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 جنوبي العراق )البصرة وذي قبر( هوارأ خلصبئصمقبرنت  دراست بيئيت
 األخرى يف ظل حمدداث الشرة واالستعمبالث 

 

 عباس زغير محيسن المرياني .د..مأ
 / قسم الجغرافية اآلدابكمية جامعة ذي قار/

dr.abass.44@gmail.com 
 المستخمص:

تـ دراسة الخصائص البيئية لمياه االىوار في جنوبي العراؽ )البصرة وذي قار( ومدى      
( في 2,8( بعد التجفيؼ الى)pHزيادة نسبة ) وتبيف افصالحيتيا لالستخدامات المختمفة  

( في االىوار مما تسبب في D.Oوتغير كمية االوكسجيف المذاب ) (4,7أىوار البصرة و)
أحداث أثار بيئية أدت الى تغير نوعية المياه واألحياء المائية وىاجرت عدد كبير مف أنواع 
الطيور وأصبحت بيئة االىوار طاردة لمسكاف بعد أف تغيرت نوعية المياه لتكوف غير قابمة 

 4746( بعد التجفيؼ إلى)T.D.Sمالح الكمية الذائبة )لالستخداـ البشري ارتفعت نسبة األ
ممغـ/لتر( في أىوار ذي قار . وذلؾ بسبب تناقص  7474ممغـ/لتر( في أىوار البصرة و)

( تتناسب T.D.Sااليرادات المائية لألىوار اذ مف الثابت عمميا أف نسبة االمالح الذائبة)
المائي كمما تناقصت نسبة االمالح عكسيا مع التصريؼ المائي اي كمما ازداد التصريؼ 

 وبالعكس. (T.D.Sالذائبة )
في عينات مياه االىوار بعد التجفيؼ  (PO4)لفوسفات  (No3-2النترات) تزايدت تراكيز

قمة االيراد المائي وانخفاض مناسيب المياه  بسببقياسا بنسبتيا قبؿ التجفيؼ، اف سبب التغير 
قبؿ التجفيؼ في مياه  (Mg)المغنسيـو يرت خصائصوتغفي االىوار بسبب التغير المناخي، 

ممغـ/لتر ( بينما كانت في أىوار  836ممغـ/لتر( لتصبح ) 041اىوار محافظة البصرة )
ممغـ/لتر ( مما أثر بشكؿ كبير  808ممغـ/لتر( ازدادت لتصبح ) 038محافظة ذي قار )

مات. وتعد مياه االىوار عمى نوعية المياه واسيـ في أف تكوف  غير صالحو لمعظـ االستخدا
غير صالحة لالستخداـ البشري في حيف لـ تتجاوز عينات المياه في اىوار البصرة وذي قار 

 قبؿ التجفيؼ فقد كانتا تحت حدود المعيار 
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اال لحيوانات لمماشية   ( مطابقة T.D.Sوتشير المعطيات بأف  تراكيز األمالح الكمية الذائبة)
في فترة قبؿ تجفيؼ االىوار بينما مطابقة فيما بعد التجفيؼ  اف ليا تأثير عمى الدواجف 

الدواجف في مياه ب لشرب المياه الخاصةوغير مطابقة  فقط ألغراض  الماشية الحميب والمحـ
اىوار محافظة البصرة في حيف اف اىوار ذي قار كانت مطابقة قبؿ التجفيؼ و مطابؽ 

 لرومي بعد التجفيؼ.لمماشية وليا اثار عمى الدواجف وخاصة دجاج ا
( في مياه أىوار محافظة البصرة بعد التجفيؼ E.cوتبيف أف نسبة األمالح الكمية الذائبة) 

لمماشية، اما بعد تجفيؼ لحيوانات بعض حاالت االسياؿ مع مطابقة لجميع انواع الماشية 
االىوار تبيف اف المياه مطابقة لشرب الماشية وغير مطابقة لمدواجف وتسبب برازًا مائيًا ، 

في اىوار ذي قار  الماشية لحيوانات بعض حاالت االسياؿمع ومطابقة  لجميع انواع الماشية 
وليا اثار عمى  مطابقة لمماشيةفأنيا قبؿ تجفيؼ االىوار أما في مرحمة تجفيؼ االىوار 

