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 الخالصة
ُتعّد المياه  الوفيياأ د اد المراهدم الملماأ لممياه  يام العاهلن ر فشاهلاألم لرا أ المناهم يام ال ااي  المه ايأ 
فااخفااهت تراامير الاام دومااأ ي ااد اآلداد  فاام امشااهم فا ااتخدامله لدواامات المختمفااأ شاادف  د  تخنااينر ف مياا  ي ااد 

اف يااأ الميااه  الوفييااأ ياام م هيألااأ ايااافة فشيااه  راا  يأ ا ااتخدامهتله  ارااشم ماا  ال اامفم  اوااماا الدما ااه   ااف 
 .تماكيآل شعت العاهرم الاآلمة ييله ي ً     ت ديد

شئمًا  ديثأ ال فم يم مان اأ الدما اأ الفاةعاأ واافق رامف م هيألاأ اياافة التام ت ادم م اه تله ش افالم  27تن اختيهم 
  اراهنه  مختمفاأ آلما ياأ فرااه يأ ف اكايأ. ومعا  اماها  ر فارتمم   مى ماهنف ميفيأ ف  اميأ اا2كن 1500

الف فراااه   ميلاااه ر فدومياا  2009فلغهيااأ  آلياااما   2008الميااه  مااا  امشااهم كااا  راالمي  اشتاااداًا ماا  كاااهاف  الف  
الفيآليهئيااأ المتمثمااأ شااهلم ئ الاائشااأ الكميااأ فالتفراايميأ الكلمشهئيااأ ر فكااالي الف فرااه  الكيميهئيااأ التاام ارااتمم   مااى 
الدالااأ ال هم اايأ فالع اامة الكميااأ فاميفاااه  المفوشااأ مثاا  الكهل اايفن فالمغاي اايفن فالراافديفن فالشفته اايفنر فاميفاااه  

ر كماااه تااان ةياااهب تماكياااآل شعااات العاهرااام الااااآلمة مثااا  المراااه  هلكشميتاااه  فالاتاااما  فالكمفميااادا شال اااهلشأ المتمثماااأ 
 اايأ لف فرااه  الميااه  . ففراار التكاافي  الويفلاافوم فالتتااهش  فالكااهدميفن فالخهمرااي  فالا ااهب شه ااتخدان الناامف ال يه

النش م لممان أر إا فةع  آشهم الوهاق اليم   م  تكفي  الفت أ ر دماه آشاهم الوهااق الي ام يكهاا   ام  تكافي  
ااوهااأ. تاان ت مياا  خرااهئ  اف يااأ الميااه  لاشااهم ا رااهئيًه ر فدأللام  الاتااهئ  فواافد اخاات ر معاااف  شااي  امشااهم ياام 

مياا  الخرااهئ  الم ه ااأ فالااي تخاات ر التكفياااه  الويفلفويااأ لمان ااأ الدما ااأ شااي  تكاافي  الفت ااأ ا  المكفاااه  و
فدأللم  الخمائن  الوش يأ فالكم يأ ال هشمأ لمافشه  يم المها إلى تكفي  ااوهاأ ا  الم تفة ال مي  م  ها  الرخفم.

ى خراهئ  اف ياأ مياه  امشاهم فا اداثيهتله رافمة فا ا أ  ا  الكاتفميأ ث ثيأ الشعاهد التام تان م امله شهت تماهد  ما
 .الوفييأ يم المان أ تفآلي  الخرهئ  الاف يأ لمميه 

 العاهرم الاآلمة ر ر خمائن كاتفميأر م هيألأ ايافةاف يأ الميه  الوفييأ الكممات الدالة :
 

Distribution of Groundwater Quality Characteristics in Selected Areas in 

Ninevah Governorate by using Three Dimensions Contour Map 
Abstract 

 Groundwater is considered one of the important water resources in the world. Due to 

rain shortage and the decrease of Tigris river discharge in the last years, wells excavation and 

groundwater use for different purposes had been increased without any planning. Therefore, it is 

necessary to conduct the studies about groundwater quality in Ninevah governorate and define 

its suitability uses. Additionally to identify the levels of some trace elements in it, twenty seven 
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wells recently excavated were selected in the study area located south east Mosul city of about 

an area of 1500km
2
. These wells were located in rural and urban areas of various activities: 

agricultural, industrial and residential. Water samples were collected each two months starting 

at December 2008 till June 2009. Physical tests were conducted including total dissolved solids, 

electrical conductivity, as well chemical tests, which include pH, total hardness, positive ions: 

calcium, magnesium, sodium, potassium, and negative ions: sulfates, nitrates, chlorides, in 

addition to some of trace element: lead, cadmium, zinc and copper using standard methods for 

water examination. The geological formation and stratigraphy of the area were described. The 

right side wells are located within Fatha formation while left side wells are located within Injana 

formation. Water quality data were statistically analyzed and the results showed significant 

difference among the wells for all the parameters. These are attributed to the variations 

geological formations within the study area between Fatha formation which contains gypsum 

and calcite which has the ability to dissolve in water, while Injana formation contains less 

amounts of such rocks. Three dimensions contour maps were drawn for water quality 

parameters and wells coordinate. They showed a clear view for water quality distribution in the 

area which can be a guide in the excavation of wells of better water quality.  

 
 المقدمة
اآلداد ياااااام امفااااااااأ الخيااااااامة  فاااااام امشاااااااهم يااااااام       

م هيألااأ ايااافة فا ااتخدامله لدواامات المختمفااأ فالااي 
اتيواااأ ل ا نه اااه  المتكاااممة فالنفيماااأ لمياااه  ات اااهلأ 

دف  اااادن فخرفرااااًه ياااام دة اااايأ فااااافا م الم هيألااااأ 
ر كمااه ا  راا أ المنااهم فرااف  رااشكه  اة ااهلأ إليلااه
ها الوافيم لغامت ال ا م. دد  إلى ات تمهد  مى الم

ف ميااا  اراااشم مااا  ال ااامفم  اواااماا الدما اااه   اااف  
اف ياااااااااااأ ميااااااااااااه  المراااااااااااهدم الخاااااااااااامة فراااااااااااا  يتله 
 ل  تخدامه  المختمفأ فتكفي  شاي لممعمفمه   اله. 

ُتّعااد الميااه  الوفييااأ د ااد المرااهدم الملمااأ لمميااه       
ياام العااهلن فالتاام يمكاا  ا  ت ااتعم  لد مااه  الماآلليااأ 

لراااااه أ   ااااق مفاراااافهتله فشااااهلخ  ياااام فالاااام  فا
الماهنف الميفيأر إا تمتهآل شأهميتلاه يام المااهنف اا  

هن  ياااهة ال اااكه  المياااه  ال ااان يأ ويااام الكهيياااأ تمتشااا
ر فمماااااه يآلياااااد مااااا  دهميتلاااااه هاااااف فدارااااانتلن شفوفدهاااااه

امكهاياااأ ال راااف   ميلاااه يااام المااااهنف التااام تتتااافيم 
وفااااهر ييلاااه المياااه  ال ااان يأ فةمااااأ تأثمهاااه شألااامفر ال

 التم ت فد يم شعت ال اي . 
فةاااد دوميااا   ااادد مااا  الدما اااه  المتفمةاااأ يااام       

مالااه ماه ا تمااد  مااى  ادد م اادفد ماا  م هيألاأ ايااافة 
امشهم تيتوهفآل العرمة لفرر اف يأ المياه  الوفيياأر 

فمكاااااااااااااآل  شعااااااااااااات الدما اااااااااااااه   ماااااااااااااى ويفلفوياااااااااااااأ 
فهيدمفويفلفويااأ مان ااأ الدما ااأ فكهااا  اف يااأ الميااه  

افيااًه ييلااهر فمالااه مهدةتراام  مااى اماافا  فا ااد وااآلاا ثه
خاااا   ماااادة الدما ااااأر كمااااه ت تفوااااد ةيه ااااه  لتماكيااااآل 
ر العاهراام الاااآلمة ياام الميااه  الوفييااأ لم هيألااأ ايااافة

الميه  دما أ فم  هاا اتتوه  اختهم  الدما أ ال هليأ 
يوااااااهد  خرااااااهئ  الالوفييااااااأ ياااااام مدياااااااأ المفراااااا  فا 

