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مزة العمريجمٌل عبد ح  
 

  

المجرى المتفرع مف  اً احد تفرعات نير الفرات وتحديدوىو شط الدغارة   ىايدرولوجيةبدراسة  البحث  تمثؿ     
الدراسة ضمف اقميـ السيؿ (كـ تقع منطقة 65قادسية والبالغ طولو ) –محافظتي بابؿشط الحمة عند حدود 

فضاًل الظروؼ ؿ ىذه في ظ السطحية اىمية الموارد المائية جاءت ر الجاؼ ومف ىناضمف المناخ الحاالفيضي 
جاءت الدراسة لتسمط الضوء عمى ؾ ل.لذعف اىمية الموارد المائية في تمبية  وتطور  متطمبات الحياة المتزايدة 

وبالتالي اعطاء  يايدرولوجيةوالعوامؿ المؤثرة في تبايف تمؾ الخصائص التبايف التصريؼ المائي في المنطقة 
الحتياجات بشكؿ أمثؿ لتمبية اكبر قدر ممكف مف ااستغالؿ الموارد المائية ى امكانية صورة واضحة عف مد

المؤثرة عمى التصريؼ المائي في الطبيعية المنيج النظامي في دراسة العوامؿ  اعتمدت الدراسةوقد المائية .
االعتماد عمى االسموب الكمي االحصائي مف فضاًل عف ذلؾ تـ اعتمدت الدراسة المنيج التحميمي كما منطقة  ال

   . خالؿ استخداـ المعادالت والبيانات االحصائية التي تطمبيا  البحث

ومراحؿ  توجيومنية البحث البحث اىداؼ البحث واىمي مشكمة البحث وفرضيةتضمف البحث عمى دراسة      
 التي تخص موضوع الدراسة  يايدرولوجيةتـ التطرؽ الى بعض المفاىيـ والمصطمحات الوقد عمؿ البحث و 

5
4 

 5 غارةنباتـــــــــــــــــــات الشمبـــــــــــــــــــــــــــالن في شــــــــــــــــــــــط الد

6
6 

 6 ناظم صدر الدغارة  وعدد البوابات في الناظم

1
79 

 9 في منطقة شط الدغارةالمشروع الريادي واسموب الري المغمق 
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دراسة العوامؿ الطبيعية التي تتصؼ بيا منطقة الدراسة كذلؾ تضمف ىيكمية البحث .  فضاًل عف ذلؾ تـ بياف
ي تاذ اف الترسبات ال ,صنفت تكتونيا ضمف الرصيؼ غير المستقر التي  منطقة الدراسةابتداَء مف جيولوجية 

( الباليوستوسيف , اليولوسيفتغطي منطقة الدراسة تعود جيولوجيا الى العصر الرباعي والذي يضـ الزمف )
ات والترسبات تمثمت ىذه الترسبات  بترسبات السيؿ الفيضي وترسبات المنخفضات المطمورة وترسبات المستنقع

ذلؾ تـ التطرؽ الى دراسة الوضع الطوبوغرافي وبياف مدى تأثير السطح عمى النظاـ فضاًل عف الريحية 
اذ اتسمت منطقة الدراسة باالنحدار البسيط  مف الشماؿ الغربي باتجاه الجنوب  , الييدرولوجي في المنطقة

الضائعات ازدادت الجرياف وبالتالي  اذ قؿ معدؿه الجرياف السطحي لمميا مما أثر بشكؿ او باخر عمى, الشرقي 
مف المناخ الحار  ءاً اتصفت منطقة الدراسة بكونيا جز  زيادة التسرب المائي في المنطقة ,كذلؾ مف خالؿالمائية 
دراسة التربة زيادة معدالت التبخر ,فضاًل عف  ية عف طريؽمما انعكس اثره عمى زيادة الضائعات المائ, الجاؼ 

ودراسة النبات الطبيعي اذ اتصفت منطقة الدراسة بفقرىا لمغطاء النباتي نتيجة وخصائصيا الفيزيائية والكيميائية 
اذ  يايدرولوجيةلمظروؼ المناخية الجافة .ىذا التبايف في العوامؿ الطبيعية كاف لو االثر في تبايف الخصائص ال

( سنة 30خصائص التصريؼ السنوي لمدة ) اذ اشتممت عمى الخصائص الكمية تـ التطرؽ الى دراسة 
فضاًل ؼ اليومي العالي والواطئ فضاًل  عف دراسة خصائص التصري, وخصائص التصريؼ الشيري والفصمي 

خصائص الكيميائية والفيزيائية لبعض عناصر المياه العية لممياه والتي شممت عمى دراسة الخصائص النو  عف
. لى الحمولة العالقة والقاعية دراسة الحمولة النيرية في منطقة الدراسة والتي انقسمت اوكذلؾ تـ التطرؽ الى 
 غراضألمنطقة الدراسة ومدى صالحيتيا  تقييـ المياه لالحتياجات المتنوعة فيبياف  باإلضافة الى ذلؾ تـ 

وألغراض شرب الحيوانات ( فضاًل عف دراسة  و االنشاءاتو لمبناء  ة والصناعو  االرواء و الشربو  )البيئة
مدى التوازف في الموارد المائية وامكانية وبياف   والحيوانية والسكانية  لزراعية ااالحتياجات المائية في المنطقة 

عف سد االحتياجات المتعددة في  منطقة  الدراسة  ودراسة  مقدار  الضائعات المائية بالتبخر في المنطقة فضالً 
ي بىناؾ توازف سم المائية مابيف االيراد المائي وبيف االحتياجات المائية لبياف في ما اذا كاف الموازنة اجراء

 اىميا اف الى جممة مف االستنتاجات كافت الدراسة توصموقد  )فائض مائي( .)عجز مائي( او توازف ايجابي 
السنوية والفصمية  والشيرية   يايدرولوجيةمنطقة اثرىا في تبايف الخصائص الفي  الخصائص الطبيعية تبايفل

يدية ؽ تقمائوتـ التوصؿ الى اف ىناؾ طر دراسة الخصائص النوعية لممياه في واليومية وكذلؾ كاف ىناؾ تبايف 
كميات كبيرة مف المياه  كاف ليا دور كبير في زيادة الضائعات المائية وىدر شط الدغارة  لمري سائدة في منطقة

ومف خالؿ الموازنة منطقة الياجات المتعددة في استخداميا لالحتنتيجة  ستغالؿ المياهفضاًل عف االسراؼ في ا
 . لؾ شحة في الموارد المائية في منطقة شط الدغارة صؿ الى اف ىناالمائية تـ التو 
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عالقة وثيقة بيف الموارد المائية في أي منطقة مف المناطؽ وبيف الظروؼ الجغرافية الطبيعية  وجدت          
الى التبايف في  ذلؾ يعود و في مقدار وغزارة مواردىا المائية مناطؽ العالـ ال تتشابو الى حد كبيراف ليذا ف ليا.

 مكانياً حيث أف لمعوامؿ الطبيعية تأثير ىاـ عمى تبايف التصريؼ النيري  (1)الخصائص الطبيعية في كؿ منطقة .
عمى حجـ الجرياف ويختمؼ كؿ عامؿ منيا بمدى تأثيره عمى تنظيـ عممية الجرياف  بمقدار المميزات و  وزمانياً 

  (2)التي يتصؼ بيا كؿ عاـ عف االخر في نطاؽ حوض الفرات في العراؽ 
 :  Geological structureالبنية الجيولوجية -أوال 

يتحدد تأثير البنية الجيولوجية عمى مقدار التصريؼ النيري وعمى مورفولوجية النير واتجاىاتو . وتؤثر تمؾ       
البنية في تبايف الضائعات المائية تبعا لمتكوينات الصخرية وخصائصيا العامة والتي يتحدد بموجبيا مقدار 

حكـ تمؾ الخصائص تتسرب المياه داخؿ القشرة النفاذية ومدى توفر الشقوؽ والفواصؿ بيف تمؾ المكونات فب
االرضية . ورغـ اعتبار تمؾ المياه مف ضمف الضائعات المائية كونيا تتسرب مف المجرى النيري اال انيا بنفس 
الوقت مصدر ميـ يزود النير بالمياه في الجيات التي يكوف فييا مستوى الماء الباطني قريب او مساو لمستوى 

وبذلؾ يعكس  (3)ى منو مما يعمؿ عمى ثبات واستمرارية الجرياف وبمنسوب معتدؿ طواؿ العاـ قاع النير او اعم
. تشير الدراسات في ىذا الجانب  اليايدرولوجيطبيعية في تأثيرىا عمى النظاـ البناء الجيولوجي دور العوامؿ ال

تونيًا الذي يعد مف أحدث أقساـ سطح العراؽ تك سة تقع ضمف تكوينات السيؿ الفيضيالى أف منطقة الدرا
ضمف ارضيا بفعؿ الفيضانات  التي اصبحترات نيري دجمة والف, وقد تكوف ىذا السيؿ بفعؿ ترسبات  جيولوجيا

ا مف أحدث تكوينات العصر الرباعي مف خالؿ الترسبات التي جمبي السيؿ الفيضيالترسبات الريحية . ويعد  و
لى العصر الرباعي الذي اي تعود توتتبايف الرواسب في منطقة الدراسة ال( 4)دجمة والفرات  نير
تغطي ترسبات العصر الرباعي جميع منطقة الدراسة وفي ما يمي أىـ  اليولوسيف ( اذ والباليوستوسيف )ضـي

 :  ( 2) خريطةىذا العصر  الترسبات في منطقة الدراسة التي تعود الى
 ترسبات السيل الفيضي :-1
  عمى ىذه سيوؿ رسوبية تتكوف عمى جانبي النير وخاصة في جزئيو االوسط واالدنى اذ تترسب ىي    

 والرمؿ    غريفلوا   الطيف   مف   تتكوف  النير   يحمميا التي   المفتتة  موادال  فم  كبيرة كميات   المنطقة
 

وفيؽ حسيف الخشاب , أحمد سعيد حديد ,ماجد السيد ولي محمد ,الموارد المائية في العراؽ , وزارة التعميـ العالي والبحث  (1)
  3, ص1983جامعة بغداد , مطبعة جامعة بغداد ,  –العممي 

جامعة بغداد  –االداب كمية ,( , رسالة ماجستير  ىايدرولوجيةسعيد حسيف عمي الحكيـ , حوض الفرات في العراؽ )دراسة  (2)
  12,ص 1976,

 12سعيد حسيف عمي الحكيـ , المصدر نفسو , ص ((3



...............................الخصائص الطبٌعٌة .........................................................الفصل الثانً ................     

- 28 - 

 

أبتساـ عدناف رحمف الحميداوي , الخصائص الطبيعية في محافظة القادسية وعالقتيا المكانية في أستغالؿ الموارد المائية  ((4
20, ص 2009جامعة الكوفة ,  –كمية التربية لمبنات , المتاحة , رسالة ماجستير 
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حيث اف السيؿ الفيضي مف أحدث تكوينات العصر الرباعي مف خالؿ الرواسب التي    (1) وبعض الحصى

وتكونت ىذه  (2)الفرات ( حيث نشطت في ىذا العصر عوامؿ التعرية المائية واليوائية –جمبيا  نيري  )دجمة 
بو  ,وتعد الترسبات السيؿ ضي المحيطة الترسبات نتيجة لتكرار عممية فيضانات نير الفرات وطغيانو عمى االرا

 مف أكثر الترسبات  انتشارًا  في منطقة الدراسة . الفيضي 
 
 : ترسبات المنخفضات المطمورة -2

تتكوف ىذا الترسبات مف المواد التي جرفتيا االمطار والسيوؿ وتتجمع نتيجة الفيضانات المتعاقبة وتتألؼ        
أف ىذه الترسبات متغيرة  (4)الرمؿ الناعـ والغريف والطيف والغريف الطينيبصورة عامة مف طبقات دقيقة مف 

وتختمؼ مف منخفض إلى أخر ويشمؿ ىذا التغير حتى المنخفض الواحد ، وتتميز الترب باحتوائيا عمى مواد 
 (3)غرينيو وطينية ذات أصؿ نيري ، وىي مختمفة تبعا الختالؼ طبيعة الترسبات والصخور المتشققة منيا

ناحية  وأجزاء مفوجنوب ناحية اؿ بدير زاء مبعثرة مف منطقة الدراسة في عفؾ وتتواجد ىذه الترسبات في اج
 ضمف منطقة الدراسة . الدغارة

 ترسبات المستنقعات : -3
كوف ترسبات المستنقعات في بعض المنخفضات التي تتميز بوجود طبقات مف الطيف أذ أف معظـ تت       

لترسباتيا ىي االصداؼ الناعمة لمقواقع والمواد العضوية وىي بأشكاؿ مختمفة   وأكثرىا شيوعا المكونات الميمة 
وتظير ىذه الترسبات في  ىي المواد العضوية الناعمة جدا والمنتشرة والتي تعطي المستنقع الموف االسود.

وتتواجد في بعض  (2)ةاالحواض الضحمة وأحواض االنيار والبحيرات المتصمة بصورة مباشرة او غير مباشر 
الجيات الشرقية مف منطقة الدراسة  ضمف ناحية الدغارة وسومر وعمى الضفة اليسرى لمجرى النير في قضاء 

                         . عفؾ  وقضاء  ضمف ناحية الدغارة عمى الجية الغربية  الدراسة ةعفؾ وبعض المناطؽ المتفرقة ضمف منطق

 الترسبات الريحية : -4
عمى شكؿ حزاـ غير مستمر شرؽ منطقة الدراسة  الترسبات الرممية التي تتوزع تتمثؿ الترسبات الريحية ب        

  وبعضيا   البرخاف   نوع  مف   وتتكوف أما مف كثباف رمميةو كذلؾ عمى الجية الغربية ضمف ناحية اؿ بدير 
 
فاروؽ صنع اهلل العمري, السيد جاسـ عمي الجا سـ , سمير احمد عوض , الجيولوجيا الطبيعية والتاريخية ,وزارة التعميـ العالي  ((1

 . 199,ص 1985جامعة بغداد ,–والبحث العممي 
 -العراؽ , رسالة ماجستير ) غ . ـ ( , كمية العمـو  –محمد حسف ثامر الراشدي , التقييـ الجيوتكنيكي لتربة محافظة القادسية  (2)

 . 8, ص2004جامعة بغداد , 
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زىراء ميدي عبد الرضا ألعبادي ، خصائص تربة قضاء الشامية وأثرىا في إنتاج محاصيؿ الحبوب الرئيسة )دراسة في جغرافية (3)
 . 14، ص 2011التربة ( رسالة ماجستير ) غ . ـ ( كمية اآلداب جامعة القادسية ، 

لوجية نير الفرات بفرعيو الرئيسيف السوير والسماوة بيف السماوة والدراجي , سرحاف نعيـ طشطوش  حسيف الخفاجي , جيمورفو (4)
14, ص2003جامعة بغداد ,  –رسالة ماجستير ) غ . ـ ( , كمية االداب 
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وتتكوف مف مواد رممية طينية مع فتات  (1)في المنطقة   الغربية  الشمالية    الرياح نتيجة  لسيادة   طولية 
(ـ تكوف حبيباتيا الرممية بشكؿ رئيس أما 1–0.5مختمفة يتراوح سمؾ ىذه الترسبات )صخري ذات أحجاـ 

سيميكية أو كمسية أو مف الواح رممية رقيقة ذات تركيب صخري يشابو التركيب الصخري لمكثباف الرممية ويعتقد 
انو تكوف مف الصخور الحاوية عمى الرماؿ المتكونة مف )الميوسيف الى الباليستوسيف( كتكوينات الغار والزىرة 

 (2)والدبدبة. 
 : Surfaceالسطــــــــــــح  –نيا ثا

لمجاري االنيار بشكؿ عاـ وىو يتراوح  اليايدرولوجييمعب السطح دورًا ميمًا في تحديد خصائص النظاـ       
االنحدار وبالتالي تتحدد عمى أساسيا سرعة الجرياف التي تحدد كمية التصريؼ المائي لمجرى وقمة مابيف شدة 

التصريؼ المائي بيف السطح ذات االنحدار الشديد والسطح ذات االنحدار البسيط الف النير ولذلؾ تتبايف كمية 
سرعة مياه مجرى النير تعتمد عمى كمية التصريؼ ودرجة االنحدار وىذا يعني أف عامؿ االنحدار يحدد سرعة 

ات أىمية كبيرة تعد االنحدارات ذاذ   (3)جرياف المياه في مجرى النير التي تنعكس عمى أساسو كمية التصريؼ
 اليايدرولوجيفي الدراسات الجغرافية أذ تمثؿ أحد عناصر السطح والتي ترتبط فييا عوامؿ عدة منيا الوضع 

سواء كاف يمثؿ المياه السطحية أو الجوفية , أذ يكوف ليا دور في انتظاـ الجرياف في النير الف التضاريس ليا 
مف حيث االرتفاع واالنخفاض عف مستوى سطح البحر ,اذ اف قمة تأثير في حجـ المياه الجارية في النير وذلؾ 

يجعؿ مجارييا قميمة العمؽ ذات مستوى قريب مف مستوى مما يؤثر في تصريؼ المياه السطحية االنحدار 
ولذلؾ ينحصر أثر  (4)االراضي المحيطة بالنير وبالتالي يجعؿ تمؾ االراضي عرضة لمفيضاف في موسـ االمطار

التصريؼ النيري في زيادة أو بطء سرعة جرياف المياه عمى سطح االرض . ففي المناطؽ  التضاريس عمى
السيمية القميمة االنحدار تزداد نسبة المياه التي تتشبع بيا التربة ونتيجة لبطء سرعة الجرياف المائي فييا االمر 

ه ؽ تنحصر كميات كبيرة مف مياالذي يؤدي الى زيادة كميات المياه التي تتوغؿ داخؿ التربة ففي ىذه المناط
مما يجعميا عرضة لمتسرب والتبخر كما ىو الحاؿ في المناطؽ الوسطى  مدةاالمطار في أعماؽ مختمفة ول

 ىايدرولوجيةجغرافية دراسات  ,وقد أظيرتمناطؽ والجنوبية مف العراؽ وذلؾ بسبب قمة االنحدار في مثؿ ىذه ال
 بيف   (5)طرديو قياسية   عالقة وجود  أكدت عمى  (شبيؿ ماف)  األلمانيو ( دافيد وؼ )الجغرافي السوفيتي  منيا
عايد جاسـ حسيف الزاممي , االشكاؿ االرضية في الحافات المتقطعة لميضبة الغربية بيف بحيرتي الرزازة وساوه وأثارىا عمى  ((1

 . 20, ص2007جامعة بغداد ,  –كمية االداب ,النشاط البشري , أطروحة دكتوراه 
دراسة ىيدرومورفومترية , رسالة ماجستير, –مصطفى كامؿ عثماف الجمبي , نير الفرات بيف محطتي سدة اليندية والناصرية  ((2

 .25, ص2014جامعة الكوفة ,  –كمية االداب 
 . 161, ص 2002محمد خميس الزوكة ,جغرافية المياه , دار المعرفة الجامعية , االسكندرية ,  ((3
نتيا ,دار الحرية لمطباعة أصنافيا وصيا -تعريفيا -ماىيتيا–الخشاب , ميدي محمد الصحاؼ , الموارد الطبيعية وفيؽ حسيف  ((4

  226-227.,ص1976اد,, بغد
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اىوار الدلمج والشويجة والسعدية وبيئاتيا الحيوية )دراسة مقارنة ( , اطروحة  ىايدرولوجيةحسيف كريـ حمد الساعدي ,  (5)
 .29, ص 2014جامعة بغداد ,  -دكتوراه, كمية االداب

ازداد االنحدار ازدادت سرعة جرياف المياه وقمة التسرب  بمعنى أف كمما متوسط التصريؼ الى درجة االنحدار
تقؿ سرعة المياه اذ نحدار والعكس صحيح في حاؿ المناطؽ السيمية قميمة االأي قمة الضائعات المائية والتبخر 
الضائعات المائية .وبذلؾ فاف لمتضاريس تأثير مباشر وأخر غير  تزداد زداد التسرب والتبخر وبالنتيجةيوبالتالي 

الجرياف وسرعة طبيعة ونظاـ عمى  مباشر عمى التصريؼ النيري فأما التأثير المباشر فيتمثؿ بتأثير السطح 
تيار الماء وتفرعات الجداوؿ فضاًل عف تأثيره في الخصائص النوعية لمياه االنيار وذلؾ يرجع الى مقدار 

مباشر يتمثؿ مف خالؿ تأثير السطح الغير أما التأثير مساحة االراضي المغمورة بالمياه فصميًا ودائميًا. 
تؤثر االمطار في حجـ المياه الواردة الى مجرى النير بالخصائص المناخية السيما عنصر االمطار والتبخر, ف

الحرارة تزداد درجات  التبخر فمف المعروؼ اف التبخر يزداد في المناطؽ السيمية اذبواسطة التغذية المطرية أما 
  (1).يعمؿ عمى زيادة التبخرمما وتنشط  الرياح  الجافة 

والذي يتميز  مف الناحية الجيولوجيةاالحدث تكوينًا  السيؿ الفيضي منطقة تعد منطقة الدراسة جزءًا مف    
عمومًا بانبساطو لذلؾ يكاد يخمو مف االشكاؿ االرضية نتيجة لتكوينو بالدرجة االولى مف ترسبات نير الفرات 

وىذا يعود الى طبيعة البنية الجيولوجية التي تمتاز بالترسبات الفيضية  التي حددت طبيعة السطح وانبساطو 
حيث تمتاز منطقة الدراسة بسيولة تركيبيا التضاريسي واستواء  طح االرض دت عمى استواء سحيث ساع

 سطحيا وانحدارىا التدريجي مف الشماؿ الغربي نحو الجنوب الشرقي .
 

 وكاالتي : (2)(Millerوتـ استخراج درجة االنحدار لمنطقة الدراسة مف خالؿ تطبيؽ معادلة )
 أسي مقسوما عمى المسافة االفقية .الر الفاصؿ ظؿ زاوية االنحدار = 

ة لخطوط الكنتور ضمف مقدار ,الذي يمثؿ اعمى  (ـ20( يتضح اف خط الكنتور )3) خريطةومف مالحظة 
المنطقة اذ يمر ىذا الخط عند بداية منطقة الدراسة مف ناظـ صدر الدغارة لينحدر المجرى مف الشماؿ الغربي 

,  ليصؿ معدؿ االنحدار الى  (ـ4ة لخط الكنتور المتمثؿ ب)مقدار تدريجيًا نحو الجنوب الشرقي عند ادنى 
قمة  عمى عكسنمما ي انحدار خفيؼ جداً  وىومف بداية منطقة الدراسة وحتى نيايتيا  (3)(كـ 5لكؿ ) (0.33)

وتبرز في طوبوغرافية المنطقة ثالث انطقو متباينة االرتفاع ىما نطاؽ اكتاؼ  .الجرياف المائي في منطقة الدراسة
  اثناء  التي تحدث  وتكونت مف عمميات الترسيب السيؿ الفيضياالنيار التي تعد مف أىـ مظاىر 

  الطوبوغرافي المظير   , ويتمثؿ االنيار احواض   بمنطقة  الطوبوغرافي الثاني يتمثؿ أما المظير (4)الفيضانات
رنا فاروؽ الشيخمي , الحاجات المائية لمشروع الدلمج االروائي في محافظة واسط ) دراسة في جغرافية الموارد المائية ( ,  ((1

 20-21, ص 2005جامعة بغداد ,  –رسالة ماجستير ) غ . ـ ( , كمية التربية 
A . Miller , the skin of the earth , studying Geomorphology methods and Co. , Ltd. , London ,   (2) 
1966 , P. 46 
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 (2كنتورية ) اصمةوبف 1: 500000 تـ اعتماد عمى خريطة  خطوط الكنتور بمقياس  (3) 
باستخداـ  السيؿ الفيضيأماؿ محمد صالح العاني، توصيؼ وتصنيؼ سالسؿ ترب لوحدة كتوؼ األنيار وقنوات الري وسط  (4)

 16، ص2006تطبيقات التصنيؼ العددي، أطروحة دكتوراه )غ . ـ(، ، كمية الزراعة، جامعة بغداد، 
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بالمنخفضات وىي في االصؿ اجزاء مف اوصاؿ الفرات القديـ اصبحت االف عبارة عف مسطحات مائية نتيجة 

 (1).مجرى النير نفسو عف طريؽ التسرب المبازؿ او الى ورضية او مياه االمطار المنساببالمياه االتغذيتيا 
 

 :  ( 4) خريطةكما موضح في  وينقسم سطح منطقة الدراسة طبوغرافيًا الى عدة أقسام
 

 : Flood plainالسيل الفيضي 1-
 آخرالى زمف ري التي تغمر بالفيضانات مف تعرؼ السيوؿ الفيضية بأنيا جيات اراضي الترسيب الني      

وتشكؿ منطقة الدراسة جزءًا مف السيؿ الفيضي اذ يشغؿ السيؿ  (2)بواسطة المجاري المائية التي تمر بيا
الفيضي معظـ منطقة الدراسة . يعود في نشأتو الى ترسبات الزمف الرباعي لذا يعد مف أقدـ تكوينات اجزاء 

الترسبات الي جمبيا نير الفرات وفروعو الرئيسة والثانوية )شط الدغارة ( خالؿ وقد تكوف مف  السيؿ الفيضي
ونتيجة لطبيعة االنحدارات والتبايف في االرتفاع في السيؿ الفيضي فقد ظيرت أشكاؿ  (3)موسـ الفيضانات

المناطؽ البعيدة تضاريسية دقيقة تتمثؿ بالمناطؽ القريبة مف مجاري االنيار التي تتمثؿ بمنطقة أكتاؼ االنيار 
        وتبمغ مساحة السيؿ الفيضي في منطقة الدراسة .(4)عف مجاري االنيار وىي احواض االنيار

 ( .%92.5) ما نسبتواي  (1)(2كـ 1297.63)
 
 
 : River Natural Leveeمنطقة أكتاف االنيار  -أ 

فوؽ  (ـ1-1.5)    ويتراوح ارتفاعيا مابيفتمتد ىذه المناطؽ بمحاذاة نير الفرات وتفرعاتو )شط الدغارة(       
وتتميز بأنيا مكونو مف المواد الخشنة التي ترسبت عمى مقربة مف النير مكونو انطقو  مستوى االراضي المجاورة

 . نير الفرات فيضاناتالناجـ عف الفعؿ التكراري مف  طموية
, 2013جامعة الكوفة ,  –زينب صالح جابر واجد الزيادي , ىيدروجيومورفية شط الديوانية , رسالة الماجستير, كمية االداب  (ٔ)

 23ص
 471, ص1984,  1بيعية ,مكتبة االنجمو المصرية , جمحمد سامي عسؿ , الجغرافيا الط(ٕ)
جميؿ عبد حمزة العمري , الواقع الجغرافي لشبكة المبازؿ في محافظة القادسية مشكالت وحموؿ )دراسة في الجغرافية الزراعية ( (ٖ)

 18, ص2000جامعة القادسية ,  -رسالة ماجستير, كمية االداب 
ة والبشرية ( في محافظات عمي صاحب طالب الموسوي , منيرة محمد مكي , تحميؿ جغرافي لمخصائص الجغرافية )الطبيعي (ٗ)

 , ص2005,   1الفرات االوسط وعالقتيا المكانية في التخصص االقميمي , مجمة البحوث الجغرافية , جامعة الكوفة , المجمد
 
 (ٖ.ٜ( االصدار )GIS( تـ تحديد مساحة اقساـ السطح اعتمادًا عمى خريطة اقساـ السطح باستخداـ برنامج )٘)
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 :  River Basinمنطقة أحواض االنيار  -ب
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النيرية  الترسباتىذه المناطؽ أقؿ أرتفاعًا عف أكتاؼ االنيار المجاورة ليا وقد تكونت ىذه المناطؽ بفعؿ       
اذ  النير ناتجة مف ترسباتعمى ذرات ناعمة النسجة ال باحتوائياوتتميز  (1)لمذرات الدقيقة أثناء فترات الفيضانات

بعيدًا عف مجراه كما يمتاز سطح ىذه المنطقة باالنبساط الكبير واالنحدار التدريجي كمما اتجاىنا نحو  يمقييا 
 عف منطقة أكتاؼ االنيار. (ـ1-1.5وتنخفض بمعدؿ ) (2)الجنوب الشرقي مف منطقة الدراسة

 
 : Sandy Areaالرممية  المساحات -2

تعد مف أحدث التكوينات الجيولوجية لمجاورتيا لنير الفرات وتمتاز بمسامية كبيرة ونفاذية عالية لممياه اذ       
لالحمة يا حيث تكوف المادة اباتيت كبيرة مف االمطار وذلؾ لخشونة حبتكوف قابميتيا كبيرة عمى استيعاب كميا

تحتؿ   (3)لمذوباف في الماء مما يساعد عمى زيادة  حجـ الفتحات والفراغات بينيابمة بيف الحبيبات في الغالب قا
جنوب الشرقي باالتجاه نحو ال شرؽ عفؾ وتمتد ىذه المساحات االجزاء الشمالية الشرقية لمنطقة الدراسة وكذلؾ 

 مف المساحة الكمية لمنطقة الدراسة . (%1.59وبنسبة بمغت ) (2كـ22.36وشكمت ما مساحتو )
 

 : Sand Dunesالكثبان الرممية 3-
شكاليا تعرؼ الكثباف الرممية بأنيا تالؿ متباينة في أحجاميا وامتداداتيا و        كثيرًا  , تتبايف الكثباف الرممية ا 
وقد  ـ 900ـ ويزيد أتساع قواعدىا عف 200أكثر مف  بعضياارتفاع  ما يزيدالى  قميمة  مف امتار االرتفاع في

تكونت ىذه الكثباف نتيجة لمتعرية الريحية بعدما توفرت الظروؼ المالئمة ليا مف جفاؼ وقمة وانعداـ الغطاء 
بمغت   (2)والمفككة لناعمةسائدة والتربة ذات النسجة اطويمة والموازي لمرياح ال لمسافات يالنباتي والسطح المستو 

حيث تتشكؿ عمى ىيئة تجمعات (%0.77وبنسبة بمغت ) (2كـ10.93المساحة التي تشغميا الكثباف الرممية )
رممية دقيقة ومتقطعة ومتجمعة وتكوف كثيرة االنتشار في االراضي الجرداء وتتكوف مف الرمؿ الناعـ والغريف 

  .برخافوالصفائح الطينية وتتمثؿ ىذه الكثباف بشكؿ صفائح رممية او 
 
جامعة –لة ماجستير) غ, ـ ( ,كمية االدابتقويـ جغرافي لشبكة البزؿ في محافظة النجؼ, رسا فيصؿ كريـ ىادي الزاممي, ((1

 . 36,ص 2009الكوفة,
ـ(,كمية )دراسػة في الخرائط اإلقميمية ("الجزء األوؿ",رسالة ماجستير)غ .  يحيى ىادي محمد الميالي, محػافظة القادسػية ((2

 . 80,ص2009جامعة البصرة , -التربية
أبتساـ عدناف رحمف الحميداوي , الخصائص الطبيعية في محافظة القادسية وعالقتيا المكانية في أستغالؿ الموارد المائية (3) 

 . 42المتاحة , مصدر سابؽ , ص
جامعة  -شػػط الغػراؼ واستثماراتػو , رسالة ماجستير ) غ . ـ ( , كمية التربية   ىايدرولوجيةحسف سوادي نجيباف الغزي ,  (ٗ)

 . 27, ص2005البصرة , 
     بيف او الكثيب وىذه الكثباف مبعثرة وغير ثابتة أذ تتحكـ الرياح في توزيعيا وانتقاليا ويتراوح ارتفاع الكثيؼ

وتنتشر في مناطؽ متفرقة في منطقة الدراسة وقد تكونت بفعؿ االرسابات التي جمبتيا الرياح الشمالية  (1)(ـ3-1)
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الرياح السائدة ىاللية واخرى ليس ليا شكؿ ثابت  وانما  تتغير  بحسب  اتجاه  الغربية  حيث  تتخذ  اشكاالً 
 .منطقة الدراسة تحديدًا في قضاء عفؾ شرؽ وشماؿ غربال. وتنتشر ىذه الكثباف في وسرعتيا

  : Shallow depression sub shallow  الضحمة   الضحمة وشبو المنخفضات-4
عنيا المياه تدريجيًا بعد أنشاء العديد  انحسرتبقايا مساحات واسعة مف االىوار والمستنقعات والتي ؿ مثت      

مف السدود عمى نير الفرات مثؿ سدة اليندية في العراؽ وسد كيباف في تركيا وسد الطبقة في سوريا مما ادى 
الى تراجع مساحات االىوار والمستنقعات وجؼ معظميا ونتيجة لطبيعة سطحيا أثر في رداءة التصريؼ مما 

عمى الجية منطقة الدراسة  المنخفضات الضحمة وشبو الضحمة فيوتتمثؿ  (2)حادى الى ارتفاع نسبة االمال
وبنسبة بمغت  (2كـ71.93وشغمت مساحة بمغت ) ؾ في المنطقة المحيطة بيور الدلمجقضاء عف الشرقية ضمف

(5.12%)  
  :Climate المنــــــــــاخ  –ثالثا 
ط التي تؤثر تأثيرًا مباشرُا مف أىـ الضوابتعد  المناخعناصر  المياه اذ اف ىايدرولوجية فيلممناخ دور ميـ       
مية التساقط التصريؼ النيري أذ اف تأثير المناخ يحدد دائمًا تصريؼ ونظاـ جرياف االنيار خالؿ السنة فكفي 

السنة,  يحدداف الى درجة كبيرة كمية المياه الجارية في االنيار ونظاـ الجرياف فييا خالؿ نصرافودرجة الحرارة ع
وف الرئيس لألنيار بالماء فحسب بؿ اف تأثيره يمتد الى ضوابط اخرى كالتربة والنبات كوليذا ال يعد المناخ الم
ي منطقة مف مناطؽ العالـ طبيعة وكمية الموارد المائية في ابعناصره في  المناخ .يؤثر(3)الطبيعي والتضاريس