 الدواجف وخاصة دجاج الرومي.
 الكممات المفتاحية: )بيئية مقارنة، خصائص أىوار، جنوبي العراؽ محددات الشرب(
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A comparative environmental study of the 

characteristics of the marshes of southern Iraq (Basra 

and Dhi Qar) in light of the determinants of drinking 

and other uses 
Assistant Professor Dr.Abbas Zghir Muhaisin Al-Maryan 

Dhi Qar University / College of Arts / Department of 

Geography 

Abstract: 
The environmental characteristics of the water of the marshes in 

southern Iraq (Basra and Dhi Qar) and their suitability for different 

uses were studied. It was found that the increase in the percentage of 

(pH) after drying to (8,2) in the marshes of Basra and (7,4) and the 

change of the amount of dissolved oxygen (DO) in The marshes, which 

caused environmental impacts that led to a change in the quality of 

water and aquatic organisms, migrated a large number of bird species, 

and the marshes environment became repellent to the population after 

the water quality changed to be unfit for human use. The total dissolved 

salts (TDS) after drying increased to (6465 mg / Liters) in the marshes 

of Basra and (4,649 mg / l) in the marshes of Dhi Qar. This is due to 

the decrease in the water revenues of the marshes, since it is 

scientifically proven that the percentage of dissolved salts (T.D.S) is 

inversely proportional to the water drainage, that is, the more the water 

drainage increases, the less the dissolved salts percentage (T.D.S) and 

vice versa. 

The concentrations of nitrate (No3-2) for phosphate (PO4) in the marsh 

water samples increased after drying, compared to their percentage 

before drying. The reason for the change was due to the lack of water 

revenues and low water levels in the marshes due to climate change, 

and the properties of magnesium (Mg) changed before drying in the 

marsh waters. Basra Governorate (190 mg / liter) to become (235 mg / 

liter), while it was in the marshes of Dhi Qar Governorate (132 mg / 

liter), it increased to (212 mg / liter), which greatly affected the quality 

of the water and contributed to being unfit for most Uses. The water of 

the marshes is considered unfit for human use. While the water samples 
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in the marshes of Basra and Dhi Qar did not exceed before drying, they 

were below the standard limits                                                                                          

The data indicate that the concentrations of total dissolved salts (TDS) 

are identical to that of livestock, but they have an effect on poultry in a 

period before draining the marshes, while they are identical after drying 

for the purposes of cattle, milk and meat only, and not identical to 

drinking water for poultry in the waters of the marshes of Basra 

Governorate, while the marshes of Dhi Tar was identical before drying 

and identical to livestock, and it has effects on poultry, especially 

turkeys, after drying. 

It was found that the percentage of total dissolved salts (Ec) in the 

water of the marshes of Basra Governorate, after drying, is identical to 

all types of livestock with some cases of diarrhea for livestock. Cases 

of diarrhea for livestock animals in the marshes of Dhi Qar before 

draining the marshes. As for the phase of draining the marshes, they are 

identical to livestock and have effects on poultry, especially turkey 

chickens. 

 Key words: (Comparative ecology, Marshlands characteristics, 

southern Iraq, determinants of drinking) 

 
 (problem of Research ):مشكمة البحث

ىؿ شيدت مياه اىوار محافظتي البصرة وذي  مشكمة البحث بسؤاؿ رئيس مفاده، مثؿتت
 تتفرع عدد مف األسئمة الفرعية:. أعاله؟ ومف السؤاؿ قار تغيرًا في خصائصيما البيئية 

 ؟ ماىي االسباب التي ساىمت في تبايف الخصائص البيئية لألىوار  -0
 والماشية؟والدواجف  ىؿ مياه االىوار صالحة لالستخداـ البشري والشرب  -8

 (Hypotheses of Research ):فرضية البحث
ًا في خصائصيما محافظتي البصرة وذي قار شيدتا تغير يفترض البحث بأف مياه اىوار 

 البيئية قبؿ التجفيؼ وبعده.
خالؿ فتر  اىوار محافظتي البصرة وذي قار الخصائص البيئية لمياه تبايف -0

 الجفاؼ والفيضاف 
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 لالستخدامات البشرية والحيوانات.االىوار  مدى  صالحية مياهتختمؼ   -8
 Aim of Research):)ىدف البحث

