزلیة والصناعیة بسبب التراكیز العالیUة للUـ 

  .ت جیدة مقارنة مع میاه اآلبار في المنطقةنوعیة میاه الزاب الزال
  

  المقدمة
تعرف ألمیاه ألتي توجد داخل شقوق ومسامات ألصخور ألتي تؤلف ألغالف ألصUخري لUالرض     

، كربUل ( دون مستوى سطح ألیابسة باسم ألمیاه أألرضیة وتغلب على تسمیتھ بالمیاه ألباطنیة او ألجوفیة 
یUUر فUي اسUUتغالل االراضUUي الزراعیUة فUUي محافظUة نینUUوى وجنوبھUUا وبسUبب ألتوسUUع أالفقUي ألكب)  ٢٠٠٥

ولبعد بعUض ھUذه المنUاطق عUن نھUر دجلUھ وكUذلك للتغیUرات المناخیUة الحUاده والتUي تمثلUت فUي انخفUاض 
أصUبح أالعتمUاد علUى المیUاه الجوفیUة المتمثلUة عن المعدل خالل السنوات االخیره  مقدار االمطار السنویة

لحUھ لUري المحاصUیل أو لالسUتخدامات ألمختلفUة االخUرى ، اال ان بعUض ھUذه االبUار بمیاه االبار حاجUة م
ذات اصناف مختلفة ودرجات متباینة من الجودة ، حیث أن ألتركیز ألعالي لالمالح فUي میUاه بعUض ھUذه 
أالبار كان ألسبب في بروز مشكلة ألملوحة في قسم من ھذه االراضي اثناء موسم الزراعUة اوفUي نھایتUھ 

لمUا  أن ألمشكلة قد تظھر بعUد ذلUك  إال وقد التظھر ألمشكلھ خالل ألسنة االولى أو ألثانیة من أالستخدام، 
تسببھ من نقص في ألجھد أألزموزي للتربة والذي یؤدي الى قلة الماء الممتص من قبل النبات علما بUأن 

عUن حUده األعلUى  اإلنتUاج خفاضائي واألنتاج ، كما أن درجة انھناك عالقة طردیة ما بین األستھالك الم
نتیجة لزیادة الملوحة تعتمد بدرجة كبیرة على نوع المحصول ، وللحصول علUى انتاجیUة اقتصUادیة جیUدة 
ومنعا لتدھور التربة فان كمیة األمالح المضافة عUن طریUق مUاء الUري تتطلUب عملیUة غسUیل دوري مUن 

فUي قUدرتھا علUى النمUو و األنتUاج تحUت الظUروف قطاع التربة ونتیجة لألختالفات الواضحة بین النباتات 
الملحیة فان من األفضل تحدید احتیاجات غسل األمUالح مUن المنطقUة الجذریUة علUى ضUوء قUدرة مقاومUة 

) ٢٠٠٤(المحصول المراد زراعتھ لھدف المحافظة على الموارد المائیUة ، كمUا وجUد الباحUث النقشUبندي 
Uوى تعUة نینUة غابUي منطقUالح ان معظم اآلبار فUات واألمUد والبیكاربونUز الكلوریUي تركیUادة فUن زیUاني م

الذائبة بصورة عامة وأفضل المیاه الجوفیة ھي تلUك الكائنUة تحUت مشUاجر السUرو والصUنوبر فUي الجUزء 
لعشUرة مواقUع فUي  أآلبUارفقد درسUوا نوعیUة میUاه ) ١٩٩٤(وآخرونأما ألباحث أحمد  .الجنوبي من الغابة

الزراعیUUة  و ألتUUأمیم وتUUم تحدیUUد مUUدى صUUالحیتھا لالسUUتخدامات ألبلدیUUھ حافظUUةناحیUUة لUUیالن ألتابعUUھ لم
كانت تخلUو  بر صالحھ للري في جمیع ألترب ومعظمھامن أآلبار تعت% ٩٠حیث لوحظ أن  ،والصناعیة

اسUUتغالل میUUاه  بدراسUUة )١٩٨٧( وناھUUده إسUUماعیل الباحثUUانكمUUا قUUام ،  ألبراریUUھمUUن بكتریUUا ألكوالیفUUورم 
أمUا ، قة جنوب سنجار السUتخدامات ألزراعUة وتحدیUد صUالحیتھا العUراض الUري والشUرب كھاریز منط