يؤدي كؿ عنصر مف عناصر المناخ  .إقميـالعوامؿ االخرى التي تقرر طبيعة الموارد المائية في اي  ؤثركما ت
وأخر سمبي فاالنخفاض في درجات الحرارة يمعب  اً ايجابي اً تأثير  التصريؼ المائي اذ اف لكؿ عنصر   دورًا مؤثرًا في

بينما االرتفاع في درجات الحرارة يؤدي دورًا اساسُا في انخفاض معدالت التبخر وبالتالي قمة الضائعات المائية 
الى العكس اي تزداد معدالت التبخر وبالتالي فقداف مائي كبير فضاًل عف تأثير االمطار فكمما ازدادت كمية 

مطري تزداد كمية المياه الجارية خالؿ االنيار بينما تقؿ المياه الجارية في حاؿ انخفاض كمية التساقط التساقط ال
في  كمية المياه ما بشكؿ او باخر  ناخية االخرى التي تتحكـ الى حد  المطري كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعناصر الم

 .(4)الجارية في االحواض النيرية المغذية
منيرة محمد مكي , الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات االوسط وعالقتيا بالتخصص االقميمي , رسالة ماجستير ) غ .ـ ( (1) 

 55, ص2006كمية التربية لمبنات , جامعة الكوفة , 
 19مصدر سابؽ , ص, زىراء ميدي عبد الرضا العبادي(2)
 219مصدر سابؽ , ص, الموارد الطبيعية  وفيؽ  حسيف الخشاب , ميدي محمد عمي الصحاؼ ,(3)

Kevin M. Hiscock , Hydrogeology Principles and Practice  ,  Blackwell Science Ltd , a Blackwell(4)  
Publishing company , 2005 , p7 

معادلة  )دي وذلؾ اعتمادُا عمى نتائج (5) خريطة الجاؼ تقع منطقة الدراسة ضمف المناخ الصحراوي الحار    
( , وبذلؾ فاف 3.45معامؿ الجفاؼ وفؽ ىذه المعادلة ) في تحديد االقاليـ المناخية . اذ بمغالمتبعة  مارتوف(

مناخ منطقة الدراسة يتصؼ باالرتفاع الشديد في درجات الحرارة وكذلؾ التطرؼ في معدالت درجات الحرارة 
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عة خالؿ الصيؼ في حيف واسع فدرجة الحرارة مرتف سنويالى اف يجعؿ المدى اليومي والاالمر الذي ادى 
اـ والمدى الى االرتفاع في درجات الحرارة بوجو ع وباإلضافةمما يؤدي الى اف يكوف المدى واسع  تنخفض شتاءً 

بوجو خاص فاف الجيات التي يتمثؿ فييا ىذا المناخ تتميز بقمة الرطوبة النسبية وندرة  سنويالحراري اليومي وال
وبصورة عامة يتصؼ مناخ المنطقة بالشتاء المعتدؿ نسبيًا  (5).وشدة الجفاؼ وارتفاع معدالت التبخراالمطار 
ومف اجؿ توضيح أثر المناخ البد مف التطرؽ الى .الطويؿ وقصر الفصوؿ االنتقالية )الربيع والخريؼ(والصيؼ 

                                                                                 : نظاـ  التصريؼ النيري  في   فيياف مدى تأثير تمؾ  العناصر انفراد لب خ لكؿ منيا عمىعناصر المنا
 :وكاالتي الدراسة  ةمنطق

                                                                         (2)دي مارتوفمعادلة 
 

         
  

Iمعامؿ الجفاؼ =   N) ممـ( المجموع السنوي لإلمطار =      T ) ْـ  = المتوسط السنوي لدرجة الحرارة )
 : (2)العالـ الى خمسة أقساـ وقسـ دي مارتوف وفؽ معادلتو

 

 

 

 

 ( :6(  )3اعتمادا عمى الجداوؿ رقـ )وبتطبيؽ المعادلة عمى منطقة الدراسة 
 

3.45 = I=      

       
 

 
 وبذلؾ حسب تصنيؼ دي مارتوف فاف منطقة الدراسة ذات مناخ جاؼ 5الناتج اقؿ مف 

عمي حسيف شمش, احمد حيدر ,ماجد السيد ولي , جغرافية االقاليـ المناخية , وزارة التعميـ العالي والبحث العممي , جامعة بغداد ((1
 . 267-265,ص 1978,

, 2011دارالضياءلمطباعة ,النجؼ,  1ط عمي صاحب طالب الموسوي , عبدالحسف مدفوف ابو رحيؿ,عمـ المناخ التطبيقي,(2)
 113ص
 

 

 

 جاؼ 5اقؿ مف 
 شبو جاؼ 9.9 -5
 شبو رطب 19.9 -10
 رطب  20-29.9 

 رطب جداً  فأكثر30
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 (1خريطة )
 موقع منطقة الدراسة من االقاليم المناخية في العراق حسب تصنيف كوبن 

ومصطفى عبدااهلل السويدي ,تصنيؼ مناخ العراؽ وتحميؿ خرائط اقاليمو المناخية ,مجمة كمية المصدر:آزاد محمد اميف النقشبندي 
 . ٕٔٗ,صٜٜٔٔ,مطبعة دار الحكمة ,البصرة ,ٕٕاالداب ,جامعة البصرة ,العدد

 : solar radiationاالشعـــــاع الشمسي   -1
االشعاع الشمسي يقرر التوزيع العاـ اف مدة وكمية اذ , ىو المصدر االساس لمطاقة عمى سطح االرض     

ي الى ازدياد لدرجات الحرارة فوؽ سطح االرض حسب دوائر العرض المختمفة. واف زيادة االشعاع الشمسي يؤد
اف موقع منطقة الدراسة يعد العامؿ الرئيس لتحديد المدة الضوئية ومقدار االشعاع اذ  حرارة سطح االرض
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اب ( بشدتو اذ يرتفع تدريجيًا مف  و تموزو في اشير الصيؼ الحار ) حزيراف  الشمسي ويتصؼ فييا خصوصاً 
يعيؽ وصوؿ أو يشتت  االشعاع المستمـ فمعدؿ التغييـ قميؿ خالؿ اشير  وجود ما ـاذار حتى تشريف الثاني لعد

العوامؿ التي  . ىنالؾ مجموعة مف (1)الحارة فضاًل عف قمة الرطوبة النسبية االعتداؿ وانعداميا خالؿ االشير
تؤثر عمى االشعاع الشمسي الواصؿ الى منطقة الدراسة ومنيا زاوية سقوط االشعاع الشمسي وساعات السطوع 

 : ينقسـ االشعاع الشمسي الى . ووطوؿ النيار وصفاء الج الشمسي الفعمي والنظري
 زاوية سقوط االشعاع الشمسي : -أ

ت كمما كاناذ مقدار االشعة المستممة مف قبؿ سطح االرض  فيزاوية سقوط االشعاع الشمسي تؤثر        
 ع درجة الحرارةارتفوانعكاس ذلؾ عمى ا السطوع الشمسي ازدادت عدد ساعات شبو عمودية  ة اوعمودي االشعة

و شبو اعة مائمة الشكانت ا فيما اذاوالعكس صحيح زيادة الضائعات المائية و وبالتالي ارتفاع معدالت التبخر 
تعرض االشعاع الشمسي طالت المسافة  التي يقطعيا االشعاع  فكمما لمسافةا طوؿبط ذلؾ ارتباو  ,مائمة

لالمتصاص واالنعكاس واالنتشار كما انيا تتوزع عمى مساحة اكبر مما يؤدي الى تقميؿ فاعمية االشعة الشمسية 
 . وقمة الضائعات المائية معدالت التبخربالتالي انخفاض ( 2)وبالتالي انخفاض درجات الحرارة  المستممة

  تحدد  ىي التي  اف درجة العرضو  ,مية كبيرة في اي مكاف في العالـدراسة زاوية السقوط  ذات اىتعد      
الزاوية التي تسقط عمييا اشعة الشمس عمى اي مكاف وبذلؾ تحدد تمؾ الزاوية كمية االشعة الواصمة  مقدار

 وبحسب   وتتبايف زاوية السقوط فمكيًا لكؿ منطقة  (3)سطح االرضوكمية االشعة المكتسبة والمفقودة عمى 
زاوية   فيتبايف  ؾ لىنا( 1) شكؿو  ( 1) جدوؿ  مف  ويظير   الشمس الظاىرية  حركة  مع   السنة فصوؿ 

تتعامد , و  تقع الى الشماؿ مف مدار السرطاف اذمنطقة  خالؿ فصوؿ السنة الشعاع  الشمسي عمى  سقوط  اال
مما منطقة الحزيراف اذ  تتعامد اشعة الشمس بشكؿ شبو عمودي عمى  21الشمس عمى مدار السرطاف في يوـ 

( درجة االمر الذي 81.13اعمى معدؿ لزاوية السقوط صيفًا في شير حزيراف لتصؿ الى ) تسجؿ يايعني  ان
لمائية في خر وبالنتيجة زيادة الضائعات ايؤدي الى ارتفاع معدالت درجات الحرارة وبالتالي زيادة معدالت التب

  اذ تبتعد (درجة 34.31الى ) اذ وصمت كانوف االوؿ  وط فيسجؿ ادنى معدؿ لزاوية السقبينما منطقة الدراسة 
مصدر سابؽ , دراسة ىيدرومورفومترية  ,–نير الفرات بيف محطتي سدة اليندية والناصرية مصطفى كامؿ عثماف الجمبي , (1)

 .ٔٗص
جامعة بغداد, -ة التعميـ العالي والبحث العممي عمي عبدالزىرة كاظـ الوائمي , اسس ومبادئ في عمـ الطقس والمناخ , وزار (2) 

 . 27,ص2005
ر ) غ . ـ ( يمثنى فاضؿ عمي الوائمي , الموازنو المائية المناخية في محافظة النجؼ دراسة في المناخ التطبيقي , رسالة ماجست(3)

 . 8,ص2004جامعة الكوفة ,  –, كمية االداب 
لتتعامد عمى مدار الجدي في النصؼ الجنوبي وبالتالي تكوف االشعة الشمسية  بحركتيا الظاىرية الشمس     
قي  االمر الذي يؤثرينتج عنيا االنخفاض في درجات الحرارة وبالتالي قمة الضائعات المائية . مما مائمة

  . شط الدغارة منطقة  ىايدرولوجية
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 ( 1جدوؿ ) 

 الديوانية محطة قوط اإلشعاع الشمسي فيمعدؿ زاوية س

كانون  االشير
 الثاني

 شباط

 

 المعدل 5كانون 2تشرين 1تشرين ايمول اب تموز حزيران مايس نسيان اذار

معدل 
 الزاوية

37 46.1 57.5 68.38 77.21 81.13 79.1 71.11 61.28 49.21 39.38 34.31 58.47 

دائرة 
 العرض

31.5 

المصدر : ضياء صائب احمد إبراىيـ االلوسي ,عناصر وظواىر مناخ العراؽ خصائصيا واتجاىاتيا الحديثة ,اطروحة دكتوراه  
 . 18, ص2009جامعة بغداد ,  –)غ.ـ( ,كمية التربية .ابف الرشد 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكؿ  )
 (ٜ٘ٛٔ-ٕٗٔٓلممدة ) زاوية سقوط االشعاع الشمسي في محطة الديوانية معدؿ

 

 (1) جدوؿعمى  اً عتمادا ةالمصدر : مف عمؿ الباحث

 ساعات السطوع الشمسي )النظري والفعمي (: -ب
الفعمية )ساعات السطوع الشمسية ب (بيف مداري السرطاف والجدي)ما تتحكـ حركة الشمس الظاىرية     

معدؿ طوؿ ساعات النيار بغض النظر عف العوامؿ المؤثرة في  ساعات السطوع النظريةالمقصود بو  ,والنظرية(
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 كانون الثانً شباط اذار نٌسان ماٌس حزٌران تموز اب اٌلول
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تعتمد عمى دوراف االشعاع الشمسي منيا الغيوـ والغبار والعواصؼ الترابية وتتأثر بحركة الشمس الظاىرية و 
 .(1)أي انيا تتغير وفقًا لفصوؿ السنة والموقع الفمكي مف دوائر العرضمحورىا االرض حوؿ 

تباينًا منطقة الدراسة  ىعم تتبايف معدالت ساعات السطوع النظرية ( افٕ) شكؿ( و ٕ) جدوؿيتضح مف     
نتيجة لتعامد  (ساعة / يوـ 14:0) اذ بمغت في شير حزيراف  سجؿ ؿ ليامعد فأعمىخالؿ فصوؿ السنة زمانيًا 

النصؼ الشمالي اطوؿ نيار في اليوـ ىذا في يسجؿ اذ ,حزيراف   21اشعة الشمس عمى مدار السرطاف يوـ 
اذ كانوف االوؿ  منطقة الدراسة في حيف سجؿ ادنى معدؿ لساعات السطوع النظرية في شير ضمنو والتي تقع

الشمس الظاىرية وابتعادىا عف النصؼ الشمالي لتتعامد عمى مدار  نتيجة لحركة (ساعة /يوـ10:0) سجؿ
كانوف االوؿ لذلؾ يسجؿ 21الجدي في النصؼ الجنوبي حيث يتحقؽ االنقالب الشتوي في النصؼ الشمالي يوـ 

 ادنى معدؿ لساعات السطوع النظري في ىذا الشير.
يمكف قياسيا بأجيزة خاصة كجياز بمي وكامبؿ اما ساعات السطوع الفعمي فالمقصود بيا تمؾ الساعات التي   

تتبايف و وتتأثر بالغيوـ والعواصؼ الترابية والغبار  (2)ستوكس وجياز انكستروـ وجياز قياس محصمة االشعاع
معدالت ساعات السطوع الفعمية تباينًا زمانيًا في منطقة الدراسة خالؿ فصوؿ السنة حيث سجؿ اعمى معدؿ 
لمساعات الفعمية في شير حزيراف حيث تكوف االشعة الشمسية شبو عمودية نتيجة لتعامد اشعة الشمس عمى 

ساعة /  :11 , 11:6ٙ) حيث بمغت زحزيراف )االنقالب الصيفي ( وكذلؾ في شير تمو  21مدار السرطاف في 
عمى التوالي واالرتفاع في ىذه المعدالت ىو نتيجة لصفاء السماء وانعداـ التكاثؼ وقمة مرور المنخفضات ( يوـ 

شبو المداري في حيف سجؿ ادنى معدؿ في  العالي الجوية ووقوع منطقة الدراسة تحت تأثير الضغط الجوي
عمى التوالي نتيجة لحركة الشمس الظاىرية واالبتعاد (ساعة / يوـ  6:5 ,6:4كانوف االوؿ وكانوف الثاني )

كانوف االوؿ ) االنقالب  21بحركتيا الظاىرية نحو النصؼ الجنوبي وتعامدىا عمى مدار الجدي  في يوـ 
الشتوي ( حيث تنخفض درجات الحرارة عمى اعتبار اف اشعة الشمس في ىذا الشير تكوف مائمة وبالتالي قمة 

في ساعات الفعمية االمر الذي ادى الى االنخفاض في درجات الحرارة وىذا يعود الى كثرة الغيوـ التي تؤثر ال
 . ساعات السطوع وتعرضيا الى المنخفضات الجوية وحدوث ظاىرة التكاثؼ

 النظاـنستنتج مما تقدـ اف لزاوية سقوط االشعاع الشمسي والساعات الفعمية والنظرية تأثيرًا واضح عمى     
   في  واالنخفاض االرتفاع  خالؿ  مف   التبخر  عممية  في في منطقة الدراسة مف خالؿ التأثير  اليايدرولوجي

سالـ ىاتؼ أحمد الجبوري , الموازنة المائية المناخية لمحطات الموصؿ، بغداد والبصرة , اطروحة دكتوراه, كمية التربية ) ابف (1)
 . 70ص ,2005جامعة بغداد , –الرشد( 

رجاء خميؿ احمد الجبوري , الموزانة المائية المناخية لممنطقة المتموجة في العراؽ دراسة في المناخ التطبيقي , رسالة  (2)
 . 36, ص2002جامعة بغداد ,  –ماجستير, كمية التربية لمبنات 

 (2) جدوؿ 

كانوف  األشير
 الثاني

 تشريف أيموؿ آب تموز حزيراف مايس نيساف اذار شباط
 االوؿ

تشريف 
يالثان  

كانوف 
 االوؿ
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 لممدة محطة الديوانيةفي  )ساعة/يوـ(لعدد ساعات سطوع الشمس النظرية والفعمية   الشيري ؿالمعد
(2014-1985)  

  2014. المصدر: الييئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي ، قسـ المناخ ، بيانات غير منشورة ، 

 

 

 (2شكؿ  )
 (1985-2014) الديوانيةمحطة في معدؿ ساعات السطوع النظرية والفعمية 

 (2) جدوؿالمصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 

معدالت التبخر مما  في االرتفاع  لي منطقة صيفًا وبالتاالالحرارة .اذ ترتفع معدالت درجات الحرارة في درجات 
يعني تحقيؽ زيادة في الضائعات المائية لمجاري االنيار وروافدىا وتفرعاتيا في حيف تنخفض معدالت  درجات 

 . قمة  الضائعات المائية مما يؤدي الى في نسبة التبخر الحرارة شتاًء وبالتالي االنخفاض 
 :  Temperatureدرجة الحــرارة  -2
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وغير مباشر عمى مختمؼ النشاطات عمى سطح  اً تؤثر تأثيرًا مباشر الحرارة مف أىـ عناصر المناخ التي       
تكوف الحرارة نتاجًا لإلشعاع الشمسي الذي يكوف المصدر الرئيس ليا عمى الرغـ مف وجود مصادر و  , (1)االرض

فضاًل عف ذلؾ فاف التغيرات التي تحدث في عناصر المناخ االخرى ليا ى تعمؿ عمى زيادة أنتاج الحرارة اخر 
تأثيره في الضغط الجوي الذي ينسحب  مقداروتبايف  اختالؼالحرارة فيي تتحكـ في  مقدارالقة مباشرة بع

لؾ مف خصائص لمتساقط ذخصائص سرعة واتجاه حركة الرياح والمنخفضات الجوية والكتؿ اليوائية وما يرافؽ 
التبخر والمياه المتوفرة  مقداراالختالؼ في الخصائص الحرارية ينتج عنو اختالؼ كبير في  , كما افوالجفاؼ

يشكؿ عنصر الحرارة اذ .  (2)في االنيار والجداوؿ وما لذلؾ مف عالقة بنظاـ التصريؼ النيري في منطقة الدراسة
مياه مف المسطحات المائية وعودتو ابتداًء مف تبخر ال يايدرولوجيةالمؤثرة في الدورة ال مف اىـ عناصر المناخ

مف العناصر المناخية الحرارة  درجة , لذلؾ فاف(  3)مرة ثانية عمى شكؿ قطرات مطر وأشكاؿ اخرى لمتساقط
في أي منطقة مف مناطؽ العالـ كونيا المسؤولة عف التغيرات كافة كالتأثير  اليايدرولوجيالنظاـ في المؤثرة 

مف خالؿ العالقة بيف كمية التساقط ودرجة الحرارة . اذ كمما  توالمباشر في مقدار التبخر وبالتالي تحديد كمي
يار والعكس في ارتفعت درجة الحرارة نشطت عممية تبخر المياه سواء كانت مف االمطار الساقطة او مياه االن

تتصؼ منطقة الدراسة بعدة خصائص حرارية بحكـ موقعيا الفمكي الذي  (4).حالة االنخفاض في درجات الحرارة
يعد  اذ,قع ضمف االقاليـ شبو المدارية اي انيا ت ,( شماالً 32ْْ   '10 - 31ْْ  ('50ينحصر بيف دائرتي عرض

وبحسب تصنيؼ  ية السقوط وكمية االشعاع الشمسي الموقع عاماًل ميمًا في تحديد الحالة الحرارية مف حيث زاو 
لذلؾ فاف مف أىـ الخصائص الحرارية التي دي مارتف فاف منطقة الدراسة تقع ضمف المناخ الحار الجاؼ 

 أتضح ما يأتي : (3) شكؿ( و 3)اسة اعتمادًا عمى تحميؿ جدوؿ تتصؼ بيا منطقة الدر 
بمغت في محطة  أشير حزيراف وتموز و أب اذمعدالت درجات الحرارة في فصؿ الصيؼ في  ارتفاع1- 

سجؿ شير تموز اعمى المعدالت نتيجة لمتراكـ الحراري عمى التوالي اذ (ـْ   , 35.7 36.1 , 34.2الديوانية )
 وانتقاليا الى النصؼ الشماليفخالؿ اشير  الصيؼ  ترتفع  درجات  الحرارة  نتيجة  لحركة  الشمس  الظاىرية 

  163, ص1,2009طجامعةالكوفة,–العممي ي والبحثوزارة التعميـ العالموسوي,جغرافية الطقس والمناخ ,عمي صاحب طالب ال(1)
االروائي واالستغالؿ االمثؿ لمصادر المياه في منطقة الفرات األوسط , –عمياء حسيف سمماف البو راضي , تقويـ الوضع المائي(2)

 . 28, ص2006جامعة الكوفة ,  –رسالة ماجستير, كمية التربية لمبنات 
   عدناف عودة فميح الطائي , ىيدرومناخية حوض الفرات وأثرىا في تحديد الوارد المائي لمعراؽ , اطروحة دكتوراه, كمية التربية (3)

 . 62, ص2012جامعة بغداد ,  –) ابف الرشد ( 
, 2014جامعة بابؿ ,  –حوض الصميبات , رسالة ماجستير, كمية التربية  ىايدرولوجيةعمي محسف كامؿ , جيمورفولوجية و (4) 

 . 33-34ص
 

 (3جدوؿ )
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(  صغرى والعظمى والمدى الحراريارة الدرجات الحر  معدؿ ـْ محطة الديوانية لممدة في والمعدؿ الشيري )
(2014-1985) 

المصدر : وزارة النقؿ والمواصالت , الييئة العامة لألنواء الجوية  والرصد الزلزالي , قسـ المناخ , بيانات غير منشورة ,         
 . 2014بغداد , 

 

 
 المعدؿ الشيري المدى العظمى الصغرى االشير

 11.8 11 17.3 6.3 كانوف الثاني

 14.3 12.1 20.4 8.3 شباط

 18.7 13.2 25.3 12.1 اذار

 24.9 13.9 31.9 18.0 نيساف

 30.6 14.7 38.0 23.3 مايس

 34.2 16.4 42.4 26.0 حزيراف

 36.1 16.3 44.3 28.0 تموز

 35.7 16.7 44.1 27.4 أب

 32.5 16.6 40.8 24.2 أيموؿ

 27.3 14.9 34.8 19.9 تشريف االوؿ

 18.7 12.3 24.9 12.6 الثاني تشريف

 13.35 10.9 18.8 7.9 كانوف االوؿ

 24.8 14.08 31.91 17.83 السنوي  المعدؿ
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 (3شكؿ )
 (2014-1985لممدة ) ي في محطة الديوانيةدرجات الحرارة الصغرى والعظمى والمدى  والمعدؿ الشير  معدؿ

 (3) جدوؿعمى  ة اعتماداً لمصدر : مف عمؿ الباحثا
 
 

شمسي وطوؿ مدة االشعاع حيث زاوية السقوط تكوف شبو عمودية في منطقة الدراسة وتزداد كمية االشعاع ال
جدوؿ (يوـ /ساعة  , 13:0 , 13:0 14:0بمغت ساعات السطوع الشمسي في حزيراف وتموز وأب ) الشمسي اذ

 عمى التوالي .(2)

كانوف االوؿ والثاني وشباط اذ بمغت معدالت درجات الحرارة نخفاض في درجات الحرارة شتاًء في أشير اال -2
 شيورلالسبب في ذلؾ الى اف خالؿ ىذه ايعود عمى التوالي  (ـْ  , 14.3 11.8 , 13.35خالؿ ىذه االشير )

تكوف الشمس قد انتقمت في حركتيا ظاىريًا الى النصؼ الجنوبي وىي أبعد ما تكوف عف النصؼ الشمالي لذلؾ 
تكوف زاوية السقوط في منطقة الدراسة مائمة باإلضافة الى قمة كمية االشعاع الشمسي مما يؤدي الى االنخفاض 

 .عات النيار وقصر سافي درجات الحرارة 

التطرؼ الكبير في درجات الحرارة أدى الى اف يكوف المدى الحراري اليومي ) الفرؽ بيف درجة الحرارة 3-
 اذ ,اً الشيور ( واسعأ وي ) الفرؽ بيف أحر الشيور وأدفالعظمى ودرجة الحرارة الصغرى ( والمدى الحراري السن

كانوف الثاني حيث يومي في شير  حراري  ادنى مدىفي حيف سجؿ , (ـْ  24.3)السنوي  الحراري سجؿ المدى
     يعود الى  . والسبب في ذلؾ (ـْ 16.7سجؿ أعمى مدى يومي في شير أب فقد بمغ ) بينما, (ـْ 10.9بمغت )
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الجفاؼ اذ يكوف المدى الحراري اليومي صيفًا اكبر مف المدى الحراري شتاًء وذلؾ لجفاؼ الصيؼ ورطوبة     
 .المدى الحراري اليومي والسنوي  ايف في درجات الحرارة وبالتالي أتسعالى التبىذا ادى و الشتاء 

والتطرؼ الكبير في شط الدغارة طقة ارتفاع معدالت درجات الحرارة صيفًا في منمما سبؽ اف نستنتج     
الى سيادة الكتمة اليوائية المدارية القارية في فضاًل عف الجفاؼ صيفًا  درجات الحرارة يرتبط بعدة عوامؿ منيا 

درجات الحرارة خالؿ فصؿ الصيؼ الحار والطويؿ  ىذا ادى بالنتيجة الى ارتفاع معدالت كؿ ىذا الفصؿ 
التالي زيادة الضائعات المائية اي تأثير ىذا ىيدرولوجيًا في ارتفاع معدالت التبخر في اشير الصيؼ وبويتمثؿ 

قؿ تركز االمالح في مياه االنيار . في حيف تنخفض درجة الحرارة شتاًء وي اه فضاًل عفنقص في كمية المي
وتأثير الكتؿ اليوائية الباردة وىذا يؤدي الى خفض نسبة التبخر وبالتالي قمة الضائعات ورطوبة الشتاء التطرؼ 

تأثيره عمى الخصائص . كؿ ىذا يجعؿ مف الخصائص الحرارية عاماًل ميمُا في منطقة الالمائية في 
 .  شط الدغارةفي منطقة  الكمية والنوعية  يايدرولوجيةال

 

 :  Windالـــــــــــــــــــــــرياح  -3
يا مف تعمؿ الرياح عمؿ الطاقة الميكانيكية اذ تعمؿ عمى نقؿ الطاقة الحرارية وبخار الماء وما ينتج عن      

كمف مف خالؿ التبايف في الضائعات المائية مف يتأثيرىا عمى التصريؼ النيري  ,وافتغيرات في الظواىر الجوية 
فعندما تكوف الرياح سريعة وشديدة الجفاؼ تزداد عممية التبخر وذلؾ  (5)المائية  خالؿ عممية التبخر مف المجاري

الف الرياح تعمؿ عمى ازاحة اليواء المالمس لممسطح المائي وتخمطيا مع طبقات اليواء االعمى واألكثر  جفافًا 
 معدالت   زيادة مف  السفمى, مما يساعد  عمى  زيادة  المياه المتبخرة , واليواء المضطرب ىو االكثر تأثيرًا في 

ارتباطا وثيقًا مع اضطرابو لذلؾ فاف سرعة الرياح عامؿ ميـ في زيادة معدالت ترتبط   الرياح  وسرعة التبخر 
وسبب السائدة عمى منطقة الدراسة اذ تيب في فصؿ الصيؼ  الرياح الغربية الرياح الشمالية تشكؿ اذ(4)التبخر.

ربي يقابميا منطقة اسيا و فوؽ  شبو القارة اليندية والخميج العواطئ في وسط  ىبوبيا ىو تركز منطقة ضغط
الرياح الشمالية  كذلؾ  الشتاء تيبوفي .االناضوؿ و فوؽ الصحراء العربية الكبرى   ىضبة ضغط مرتفع فوؽ

 ضغط  , وذلؾ بسبب تركز منطقة ضغط عالي فوؽ ىضبة االناضوؿ يقابمو منطقة  المنطقةالغربية عمى 
 وشكؿ  (4) جدوؿيتضح مف  (3)سحبيا وجعميا تسير بيذا االتجاهعمى  يساعد  العربي  الخميج عمى   منخفض

جامعة بغداد ,  –كمية االدابدراسة في جغرافية الموارد المائية, رسالة ماجستير,  –رفاه مينا محمد, مشروع الخالص االروائي (ٔ) 
 . 71,ص2006

 . 78, ص1999عماف,–,دار صفاء لمنشر والتوزيع  ٔالموارد المائية ,طحسف ابو سمور و حامد الخطيب , جغرافية (ٕ)
 
 ٕٚ, دار النيضة العربية ,بدوف تاريخ ,ص ٔ( يوسؼ عبد المجيد فايد ,جغرافية المناخ والبنات ,جٖ)
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الغربية %( مف مجموع الرياح السائدة اما الرياح ٖ٘ف اعمى نسبة سجمت لمرياح الشمالية الغربية اذ بمغت )ا( ٗ)
%( عمى التوالي  ٙ, ٚ, ٜ.ٕٔ%( بينما بمغت نسبة الرياح الشمالية والجنوبية الشرقية والشرقية )ٙ.٘ٔبمغت )

%( عمى التوالي اما  ٕ, ٛ.ٖ, ٜ.ٖ)ة فقد بمغت اما نسبة الرياح الجنوبية والشمالية الشرقية والجنوبية الغربي
في التصريؼ المائي يتضح مف الرياح الرطبة التي تيب  ,اما تأثير الرياح%(  ٛ.ٖٔنسبة السكوف فقد بمغت )

خالؿ فصؿ التساقط المطري )الفصؿ البارد( مما يؤدي الى انخفاض معدالت التبخر وبالتالي قمة الفاقد المائي  
الى زيادة يؤدي ىبوب الرياح السريعة الجافة مع الفصؿ الحار الجاؼ مف السنة االمر الذي في حيف يقترف 

دة ) زيادة الضائعات المائية ( وبالتالي التبخر في منطقة الدراسة وبالتالي تضاعؼ كميات المياه المفقو نسبة 
 . شط الدغارة منطقة  ىايدرولوجيةؾ عمى تأثير ذل

 
 

  (4) جدوؿ      
 (2014-1985سرعة الرياح السائدة ) ـ/ثا ( واتجاىيا في محطة الديوانية لممدة) معدؿ

الرياحاتجاه  النسبة %  

 الشمالية الغربية 35
 الغربية 15.6
 الشمالية 12.9

 الجنوبية الشرقية 7
 الشرقية 6

 الجنوبية 3.9
 الشمالية الشرقية 3.8
 الجنوبية الغربية  2

 السكوف 13.8
 المجموع 100

لزالي , قسـ المناخ , بيانات والرصد الز  الجويةالمصدر : وزارة النقؿ والمواصالت , الييئة العامة لألنواء                         
 2014منشورة , بغداد , غير
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 (1985-2014محطة الديوانية لممدة )( وردة الرياح في ٗشكؿ )                  

 . (4) جدوؿ المصدر : مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى 

 : Relative Humidityالرطوبة النسبية  -4
ف الى كمية نيبخار الماء الموجود في اليواء ) الكمية الفعمية ( فعاًل بدرجة الحرارة وضغط معيىي نسبة         

 تؤثر الرطوبة النسبية في (3)ي يمكف لميواء اف يحمميا في نفس الظروؼ ) درجة حرارة وضغط (تبخار الماء ال
خالؿ عالقتيا بالتساقط المطري وىذا يتمثؿ مف ,جانب سمبي وأخر ايجابي مف جانبيف  اليايدرولوجيالنظاـ 

درجة  ة . بمعنى اف ىناؾ عالقة عكسية بيف الرطوبة النسبية ووالجانب السمبي مف خالؿ عالقتيا بدرجة الحرار 
بينما العالقة بيف الرطوبة النسبية والتساقط المطري عالقة طرديو , اي انو كمما ارتفعت درجات الحرارة  ,الحرارة

ى حمؿ بخار الماء وبالتالي قمة نسبة الرطوبة بالجو وبالنتيجة ازدادت معدالت التبخر. ازدادت قدرة اليواء عم
االمر الذي يؤدي الى ارتفاع  ,وفي حاؿ انخفاض درجة الحرارة تتناقص قدرة اليواء عمى حمؿ بخار الماء

ع الرطوبة النسبية في معدالت الرطوبة النسبية وتنخفض معدالت التبخر وتقؿ الضائعات المائية ليذا السبب ترتف
التبايف في معدالت الرطوبة النسبية   (5) جدوؿمف الفصؿ البارد وتنخفض في الفصؿ الحار الجاؼ. يتضح 

في كانوف االوؿ  المطري( التساقط  ذات )  الباردة االشير  في   لمعدالتسجؿ أعمى افي منطقة الدراسة , فقد 
 % ( عمى التوالي ,والسبب في ذلؾ يعود الى, 59.2% 68.3 ,% 66.5الثاني وشباط فقد بمغت )كانوف و 

انخفاض درجات الحرارة وقمة سرعة الرياح وارتفاع معدالت التساقط المطري وبالتالي ارتفع معدؿ الرطوبة 
 انخفاضاً الديوانية ائعات المائية,في حيف سجمت محطةالنسبية في منطقة الدراسة االمر الذي ادى الى تقميؿ الض

 . 47,ص1979ب صكار العاني,جغرافية العراؽ)ارضًاوسكانًا وموارد اقتصادية(, بغداد , خطا(1)
,الدارالجامعية لمطباعة والنشر  1عباس فاضؿ السعدي,جغرافية العراؽ )اطارىا الطبيعي ,نشاطيااالقتصادي ,جانبيا البشري(,ط(2)