ي اااً   ااا  ق ر الاف ياااأ للاااه فشياااه  رااا  يتله لمرااام 
 ت ديد تماكيآل العاهرم الاآلمة.
يااام  مياااه  الا  [ 1] اخااامف ي اااد فواااد الميماااأ ف 

ال اااااه   اتي ااااام مااااا  مديااااااأ المفرااااا  اا  ممف اااااأ 
الاى فوافد تفاهف  كشيام  [2]م مافد  هليأ. كمه تفر  

ياام اف يااأ الميااه  الوفييااأ ياام الماااهنف المختمفااأ التاام 
هم. ةاااااهن شدما اااااتله يااااام   ااااامة فال اااااف  فمشيعاااااأ ف ااااااو

اف ياااأ المياااه  الوفيياااأ يااام  ااافت  [3]فدمب الاعيمااام 
فاد  الرااافم واااافق رااامف مديااااأ المفرااا  ففواااد ا  

كمه ةهم    ي  معألن اتشهم ويم رهل أ لمرمق . 
شدما اااااأ لت ياااااين فاةااااا  المياااااه  الوفيياااااأ يااااام مديااااااأ  [4]

المفراا  ماا  خاا   ث ثااي  شئاامًا مفآل ااأ  مااى وااهاشم 
شت يااين اف يااأ  [5]ماامالاام دومااأر كمااه ةااهن ال مااداام فالت

الميه  الوفييأ يام مان اأ  اهف  الكاي اأ رامه  وامق 
مدياااااأ المفراااا  ففوااااد دالااااه وياااام رااااهل أ لمراااامق. 

17 



 (33-16، )2013اذار / 3/العدد 20مجمة تكريت لمعموم الهندسية/المجمد 

شئاااااامًا   ااااااق اف يااااااأ الميااااااه   Shihab [6] 78فمتّااااااق 
 . ل ومات الآلما يأ

فهاهلااااي العديااااد ماااا  الدما ااااه   ااااف  الميااااه  
 Reijndersيفام هفلاادا دمب الوفيياأ يام العاهلن ر 

et al.
اف يأ الميه  الوفييأ م  خ   وما  اماها  [ 7] 
مفةاا  ففواادفا ا  تماكيااآل الاتااما  فاتلماياافن  600ماا  

كهااا  ا مااى ماا  المفاراافه  ياام اتما اام الممميااأ . 
فشيا  دما أ لت يين اف يأ الميه  الوفييأ يام مان تاي  
ياام مماادفييه م دفديااأ الميااه  الوياادة فا  ااألمااأ ا ااهلأ 

م افلفيهتلااه تخفاايت الاتااما  الميااه  يوااق ا  يكااف  ياا
فال ااايميايفن األاااما لتوهفآلهاااه ل ااادفد المفارااافه  ر كماااه 

-10تماف   تماكياآل الا اهب يام المياه  الوفيياأ شاي  
 130-10مااااااااااااااااااااااااااااااهيكمفومان/لتم فالآلاااااااااااااااااااااااااااااااي  560

اف يااااااااااأ Belgiono [9 ]. فدمب [ 8]مااااااااااهيكمفومان/لتم 
الميااه  الوفييااأ ياام الماااهنف الميفيااأ ياام اينهليااه خاا   

مفة  اماوأ ي      دما اأ  20رلما يم  30يتمة 
تهثيم التمفث الوف  الى اف يأ المياه  الوفيياأ. فدمب 

Baba et al.  [10]  اف ياأ المياه  الوفيياأ يام مديااأ
مفةعاه ففوادفا  34اآلميم التمكيأ شعد وم  اماها  ما  

ا  تماكيآل المره  فالكهدميفن ا مى م  المفارفه  
ياام  Stamatis et al.  [11]اتمميكيااأ . فتاااهف 

دما اااات  تماااافث الميااااه  الوفييااااأ شهلعاهراااام الث يمااااأ ياااام 
 33مان اااااأ تيمياااااف يااااام اليفااااااه  مااااا  خااااا   ومعااااا  

امفاوااااااااه ر ففوااااااااد تماكيااااااااآل  هليااااااااأ ماااااااا  المرااااااااه  
فالكااهدميفن فالآلاااي فالايكاا  فةااد  ااآلة الااي الااى ا مااه  
ةديماااأ يااام المااااهون فكاااالي الاااى ات ااامدة الاتمفوياياااأ 

 فتأثيم ميه  الش م. 
دما ااأ اومياا  ياام كفميااه الوافشيااأ  مااى ياام 

اف يأ الميه  الوفييأ ر فرم  تماكيآل الخهمراي  الاى 
ممغن/لتاااااااام ر ياااااااام  ااااااااي  فراااااااام  تماكيااااااااآل  10550

ممغن/لتاااااام فةااااااد  آلياااااا  هااااااا   3421الماغايااااااآل الااااااى 
التماكيآل العهليأ الى تهثيم الماون المفوافد شاهل مق ما  
مان ااأ الدما ااأ . كمااه  ااوم  تماكيااآل  هليااأ لكاا  ماا  

لكهل اااايفن فالكشميتااااه  اتيوااااأ لمميااااه  المتمراااا أ التاااام ا

تعمااااااا   ماااااااى اااشاااااااأ فتاااااااأيي  ممكشاااااااه  الكشميتيااااااادا  
امتفااه   Awoflu [13] . كمااه فوااد[12]فالكهمشفاااه  

تماكيااااآل المرااااه  فالكااااهدميفن ياااافف مفاراااافه  ميااااه  
الرااااامق يااااام المياااااه  الوفيياااااأ  ااااام  مان اااااأ  اااااكايأ 

 فوادموهفمة لمان أ راه يأ يم توفب/ ايويميه. ف 
Tayfur et al. [14]   شعاااد دما ااات  لاف ياااأ المياااه

الوفيياااأ يااام ا ااادة مااااهنف مديااااأ اآلميااام يااام تمكياااه 
امتفاااه  تماكياااآل الاتاااما  فاتمفاياااه يااام يرااا  الراااير 
ياااافف  ااااادفد مفاراااافه  مياااااه  الراااامق لاتيواااااأ لتاااااأثيم 

في ااااااتخدن ياااااام ات اااااامدة فميااااااه  الاااااام  الم ااااااتخدمأ . 
% مااااا  99الااااادامهمي فالتااااام تراااااك  المياااااه  الوفيياااااأ 

 الم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتخدمأ ييلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر شمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهم  
شئمًا ف ماى  74لمماةشأ اف يأ الميه  الوفييأ م  خ   

ا مااهف مختمفاااأ ر ي ااا   ااا  ت مياا  اماااها  مياااه  ياااتن 
 اافا  لت ديااد  5-3شئاام خا    10000 ا شله ما  

 .[15] الممفثه  ال   فيأ فالع فيأ فالمشيدا 
 

 المواد وطرائق العمل
 منطقة الدراسة

لدما ااأ ياام م هيألااأ ايااافة ياام ت اا  مان ااأ ا
 °43-'30 °43راامه  العااماف شااي  خناام نااف   

( فتراغ  '00 °36-'30 °36( فخنم  امت  '00
( كيمااااف متاااام ممشاااا  فترااااتم  1500ش  م ااااه أ ت اااادم 

 مااااى الوااااآلا الوااااافشم الغمشاااام ماااا  مدياااااأ المفراااا  
 ااام  ال ياااها ال اااكايأ رااامهًت فالمان اااأ الم رااافمة 

شغاااداد ومشااااًه - شاااي  الااام دوماااأ رااامةًه فنمياااف مفرااا
فمفاااااامف ال يااااااهمة وافشااااااًه فالتاااااام تكثاااااام ييلااااااه الفديااااااه  
فالل اااااااهق فاتما ااااااام الآلما ياااااااأ فكاااااااالي المان اااااااأ 
الم رااافمة شاااي  مان اااأ ال مدااياااأ رااامةًه فالااام دوماااأ 
-ومشاااًه فالااام الاااآلاق ال ماااى وافشاااًه فنمياااف مفرااا 

دمشيااااا  راااااامهًت فتمتاااااهآل شه ااااااتفاا دم اااااله فا ااااااتغ لله 
فتااااااان اختياااااااهم امشاااااااهم  ( .2ف  1آلما ياااااااًه  الراااااااك   