ألشUعیر بUالقرب  فقد درسوا مدى صالحیة ألمیاه للUري فUي منطقUة تUل) ١٩٨٧(ألباحث ألجنابي وآخرون 
ألمسUتخدمھ للUري  أن صUنف میUاه ھUذه أآلبUار جمن ناحیة ألقیارة حیث تم اختیار ستة آبار وقد دلUت النتUائ
وھUو مUن األصUناف ألمحUذوره  C4S3وC3S1 وحسب تصUنیف ألملوحUة أألمریكUي ھUو مUابین ألصUنف 

  .للري 
  

  ٢١/٢/٢٠١١وقبولھ   ٢٠١٠/ ١١/١٠تاریخ تسلم ألبحث 
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في میاه األنھار والجداول فان األختالف في تركیز وتركیUب وانتشUار المUواد الصUلبة الذائبUة  ماا    
)TDS (ة عتمد على مجموعة من العوامیUاقطة وكمیUار السUة األمطUي كمیUلیة فUات الفصUا األختالفUل منھ

مUن ھUذه الدراسUة  واخیUرا فUان ألھUدف  .المیاه القادمة من سطح األرض اضافة الى طبیعUة قUاع الجUداول
تقیUUیم حالUUة المیUUاه الجوفیUUة والUUزاب األسUUفل فUUي منطقUUة ناحیUUة الUUزاب وشUUمالھا وتحدیUUد مUUدى صUUالحیتھا 

  و المنزلیة   لألستخدامات الزراعیة 
        

  لبحث وطرائقھامواد 
 ٢٠١٠/  ٤/  ١٢و  ٢٠٠٩/  ١٠/٩تم ألحصول على عینات من میاه أالباروالزاب أالسUفل بتUأریخ      

وعلUي  والعذبUةوالصUباغیھ ) ب(ھUي بئUر ألحسUك ومحمUد ألبUك وعلUي ألخضUر والحUود والبوعUھ  واآلبار
وھUي جمیعھUUا فUي منطقUUة علUى ألتUUوالي ) ٩-١(مUUن لھUذه أآلبUUار أألرقUام  وأعطیUUت) أ(أألطUرش والبوعUھ 

علUى ) ١١و١٠(لھمUا أألرقUام  وأعطیUتألبئرین ألكUائنین فUي ألشUوره وسUنجار  إلى إضافة،  ألرابناحیة 
ألتUي تسUبب مUاذج فقUد  شUملت أالیونUات ألرئیسUھ ما ألقیاسات والتحالیUل ألتUي اجریUت علUى ألن أ ،ألتوالي 
 , CaھUي ألكاتیونUات ألمتمثلUة بUـ  Glenno  (1996) ما اشUار الیUھ للماء وھذه أالیونات حسب ألملوحة

Mg , Na  ھUات الرئیسUواالنیونCl . SO4 .HCO3) ( ةUي ملوحUاھم فUي تسUرى فھUات االخUا االیونUام
استنادا الى ذلك تUم تقUدیر ھUذه االیونUات اضUافة الUى النتUرات والبوتاسUیوم وقUیم ، المیاه ولكن بنسبة قلیلة 

لتقUUدیر الكالسUUUیوم  EDTA(Na2(حیUUUث اسUUتخدم محلUUUول ، ني والتوصUUUیل الكھربUUائي االس الھیUUدروجی
فUUي تقUUدیر ایUUوني الصUUودیوم والبوتاسUUیوم ) photometer Flame(والمغنیسUUیوم ، كمUUا اسUUتخدم جھUUاز 
نترات ألفضھ وقدرت ألبیكاربونات بالمعUایرة ضUد محلUول قیاسUي مUن وقدر ایون الكلورید بالتسحیح مع 

UUامض ألكبریتیUU٠.٠١(ك ح (NتخدUUا اسUUراتكمUUدیر النتUUدول لتقUUة األنUUة  م طریقUUدیر وطریقUUدره لتقUUألك
 pH meterلقیاس ألتوصیل ألكھربائي وجھUاز أل Conductivity meterألكبریتات واستخدم جھاز أل