 72ص, 2008والترجمة ,جامعة بغداد , 
 . 72, دار النيضة العربية , بدوف تاريخ , ص  1جغرافية المناخ والنبات , جيوسؼ عبدالمجيد فايد , (3)
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واب ز نى مستوى ليا في شير حزيراف وتمو في معدالت  الرطوبة النسبية في فصؿ الصيؼ لتصؿ الى اد    
% ( عمى التوالي وذلؾ نتيجة ارتفاع معدالت درجات الحرارة وشدة 29.2 ,% 27 ,% 26.5فقد بمغت )
الى انعداـ التساقط المطري في ىذه االشير وبالتالي ازدياد  النيار فضالً  ساعاتالشمسي وطوؿ االشعاع 

 . شط الدغارةالتصريؼ النيري في منطقة  معدالت التبخر مما كاف لو االثر عمى
 (5) جدوؿ  

 (2014-ٜ٘ٛٔمرطوبة النسبية في محطة الديوانية لممدة )ل الشيريالمعدؿ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناخ , بيانات ال قسـ  المصدر : وزارة النقؿ والمواصالت , الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ,                      
                                                                                                  . 2014غير منشورة , بغداد, 

 : Rainالتســـــــاقط المطري -5
يمثؿ المصدر  اذ اليايدرولوجيلنظاـ ا فيالعناصر المناخية ذات التأثير يعد التساقط المطري مف أىـ       

   تبايف معدالت التصريؼ النيري في اف تبايف معدالت االمطار يؤثر لذلؾ ف (1)الرئيس في تغذية المياه السطحية
Marlyn. L. Shlton , hydroclimatology Perspectives and  applications , cambridge (1)        
University press, 2009 , P78  

 نظاـ تقع ضمف االقميـ الجاؼ . ويعود منطقة المية وغير منتظمة كوف بأنيا فص منطقةالتتصؼ امطار     
وصوؿ المنخفضات الجوية  مع المتوسط وترتبط مدة سقوطيا  الى نظاـ البحر منطقةالالتساقط المطري في 

 االشير معدؿ الرطوبة النسبية %

 كانوف الثاني 68.3
 شباط 59.2
 اذار 50.1
 نيساف 41.2
 مايس 31.8
 حزيراف 26.5
 تموز 27.0
 اب 29.2
 ايموؿ 32.8
 تشريف االوؿ 41.3
 تشريف الثاني 57.5
 كانوف االوؿ 66.5
 المعدؿ السنوي 44.28
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اعتمادًا عمى تحميؿ  .لضغط المنخفض فوؽ الخميج العربيالقادمة مف البحر المتوسط نتيجة لتركز منطقة ا
 :منطقة بعدة خصائص منيا اليتصؼ التساقط المطري في ( 5) شكؿ( و 6) جدوؿ

شير) تشريف االوؿ والثاني ( ويزداد في اليبدأ التساقط المطري في منطقة الدراسة مف فصؿ الخريؼ خالؿ ا -ٔ
خفضات الجوية في فصؿ الشتاء شير) كانوف االوؿ والثاني وشباط (  بسبب تكرار المنالفصؿ الشتاء خالؿ ا

خالؿ ىذه  درجات الحرارة وارتفاع معدؿ الرطوبة  النسبية  وارتفاع  نسبة  التغيـ  فييا في نخفاضالا حيث
شير )اذار ونيساف ومايس ( بسبب قمة وصوؿ المنخفضات ال,  ثـ يقؿ التساقط في فصؿ الربيع خالؿ ااالشير 

اب ( . بمعنى اف  و زتمو و ـ ثـ ينعدـ التساقط المطري في فصؿ الصيؼ ) حزيراف يلجوية وانخفاض نسبة التغا
% ( مف 52.4)  حيث أستحوذ فصؿ الشتاء عمى اعمى نسبة فقد بمغت منطقةاليف فصمي لمتساقط في ىناؾ تبا

, تميو بعد ذلؾ امطار فصؿ الربيع اذ بمغت نسبة االمطار (ممـ  62.6مجموع التساقط السنوي وبمجموع بمغ )
, في حيف بمغت نسبة فصؿ (ممـ 34.4بمجموع بمغ )%( مف مجموع التساقط المطري و ٘.ٕٛفي ىذا الفصؿ )

 (ممـ 23.3%( وبمجموع بمغ )19.1الخريؼ مف االمطار )

أعمى معدؿ سجؿ في كانوف الثاني فأخر , الى  شيرمف اقط المطري في منطقة الدراسة تتبايف معدالت التس2- 
سجؿ ادنى معدؿ في شير  %( مف مجموع التساقط السنوي , في حيف21وبنسبة بمغت ) (ممـ25فقد بمغ )

 %( مف مجموع التساقط السنوي .5وبنسبة  )(ممـ5.8مايس فقد بمغ )

انقطاع التساقط المطري في فصؿ الصيؼ خالؿ االشير ) حزيراف وتموز واب وايموؿ ( بسبب انعداـ  -3
معدالت سرعة وصوؿ المنخفضات الجوية وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة النسبية مع تزامف ارتفاع 

 مف مجاري جات الحرارة تزداد معدالت التبخرالرياح الجافة . ولذلؾ تعد ىذه االشير جافة ومع ارتفاع در 
  .وتفرعاتيا االنيار

يستنتج مما سبؽ اف التساقط المطري في منطقة الدراسة يتصؼ بالتذبذب اذ تتسـ بفصمية السقوط  والتي يكوف 
تبعًا لمظروؼ المناخية السائدة في منطقة الدراسة مف تكرار المنخفضات الجوية معظميا في الفصؿ البارد وذلؾ 

او عدـ تكرارىا واالرتفاع واالنخفاض في درجات الحرارة والرطوبة النسبية وكذلؾ بالنسبة لسرعة الرياح حيث تقؿ 
في الفصؿ الحار  لعكسفي الفصؿ البارد لذلؾ تنخفض نسبة التبخر وبالتالي تقؿ نسبة الضائعات المائية عمى ا

ف ارتفاع السطح والتساقط  طبيعة السطح فمف المعروؼ اف ىناؾ عالقة طرديو مابي عف فضالً  .الجاؼ
ازداد ارتفاع السطح ازدادت كمية االمطار المتساقطة ومف المعروؼ اف منطقة الدراسة تمتاز , كمما المطري

 اليايدرولوجيالنظاـ في اقط المطري وبالتالي تأثير ذلؾ باالنبساط الشديد لمسطح ىذا كاف لو اثره في قمة التس
                 .شط الدغارة في منطقة 

 (6جدوؿ )
 (2014-1985لممدة  ) محطة الديوانيةفي لشيري والسنوي لألمطار  ) ممـ ( المجموع ا
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 االشير االمطار)ممـ( النسبة المئوية %
 كانوف الثاني 25 %21
 شباط 14.1 %12

 اذار 12.3 %10.1
 نيساف 16.3 %13.4

 مايس 5.8 %5
 حزيراف 0 %0
 تموز 0 %0
 أب 0 %0
 أيموؿ 0 %0

 تشريف االوؿ 6.4 %5.2
 تشريف الثاني 16.9 %13.9
 كانوف االوؿ 23.5 %19.4
 ع السنويالمجمو 120.3 %100

المصدر : وزارة النقؿ والمواصالت , الييئة العامة لألنواء الجوية  والرصد الزلزالي , قسـ المناخ , بيانات غير منشورة , 
 . 2014بغداد . 

 

 (2014-1985لممدة )في محطة الديوانية (المجموع الشيري لألمطار ) ممـ ( 5) شكؿ

 (6) جدوؿعمى  ة اعتماداً المصدر : مف عمؿ الباحث

 :   Evaporationالــــــــتبخر -6
ويرتبط مقدار التبخر بعدة )بخار الماء(الغازية  الحالةالماء مف حالتو السائمة الى التبخر عممية تحوؿ       

المسطح مساحة عف سعة فضاًل  و االمطار وسرعة الرياح  عناصر مناخية االشعاع الشمسي و درجة الحرارة
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% ( مف 3–2وكذلؾ نوعية المياه الف التبخر مف المياه المالحة تكوف بكمية اقؿ ويصؿ الى حوالي ) (1)المائي
التبخر أحد يشكؿ . يايدرولوجيةاليعد التبخر مف أىـ العوامؿ الرئيسة المؤثرة في الدورة و  (2)المياه العذبة

لمعناصر االخرى ) التساقط والجرياف ( ولمتبخر دور  مكمالً  اً العناصر االساس في الدورة المائية ويعد عنصر 
المناطؽ  لذلؾ فالتبخر مف الظواىر المناخية التي تتسـ بيا, (3)حوض التغذيةبير في تحديد المياه الجارية في ك

يسقط فييا مف أمطار , فالخصائص الحرارية المرتفعة والتي تقترف بقمة  تؤثر في ماالجافة وشبو الجافة اذ 
 . وبالتالي زيادة الضائعات المائي الى ارتفاع معدالت التبخر تؤدي المناطؽ  تمؾ   في التساقط المطري 

 يتمثؿ تأثير التبخر في التصريؼ النيري مف خالؿ عالقتو بالتساقط المطري والخصائص الحرارية , اذ اف 
العالقة بيف التبخر والتساقط عالقة عكسية وفي الوقت ذاتو أحدىما مكمؿ لألخر , كمما انخفضت معدالت 
 التبخر وازدادت معدالت التساقط ادى ذلؾ الى قمة الضائعات المائية ووجود فائض مائي وبذلؾ يكوف ىناؾ

ت التبخر عف معدالت التساقط في حاؿ ارتفاع معدالوالعكس صحيح  اليايدرولوجيالنظاـ  فيتأثير ايجابي 
كمما ارتفعت درجات الحرارة ازدادت معدالت التبخر الف اذ عالقة طرديو ىي أما عالقة التبخر بالحرارة  المطري

  معدالت تنخفض   حيف  الحاؿ سيتزود بالطاقة ليتحوؿ مف حالتو السائمة الى حالتو الغازية فيالماء في ىذه 
 لذلؾ فالتبخر مف العوامؿ السمبية المؤثرة في الجرياف السطحي ., الحرارةتنخفض درجات  عندما  التبخر
معدالت التبخر ارتفاعًا واضحًا خالؿ أشير الصيؼ  مقدار( ارتفاع 6) شكؿ( و 7) جدوؿيتضح مف       

 )حزيراف وتموز و اب(  معدالت التبخر في فصؿ الصيؼ مقداراب ( حيث بمغت  و تموزو ) حزيراف 
%( مف المجموع السنوي لمتبخر في منطقة الدراسة . وتصؿ تمؾ المعدالت 42.9وبنسبة بمغت ) (ممـ1425.8)

%( مف المجموع السنوي لمتبخر والسبب في ذلؾ 15( وبنسبة )ممـ499.0اعاله في شير تموز حيث بمغت )
طويمة ) طوؿ  لمدةيعود الى طوؿ مدة وشدة االشعاع الشمسي مما يؤدي الى تعرض منطقة الدراسة لإلشعاع 

ساعات السطوع النظري( كذلؾ ارتفاع درجات الحرارة وصفاء السماء مف الغيوـ وقمة الرطوبة النسبية وباإلضافة 
الى الرياح الجافة الحارة , كؿ ىذه العوامؿ ادت الى اف يسجؿ فصؿ الصيؼ في منطقة الدراسة اعمى معدالت 

  التساقط  وانعداـ    التبخر معدالت  منطقة الدراسة وبسبب ارتفاع الضائعات المائية ل التبخر وبالتالي زيادة نسبة
(1) Elizabeth M.Shaw ,Hydrology in Practice, the Taylor –Francis , 2005 ,p64-65 . 

 . 330,ص 1982باقر احمد كاشؼ الغطاء,عمـ المياه وتطبيقاتو ,دار الكتب لمطباعة والنشر,جامعة الموصؿ , الموصؿ ,(2)

مد اهلل عبد اهلل محسف الجبوري , التشكؿ المائي لنير دجمة مابيف مصب الزابيف في العراؽ)دراسة في الجغرافية (3)
 40, ص1998جامعة الموصؿ ,  –كمية التربية ,الطبيعية(,اطروحة دكتوراه 

 

 (  2014-1985محطة الديوانية لممدة )في ار والتبخر والعجز المائي )ممـ( معدالت االمط (7جدوؿ )

 االشير االمطار)ممـ( النسبة المئوية % التبخر النسبة المئوية % العجز المائي 
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المصدر : وزارة النقؿ والمواصالت , الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي , قسـ المناخ , بيانات غير منشورة , بغداد 
,2014    . 

 

 (2014-ٜ٘ٛٔمعدالت التبخر )ممـ( في محطة الديوانية لممدة )(6) شكؿ

 (7) جدوؿعمى  اً عتمادا ةمف عمؿ الباحثالمصدر :    
بمغ العجز المائي في ىذا الفصؿ عجز مائي فقد  الذي ادى الى اف يكوف ىناؾاالمر   الفصؿفي ىذا المطري 

)كانوف سجؿ فصؿ الشتاء  .بينما (ممـ -499معدالت العجز المائي )ى ( وسجؿ تموز اعمممـ-1425.8)
معدالت التبخر فقد بمغ مجموع معدالت التبخر في ىذا الفصؿ الى  ادنى االوؿ وكانوف الثاني وشباط( 

ف الثاني ادنى معدالت %( مف المجموع السنوي لمتبخر وقد سجؿ شير كانو 8.4وبنسبة بمغت ) (ممـ282.4)
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 كانوف الثاني 25.0 %19.4 82.0 %2.4 -57
 شباط 14.1 %12 112.7 %3.4 -98.6
 اذار 12.3 %10.1 189.7 %6.0 -177.4
 نيساف 16.3 %13.4 272.9 %8.2 -256.6
 مايس 5.8 %4.7 390.4 %11.7 -284.6
 حزيراف 0 %0 468.8 %14.1 -468.80
 تموز 0 %0 499.0 %15.0 -499.0
 أب 0 %0 458.0 %13.8 -458.0
 أيموؿ 0 %0.7 357.3 %11.0 -356.4
 تشريف االوؿ 6.4 %5.2 256.7 %7.7 -250.3
 تشريف الثاني 16.9 %20.6 136.9 %4.1 -120
 كانوف االوؿ 23.5 %13.9 87.7 %2.6 -64.2

 المجموع السنوي 120.3 %100 3312.1 %100 -3090.9
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%( مف المجموع السنوي لمتبخر في منطقة الدراسة والسبب في ذلؾ 2.4وبنسبة ) ( ممـ 82بمغ ) التبخر فقد
التساقط وبالتالي ارتفاع معدالت الرطوبة النسبية وانخفاض درجة الحرارة وارتفاع نسبة التغيـ , ىذا ادى يعود الى 

الى تقميؿ معدالت التبخر وبالتالي قمة الضائعات المائية . مع ذلؾ فقد كاف ىناؾ عجز مائي في ىذا الفصؿ 
وف الثاني ابرد الشيور عجز مائي وقد سجؿ كان (ممـ -219.8كذلؾ فقد سجؿ ىذا الفصؿ عجز مائي بمغ )

 .( (-57بمغ
اف يكوف ىنالؾ عجز  الى ارتفاع معدالت التبخر في منطقة الدراسة االمر الذي ادى مما تقدـ اف ضحيت     

مائي والسبب في ذلؾ يعود الى مناخ منطقة الدراسة الجاؼ وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة وشدة االشعاع 
الشمسي ) شبو عمودي ( وقمة التساقط المطري وبالتالي كاف ىناؾ فرؽ مابيف التساقط المطري والتبخر االمر 

 . شط الدغارةعجز مائي في منطقة ووجود  الذي ادى الى ارتفاع الضائعات المائية
  Soil :التـــــربة -رابعاً 
جزء الخارجي مف القشرة االرضية والتي تتكوف مف المعادف والمواد العضوية واليواء والماء تمثؿ التربة ال     

والكيميائية( ,وىذه المكونات والتراكيب تؤثر عمى نسب وخصائص التربة وبالمقابؿ ىذه الخصائص )الفيزيائية 
.تعد التربة مف العوامؿ الطبيعية  (1)تؤثر في حركة المياه مف خالؿ عممية تسرب ونفاذية المياه الى داخؿ التربة

ذات التأثير المباشر في التصريؼ نظاـ التصريؼ النيري وذلؾ لوجود عالقة متبادلة مابيف الجرياف السطحي 
التالي تحديد كمية الجرياف المائي السطحي والضائعات بالتسرب ونسجة التربة مف حيث المسامية والنفاذية وب

,فالتربة الضحمة فوؽ طبقة صخرية او تربة طينينة متصمة تؤدي الى اف تكوف  (2)نحو الطبقات تحت السطحية
لمتجانسة الجرياف المتبادؿ )جانبيًا الى مجرى النير( كبيرة بينما تكوف التربة العميقة ذات النفاذية العالية وا كمية

التكويف عكس ذلؾ اذ نرشح المياه الى االسفؿ حيث تتصؿ بالمياه الجوفية .يكوف الجرياف المتبادؿ ابطأ مف 
الجرياف السطحي ,وبذلؾ يكوف لمتربة جانبيف مف التأثير تأثير سمبي واخر ايجابي في نظاـ التصريؼ النيري 

بخر واالمتصاص مف قبؿ النباتات وىذا يدخؿ ففي حالة بقاء الماء عمى سطح االرض فاف ذلؾ يعرضو لمت
ضمف الضائعات المائية ,كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممياه المتسربة التي تكوف بحكـ المفقود لكف في الوقت ذاتو تعد 

 واضحة باعتبار  يايدرولوجيةال.وبذلؾ تبدو اىمية التربة في الدراسات   (3)احد المصادر التي تزود النير بالمياه 
Ann McCauley, Clain Jones ,  Jeff Jacobsen, BASIC SOIL PROPERTIES , 2005 , p2 (1) 

   47مصدر سابؽ, ص, يف في العراؽالتشكؿ المائي لنير دجمة مابيف مصب الزابمداهلل عبد اهلل محسف الجبوري , ( 2)
سعدية عاكوؿ منخي الصالحي , أثر عامؿ التساقط عمى نظاـ جرياف المياه في حوض نير دجمة , رسالة ماجستير, كمية (3)

 . 28-29, ص1988جامعة بغداد ,  –التربية 

ذلؾ وانواعيا ونسجتيا عوامؿ تحدد درجة نفاذيتيا وبالتالي تحدد سرعة تسرب المياه وبموجب اصناؼ التربة 
جزء مف تربة السيؿ الفيضي التي  شط الدغارة تربة منطقةاذ اف . (1)ضائعات التسرب داخميايمكف تحديد 
طموية  نوع, لذلؾ فاف التربة مف نير الفرات خالؿ الفيضانات وخالؿ عمميات االرواء لترسباتتكونت نتيجة ا

المنقولة بواسطة الرياح مف خارج ف الغريف والطيف والرمؿ فضاًل الترسبات مب متباينة بنسنتيجة لتكونيا مف 
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لدراسة  ( 6) خريطة عينات مف مواقع متباينة مف منطقة الدراسةاربعة اخذت  منطقة السيؿ الفيضي .
يا الفيزيائية توضيح خصائص الى عدة انواع وسيتـ منطقةالالتربة تقسـ خصائص التربة  وعمى ضوء ذلؾ 

 . (7) خريطة شط الدغارةيري في منطقة نظاـ التصريؼ الن في وذلؾ لبياف مدى تأثيرىا والكيميائية

 : River Banks Soilتربة كتوف االنيار   -5
الدغارة  شط   ضمنيا  ومف  وتفرعاتو  الفرات  تمتد تربة كتوؼ االنيار عمى شكؿ شريط عمى جانبي نير      

( 7) شكؿو  (8) جدوؿيتضح مف (2)الجيدبخشونة ذراتيا ومساميتيا وعمقيا وصرفيا الطبيعي وتمتاز والجداوؿ 
 (%27.5)معدؿ بمغ اعمى  ( clay( في حيف سجؿ الطيف )sand( )32.5معدؿ احتواء التربة مف الرمؿ )اف 

  ( ـ2-3) بحوالي  حيث تكوف عمى انطقة مرتفعة عف المناطؽ المجاورةوتزداد نسبة الطيف عمى الجانبيف النير 
 

 (8) جدوؿ
 سـ30شط الدغارة عمى عمؽ  والكيميائية لتربة كتوؼالفيزيائية الخصائص  

 التحاليؿ الفيزيائية التحاليؿ الكيميائية 
PH Ec 

ms .cm-1   

 رقـ الموقع الموقع رمؿ% طيف% غريف% النسجة%

s1 منطقة ناظـ صدر الدغارة 10% 35% 55% مزيجية طينية غرينية 3.7 7.9
 

سومر منطقة 40% 25% 35% مزيجية غرينية 12.3 7.8  S3 

 S5 منطقة عفؾ 40% 30% 30% مزيجية طينية رممية 2.0 7.7

 S7 منطقة اؿ بدير 40% 20% 40% مزيجية غرينية 9.6 7.9

  المعدؿ 32.5 27.5 40 مزيجية غرينية 6.9 7.8

مختبرات تحميؿ التربة والمياه , كمية الزراعة ,جامعة  -1تحميؿ عينات تربة منطقة الدراسة في  المصدر : مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى
 2014مختبر تحميؿ التربة , مديرية الزراعة , محافظة القادسية ,  -2.  2015القادسية, 

 
 . 26, مصدر سابؽ , ص( ىايدرولوجيةحوض الفرات في العراؽ )دراسة  سعيد حسيف عمي الحكيـ ,((1
 47مصدر سابؽ, صالتشكؿ المائي لنير دجمة مابيف مصب الزابيف في العراقمداهلل عبد اهلل محسف الجبوري , (2)
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 (7) شكؿ

 )%(  تربة كتوؼ شط الدغارة مفصوالت نسبة  
 (8) جدوؿلمصدر : مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى ا
 

المواد الخشنة التي القتيا ارسابات نير الفرات بالقرب مف مجرى النير خالؿ عمميات الفيضانات  ترسبتحيث 
(% .وبذلؾ صنفت نسجة التربة مزيجية silt( )40سجمت لمغريف ) التربة ىذا   وتمتاز, االرواء  وعمميات 

( اي  تربة كتوؼ االنيار 8) كؿشغرينية اعتمادًا عمى مثمث التربة المقترح مف قبؿ وزارة الزراعة االمريكية 
(. وترتفع 9) جدوؿضمف منطقة الدراسة تربة مزيجية ذات نسجة متوسطة وفقًا لمنظاـ االمريكي لنسجة التربة 

كتوؼ االنيار مقارنة بتربة االحواض وذلؾ بسبب كبر حجـ دقائؽ الرمؿ وثقؿ وزنيا لذلؾ تقؿ  نسبة الرمؿ بتربة
الذي يجعمو يرسب تمؾ الدقائؽ بالقرب مف مجرى النير لذلؾ فقد امتازت تربة قدرة النير عمى حمميا االمر 

تربة   قابمية  أفف  لذلؾ  الذي ادى الى تغمغؿ المياه  كتوؼ االنيار بطبيعة صرؼ جيدة ونفاذية معتدلة االمر
ؿ تراكيز التوصيمة تشير النتائج المختبرية لمتحاليؿ الكيميائية اف معد. االحتفاظ بالماء قميمة االنيار عمى
 تصنؼ تربة بذلؾ  .( ديسي سمينز/سـ 6.9( في تربة كتوؼ االنيار في منطقة الدراسة بمغ )Ec)(1)الكيربائية 

   أساسًا لتصنيؼ مموحة التربة، فالترب التي تتراوح مموحػتيا بيف  Electric Conductivity ( Ecُتعد األيصالية الكيربائية)(1)
سـ تربة  /ديسي سمينز15التوصيؿ الكيربائي ليا أكثر مف  مقدار( ديسي سمينز/سـ تربة غير ممحية ، في حيف إذا كانت 4-0)

 ُتعد ترب عالية المموحة
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 (ٛشكؿ )

 التربة المقترح مف وزارة الزراعة االمريكيةمثمث نسجة 

 المصدر : الباحثة اعتماداً على :
 . 64، بغداد، ص19890عبد هللا نجم العانً، مبادئ علم التربة، مطابع التعلٌم العالً، جامعة بغداد، كلٌة الزراعة،  -
 (13,9ٌن )جدول -
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 (9جدوؿ)

 االصناؼ المتنوعة لنسجة التربة مع النسبة المئوية لمفصوالتيا الحجمية

 النسبة المئوية لمكونات التربة )مفصوالتيا( صنؼ النسجة

باإلنكميزيةرمزىا  بالعربية الخماسي الثالثي  الطيف الغريف الرمؿ 
 

 

نسجو 
 رمميو

 

 خشنة
معتدلة    
 الخشونة

 S 100_85 0_15 0-10 رمؿ
 L.S. 90_70 0_30 15-0 رمؿ مزيجي
 0-20 50_0  25 اقؿ مف .S.L مزيج رممي

 __ __ __ .F.S.L مزيج رممي دقيؽ
 __ __ __ .V.F.S.L مزيج رممي دقيؽ جدا

 

نسجو 
 مزيجيو

متوسطة 
النسجة 
معتدلة 
   الدقة
()النعومة  

 7_27 30_50 25اقؿ مف  .L مزيج
 Si.L. 50-0 80_50 27-0 مزيج غريني
 Si. 20-0 100_80 40_27 غريف

 C.L 40_20 __ 45_20 مزيج طيني
 S.C.L. 35_20 0_28 55_35 مزيج طيني رممي

غرينيمزيج طيني   Si.C.L 40_22 73_40  50اقؿ  مف 
 40أكثر مف  __ 35أكثر مف S.C طيني رممي

نسجو 
 ناعمة

دقيقو 
 ناعمة

 20_35 40أكثر مف  40أكثر مف Si.C طيني غريني
 40أكثر مف  40-0 35اقؿ مف .C طيني

, كمية االداب , جامعة رسالة ماجستير المصدر :عمي حسيف عبود الظويير , تحميؿ جغرافي لخصائص الترب في محافظة النجؼ ,
 77,ص2007الكوفة , 

 

( 10) جدوؿالمموحة عمى وفؽ معيار النظاـ االمريكي لتصنيؼ التربة حسب المموحة  واطئة شط الدغارة  منطقة
االمر الذي يؤدي الى اف تكوف  يعزى انخفاض نسبة المموحة الى  كوف  التربة ذات  نسيج  متوسط  الخشونة

نوع مف التربة جيدة التصريؼ اذ يعمؿ النير كمبزؿ طبيعي الكوف ىذا فضاًل عف عممية تغمغؿ المياه جيدة 
الح عمى سطح التربة عدـ تراكـ االم مف ثـو  قمة المياه المتبخرة مف التربةو الشعرية  كذلؾ ضعؼ الخاصية

في   الماء  جزئيات بعض  تتفكؾ   االمر الذي ادى الى  انخفاض نسبة المموحة احواض االنيار مقارنة بتربة
الييدروكسيد فاذا زادت ايونات الييدروجيف في محموؿ ماء  ى ايونات الييدروجيف والى ايوناتمحموؿ التربة ال

قاعدية عندما  كوفتة عندئذ تكوف التربة حامضية و التربة عمى ايونات الييدروكسيد وجزئيات الماء غير مفكك
 بمقياس لممحموؿ   يحصؿ العكس بيمنا تكوف حيادية عند تعادؿ االيونات  ويعبر عف حموضة او قاعدية التربة
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 (10جدوؿ رقـ )

 حسب المموحة)النظاـ االمريكي( بةمعيار تصنيؼ التر 

 يسمينز/سـد التوصيمة الكيربائية مقدار   ةأنواع الترب

غير محمية ةترب   4_0 
واطئو المموحة ةترب  8_4 
متوسطة المموحة ةترب  15_8 
عالية المموحة ةترب  اكثر مف15 

–,وزارة التعميـ العالي والبحث العالمي  المصدر :احمد حيدر الزبيدي مموحة التربة )االسس النظرية والتطبيقية(              
 148جامعة بغداد ,بدوف تاريخ ,ص 

 
 (PH( الذي يتراوح مابيف )1-14) ( الذي يشير لمحيادية7مع معدؿ وسطي )(1)  ( اف 9) جدوؿيتضح مف

( وبذلؾ تكوف تربة منطقة الدراسة قاعدية معتدلة 7.8( لتربة كتوؼ االنيار في منطقة الدراسة بمغ )PHمعدؿ )
 (11)جدوؿ( لتنصيؼ التربة PHالمموحة بحسب مقياس )

 ( لتصنيؼ التربةpHمقياس ) (11) جدوؿ

 مقدار(PH) نوع  التربة
الحامضية                
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                154-155, ص1985عمي حسيف الشمش ,جغرافية التربة ,مطبعىة جامعة بغداد ,  والمصدر:ابراىيـ ابراىيـ الشريؼ         

 55-56, ص2012,دار صفاء لمنشر والتوزيع , عماف ,  1والتربة ,ط الحيوية عمي سالـ أحميداف الشواوة,((1

 :  River Basins Soilتربة أحواض االنيار  -2
(ـ 2-3تمتد ىذه التربة في المناطؽ البعيدة نسبيًا عف مجرى النير تنخفض عف تربة كتوؼ االنيار بحوالي )   

وتشغؿ معظـ منطقة الدراسة تكونت مف ذرات ناعمة نتيجة لترسبات نير الفرات حيث ترسبت في المناطؽ 
البعيدة عف المجرى بسبب صغر حجميا وخؼ وزنيا لذلؾ حمميا النير بعيدًا عف مجراه . واغمب مكوناتيا مف 

التي تكوف دقيقو وناعمة ويرتفع مستوى مكوناتيا  التربة تربة سيئة الصرؼ وذلؾ بسبوتعد ىذه  ,والغريف الطيف 
الشعرية في مثؿ ىذه التربة ارتفعت نسبة االمالح  الخاصية  قوة  وبسبب (1)االحواض تربة   الماء الباطني في

( ومف %25( بمغ معدلو )Sand(اف محتوى التربة مف الرمؿ )9) شكؿ( و 12) جدوؿالمتراكمة .يتضح مف 
(  وبذلؾ صنفت تربة االحواض %41.25) (Siltبمغ معدؿ الغريف )( في حيف Clay( )%33.75الطيف )

وبحسب  اي اف تربة االحواض (8لمنطقة الدراسة تربة مزيجية طينية غرينية اعتمادًا عمى مثمث نسجة التربة )
(  فاف تربة االحواض في منطقة الدراسة ىي تربة مزيجية طينية 9)  جدوؿالنظاـ االمريكي لتنصيؼ التربة 

( لتربة Ec) كذلؾ تشير النتائج المختبرية لمتحاليؿ الكيميائية اف معدؿ تراكيز التوصيمة الكيربائية. غرينية
المموحة وفؽ  ( وبذلؾ فيي تربة متوسطة12) جدوؿ( ديسيمينز /سـ 10.3األحواض في منطقة الدراسة بمغ )

الكيربائية في  ويعزى ارتفاع معدؿ التوصيمة( 10) جدوؿمعيار النظاـ االمريكي لتنصيؼ التربة حسب المموحة 
تربة االحواض مقارنة بتربة كتوؼ االنيار الى ارتفاع نسبة المياه الباطنية فضاًل وجود نسبة المموحة في مياه 

( وبذلؾ 8.05( لتربة االحواض في منطقة الدراسة بمغ )PH( اف معدؿ ؿ)12)  جدوؿنير الفرات ويتضح مف 
 . ( لتنصيؼ التربةPHوفؽ مقياس ؿ)معتدلة المموحة فيي تربة 

 سـ30شط الدغارة احواض الفيزيائية والكيميائية لتربة الخصائص ( 12جدوؿ رقـ )

 اقؿ مف4.5 تربو شديدة الحموضة
 مف4.6_5 تربو عالية الحموضة جدا
 مف5.1_5.5 تربو عالية الحموضة
 مف5.6_6 تربو متوسطة الحموضة
 مف6.1_6.5 تربو قميمو الحموضة

القاعدية                                  
 مف7.4_8 تربو معتدلة المموحة
 مف8.1_9 تربو كثيرة المموحة
 9.1-10مف  تربو شديدة المموحة
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مختبرات تحميؿ التربة والمياه, كمية الزراعة,جامعة -1المصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى تحميؿ عينات تربة منطقة الدراسة في 
 . 2015مختبر تحميؿ التربة , مديرية الزراعة , محافظة القادسية -2.  2015القادسية ,

P. BURINGH , SOILS AND SOIL CONDITIONS IN IRAQ , Baghdad , 1960 ,P 151            (1) 

 (9) شكؿ

 )%( حوض شط الدغارة ةمفصوالت لتربنسبة 

  (13) جدوؿالمصدر : مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى 

 :  Sandy Soilالتربة الرممية  -3
النوع مف منطقة الدراسة عمى شكؿ كثباف رممية , ىذا شماؿ غرب و  شرؽىذه التربة جيات محددة في تشغؿ    

التربة تكونت بفعؿ الظروؼ المناخية الجافة المتمثمة بقمة سقوط االمطار وارتفاع درجات الحرارة والتبخر االمر 

   التحاليؿ الفيزيائية التحاليؿ الكيميائية
PH Ec 

ms.cm-1 

 النسجة

 

 رقـ الموقع الموقع رمؿ% طيف% غريف%

S2 منطقة ناظـ صدر الدغارة 20% 40% 40% مزيجية طينيةغرينية 6.8 8.0
 

 S4 منطقة سومر 30% 20% 50% مزيجية غرينية 8.9 8.1

 S6 منطقة عفؾ 35% 40% 25% مزيجية طينية رممية  6.8 8.1

 S8 منطقة اؿ بدير 15% 35% 50% مزيجية طينيةغرينية 18.8 8.0

  المعدؿ 25 33.75 41.25 مزيجيةطينية غرينية 10.3 8.05
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الذي ادى الى ندرة النبات الطبيعي في المناطؽ التي تنتشر فييا ىذه التربة . تعد التربة ذات نسجة خشنة تتألؼ 
نفاذية عالية جدًا وتتصؼ بيا تربة مفككة فقيرة بالمواد العضوية ( مما اعطاىا 79.2%مف ذرات الرمؿ بنسبة )
 . وتتحكـ في توزيعيا وانتقاليا الرياح الغربية التي تيب صيفًا عمى منطقة الدراسة (1)وكذلؾ قمة المواد الطينية

 : Natural vegetationالنبــات الطبيعي   –خامسًا 
لظروؼ المناخ الجافة فضاًل عف تربتيا الفقيرة لذا  اً يمثؿ النبات الطبيعي في منطقة الدراسة انعكاس       

اصبحت نباتاتيا قميمة كيفت نفسيا لمقاومة ىذه الظروؼ بأساليب عديدة منيا خزف الماء في بعض اجزاءىا او 
 مف المياه او تحور اوراقيا الى ابرية  لتقميؿ مد جذورىا الى أعماؽ بعيدة في التربة لمحصوؿ عمى احتياجاتيا

  يعمؿ  حيث  ضمف  االحواض النيرية  اليايدرولوجي,لمنبات  الطبيعي  تأثير  عمى  النظاـ   (2)عممية  النتح
أطروحة دكتوراه, كمية  عمي جبار عبداهلل الجحيشي, أثر المناخ في تشكيؿ الكثباف الرممية في محافظتي بابؿ والقادسية , (1)

 39-40ص, 2014جامعة بغداد–االداب 
 69مصطفى كامؿ عثماف الجمبي, مصدر سابؽ , ص ((2

عمى اعاقة عممية التدفؽ المائي في مجرى النير خاصة اذا كاف النبات يمتد بمحور عمودي مع اتجاه الجرياف 
,اذ ينحصر أثره في أعاقة الجرياف وزيادة نسبة المياه المتسربة مف مياه االمطار الى اعماؽ التربة  (5)النيري

لتحويميا الى مياه جوفية تمد النير ببطء في مواسـ شحة الموارد المائية مما يساعد عمى استمرارية الجرياف 
ري وكثافة النبات الطبيعي اذ كمما كانت ىنالؾ عالقة عكسية مابيف التصريؼ الني (4)النيري في موسـ الصييود

المناطؽ خالية مف النبات الطبيعي ازدادت سرعة الجرياف السطحي وبالتالي قمة المياه المتسربة وتنخفض كذلؾ 
معدالت النتح وبالتالي تقؿ الضائعات المائية. وعمى العكس مف ذلؾ في المناطؽ التي تمتاز بكثافة الغطاء 

ى اعاقة وبطء الجرياف السطحي االمر الذي يؤدي الى تسرب المياه ونفاذيتيا الى داخؿ النباتي الذي يؤدي ال
النتح وبالتالي زيادة الضائعات خاصة تمؾ النبات التي تمتد عمى طوؿ  -التربة  وكذلؾ زيادة معدالت التبخر

تبعًا لمظروؼ السائدة  خرألالنير )نباتات ضفاؼ االنيار(تتصؼ منطقة الدراسة بتبايف الغطاء النباتي مف مكاف 
 : (8) خريطةفي منطقة الدراسة يمكف تصنيؼ النبات الطبيعي في منطقة الدراسة 

 : River banks plantsنباتات ضفاف االنيار  -1
تنمو ىذه النباتات عمى ضفاؼ االنيار انيا تنمو عمى طوؿ المجرى المائي. ونظرًا لوفرة المياه بصورة       

والتي تكوف عمى  دائميو ونتيجة لحركة المياه البطيئة في بعض جوانب مجرى النير فاف النباتات تكوف كثيفة
عرؽ و  يوالقصب والبرد عاقوؿ والشوؾشكؿ اشجار وشجيرات وحشائش وأىميا الصفصاؼ والغرب الفراتي وال

اليوكالبتوس . ويعد القصب مف اكثر نباتات ضفاؼ االنيار أنتشارًا حيث يعد مف و الثيؿ و الحندقوؽ  و السوس
 عف النباتات ذات النمو الكثيؼ والسريع كذلؾ يتميز بارتفاعو وذلؾ نتيجة لوجود البيئة المالئمة لمنمو فضالً 

 (3) صورة (3)االنيار تنمو بشكؿ غير منتظـ وجود نباتات عمى ضفاؼ
 :River Basin plants نباتات احواض االنيار  -2



  هاٌدرولوجٌة........................... الخصائص ال.......الفصل الثالث ............................