دامه  لتغنم مان أ الدما اأ فيام مااهنف اا  ا اتخ
ر إا ارااتمم   مااى  اادد مختمفااأ فوياام مدمف ااأ  ااهش هً 
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ماا  امشااهم الم فاافمة شه ااتخدان نمي ااأ ال فاام ال اافميأ 
 م  مدياأ المفر  فكالي  دد ماله خهم  المدياأ 
 اااام  ااااافا م فةاااامة م هيألااااأ ايااااافة فشماااا  مومااااف  

شئاامار فهاام اشااهم  مي ااأ تماف اا   27امشااهم المختااهمة 
( متاااام فمالااااه مااااه فم  ااااديثًه 27-95د مهةلااااه شااااي   

 ( .1 الودف   2002فدةدمله  فم يم  هن 
 منطقة الدراسة جيولوجية 

يتألر التمكيق النشاهةم لممان اأ التام ت ان 
( ماااااااااا  النش ااااااااااه  1 الواااااااااادف    A15-A1امشااااااااااهم 

الويفلفويااأ لتكاافي  الفت ااأ فالااا  يتكااف  ماا  رااخفم 
المااااهم  ال ماااام فالخ اااام ماااا  نش ااااه  ماااا  الوااااشب 
ال اااميي فال وااام الويااام   ماااى هيئاااأ دفما  م ااافشيأ 
ش يميااااااأ فدلتهفيااااااأ ر فتترااااااك  النش ااااااه  الويفلفويااااااأ 

 B7فB6 فB4 فB3 ف B2ف B1لمومف اأ امشاهم 
مااا  تعهةشاااه  الواااآلا العماااف  لتكااافي   B10فB8 ف

ما    B12ف B11الفت اأ . فتتراك  راخفم امشاهم 
تعهةشه  م  ال وام المممام  اأ الا  يرك تكفي  ااوه

 مااااى  B15ف B14فال وااام النيااااام ر في ااا  الشئااااما  
مرهنق الم الآلاق ال مى التم تتكف  ما  تعهةشاه  
لنش ااااه   ااااميكأ ماااا  الماااادممكه   نش ااااه   راااافيأ( 

 .[16]تتعهةق معله نش ه  م  المم  الخر  فالني  
 جمع العينات 

 ادة كا  تن وم  العياه  م  ك  شئم مامة فا  
رااالمي  لكاااف  المياااه  الوفيياااأ معآلفلاااأ  ااا  الألااامفر 

فلغهياااأ آق  2008الوفياااأ فاشتاااداا مااا  كاااهاف  الف  
( دةاهئف 10إا يتن ترغي  م خأ الشئم لمادة   2009

ت ميشاااه لماااتخم  مااا  د  تاااأثيم لمم اااخأ  ماااى اف ياااأ 
الميه  فل مه  ال رف   مى  ياأ ممثمأ لميه  الشئام 

الشئااام إا تاااآلداد شآلياااهدة فتعتماااد هاااا  المااادة  ماااى  ماااف 
 مااف الشئاام ر تبخااا شعاادهه العياااه  إلااى المختشاام ياام 

( لتااااام فتف ااااا  يااااام 2.25ةااااااهام ش  اااااتيكيأ  اااااعأ  
ئفياأ تواماا شاهةم الف فرااه  ( م4+الث واأ شدمواأ  

 . ميله
 

 طرائق التحميل
دومياا  الت هلياا  الفيآليهئيااأ كااهلم ئ الاائشااأ 

يا  الكيميهئياأ التام الكميأ فالتفريميأ الكلمشهئيأ فالت هل
اراااااااتمم   ماااااااى الدالاااااااأ ال هم ااااااايأ فالع ااااااامة الكمياااااااأ 
فاتيفاااااااااه  المفوشااااااااأ مثاااااااا  الكهل اااااااايفن فالمغاي اااااااايفن 
فالراااااااافديفن فالشفته اااااااايفن فاتيفاااااااااه  ال ااااااااهلشأ مثاااااااا  
الكشميتاااااه  فالاتاااااما  فالكمفميااااادا  فشعااااات العاهرااااام 
الاااااآلمة كهلمرااااه  فالكااااهدميفن فالخهمرااااي  فالا ااااهب 

ه يأ لف فره  المها يم مختشام شه تخدان النمف ال ي
ممكآل ش فث الشيئأ فال اينمة  ماى التمافث يام وهمعاأ 
المفرااااا  فمختشاااااما  هاد اااااأ الشيئاااااأ/ ة ااااان اللاد اااااأ 
المداياااأ يااام وهمعاااأ المفرااا ر إا تااان ت اااديم المااا ئ 
الاائشااأ الكميااأ شتشخياام  واان معماافن ماا  العياااأ شدموااأ 

دموااااااأ مئفيااااااأر فالتفراااااايميأ الكلمشهئيااااااأ  105 اااااامامة 
 Electrical Conductivity meterتخدان ولهآلشه 
 pH–meterفالدالاااااااأ ال هم ااااااايأ شه اااااااتخدان ولاااااااهآل 

 Na2EDTAفالع اااامة الكميااااأ شهلت اااا يم ماااا  م مااااف  
فشه ااتخدان م ماااف  اتمفاياااه المااااألن مااا  ا اااهيأ دليااا  

 Erichrome Black T فكااالي ايااف  الكهل اايفن )
فالمغاي اااايفن ر امااااه ايااااف  الراااافديفن فالشفته اااايفن يااااتن 
ت اديمهمه شه اتخدان ولاهآل ةياهب الملاق الفمي ام اااف  

 Digital Flame Analysis Gallen Kamp ر)
امااه الكشميتااه  فالاتااما  يااتن ةيه االمه شه ااتخدان ولااهآل 
ةياااااهب النيااااار الفمي ااااام ر فتااااان ةياااااهب الكمفميااااادا  
شهلت ااا يم مااا  اتاااما  الف اااأ ر فتااان ةياااهب العاهرااام 

  اااف  الاااآلمة شه ااتخدان ولااهآل ةيااهب اتمترااه  الااام 
 VARIAN.) 

 
 النتائج والمناقشة

 التوصيمية الكهربائية 
( ANOVAيتشاااي  مااا  خااا   اتاااهئ  ت ميااا  التشاااهي        

فواافد يمفةااه  معافيااأ ياام ةااين التفراايميأ الكلمشهئيااأ شااي  
اشهم مان أ الدما أ ر إا  و  شئم العدلاأ دةا  معاد  فشما  

 ن فكه  د مى معد  يم شئم ت  نيشأ \مهيكمفمفآل 1175
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 ن . فكها  ةين التفرايميأ \مهيكمفمفآل 11000إا توهفآل 
 اان \مهيكمفمفآل 1000الكلمشهئيااأ لومياا  امشااهم د مااى ماا  

 980-1339مه اادا شئاام العدلااأ الااا  تماف اا  مديهتاا  شااي 
 ان . فيعاآلة ال ااشق يام امتفااه  ةاين التفراايميأ \مهيكمفمفآل

الكلمشهئياااأ يااام المياااه  الوفيياااأ مشاااهم مان اااأ الدما اااأ إلاااى 
ه  ا شأ تماكيآل اتيفاه  اتيواأ افشاه  راخفم الواشب امتف

فاتالهياادماي  فال واام الوياام  المبلفااأ لتكاافي  الفت ااأ  اا  
تماااي المفوااافدة  ااام  تكااافي  ااوهااااأ المبل ااار مااا  معاااهد  

 [ .17الفم شهم فال ميكه ]
فكهااااا  وميااااا  امشاااااهم ةياااااد الدما اااااأ اا  تفرااااايميأ       

د  خاهم   ادفد  ان \مهيكمفمفآل 1000كلمشهئيأ دكشم ما  
مفارفه  مها الرمق إا ُتعّد الميه  رهل أ لمرامق  اادمه 

 1000تكااااااااف  التفراااااااايميأ الكلمشهئيااااااااأ للااااااااه دةاااااااا  مااااااااا  
[ . كمااااه ُتّعااااد الميااااه  اا  التفرااااايميأ 18 اااان ]\مهيكمفمفآل

 اااااااان وياااااااام \مهيكمفمفآل 2500الكلمشهئيااااااااأ الكشاااااااام ماااااااا  
ي ن م  آشاهم مان اأ  7%م ت هوأ لمرمق ر في  أل د  