أما ألمواد ألصلبة ألذائبة ألكلیة فقد قدرت من حاصل ضرب مقUدار ألتوصUیل ، أألس ألھیدروجینيلقیاس 
  . )٦٤٠(سم في ألثابت / ي مقدرا بالملیموز ألكھربائ

  

  النتائج والمناقشة
وجUUود اختالفUUات كبیUUرة فUUي ملوحUUة المUUاء )  ٢و  ١( یتضUUح مUUن الجUدولین  :لل++ري م+دى ص++الحیة المی++اه

یالحUUظ أن مقUUدار ) ١الجUUدول ( ١٠/١١/٢٠٠٩لآلبUUار المختلفUUة فبالنسUUبة للعینUUات التUUي أخUUذت بتUUاریخ 
مقUUداره للعینUUات المUUأخوذة مUUن  أمUUا dSm) ¹ˉ(م /دسیسUUیمن ٨.٦-١.٥مUUابین  التوصUUیل الكھربUUائي تUUراوح

فقUد تراوحUت  ١٢/٤/٢٠١٠للعینUات المUأخوذة بتUاریخ  أما) dSm ¹ˉ( ١.٥مجرى الزاب األسفل فقد بلغ 
 dSm) ¹ˉ( ٣.٩٣اعتمUUدنا علUUى المعUUدل فUUنالحظ انUUھ انخفUUض مUUن  وإذا) dSm ¹ˉ( ٧.٦-١.٤القUUیم بUUین 

ویعUUود سUUبب ھUUذا األخUUتالف الUUى ان  ١٢/٤/٢٠١٠بتUUاریخ ) dSm ¹ˉ( 3.4الUUى  ١٠/١١/٢٠٠٩بتUUاریخ 
للقطUUر والتUUي تحUUدد بشUUھر  water year)( العینUUات األولUUى التUUي اخUUذت كانUUت عنUUد بدایUUة السUUنة المائیUUة

تشرین األول والتي عندھا یكUون الخUزین المUائي اقUل مUایمكن امUا العینUات الثانیUة فقUد اخUذت بعUد سUقوط 
ملUم تقریبUا ممUا ) ٣٠٠(من میاه األمطار والتي بلغت في مدینة الموصل علUى سUبیل المثUال كمیات جیدة 

وعلUى ضUوء النتUائج المتحصUل علیھUا فUي ھUذه . ساعدت على تغذیة المیاه الجوفیة وتقلیUل الملوحUة فیھUا 
فUUان ) ١٩٥٤،  Richards(الدراسUUة وتبعUUا لنظUUام تصUUنیف مUUاء الUUري التUUابع إلدارة الزراعUUة األمریكیUUة 

وذلUك للعینUات المUأخوذة بتUاریخ ) C4 – S3(و ) C3 – S1(الصUنفین  نوعیة میUاه اآلبUار تتUدرج ضUمن
أي  ١٢/٤/٢٠١٠بتUاریخ  C4 –S4و  C1 – S1فUي حUین ان النوعیUة أصUبحت ضUمن  ١٠/١١/٢٠٠٩

ویUUة كمUUا تتمیUUز بالقل) C4(الUUى العالیUUة جUUدا ) C3(ان ھUUذه المیUUاه تتمیUUز بطبقتھUUا المالحUUة بدرجUUة عالیUUة 
لذا فUان اسUتخدام ھUذه المیUاه للUري یتطلUب عنایUة خاصUة ، ) S4(الى القلویة العالیة جدا ) S1(المنخفضة 

نظرآ لتأثیره علUى صUفات التربUة الفیزیائیUة والكیمیائیUة ومUا یترتUب عUن ذلUك مUن تUأثیر سUلبي علUى نمUو 
/ ٣م ١٠٠٠ میUUاه للUUري وبكمیUUةویمكUUن القUUول ان اسUUتخدام ھUUذه ال، وانتUUاج النباتUUات المرویUUة بھUUذه المیUUاه 

 ٥.٥٠٤ -٠.٨٩٦ھكتار سUوف یسUبب اضUافة امUالح الUى التربUة تتبUاین مUن /سم ١٠یعادل  ما أو ھكتار 
 ١٠٠٠یوضUUح مقUUدار األمUUالح المضUUافة علUUى افتUUراض ان كمیUUة الUUري ) ٣(ھكتUUار والجUUدول رقUUم /طUUن