88 

 

تتصؼ نباتات االحواض بأنيا نباتات صحراوية تنمو في المناطؽ البعيدة عف مجرى النير اذ كيفت نفسيا      
لظروؼ منطقة الدراسة الجافة التي تتصؼ بقمة االمطار ارتفاع درجات الحرارة واىميا نباتات االثؿ والطرفة 

ف ابرز صفاتيا تكوف مغطاة بمادة شمعية والشوؾ والعاقوؿ والصفصاؼ والغرب الفراتي والحمفا ونبات السعد وم
 (4) صورة  (2)لتقميؿ كمية التبخر والبعض منيا تتصؼ بجذور طويمة بحثًا عف المياه.

,الدار السعودية لمنشر والتوزيع, جدة, ,  ٔجودة فتحي التركماني,جغرافية الموارد المائية)دراسة معاصرة في االسس والتطبيؽ(, ط(1)
 . 156,ص2005

المائية في حوض دجمة والفرات , مجمة االداب  سعدية عاكوؿ منخي الصالحي , أثر التساقط في الموازنة(2)
 405-406,ص2012 , 100,العدد2,المجمد

 2015/4/17الدراسة الميدانية .بتأريخ (3)

 2015/4/17الدراسة الميدانية .بتأريخ (4)
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  (3) صورة
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 (ٖصورة )

 الدغارة لشطنباتات ضفاؼ االنيار 

 2015/4المصدر : دراسة ميدانية التقطت بتاريخ  
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 (4)صورة

 شط الدغارةلنباتات االحواض  

 2015/4/17المصدر : دراسة ميدانية التقطت بتاريخ 

  :  Aquatic plantsالنباتات المائية   -4
لقاع او ذات اوراؽ طافية فوؽ سطح الماء معظـ ىذه النباتات ذات جذور مغروسة في اىذه النباتات تكوف   

نباتات  واىـ نباتاتيا وتنتشر في اجزاء مف شط الدغارة حيثما تكوف المياه ىادئة  طافية تحت سطح الماء
ف سرعة الجرياف مما كاف لو الشمبالف وبعض انواع مف الطحالب التي تستيمؾ كميات مف المياه وكذلؾ تقمؿ م

 (5) صورة ((1في منطقة الدراسة اليايدرولوجيأثر عمى النظاـ 
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 (5) صورة  
 شط الدغارةمياه  في الفبنبات الشم

  2015/4/17المصدر :دراسة ميدانية التقطت بتاريخ  

 2015/4/17الدراسة الميدانية .بتأريخ (1)
 

 

 (13جدوؿ )

 شط الدغارة منطقة لنبات  الطبيعي  في أصناؼ  ا
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 مكاف نموه في

 شط الدغارة

 االسـ العممي لمنبات نوع النبات

 

 النبات الطبيعي

ؼالصفصا Salix spp أشجار معمرة ضفاؼ وأحواض االنيار  
 االثؿ Famarixl أشجار معمرة احواض االنيار
 عرؽ السوس Glycyrrhiza glabral أدغاؿ معمرة ضفاؼ االنيار

 الحمفا Cortaderia selloana أدغاؿ معمرة ضفاؼ وأحواض االنيار
 أدغاؿ حولية احواض االنيار

 عشبية معمرة

Cyperus rotundus نبات السعد 

 Alhagi- greacorum عشب معمر ضفاؼ وأحواض االنيار
Boiss 

 العاقوؿ

 الثيؿ Cyndon dactylon أعشاب معمرة ضفاؼ االنيار
االنيارضفاؼ وأحواض   Eucalyptus أشجار معمرة 

camaldulensis 
 اليوكالبتوس

  ضفاؼ االنيار

 

Melilotus albus الحندقوؽ 

 الغرب الفراتي Populus euphratica أشجار معمرة ضفاؼ االنيار
 البردي Typha angustata نبات معمر ضفاؼ وأحواض االنيار
 القصب  نبات معمر ضفاؼ وأحواض االنيار

 وداخؿ المسطحفوؽ 
  المائي

معمر عشب مائي  Cevatophyllum 
Demersuml 

 الشمبالف

 المصدر    

 2015/4/17الدراسة الميدانية , بتاريخ (1)

 4/17/2015مقابمة شخصية مع الميندس الزراعي عمي حسف عمي , شعبة االنتاج النباتي , بتاريخ  (2)
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تحميؿ التصاريؼ السنوية والفصمية والشيرية واليومية  فضاًل عفىذا الفصؿ الى مصادر تغذية النير يتناوؿ 
العالقة والذائبة والمتدحرجة ( سنة كذلؾ تحديد العالقة بيف كمية الرواسب 30لمنطقة الدراسة تحمياًل زمانيًا لمدة )

وبيف كمية التصريؼ المائي ألنيا تساعد عمى بياف مدى صالحية المياه في منطقة الدراسة لالستخدامات 
تحديد المشاكؿ التي تواجيو  يايدرولوجيةالبشرية ومقارنتيا مع المقاييس العالمية .وتشمؿ دراسة الخصائص ال

ولة مواجيتيا مف حيث مشاكؿ الترسيب والنباتات الطبيعية التي تعيؽ ومحاقة منطالنظاـ التصريؼ النيري في 
حركة الجرياف وىدر كميات كبيرة مف المياه ,وكذلؾ مشكمة زيادة الضائعات المائية الناتجة مف سوء استخداـ 

كؿ معالجة مثؿ ىذه المشا ومشكمة انخفاض المناسيب , فضاًل عفوادارة الموارد المائية في منطقة الدراسة 
مائية المتزايدة في وايجاد الحموؿ المناسبة ليا وذلؾ مف اجؿ السيطرة عمى الوضع المائي وتمبية االحتياجات ال

لذا سيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ الى دراسة الموارد المائية وتباينيا الكمي والنوعي في منطقة الدراسة  . منطقةال
 كاالتي :

 يمكف تقسيميا الى قسميف ىما ::  المـــــوارد المائيــــة -أوال

 وتتمثؿ الموارد المائية السطحية بما يأتي : : Surface Waterالمياه السطحيــــــــــــة  -1

 لمشبكة المائية : االمتداد الجغرافي -أ
طولو  البالغشط الحمة و  أماميا سدة اليندية الذي يتفرع مف الى يصؿ  أف الىتقدمو  يستمر نير الفرات في     

الحدود االدارية بيف محافظة اتجاه جنوبي شرقي الى اف يصؿ كـ ويستمر في جريانو في محافظة بابؿ ب(104)
شط  فرعيف ناظـ صدر الدغارة ليتفرع الى عند (103بابؿ والقادسية ليدخؿ محافظة القادسية عند الكيمومتر)

عند مف بداية المجرى  (كـ65))موضوع الدراسة (يبمغ طوؿ المجرى الرئيس لشط الدغارة  شط الدغارةو الديوانية 
 (ثا/ 3ـ75)  قد بمغت الطاقة التصميمة لناظـ شط الدغارة( و ـ28.16عرض المجرى )مقدار صدر الدغارة ويبمغ 

يو يبدأ مف .يستمر شط الدغارة في جريانو ضمف عدة وحدات أدار  (/ثا 3ـ45في حيف بمغت طاقتو التشغيمية )
في جريانو  ( وبعد خروجو مف ناحية سومر يستمر20يستمر ليدخؿ ناحية سومر عند الكيمومتر) ناحية الدغارة

ناحية اؿ بدير عند الكيمومتر  ثـ الى (41قضاء عفؾ عند الكيمومتر ) بعدىا  كـ(31ناحية نفر) ليدخؿ 
 . (9) خريطة( ,14) جدوؿ.يتفرع مف شط الدغارة عدة جداوؿ اروائية وكاالتي (61)
 
 جػػػػػػػدوؿ أبو صبخة : -1

ويقع  (كـ11.9( وبطوؿ )10.900عند الكيمومتر) أبو صبخة مف الضفة اليمنى لشط الدغارة يتفرع جدوؿ      
وىو مف النوع المبطف ومخصص إلرواء مساحة مف  (/ثا 3ـ5.95ضمف ناحية الدغارة وبطاقة تصميمو )

 .(دونـ 49087االراضي الزراعية تصؿ الى )
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 (14) جدوؿ
 الدغــــــــارةمنظومة الري لشط 

 
جدولنوع    

المساحة  
المروية  
 )دونم(

التصريف  
التصميمي  

/ثا2م  

 
 جهة التفرع

 
موقع  
 التفرع

 
الطول / 

 كم

 

جدولاسم    

 

 الموقع ضمن
 الوحدة االدارية

 ابو صبخة 11.9 10.900 ٌمٌن شط الدغارة 5.95 49087 مبطن

  

ارة
دغ

ة ال
احي

الدغارة ٌمٌن شط 0.4 2661 ترابً ن  أم الصخٌلة 4.4 15 
 أبو حنٌن 6.3 16.150 ٌمٌن شط الدغارة 0.5 3090 مبطن

 الورشانة 3.5 18.140 ٌمٌن شط الدغارة 0.5 1731 ترابً

 الفوارة 9.7 19.190 ٌمٌن شط الدغارة 2 13764 مبطن

  مجموع الناحية 35.8   9.35 70433 
 الجوعان الرئٌس 15.2 20.130 ٌمٌن شط الدغارة 8.5 52641 مبطن

ومر
ة س

احي
 ن

 
نفر

  و
ومر

ي س
حيت

 طبر شخٌر 10.9 27.325 ٌسار شط الدغارة 5.3 31754 ترابً نا

 الفنً 13.3 28.300 ٌسار شط الدغارة 2 11243 ترابً

  المجموع 39.4   15.8 95638 

 جدول نفر 4.3 31.700 ٌسار شط الدغارة 0.6 1645 ترابً

حية
 نا

نفر
 

 نهر الخٌر 14.5 32.100 ٌمٌن شط الدغارة 3 2400 ترابً

   المجموع 18.8   3.6 4045 

 الجوعان الحدٌث 9 30.300 ٌمٌن شط الدغارة 1.7 22000 ترابً

ول  
دا

ج
كة

شتر
 م

 نهر نفر 14.4 39.300 ٌسار شط الدغارة 2.8 46784 ترابً 

 المجموع 27.4   4.5 68784 

 جحٌش الرئٌس 27.6 41 ٌسار شط الدغارة 4.5 36000 مبطن
ضاء

كزق
مر

 
فك

   ع

 النونٌة 7 43.100 ٌسار شط الدغارة 0.4 3250 مبطن

 قناة عفك 17.5 43.380 ٌسار شط الدغارة 2 15000 مبطن

 العرادات 4.2 60.250 ٌسار شط الدغارة 0.6 5000 مبطن

 المجموع 56.3   7.5 59250 
فك

اءع
قض

كز 
مر

  
دير

ل ب
ية ا

ناح
 الكفارات 4.17 61.500 ٌسار شط الدغارة 0.4 3260 ترابً و

دير
ل ب

 اللمفاوٌة 3.8 62.600 ٌسار شط الدغارة 0.3 2900 مبطن ا

 الجنابٌة الٌمنى 30.6 64 ٌمٌن شط الدغارة 8 84961 مبطن

شط الدغارةٌسار 6.4 43224 مبطن  الجنابٌة الٌسرى 27.1 64.100 

 ذنائب شط الدغارة 24.48 65 شط الدغارة 1.9 16939 ترابً

 المجموع 90.15   17 151184 

 
 مبطن

 
84636 

 
38.5 

 
 ٌمٌن شط الدغارة

 

 
42.39 

 
52 

 
ل الثرٌمة

او
جد

  
كة

ر
شت

م
 

 

 

 533970   113.25 

 
 المجموع الكلً

 2015مدٌرٌة الموارد المائٌة فً محافظة القادسٌة , شعبة التخطٌط والمتابعة ,بٌانات غٌر منشورة ,  - 1المصدر:

 2015مدٌرٌة الموارد المائٌة فً محافظة القادسٌة , الشعبة الفنٌة , بٌانات غٌر منشورة , -            2
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 :   جػػػػػػػػػػدوؿ أـ الصخيمة -9
ويتفرع مف (كـ 4.4) جدوؿويبمغ طوؿ ىذا  (/ثا 3ـ0.4) لجدوؿ أـ الصخيمة  يبمغ التصريؼ التصميمي     

( ,وىو 15الضفة اليمنى لشط الدغارة يقع ضمف ناحية الدغارة ,ويتفرع مف المجرى الرئيس عند الكيمومتر )
 . (ونـد 2661) جدوؿي يسقييا ىذا تجدوؿ ترابي تصؿ مساحة االراضي الزراعية ال

 :   جػػػػػػػػػدوؿ أبو حنيف  -3
( مف الضفة اليمنى لممجرى الرئيس ضمف ناحية الدغارة ,وبمغ 16.150الكيمومتر ) عند جدوؿيتفرع ىذا       
, وىو جدوؿ مبطف مخصص إلرواء مساحة مف االراضي  (/ثا 3ـ0.5وبطاقة تصميمو ) (كـ6.3طولو )

 . (دونـ 3090الزراعية تصؿ الى )
 :   جػػػػػػػػػػدوؿ الورشانة -4

( مف الضفة اليمنى لشط الدغارة ,وىو 18.140ويتفرع عند الكيمومتر ) (كـ 3.5) جدوؿىذا  بمغ طوؿي       
ويروي مساحة مف الراضي  (/ثا 3ـ0.5طاقتو التصميمة ) بمغتة جدوؿ ترابي يستمر بالجرياف ضمف ناحية الدغار 

 . (دونـ 1713الزراعية تصؿ الى )
 :  جػػػػػػػدوؿ الفوارة -5

يتفرع جدوؿ الفوارة مف الضفة اليمنى لممجرى الرئيس لشط الدغارة ,ضمف ناحية الدغارة عند الكيمومتر       
وىو مخصص إلرواء  (/ثا 3ـ2,وىو جدوؿ مبطف بمغت طاقتو التصميمة ) (كـ9.7طولو ) يبمغ, .(19.190)

 . (دونـ13764مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى )
 :  جػػػػػػدوؿ الجوعاف الرئيس -6

(, 20.130عند تفرعو مف الضفة اليمنى لشط الدغارة عند الكيمومتر ) (كـ15.2) جدوؿىذا  بمغ طوؿي      
,ويتفرع مف (/ثا  3ـ8.5,بطاقة تصميمو بمغت ) (دونـ52641يروي مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى )

 . المجرى الرئيس ضمف ناحية سومر
 
 :  جػػػػػػػدوؿ طبر شخير -7

المتفرعة مف الضفة اليسرى لشط الدغارة ضمف ناحية سومر عند الكيمومتر  مف الجداوؿ جدوؿىذا      
, وىو مخصص إلرواء مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى (كـ10.9( وبطوؿ بمغ )27.325)
 . (/ثا 3ـ5.3,وبطاقة تصميمو بمغت ) (دونـ31754)
 
 :جػػػػػػدوؿ الفني  -8

,يتفرع مف الضفة اليسرى لممجرى الرئيس ضمف ناحية سومر عند  (كـ13.3) جدوؿيبمغ طوؿ ىذا      
,ويروي مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى  (/ثا3ـ2( وتبمغ طاقتو التصميمة )28.300الكيمومتر )

 وىو جدوؿ ترابي .(دونـ 11243)
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 :  جػػػػػػػػدوؿ نفر -9
ضمف  (كـ4.3( وبطوؿ بمغ )31.700ف الضفة اليسرى لشط الدغارة عند الكيمومتر )يأخذ مياىو م       

وبطاقة  (دونـ1645ناحية نفر, وىو جدوؿ ترابي ومخصص إلرواء مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى )
 . (/ ثا 3ـ0.6تصميمو بمغت )

 :  نير الخيرجػػػػػػدوؿ  -10
, عند تفرعو مف الضفة اليمنى لممجرى الرئيس لشط الدغارة عند (كـ14.5طولو ) جدوؿ ترابي بمغ     

يسقي مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى  (/ثا 3ـ3(, وبطاقة تصميمو بمغت )32.100الكيمومتر )
 ضمف ناحية نفر . (دونـ240)

 :  جػػػػػػدوؿ الجوعاف الحديث -11
( مف الضفة اليمنى لممجرى الرئيس لشط الدغارة وبطوؿ 30.300عند الكيمومتر ) يتفرع الجوعاف الحديث     

بطاقة تصميمو تبمغ  (دونـ22000,ويروي مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ مساحتيا الى ) (كـ9)
 وىو جدوؿ ترابي . (/ثا3ـ1.7)

 :  جػػػػػػػػػػػدوؿ نير نفر -12
سومر ونفر يتفرع مف الضفة اليسرى لممجرى الرئيس عند الكيمومتر يعد مف الجداوؿ المشتركة بيف ناحيتي      
وىو جدوؿ ترابي يروي مساحة مف االراضي  (/ثا 3ـ2.8وبطاقة تصميمو ) (كـ14.4بمغ ) ( ,وبطوؿ39.300)

 . (نـدو 46784الزراعية تصؿ الى )
 :  جػػػػػػدوؿ جحيش الرئيس -13
يتفرع مف الضفة اليسرى لشط الدغارة عند الكيمومتر  (/ثا 3ـ4.5) جدوؿبمغت الطاقة التصميمة ليذا      

يعد مف الجداوؿ المبطنة ومخصص إلرواء مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ , (كـ27.6( وبطوؿ بمغ )41)
 ضمف قضاء عفؾ. (دونـ36000الى )
 :  جػػػػػػػػػػدوؿ النونية -14
عند الكيمومتر  (كـ7جدوؿ النونية المتفرع مف الضفة اليسرى لممجرى الرئيسي لشط الدغارة ) بمغ طوؿ     

ضمف قضاء عفؾ  (دونـ3250(, وىو مخصص إلرواء مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى )43.100)
 بياوىو جدوؿ تر  /ثا3ـ(0.4بطاقة تصميمو بمغت )

 : جػػػػػػػدوؿ قناة عفؾ -15
( مف الضفة اليسرى لممجرى الرئيسي لشط الدغارة وبطوؿ 43.380عفؾ عند الكيمومتر ) يتفرع جدوؿ قناة     
 (دونـ15000ضمف قضاء عفؾ ,مخصص إلرواء مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى ) (كـ17.5بمغ )

 . (/ثا 3ـ2بطاقة تصميمو بمغت )
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 :  جػػػػػػػدوؿ العرادات -16
ضمف قضاء  (دونـ5000مخصص إلرواء مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ مسحتيا الى  ) جدوؿىذا    

(,وقد 60.250عند تفرعو مف الضفة اليسرى لشط الدغارة عند الكيمومتر ) (كـ4.2) جدوؿىذا  عفؾ بمغ طوؿ
 . (/ثا 3ـ0.6بمغت طاقتو التصميمة )

 :  جػػػػػػػػػػدوؿ الثريمة -17
ومخصص لو اكبر طاقة تصميمو بمغت  (كـ52بمغ طولو )ي داوؿ شط الدغارة ج اطوؿ يعد جدوؿ الثريمة      

( ,يروي جدوؿ الثريمة 42.36يتفرع مف الضفة اليمنى لممجرى عند الكيمومتر ) مبطفوىو جدوؿ ,(/ثا 3ـ38.5)
وىو مف الجداوؿ المشتركة بيف قضاء عفؾ وناحية اؿ  (دونـ84636مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى )

 بدير .
 : جػػػػػػػػػدوؿ الكفارات -18
عند تفرعو مف الضفة اليسرى لشط الدغارة عند  (كـ4.17ضمف ناحية اؿ بدير يبمغ طولو ) جدوؿيمتد ىذا      

وىو جدوؿ ترابي مخصص إلرواء مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى  ,(.61ٓٓ٘الكيمومتر )
 . (/ثا3ـ0.4بطاقة تصميمو بمغت )  (دونـ3260)

 : جػػػػػػػػػدوؿ الممفاوية -19
( مف الضفة اليسرى لممجرى الرئيسي لشط الدغارة وبطوؿ بمغ 62.600عند الكيمومتر ) جدوؿيتفرع ىذا      

 (دونـ2900مخصص إلرواء مساحة مف االراضي الزراعية ضمف ناحية اؿ بدير تصؿ الى ) , وىو(كـ3.8)
 . (/ثا3ـ0.3وبطاقة تصميمو بمغت )

 :  جػػػػػدوؿ الجنابية اليمنى -20
( وبطاقة 64يتفرع مف الضفة اليمنى لشط الدغارة عند الكيمومتر ) ,(كـ30.6) جدوؿبمغ طوؿ ىذا       

وىو مف الجداوؿ المبطنة ضمف ناحية اؿ بدير يروي مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ  ,(/ثا3ـ8تصميمو)
 . (دونـ84961)

 :  جػػػػػػػػدوؿ الجنابية اليسرى -21
مخصص إلرواء االراضي الزراعية الممتدة عمى الضفة  , وىو(كـ27.1بمغ طولو )ي مف الجداوؿ المبطنة    

وبطاقة  (دونـ43224المساحة الى ) ناحية اؿ بدير ,وتصؿ ىذه( ضمف 64.100اليمنى عند الكيمومتر )
 .  (/ثا 3ـ6.4تصميمو بمغت )

 ذنػػػػػػػػػػػائب شط الدغارة :  -22
بمغت اطواليا  ,الدغارة عند نياية المجرى الرئيسي لشط الدغارة ضمف ناحية اؿ بدير تتفرع ذنائب شط       

 ,(ا/ث 3ـ1.9ترابية غير مبطنو وبطاقة تصميمو بمغت )( وىي ذنائب 65عند الكيمومتر ) (كـ24.48)
 . (دونـ16939ومخصص إلرواء مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ الى )
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  الـنـــــــــــــــــواظم المقامة عمى شط الدغارة: -ب
ذ إالمقامة عمييا  النواظـ القاطعيةتعتمد كفاءة شبكة االنيار والجداوؿ في منطقة الدراسة عمى طبيعة وعدد      

زيادة كميات أف قمة وجود عدد المنشآت لمسيطرة عمى قطاعات معينة  مف  االنيار  والجداوؿ  يؤدي  الى 
ّأذ أف اليدؼ الرئيسي مف أنشاء ىذه النواظـ عمى امتداد شط الدغارة ىو استمرار تدفؽ المياه  ( 1)اليدر المائي

او تزويد الجداوؿ المتفرعة مف المجرى لمرئيسي لشط الدغارة خالؿ المواسـ واألشير التي ينخفض فييا منسوب 
فضاًل عف ذؾ فاف  لمجرةتفرعاىا مف ا كيمو مترية ونقاطشط الدغارة السيما اف ىذه الجداوؿ تتبايف في مواقعيا ال

ي تعاني منو االراضي التي تعتمد في ارواىا عمى ىذه الجداوؿ تلمنواظـ دور في تقميؿ الضائعات المائية ال
. اف قمة او عدـ  (2)وخاصة ذنائب شط الدغارة عمى اعتبار اف منسوب المياه ينخفض كثيرًا في تمؾ المناطؽ

الى عدـ السيطرة عمى المياه ومف ثـ يؤدي الى ىدر مائي كبير داوؿ شط الدغارة وجود النواظـ المقامة عمى ج
وبالتالي يؤدي ذلؾ الى غمر االراضي بالمياه بشكؿ غير صحيح مما يسيـ في ارتفاع مناسيب المياه الجوفية 

يطرة عمييا آال وبالتالي زيادة مشكمة المموحة مما يسبب ىدر كبير بمعدالت التصريؼ النيري الذي ال يمكف الس
في منطقة الدراسة وبالتالي تقميؿ الضائعات  اليايدرولوجيبزيادة انشاء النواظـ. مما يكوف لو اثر عمى النظاـ 

.وتتجمى اىمية النواظـ عندما تنخفض كمية المياه في المجرى فاف النواظـ تعمؿ عمى رفع مناسيب (3)المائية
احتياجاتو كذلؾ لمنواظـ تأثير عمى واألراضي  المجاورة  بالمياه  لسد المياه في المجرى وبالتالي ترفد الجداوؿ  

في منطقة الدراسة. مف خالؿ كميات الرواسب التي تتجمع بالقرب مف ىذه النواظـ مما  اليايدرولوجيالنظاـ 
ف يعرقؿ او يبطأ مف جرياف المياه في المجرى في منطقة الدراسة. مف ذلؾ يتضح اف لمنواظـ تأثير ال يمك

االستيانة بيا عمى التصريؼ النيري في منطقة الدراسة. تتبايف اعداد وأنواع النواظـ في منطقة الدراسة بحسب 
اطواؿ الجداوؿ وكميات المياه المتدفقة الييا. وقد انشئت عدة نواظـ رئيسة عمى المجرى الرئيسي لشط الدغارة 

( النواظـ المقامة عمى 10) خريطةو  (15) جدوؿمف  يتضحالنواظـ الفرعية المقامة عمى الجداوؿ,  فضاًل عف
تـ انشاء ناظـ صدر الدغارة ىذا الناظـ مجيز بثالث بوابات اشعاعية  بداية المجرى الرئيسي ففي شط الدغارة 

 ( يتحكـ ىذا الناظـ بكمية المياه المتدفقة6) صورة, (/ثا 3ـ75وبطاقة تصميمو بمغت ) 1980تـ انشاءه سنو 
اليو مف مؤخر شط الحمة الذي يمثؿ امتدادًا لنير الفرات . أما الناظـ الرئيسي الثاني بناظـ عفؾ حيث ينظـ 

 مقداراالذي توزيع المياه عمى المجرى الرئيسي في تمؾ المنطقة فضاًل عف تحكمو بتوزيع المياه لجدوؿ الثريمة 
 المجرى  يستمر  تدفقة الى جدوؿ قناة عفؾ . بعد ذلؾ عميو ناظـ فرعي وىو ناظـ الثريمة كذلؾ يتحكـ بالمياه الم

أبتساـ عدناف رحمف الحميداوي , الخصائص الطبيعية في محافظة القادسية وعالقتيا المكانية في أستغالؿ الموارد المائية  ((1
 .162, مصدر سابؽ , ص المتاحة

القاطعية في منظومة ري شط الحمة ,رسالة ماجستير )غ.ـ(, كمية احمد حمود محيسف السعدي ,تقويـ جغرافي لكفاءة النواظـ  ((2
 . 83,ص 1999بغداد , جامعة  –االداب 

 االروائي واالستغالؿ االمثؿ لمصادر المياه في منطقة الفرات األوسط–عمياء حسيف سمماف البو راضي , تقويـ الوضع المائي(3)
 . 243-244,مصدر سابؽ , ص
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 (15) جدوؿ

 المقامة عمى شط الدغارةالنواظـ 

جميورية العراؽ , وزارة الموارد المائية ,مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية , قسـ النواظـ , بيانات غيرمنشورة  المصدر :
,2015 
 
 
 
 
 

االنشاءتاريخ  طريقة العمؿ التصريؼ  
 3/التصميمي ـ

 ثا

عدد 
 البوابات

 ت أسـ الناظـ الموقع النوع

 1 ناظـ صدر الدغارة بداية شط الدغارة شعاعي 3 75 1980 يدوي+كيربائي
 2 ناظـ صدرابوصبخة جدوؿ ابوصبخة شعاعي 2 5 1980 يدوي
 3 ناظـ صدر ابوحنيف جدوؿ ابو حنيف عمودي 1 0.5 1980 يدوي
 4 ناظـ صدرالورشانة جدوؿ الورشانة عمودي 1 0.4 1980 يدوي
 5 ناظـ صدرالفوار جدوؿ الفوار عمودي 2 3 1980 يدوي
 6 ناظـ صدرالجوعاف الرئيس جدوؿ الجوعاف الرئيس عمودي 2 9.5 - يدوي
 7 ناظـ صدر الفني جدوؿ الفني عمودي 1 1.5 1999 يدوي
نفر ناظـ صدرجدوؿ جدوؿ نفر عمودي 1 2.74 1983 يدوي  8 
نير  الخير ناظـ صدر جدوؿ نير الخير عمودي 2 2 1997 يدوي  9 
ثجدوؿ الجوعاف الحدي عمودي 1 1.7 1998 يدوي  10 ناظـ صدرالجوعاف الحديث 
 11 ناظـ صدر جحيش جدوؿ جحيش شعاعي 2 5.6 2002 يدوي
 12 ناظـ صدر النونية جدوؿ النونية شعاعي 1 0.52 2002 يدوي
 13 ناظـ صدر قناة عفؾ جدوؿ قناة عفؾ عمودي 1 2.4 2002 يدوي
 14 ناظـ جدوؿ العرادات جدوؿ العرادات عمودي 1 0.8 2002 يدوي
 15 ناظـ صدر الكفارات جدوؿ الكفارات عمودي 1 0.4 1974 يدوي
 16 ناظـ صدر جدوؿ الممفاوية جدوؿ الممفاوية عمودي 1 0.18 2004 يدوي
الثريمةجدوؿ  شعاعي 3 10 1989 يدوي  17 ناظـ صدر الثريمة 
 18 ناظـ صدر الجنابية اليمنى جدوؿ الجنابية اليمنى عمودي 2 8.1 1974 يدوي
 18 ناظـ صدر الجنابية اليسرى جدوؿ الجنابية اليسرى عمودي 2 6.4 2001 يدوي
ناظـ صدر ذنائب شط  مؤخر شط الدغارة عمودي 1 1.4 1974 يدوي

 الدغارة
20 
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الرئيسي بالجرياف الى اف يدخؿ ناحية اؿ بدير حيث تـ انشاء ثالث نواظـ رئيسة في ىذه المنطقة ناظـ الجنابية 
اليسرى الذي يتحكـ بتنظيـ المياه المتدفقة الى جدوؿ الجنابية اليمنى مجيز ببوابتيف عمودية وبتصريؼ بمغ 
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يمنى مجيز ببوابتيف عمودية وبطاقة تصريفية , وناظـ صدر الجنابية ال 2001,تـ انشاءه سنة  (/ثا 3ـ6.4)
عمى ذنائب شط الدغارة مجيز ببوابو عمودية  مقدار, فضاًل عف ناظـ ذنائب شط الدغارة الذي ا (/ثا 3ـ8.1)