 2500كااه  للااه ةيمااأ تفراايميأ كلمشهئيااأ دةاا  ماا  الدما ااأ 
  ن .\مهيكمفمفآل

 (TDSالمواد الصمبة الذائبة الكمية )
شااهلمون ماا  ال ااين العهليااأ لمماافاد الراامشأ الاائشااأ الكميااأ      

ي د كه  هاهلي يمفةه  معافيأ شي  امشاهم لمان اأ الدما اأ 
ر ف و  د مى معد  يم شئم ت  نيشأ كماه هاف ال اه  ما  

لتااام ر يااام  اااي  \ممغن 7296رااايميأ الكلمشهئياااأ فكاااه  التف 
كاااه  دفناااأ معاااد  يااام شئااام العدلاااأ  ااام  مفارااافه  مياااه  

 [19الراااامق   ااااق م ااااددا  ماألمااااأ الراااا أ العهلميااااأ ]
لتاام. فيعااآلة  ااشق امتفااه  الماافاد الراامشأ \ممغن 629فشماا  

الاائشااأ  الممف ااأ( ياام امشااهم الفاةعااأ  اام  تكاافي  الفت ااأ 
ثااااااا  الواااااااشب فاتالهيااااااادماي  إلاااااااى راااااااخفم المتشخاااااااما  م

فالااااادفلفمهي  التااااام هااااام راااااخفم واياااااأ شاااااهلم ئ  اا  
ال هشميااأ  مااى الااافشه  ياام الميااه  الوفييااأ دكثاام ماا  امشااهم 
الفاةعاااأ  ااام  تكااافي  ااوهااااأ المتكاااف  مااا  تعهةشاااه  يااام 

[ تمكياآل 20] Bouwer[. ف دد 16ال ومالمممم فالنيام ]
لمرامق شأةا  ماا  الما ئ الاائشاأ الكمياأ يام المااها الراهلم 

ماااااااا  امشااااااااهم   3.3%لتاااااااام ر في  ااااااااأل د  \ممغن 1000
 1000المدمف اااأ ت ااا  ييلاااه الماااا ئ الاائشاااأ الكمياااأ  اااا  

 لتم .\ممغن

 (pHالدالة الحامضية )
يتشاااي  مااا  الاتاااهئ  د  مياااه  امشاااهم ةياااد الدما اااأ كهاااا      

ر  7.05-8.32( إا تماف اا  شااي   pH ≥ 7ةه ديااأ  
ي  امشاااهم ر إا  اااوم  د ماااى فكهاااا  الفمفةاااه  معافياااأ شااا

ةيمأ لمدالأ ال هم يأ يم شئم اشاماهين الخميا . في  األ د  
التاااام  ااااوم  هاااام  اااام   ومياااا  ةااااين الدالااااأ ال هم اااايأ
Gray [18 ]الراااامق   ااااق  المفاراااافه  ال يه اااايأ لميااااه 

 . 6.5-9.2فالشهلغأ 
       العسرة الكمية                                                   

 اااوم  الع ااامة الكميااااأ يااام مياااه  امشااااهم مااادة فا ااا  شااااي  
 ككهمشفااااااه  الكهل ااااايفن( فكهاااااا   لتااااام\ممغن 3050-400

( . فشماا  دفنااأ p 0.001>الفمفةااه  معافيااأ شااي  امشااهم  
لتاااام  ككهمشفاااااه  الكهل اااايفن(  ياااام شئاااام \ممغن 420معااااد  

لتم ككهمشفااه  \ممغن 2857اشماهين الخمي  ر فد مى معد  
 Toddفةااد رااار  الااي ياام شئاام تاا  نيشااأ .ف  الكهل اايفن( 

[ المياااه    اااق   ااامتله الكمياااأ ر إا يعاااد الماااها ي ااامًا 21]
لتام  ككهمشفااه  \ممغن 75 ادمه ت   الع مة الكميأ يي   ا 

الكهل اايفن(  ر ف  اام ا ااشيًه  اااد توهفآلهااه هاااا ال ااد لتراا  
ف  ااااام  ، لتااااام  ككهمشفااااااه  الكهل ااااايفن( \ممغن 180إلاااااى 

 لتاااااام\ممغن 180-300يياااااا  شااااااي    ااااااادمه تتاااااامافئ الع اااااامة
 300ف  م ودا  ااد توهفآلهاه  ،   ككهمشفاه  الكهل يفن( 

 . ( 3 لتم  ككهمشفاه  الكهل يفن(  الودف \ممغن 
تعااّد ومياا  امشااهم   اامة واادًا لتوااهفآل الع اامة الكميااأ       

 لتااااااااااااااااااااااااااااااااام \ممغااااااااااااااااااااااااااااااااان  300يااااااااااااااااااااااااااااااااام ميههاااااااااااااااااااااااااااااااااه 
 ككهمشفاااااه  الكهل اااايفن( ر فيعااااآلة ال ااااشق ياااام الااااي إلااااى 

فم الواااااشب ال هفياااااأ  ماااااى معااااادام الواااااشب افشاااااه  راااااخ
فاتالهيااااادماي  فراااااخفم ال وااااام الويااااام  ال اااااهف   ماااااى 
الكهل اااااااااهي  فالااااااااادفلفمهي  فالمفوااااااااافدة يااااااااام التكفيااااااااااه  

[ . فةاااااد تواااااهفآل  ةاااااين 16الويفلفوياااااأ لمان اااااأ الدما اااااأ ]
لتم  ككهمشفاه  الكهل يفن(  يم \ممغن 2000الع مة الكميأ 

 م  آشهم مان أ الدما أ . %80
 ونات الموجبة االي

Caأيون الكالسيوم )
+2 ) 

يمفةاااااه  معافياااااأ يااااام تمكياااااآل دياااااف   ي  اااااأل فوااااافد     
ر إا  ااو  دفنااأ  الكهل اايفن شااي  ميااه  اشااهم مان ااأ الدما ااأ
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لتامر فا ماى \ممغن58تمكيآل يم شئم اشماهين الخمي  فشمعد  
ر فتامافئ لتام\ممغن 617تمكيآل يام شئام دشام ديافق فشمعاد  

لتاامر فيعاافد \ممغن 40-681شااي   ماادة تمكيااآل هاااا اليااف 
 اااااشق هااااااا اتخااااات ر إلاااااى تااااااف  النش اااااه  الويفلفوياااااأ 
ال ه اأ لمميه  شاي  راخفم مممياأ يام تكافي  ااوهااأ اا  
م تاااافة ةمياااا  واااادًا ماااا  المكفاااااه  الويميااااأر إا إ  المااااهدة 
ال اااماتيأ الكهمشفاهتياااأ ي ااان هااام الم ااابفلأ  ااا  فوااافد هااااا 

مماه [ 22]هااا التكافي   اتيف  يم ميه  امشاهم الفاةعاأ  ام 
ددة إلاااى ااخفاااهت ةيمااا  يااام امشاااهم الفاةعاااأ  ااام  هااااا 
التكفي  ر يم  ي  تعما  راخفم الواشب فال وام الويام   
ياااام تكاااافي  الفت ااااأ اا  الم تاااافة العااااهلم ماااا  الكهل اااايفن 
ي اااً   ااا  الماااهدة ال اااماتيأ الكهمشفاهتياااأ المبلفاااأ لراااخفم 

 ااام  هااااا  الماااهم   ماااى ميااا  تماكياااآل  يااام امشاااهم الفاةعاااأ
. فةااد  اادد  مفارااافه  ميااه  الراامق دةراااى [23]التكاافي  

  6.6%ر ف ميا  يا  [18]لتام \ممغن 200ش تمكيآل لمكهل يفن 
ماااا  امشااااهم المدمف ااااأ ي اااان كااااه  تمكيااااآل  الكهل اااايفن ييلااااه 

  م  ال دفد الم مفئ شله .
Mgأيون المغنيسيوم )

+2) 
شّيااااا  اتااااهئ  الت ميااااا  ات رااااهئم فواااافد اخااااات ر       
  يم تمكيآل ديف  المغاي يفن شي  مياه  امشاهم لمان اأ معاف 

( ر يكاااااااااه  دفناااااااااأ تمكياااااااااآل لياااااااااف  p<0.001الدما اااااااااأ  
لتاام \ممغن 56المغاي اايفن ياام شئاام اشااماهين الخمياا  فشمعااد  