رة والجفUاف فUان الزراعUة تعتمUد ونظرا للظروف المناخیة السائدة في المنطقة مUن شUدة الحUرا. ھكتار /م
في تلك المناطق اعتمادا كلیآ على میاه اآلبار لذا فان الھكتار الواحد من ھذه األراضي یحتUاج الUى مئUات 
 .األمتار المكعبة من الماء سنویا لذا فان مئات األطنان من األمالح تتجمع من جUراء اسUتخدام ھUذه المیUاه

میUUاه الUUري فUUنالحظ انUUھ اذا اعتمUUدنا علUUى النسUUبة المؤیUUة  وللوقUUوف علUUى مUUدى خطUUورة الصUUودیوم فUUي
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حیUث اعتبUر ان المیUاه غیUر صUالحة للUري اذا كانUت ) ١٩٣٥(للصودیوم الذائب والUذي اقترحUھ سUكوفیلد 
الیصUUلحان للUUري امUUا ) ٢و  ١(فUUنالحظ ان البئUUرین ) ١٩٨٩ ،الزبیUUدي % (٦٠ھUUذه النسUUبة اكثUUر مUUن 

ان قیمتھUUا ضUUمن الحUUدود المسUUموح بھUUا  ٢و  ١یتضUUح مUUن الجUUدولین بالنسUUبة لقیمUUة األس الھیUUدروجیني ف
كما ان ھناك مشكلة الكلورید في معظم اآلبUار حیUث ) ٨.٥-٦.٥(للري ولجمیع اآلبار ألنھا ضمن المدى 

 و ١٠ و ٦  و ٥ و ٤و ٣و  ٢و   ١لآلبUUUUار  ١٢/٤/٢٠١٠لتUUUر بتUUUاریخ /ملغUUUم ٢٥٠زاد تركیUUUزه عUUUن 
، امUUا قUUیم )  ٢٠٠٣، سفروعبدالناصUUر( لتUUر/ملغUUم ٢٠٠٠تحUUدد تركیUUز المعUUاییر التونسUUیة  أنعلمUUآ ١١

الذي یسمح بUھ للسUقي فUي  سم وھو الحد/مایكروموز  ٧٥٠التوصیل الكھربائي فزادت لجمیع اآلبار عن 
  .معظم المعاییر الدولیة

قیمھUا  من ناحیة األس الھیدروجیني التوجد مشكلة لكون ان: مدى صالحیة المیاه لالستخدامات المنزلیة
حسUUب المعUUاییر و المواصUUفات القیاسUUیة لمنظمUUة الصUUحة العالمیUUة  ٨.٥-٦.٥ولجمیUUع اآلبUUار تتUUراوح بUUین 

(Anonymous)  ةUUالح الذائبUUي لألمUUز الكلUUاال ان التركی)TDS ( نUUم ١٠٠٠زاد عUUد /ملغUUو الحUUر وھUUلت
لجمیع اآلبار باسUتثناء ) Anonymous(األقصى المسموح بھ الستخدام المیاه لألغراض المنزلیة حسب 

) ٢و  ١(وھUUذا مUUا یظھUUره الجUUدولین  ١٠/١١/٢٠٠٩وذلUUك للعینUUات  المUUأخوذة بتUUاریخ ) ١١(البئUUر رقUUم 
سUUم  / مUUایكروموز   ٢٣٠٠ن ان قUUیم التوصUUیل الكھربUUائي زادت عUU ٢و  ١كUUذلك یتضUUح مUUن الجUUدولین 

بتUاریخ  ١٠و٩و٨و٧و٦و٥و٣و٢و١وكUذلك لآلبUار  ١٠/١١/٢٠٠٩بتUاریخ ١٠و٨و٧و٦و٣و٢و١لآلبار 
سUUUUUتخدام المیUUUUUاه لألغUUUUUراض المنزلیUUUUUة حسUUUUUب اوھUUUUUو الحUUUUUد المسUUUUUموح بUUUUUھ لغUUUUUرض  ١٢/٤/٢٠١٠