 1974 ,تـ انشاءه سنة(/ثا  3ـ1.4وبتصريؼ بمغ )
 : Ground Waterالمياه الجوفيــــــــــــــــــــــــــــة  -2

تتجمع في المناطؽ  (1)المياه الجوفية ىي المياه الغائرة تحت سطح االرض تسمى ايضًا المياه الباطنية        
المشبعة او غير المشبعة مائيًا في خزانات المياه الجوفية الرئيسية تحت سطح االرض وفي الفراغات والشقوؽ 
بيف الصخور وحبيبات التربة والرمؿ والحصى اذ تتحرؾ المياه الجوفية مف خالليا ببطء خالؼ التدفؽ السطحي 

وفية عمى خصائص التربة ومسامتييا ونفاذيتيا. إذ تتحرؾ المياه تدفؽ المياه الجمقدار السريع لممياه ويعتمد 
ذات النفاذية العالية وعمى نحو بطيء في الطبقات الطينية ذات النفاذية  في الطبقات الجوفية بحرية

.تتواجد المياه الجوفية ضمف منطقتيف ىي منطقة التيوية, اذ يمأل جزء مف الفراغ المسامي بينيما  (2)المنخفضة
أل اليواء الجزء االخر مف ذلؾ الفراغ, والمنطقة الثانية ىي منطقة التشبع اذ تمتمئ المساحات المتصمة كميًا ويم

بالماء. وتقع منطقة التيوية فوؽ منطقة التشبع وتمتد الى سطح التربة وتسمى المياه في منطقة التيوية بالمياه 
مف الصفر كما في المستنقعات الى  بضعة مئات بقة التيوية طويتراوح سمؾ  (suspended water)المعمقة 

مف االمتار في المناطؽ الصحراوية. ويحد منطقة التشبع مف االسفؿ طبقات غير نفاذة او نصؼ نفاذة وفي 
 الجوفية هسطح الميا اوالييروليكي بسطح  الضغط  مف االعمى ما يسمى فيحدىا  ذلؾحالة عدـ وجود 

النادر وجود مياه وكمما ازداد العمؽ قؿ وزف الطبقات العميا عمى اغالؽ مسامات التربة  اذ  يصبح  مف rالمطمقة
مستويات الضغط العالي  اف حركة المياه الجوفية بصورة عامة تكوف مف (3)(ـ600جوفية عمى اعماؽ تزيد عف )

ىذه الحركة تكوف بطيئة مقارنة بحركة ضغطًا اي باتجاه الضغط الييدروليكي االقؿ و  باتجاه المستويات االقؿ
حركة المياه الجوفية عمى اساس نفاذية الصخور والطبقات الحاوية لممياه الجوفية مقدار المياه السطحية ويتحدد 

.اذ تتحرؾ المياه الجوفية بيف مسامات الصخور افقيًا وعموديًا نتيجة  (4)انحدار مستوي المياهمقدار كذلؾ عمى 
وميؿ الطبقات في وتساعد الفواصؿ والشقوؽ والفوالؽ عمى زيادة سرعة انتقاؿ المياه الجوفية الجيولوجي  لموضع

 الغربي مف الشماؿ  وحركتيا  في منطقة الدراسة  الجوفية المياه   انحدار  .ويكوف(5). وانسيابيا مف مكاف ألخر
 29, الماء ىو االساس , بدوف تاريخ ,ص ليبولد ,ترجمة رياض حامد الدباغ ومحمد شامؿ دحات يبلونا (1)
 شبكة االنترنيت ,الموقع:(2)

 http://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=162131 
 233, وزارة التعميـ العالي والبحث العممي , بدوف تاريخ ,ص اليايدرولوجيمحمدعمي الصحاؼ واخروف , عمـ  ميدي((3
تحميؿ مكاني لخصائص المياه الجوفية في ىضبة النجؼ ,رسالة ماجستير,كمية االاب ,  صادؽ عزيز جبار العيساوي , (4)

 47, ص2013جامعة الكوفة , 
 2013( ,34( . العدد)9قاسـ احمد رمؿ , تحميؿ جغرافي لممياه الجوفية في قضاء عنو , مجمة سرى مف رأى , المجمد )(5)

 162,ص
 ىايدرولوجية. ترتبط المياه السطحية والجوفية بعالقة منطقةالباتجاه الجنوبي الشرقي مع االنحدار العاـ لسطح 

تؤثر فييا بشكؿ مباشر مجموعة مف العوامؿ والظروؼ التي تتمثؿ بالبنية الجيولوجية والظروؼ المناخية 
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والطبوغرافية اذ تتحكـ ىذه العوامؿ والظروؼ باتجاه المياه الجوفية وأعماقيا ونوعية المياه الجوفية فضاًل عف 
بيف المياه السطحية والجوفية  يايدرولوجيةالقة الكمية المياه الجوفية الممكف اكتسابيا وفقدانيا. وتتبايف الع

الوضع الطباقي والطوبوغرافي, اذ يمكف لممياه  مف حيث بحسب مستويات الضغط العالي باتجاه المستويات االقؿ
السطحية اف تغذي جزئيًا المياه الجوفية عندما تكوف مناسيب االنيار اعمى مف منسوب المياه الجوفية مع وجود 

االنيار والتي تحدث فييا تغذية طبيعية  قابمية عمى تسريب وترشيح ىذه المياه الى داخميا مف طبقات ذات
بمستوى منخفض عف منسوب المياه موقعيًا لممياه الجوفية مف المياه السطحية. وعندما تكوف مناسيب االنيار 

لجوفية باتجاه النير لتغذيتو الجوفية في الطبقات او المكمف عندئذ يحدث العكس اذ تنصرؼ كمية مف المياه ا
الظاىرة اىميتيا في وليذه  (1)في مواسـ الصييود وخاصة االنيار التي تمتد في المناطؽ الجافة وشبو الجافة

لمنير تسوده ظاىرة تفاوت المناسيب اذ  اليايدرولوجيكونيا مف المناطؽ الجافة السيما اف النظاـ  منطقةال
الصيؼ. وبالرغـ مف اف المياه الجوفية تعد مصدر مف مصادر التغذية دنى مستوى لو في فصؿ الى ا تنخفض

 في ات تأثير سمبي مف حيث تأثيرىا لممياه السطحية وبذاؾ تكوف ذات تأثير إيجابي اال انيا في الوقت ذاتو ذ
مياه منطقة بانخفاض مستوى مناسيب الالتتصؼ  (2)نوعية المياه السطحية اذ ينجـ عنيا زيادة تركيزىا الممحي

دار مستوى السطح مما الجوفية بصورة عامة نظرًا لوقوعيا ضمف منطقة السيؿ الفيضي الذي يمتاز بقمة انح
منسوب المياه الجوفية  ينخفض حركة المياه وبالتالي زيادة ترشيح المياه الى باطف االرض, اذ ءيؤدي الى بط

جة النحدار السطح البسيط وتبعًا لذلؾ يزداد كمما اتجاىنا مف الشماؿ الغربي الى الجنوب الشرقي وذلؾ  نتي
منسوب المياه  انخفض بينما , (ـ1.2تسرب المياه الجوفية فقد بمغ منسوب المياه الجوفية في ناحية الدغارة  )

 منسوب المياهفقد انخفض  في قضاء عفؾو  , (ـ1.5في ناحية سومر عما ىو عميو في ناحية الدغارة فقد بمغ )
يا تتبايف ػػػػػػػي منطقة الدراسة فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاما الخصائص النوعية لممياه الجوفية ف,  (3) (ـ1.5-2.5) الى ليصؿ

تبايف العناصر المناخية و  تبعًا لمعوامؿ المؤثرة نوعية وكمية المياه الجوفية في منطقة الدراسةزمانيًا ومكانيًا 
نوعية المياه, فضاًل عف نوعية المياه في طبيعة السطح كؿ ىذه العوامؿ ليا تأثيرىا المباشر و البنية الجيولوجية و 

 .المغذية لممياه الجوفية وكذلؾ الصخور الحاوية ليا

 في ناحية سومر( المقدار ( ,وارتفع ىذا 7.7( في ناحية الدغارة بمغت )PH)مقدار( ,اف 16) جدوؿمف يتضح  

بيف المياه السطحية والجوفية في حوض بدرة وجصاف ,  يايدرولوجيةمحمد عمي العزاوي , العالقة ال ايسر محمد الشماع وبتوؿ(1)
 335ص ,  2012(,2( , العدد)53المجمة العراقية لمعمـو ,المجمد)

اآلداب،جامعة ،كمية  أطروحة دكتوراهوالقرنة ,  -بيف قضائي الخضرنير الفرات  , ىيدروجيومورفيةسرحاف نعيـ الخفاجي(2)
 . 125,ص2008بغداد،

 . 2015الييئة العامة لممياه الجوفية ,محافظة النجؼ ,قسـ التخطيط والمتابعة بيانات غير منشورة ,(3)
  PH)مقدار,ويعزى ىذا التبايف في  7.93)( في مركز قضاء عفؾ فقد بمغ )pH)مقدار( ,اما 7.8ليصؿ الى ) 

التوصيمة الكيربائية فقد بمغت في ناحية  مقداراما منطقة شط الدغارة الى تبايف التكوينات الصخرية التي تغطي 
ز وفي مرك, (مايكروسمينز /سـ 4970ناحية سومر ) ,بينما بمغت في( مايكروسمينز/سـ3570الدغارة )
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التوصيمة الكيربائية الى تبايف  مقداريرجع ىذا التبايف في  ( مايكروسمينز /سـ 6900)فقد ارتفع الى عفؾقضاء
 فضاًل عفالتكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة اذ تعتمد عمى طبيعة الصخور الحاوية ليا وخصائص التربة 

( TDSاالمالح الذائبة الكمية ) مقدارنوعية المياه السطحية التي ترفد المياه الجوفية في منطقة الدراسة. اما 
وفي  ,(ممغـ/لترTDS( )3330) مقداروفي  ناحية  سومر  بمغت   , (ممغـ لتر1833ارة )بمغت في ناحية الدغ

( الى تبايف TDS) مقدار, يعزى ىذا التبايف في (ممغـ /لتر4315) المقدارمركز قضاء عفؾ بمغت ىذه 
قمة التساقط المطري بصورة عامة وبالتالي قمة االمالح  فضاًل عفالتكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة 

                   . المذابة مف الطبقات الصخرية

 (16جدوؿ )

 العراقية يارمع المعشط الدغارة قياسًا لممياه الجوفية في منطقة  الكيمائينصر مقدار الع

 :المصدر     
 . 2015وزارة البيئة ,مديرية بيئة الديوانية , قسـ المياه الجوفية , بيانات غير منشورة ,  (     (1

                عباس فاضؿ عبيد القره غولي ,التحميؿ المكاني لممياه الجوفية واستخداماتيا في محافظة القادسية ,اطروحة دكتوراه )غير منشورة( (     (2
 . 11,ص 2014المستنصرية,كمية التربية, جامعة ,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المائي ثانيًا : خصائــــــــــــــــص التصريف
يعرؼ التصريؼ النيري بأنو كمية المياه الجارية في مقطع معيف مف مجرى النير وفي وحدة زمنية معينة       

فصميًا وسنويًا تبعًا لتظافر و شيريًا و .يتبايف التصريؼ النيري في منطقة الدراسة يوميًا  (1)/ ثا3تقاس عادًة ـ

االمالح الكمية الذائبة مقدار  
(TDS) 

الكيربائيةالتوصيمة   
(us/cm)(Ec) 

 
PH 

 
 مواقع العينات

 ناحية الدغارة 7.7 3570 1833
 ناحية سومر 7.8 4970 3330
 مركز قضاء عفؾ 7.93 6900 4315
 المواصفات العراقية لممياه الجوفية 8.5-6.5 1250 1500
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في الفصؿ الثاني  والتي اشتممت  العناصر المائي التصريؼ في مجموعة مف العوامؿ الطبيعية تـ بياف اثرىا 
طبيعة السطح واالنحدار اذ يرتبط التصريؼ المائي بعالقة طرديو مع االنحدار كمما زاد االنحدار زادت و المناخية 

جيولوجية المنطقة ونوعية  فضاًل عفكمية التصريؼ المائي والعكس صحيح , سرعة الجرياف وبالتالي زادت
بعضيا  يؤثر ىذه العوامؿفضاًل عف العوامؿ البشرية ,التربة وخصائصيا الفيزيائية والكيميائية والنبات الطبيعي 

ر ايجابي عمى غير مباشر كذلؾ يتحدد بعضيا بكونيا عوامؿ ذات تأثي تأثير لو مباشر والبعض االخر  اً تأثير 
.والبعض االخر ذات  منطقةالع مناسيب المياه في وارتفا المائيالتصريؼ المائي وبالتالي زيادة كمية التصريؼ 

تناقص كمية المياه الجارية .يتضح مف ذلؾ اف التصريؼ النيري يتبايف في مؿ تؤثر اتأثير سمبي في كونيا عو 
تنظيـ ياتي نتيجة االنخفاض واالرتفاع تبعًا لمتبايف في خصائص السنة المائية ,ىذا التبايف في التصريؼ  مابيف

الجرياف السطحي عف طريؽ التحكـ البشري مف خالؿ انشاء السدود والخزانات لخزف المياه الفائضة في السنوات 
 . مستوى التصريؼ المائي ينخفض فيوذي منيا في سنوات الجفاؼ والعجز الالرطبة وأعادتيا لالستفادة 

 
 خصائــــص التصريف السنوي : -1

ما يمر مف الكميات المائية في المجرى النيري باألمتار المكعبة في الثانية الواحدة ولمدة طويمة مقدار ىو       
أذ تبيف تتابع السنوات  يايدرولوجيةأذ تحتؿ دراسة خصائص التصريؼ السنوي اىمية كبيرة في الدراسات ال

الرطبة , وبالتالي دراسة  الرطبة والمتوسطة والجافة ويحدد كميات المياه التي يمكف خزنيا في السنوات المائية
تبايف التصاريؼ السنوية في منطقة الدراسة مابيف التصاريؼ االيجابية نتيجة حصوؿ تغذية إضافية ومابيف 

يات التي تغذي منطقة الدراسة وتسرب المياه الى باطف االرض وبالتالي التصاريؼ السمبية نتيجة انخفاض الكم
مكانية مقارنتو مع السنوات الجافة والسنوات الرطبة, لموصوؿ الى التبايف المحقؽ مف  تحديد المتوسط العاـ وا 

 (2)متطمبات المائية.لتحقيؽ وتمبية ال منطقةالفي  تالي تنظيـ الجرياف المائي كميات المياه الواردة والمستنزفة وبال
مف سنة ألخرى نتيجة لمظروؼ الطبيعية السائدة في منطقة يتبايف في منطقة الدراسة  متوسط التصريؼاف 

بعض العوامؿ البشرية ىذا العوامؿ تؤثر بشكؿ او  فضاًل عفالدراسة مف ظروؼ مناخية وطبوغرافية وبيئية 
  والمتوسطة تبايف التصريؼ المائي في المنطقة وبالتالي تبايف السنوات المائية مابيف الرطبة والجافة في  بأخر

Negrel , Kosuth , Bercher ,    Estimating river discharge from earth observation (1)     
measurementsofriver surface hydraulic variables , Hydrology andEarth SystemSciences 
,2011,p2049 

وأثره في تكويف االشكاؿ االرضية لنير الفرات بيف مدينتي الكفؿ  اليايدرولوجيمحمد حسيف محسيف المنصوري ,النظاـ  ((2
 . 86,ص 2014 والشنافية واستثماراتو )دراسة ىيدروجيومورفولوجية(, اطروحة دكتوراه )غ.ـ(, كمية االداب , جامعة الكوفة,

تتبايف محطة ناظـ صدر الدغارة ( اف متوسط التصريؼ المائي في 10) شكؿو 17) ) جدوؿ  يتضح مف    
 3ـ 55.35)المقدار( فقد بمغ 1997لمتصريؼ في سنة )مقدار ( فقد سجؿ أعمى 1985-2014لممدة ) اً زماني اً تباين

بينما سجؿ ,( 3مميار ـ 1.74)سنة رطبة( وقد أرتفع تبعًا لذلؾ االيراد السنوي فقد سجؿ في ىذه السنة ) ,(ثا/
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 )سنة جافة ( وبإيراد سنوي بمغ,(/ثا  3ـ 20.85( فقد بمغ متوسط التصريؼ السنوي )2013في سنة )مقدار ادنى 
 . (3ممياـر 0.65)

         ( بمغ 1985-2014) ( اف متوسط التصريؼ السنوي لشط الدغارة لممدة 18) جدوؿيتضح مف 
, يرتبط نموذج التصريؼ بعالقة  (2لتر/ثا /كـ 28.68بينما بمغ نموذج التصريؼ لممدة ذاتيا ),(/ثا 3ـ 40.24)

 ارتفعا ارتفع متوسط ارتفاع الماء اي انو كمم , (ممـ /سنة0.898طردية مع متوسط ارتفاع الماء بالحوض البالغ )
االسقاء ء بعالقة عكسية مع مساحة نموذج التصريؼ والعكس صحيح , بينما يرتبط متوسط ارتفاع الما مقدار

تبايف وتبعًا لذلؾ تط االسقاءحة اي انو ينخفض مستوى ارتفاع الماء كمما ازدادت مسا (2كـ1402.84البالغة )
كمعيار تحدد عمى  (1)معامؿ متوسط التصريؼ وقد تـ االعتماد عمى نموذج , منطقة الالسنوات المائية في 

( فاف 1) مف نموذج معامؿ متوسط التصريؼ اكثر مقداراساسو السنوات الرطبة والمتوسطة والجافة فاذا كانت 
تعد  نةالس( فاف ىذه 1(فاف السنة جافة واذا النتيجة تقترب مف )1السنة رطبة اما اذا كانت النتيجة اقؿ مف )

( وعند تحميؿ التتابع الزمني لمسنوات المائية يالحظ اف ىناؾ تباينًا واضح ليذه 19) جدوؿ.ويتضح مف متوسطة 
( سنوات متوسطة 7( سنة جافة و)14)( اذ ظير ىناؾ1985-2014السنوات الرطبة والمتوسطة والجافة لممدة )

سنة ىي  (1985سنة )المتوسطة والجافة يظير اف و ( سنوات رطبة .اما عمى اساس تتابع الفترات الرطبة 9و)
السنة التي اما  (1.05,اذ بمغ نموذج معامؿ متوسط التصريؼ ) (/ثا 3ـ40.39)متوسط تصريؼمتوسطة ب
(وقد 0.9وبنموذج تصريؼ ) (/ثا 3ـ39.46وبتصريؼ بمغ )جافة بأنيا سنة  اتصفت  (1986) المدةاعقبت ىذه 

(وبمتوسط تصريؼ 1.1( اذ بمغ نموذج معامؿ  متوسط التصريؼ )1988-1989اعقبت ىذه السنة فترة رطبة )
 معامؿ  نموذجوبمغ  (/ثاٖـ41.63)  تصريؼبمتوسط  و متوسطة سنة كانت (1990سنة)ا,ام (/ثا3ـ44.99)بمغ

 (نموذج معامل متوسط التصرٌف1)

     

 
      (*) : K =     

    K               = نموذج معامؿ متوسط التصريؼ                                                                         

 = متوسط التصريؼ لسنة معينة   Qػ - 

Q        متوسط التصريؼ العاـ المدة الدراسة= 

وأثره في تكويف االشكاؿ االرضية لنير الفرات بيف مدينتي الكفؿ  اليايدرولوجيالنظاـ  ينظر الى: محمد حسيف المنصوري ,   
 .97مصدر سابؽ , ص والشنافية واستثماراتو, 
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 (18)جدوؿ
ماء (متوسط ارتفاع ال3(متوسط االيراد السنوي )مميار/ـ2لتر/ثا/كـ/ثا(ونموذج التصريؼ)3متوسط التصريؼ )ـ

 السقاءبالحوض)ممـ/سنة( ومساحة ا

 (17مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الجدؿ ) المصدر :

 /ثا(       3متوسط التصريؼ )ـ                         

 3 10×ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( نموذج التصريؼ =ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٔ)  

                    2/كـمساحة االسقاء                        

ثرىا في تصاريؼ حوض العظيـ لممدة ) (,رسالة 1997-2005ينظر الى : فاطمة حمدي سمـو , خصائص العاصفة المطرية وا 
  78,ص 2009ماجستير )غ.ـ( ,كمية الترية )ابف الرشد( ,جامعة بغداد ,

وىي كمية المياه التي تمر في مجرى النير لمدة زمنية معينة وتحدد مف شير الى سنة مقاسة مميارات االمتار  ( االيراد المائي :ٕ)
 ( ويستخرج وفؽ القانوف االتي:3المكعبة ويرمز لو )مميار ـ

 3156000× التصريؼ                            
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(= ٖااليراد المائي )مميار /ـ

                                      10 9 
جامعة بغداد ,  – ينظر الى : وفيؽ حسيف الخشاب واخروف , الموارد المائية في العراؽ , وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 149مطبعة جامعة بغداد ,ص
 3االيراد المائي السنوي مميار /ـ                               

       3 10× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( متوسط ارتفاع الماء ٖ)

                                                          مساحة االسقاء                                  

عماف –الصالحي ,عبد العباس فضيح الغريري ,البيئة والمياه ,دار الصفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ينظر الى : سعدية عاكوؿ     
 87,ص 2008,  1, ط

متوسط ارتفاع 
الماء بالحوض 

(ٖ)ممـ/سنة  

االيراد المائي 
السنوي 
 (ٕ) 3مميار/ـ

نموذج 
متوسط 
التصريؼ 
 (1) 2لتر/ثا/كـ

متوسط 
التصريؼ 
 /ثا3السنوي ـ

 مساحة

 2الحوض كـ

 

 مدة الرصد

 

 المحطة

 

0.898 

 

1.26 

 

28.68 

 

40.24 

 

1402.84 

 

(2014-1985) 

ناظـمؤخر   

 شط الدغارة
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 (19) جدوؿ

 ( ٕ/ثا( ونموذج التصريؼ )لتر/ثا/كـ3متوسط التصريؼ )ـو التتابع الزمني لمسنوات المائية 

 (1985-2014لممدة )

               ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 (17) جدوؿر : مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى المصد

 

 

 نموذج معامؿ
متوسط 
 (K)التصريؼ

متوسط 
لمدة  التصريؼ
 /ثا 3ـمعينة

متوسط 
التصريؼ 

/ثاٖالعاـ ـ  

 عدد

 السنوات

 

 ميزة السنة

 

الزمنية المدة  

0.9 39.46  

40.24 

 

14 

 

 

/جافةسنة   

واطئ تصريف    

1986 

0.9 39.85 1991 

0.7 30.17 2004-2000 
0.8 32.55 2014-2008 

 نموذج معامؿ
متوسط 
 (K)التصريؼ

متوسط 
 / ثا3ـ التصريؼ

 عدد 

 السنوات

 

 ميزة السنة

 

الزمنية المدة  

1.05 42.39  

40.24 

 

7 

 

سنة متوسطة / 
 تصريف متوسط

1985 

1.07 43.37 1987 

1.03 41.63 1990 

1.09 44.03 1999 
1.01 40.99 2007-2005 

 نموذج معامؿ
متوسط 
 (K)التصريؼ

متوسط 
 /ثا 3ـ التصريؼ

  عدد 

 السنوات 

 

 ميزة السنة

 

الزمنية المدة  

سنة رطبة  9 40.24 44.99 1.1
 /تصريف عالي

1989-1988 

1.2 52.11 1998-1992 
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( 0.9معامؿ متوسط التصريؼ ) نموذج ( فكانت سنة جفاؼ بمغ 1991( اما سنة )1.03التصريؼ )متوسط 
( بمتوسط 1992-1998) اعقبت ىذه السنة الجافة فترة رطبة امتدت  (/ثا 3ـ 39.85وبمتوسط تصريؼ )

( 1999( تمتيا سنة متوسطة )1.2معامؿ متوسط التصريؼ ) نموذجوبنموذج  (/ثا 3ـ 52.11بمغ )تصريؼ 
( 2004 2000 -) بعدىا اعقبتيا فترة جفاؼ  (/ثا 3ـ44.03( ومتوسط تصريؼ )1.09بنموذج معامؿ )

 ( بعدىا تمتيا فترة0.7ج معامؿ متوسط التصريؼ )ذبينما بمغ نمو  ,(/ثا 3ـ 30.17بمتوسط تصريؼ )
 (/ثا 3ـ 40.99( وبمتوسط تصريؼ )1.01معامؿ متوسط التصريؼ ) نموذج( اذا بمغ 2005-2007)متوسطة

 (/ثا  3ـ 32.55(  وبمتوسط تصريؼ بمغ )2008-2014االخيرة وكانت فترة جفاؼ ) المدةبعدىا اعقبتيا 
تبايف واضح بيف الفترات يستنتج مما سبؽ اف ىناؾ ,  (0.8معامؿ متوسط التصريؼ ) نموذجبينما بمغ نموذج 

( 2000-2004جفاؼ  )تاف ( أذ اف ىناؾ فتر 1985-2014الرطبة والمتوسطة والجافة خالؿ مدة الدراسة )
( 1988-1989)   ( وفترتاف رطبتاف 1991)و (1986فاؼ سنة )ج تيفسنسبقتيا ( 2014-2008)
 (1985)سنوات متوسطةاربع ( سبقتيا 2005-2007) متوسطة ةبينما كانت ىناؾ فتر ,( 1998-1992)
عف  تج ت الرطبة والمتوسطة والجافة نا( ,ىذا التذبذب والتفاوت لمفترات والسنوا1999)و( 1990)و( 1987)و

التذبذب والتبايف في الظروؼ المناخية والمتمثمة بالتغيرات السمبية التي تشيد مزيدًا مف الجفاؼ وشحو المطر 
العوامؿ البشرية المتمثمة بإقامة السدود  فضاًل عف ,الى االف 1999وتذبذبو وىذه المشكمة تفاقمت منذ عاـ 

المائية مف الحوض المغذي , وزيادة االستعماالت  اتباإلطالقوالنواظـ عمى شط الدغارة كذلؾ التحكـ البشري 
عموـ نير عمى المقامة والمشاريع باالضافة الى السدود والخزانات المقامة البشرية وسوء ادارة الموارد المائية 

كؿ ىذه  العوامؿ تركت اثارىا وما تزاؿ مستمرة عمى الفرات او في اعماؽ الحوض في تركيا وسوريا والعراؽ ,
( اف نموذج متوسط التصريؼ يتبايف مف سنة 11) شكؿ( و 20) جدوؿيظير مف ( 1)نير الفرات. تصاريؼ

ج معامؿ االنحراؼ وذلؾ ذألخرى تبعًا لمتوسط التصريؼ بيف السنوات الجافة والمتوسطة ويتبايف تبعًا لذلؾ نمو 
طبة يرتفع معامؿ نموذج متوسط نتيجة لمتبايف في الظروؼ المناخية السائدة في منطقة الدراسة ,ففي السنوات الر 

مع معامؿ االنحراؼ بعالقة عكسية ففي السنة الرطبة التصريؼ بينما ينخفض معامؿ االنحراؼ اي انو يرتبط 
وارتفع تبعًا لذلؾ نموذج معامؿ متوسط التصريؼ اذ بمغ  (/ثا3ـ 35 .55( بمغ متوسط التصريؼ )1997)
المائي وزيادة  ( نتيجة  الرتفاع كمية التصريؼ0.069معامؿ االنحراؼ الى ) مقدار( بينما انخفض 1.375)

بينما انخفض نموذج معامؿ  (ممـ141.6ساقطة اذ بمغ المجموع االمطار في ىذه السنة )كمية االمطار ال
ليرتفع  (/ثا 3ـ20.85( بمتوسط تصريؼ )0.518( )سنة جافة( الى )2013متوسط  التصريؼ في سنة )

كمية التساقط المطري ,اذ بمغ مجموع و التصريؼ  ( نتيجة النخفاض متوسط0.089معامؿ االنحراؼ الى )
/ثا وبنموذج معامؿ 3ـ (43.37( بمغ متوسط التصريؼ )1987,وفي السنة المتوسطة ) (ممـ124.6التساقط )
  بمغت بينما( 1.077تصريؼ بمغ )متوسط 
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رضا عبدالجبار الشمري وعماد احمد عبدالصاحب , مشكالت المياه في العراؽ الواقع والحموؿ المشتركة , مجمة القادسية لمقانوف -1
 12,ص 2009والعمـو السياسية ,المجمد الثاني ,العدد االوؿ ,

 (20) جدوؿ
 مائية متباينة( ومعامؿ االنحراؼ لسنوات ٕلتر/ثا/كـ/ثا( ونموذج التصريؼ )3متوسط التصريؼ )ـ

معامؿ 
 (ٔاالنحراؼ)

نموذج معامؿ 
متوسط 
 التصريؼ

متوسط 
التصريؼ لسنة 

 / ثا3ـمعينة

متوسط 
التصريؼ 

 /ثا 3ـالعاـ 

المجموع الشيري 
لمتساقط المطري 

 ممـ

 السنة ميزة السنة

 1987 متوسطة 131.2 40.24 43.37 1.077 0.014
 1997 رطبة 141.6 40.24 55.35 1.375 0.069
 2013 جافة 124.6 40.24 20.85 0.518 0.089

 (17( و)6) جدوؿ مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمىالمصدر : 

 

 ( لسنوات مائية متباينةٕلتر/ثا/كـ/ثا( ونموذج التصريؼ ) 3متوسط التصريؼ )ـ(11) شكؿ
 (20) جدوؿ مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمىالمصدر : 

 (   )√=CV        فراحنعامل ا(م1) 
   

                                                                                          

=C.Vالتصرٌف                                                                                 انحراف متوسط 

=K متوسط التصرٌف لسنة معٌنة مقسوما على التصرٌف العام 

nة ثابتةمقدار= 1    ,  نوات الرصد= عدد س 

0

10

20

30

40

50

60

 2013الجافة  1997الرطبة  1987المتوسطة 

متوسط التصرٌف 
 ثا/3م

نموذج معامل 
 متوسط التصرٌف

 م
ف

رٌ
ص

لت
طا

س
تو

م
3/

ثا
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وفٌق حسٌن الخشاب ومهدي محمد الصحاف ,مشارٌع الري واثارهما الحالٌة والمستقبلٌة فً بالد الرافدٌن ,دراسات  :ينظر الى 
 . 83,ص 1984,السنة الخامسة , 1االجٌال ,العدد

 نقالً عن 
مصدر مابٌن مصب الزابٌن فً العراق)دراسة فً الجغرافٌة الطبٌعٌة(,مد هللا عبد هللا محسن الجبوري , التشكل المائً لنهر دجلة 

 92, ص 1998, سابق

( 1985-2014( اعمى وأوطأ متوسط تصريؼ لممدة )21) جدوؿيبيف  (.0.014)معامؿ االنحراؼ مقدار
كبيرة والتي والذي يعكس التفاوت في مستوى التصريؼ المائي ,اذ اف لدراسة التصاريؼ العالية والواطئة أىمية 

تتمثؿ باتجاىيف ,االتجاه االوؿ يتمثؿ بالسنوات المائية التي ترتفع فييا التصاريؼ والتي تتميز بوجود فائض مائي 
السنوات الرطبة الى السنوات الجافة ( اما االتجاه الثاني فيتمثؿ  في خزانات بعيدة المدى)مف يتطمب خزنو

التصاريؼ والتي تتطمب في مثؿ ىذه السنوات وارد مائي لسد العجز بالسنوات الجافة الي تنخفض فييا مستوى 
وقد سجمت منطقة الدراسة اعمى متوسط لمتصريؼ  (1)المجرى مف المياه. المائي الحاصؿ في متوسط تصريؼ

( )سنة 2013لييبط ىذا المتوسط سنة ) (/ثا 3ـ55.35التصريؼ )( )سنة رطبة( بمغ متوسط 1997سنة )
( بينما بمغت 2.65بمغ ) وقد انعكس ذلؾ عمى مدى الجرياف اذ (/ثا 3ـ20.85متوسط بمغ  ) جافة( لتسجؿ ادنى

ىذا التبايف ناتج عف التبايف في كمية التصريؼ واالطالقات المائية فضاًل عف  (%85مدى التغير ) مقدار
 .التبايف في الظروؼ المناخية

 (1985-2014التصاريؼ السنوية العالية والواطئة لممدة )(21) جدوؿ

التغير(3)مدى
% 

 التصريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ العالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التصريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الواطػػػػػػػػػػػػػػئ  (4)الجرياف مدى

 

85 

 

2.65 

 

 متوسط التصريؼ

/ثاٖـ    

 

 السنة

 متوسط التصريؼ

/ثاٖـ  

 

 السنة

 

 المحطة
ناظم صدر  1997 55.35 2013 20.85

 الدغارة
 (17) جدوؿالمصدر: مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى 

 استثمار الموارد السطحٌة فً العراق واثرها فً االمن الوطنً اطروحة دكتوراه )غ .م( ة  أحمد الفً الغرٌري , صبرٌ(1)
             93-94ص , 1996كلٌة االداب ,جامعة بغداد ,,

 

 /ثا3الحد االعلى لمتوسط التصرٌف السنوي م                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (مدى الجرٌان  =2)

 /ثا3الحد االدنى لمتوسط التصرٌف السنوي م                       

والقرنة , أطروحة دكتوراه)غ.م(،كلٌة  -ن قضائً الخضرٌنظر الى : سرحان نعٌم الخفاجً ،هٌدروجٌومورفٌة نهر الفرات بٌ 
                    111ص 2008اآلداب،جامعة بغداد،

 /ثا3/ثا ــ ادنى تصرٌف سنوي م3اعلى تصرٌف سنوي م                    
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 100×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(مدى التغٌر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3)

 /ثا3متوسط التصرٌف السنوي العام م                            

سعٌد حسٌن علً الحكٌم ,هاٌدرولوجٌاحوض نهر دجلة فً العراق,اطروحةدكتوراه )غ. م( ,كلٌة االداب,جامعة بغداد, :ٌنظر الى 
 85,ص1981