لتااام يااام شئااام تااا  نيشاااأ ر فكاااه  \ممغن 352فا ماااى معاااد  
لتاااام \ممغن 31-394ماااادة تمكيااااآل  ياااام امشااااهم المدمف ااااأ 

ة  ااااشق هااااا  اتخت يااااه  إلااااى ( . فةااااد يعااااآل 3 الواااادف  
اخاااااات ر النش ااااااه  الويفلفويااااااأ ال هفيااااااأ  مااااااى رااااااخفم 
الدفلفمهي  فالم بفلأ    المغاي يفن  م  تكفي  الفت أ 

. فةد  ادد  ماألماأ الرا أ [ 24]فخمف تكفي  ااوهاأ ماله 
العهلميأ تمكيآل اياف  المغاي ايفن يام الماها الراهلم لمرامق 

مااااا  آشاااااهم  86.7%ر ف ميااااا  يااااا    [19]لتااااام \ممغن 150ش 
مان اأ الدما ااأ هام خااهم   اادفد المفارافه  لكااف  تماكيااآل 

 لتم .\ممغن 150المغاي يفن ييله د مى م  
Naأيون الصوديوم )

+
) 

تااامافئ مااادة تمكياااآل دياااف  الرااافديفن يااام امشاااهم شاااي       
لتااااااام فكاااااااه  هاهلاااااااي يمفةاااااااه  معافياااااااأ \ممغن 2000-85

 p<0.001 دفناااأ  ( شاااي  امشاااهم يااام مان اااأ الدما اااأ فشمااا

لتام فالاي يام شئام العدلاأ فد ماى معاد  \ممغن 112معاد   
(ر 4لتااام فالاااي يااام شئااام تااا  نيشاااأ  الوااادف  \ممغن 1795

فتعّد المياه  الممترا أ ما  ال انم المرادم الامئيب تياف  
الراافديفن ياام الميااه  الوفييااأ فالااي ل هشميااأ افشهااا  العهليااأ 

ى فةااد يعماا  اخاات ر افهايااأ التمشااأ ياام مان ااأ الدما ااأ  ماا
[ ر فا   د مااى  ااد م اامفئ 17اخاات ر تماكيااآل  ياام امشااهم ]

 150شاااا  لتمكيااااآل ايااااف  الراااافديفن ياااام مااااها الراااامق هااااف 
م  امشاهم المدمف اأ  % 90[  . ف مي  ي   18لتم ]\ممغن

 اوماقهم دكثم م   دفد مفارافه  مياه  الرامقر د  د  
 امشهم توهفآل  ال د الم مفئ ش .

Kأيون البوتاسيوم )
+) 

  تماكيااآل اياااف  الشفته اايفن يااام امشااهم مااا  امتااهآل      
 مان اااااااااااااااااااااااااأ الدما اااااااااااااااااااااااااأ شفمفةاااااااااااااااااااااااااه  معافياااااااااااااااااااااااااأ

لتااام فالاااي يااام شئااام \ممغن 1.7ر فكاااه  دفناااأ معاااد   
لتاام فالااي ياام شئاام \ممغن 20.3العدلااأ فد مااى معااد   

-20.8وااهم  العاشااأ ياام  ااي  تماف اا  مديهتاا  شااي  
لتاام. فيعااآلة  ااشق اتخت يااه  ياام تماكيااآل \ممغن 1.6

امشاااااااهم إلاااااااى اخااااااات ر مراااااااهدم  هااااااااا اتياااااااف  شاااااااي 
الشفته ااايفن   اااق اراااهن المت فيعاااد الت اااميد د ااااد 
مرهدم الشفته يفن يم الميه  الوفيياأ لمان اأ الدما اأ 

. فكهاااا  هاااا  التماكياااآل  مفماااه ةميماااأ وااادًا م همااااأ [ 17]
شهيف  الرفديفن  ماى الامون ما  تفاوادهمه يام ال رامة 

ت هليااأ الم اايأ شكميااه  مت همشااأ فيعااآلة الااي الااى اتا
العهلياااااأ لمرااااافديفن فات ااااات ماميأ الا اااااشيأ لمشفته ااااايفن 
اتيوأ دخفل  يم تمكيق المعاهد  النياياأ دثااها  ممياأ 

[ . إ  ال اااااااااد الم ااااااااامفئ شااااااااا  تياااااااااف  25التوفياااااااااأ ]
ر [25]لتااام \ممغن 10الشفته ااايفن يااام مياااه  الرااامق هاااف  

ماااا  امشااااهم هاااام  اااام   اااادفد  74.4%ف مياااا  ياااا   
 .ه  ميه  الرمقمفارف
 ات السالبةااليون

 (Cl)¯أيون الكموريد 
دأللم  اتهئ  الت مي  ات راهئم فوافد يمفةاه       

( ر p<0.001معافيأ شي  تماكيآل الكمفميدا  لاشاهم  
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لتم \ممغن 47ر فكه  دفنأ معد  (4كمه يم الودف   
فالااااي ياااام شئاااام ةميااااأ ال اااا ن /وه اااان فد مااااى معااااد  

لتاااام فالااااي ياااام شئاااام تاااا  نيشااااأ فشماااادة \ممغن 1114
لتم . فةد يعاآلة  اشق الاي إلاى \ممغن 40-1496شي 

اخات ر كميااأ المناهم المتمراا أ الاى الميااه  الوفييااأ 
  ق نشيعأ المان أ ر إا د  ها  الميه  هم مرادم 

[ر ي اااااً   ااااا  ةياااااهن 25الكمفميااااادا  الفارااااامأ إليلاااااه ]
الميااااه  ال اااان يأ  اااافاا ياااام الماااااهنف ال ااااكايأ مالااااه 

ما  ثان امتراه له فالآلما ياأ ش ااشاأ دما ئ الكمفميادا  ف 
إلاااااى المياااااه  الوفيياااااأ ر إا تش اااااى الكمفميااااادا  ش هلتلاااااه 

  [26]اليفايااأ شرااك  دائاان ش ااشق ةهشميااأ افشهالااه العهليااأ 
ر كالي تاأثيم الاراهن المادام الاا  ينامئ مياه   هفياأ 

. فكهااا  [ 28ر  27] مااى تماكيااآل  هليااأ ماا  الكمفمياادا  
مااا  امشاااهم المدمف اااأ  ااام  مفارااافه  مياااه   %73

 .  [19]لتم دف دة  \ممغن 250مق فالشهلغأ الر
NO) النترات

-
3)  

كهااا  الفمفةااه  ياام تماكيااآل الاتااما  شااي  امشااهم       
( ر فكااه  دفنااأ معااد  p<0.001المدمف ااأ معافيااأ  

لتم يم شئام م ناأ الوشافم  فشئام ةمياأ \ممغن 0.008
ال ا ن /كهما  فشئام ةميااأ ال  ن/وه ان يام  اي  كااه  

لتم فالي يم شئم ت  نيشأ \ممغن 13.02د مى معد  
 ( . 5لتم  الودف  \ممغن 0.01-13فشمدة شي  

فةد يعآلة  شق اتخت ياه  يام تماكياآل الاتاما        
شااااي  آشاااااهم مان ااااأ الدما اااااأ إلااااى اخااااات ر مراااااهدمهه 
المختمفااااااأ   اااااافيأ كهااااااا  دن راااااااه يأ فتعااااااد ماااااافاد 
الت ااميد ماا  المرااهدم المئي ااأ لماتااما  فكااالي ت اامق 

خآلااه  التعفي  فامتآلاوله شهلمياه  الوفيياأ ر الميه  م  
فت يااااااامتشن فوااااااافد الاتاااااااما  شهلتكفيااااااااه  الويفلفوياااااااأ 
الخهآلاأ لمميه  . فُتعّد ومي  امشهم ةياد الدما اأ  ام  
مفارااااافه  مياااااه  الرااااامق للااااااا اتياااااف  لكاااااف  تمكياااااآل 

 Grayلتم كمه  اددهه \ممغن 45الاتما  ييله دة  م  
لتاام \ممغن 45تااما   اا  ر في ااشق آليااهدة تمكيااآل الا[18]