)Anonymous( م ٤٠٠، كذلك زادت قیم تركیز الكبریتات عنUر /ملغUلت)افى  ٨.٣Uر/ ملیمكUار ) لتUلآلب
 تركیز البوتاسUیوم أقصى أما ١٠/١١/٢٠٠٩بتاریخ ٨و٦و٣و٢و١ولآلبار ١٢/٤/٢٠١٠بتاریخ  ٨و٢و١

لتUر حیUث /ملUي مكUافئ ) ٠.٥١(لتUر /ملغUم ٢٠وھUو ) Anonymous(المسموح بھ لمیاه الشرب حسUب 
كUذلك بالنسUبة لقUیم النتUرات فانھUا زادت عUن ، نالحظ ان جمیع اآلبار كان التركیUز اقUل مUن ھUذا المقUدار 

الحUظ ان قUیم لمعظUم اآلبUار، كUذلك ن) لتر/ ملیمكافىء ٠.٧٢) (لتر/ ملغم  ٤٥(الحد المسموح بھ للشرب 
لتر  لجمیع اآلبUار و للموسUمین وھUو اقصUى /ملبمكافى  ٣.٢٧(لتر / ملغم  ٢٠٠البیكاربونات زادت عن 

وبمUUا ان المسUUموح بUUھ للشUUرب و ، قیمUة مسUUموحة لھUUا السUUتخدام المیUUاه للشUUرب و لالسUتخدامات المنزلیUUة 
یظھUر لUدینا مUن ) Anonymous(لتر حسUب / ملغم  ٢٠٠لالستخدامات المنزلیة للكالسیوم و الصودیوم 

حUUظ ان ان معظUUم اآلبUUار تعUUاني مشUUكلة مUUن جUUراء التراكیUUز العالیUUة للكUUاتیونین حیUUث نال ٢و  ١الجUدولین 
لتUر كUذلك بالنسUبة للصUودبوم فقUد زاد التركیUز / ملUي مكUافئ  ١٠اآلبار عن تركیز الكالسیوم زاد لمعظم 

وكذلك لآلبار  ١٠/١١/٢٠٠٩بتاریخ ) ٨و٣و٢و١(لآلبار ) لتر/ ملغم  ٢٠٠(لتر / ملي مكافئ  ٨.٧عن 
كما تبنیت من ألدراسة أن ألصودیوم ھو ألكاتیون ألسUائد فUي میUاه ، .١٢/٤/٢٠١٠بتاریخ  ٨و٦و٥و٢و١

 ٦٩.٨الكاتیونUات الكلیUة لھUذه االبUار علUى التUوالي إلUىوكانUت نسUبة الصUودیوم ١١و٨و٥و٣و٢و١أآلبار 
فUUUUي حUUUUي ن ان نسUUUUب  ٢٠٠٩تشUUUUرین االول  خUUUUالل  وذلUUUUك٤٣.٠و٤٩.٦ و٥١.٤و ٤٣.١ و ٥٤.٦و

وكانUت  ٤و ٦و ٧و ٩ و١٠الكالسیوم جاء بالمرتبة الثانیة لھذه االبار بینمUا تقوقUت علUى الصUودیوم البUار
االثیونUات السUائدة فقUد اختلفUت مUا بUین الكلورایUد  أما%   ٥٠و  ٥٣.١و  ٥٦.٨و  ٤٤.٢و ٥٩.١نسبتھا 

ه لم تحتوي على  ألكاربونات كمUا اتضUحت مUن الدراسUة ان ان والبیكاربونا ت والكبریتات علما أن ألمیا
محتوى أالمالح ألذائبة في ألماء یعد ألخطر أألكبر وربما أألوحUد علUى اسUتمرار ألزراعUة ألمرویUھ بھUذه 
ألمیاه ، لذا فبدون ألUتحكم فUي ألملوحUة سUینخفض أالنتUاج وسUتنحدر قیمUة أألرض ممUا یUؤدي فUي حUاالت 

ا فاسUUتخدام ھUذه ألمیUUاه یتطلUUب عنایUUة خاصUUھ نظUرا لتUUأثیره علUUى صUUفات ألتربUUة قصUوى الUUى ھجرھUUا ، لUUذ
ألكیمیاویة وألفیزیاویة ، وللحصول على انتاجیة اقتصUادیة جیUدة ومنعUا لتUدھور التربUة فUان ھUذه األمUالح 
المضافة عن طریق الري تتطلب عملیة غسل دوري للتربUة حیUث أشUار الكثیUر مUن البUاحثین بUأن عملیUة 