 أقصى متوسط تصريف سنوي محتمل حدوثو
ألعمى متوسط ألنماط التصاريؼ المختمفة المتوقع حدوثيا وأقصى متوسط تصريؼ سنوي التنبؤ يعد      

( مف االمور ذات االىمية ألجؿ الوصوؿ الى توقعات نمط 1985-2014الرصد )لسنوات  لمسنوات المائية
مثؿ ىذه  التصريؼ المائي المحتمؿ الف التخطيط إلقامة مشاريع الخزف المائي والمشاريع االروائية تعتمد عمى

تحميميـ العممي باستخداـ الطرائؽ الرياضية واإلحصائية  ؿالتنبؤات ,لذلؾ توصؿ عمماء الموارد المائية مف خال
الى ادؽ التوقعات المائية المحتمؿ حدوثيا. لذا فقد تـ االعتماد عمى معادلة فولير الستخراج التصريؼ السنوي 

توجد ىناؾ طرؽ احصائية اخرى  (1)قبمية لمنطقة الدراسة.زمنية مختمفة إلعطاء صورة مستلمدة المحتمؿ و 
فضال عف معادلة فولير يمكف مف خالليا التنبؤ الحتماؿ تكرار حدوث اقصى متوسط تصريؼ مائي سنوي 
وفصمي وشيري ويومي متمثمة بنظرية االحتماالت والطريقة االعتيادية الموغارتيمية وطريقة كارؿ ميرسف وطريقة 

إلمكانية تطبيقيا في حساب اقصى  (2)(فولير)اما ,وتبعًا لذلؾ فقد تـ االعتماد عمى معادلة كامبؿ وطريقة ك
تصريؼ سنوي محتمؿ حدوثو في منطقة الدراسة . وقد توصمت الدراسة الى النتائج ألقصى تصريؼ سنوي 

خالؿ  ( أف اقصى تصريؼ سنوي متوقع حدوثو12) شكؿ( و 22) جدوؿمحتمؿ وفؽ معادلة فولير. يتضح مف 
 , 94.93, 82.24 , 78.10 سنة( لشط الدغارة بمغ ) 150سنة ,100سنة , 50سنة ,  25سنة ,15)

  .عمى التوالي  (/ثا  3ـ 110.29, 104.62
 

 (22) جدوؿ
 (1985-2014/ثا( وداللة خطر الفضياف لممدة )ٖاحتمالية اقصى تصريؼ سنوي )ـ

متوسط  االحتمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية
التصريؼ 

 /ثا3العاـ ـ

 مساحة

 ٕاالسقاء كـ

 المحطة

 سنة15 سنة25 سنة50 سنة100 سنة150
 

110.29 

 

104.62 

 

94.93 

 

82.24 

 

78.10 

 

40.24 

 

1402.84 

 ناظـ شط الدغارة

 (17) جدوؿالمصدر : مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى   

 104مد اهلل عبداهلل محسف الجبوري , مصدر سابؽ , ص(1)

 Qmax =Q ave (1 + 0.8Logt)                                              حسب المعادلة : معادلة فولير (2) 
= Q maxثا 3متوسط التصريؼ االقصى المتوقع ـ/  
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Q ave ثا 3ـ =متوسط التصريؼ/           ,Logt  لوغارتيمية السنة المراد تحديد تصريفيا= 
 2001, 48ينظر الى :كاظـ موسى محمد , التصاريؼ الحرجة في مياه دجمة والفرات , مجمة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد  

 58,ص

 

 (12) شكؿ
 (1985-2014/ثا( لممدة )ٖاحتمالية اقصى تصريؼ سنوي )ـ

 (22) جدوؿ مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمىالمصدر :

 : الفصمي ريفخصائص التص -2
أذ يوضح ذلؾ مقدار التبايف في كمية المياه الجارية  ,تتبايف التصاريؼ مف سنة ألخرى ومف فصؿ ألخر       

بيف االستخدامات المائية وتتجمى أىميتيا في مدى التطابؽ  في المجرى في كؿ فصؿ مف فصوؿ السنة المائية
المختمفة ضمف منطقة الدراسة لكؿ فصؿ مف الفصوؿ مع كمية المياه الجارية في كؿ فصؿ .اذ تتبايف 
خصائص التصريؼ المائي الفصمي بيف سنة وأخرى بحسب خصائص السنة المائية مف حيث كونيا جافة 

,  ٜٜٚٔ ,(1987لمسنوات المائيمتوسطة ورطبة لذلؾ اتخذت سنوات متباينة مف حيث كمية التصريؼ 
 يؼ فصمي سجؿ في فصؿ الصيؼ لممدة ( اف اعمى تصر 13) شكؿ( و 23) جدوؿيظير مف  2013)

وكذا سجمت اعمى نسبة ( 2/كـ ثالتر /32.1وبنموذج متوسط بمغ ) (/ثا 3ـ45.04( اذ بمغ )2014-1985)
ويعود السبب في ذلؾ الى زيادة االطالقات المائية مف المصدر  , (%28.2جرياف في ىذا الفصؿ اذ بمغت )

ص الحاصؿ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي زيادة معدالت التبخر وقمة قلسد الن المغذي لمنطقة الدراسة
,يميو  التساقط المطري بالمقابؿ زيادة االستيالؾ المائي لذلؾ تزداد االطالقات المائية لسد العجز في ىذا الفصؿ

بينما بمغ نموذج  (/ثا 3ـ43.8وبمتوسط تصريؼ بمغ )(% 27.5فصؿ الخريؼ اذ بمغت نسبة الجرياف )
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(% ومتوسط تصريؼ 23.1,يميو فصؿ الربيع اذ يسيـ بنسبة جرياف بمغت )(ٕلتر/ثا/كـ31.2التصريؼ )
  سقوط  توافؽ الى  ذلؾ   في السبب   ويعود,( ٕلتر/ثا/كـ26.2في حيف بمغ نموذج التصريؼ ) (/ثا 3ـ36.8)
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اعالي حوض الفرات وزيادة كمية المياه الجارية واحتؿ فصؿ الشتاء المرتبة االخيرة ذوباف الثموج في االمطار مع 
لتر 24.1في حيف بمغ نموذج التصريؼ ) (/ثا 3ـ33.9وبمتوسط تصريؼ ) (%21.2اذ بمغت نسبة الجرياف )

 3(ـ60.1سجمت أعمى متوسط تصريؼ في فصؿ الصيؼ اذ بمغ ) ( )سنة رطبة( فقد1997.اما سنة )( 2/كـثا/
,يميو فصؿ الخريؼ اذ (2/كـثا/لتر 42.8وبنموذج تصريؼ ) (%27.2/ثا وقد سجؿ اعمى نسبة جرياف بمغت )

 ثالتر/41.4ونموذج تصريؼ بمغ ) (/ثا 3ـ58.2وبمتوسط تصريؼ )( %26.3ساىـ بنسبة جرياف وصمت الى )
 3ـ 50.6,52.3,بينما احتؿ فصؿ الشتاء والربيع المرتبة الثالثة والرابعة عمى التوالي بمتوسط تصريؼ ) (2/كـ
.وفي سنة ( 2/كـ ثالتر /  37.2,36.06( وبنموذج تصريؼ )% 23.6,22.9عمى التوالي وبنسبة جرياف )(/ثا 
( ومتوسط تصريؼ %27.8( )سنة متوسطة( ,اذ ساىـ فصؿ الصيؼ بأعمى نسبة جرياف بمغت )1987)
,يميو فصؿ الخريؼ اذا ساىـ بمتوسط تصريؼ بمغ (2/كـ ثالتر /34.2ونموذج تصريؼ بمغ )(/ثا 3ـ48.1)
في  مساىمة  فصؿ الشتاء(. اما %26.1وبنسبة جرياف ) (2/كـ ثالتر /32.2ونموذج تصريؼ ) (/ثا 3ـ45.3)

 (/ثا 3ـ42.5( ومتوسط تصريؼ )24.5%السنة المائية المتوسطة  فتاتي  بالمرتبة  الثالثة بنسبة جرياف )
,ليحتؿ فصؿ الربيع المرتبة االخيرة مف حيث متوسط التصريؼ اذ بمغ  (2/كـ ثالتر /30.2تصريؼ )وبنموذج 

( )سنة 2013( .وتعد سنة )%21.6ونسبة جرياف )( 2/كـ ثالتر /26.6وبنموذج تصريؼ ) (/ثا 3ـ37.4)
/ثا 3(ـ25.02( ومتوسط تصريؼ بمغ )30.1%جافة( اذ احتؿ فصؿ الصيؼ اعمى نسبة مساىمة لمجرياف )

وذلؾ نتيجة لزيادة االطالقات المائية في ىذا الفصؿ , بينما تاله  (2/كـ ثالتر /17.8وبنموذج تصريؼ بمغ )
 2/كـ ثالتر /15.8ونموذج تصريؼ بمغ ) (/ثا3ـ22.2بالمرتبة الثانية فصؿ  الخريؼ اذ بمغ متوسط التصريؼ )

 3ـ 18.4,17.6بينما احتؿ فصمي الشتاء والربيع المرتبة الثالثة والرابعة عمى التوالي اذ بمغ متوسط التصريؼ )(
 (.21.1%,22.1عمى التوالي وبنسبة جرياف )(ٕ/كـ ثالتر / 13.1,12.5عمى التوالي وبنموذج تصريؼ ) (/ثا

السنوات الرطبة  يستنتج مما سبؽ ىناؾ تبايف في معدالت التصاريؼ الفصمية بيف فصؿ وأخر تبعًا لمتبايف مابيف
والمتوسطة والجافة نتيجة لمتبايف في الظروؼ المناخية التساقط المطري ودرجة الحرارة مابيف االنخفاض 
واالرتفاع ومعدالت التبخر وذوباف الثموج في اعالي الفرات وكذلؾ تبايف كمية المياه الجوفية كونيا مصدر ثانوي 

 طالقات المائية مف المناطؽ المغذية لمنطقة الدراسة بيف فصؿ وأخرالتبايف اال فضاًل عفلتغذية منطقة الدراسة 
 .المزارعيففضاًل عف التجاوزات الحاصمة عمى المجرى مف قبؿ 

 خصائص التصريف الشيري :  -3
الغرض مف تحديد نظاـ الجرياف الشيري وتحديد مقادير التصاريؼ العالية والواطئة ومعرفة مقدار تباينيا ذو    

درجة التنظيـ الطبيعي لمجرياف الشيري ,اذ اف زيادة نسبة الجرياف او نقصانيا ترتبط بشكؿ او بأخر أثر عمى 
وعممية تنظيـ تيار النيرمف خالؿ زيادة  وفترات ذوباف الثموج ومصادر التغذية الجوفية ير التساقط  المط بمواسـ

التصاريؼ الشيرية ميمة لغرض عمؿ موازنة اف تحديد  اذ. االطالقات المائية او نقصانيا حسب الحاجة المائية
مائية عف طريؽ االستفادة مف مياه فترة الفيضانات وخزنيا واالستفادة منيا في مواسـ شحة المياه لغرض سد 
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. ولمعرفة خصائص التصريؼ الشيري المائي اعية واالستخدامات البشرية االحتياجات المائية لألغراض الزر 
 ب االتية : البد مف التطرؽ الى الجوان

 نظـام الجريان الشيري : -أ
لنظاـ الجرياف في منطقة الدراسة لمسنوات المائية المختمفة )الرطبة  يايدرولوجيةيمكف التعرؼ عمى الخصائص ال

(,ىناؾ 24) جدوؿ,والمتوسطة ,والجافة( مف خالؿ دراسة النظاـ الشيري لمجرياف في المنطقة .اذ يظير مف 
( في 1985-2014منطقة اذ سجؿ اعمى نسبة لمجرياف الشيري لممدة )التبايف  في كمية الجرياف الشيري في 

(عمى التوالي .يعود سبب ارتفاع نسبة % 9.7,  9.6, 9.8)تشكؿ نسبة وز ,واب ,وتشريف الثاني ( اذ شير )تم
لؾ لسد االحتياجات المائية ,اذ ترتفع درجات وذ,واب  الفصؿ الحارالجرياف الى زيادة االطالقات المائية في 

الحرارة وتزداد معدالت التبخر ويقؿ التساقط مما يؤدي الى انخفاض منسوب المياه في المنطقة االمر الذي 
)سدة اليندية( لسد المتطمبات المائية,اما ارتفاع نسبة  المصدر المائياالطالقات المائية مف يتطمب زيادة 

يف الثاني يعود الى التساقط المطري وبالتالي زيادة كمية المياه الجارية خالؿ ىذا الشير الجرياف في شير تشر 
 التوالي عمى(% 7.2,  6.8, 6.0وشباط و مايس والبالغة )الفصؿ البارد,بينما سجمت ادنى نسبة لمجرياف في 

وانخفضت ىذه ني الثا( في تشريف %9.3( سجؿ أعمى نسبة لمجرياف والبالغة  )1997وفي السنة الرطبة )
 الفصؿ الحار( )سنة متوسطة( فقد سجؿ في 1987( .اما سنة )6.5%ليصؿ الى )الفصؿ الباردالنسبة في 

( . اما في %6.3( , وفي شير اذار سجمت ادنى نسبة لمجرياف بمغت )10.1%اعمى نسبة لمجرياف فقد بمغت )
( وسجمت في شير نيساف %11.9بمغت ) الحارالفصؿ ( سجمت اعمى نسبة جرياف في 2013السنة الجافة )

( .ىذا التفاوت والتبايف في نسبة الجرياف بيف السنوات الرطبة والمتوسطة 5.6%ادنى نسبة لمجرياف بمغت )
والجافة الى التبايف في العوامؿ المناخية مف تساقط مطري درجات حرارة معدالت تبخر فضاًل عف عوامؿ التحكـ 

وبالتالي اثر ذلؾ عمى  اليايدرولوجيالمائية ىذا ادى التبايف في النظاـ  باإلطالقات البشري مف خالؿ التحكـ
 تبايف خصائص نظاـ الجرياف الشيري في منطقة الدراسة .
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  : خصائص التصريف الشيري العالي -ب 
تحظى دراسة التصاريؼ الشيرية العالية بأىمية وذلؾ لتحديد ذروة التصريؼ الشيري بحسب االطالقات       

االمطار  كميات عمى المائية وحسب العوامؿ المناخية أذ تعتمد مناطؽ التغذية التي ترفد منطقة الدراسة بالمياه 
  (1)لعراؽ .والثموج المتساقطة عمى حوض نير الفرات سواء خارج او داخؿ ا

الفصؿ ( في 1985-2014سجؿ  لمتصاريؼ الشيرية العالية لممدة )مقدار اف اعمى  (25) جدوؿيتضح مف 
( في تشريف اذ بمغ 2001لسنة )مقدار وسجؿ ادنى  (/ثا 3ـ67.81( )سنة رطبة( اذ بمغ )1994لسنة ) الحار

 شكؿ( و 26)جدوؿ(  بينما يظير %79( بينما بمغ معامؿ التغير )2.49/ثا وبمدى جرياف بمغ ) 3(ـ27.22)
( فقد بمغ 4اف ىناؾ تبايف في التصاريؼ الشيرية وقد انعكس ذلؾ عمى نصيب الوحدة المساحية )كـ((14

 .(/ثا  3ـ 50.30(  بمغ )1985-2014لمتصاريؼ الشيرية العالية  لممدة   )
 (25) جدوؿ

 (1985-2014/ثا لممدة ) ٖلمتصريؼ الشيري العالي ـاالدنى و الحد االعمى 

 (17) جدوؿالمصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 

 

 

 

 

 

 

وأثره في تكويف االشكاؿ االرضية لنير الفرات بيف مدينتي الكفؿ  اليايدرولوجيمحمد حسيف محيسف المنصوري النظاـ  (1)
 114والشنافية واستثماراتو  ,مصدر سابؽ , ص

الحد االدنى  الشير مدى الجرياف معامؿ التغير
لمتوسط 
 التصريؼ

 /ثا ٖـ

الحد االعمى  الشير السنة
لمتوسط 
 التصريؼ

 /ثا ٖـ

 المحطة السنة
 
 

تشريف  2.49 79%
 الثاني

 ناظـ 1994 67.81 تموز 2001 27.22

 شط الدغارة
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 (26) جدوؿ
 (1985-2014/ثا( لشط الدغارة لممدة)3متوسط التصريؼ الشيري العالي )ـ

 السنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر /ثا 3التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼ ـمتوسط 

 1985 تشريف الثاني 54.20
 1986 تشريف الثاني 53.33
 1987 تمػوز 52.77
 1988 تشريف الثاني 50.72
 1989 تشػريف الثاني 52.08
 1990 تشريف الثاني 51.48
 1991 تشريف الثاني 54.94
 1992 أب 60.39
 1993 أب 61.38
 1994 تموز 67.81
 1995 أب 65.15
 1996 تمػوز 64.10
 1997 تشريف الثاني 61.87
 1998 أب 63.11
 1999 كانوف االوؿ 61.13
 2000 كانوف االوؿ 32.91
 2001 تشريف الثاني 27.22
 2002 أب 45.04
 2003 كانوف االوؿ 53.88
 2004 تموز 53.21
 2005 تمػوز 51.97
 2006 تموز 51.73
 2007 تمػوز 53.21
 2008 تشريف الثاني 50.45
 2009 تشػريف االوؿ 40.29
 2010 أب 36.38
 2011 تمػوز 40.1
 2012 تشريف الثاني 48.76
 2013 تموز 30.02
 2014 تشريف الثاني 49.59
 المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ 51.30

 (17) جدوؿر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى المصد    
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 :  خصائص التصريف الشيري الواطئ -ج
كمية التصاريؼ المارة  فية عوامؿ تـ ذكرىا سابقًا تؤثر تتبايف التصاريؼ الواطئة مف شير ألخر تبعُا لعد       

 خالؿ وحدة مساحية. 
( في 1985-2014( اعمى متوسط لمتصاريؼ الشيرية الواطئة في منطقة الدراسة لممدة)27) جدوؿيتضح مف 

ية وسط التصاريؼ الشير .بينما سجؿ ادنى مت(/ثا  3ـ43.31اذ بمغ )لفصؿ البارد( )سنة رطبة ( ال1997سنة )
اف مدى الجرياف  كذلؾ ,ويتضح(/ثا 3ـ12.37اذ بمغ) الفصؿ الباردفي ( )سنة جافة(2001في سنة ) الواطئة

( اف 15) شكؿ(و 28)جدوؿ(.يتضح مف %ٙٔٔ( وبمعامؿ تغير بمغ )3.50لمتصاريؼ الشيرية الواطئة بمغ )
 (/ثا3ـ 26.69)   ( بمغ1985-2014متوسط التصريؼ العاـ لممدة)

 (27جدوؿ )

 (1985-2014لممدة ) ئالواط الحد االعمى واالدنى لمتصريؼ الشيري

 (17) جدوؿالمصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد 

 يف اليومية :ارر خصائص التص -4
لمتصاريؼ بيف يوـ واخر وتبعًا لمسنوات  اً زماني اً مف خالؿ مالحظة التصاريؼ اليومية اف ىناؾ تباين يتضح   

المائية الرطبة والمتوسطة والجافة وسيتـ توضيح ىذا التبايف مف خالؿ التطرؽ لمتصاريؼ اليومية مف الجوانب 
 االتية :

          :   اليخصائص التصريف اليومي الع - أ
تتبايف التصاريؼ اليومية مف سنة ألخرى وذلؾ تبعًا لمميزات السنة المائية ,اذ تتميز السنوات الرطبة بارتفاع 
متوسط التصريؼ اليومي وبينما ينخفض ىذا المتوسط في السنوات الجافة يرتبط ذلؾ بالعوامؿ الطبيعية 

 .والبشرية المؤثرة 

معامؿ 
 التغير%

مدى 
 الجرياف

 الحد االدنى السنة الشير
ط متوس

/ثا ٖالتصريؼ ـ  

 الحد االعمى السنة الشير
متوسط 
ثا/ٖالتصريؼ ـ  

ةالمحط  

 

116% 

 

3.50 

 

 كانوف الثاني

 

 

2001 

 

12.37 

 

كانوف 
 الثاني

 

1997 

 

43.31 

 ناظـ

 شط

 الدغارة
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 (28) جدوؿ
 (1985-2014ثا( لشط الدغارة لممدة )/3)ـ لواطئري ايمتوسط التصريؼ الش

 السنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر /ثا 3متوسط التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼ ـ
 1985 اب 35.88
 1986 مايس 27.06
 1987 اذار 32.93
 1988 كانوف الثاني 25.94
 1989 شباط 37.15
 1990 شباط 30.44
 1991 كانوف الثاني 25.95
 1992 كانوف الثاني 34.65
 1993 كانوف الثاني 27.22
 1994 كانوف الثاني 36.87
 1995 كانوف الثاني 41.08
 1996 كانوف الثاني 40.59
 1997 كانوف الثاني 43.31
 1998 كانوف الثاني 24.99
 1999 كانوف الثاني 35.93
 2000 كانوف الثاني 16.58
 2001 كانوف الثاني 12.37
 2002 كانوف الثاني 12.62
 2003 كانوف الثاني 27.22
 2004 كانوف الثاني 19.8
 2005 شباط 23.51
 2006 شباط 25.25
 2007 كانوف الثاني 21.78
 2008 كانوف الثاني 23.51
 2009 تموز 19.8
 2010 نيساف 22.28
 2011 شباط 15.1
 2012 مايس 26.24
 2013 مايس 15.35
 2014 كانوف الثاني 19.55
 المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ 26.69

 (17) جدوؿالمصدر : مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى 
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 9/8سجؿ في تاريخ )( 1985-2014(اف اعمى متوسط تصريؼ يومي لممدة )29) جدوؿيتضح مف       
بينما سجؿ ادنى متوسط ( 2/كـ ثالتر /50.45) ريؼ بمػػػػػػػػغوبنموذج تص (/ثا 3ـ 70.78( اذ بمغ )1993/

,وبذلؾ ( 2/كـ3/ـلتر 27.87( وبنموذج تصريؼ )39.10( بمتوسط بمغ ) 2002/  7/ 15تصريؼ في تاريخ )
( . ويتضح مف 57.69%وبمعامؿ تغير بمغ )( 1.81فقد بمغ مدى الجرياف لمتصاريؼ اليومية العالية )

( اف متوسط التصاريؼ اليومية العالية تتبايف مابيف االنخفاض واالرتفاع وىذا ينعكس 16) شكؿ( و 30)جدوؿ
عمى نصيب الوحدة المساحية اذ توجد عالقة طردية مابيف متوسط التصريؼ اليومي ومابيف نصيب الوحدة 

 /ثا . 3(ـ54.91( )1985-2014اليومي العاـ  لممدة )متوسط التصريؼ بمغ المساحية ,فقد 
 

 (29) جدوؿ
 (1985-2014لممدة ) ليومي العاليريؼ االحد االعمى واالدنى لمتص

 . 2015وزارة الموارد المائية ,المركز الوطني لمموارد المائية ,قسـ المدلوالت المائية ,بغداد ,بيانات غير منشورة ,المصدر : 

 :التصريف اليومي الواطئخصائص  -ب
تتبايف التصاريؼ اليومية الواطئة تباينًا زمانيًا اذا تتبايف مف يوـ ألخر تبعًا لمتبايف في السنوات          

 9/ 17( اف اعمى متوسط لمتصاريؼ اليومية الواطئة سجمت في تاريخ )31) جدوؿالمائية, اذ يظير مف 
 (2/كـ ثالتر /17.64وبنموذج تصريؼ بمغ ) (/ثا 3ـ24.75( )سنة رطبة( بمتوسط تصريؼ بمغ )1995/

 3ـ4.9( )سنة جافة( ليصؿ الى ) 2014/  4/ 7,بينما سجؿ ادنى متوسط لمتصاريؼ اليومية الواطئة في )
 ( وقد بمغ معامؿ التغير 5.05,ليبمغ مدى الجرياف ) (2/كـ ثالتر /3.49وبمغ نموذج التصريؼ ) (/ثا
وبذلؾ تتبايف التصاريؼ اليومية الواطئة مف سنة ألخرى ومف يوـ ألخر تبعًا لمسنوات المائية  (49.3%)

عوامؿ مناخية ومنيا الالرطبة والمتوسطة والجافة وىذه السنوات تتبايف بدورىا بالعوامؿ الطبيعية منيا 
قات المائية مف منطقة العوامؿ البشرية مف خالؿ التحكـ باالطال فضاًل عف( االسقاءطوبوغرافية )مساحة

   العراؽ في المائية  الموارد   عمى تأثيرا سمبيُا  تت عمى نير الفرات والتي اثر مقدار التغذية كذلؾ السدود التي ا

معامؿ 
 )%(التغير

 مدى

 الجرياف

 

 التاريخ

نموذج متوسط 
التصريؼ 
 ٕلتر/ثا/كـ

الحد االدنى 
 التصريؼلمتوسط 
 /ثا 2ـ

 

 التاريخ

نموذج متوسط 
التصريؼ 

 ٕ/كـلتر/ثا

الحد االعمى 
لمتوسط 

 /ثا 3ـ التصريؼ

 

 المحطة

 

57.69 

 

1.81 

 

15/7/2002 

 

27.87 

 

39.10 

 

9/8/1993 

 

50.45 

 

70.78 

 شط ناظم

 الدغارة
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 (30ؿ )الجد
 (1985-2014) ة/ثا( لشط الدغارة لممد3متوسط التصريؼ اليومي العالي )ـ

التاريخا /ثا 3متوسط التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼ ـ  السنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

50 12/9 1985 
56.92 10/4 1986 
54.45 7/5 1987 
52.96 11/21 1988 
58.65 4/4 1989 
61.87 7/8 1990 
60.88 8/14 1991 
63.11 9/23 1992 
70.78 8/9 1993 
64.59 7/15 1994 
65.58 10/11 1995 
64.10 12/1 1996 
66.82 7/15 1997 
59.4 2/8 1998 
56.92 1/1 1999 
54.20 4/8 2000 
47.02 3/10 2001 
39.10 7/15 2002 
56.67 6/25 2003 
54.45 10/15 2004 
51.97 6/17 2005 
51.97 11/22 2006 
59.4 10/5 2007 
49.5 9/24 2008 
44.55 1/17 2009 
40.83 7/12 2010 
49.74 12/9 2011 
42.07 4/2 2012 
44.55 9/7 2013 
54.45 11/24 2014 
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالمقدار  54.91  

 . ٕ٘ٔٓوزارة الموارد المائية ,المركز الوطني لمموارد المائية ,قسـ المدلوالت المائية ,بغداد ,بيانات غير منشورة ,المصدر :       
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 (1985-2014لممدة ) االدنى لمتصريؼ اليومي الواطئالحد االعمى و ( 31) جدوؿ

معامؿ 
 التغير%

مدى 
 الجرياف

 

 التاريخ

نموذج متوسط 
التصريؼ 
 ٕلتر/ثا/كـ

دنى الحد اال
 لمتوسط التصريؼ

 /ثا 3ـ

 

 التاريخ

نموذج متوسط 
التصريؼ 
 ٕلتر/ثا/كـ

الحد االعمى 
لمتوسط 

 /ثا 3ـ التصريؼ

 

 المحطة

 

134 

 

5.05 

 

2014/4/7 

 

3.49 

 

4.9 

 

1995/9/17 

 

17.64 

 

24.75 

 ناظـ

 صدر

 الدغارة

 . ٕ٘ٔٓوزارة الموارد المائية ,المركز الوطني لمموارد المائية ,قسـ المدلوالت المائية ,بغداد ,بيانات غير منشورة ,المصدر : 
 

فضاًل عف اف ىنالؾ جوانب سمبية يقوـ بيا الفالحيف تؤثر بشكؿ او بأخر , صوصاً الدراسة خومنطقة   عموماً 
عمى التصاريؼ اليومية منيا عدـ التزاـ الفالحيف بالحصص المائية والتجاوزات عمى المجرى مف خالؿ شؽ 
   الجداوؿ دوف اي رقابة مف الجيات المسؤولة  فضاًل عف التجاوزات عمى االكتاؼ الطبيعية لممجرى زراعتيا 
كؿ ىذه العوامؿ ادت الى  تبايف التصاريؼ اليومية الواطئة وقد بمغ متوسط التصريؼ في منطقة الدراسة  

 ( .17) شكؿ( و 32) جدوؿ (/ثا 3ـ14.78( بمغ )2014-1985لممدة )
 : ة رجوعومديف اليومي العالي و ر التص (1)تكرار احتمالية

بغية تحديد الطاقة االستيعابية لمسدود  يايدرولوجيةال ف دراسة احتمالية التكرار ذات أىمية في الدراساتا
 والخزانات القائمة والمقترح اقامتيا عمى االنيار ,المقصود باحتمالية التكرار ىو احتماؿ تكرار كمية التصريؼ

الرجوع المدة الزمنية التي تستغرقيا اي كمية تصريفية لتعود مرة  مدة زمنية معينة في حيف تعني مدة خالؿ 
 واستخداـ  (2)مدة الرجوع  وحساب  أخرى .وتـ استخراج احتمالية التكرار بتشكيؿ المدرجات التكرارية الصاعدة

               ( احتمالية التكرار                                                                                                           1)
                                                                                                                                          

 

   
                 p=   

                                                                                                                                          
  =p      احتمالية التكرار m المقدار= الرتبة مف حيث تسمسؿ n                      عدد السنوات = 

                                                                              91ينظر الى : حسف سوادي نجيباف الغزي ,مصدر سابؽ ,ص
 الرجوع  مدة(2)

                                                                                                                               T=   
 

 
T ,   فترة الرجوع=n ,   عدد السنوات=m المقدار= رتبة   

، الموصؿ ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، ينظر الى: لوناب ليبولر ، الماء ىو االساس ، ترجمة . رياض حامد الدباغ ومحمد شامؿ دحاـ 
 92، ص  1980جامعة الموصؿ ، 

 56كاظـ موسى محمد , , التصاريؼ الحرجة في مياه دجمة والفرات ,مصدر سابؽ ,ص -1
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 (32) جدوؿ
 (1985-2014) ة/ثا( لشط الدغارة لممد3متوسط التصريؼ اليومي الواطئ )ـ

التاريخا /ثا 3متوسط التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼ ـ  السنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

12.37 8/8 1985 
7.42 4/16 1986 
17.32 9/6 1987 
17.32 3/2 1988 
22.27 4/30 1989 
19.8 5/15 1990 
21.03 1/17 1991 
15.59 2/2 1992 
7.42 12/19 1993 
17.32 5/3 1994 
24.75 9/17 1995 
17.32 4/18 1996 
19.55 2/27 1997 
14.85 1/18 1998 
13.61 1/12 1999 
12.12 12/12 2000 
9.9 5/27 2001 

12.37 1/2 2002 
5.19 9/9 2003 
12.37 2/7 2004 
12.37 1/27 2005 
17.32 2/7 2006 
18.56 5/29 2007 
12.37 6/29 2008 
12.87 4/15 2009 
18.81 5/31 2010 
9.9 2/12 2011 

22.02 3/22 2012 
14.60 1/7 2013 
4.9 4/7 201 

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالمقدار  14.78  
  2015وزارة الموارد المائية ,المركز الوطني لمموارد المائية ,قسـ المدلوالت المائية ,بغداد ,بيانات غير منشورة ,المصدر :         
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 .الستخراج احتمالية التكرار  (بؿوي )معادلة 
بمغ احتماؿ  (/ثا 3ـ70.78( اف اعمى تصريؼ يومي لمنطقة الدراسة والبالغ )33) جدوؿ جدوؿيتضح مف    

( سنة ,بينما 31يقع بحدود )اعمى تصريؼ الرجوع( مدة الزمنية الالزمة لتكرار)  المدة ( ,اف 0.032تكرارىا )
( 0.967واف احتماؿ تكراره وصؿ الى ) (/ثا 3ـ30.10العالية بمغ ) نجد اف ادنى تصريؼ يومي لمتصاريؼ

اريؼ اليومية العالية وارتفع .يالحظ مما سبؽ اف كمما ارتفعت كمية التص (سنة 1.03رجوع بمغت ) مدةوب
الرجوع طويمة المدى عمى العكس مف مدة قابؿ تكوف مالمياه في منطقة الدراسة قؿ احتماؿ تكرارىا وبالستوى م

ذلؾ في التصاريؼ المنخفضة يكوف احتماؿ تكرارىا اكثر مما ىي عميو في التصاريؼ العالية وال تحتاج الى 
ة رجوع طويمة المدى لمعودة مرة ثانية .اي انو توجد عالقة عكسية مابيف التصاريؼ العالية واحتمالية مد

كمما قؿ احتماؿ تكرارىا بينما توجد عالقة طردية بيف التصاريؼ العالية التكرار كمما كانت التصاريؼ اعمى 
ة الرجوع اي كمما ارتفعت كمية التصاريؼ زادت المدة الزمنية التي تستغرقيا لمعودة مرة ثانية وكذلؾ الحاؿ مدو 

مت المدة بالنسبة لمتصاريؼ ذات الكميات المنخفضة ,كمما انخفضت التصاريؼ ازدادت احتمالية تكرارىا وق
 الزمنية الالزمة لمعودة مرة ثانية .
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 (33)جدوؿ
 (1985-2014/ثا( لشط الدغارة لممدة )3)ـ العالي تمالية التكرار ومدة الرجوع لمتصريؼ اليومياح