 .[29]يم ميه  الرمق ممت آلمةأ النفه  
 

SO)الكبريتات 
-2

4) 
ا  ااأل ماا  خاا   الت مياا  ات رااهئم لتماكيااآل       

الكشميته  يم امشهم لمان أ الدما أ د  الفمفةاه  يام 
( كمه يم الودف   p<0.001التماكيآل كها  معافيأ  

ياام لتاام فالااي \ممغن 346( ر ف ااو  دفنااأ معااد  5 
فالاي يام  لتم\ممغن 1697 شئم العدلأ  فد مى معد  

شئم ت  نيشأ فتماف   مديهتله خ   يتمة الدما أ شي  
 لتم .\ممغن 2070-147

فتعاااد راااخفم الواااشب فاتالهيااادماي  المفوااافدة       
ياام تكاافي  الفت ااأ المراادم الاامئيب للاااا اليااف  يااام 

 . فيعاااآلة  اااشق اخت ياااه  تماكياااآل [25]المياااه  الوفيياااأ 
الكشميته  شي  آشهم مان أ الدما اأ إلاى تااف  النش اه  
الويفلفوياااأ ال ه ااااأ لممياااه  شاااي  الراااخفم الوش ااايأ 
ال هفيااأ  مااى معااد  الوااشب فاتالهياادماي  ياام تكاافي  
الفت ااأ فالم اابفلأ  اا  الكشميتااه  إلااى رااخفم ممميااأ 
يااااااام تكااااااافي  ااوهااااااااأ اا  م تااااااافة ةميااااااا  وااااااادًا مااااااا  

هفآل  ومي  امشهم ةيد . فةد تو [17] المكفاه  الويميأ
الدما أ ال د الم مفئ شا  لمياه  الرامق   اق ماألماأ 

 لتم .\ممغن 250فالشهلغأ  [19]الر أ العهلميأ 
 العناصر النزرة

 (Pb)الرصاص 
كهااا  الفمفةااه  ياام تمكيااآل المرااه  شااي  امشااهم     

 ( فشمااااااااااااااااا  دفناااااااااااااااااأ معاااااااااااااااااد  p<0.001معافياااااااااااااااااأ  
ماى معاد  لتم فالي يم شئم الممفثاأ فد \مهيكمفومان 2

لتم يم شئم ت  نيشأ فتمافئ مدة هاا \مهيكمومان 8.5
فكهاااا  وميااا   لتم ر\ماااهيكمفومان 1-10الياااف  شاااي  

امشاااهم المدمف اااأ  ااام  مفارااافه  مياااه  الرااامق مااا  
لتم \مااهيكمفومان 10اه يااأ تماكيااآل المرااه  فالشهلغااأ 
 . [19]  ق ماألمأ الر أ العهلميأ 

 ( Cd) الكادميوم
ه  معافيأ يم تماكيآل الكهدميفن كها  هاهي يمفة     

شاااي  امشاااهم لمان اااأ الدما اااأ فكاااه  دفناااأ معاااد  للااااا 
لتم فالااي ياام شئاام العدلااأ \مااهيكمفومان 0.78العاراام 

لتم فالاااي يااام شئااام \ماااهيكمفومان 5.15فد ماااى معاااد  
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لتم. \ماااااهيكمفومان 0-5شيوفااياااااأ  مياااااه فشمااااادة شاااااي  
فكها  ومي  امشاهم المدمف اأ  ام  مفارافه  مياه  

 . [ 19ر  18]لتم دف دة  \مهيكمفومان 5مق فالشهلغأ الر
 (Zn)الخارصين 

فوفد يمفةه  معافيأ يم تمكيآل الخهمري  تشي       
 2.5شاااي  امشاااهم لمان اااأ الدما اااأ  فشمااا  دفناااأ معاااد  

لتم فالاااي ياااام شئااام العاشاااأ/يفاب فد مااااى \ماااهيكمفومان
لتم فالي يم شئم شيوفااياأ \مهيكمفومان 49.25معد  

لتم. إ  د ماااى \ماااهيكمفومان 1-62دة شاااي   مياااه فشمااا
تمكياااااآل لمخهمراااااي  م ااااامفئ شااااا  يااااام الماااااها الراااااهلم 

ر فد  ومياااا   [19]لتم \مااااهيكمفومان 3000لمراااامق هااااف
آشهم مان أ الدما أ كها  تماكيآل الخهمري  ييلاه ت ا  

 .ملت\مهيكمفومان 3000   
 (Cu) النحاس
كها  هاهي يمفةاه  معافياأ يام تماكياآل الا اهب       
ميااه  امشااهم لمان ااأ الدما ااأ ر فشماا  دفنااأ معااد  شااي  
لتم فالي يم شئم الري فد ماى معاد  \مهيكمفومان 20
لتم فالااي يااام شئاام الممفثااأ فتماف ااا  \مااهيكمفومان 36

لتم.  اااااااااااادد \مااااااااااااهيكمفومان 16-49مااااااااااااديهتله شااااااااااااي  
Gray[18]  ال اااااد ال ماااااى الم ااااامفئ شااااا  لتمكياااااآل هااااااا

آل لتمر فت اااااااا  تماكياااااااا\مااااااااهيكمفومان  1000العاراااااااام 
 1000الا ااهب ياام ومياا  آشااهم مان ااأ الدما ااأ  اا  

 لتم.\مهيكمفومان
 

توزيععع خصععائص نوعيععة الميععاه الجوفيععة فععي منطقععة 
 الدراسة باستخدام الخرائط الكنتورية

تااااان م ااااان خااااامائن كاتفمياااااأ ث ثياااااأ الشعاااااهد لكااااا       
خهرااايأ مااا  خرااااهئ  اف ياااأ الميااااه  لمتعااامر  مااااى 

دما ااأ شهت تمااهد تفآليعلااه فاتوااه  تغهيمهااه ياام مان ااأ ال
  مى ا داثيه  امشهم فالتمكيآل .    

( امتفه  ةين التفريميأ الكلمشهئيأ 3يشي  الرك        
ياام اتوااه  الراامه  الراامةم فالمتمثاا  شمان ااأ ال اا ميأ 
فالوافق الغمشم المتمث  شماهنف اه يأ الرافمة  ام  
مان ااااأ الدما ااااأ ر ياااام  ااااي  ااخف اااا  ةيملااااه ف اااان 

مااا  مفااامف  ماااهن العميااا  فتااااخفت المان اااأ فال ميشاااأ 
دكثااام شهتواااه  الرااامه  الغمشااام يااام مااااهنف تااا  المماااه  
فالوااافق الراامةم المتمثاا  شهلماااهنف ال ميشااأ ماا  الاام 

 دومأ   م  المان أ. 
فكمااه هااف متفةاا  فاألاامًا تمتشااهن تماكيااآل الماا ئ      

ماااا  التفرااااايميأ الكلمشهئياااااأ ي اااااد كهاااااا  آلياااااهدة تماكياااااآل 
شهتتوههاااه  التااام تآلاياااد  شلاااه  المااا ئ الاائشاااأ الكمياااأ

. (4ةاين التفرايميأ الكلمشهئياأ اف اله كماه يام الرااك   
كمااه يشااي  الراااك  د  ااخفه االه كااه  دكثااام  اادة  ااااد 

ه يااأ اتوااه  وااافق راامف مان ااأ الدما ااأ ياام ماااهنف ا
ر إا ااخف ااااا  ةاااااين الرااااافمة ال ميشاااااأ مااااا  الااااام دوماااااأ

 لتم. \ممغن 1000الم ئ الاائشأ ت   
( ااخفاااهت ةاااين الدالاااأ 5كماااه يشاااي  الراااك            

ال هم يأ يم المياه  الوفيياأ  ااد اتتواه  ما  الرامف 
إلى الغمق يم مان اأ الدما اأ فكاه  اتاخفاهت دكثام 
 اادًة ياام الوااآلا الوااافشم ماا  مان ااأ الدما ااأ د  ياام 
ماااهنف اه يااأ الراافمة ف ااوم  دةاا  ال ااين ياام ماااهنف 

ال ااين ياام اتوااه   مااهن العمياا  ر ياام  ااي  كهااا  د مااى 
الوااافق الراامةم ماا  مان ااأ ال اا ميأ فشهتوااه  الااآلاق 