مUUالح تعتبUUر مUUن األسUUالیب الناجحUUة التUUي تسUUاعد علUUى الUUتحكم فUUي تملUUح التربUUة وخفUUض تركیUUز غسUUل األ
بالنسبة لنوعیة میاه الزاب األسفل مقارنUة مUع میUاه ھUذه اآلبUار فیتضUح أن  الجذور أمااألمالح في منطقة 

نوعیUة الUى مUاء تركیز الكاتیونات و األتیونات اقل من تركیزھا في میاه اآلبار وكان األقرب مUن حیUث ال
الUذي وجUد أن ) ١٩٨١(وعند مقارنة نتائج الدراسة مع الدراسة التي قام بھا عبد الجبUار ) ١١(البئر رقم 

سUم مقارنUة مUع قیمتUھ فUي ھUذه الدراسUة / ملیمUوز ٠.٤٤٢-٠.١٧٤المدى في التوصUیل الكھربUائي مUابین 
ت خUالل الثالثUین سUنة األخیUرة ، سم اي ان ھناك زیادة ما یقارب الخمUس مUرا/ملیموز ١.٥والتي بلغت 

بUالملیون فUي ھUذه الدراسUة مقارنUة مUع مUا توصUل الیUة الباحUث آنUذاك   جزء ٥.٥إلى  كما زادت النترات
  . ٢٣١ g/Lµحیث كان اعلى مقدار في الزاب األسفل 
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  ٢٠٠٩/ ١٠/١١  خ ینات ألمأخوذة بتأریألتركیب ألكیمیائي لمیاه أآلبار ونھر ألزاب أألسفل للع: ) ١(جدول ال             

رقم 
  ألبئر

 ֿ◌Cl HCO3- NO3- SO4= Na+ K+ Ca++ Mg++ EC 
dS/m  pH SAR TDS  صنف

  ألمیاه
٤٤٨٠  ٧.٧  ٧.٨  ٧  ٨.٦  ١٢.٤  ٠.٠٧  ٥  ٢٣.٦  ٢.١٤  ٨.٥  ٢٩.٥  ١  C4-S2 
٥٥٠٤  ٩.٦  ٧.٤  ٨.٦  ١٥  ٢١  ٠.٠٥  ٤٣.٤  ١٥.٠  ١.٤  ٢٩.٠  ٣٢.٣  ٢  C4-S3 
٤١٦٠  ٦.٥  ٧.٦  ٦.٥  ١٦  ٢٠.٨  ٠.٠٥  ٢٨  ٢٧  ١.٦  ١٥.٠  ١٧.٠  ٣  C4-S2 
١٣٤٤  ١.٠  ٧.٤  ٢.١  ٧.٥  ١٠.٦  ٠.٠٢  ٣.٠٤  ٥  ٠.٨٧  ١٢.٤  ١.٤  ٤  C3-S1 
١٣٤٤  ٤.٨  ٧.٨  ٢.١  ٣.٦  ٦.٦  ٠.٠٢  ١٠.٨  ٤.٧  ١.٥٥  ١٢.٣  ٤.٢  ٥  C3-S1 
١٦٦٤  ١.٣  ٧.٢  ٢.٦  ٧.٦  ١٣.٦  ٠.٠٥  ٤.٣٨  ١٠.٧  ٠.٧٣  ٩.٦٨  ٤.٢  ٦  C4-S1 
١٨٥٦  ٠.١٧  ٦.٣  ٢.٩  ١٠  ١٤  ٠.٠٥  ٠.٦  ٧.٠  ٠.٣  ١١.٠  ٢.٤  ٧  C4-S1 
٣٠٧٢  ٧.٠  ٧.٠  ٤.٨  ١١  ١٣.٢  ٠.١٠  ٢٤  ١٧.٤  ٠.٧٤  ٨.٠  ٨.٤  ٨  C4-S2 
١٣٤٤  ٢.٤  ٧.٨  ٢.١  ٥.٢  ٩.٣  ٠.٠٢  ٦.٥  ٤.٤٠  ٠.٩  ١٢.٨  ٤.٢  ٩  C3-S1 
١٩٨٤  ٠.٥٦  ٦.٨  ٣.١  ٩.٤  ١٥.٥  ٠.٠٢  ٢.٠  ٦.٠  ٠.٩٢  ١٥.١  ٢.٨  ١٠  C4-S1 
٩٦٠  ٣.١  ٧.١  ١.٥  ٣.٧  ٤.٧  ٠.٠٢  ٦.٥  ٥.٧  ١.١٠  ٤.٠  ٤.٩  ١١  C3-S1 