 احتمالية التكرار مدة الرجوع
/  3التصريؼ اليومي)ـ

 تنازلياً  اً ثا (ترتيب
 3التصريؼ اليومي العالي )ـ

 ت السنة ثا(

31 0.032 70.78 50 1985 1 
15.5 0.064 66.82 56.92 1986 2 
10.33 0.096 65.58 54.45 1987 3 
7.75 0.129 63.59 52.96 1988 4 
6.2 0.161 64.10 58.65 1989 5 
5.16 0.193 63.11 61.87 1990 6 
4.42 0.225 61.87 60.88 1991 7 
3.87 0.258 60.88 63.11 1992 8 
3.44 0.290 59.4 70.78 1993 9 
3.1 0.322 59.4 64.59 1994 10 
2.81 0.354 58.65 65.58 1995 11 
2.58 0.387 56.92 64.10 1996 12 
2.38 0.419 56.92 66.82 1997 13 
2.21 0.451 56.67 59.4 1998 14 
2.06 0.483 54.45 56.92 1999 15 
1.93 0.516 54.45 54.20 2000 16 
1.82 0.548 54.45 47.02 2001 17 
1.72 0.580 54.20 39.10 2002 18 
1.63 0.612 52.96 56.67 2003 19 
1.55 0.645 51.97 54.45 2004 20 
1.47 0.677 51.97 51.97 2005 21 
1.40 0.709 50 51.97 2006 22 
1.34 0.741 49.74 59.4 2007 23 
1.29 0.774 49.5 49.5 2008 24 
1.24 0.806 47.02 44.55 2009 25 
1.19 0.838 44.55 40.83 2010 26 
1.14 0.870 44.55 49.74 2011 27 
1.10 0.903 42.07 42.07 2012 28 
1.06 0.935 40.83 44.55 2013 29 
1.03 0.967 30.10 54.45 2014 30 

 2015.,بغداد ,بيانات غير منشورة, لمموارد المائية ,قسـ المدلوالت المائيةوزارة الموارد المائية ,المركز الوطني المصدر:
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 : River Loadثالثُا : الحمولة النيرية   
,اذ ينقميا النير عف طريؽ مف الحوض التي يحمميا النير انواع المواد المتدفقة  ىي مجموع كافو      

,اذ اف النير يستعمؿ طاقتو لحمؿ او نقؿ المواد مثؿ الطيف والرمؿ  الدحرجة او الدفع عمى طوؿ مجرى النير
والحصى والحمولة الذائبة بواسطو اربع عمميات ىي الحمولة القالعة والحمولة الذائبة والحمولة المتدحرجة 

حمولة وتتبايف كميو الحمولة النيرية وانواعيا حسب طاقو النير وقدرتو عمى حمميا ,وتتجمى اىميو ال والقافزة
النيرية بكونيا جزء مف الكتمة المائية الجارية في االنيار والمحدد االساسي في نوعية وكمية المياه لذلؾ 

تناقص التصرؼ  في كونيا مؤثرة   يايدرولوجيةال اكتسبت الحمولة النيرية اىمية خاصة في الدراسات
ري اذ تزداد كمية الرواسب النيرية كمما ازداد وترتبط الحمولة النيرية بعالقة طردية مع التصريؼ الني (1)المائي

التصريؼ النيري اذ تزداد قدرة النير عمى تعرية جوانب النير وبالتالي زيادة كمية الرواسب وكذلؾ يؤدي 
مؿ الرواسب تتألؼ حالقدرة االستيعابية لممجرى عمى  ارتفاع التصريؼ الى ارتفاع مناسيب المياه وبالتالي تزداد

سيتـ التطرؽ الييا التي  وكذلؾ الحمولة الذائبة )الحمولة الصمبة(يرية مف الحمولة القاعية والعالقةالحمولة الن
                                         .ضمف الخصائص النوعية لممياه

      :  Suspended Loadالعالقة   الحمولة1- 
الرواسب المكونة مف المواد الغرينية والطينيو والرممية والحصوية في مياه النير (2)ويقصد بالحمولة العالقة     

, اذ تتبايف كميو الرواسب تبعا لقدرة  (3)والتي تحدث نتيجة التعرية في المنحدرات والجداوؿ والمسيالت المائية
حركة الرواسب لعالقة واف عمى حركو الرواسب ا وقوه النير عمى حمؿ ىذه الرواسب اذ تعمؿ قوه المياه الجارية

نما بانحدار النير اذ تزداد حركو الجزيئات كمما زاد االنحدار في حيف تقؿ في  ال تحدد بحجـ الجزيئات وا 
المناطؽ قميمو االنحدار كما ىو الحاؿ في منطقو الدراسة كذلؾ تعتمد عمى قوه المياه الجارية اذ تزداد قدره 

رعة المياه وتتبايف كميو الرواسب تبعا لمجموعو مف العوامؿ الطبيعة النير عمى حمؿ الرواسب كمما ازداد س
 جدوؿمف  تضح. ي وكميو االمطار المتساقطة والغطاء النباتي والتكويف الجيولوجي وسرعة اتجاه الرياح

  عالقة اف ىنالؾ يظير ذلؾ فضاًل عف ًا زمانيفي منطقة الدراسة تتبايف تباينًا  الرواسب العالقة كميواف (34)
حمداف باجي نوماس ,صفاء عبد االمير االسدي ,عبدالزىرة عبد الرسوؿ الحمو , العوامؿ المؤثرة في الخصائص الكمية والنوعية (1)

 115-116, ص 15,2011لمحمولة النيرية في شط العرب , مجمة البحوث الجغرافية , العدد
 العالقة وفؽ المعادلة االتية  الحمولةتـ قياس ( 2)

                                                                                                        A × Q S =   

 S ( باألطناف= الحمولة العالقة     ,  )A( 0.163=معامؿ ثابت ومقداره    )Qثا3= متوسط التصريؼ ـ/ 
مد اهلل عبد اهلل محسف الجبوري , التشكؿ المائي لنير دجمة مابيف مصب الزابيف في العراؽ)دراسة في الجغرافية ينظر الى : 

 . 134, ص مصدر سابؽالطبيعية(,
 . 94حسف سوادي نجيباف الغزي ,مصدر سابؽ ,ص (3) 



  هاٌدرولوجٌة........................... الخصائص ال.......الفصل الثالث ............................

140 

 

 (34) جدول

 (1985-2014لشط الدغارة للمدة) /الف طنالحمولة العالقة السنوٌة 3االٌراد المائً السنوي /ملٌار م

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    (17) جدول من عمل الباحثة اعتماداً علىالمصدر:           

الف طن /الحمولة العالقة   3مليار م /االيراد المائي السنوي   السنة المائية 3
6.909 1.33 1985 
6.43 1.24 1986 
7.069 1.36 1987 
7.308 1.41 1988 
7.359 1.42 1989 
6.785 1.31 1990 
6.495 1.25 1991 
7.804 1.50 1992 
7.602 1.47 1993 
9.015 1.74 1994 
8.890 1.71 1995 
8.679 1.67 1996 
9.022 1.74 1997 
8.443 1.63 1998 
7.176 1.38 1999 
4.285 0.82  2000  
3.452 0.66 2001 
4.211 0.81 2002 
6.381 1.23 2003 
6.262 1.21 2004 
6.686 1.29 2005 
6.622 1.28 2006 
6.779 1.31 2007 
6.322 1.22 2008 
4.493 0.87 2009 
4.559 0.88 2010 
6.417 1.24 2011 
5.819 1.12 2012 
3.398 0.65 2013 
6.130 1.18 2014 

االيراد / مجموع الحمولةمقدار  1.26 196.802    
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كمما ازداد قدرة النير عمى حمؿ الرواسب  المائي وكميو الحمولة اذ كمما ازداد االيراد المائي االيرادبيف كميو  ما
وبالتالي يزداد مجموع الحمولة العالقة في منطقو الدراسة وتقؿ كمما انخفض االيراد المائي اذ اف مجموع الحمولة 

يراد مائي بمغ معدلو لممدة ذاتيا وبإ (الؼ طف802.196()1985-2014في شط الدغارة بمغت لممدة)العالقة 
( الؼ طف 9.022( بمغت )1997وقد سجؿ اعمى مجموع لكمية الحمولة العالقة في سنة)(3ـ مميار1.26)

ليصؿ الى  ( الى ادنى مجمػػػػػػػوع2013بينما انخفض ىذا المجموع سنة )(3ـ مميار 1.74وبإيراد مائي )
الحمولة  كميةفي ؾ تبايف ل( ىنا35) جدوؿ. يتضح مف (3ـ مميار0.65مائي ) وبإيراد (الؼ طف 3.398)

الفصؿ في  (1985-2014) اذ سجؿ اعمى مجموع لمحمولة العالقة لممدةمنطقة القة مف شير ألخر في العال
بينما سجؿ ادنى مجموع لمحمولة العالقة ( 3مميوف ـ 126.63وبإيراد مائي )(الؼ طف 7.706اذا بمغت) الحار
 وىي  (ٜٜٚٔ)  سنة .اما في  3)ـمميوف  77.13وبإيراد مائي ) (الؼ طف 4.694بمغت ) اذالفصؿ الباردفي 

 (35)جدوؿ

 (1985-2014الحمولة العالقة الشيرية لسنوات مائية متباينة لشط الدغارة لممدة )و شيري االيراد المائي ال

 (ٚٔ)جدوؿالمصدر : مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى      

 السنة الجافة

(2013) 

 السنة الرطبة

(1997) 

 العاـ

(2014-1985) 

 السنوات المائية

 

 

 االشير 

الحمولة 
الؼ  /العالقة

 طف

 االيراد المائي
 /الشيري
 3ـ مميوف

الحمولة 
العالقة 

 الؼ طف/

 االيراد المائي
 مميوف /الشيري
 3ـ

الحمولة 
 /العالقة

 الؼ طف

 االيراد المائي
 مميوف /الشيري
 3ـ

 كانون الثاني 77.13 4.694 116 7.059 43.09 2.622
 شباط 79.85 5.380 136.51 9.198 47.90 3.227
 اذار 104.18 6.340 145.16 8.834 62.96 3.832
 نيسان 95.56 6.009 135.35 8.511 36.57 2.299
 مايس 93.28 5.677 122 7.424 41.11 2.502
 حزيران 107.82 6.780 150.10 9.439 55.80 3.509
 تموز 126.63 7.706 163.06 9.923 80.40 4.893
 اب 123.84 7.537 165.43 10.044 62.96 3.832
 ايمول 110.91 6.974 148.83 9.359 53.88 3.388
 تشرين االول 113.16 6.886 148.49 9.036 57.55 3.502
 تشرين الثاني 120.76 7.594 160.36 10.084 63.50 3.993
 كانون االول 106.84 6.502 153.79 9.359 52.36 3.186
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 165.43مائي ) وبإيراد ( الؼ طف10.044)سنة رطبة( فقد سجؿ شير اب اعمى مجموع لمحمولة فقد بمغت ) 
مميوف  116مائي ) وبإيراد (الؼ طف 7.059ادنى مجموع لمحمولة فقد بمغ )الفصؿ البارداما في , ( 3مميوف ـ

( الؼ طف 4.893اذ بمغ ) الفصؿ الحار( سجؿ اعمى مجموع لمحمولة في 2013الجافة ), اما في السنة 3)ـ
بينما انخفض ىذا المجموع ىذا المجموع في شير نيساف ليصؿ الى ( 3مميوف ـ 80.4بينما بمغ االيراد المائي )

بيف ما  العالقةىذا التبايف في كمية الحمولة يعود .( 3مميوف ـ ٚ٘.ٖٙ)غمائي بم وبإيراد (الؼ طف 2.229)
ويقؿ  الرطبةالى التبايف في كمية التصريؼ النيري اذ تزداد الحمولة العالقة في السنوات  االنخفاض واالرتفاع 
التكوينات الجيولوجية والتربة وشده االنحدار وقمتو وزياده  وطبيعةتساقط االمطار  فضاًل عففي السنوات الجافو 

ىذا العوامؿ ادت بشكؿ او  البشريةبعض العوامؿ  فضاًل عفؿ الطبيعية سرعو المياه او انخفاضيا ىذه العوام
 .الدراسة  ةباخر الى تبايف  كمية الحمولة العالقة في منطق

 :Bed Load  الحمولة القاعية -2
ذرات االحياف بعض مف مواد خشنة  صخور خشنة وحصى ورماؿ وفي   (1)تتألؼ الحمولة القاعية         

اذ تكوف ىذه المواد عمى مقربة مف القاع لكنيا في  (2)تبعًا لطبيعة جرياف النير والتضاريسالغريف الخشنة 
وتكوف حركة   (3)مجرى النير  ىايدرولوجيةتماس مستمر معو مما يجعؿ  مواد الحمولة القاعية تؤثر عمى 

مما يجعؿ النير غير قادر مواد الحمولة القاعية أقؿ مف حركة المواد الحمولة العالقة  وذلؾ بسبب ثقؿ وزنيا 
% مف  10عمى رفعيا ونقميا بطريقة التعمؽ لذلؾ  ينقميا بطريقة الدحرجة واالنزالؽ .وتقدر الحمولة القاعية ب

ىذه ر عوامؿ بشرية تؤث و  وجيولوجية  مناخية  عوامؿ لعدة  تبعًا   القاعية  الحمولة  العالقة. تتبايفالحمولة 
الحمولة  ةلكمي  زماني ( ىناؾ تبايف 36) جدوؿالعوامؿ في كمية ونوعية الحمولة في مجرى النير, يظير مف 

     وبإيراد مائي(الؼ طف  19.666(  )1985-2014القاعية اذ بمغ مجموع  الحمولة القاعية لممدة )
 (الؼ طف 0.902القاعية اذ بمغ )اعمى مجموع  لمحمولة (1997بينما سجمت في سنة)( 3مميوف ـ 1.26)

 (  0.339( ادنى مجموع لمحمولة القاعية بمغ )2103بينما سجمت سنة )( 3مميوف ـ 1.74وبإيراد مائي بمغ )

 = الحمولة القاعية(1)
 الرواسب العالقة   

   
   

وفيؽ حسيف الخشاب , أحمد سعيد حديد ,ماجد السيد ولي محمد ,الموارد المائية في العراؽ , وزارة التعميـ العالي  ينظر الى :,
 211ص   1983جامعة بغداد , مطبعة جامعة بغداد , –والبحث العممي 

افراح ابراىيـ شمخي الحالوي , سرعة النير/ الحمولة النيرية( 2) 

 .http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=10&depid=6&lcid=8622 

راه )غ .ـ( , كميتة التربية ,جامعة البيئية ,اطروحة دكتو  العرب وآثارىا شط النيرية في األسدي , الحمولة رشـ األمير عبد صفاء(3)
 23, ص2012 البصرة , 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=10&depid=6&lcid=8622
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=10&depid=6&lcid=8622
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 (36) جدوؿ
 (1985-2014لشط الدغارة للمدة) /الف طنالسنوٌة قاعٌةالحمولة ال 3االٌراد المائً السنوي /ملٌار م

/الحمولة القاعية  

 الف طن

/االيراد المائي السنوي  

3مليار م  
 السنة المائية

0.690 1.33 1985 
0.643 1.24 1986 
0.706 1.36 1987 
0.730 1.41 1988 
0.735 1.42 1989 
0.678 1.31 1990 
0.649 1.25 1991 
0.780 1.50 1992 
0.760 1.47 1993 
0.901 1.74 1994 
0.889 1.71 1995 
0.867 1.67 1996 
0.902 1.74 1997 
0.844 1.63 1998 
0.717 1.38 1999 
0.428 0.82 2000 
0.345 0.66 2001 
0.421 0.81 2002 
0.638 1.23 2003 
0.626 1.21 2004 
0.668 1.29 2005 
0.662 1.28 2006 
0.677 1.31 2007 
0.632 1.22 2008 
0.449 0.87 2009 
0.455 0.88 2010 
0.641 1.24 2011 
0.581 1.12 2012 
0.339 0.65 2013 
0.613 1.18 2014 
/مجموع الحمولة االيرادمقدار  1.26 19.666  

 (ٚٔ) جدوؿالمصدر :مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى                  
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لممدة كمية الحمولة  في ؾ  تبايفل( ىنا37) جدوؿ.يتضح مف (3ـ مميوف0.65الؼ طف وبإيراد  مائي بمغ )
وبإيراد مائي   (الؼ طف 0.770اعمى مجموع لمحمولة القاعية بمغت ) الفصؿ الحارسجؿ فقد ( ٕٗٔٓ-ٜ٘ٛٔ)
الؼ طف 0.469)لممدة ذاتيا ليصؿ الى )الفصؿ الباردبينما انخفض ىذا المجموع في 3) مميوف ـ 126.63)

( بمغ اعمى مجموع في شير تشريف الثاني اذ 1997,وفي السنة الرطبة ) (3مميوف ـ 77.13وبإيراد مائي بمغ )
ادنى مجموع لمحمولة الفصؿ الباردبينما سجؿ ( 3مميوف ـ160 .36وبإيراد مائي ) (الؼ طف 1.008) بمغ

ادنى مجموع لمحمولة  الفصؿ البارد( فقد سجؿ 2013, اما في السنة الجافة )(الؼ طف 0.705القاعية فقد بمغ )
اعمى مجموع  الفصؿ الحاربينما سجؿ  (3مميوف ـ 43 .09وبإيراد مائي بمغ ) (الؼ طف 0.262القاعية بمغ )

ناتج عف التبايف في كميات  في كمية الحمولة القاعية . وىذا التبايف (الؼ طف 0.489لمحمولة القاعية بمغ)
التساقط المطري فضاًل عف التبايف في درجات الحرارة والبنية الجيولوجية والنبات الطبيعي وخصائص التربة 
وكذلؾ كمية التصريؼ النيري, اذ اف االنخفاض كمية التصريؼ وبالتالي انخفاض مناسيب المياه يؤدي الى 

النير عمى حمميا اذ اف كمية الرواسب تتناسب طرديًا مع مستوى  انخفاض  الرواسب القاعية  بسبب عدـ قدرة
 . التصريؼ المائي

 37)) جدوؿ

 (1985-2014الحمولة القاعية الشيرية لسنوات مائية متباينة لشط الدغارة لممدة ) الشيري االيراد المائي

 (ٚٔ) جدوؿ مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمىالمصدر : 

 المائية        السنوات     (1985-2014) العاـ (1997) السنة الرطبة (2013)السنة الجافة

 االشير   
 /الحمولة القاعية
 الؼ طف

 االيراد المائي
 3ـ مميوف/الشيري 

   الحمولة القاعية
 الؼ طف /

       االيراد المائي
 3ـ مميوف /الشيري

الحمولة القاعية 
 الؼ طف/

 االيراد المائي
 3ـ مميوف/الشيري 

 كانون الثاني 77.13 0.469 116 0.705 43.09 0.262
 شباط 79.85 0.538 136.51 0.919 47.90 0.322
 اذار 104.18 0.634 145.16 0.838 62.96 0.383
 نيسان 95.56 0.600 135.35 0.851 36.57 0.229
 مايس 93.28 0.567 122 0.742 41.11 0.250
 حزيران 107.82 0.678 150.10 0.943 55.80 0.350
 تموز 126.63 0.770 163.06 0.992 80.40 0.489
 اب 123.84 0.753 165.43 1.004 62.96 0.383
 ايمول 110.91 0.697 148.83 0.935 53.88 0.338
 تشرين االول 113.16 0.688 148.49 0.903 57.55 0.350
 تشرين الثاني 120.76 0.759 160.36 1.008 63.50 0.399
 كانون االول 106.84 0.650 153.79 0.935 52.36 0.318
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  Qualitative characteristics of waterرابعًا : الخصائص النوعية لممياه 
تتبايف الخصائص النوعية لممياه في منطقة الدراسة تباينًا زمانيًا ومكانيًا وذلؾ تبعًا لعدة عوامؿ منيا المناخ       

المائي )كمية التصريؼ ( والحمولة النيرية ونوعية المياه الجوفية التي تعد والبنية الجيولوجية وحجـ التدفؽ 
ال يقؿ تأثيرىا اذ بشرية العوامؿ وتأثيراتيا باالضافة الى الالعوامؿ الطبيعية و  كمصدر ثاني لتغذية المياه السطحية

سمدة الكيماوية المستخدمة عف العوامؿ الطبيعية في تحديد نوعية المياه تأتي في مقدمتيا النشاط الزراعي واأل
نوعية المياه كذلؾ االستخدامات المنزلية ومياه الصرؼ  في  والخاطئة وبالتالي تأثير ذلؾ ؽ الري التقميديةائوطر 

فضاًل بدوف وجود اي سمطة ادارية تحد مف تمؾ الظاىرة  منطقةاللتي يتـ تصريفيا في الصحي غير المعالجة ا
عمى طوؿ المجرى واستخداماتيا  منطقةالفي بعض المواقع في  السياراتسؿ فضالت الحيوانات ووجود مغا عف
كؿ ىذه العوامؿ الطبيعة والبشرية تحدد االرتفاع واالنخفاض في  .المياه نوعية فيمنظفات مما يؤثر لم

 الخصائص النوعية لممياه وبالتالي معرفة مدى صالحيتيا مف خالؿ مقارنتيا بمعايير معينة خاصة بالمياه
 ضوئيايتضح مما سبؽ اف ىناؾ ثالث مجاميع رئيسة تتحدد عمى توضح مدى تموث المياه مف عدميا .

والكيميائية فتسبب حدوث تغييرات في نوعية المياه االولى ناتجة عف طريؽ النشاطات  الفيزيائيةالخصائص 
والثالثة تشمؿ العوامؿ قيمة ؽ تصريؼ المياه الثالبشرية الزراعية والثانية ناتجة عف التموث العضوي عف طري

منفصمة عمى احداث تغيرات فتسبب اما االرتفاع بشكؿ او  ةً كرىا ,ىذه المجاميع تعمؿ مجتمعالطبيعية التي تـ ذ
مواقع العينات مف ( 11)وخريطة (38) جدوؿمف يتضح . شط الدغارةمنطقة  ض في نوعية المياهاو االنخفا

وكذلؾ دراستيا  منطقة الط الدغارة لإللماـ بمكانيًا وعمى طوؿ مجرى ش( عينات تباينت 9اذ اخذت ) منطقةال
 2015وتموز لسنة الفصؿ البارددراسة مدى تباينيا تباينًا زمانيًا لذ اخذت العينات لشيري  فضاًل عفدراسة وافية 

          ادناه . جدوؿوكما موضح في 
 شط الدغارة (مواقع العينات ضمف منطقة 38) جدوؿ                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٗٔ, ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕ٘المصدر : دراسة ميدانية بتاريخ                 

 مواقع العينات       رقـ العينة
 عند ناظـ صدر الدغارة / شماؿ ناحية الدغارة العينة االولى
 مركز مدينة الدغارة العينة الثانية
 مركز ناحية سومر العينة الثالثة
 جنوب شرؽ ناحية سومر العينة الرابعة

 / قناة عفؾ شماؿ غرب عفؾ العينة الخامسة
 مركز قضاءعفؾ العينة السادسة
 جنوب شرؽ عفؾ العينة السابعة
 شماؿ غرب اؿ بدير العينة الثامنة
 جنوب شرؽ اؿ بدير / ذنائب شط الدغارة العينة التاسعة
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 : Physical  characteristicsالخصائص الفيزياوية  -1
 : Water temperatureدرجة حرارة الماء :  -أ

درجة منيا نخفاض الرتفاع واالتتبايف درجة حرارة المياه تباينا زمانيًا وذلؾ نظرًا لعدة عوامؿ تؤثر في ا         
 جدوؿالرياح وخصائصيا اذ تؤثر في درجة حرارة الماء اذ يظير مف  فضاًل عفحرارة اليواء واإلشعاع الشمسي 

ادنى  اذ سجؿ الحار و البارد خالؿ الفصؿ ؾ تبايف في درجة الحرارةلاف ىنا( 18) شكؿو  (12) خريطةو  (39)
الفصؿ  فيالمقدار وارتفع  (ـْ 13.62)المقدارمغ باذ الفصؿ البارد )الفصؿ البارد(لدرجة الحرارة في  قدارم

( ادنى درجة حرارة 3.اما التبايف المكاني لدرجة الحرارة فقد سجؿ الموقع ) (ـْ 28.85 ليصؿ الى ) (تموزالحار)
       ( سجؿ ارتفاعا في درجة حرارة الماء ليصؿ الى 9,اما الموقع )(ـْ ٔ.ٖٔاذ بمغت ) الفصؿ الباردفي 

,بينما  (ـْ 31.7( اعمى درجة حرارة لمماء اذ بمغت )7فقد سجؿ الموقع ) الفصؿ الحار,اما في (ـْ 14.2)
( .يتضح مما سبؽ اف ىناؾ  تبايف زماني ومكاني 8في الموقع ) (ـْ 25.5انخفضت درجة الحرارة الماء الى )

التبايف تبايف طفيفًا لدرجة حرارة الماء في منطقة الدراسة تبعًا لمعوامؿ المذكورة اعاله مع ذلؾ يالحظ اف ىذا 
وذلؾ بسبب الخاصية النوعية لممياه اذ يكتسب الحرارة ببطء ويفقدىا ببطء. مع ذلؾ فاف ارتفاع حرارة الماء خالؿ 

تقع درجة حرارة الماء  .مقارنة بانخفاضيا في فصؿ الشتاء فصؿ الصيؼ تؤثر عمى تركيز االمالح الذائبة 
                    ضمف الحدود الطبيعية الصالحة الستمرار الحياة لمكائنات المائية اذ تتراوح ىذه الحدود مابيف

 .(1) (ـْ  33.88-8.88 )
 
 : Turbidityالعكورة   -ب

لدرجة انخفاض نفاذية الماء لمضوء نتيجة وجودا لجسيمات العالقة مثؿ الطيف والغريف  اً تعد العكورة مقياس       
 جدوؿ.يتضح مف  (2)والمواد العضوية وغير العضوية واإلحياء المجيرية االخرى التي يمتقطيا الماء اثناء جريانو

مقدار ادنى الفصؿ البارد معكورة اذ سجؿ لكاني ( مقدار التبايف الزماني والم19) شكؿ( و 13) خريطةو  (39)
. اما التبايف (NTU 23.54ليصؿ الى )الفصؿ الحار في  مقداروارتفع ىذا ال ( NTU 8.05لمعكورة بمغ )

اما الموقع  (NTU  2.27اذ بمغت ) الفصؿ الباردلمعكورة خالؿ  المقدارادنى  (8,3المكاني فقد سجؿ الموقع)
معكورة ل مقداراعمى  بمغ الفصؿ الحار,وفي NTU)( 3)  20.02العكورة فقد بمغت ) مقدار( فقد سجؿ اعمى 2)
(34.3  (NTU( وانخفضت ىذه 8في الموقع )( ليصؿ الى 1ذاتو في الموقع ) خالؿ الفصؿ ذاتو المقدار
(10.8 NTU ) التبايف في الى العكورة مابيف االرتفاع واالنخفاض  مقدار.يعزى ىذا التبايف الزماني والمكاني في

      التبخر  معدالت  وزيادة   ت درجا  ارتفاع    تفاع يعود سببو الىالمؤثرة في منطقة الدراسة ,اذ اف االر العوامؿ 
 93زينب صالح جابر واجد الزيادي, مصدر سابؽ , ص(1)
,مجمة ديالى لمعموـ بعقوبة  لمدينة الشرب مياه جودة عمى المؤثرة والكيميائية الفيزيائية الخواص بعض ديواف ,دارسة حاتـ ميدي(2)

 380,ص 2010, 2,العدد 6الصرفة   , المجمد
(3) NTU الى ىذا االختصار الى وحدة قياس العكورة وىو اختصار شير ي(Nephlometric Turbidity Unit) 
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وبالتالي زيادة   التعرية عممياتفي   تأثيره  خالؿ  مف  كذلؾ قمة التساقط المطري  فضاًل عف عامؿ الرياح
المواد ألعالقة كذلؾ زيادة النشاط الزراعي وبالتالي ما تصرفو المبازؿ الزراعية  المجرى  مما يؤدي الى زيادة 
المموثات سواء النباتية او الحيوانية. اما االنخفاض في تراكيز  العكورة يعود الى االنخفاض في درجات حرارة و 

نة بالفصؿ الحار. وعند مقارنة تراكيز العكورة مع محددات البيئة العراقية ارتفاع معدالت التساقط المطري مقار 
( نجدىا لـ تتجاوز الحدود المسموح NTU 25-5(و)NTU 8-10البالغة  ) WHO(5)ومنظمة الصحة العالمية 

الفصؿ ,اما في  الفصؿ الحاربيا اما بحسب مواصفات البيئة العراقية فقد تجاوزت الحدود المسموح بيا في 
 فقد كانت ضمف الحدود المسموح بيا .البارد

 

  (39)جدوؿ

 (2015الخصائص الفيزيائية لمياه شط الدغارة )

     

                                      2015/ دائرة البيئة في محافظة القادسية ,  نتائج تحاليؿ  المختير -1المصدر : مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى   
 2015/7/14 ,  2015/1/25 الدراسة الميدانية بتاريخ  -2

 

(ٔ )WHO ( يشير ىذا االختصار الى منظمة الصحة العالمية والذي ىو اختصار الى :World Health Organization) 

(درجة الحرارة NTU ة العكور  ـْ (  العنصر 

 ؾ2 تموز ؾ2 تموز رقـ العينة

10.8 12.7 26.3 13.3 S1 
31.5 20.2 28.0 13.4 S2 
25.4 2.27 28.3 13.1 S3 
17.3 5.76 27.9 13.5 S4 
10.9 9.4 31.3 13.7 S5 
27.3 5.8 31.6 13.7 S6 
26.1 4.6 31.7 13.8 S7 
34.3 2.27 25.5 13.9 S8 
28.3 9.45 29.1 14.2 S9 
 المعدؿ 13.62 28.85 8.05 23.54
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 :Chemical Characteristics الخصائص الكيميائية -2
 ( :PH) االس اليايدروجيني -أ

اذ اف الرقـ  (14-0مابيف ) phرواح مقدار ؿاساسو الخصائص النوعية لممياه ويتعمى  قاسىو معامؿ ت      
الرقـ مف      عبر عف حمضية المياه اما فأنو ي( 7-0يعبر عف الحموضة او قموية المياه فاذا كاف الرقـ يتراوح مف )

في منطقة  PHاؿ  مقدارتبايف ي,  (1)( تكوف فيو المياه متعادلة7فانو يعبر عف قموية المياه والرقـ )(14-7)
الفصؿ ( ىذا التبايف اذ سجؿ 20) شكؿو ( 14) خريطةو  (40) جدوؿتباينًا زمانيًا ومكانيًا اذ يوضح  راسةالد

( , مف 7.3ليصؿ الى ) الفصؿ الحارفي المقدار ( بينما انخفض ىذا 8.1اذ بمغ )  PHاؿ مقداراعمى  البارد
عمومًا ذات قاعدية خفيفة .وعند  ذلؾ يتضح اف مياه منطقة الدراسة تعد مياه خفيفة قاعدية اذ اف مياه العراؽ

نجدىا لـ تتجاوز تمؾ المحددات . اذ يعزى ىذا  WHOو (O.W.I)مقارنة ىذه المعدالت مع المحددات العراقية
الفصؿ في  PH مقداررتفع يامؿ سائدة في منطقة الدراسة ,اذ التبايف مابيف االرتفاع واالنخفاض الى عدة عو 

لضوئي الذي تقوـ بو النباتات المائية والتي تؤدي الى نقصاف غاز ثنائي اوكسيد وذلؾ نتيجة عممية البناء االبارد
النباتية مما يؤدي الى زيادة تراكيز اؿ الكاربوف في الماء بالتالي زيادة استيالؾ ىذا الغاز مف قبؿ اليائمات 

PH كذلؾ زيادة التساقط المطري نسبيًا في الفصؿ البارد مقارنًة بالفصؿ الحار وبالتالي زيادة قاعدية الماء نتيجة,
لي ارتفاع قاعدية الماء وبالتا في كاربونات الصوديوـ والتي تؤثر ذوباف مركبات بيكاربونات المغنسيوـ وبي

فيعود الى ارتفاع  الفصؿ الحارفي  PHراكيز اؿ في ىذا الفصؿ. اما انخفاض  ت  االس اليايدروجينيتراكيز 
االس الساس تنخفض تراكيز ودرجة الحرارة عمى ىذا ا  PHاؿ مقداردرجات الحرارة اذ توجد عالقة عكسية بيف 

( سجؿ 8باف الموقع ) جدوؿفي منطقة الدراسة. اما التبايف المكاني فيظير مف  الفصؿ الحارفي  اليايدروجيني
( فوصمت الى 2التراكيز في الموقع ) ( ,بينما انخفضت ىذه8.5اذ بمغ ) الفصؿ الباردفي  PHاعمى تراكيز اؿ

( بينما 7.7اذ بمغت ) الفصؿ الحارخالؿ  PHاؿ  مقدار( فقد سجؿ اعمى 5( خالؿ الشير ,اما الموقع )7.8)
الى اف المواقع الى ارتفعت  PH( . يعزى ىذا التبايف في 6.6لتصؿ الى ) PH( ادنى تراكيز 4سجؿ الموقع )

اراضي زراعية وبالتالي زيادة استخداـ االسمدة الزراعية وباإلضافة زيادة استيالؾ النباتات  PH مقداربيا 
,حيث اف االنخفاض في المواقع المذكورة فيعزى  االس اليايدروجيني مقدارىذا ادى الى رفع  CO2المائية غاز 

المواقع ىي  الصحي الى المجرى دوف معالجة اذا ما لوحظ اف اغمب تمؾ الى زيادة ما يطرح مف مياه الصرؼ
كمما اتجينا جنوب منطقة الدراسة يعزى ىذا الى  PHعمومًا ىو انخفاض تراكيز اؿ  مراكز حضرية .يالحظ

انخفاض منسوب المياه في تمؾ المواقع وبالتالي قمة اليائمات المائية فضاًل عف ما يطرح في تمؾ المواقع مف 
مياه المبازؿ كذلؾ زيادة ما يصرؼ الى المجرى مف مياه الصرؼ الصحي عف طريؽ ناقالت الصرؼ 

 . PHتراكيز اؿ  مقدارواد العضوية التي تؤدي الى انخفاض وبالتالي اكسدة الم (1)الصحي
 20,ص 2005(,الدار السعودية لمنشر,دراسة معاصرة في االسس والتطبيؽ(جودة فتحي التركماني ,جغرافية الموارد المائية)1)

 .2015/1/25دراسة ميدانية , المالحظة المباشرة بتاريخ (2)
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 (20) شكؿ
 (ٕ٘ٔٓ)شط الدغارة المسجؿ في شيري كانوف الثاني وتموزمنطقة في مياه  االس اليايدروجينيز تركي مقدار

 (40) جدوؿالمصدر : مف عمؿ الباحثة اعتمادًا عمى 

 

 :  Electrical conductivityالتوصيمة الكيربائية   -ب
تعتمد التوصيمة الكيربائية عمى درجة حرارة الماء اذ اف زيادة درجة مئوية واحدة تسبب زيادة التوصيمة        

يظير ىذا التبايف  اً ومكاني اً زماني اً تباين شط الدغارةصيمة الكيربائية في منطقة التو  قدارتبايف مي. (1)(%2بمقدار )
لتراكيز مقدار سجؿ ادنى الفصؿ البارداف اذ ( 21) شكؿو  (15) خريطةو ( 40) جدوؿمف خالؿ مالحظة 

ويعزي ىذا الى النخفاض في درجات (مايكروسمينز /سـ 1333.6ليصؿ الى )المقدار التوصيمة اذ انخفض ىذا 
الفصؿ في المقدار الحرارة وبالتالي قمة معدالت التبخر مما يؤدي الى انخفاض تركيز االمالح , بينما يرتفع ىذا 

,وذلؾ بسبب قمة التساقط المطري وارتفاع معدالت التبخر مما  (مايكروسمينز /سـ 1468.4ليصؿ الى ) الحار
ادى الى ارتفاع تركيز االمالح في منطقة الدراسة في ىذا الشير .اذ اف ىناؾ عالقة طردية مابيف قدرة الماء 

 (2)المياه مف االمالح .عمى توصيؿ التيار الكيربائي وبيف تراكيز االمالح اذ انيا تعبر عف مجموع ما تحويو 
 تجاوزت الحدود الطبيعية المسموح بيا وفؽ مف مقارنة نتائج تحاليؿ تراكيز التوصيمة الكيربائية انيا قداتضح 

جسر  نيراف محمود سمماف عبد الرحمف الخالدي, أثر اختالؼ مستويات تصاريؼ نير دجمة في تغير النظاـ البيئي الحياتي في النيربيف -1
 149,ص 2004المثنى ومصب نير ديالى , رسالة ماجستير, كمية اآلداب ,جامعة بغداد ,

حسيف عبد الواحد أكطامي الخميفة ,دراسة ىيدروكيميائية لمياه شط العرب ما بيف القرنة والسيبة لممدة مف سبعينيات القرف الماضي  -2
59,ص 2012, رسالة ماجستير, كميػػػة التربية , جامعة البػػػصرة ,  2012لغاية
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اما التبايف المكاني لمتوصيمة في منطقة  (مايكروسمينز /سـ 400محددات مواصفات البيئة العراقية البالغة )
توصيمة اذ بمغت لم مقدار( ادنى 4الدراسة فيظير اف المواقع المدروسة قد تباينت  تباينًا مكانيًا فقد سجؿ الموقع )

 1392التوصيمة ) مقدار( ارتفاعًا خالؿ ىذا الشير اذ بمغت 9بينما سجؿ الموقع ) (مايكروسمينز/سـ  1308)
 1479اذ بمغت ) الفصؿ الحارفي  EC مقدار( فقد سجؿ اعمى 4.اما الموقع ) (/سـ مايكروسمينز

في ىذا الشير اذ بمغت  EC( لتسجؿ ادنى تراكيز 1في الموقع ) المقداروانخفضت ىذه  (مايكروسمينز /سـ
ثرة عمى .ىذا التبايف في االرتفاع واالنخفاض يعزى الى التبايف في العوامؿ المؤ  (مايكروسمينز /سـ 1454)

التوصيمة في المواقع المذكورة اعاله الى انخفاض مستوى  مقدارالتوصيمة ,اذ يعود سبب االرتفاع  مقدار
التوصيمة  مقدارالتصريؼ وزيادة طرح فضالت المنازؿ الى المجرى اذ يالحظ اف معظـ المواقع التي ترتفع فييؿ 

في تمؾ  EC مقدارذلؾ تصريؼ مياه المبازؿ الزراعية مما يؤدي الى ارتفاع  فضاًل عف, ىي مراكز حضرية
التوصيمة ترتفع مع ارتفاع تراكيز االمالح الذائبة لذلؾ يالحظ اف المواقع التي  مقدارالمواقع , ومما يالحظ اف 

. اما سبب االنخفاض  التوصيمة الكيربائية ترتفع فييا بشكؿ متازمف تراكيز االمالح الذائبة مقدارترتفع فييا 
فيعزى الى ارتفاع مستوى التصريؼ كذلؾ قمة تأثرىا بمياه الصرؼ الصحي ,وعمومًا تنخفض تراكيز التوصيمة 

 كمما اتجينا الى جنوب منطقة الدراسة سبب انخفاض مستوى التصريؼ وزيادة تراكيز االمالح . 
 