 ال مى.
( امتفه ااااه  ااااهدا ياااام ةيمااااأ 6فيف اااام الرااااك         

الع مة الكميأ كممه اتولاه ومشًه يم مان أ الدما اأ د  
شغااااااداد ر  -ماااااا  الاااااام دومااااااأ شهتوااااااه  نميااااااف مفراااااا 

ف ااوم  د مااى ال ااين ياام الوااافق الغمشاام الااا  ي اان 
ميشاااااأ مااااا  اه ياااااأ الرااااافم   ااااام  مان اااااأ المااااااهنف ال 

شهتواه   نفيفاه الدما أ ر يم  اي   او  ااخفه اه
الراااامه  ياااام واااامق مان ااااأ الدما ااااأ د  ياااام ماااااهنف 

       مفر  الوديدة فت  الممه  .
فكمااه ياام الع اامة اآلديااهد تمكياااآل ( 7 يشااي  الرااك      

آيف  الكهل يفن يم الميه  الوفييأ شهتوه  ومق مان اأ 
   هد د  شهتوه  نميف مفرا  شغاداد ر الدما أ فشرك

يم  ي  لن ت و  تغياما  يام آياف  الكهل ايفن شهتواه  
الوااااافق ر ماااا  آليااااهدة ياااام م ااااه أ  –م اااافم الراااامه  
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المان أ التم تعنم د مى ةاين لدياف  فترام  مااهنف 
 دف   ممه هف  مي  يم الع مة الكميأ.

( د  دفناااأ تمكياااآل مياااف  8في  اااأل مااا  الراااك       
فن يااام الميااه  الوفيياااأ ةاااد  ااوم  يااام الواااآلا المغاي ااي

الرمةم م  مان أ الدما أ فيآلداد شهتواه  الغامق  كماه 
ياااام الع اااامة الكميااااأ( لتراااا  د مااااى ةيمااااأ ياااام ماااااهنف 
الرااافم  ر ثااان تااااخفت ةاااين هااااا امياااف  مااا  المان اااأ 
د اااااا   شهتوااااااه  الراااااامه  فالمتمثمااااااأ شمان ااااااأ مفراااااا  

 الوديدة فت  الممه .
مياف  الراافديفن غياما   ااهدة ( ت9يشاي  الرااك        

ر إا  اااوم  د ماااى التماكياااآل للااااا يااام مان اااأ الدما اااأ
اميف  يم الوآلا الرمهلم الرمةم ما  مان اأ الدما اأ 
فالمتمثماااااأ شمااااااهنف ال ااااا ميأ فشهتواااااه  ممكاااااآل مديااااااأ 
المفراااا  فكااااالي آليااااهدة ياااام تماكيااااآل  شهتوااااه  الوااااافق 
الغمشم يم ماهنف الشيوفاايأ ر يم  اي   اوم  دفناأ 

واافق رامةم  د   - ين شهتوه  الم فم رمه  ومشامال
مااااهنف  ماااهن العميااا  فمفرااا  الوديااادة فتااا  المماااه  

 فماهنف ال  ميأ ال ميشأ م  الآلاق ال مى. 
( امتفااااه  تماكيااااآل ايااااف  10ي  ااااأل ماااا  الرااااك        

الشفته اايفن ياام الميااه  الوفييااأ لمان ااأ الدما ااأ شهتوااه  
شغاادادر  - الغاامق ماا  الاام دومااأ شهتوااه  نميااف مفراا

ف ااوم  دفنااأ ال ااين ياام ماااهنف مفراا  الودياادة فتاا  
الممه ر ف وم  دفنأ ال ين يام الواافق الرامةم فيام 

الراامةيأ لمالاام فشهلت دياد ياام ماااهنف ال اا ميأ  ال افأ
. فيمكاااا  د  يعااااآلة ال ااااشق ياااام الااااي إلااااى اخاااات ر 
التكااااافي  الويفلااااافوم مااااا  مان اااااأ لخااااامة ر إا ت ااااا  

ي  الفت ااأ ال ااهف  ماااهنف الوهاااق اليماا   اام  تكااف 
 مااااااى الرااااااخفم الم اااااافشيأ فمهت تفياااااا  ماااااا  معااااااهد  
الفمد اااااشهم الغاياااااأ شهلشفته ااااايفن ر شياماااااه ت ااااا  مااااااهنف 
ال اا ميأ  ااام  تكاافي  ااوهااااأ الااا  يراااك  تعهةشاااه  
م  ال وم المممم فال وم النياامر فالمااهنف ال ميشاأ 
م  الآلاق ال مى ت ان تم اشه  مراهنق هااا الالام 

ةاااااااق نش اااااااه   اااااااميكأ مااااااا  فالتااااااام تتكاااااااف  مااااااا  تعه

الماادممكه  فتتعهةااق معلااه نش ااه  ماا  المماا  الخراا  
 (.Al-Naqib and Aghwan  فالني 

( امتفه  تماكيآل ايف  الكمفميد  ااد 11يف م الرك   
اتتوه  رمه  رمف مان اأ الدما اأ فالتام ت ان ال  ان 
الراااااااامهلم مااااااااا  مان اااااااااأ ال اااااااا ميأ فممكاااااااااآل مديااااااااااأ 

فا  شهتواه  الواافق المفر  الوهاق اليم ( ر كمه تمت
الغمشااام فشهلت دياااد مااااهنف الشيوفااياااأ . فيشاااي  الراااك  
كااااااالي ااخفااااااهت تماكيااااااآل الكمفميااااااد شهتوااااااه  الم ااااااافم 
الفاراااا  مااااه شااااي  الراااامه  الغمشاااام فالوااااافق الراااامةم 
لمان أ الدما أ د  يم مااهنف  ماهن العميا  فمفرا  
الودياادة فتاا  الممااه  فكااالي ياام الماااهنف ال ميشااأ ماا  

فيمكااااا  د  يعاااااآلة الاااااي إلاااااى تفآليااااا  الاااااآلاق ال ماااااىر 
راااااخفم المتشخاااااما  فخهراااااأ ال هفياااااأ  ماااااى معاااااد  
اللهتي  الا  ُيعد م  المراهدم المئي اأ للااا اتياف  

 Hamil and Bill.) 
( د  تمكيااآل الاتااما  ياام الميااه  12يشااي  الرااك        

الوفيياااأ ياااآلداد إاا اتولااااه ا اااف الرااامف دف الرااامه  دف 
اااااااااهنف الشيوفاايااااااااأ الوااااااااافق لمان ااااااااأ الدما ااااااااأ د  م

فمااااااهنف اه ياااااأ الرااااافمة فمااااااهنف ال ااااا ميأ كهياااااأ ر 
فتاخفت الاتما  شهتواه  الغامق لترا   ادفدهه الادايه 
يم الماهنف ال ميشأ م  مفمف  ماهن العميا  فةاد يعاآلة 
الااااي إلااااى ةمااااأ الارااااهن ال ااااكهام ياااام هااااا  الماااااهنف 
فشهلتاااهلم ةماااأ د ااافات التعفاااي  التااام تراااك  المرااادم 

 المئيب لماتما .

( اآلديهد تماكيآل الكشميته  13ي  أل م  الرك       
شهتوه  الوافق يم الوآلا الغمشم م  مان أ الدما أ 

فالا  ي ن ماهنف الشيوفاايأ فاه يأ الرفمة ر فيعآلة 
 شق الي ا تفاا التكفياه  الويفلفويأ للا  الماهنف 

 مى كميه  كشيمة م  الوشب فاتالهيدماي  تكفي  
يم المها ش لفلأ  اليفآلشكم الفت أ( التم تافق 

( ر فتاخفت تماكيآلهه فشرك   هد 2005فاةميمب ر 
شهتوه  الرمف فخرفرًه يم الوآلا الوافشم لمان أ 

     الدما أ  م  ماهنف وافق ال  ميأ.
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( امتفه  تماكيآل المره   م  14يشي  الرك    
لتم شهتوه  الغمق  ماهنف \( مهيكمفومان1-5المدة  

-اهنف الم هايأ لنميف المفر  الشيوفاايأ فالم
شغداد( فدة   دة شهتوه  الوافق ر فيمك  د  يعآلة 
الي إلى ةمأ الغنها الاشهتم فالمارآ  المدايأ يم 
ها  الماهنف فشهلتهلم ت مق كميه  كشيمة م  ميه  

 .المنهم فمه ت مم  معله م  ممفثه 
( آليهدة تمكيآل الكهدميفن شهتوه  15يشي  الرك        
ق الغمشم د  يم ماهنف الشيوفاايأ فاه يأ الواف 

الرفمة ر فيمك  د  يعآلة الي إلى تأثيم الغنها 
 الاشهتم كمه يم المره  .