 C3-S1  ٩٦٠  ٠.١٦  ٧.٠  ١.٥  ٣.٦  ٨.٨  ٠.٠٢  ٠.٥٢  ٢.٢  ٠.٠٩  ٨.٣  ٠.٤٥  ألزاب
  لتر/ تركیز أألیونات مقدرة بالملیمكافئ                 

          
  
  
  
  
  
  
  
  

                     
  

    ٢٠٠٩/ ١٢/٤نات ألمأخوذة بتأریخ  ألتركیب ألكیمیائي لمیاه أآلبار ونھر ألزاب أألسفل للعی: ) ٢(جدول ال                  
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رقم 
  ألبئر

 ֿ◌Cl HCO3- NO3- SO4= Na+ K+ Ca++ Mg++ EC 
dS/m  pH SAR TDS  صنف

  ألمیاه

٤٨٦٤  ١٦.٨  ٧.٨  ٧.٦  ٩.٢  ١٣.٨  ٠.٠٥  ٥٧  ٣٩  ١.١  ٤  ٢٩  ١  C4-S4 

٤٤٨٠  ١٦.٩  ٧.٣  ٧.٠  ٨.١  ١٠.٨  ٠.٠٢  ٥٥  ٨.٨  ٥.٥  ١٩  ٤٢  ٢  C4-S4 

٢٥٦٠  ١.١٣  ٧.٤  ٤.٠  ٩.٠  ٢١  ٠.٠٢  ٤.٤  ٥.٨  ٠.٩  ٨  ٢٨  ٣  C4-S1 

٨٩٦  ١.٧٥  ٦.٩  ١.٤  ٤.٤  ٧.٦  ٠.٠٧  ٤.٣  ٣.٥  ٠.٨  ٥  ٩  ٤  C1-S1 

١٧٢٨  ٤.٦  ٧.٨  ٢.٧  ٥.٦  ١٠  ٠.٠٢  ١٣  ٣.٨  ١.١  ٧  ١٤  ٥  C4-S2 

١٦٠٠  ٥.٦  ٧.٧  ٢.٥  ٧.٥  ١١  ٠.٠٧  ١٦.٥  ٤.٠  ١.٠  ٤  ٢٤  ٦  C4-S2 

١٦٠٠  ٠.٢  ٧.١  ٢.٥  ٩.٤  ١٤.٥  ٠.٠٢  ٠.٧  ٦.٥  ٠.٢  ١١  ٢.٨  ٧  C4-S1 

٢١٧٦  ٨.٥  ٧.١  ٣.٤  ٤.٠  ٧.٠  ٠.٠٢  ٢٠  ١٣  ٢.١  ١٢.٥  ٢.٨  ٨  C4-S3 

١٥٣٦  ٢.٤  ٧.٨  ٢.٤  ٥.٢  ٩.٣  ٠.٠٢  ٦.٥  ٤.٤  ١.٤٨  ١٢.٨  ٤.٢  ٩  C4-S1 

١٦٠٠  ٠.٦١  ٧.٢  ٢.٥  ٩.٤  ١٣.٥  ٠.٧٦  ٢.٠٨  ١.٨  ١.٠  ٨  ١٥  ١٠  C4-S1 

١٠٨٨  ٣.٦٧  ٧.١  ١.٧  ٤.٧  ٦.٦  ٠.٠٢  ٨.٧  ١.٠  ٥.١  ٦  ٨.٤  ١١  C3-S1 

 C3-S1  ١٢٨٠  ٠.٢  ٧.٣  ٢.٠  ٨.٠  ١١  ٠.٠٢  ٠.٥٦  ٦.٦  ١.٢  ٥  ٠.١٦  ألراب
  لتر/ تركیز أالیونات مقدرة بالملیمكافئ                    