االىوار وتباينيا مكانيًا بيف محافظتي البصرة  خصائص مياه تحميؿ الىييدؼ البحث 
بمقارنتيا مدى صالحيتيا لالستخدامات المتعددة و و ذي قار وزمانيًا بيف فترتي الجفاؼ 

 المعايير والمحددات البيئية المحمية والعالمية. مع
 (The Method of Research)منيجية البحث:

، وقد اشتمؿ عف الدراسة الميدانية فضالالتحميمي والوصفي  المنيجتـ االعتماد عمى 
لمياه  الخصائص البيئيةالبحث عمى  جممة مف الجداوؿ واألشكاؿ البيانية التي توضح 

 عف المحددات البيئية لمياه االىوار.فضال البصرة والناصرية  االىوار في محافظتي
 ( ResearchBibliography ofمصادر البحث: )
مديرية الموارد واإلحصاءات الرسمية التي وفرتيا  نيةالدراسة الميداتـ االعتماد عمى 

 .باإلضافة إلى التحميؿ المختبريالمصادر العممية المائية  فضاًل عف  
 (Frame of  Research) ىيكمية البحث:

 المبحثتناوؿ تقسيمو إلى ثالثة مباحث رئيسة بعد المقدمة العممية  ضرورة الاقتضت 
مف منظور بيئي جغرافي وأختص البصرة وذي قار  دراسة أىوار جنوبي العراؽ االوؿ 

 البصرة وذي قار لمياه اىوار جنوبي العراؽ الخصائص النوعية بتحميؿالمبحث الثاني 
 تقييـ مياه االىوار ومدى صالحيتياناقش المبحث الثالث  قبؿ وبعد التجفيؼ ،
باالعتماد  الدواجف والماشية فضاًل عف مدى صالحيتيا  لشربوالالستخداـ البشري 

 الئحة المحددات البيئية المحمية والعالمية.عمى  
 : اىوار جنوب العراق من منظور بيئي جغرافي:األولالمبحث 

تعد بيئة األىوار جزء مف السيؿ الرسوبي الذي يمثؿ أكبر مساحة              
مف الشماؿ والشماؿ الغربي نحو الجنوب  انحدارة منخفضة مف االراضي العراقية مع قم

والجنوب الشرقي , وتقع األىوار في منطقة حوضية تنحدر الييا االراضي مف جياتيا 
 ,ىي األجزاء الجنوبية الشرقية منيا االنحدارالمختمفة وأكثر األجزاء وضوحًا في ىذا 

  (88،ص0444)الصحاؼ،
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يظير التوزيع الجغرافي لألىوار والمستنقعات في المحافظة إنيا تتوزع في األجزاء 
الجنوبية والجنوبي الشرقية والوسط, ويعد كؿ مف نير الفرات وشط الغراؼ ىما المصدر 
المغذي ليذه األىوار , ويأتي ىور الحمار في المرتبة األولى مف حيث المساحة وىو 

ىور الحويزة ويحتؿ مساحة واسعة مف قضائي الجبايش  ثاني أكبر أىوار العراؽ بعد
وبدأ تردي األىوار منذ أكثر عشريف عامًا إذ  (37،ص0446)الخياط، وسوؽ الشيوخ

أقامت الحكومة العراقية)آنذاؾ( حممة منتظمة لتجفيفيا ألغراض سياسية وعسكرية 
المائية فشحت مياىيا األمر الذي أدى لنفوؽ العديد مف األسماؾ في مسطحاتيا 

واف لمتنوع اإلحيائي أىمية كبيرة فييا لما تحويو مف ـ, 8106وبالخصوص في عاـ 
اسماؾ وطيور التي تشكؿ أىـ المصادر البروتينية, وعممية التجفيؼ ىذه أدت الى 
ىجرة العديد مف أصناؼ الطيور المتمثمة بالخضيري والحذاؼ والبط الصيني ومالؾ 

األبيض والوز األحمر والطائر المغرد,  اما بعد العاـ الحزيف والغطاس الصغير والبجع 
والسنوات التي تمتيا األمر الذي جعؿ مف منطقة األىوار مناطؽ سياحية  8113

واقتصادية ميمة خصوصًا بعد أف دخمت في قائمة التراث العالمي األمر الذي سيمنحيا 
 مميزات عديدة.