 : Total dissolved salts( T.D.Sاالمالح الكمية الذائبة )–ت

تعتمد طبيعة االمالح الكمية الذائبة بصورة رئيسة عمى التكويف الجيولوجي لمنطقة الدراسة ,اذ اف نسبة         
كبيرة مف التربة تنجرؼ الى المجرى وتقوـ المحمالت البكتريا بتزويد المجرى باألمالح وذلؾ مف خالؿ تحميؿ 

( اف 22) شكؿو  (16) خريطةو ( 40) جدوؿمف يتضح  .( 1)المواد العضوية وتحويميا الى مواد ال عضوية
الفصؿ في   T.D.Sمقدار,اذ انخفض شط الدغارة تراكيز االمالح الذائبة تتبايف تبايف زماني ومكاني في منطقة 

يعزى ىذا االنخفاض في درجات الحرارة وبالتالي قمة معدالت التبخر مما  (ممغـ /لتر 893.5ليصؿ الى )البارد
ارتفاع مستوى التصريؼ المائي . بينما ارتفع  فضاًل عفيؤدي الى انخفاض تراكيز االمالح الذائبة 

,ويعود السبب في ذلؾ الى ارتفاع درجات  (ممغـ /لتر 960.8ليصؿ الى )  الفصؿ الحارفي  T.D.Sمقدار
وزيادة معدالت التبخر بالمقابؿ قمى التساقط المطري ,تصريؼ مياه الصرؼ الصحي الى المجرى  الحرارة 

في منطقة T.D.Sوالفعاليات البشرية وتصريؼ مياه المبازؿ الزراعية كؿ ىذه العوامؿ ادت الى ارتفاع معدالت 
راقية ومنظمة الصحة العالمية وعند مقارنة النتائج نجدىا ضمف الحدود المسموح بيا وفؽ محددات العالدراسة .
   نجد  منطقة الدراسة لممواقع المدروسة في  االمالح لتراكيز اما التبايف المكاني  . (ممغـ /لتر  1500والبالغة )

لمياه شط العرب ما بيف القرنة والسيبة لممدة مف سبعينيات القرف الماضي  دراسة ىيدروكيميائية حسيف عبد الواحد أكطامي الخميفة -1
 61, مصدر سابؽ , ص  2012 لغاية
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             فقد بمغت االمالح لتراكيز مقدار,والسابع ( سجمت ادنى  ,السادس والرابع ) االوؿ, الموقع اف 
سجمت المواقع )الثاني  عمى التوالي في شير كانوف الثاني,(ممغـ /لتر  885.07,876.3,883.06, 887.08)

 923.6)                تراكيز االمالح الذائبة اذ بمغت مقداراعمى  (,والثالث ,والخامس ,والثامف ,والتاسع
فنجد اف  الفصؿ الحارعمى التوالي خالؿ الشير .اما في  (مغمـ /لتر 889.09, 891.1, 895.1, 902.4,

 963, 963)      اذ بمغت  T.D.Sالمواقع )الثاني ,والثالث ,والرابع ,والثامف ,التاسع ( قد سجمت اعمى تراكيز 
عمى التوالي ,بينما سجمت المواقع )االوؿ ,الخامس ,والسادس ,والسابع (ادنى  (ممغـ /لتر 979, 961, 964,

يعزى ىذا التبايف عمى التوالي .(ممغـ /لتر  951, 951, 957, 959مالح الذائبة اذ بمغت )الالتراكيز  مقدار
نخفاض ,اذ يعود سبب االرتفاع الى انخفاض مستوى التصريؼ اذ مؿ مؤثرة تسبب اما االرتفاع او االالى عوا

المعالجة وزيادة طرح مياه المبازؿ يؤدي الى زيادة تراكيز االمالح اضافة الى مياه الصرؼ الصحي غير 
الزراعية كذلؾ عمؿ الجرؼ والتساقط المطري وعممية غسؿ التربة كؿ ىذه العوامؿ ساعدت عمى رفع تراكيز 

ذكورة ضمف منطقة الدراسة .اما سبب االنخفاض يعزى الى ارتفاع منسوب المياه وكذلؾ ماالمالح في المواقع ال
 فييا يكوف طفيؼ الى حدًا ما . الصرؼمياه 

    : Calcium(  +Caالكالسيوم)  –ث
 تالكالسيوـ ,فقد سجم مقداراف ىناؾ تبايف في ( 23) شكؿو ( (17 خريطةو ( 40) جدوؿمف يتضح       

الفصؿ في المقدار ,بينما ارتفع ىذا (ممغـ /لتر 118.6)المقداراذ بمغ  الفصؿ الباردمنطقة الدراسة انخفاضًا في 
وتموز الى عدة الفصؿ البارد.اذ يعزى ىذا التبايف الزماني خالؿ شيري  (ممغـ /لتر146.7ليصؿ الى ) الحار

الى انخفاض  الفصؿ البارديعزى االنخفاض خالؿ سيوـ مابيف االرتفاع واالنخفاض ,الكال مقدارعوامؿ اثرت في 
اليونات الموجبة وعكس تمؾ العوامؿ في درجات الحرارة وانخفاض معدالت التبخر مما يؤدي انخفاض تراكيز ا

حالة االرتفاع اذ تزداد تراكيز االيونات الموجبة بالمناطؽ الجافة مقارنة بالمناطؽ الرطبة . وقد  اظيرت نتائج 
 200التحاليؿ بانيا تقع ضمف الحدود المسموح بيا ضمف المحددات العراقية ومنظمة الصحة العالمية البالغة )

 مقدار(سجؿ ادنى 4الكالسيوـ في منطقة الدراسة فقد ظير باف الموقع ) مقداراما التبايف المكاني في .(ممغـ /لتر
( خالؿ ىذا الشير 9في الموقع ) المقدار, بينما ارتفعت ىذه (ممغـ /لتر 112اذ بمغ )الفصؿ الباردالكالسيوـ في 
ممغـ  154تركيز لمكالسيوـ اذ بمغ ) ( اعمى5الموقع ) سجؿ الفصؿ الحار. وفي (ممغـ /لتر 127اذ بمغت )

مستوى  انخفاض.اذ اف  (ممغـ /لتر 138( انخفاضًا اذ بمغ تركيز الكالسيوـ )3,وقد سجؿ الموقع ) (/لتر
مياه المبازؿ الزراعية وكذلؾ زيادة  فضاًل عفالتصريؼ المائي وطرح مياه الصرؼ الصحي الى المجرى 

يز الكالسيوـ في المواقع استخداـ االسمدة الزراعية وتأثير المياه الجوفية كؿ ىذه العوامؿ ادت الى رفع تراك
, اما االنخفاض فيعزى الى ارتفاع مستوى التصريؼ المائي وقمة مياه الصرؼ الصحي التي تطرح اعاله المذكورة

ادى الى  مراكز الحضرية وبالتالي قمة النفايات وفضالت المنازؿ مما اقع بعيدة عفاف ىذه المو  فضاًل عف
 . انخفاض تراكيز الكالسيوـ
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 Magnesium( : Mgالمغنسيوم ) -ج
 اً تباين شط الدغارة لمغنسيوـ تتبايف في منطقة ( اف تراكيز ا24) شكؿو  (18) خريطةو ( 40) جدوؿيبيف         

يعود  ذلؾ  , والسبب في(ممغـ /لتر 54.1لممغنسيوـ فقد بمغ ) مقداراعمى  الفصؿ البارداذ سجؿ  اً ومكاني اً زماني
الى التساقط المطري وعممية جرؼ التربة وبالتالي غسؿ االراضي عمى جانبي النير ,بينما انخفض 

.وبمقارنة نتائج التحاليؿ نجدىا لـ تكف ضمف الحدود  (ممغـ /لتر 43.3اذ بمغ ) الفصؿ الحارالمغنسيوـ فيمقدار 
فقد كانت ضمف الحدود وفؽ محددات البيئة العراقية ومنظمة  الفصؿ الحارالطبيعية  المسموح بيا اما في 

لمغنسيوـ فقد تباينت تراكيز ا اً مكانيت تراكيز المغنسيوـ تباينًا تباينو . (ممغـ /لتر 50الصحة العالمية والبالغة )
اذ بمغ الفصؿ البارد( اعمى تركيز لممغنسيوـ في 4في منطقة الدراسة ضمف المواقع المدروسة ,فقد سجؿ الموقع )

الفصؿ . اما في  (ممغـ /لتر 50.8( انخفاضًا خالؿ ىذا الشير اذ بمغ )3,بينما سجؿ الموقع ) (ممغـ /لتر 58)
ممغـ 4.08( اذ بمغ )5وانخفض في الموقع ) (ممغـ /لتر 49.1( اعمى تركيز اذ بمغ )3فقد سجؿ الموقع ) الحار
ىذا التبايف انخفاض مستوى التصريؼ وزيادة ما يطرح مف الفعاليات البشرية كذلؾ النشاط يعزى ( . /لتر

الزراعي واستخداـ االسمدة باإلضافة ما يتـ تصريفو الى المجرى مف مياه الصرؼ الصحي وتأثير المياه الجوفية 
مؿ ادت رفع تراكيز المغنسيوـ في المواقع المذكورة اعاله ,اما انخفاضيا في المواقع االخرى يعزى الى ىذه العوا

   .انخفاض نسبة المموثات وارتفاع مستوى التصريؼ المائي
 : Sulfate( SO4الكبريتات )– ح
 خريطةو  (40) جدوؿ.اذ يظير مف  اً ومكاني اً مانيز  اً تتبايف  تراكيز الكبريتات في منطقة الدراسة تباين        
ممغـ / 299.8الكبريتات ) مقداراذ بمغ  الفصؿ الباردي ( اف منطقة الدراسة سجمت انخفاضًا ف25) شكؿو  (19)

 وعند مقارنة نتائج التحاليؿ  (ممغـ /لتر 424.4)   اذ بمغ الفصؿ الحارفي المقدار , بينما ارتفع ىذ ا  (لتر
نجدىا قد تجاوزت الحدود الطبيعية المسموح بيا وفؽ المحددات العراقية ومنظمة الصحة العالمية  الكيميائية
اما التبايف المكاني فيظير اف المواقع المدروسة ضمف منطقة الدراسة قد تباينت مف . (ممغـ /لتر 200البالغة )

  اذ بمغت الفصؿ الباردالكبريتات خالؿ ( انخفاضًا في تراكيز 4,3حيث تركز الكبريتات فقد سجؿ الموقع )
خالؿ  (ممغـ /لتر 318( الى )9عمى التوالي بينما ارتفعت ىذه التراكيز في الموقع ) (ممغـ /لتر  291, 291)

 (ممغـ /لتر 431لمكبريتات اذا بمغت ) مقدار( اعمى 7فقد سجؿ الموقع ) الفصؿ الحارالشير . اما في 
ممغـ  416( لتسجؿ ادنى تركيز لمكبريتات خالؿ ىذا الشير اذ بمغت )5لموقع )الكبريتات في ا مقداروانخفضت 

ىذا التبايف المكاني بيف المواقع المدروسة الى عدة عوامؿ ,اذ اف زيادة طرح المخمفات ومياه يعزى . (/لتر
الصرؼ الصحي مياه المبازؿ الزراعية مف االراضي الزراعية عمى جانبي النير واستخداـ االسمدة عوامؿ 

فسببو يرجع الى ارتفاع  المقدارساعدت عمى رفع تركيز الكبريتات في المواقع المذكورة اعاله ,اما انخفاض 
المياه  تأثرمستوى المياه وبالتالي تخفيؼ تركز المياه مما يؤدي الى قمة تركز الكبريتات في المياه باإلضافة قمة 

 .مموثات المطروحة في تمؾ المواقع بال
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 :Sodium   (Naالصوديوم )– خ
الصوديوـ في  مقدارل اً ومكاني اً زماني اً اف ىناؾ تباين( 26) شكؿو  (20) خريطةو  (40) جدوؿيظير مف       

, بينما انخفض  (ممغـ /لتر 156.7الصوديوـ اذ بمغ ) مقدارارتفاعًا في  الفصؿ الباردمنطقة الدراسة اذ سجؿ 
.وبمقارنة نتائج التحاليؿ يتضح بانيا لـ تتجاوز  (ممغـ /لتر 102.5اذ بمغ ) الفصؿ الحارفي  المقدارىذا 

 ( ممغـ /لتر .200الحدود الطبيعية وفؽ مواصفات البيئة العراقية ومنظمة الصحة العالمية البالغة )
ممغـ  149اذ بمغ )الفصؿ الباردالصوديوـ في  مقدارادنى  سجؿ (4اما التبايف المكاني فيتضح باف الموقع )

فقد سجؿ  الفصؿ الحار.اما في  (ممغـ /لتر 172( ارتفاعًا في ىذا الشير اذ بمغ )8بينما سجؿ الموقع ) (/لتر
( 7عمى التوالي ,وسجؿ الموقع ) (ممغـ /لتر 107, 107الصوديوـ اذ بمغ ) مقدار( ارتفاعًا في 2,4الموقع )

.ىذا التبايف ناتج عف استخداـ االسمدة الكيمياوية في زراعة  (ممغـ /لتر 93انخفاضًا في ىذا الشير اذ بمغ )
ذابة االمالح كذلؾ انخفاض مستوى التصريؼ ,  فضاًل عفاالراضي عمى جانبي المجرى  عمؿ غسؿ التربة وا 

 وطرح الفضالت ومياه الصرؼ الصحي ىذا ادى الى ارتفاع تراكيز الصوديوـ في تمؾ المواقع , اما انخفاض
قمة تأثير المموثات في  فضاًل عففيعزى الى ارتفاع مستوى التصريؼ مما يؤدي الى تخفيؼ تركز المياه  المقدار

 . تمؾ المواقع

 : Potassium ( Kالبوتاسيوم ) -د
 (21) خريطةو  (40) جدوؿتتبايف تراكيز البوتاسيوـ في منطقة الدراسة تبايف زماني ومكاني اذ يظير       

,بينما انخفض ىذ  (ممغـ /لتر 12.3)المقدارقد سجؿ ارتفاعًا في البوتاسيوـ اذ بمغ الفصؿ البارد( اف 27) شكؿو 
. وعند مقارنة نتائج التحاليؿ أتضح انيا لـ تتجاوز الحدود  (ممغـ /لتر 4.4اذ بمغ ) الفصؿ الحارفي  المقدار

ومنظمة الصحة العالمية والبالغ اكثر  (ممغـ /لتر 10-18الطبيعية المسموح بيا وفؽ المحددات العراقية البالغة )
( ممغـ /لتر . وتباينت تراكيز البوتاسيوـ ضمف المواقع المدروسة في منطقة الدراسة اذ سجؿ الموقع 10مف )

     في المواقع المقداربينما ارتفعت ىذه  الفصؿ الباردفي  (ممغـ /لتر 11البوتاسيوـ اذ بمغ ) مقدار( ادنى 4)
( فقد سجؿ ارتفاعًا في 4لكؿ موقع خالؿ الشير , اما الموقع ) (ممغـ /لتر 13( لتصؿ الى )2, 5, 7, 8)

     ( انخفاضًا في تراكيز البوتاسيوـ اذ بمغت 6,بينما سجؿ الموقع ) (ممغـ /لتر 5.1اذ بمغ ) الفصؿ الحار
االرتفاع الى طرح مياه الصرؼ اسباب  تعزى  اذالى عوامؿ مؤثرة , التبايف  .يعزى ىذا (ممغـ /لتر 3.9)

اف اكثر العوامؿ  فضاًل عفالصحي وانخفاض مناسيب المياه في بعض المواقع وكذلؾ االستخدامات المنزلية 
تراكيز البوتاسيوـ ترتفع في المؤثرة ىي مياه المبازؿ الزراعية واالسمدة المستخدمة في الزراعة وليذا نجد اف 

الحار )تموز( يعزى ىذا الى تقمص المساحات الزراعية بسبب عدـ  فصؿارنة بال( مقكانوف الثانيالبارد ) فصؿال
كفاية الموارد المائية في منطقة الدراسة لذلؾ تقؿ استخداـ المموثات وبالتالي انخفاض تراكيز البوتاسيوـ في تمؾ 

 المواقع .
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 : Total Hardness   (T.H)العسرة الكمية– ذ
قد تباينت تبايف  الدراسة ( اف العسرة الكمية  في منطقة28) شكؿو  (22) خريطةو ( 40) جدوؿيظير مف       

ويعزى ىذ  (ممغـ /لتر 518.7العسرة الكمية اذ بمغ ) مقدارانخفاضًا في  الفصؿ الباردزماني ومكاني , اذ سجؿ 
الى انخفاض درجات الحرارة وقمة معدالت التبخر وكذلؾ التساقط المطري ادى ىذا الى انخفاض تركز العسرة 

نتائج  وبمقارنة. (ممغـ /لتر 547ليصؿ الى ) الفصؿ الحار فيالمقدار الكمية في ىذا الشير ,بينما ارتفع ىذا 
قة الدراسة وفؽ المحددات العراقية ومنظمة الصحة التحاليؿ نجدىا قد تجاوزت الحدود المسموح بيا في منط

 Todd ( اف مياه منطقة الدراسة وفؽ تصنيؼ 41) جدوؿ. ويتضح مف  (ممغـ /لتر 500العالمية البالغة )
الفصؿ في  T.H مقدار( سجؿ ادنى تركيز ل5) لممياه ىي مياه عسرة جدًا. اما التبايف المكاني فيظير اف الموقع

 (ممغـ /لتر 549العسرة اذ بمغت ) مقدار( ارتفاعًا في 9, بينما سجؿ الموقع )(ممغـ /لتر  503اذ بمغ )البارد
 , (ممغـ /لتر 561العسرة الكمية وبمغت ) مقدار( اعمى 9سجؿ الموقع ) الفصؿ الحارخالؿ ىذا الشير . وفي

 مقدارىذا التبايف في  (ممغـ /لتر 537)  ( خالؿ ىذا الشير لتصؿ الى7)  في الموقع المقداروانخفضت ىذه 
العسرة الكمية يعزى الى زيادة المموثات المطروحة الى المجرى وطرح مياه الصرؼ الصحي ومياه المبازؿ 

لعسرة عممية غسؿ التربة عمى جانبي المجرى ىذا ادى الى رفع تراكيز ا فضاًل عفواستخداـ االسمدة الكيمياوية 
 مقدار العسرة الكمية .المنطقة لـ تسجؿ انخفاض في وبذلؾ فاف , شط الدغارة الكمية في منطقة 

 (41) جدوؿ

 لممياه حسب العسرة الكمية Toddتصنيؼ 

 العسرة الكمية ممغـ /لتر نوعية المياه
 0-75 عذبة

 75-150 متوسطة العسرة
 150-300 عسرة

 300اكثر مف  عسرة جداً 
                رعد محمود نصيؼ واخروف ,دراسة نوعية مياه نير ديالى في بعض مناطؽ لمصدر:ا                        

 230, ص 2012, 2,العدد 10الحوض واالوسط والحوض االسفؿ ,مجمة جامعة كربالء العممية , المجمد
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 2012. جامعة بغداد ,  –دكتوراه  , كمية التربية ) ابف الرشد ( 
ية في محافظتي بابؿ والقادسية , أطروحة , أثر المناخ في تشكيؿ الكثباف الرممالجحيشي عمي جبار عبداهلل-ٕٖ

 . 2014جامعة بغداد,–دكتوراه , كمية االداب 
, كمية  , تحميؿ جغرافي لخصائص الترب في محافظة النجؼ , رسالة ماجستير الظويير عمي حسيف عبود-ٖٖ

 2007االداب , جامعة الكوفة , 
 –, كمية التربية   , رسالة ماجستير , جيمورفولوجية وىيدرولوجية حوض الصميباتكامؿعمي محسف -ٖٗ

 . 2014جامعة بابؿ , 
االروائي واالستغالؿ االمثؿ لمصادر المياه في –, تقويـ الوضع المائيالبو راضي عمياء حسيف سمماف-ٖ٘

 . 2006جامعة الكوفة ,  –منطقة الفرات األوسط , رسالة ماجستير, كمية التربية لمبنات 
تقويـ جغرافي لشبكة البزؿ في محافظة النجؼ, رسالة ماجستير) غ, ـ ( ,كمية  ,الزاممي  فيصؿ كريـ ىادي-ٖٙ

 . 2009االداب جامعة الكوفة,
رسالة , الموازنو المائية المناخية في محافظة النجؼ دراسة في المناخ التطبيقي , الوائميمثنى فاضؿ عمي -ٖٚ

 . 2004جامعة الكوفة ,  –, كمية االداب ماجستير
,   العراؽ , رسالة ماجستير –, التقييـ الجيوتكنيكي لتربة محافظة القادسية الراشدي ثامر محمد حسف-ٖٛ

 . 2004جامعة بغداد , 
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,النظاـ الييدرولوجي وأثره في تكويف االشكاؿ االرضية لنير الفرات بيف المنصوري حمد حسيف محسيفم-ٜٖ
 وجية(, اطروحة دكتوراه, كمية االداب , جامعة بغداد ,مدينتي الكفؿ والشنافية واستثماراتو )دراسة ىيدروجيومورفول

 .2014 
,جيومورفية شط الحمة مف جنوب محافظة بابؿ حتى ناظـ صدر الدغارة  المنصوري مد حسيف محيسفحم-ٓٗ

 . 2008جامعة القادسية , -,رسالة ماجستير,كمية اآلداب
 في دراسة)العراؽ في الزابيف مصب مابيف دجمة لنير المائي التشكؿ, الجبوري محسف اهلل عبد اهلل مد-ٔٗ

 . ٜٜٛٔ, الموصؿ جامعة – التربية كمية, دكتوراه اطروحة, الطبيعية الجغرافية
دراسة ىيدرومورفومترية , –, نير الفرات بيف محطتي سدة اليندية والناصرية الجمبيمصطفى كامؿ عثماف -ٕٗ

 .2014جامعة الكوفة ,  –رسالة ماجستير, كمية االداب 
منيرة محمد مكي , الخصائص الجغرافية في منطقة الفرات االوسط وعالقتيا بالتخصص االقميمي , رسالة -ٖٗ

 .2006ماجستير,كمية التربية لمبنات , جامعة الكوفة , 
, أثر اختالؼ مستويات تصاريؼ نير دجمة في تغير النظاـ الخالدي  نيراف محمود سمماف عبد الرحمف-ٗٗ

, كمية اآلداب ,جامعة بغداد نير ديالى , رسالة ماجستير النيربيف جسر المثنى ومصب البيئي الحياتي في 
,2004 . 

شط الدغارة ,رسالة ,التحميؿ المكاني لمنشاطات البشرية وأثرىا في تموث مياه  الحمزاوي ياسميف نعيـ جاسور-٘ٗ
 . 2015جامعة القادسية ,-,كمية اآلداب ماجستير 

, محػافظة القادسػية )دراسػة في الخرائط اإلقميمية ("الجزء األوؿ",رسالة ليالميا يحيى ىادي محمد-ٙٗ
 . 2009جامعة البصرة ,  -,كمية التربيةماجستير

 

 ثالثا : المجالت والتقارير 
وبتوؿ محمد عمي العزاوي , العالقة الييدرولوجية بيف المياه السطحية والجوفية في الشماع ايسر محمد -ٔ

  . 2012(,2( , العدد)53المجمة العراقية لمعموـ ,المجمد) حوض بدرة وجصاف ,
 عبدالزىرة عبد الرسوؿ الحمو , العوامؿ المؤثرة فيو  صفاء عبد االمير االسدينوماس و  حمداف باجي-ٕ

 .ٕٔٔٓ ٘ٔ العدد,  الجغرافية البحوث مجمة,  العرب شط في النيرية لمحمولة والنوعية الكمية الخصائص
-2001حميد عبيد عبد ,واقع الموارد المائية وتقدير االحتياجات المائية لمزراعة الروية في العراؽ لممدة -ٖ

 . 2007, 4, العدد 5,مجمة جامعة البصرة ,المجمد 1980
, مشكالت المياه في العراؽ الواقع والحموؿ المشتركة ,  وعماد احمد عبدالصاحب الشمري رضا عبدالجبار-ٗ

 .2009مجمة القادسية لمقانوف والعموـ السياسية ,المجمد الثاني ,العدد االوؿ ,
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,دراسة نوعية مياه نير ديالى في بعض  انعاـ جمعة عبداهلل وعمي عبد الرحيـ العزاويو نصيؼ رعد محمود -٘
 . 2012, 2,العدد 10,مجمة جامعة كربالء العممية , المجمد مناطؽ الحوض واالوسط والحوض االسفؿ

, أثر التساقط في الموازنة المائية في حوض دجمة والفرات , مجمة االداب الصالحي سعدية عاكوؿ منخي -ٙ
 . 2012, 100,العدد2,المجمد

والسويب في محافظة ,دراسة االنتاج الزراعي واحتياجاتو المائية عمى جانبي نيري دجمة  معتوؽ صفية شاكر-ٚ
 .2011, 56البصرة ,مجمة اداب البصرة ,العدد

, منيرة محمد مكي , تحميؿ جغرافي لمخصائص الجغرافية )الطبيعية والبشرية (  الموسوي عمي صاحب طالب-ٛ
في محافظات الفرات االوسط وعالقتيا المكانية في التخصص االقميمي , مجمة البحوث الجغرافية , جامعة 

 . 2005, 1الكوفة , المجمد
(, 9سرى مف رأى , المجمد ), تحميؿ جغرافي لممياه الجوفية في قضاء عنو , مجمة  رمؿ قاسـ احمد-ٜ

 2013( ,34العدد)
, التصاريؼ الحرجة في مياه دجمة والفرات , مجمة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد  محمد كاظـ موسى-ٓٔ
48 ,2001 . 
وحسف عبداهلل حسف الكعبي ,تقيـ بيئي لمياه ىور أبف النجـ ,مجمة ادأب الكوفة,  االسدي كفاح صالح-ٔٔ
 . 2012, 1لمجمد, ا 13العدد
 لمدينة الشرب مياه جودة عمى المؤثرة والكيميائية الفيزيائية الخواص بعض دارسة ,ديواف  حاتـ ميدي-ٕٔ

 . 2010, 2,العدد 6بعقوبة ,مجمة ديالى لمعموـ الصرفة   , المجمد
 : ومصادر االنترنيت المقابالت الشخصية -رابعاً 
 4/17/2015مقابمة شخصية مع الميندس الزراعي عمي حسف عمي , شعبة االنتاج النباتي , بتاريخ 1-
 . 2015مقابمة شخصية مع الميندس رحيـ ,شعبة مستخدمي المياه , -2
 المياه الجوفية  -3

http://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=16213 
 سرعة النير/ الحمولة النيريةافراح ابراىيـ شمخي الحالوي , -4

 .http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=10&depid=6&lcid=8622 

 
 : الدراسات الميدانية والمطبوعات الحكومية -خامساً 

 2015/1/25دراسة ميدانية بتاريخ -ٔ
  2015/1/26دراسة ميدانية بتاريخ -ٕ

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=10&depid=6&lcid=8622
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 2015/4/17دراسة ميدانية بتاريخ -ٖ
 2015/7/14دراسة ميدانية بتاريخ -ٗ
 2015/7/15دراسة ميدانية بتاريخ -٘
المائية،بيانات غير منشورة وزارة الموارد المائية ،مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ، المدلوالت -ٙ
،2015. 
وزارة الموارد المائية ،مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ,شعبة االشراؼ والمتابعة ،بيانات غير -ٚ

 .2015منشورة ،
 . 2014مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية , الشعبة الفنية , بيانات غير منشورة , -ٛ
 . 2014مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية , شعبة التشغيؿ , بيانات غير منشورة , -ٜ
 2015. وزارة الزراعة ،مديرية زراعة الديوانية، قسـ الثروة الحيوانية، ، بيانات غير منشور ة،-ٓٔ
 .2015غير منشوره ، وزارة الزراعة ،مديرية الزراعة ،محافظة القادسية، قسـ اإلحصاء الزراعي ،بيانات-ٔٔ
 .2015وزارة الزراعة ،مديرية الزراعة ،محافظة القادسية، قسـ التخطيط والمتابعة ،بيانات غير منشوره ، -ٕٔ
 2015وزارة الزراعة ،مديرية الزراعة ،محافظة القادسية، قسـ التربة  ،بيانات غير منشوره ،-ٖٔ
 .2015القادسية، قسـ االنتاج النباتي ،بيانات غير منشوره ،وزارة الزراعة ،مديرية الزراعة ،محافظة -ٗٔ

وزارة النقؿ والمواصالت , الييئة العامة لألنػواء الجويػة العراقيػة والرصػد الزلزالػي ، قسػـ المنػاخ ، بيانػات غيػر -٘ٔ
 . 2015,  منشورة
 . 2015وزارة البيئة ,دائرة البيئة في محافظة القادسية , مختبر المياه , -ٙٔ
 .2015وزارة الموارد المائية ,مديرية الموارد المائية ,محافظة القادسية , شعبة جمعيات مستخدمي المياه ,- ٚٔ   

 . 2015( ,  2014,  (1997وزارة التخطيط ,الجياز المركزي االحصائي ,نتائج التعداد العاـ لمسكاف-ٛٔ
محافظة القادسية , قسـ النواظـ , بيانات غير منشورة وزارة الموارد المائية ,مديرية الموارد المائية في -ٜٔ
,2015 . 
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