تآلداد تماكيآل آيف  الخهمري  شهتوه  الوافق الغمشم  
لمان أ الدما أ التم ت ن ماهنف الشيوفاايأ فكالي 
شهتوه  الرمه  الرمةم د  يم ماهنف ال  ميأ ر 

يم يم تمكيآل الخهمري  ةميً  شهتوه  فكه  التغ
وافق رمف د  يم ماهنف  –الم فم رمه  ومق 

ال  ميأ ال ميشأ م  الم الآلاق ات مى  م  مان أ 
 ( .                16الدما أ  الرك  

( اآلديهد تمكيآل آيف  الا هب شهتوه  17شي  الرك   ي
الرمه  د  ا ف مدياأ المفر   يث الارهن 

ه  تغهيم تمكيآل هاا اميف  شهتوه  الراه م ر فك
ومق ويم متوهاب إا كها  دفنأ  –م فم رمف 

ال ين يم ماترر الم فم فتآلداد  اد اتتوه  ا ف 
الرمف  ماهنف ال  ميأ( دف ا ف الغمق  الماهنف 

 (.شغداد –لنميف المفر  الم هايأ 
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 ٍل                                                                                                      حوام العل                                                                                   

                السالهٍت                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                     

                                 عٍي ًاصز                                                                                                                                                                                                                                                                                ع 

 الوشٍزفت               العزٌج/داؤود          العزٌج/عبذ                                                    

 

 

 ابزاهٍن الخلٍل                       

 

 العذلت                                       

                                                                                                                                                                                                              

 الشىرة                                                                                                    

 

 

 

 

 

 الشك                                                                                                                                            

 

 

   

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                 تل طٍبت                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              بٍجىاًٍت  سفلى             بٍجىاًٍت علٍا                                                                                                                       

                                                                                                     

       

 

 

 

 

N 

 الم دومأ

 نهر الزاب االعمى

 فاد  ال رق

 األصطالحات  

 مركز المحافظة          

 اقضية ونواحي         

 انهار وجداول          

 مواصالت برية           

          

                    بئر        

ر 
 مف

ميف
ن

- 
داد
شغ

 

Kilometers 

                      دهفي         فميه               
 الم دومأ

 
 مان أ الدما أ                      امشي 

 م هيألأ ايافة                                
              

 

 القيارة

 
  نينوى مثبت عميها مواقع االبار  ( خارطة لمنطقة الدراسة ضمن محافظة1) الشكل
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N 

Kilometers 

 اترن  ه       
 

 مان أ  كايأ        
 

  دفد شي  الماهنف         
 شئم        

                                   0           1          2           3          4          5   

     

 

 

 

 

 هىصل الجذٌذة                                                          
 جاهع الوؤهي             جاهع االخىٌي                                                       

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 جاهع طلحت                جاهع صفً الزحوي                                                                    

 

 تل الزهاى                                                                      

 جاهع الوحوىد                  جاهع ابى اٌىب االًصاري                                                            

 

                                                                          

 جاهع الىاحذ احذ                                                                                        

                       حً الشهذاء                                                                                      

 

 
   

  
  

 

 
 
 
 
 
 

 ( خارطة لمدينة الموصل مثبت عميها مواقع االبار2الشكل )
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 1000

 2000

 3000

 4000

 5000

 6000

 7000

 8000

 9000

 10000

 above

N

 
 ممياه الجوفية في منطقة الدراسة ( خارطة كنتورية لمتوصيمية الكهربائية ل3الشكل )

 

 600

 1350

 2100

 2850

 3600

 4350

 5100

 5850

 6600

 7350

 above

N

 
 ي المياه الجوفية لمنطقة الدراسة( خارطة كنتورية لالمالح الذائبة الكمية ف4الشكل )          
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 7

 7.2

 7.4

 7.6

 7.8

 8

 8.2

 8.4

 8.6

 8.8

 above

N

 
 ممياه الجوفية في منطقة الدراسة ( خارطة كنتورية لمدالة الحامضية ل5ل )الشك   

 

 400

 650

 900

 1150

 1400

 1650

 1900

 2150

 2400

 2650

 above

N

 
 المياه الجوفية لمنطقة الدراسة  ( خارطة كنتورية لمعسرة الكمية في6الشكل )          
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 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 450

 500

 above

N

 
 ياه الجوفية لمنطقة الدراسة الم خارطة كنتورية اليون الكالسيوم في (7الشكل )

 

 50

 80

 110

 140

 170

 200

 230

 260

 290

 320

 above

N

 
 المياه الجوفية لمنطقة الدراسة  خارطة كنتورية اليون المغنيسيوم في (8الشكل )
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 100

 250

 400

 550

 700

 850

 1000

 1150

 1300

 1450

 above

N

 
 المياه الجوفية لمنطقة الدراسة  خارطة كنتورية اليون الصوديوم في (9الشكل )

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 above

N

 
     المياه الجوفية لمنطقة الدراسة  ( خارطة كنتورية اليون البوتاسيوم في10الشكل )          
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N

 50

 125

 200

 275

 350

 425

 500

 575

 650

 725

 above

 
 ية لمنطقة الدراسة ( خارطة كنتورية اليون الكموريد في المياه الجوف11الشكل )          

 

N

 0

 1.5

 3

 4.5

 6

 7.5

 9

 10.5

 12

 13.5

 above

 
 المياه الجوفية لمنطقة الدراسة  ( خارطة كنتورية اليون النترات في12لشكل )ا          
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 350

 500

 650

 800

 950

 1100

 1250

 1400

 1550

 1700

 above

N

 
 المياه الجوفية لمنطقة الدراسة  ( خارطة كنتورية اليون الكبريتات في13الشكل )          

      
 

 

      
 
 

 

 ي المياه الجوفية منطقة الدراسة رصاص ف( خارطة كنتورية اليون ال14الشكل )            
 
 
 
 

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 above

N
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N

 7

 11

 15

 19

 23

 27

 31

 35

 39

 43

 above

 

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 4.5

 5

 above

N

 
 المياه الجوفية لمنطقة الدراسة ( خارطة كنتورية اليون الكادميوم في15الشكل )

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طقة الدراسة ( خارطة كنتورية اليون الخارصين في المياه الجوفية لمن16الشكل )        
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N

 19

 20.5

 22

 23.5

 25

 26.5

 28

 29.5

 31

 32.5

 above

 
 

 المياه الجوفية لمنطقة الدراسة  ( خارطة كنتورية اليون النحاس في17الشكل )           
 

 ( معمومات عن ابار منطقة الدراسة1الجدول )
عمق ال اسم البئر رمز البئر

 )م(
 النشاط العمق )م( اسم البئر رمز البئر النشاط

A1 آلما م 30 شيوفاايأ  ميه A15 راه م 66 عمي /  شدال 
A2 آلما م 30 الري B1 كهام 75 وهم  الفا د ا د  
A3 آلما م 35 شيوفاايأ  فمى B2  كهام 45 وهم   اتخفي  
A4 آلما م 32  اهايي B3 راه م 80 الممفثأ 
A5 آلما م 36  ي  اهرم B4 كهام 46 وهم   الم مفد  
A6 آلما م 58 ت  نيشأ B6 كهام 63 وهم   اشف ايفق  
A7 آلما م 50 وهم   العاشأ B7 كهام 84 وهم   رفم  
A8 آلما م 40 العاشأ يفاب B8 كهام 65 وهم   نم أ  
A9 آلما م 51 العاشأ  شد B10  كهام 45 وهم   المبم  
A10  راه م 86 م نأ الوشفم B11 آلما م 75 النفاواأ 
A11 راه م 80 م نأ ال هوم B12 آلما م 27 المريميأ 
A12   آلما م 95 ن/ كهم ةميأ ال B14 آلما م 66 العدلأ 
A13 آلما م 80 ةميأ ال  ن/وه ن B15  آلما م 50 اشماهين الخمي 
A14 راه م 39 العمي / داففد     
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