 الدراسة إلى: يمكف تقسيـ األىوار في منطقةلمضرورة العممية و 
 ىور الحمار: -1

و 31 74شمااًل( وبيف قوسي طوؿ ) 30 71و31يقع ىور الحمار بيف دائرتي عرض )
شرقًا(, ويمتد مف محافظة ذي قار في الغرب إلى أطراؼ مدينة البصرة في  71 74

الشرؽ عمى شط العرب وتحده مف الجنوب قناة المصب العاـ والسبخات والتالؿ الرممية 
( مف األراضي الرطبة الدائمية 8كـ8211نوبية وتقدر مساحتو بحوالي )لمصحراء الج
خالؿ فترات الفيضاف الربيعي ومواسـ التساقط المطري ليكوف   8كـ8611وتتوسع إلى 

متر(, وتتقمص في موسـ 8,4-0,2اليور كبطائح مائية متصمة وتتراوح أعماقيا مابيف )
ة تتراوح أعماؽ المياه فييا مابيف الجفاؼ الى بقع متعددة غير عميقة بعضيا مؤقت

 (60،ص8107)حسيف، متر(, باستثناء بعض المسالؾ العميقة.1,8-1,6)
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% مف مساحتو األصمية بسبب عممية التجفيؼ , إذ تعد 47وقد فقد ىذا اليور حوالي 
( كارثة بيئية 0440عمميات التجفيؼ التي تعرضت ليا أىوار جنوب العراؽ في العاـ )

زالة غابات عظمى تماثؿ ال كوارث البيئية التي نجمت عف تجفيؼ بحر أوراؿ وا 
 (7-3،ص8112، )رشيد،األمزوف

ويعد نير الفرات حاليًا المغذي الرئيس لألىوار الجنوبية عبر جداولو )الكرماشية وأـ 
, 87,88, 3,33, 0,24وفتحات أيمف الفرات( وبمعدؿ تصريؼ )ة نخمة وفتحة الخميسي

 (844،ص8104اس،)نوم /ثانية(.3ـ 02,24
 أىوار ) العدل, الكرماشية, وأم نخمة, الشويعرية, العبرات, وأيسر غميوين(: 

وتمثؿ ىذه األىوار الجزء الشمالي ليور الحمار, وتنتمي جغرافيًا لقضاء سوؽ        
, الشيوخ ونواحي ) العكيكة, كرمة بني سعيد, الطار, الفيود, الحمار( وقضاء الجبايش

وتتغذى ىذه األىوار مف أيمف الفرات مف خالؿ عدد مف الجداوؿ أىميا الكرماشية وأـ 
 (04، ص8114،)ابو جري،نخمة وأيسر غميويف وأيسر المجمع المتفرعيف مف الفرات

 ىور السناف: -2
يعد أحد أىوار محافظة ذي قار وىو يمثؿ القسـ الشمالي الغربي مف ىور الحمار , 

كـ مدينة 08ية مف الجنوب والجنوب الغربي , ومف الشماؿ بمسافة وتحده البادية الجنوب
سوؽ الشيوخ وضواحييا , فيما عدد مف القرى التي تقطف عمى مصبات األنيار 
والجداوؿ بيف سوؽ الشيوخ وكرمة بني سعيد مف الشرؽ والجنوب الشرقي , ويتغذى ىذا 

جميعيا غرب نير الفرات بعد اليور مف مجموعة كبيرة مف الجداوؿ واألنيار التي تتفرع 
لسوؽ الشيوخ ,  ىذه الجداوؿ ىي قرية النواشي , الزعيمية, ختالف, أـ الطبوؿ,  اجتيازه

 (080،ص8102)الغزي، الطميعة, العتيبية, الياسرية, األصيبح, الكرماشية, أـ التمف.
 منخفض الصميبات: -3

( كـ, 02,73و )( كـ, وعرض4,44يقع جنوب غرب مدينة الناصرية , ويبمغ طولو )
 (080،ص8102الغزي،)،8( كـ023,44وتقدر مساحتو ب)
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 ىور عوينو: -4
يقع ىذا اليور ضمف الحدود الجغرافية لقضاء الشطرة, ويعد نير الغراؼ ىو المصدر 