  
  
  



 مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X 

 ISSN:2224-9796 (Online) ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 
 

 ٧٤

على ) ھكتار/ طن(مقدار أألمالح ألمضافة الى ألتربھ من جراء استخدام ألمیاه للسقي  : )٣(جدول ال
 .ھكتار/ متر مكعب  ١٠٠٠افتراض مقدار میاه الري 

  ١٢/٤/٢٠١٠  ١٠/١١/٢٠٠٩  رقم ألبئر  ١٢/٤/٢٠١٠  ١٠/١١/٢٠٠٩  لبئرارقم 
١.٦٠٠  ١.٨٥٦  ٧  ٤.٨٦٤  ٤.٤٨  ١  
٢.١٧٠  ٣.٠٧٠  ٨  ٤.٤٨٠  ٥.٥٠٤  ٢  
١.٥٣٦  ١.٣٤٤  ٩  ٢.٥٦٠  ٤.١٦٠  ٣  
١.٦٠٠  ١.٩٨٤  ١٠  ٠.٨٩٦  ١.٣٣٤  ٤  
١.٠٨٠  ٠.٩٦٠  ١١  ١.٧٢٠  ١.٣٤٤  ٥  
  ١.٢٨٠  ٠.٩٦٠  نھر ألزاب  ١.٦٠٠  ١.٦٦٤  ٦

  
STUDY OF QUALITY PROPERTIES OF SOME WELLS WATER 

AND LOWER ZAP STREAM AND THEIR FITTNESS TO       
DEFFERENT USES 

Ibrahim  I .Anwer.                                                Kashmola  M. Saed. 
Forestry Department. , College of Agric. and Forestry 

Mosul University, Iraq 
 

ABSTRACT 
This study was conducted to evaluate well water and lower Zap stream 

water quality for irrigation and other uses Eleven representation wells were 
chosen besides samples were taken from the lower Zap. Water samples were 
taken during two periods 10/9/2009 and 12/4/2010. The results indicated that 
the classes of water varies between (C3-S1) to C1-S3 according to the W.S 
salinity laboratory classification, besides  the dominated cations and anions 
were sodium, calcium, chloride, and sulphate, therefore most of these wells 
may cause problems for soil and plant and this water should be used under 
special management , The result of this study indicated that the water of these 
wells can not be used for domestic and industrial purpose because of high 
(TDS) except of the well No.(11) . On the other hand the quality of lower Zap 
water was better as  compared to the other wells water in the same region. 

 

  المصادر
منطقUة  آبUار دراسUة ألخصUائص للمیUاه) ١٩٩٤(ومحمUد حسUین حمUود وفUؤاد كUاظم جUواد  إبراھیمحارث  ، أحمد

المؤتمر ألعلمي ألثالث لمركز  وقائع ، والصناعیةلالستخدامات ألبلدیھ والزراعیة لیالن ومدى صالحیتھا 
  .١١/  ٢٤-٢٢ صدام للبحوث

مجلUة  ،ألزراعیUھ  سUنجار للتطبیقUاتمیاه كھاریز منطقة جنUوب  استغالل). ١٩٨٧(خلیل وناھده جمال  إسماعیل
  .١٤٥-١٣٣ : )٢( ٦ ،ألمائیة   والمواردألبحوث ألزراعیة 
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/ جامعUة حلUب المصادر المائیة القسم النظري ، منشورات). ٢٠٠٣(، طلعت احمد و عبد الناصر الضریر  سفر

  .كلیة الزراعة ، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة
السUلیمانیة ،  دراسUة بیئیUة علUى الUزاب األسUفل ، رسUالة ماجسUتیر ، جامعUة). ١٩٨١(عبدالجبار، ریاض عبUاس 

  .العراق
للطباعUة والنشUر ،  علم األشكال األرضیة الجیومورفولوجیا ، دار ابن األثیر). ٢٠٠٥(داأللھ رزوقي كربل ، عب

  .جامعة الموصل ، العراق
الغابUات فUي نینUوى ،  التأثیر المتبادل بین عمق الماء لألراضي ونمو اشجار). ٢٠٠٤( أنور إبراھیم،  لنقشبنديا
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