 (07ص،8114ابو جري، ) . 8( كـ06المغذي ليذا اليور البالغة مساحتو )
 ىور الغموكة: -6

, ويقع في الجزء الجنوبي الشرقي مف مدينة الشطرة ويبمغ  يعد أحد األىوار الدائمية
( كـ بإمتداد مف الجنوب الشرقي الى نحو الغرب, وعرضو حوالي 6,64طولو حوالي )

( كـ مف الشماؿ الى الجنوب , ويعد نير الغراؼ ىو المصدر المغذي لو , 1,64)
 معيوسية.ويفرغ ىذا اليور مياىو في ىور الحمار بواسطة نير أبو لحية ال

 (088،ص8102)الغزي،

 ىور أبو زرك: -6
يقع ىذا اليور في النياية الجنوبية لنير الغراؼ في ناحية األصالح, وتعرض ىذا 

سياسية وعسكرية , أما المساحة التي  ألغراضـ 0440اليور الى التجفيؼ في عاـ 
بمغ , وت 8113( كـ , وأعيد غمره في سنة 081كاف يغطييا سابقًا فقد كانت تبمغ )

( دونـ, ويعد شط )أبي لحيو( المنفذ 71111المغمورة بالمياه فيو حوالي ) ةالمساح
الرئيس لماء اليور خالؿ قناة ىذا النير , ويمر عبر النير حتى يتفرع وينتيي في 

الح في الشماؿ والفيود في الجنوب، ) اليور , فيما حدود اليور تتمثؿ بمدينتي األص
 (4،ص8108فيد،

بينما تعرض إلى الحرؽ  0443الغطاء الخضري والبردي بكثافتو  خالؿ العاـ امتاز 
والتجريؼ فضال عف قمتو الطبيعية التي ترتبط أساسًا مع انخفاض منسوب المياه , 

عودت المياه إلى االىوار وتزايد الغطاء  8117ضؿ األمر عمى حالو لحيف العاـ 
بمعنى بيئة ( 0جدوؿ )%( 76يئي بحدود)النباتي ولكف الفارؽ كبير في سمـ التغير الب

بسبب التعدي  8117متكاممة لكنيا متداخمة في العاـ  0443االىوار خالؿ العاـ 
عمييا مف قبؿ السكاف والحيوانات حتى اف الترب تعرضت الى المموحة والغمر المستمر 

يظير الفرؽ  بالمياه وارتفاع المياه الجوفية إذبينما خالؿ االعواـ السابقة كانت مغمورة 
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)كاظـ، وعبد زراعة الرز في حافات االىوار. انتشرتوبالتالي  (،0،8في الصورتيف )
 (832،ص8100الكريـ،

 ( تبايف كثافة الغطاء الخضري واسمـ التغير البيئي0جدوؿ)

المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى:صباح نوري كاظـ، واسراء قحطاف عبد 
الكريـ وحسف حميد، االستخداـ الموحد لبيانات االستشعار عف بعد ونظـ المعمومات 

راقبة التغيرات البيئية ألىوار العراؽ الجنوبية، مجمة عمـو الجغرافية في م
 .832،ص8100، 7، العدد88المستنصرية،المجمد

 سمم التغير البيئي 2004االىوار سنة  1973االىوار سنة 
كثافة الغطاء الخضري 

 %21والبردي بنسبة 
تدريجي بعد عودة المياه تزايد 

وبمغت نسبة الغطاء الخضري 
 %36والبردي بنسبة 

تدىور ممحوظ بفارؽ 
76% 

تدىور متوسط في  بيئة اىوار متداخمة االنظمة بيئة اىوار متكاممة
االىوار وتعدي عمى 

 النظاـ البيئي
ترب مغمورة بالمياه وارتفاع 
الماء الجوفي في المناطؽ 

 المتاخمة

عضيا غير تربة ممحية وب
 معالجة  ومغمورة

تغير سمبي وتردي 
 كبير

سيادة زراعة محصوؿ الرز 
 في حافات االىوار

 زراعة الرز ضعيفة الى معدومة
 بسبب التجفيؼ 

تدىور وفارؽ كبير  
 في زراعتو

الظروؼ المائية والتوازف 
البيئي والتنوع االحيائي ذو 
جدوى اقتصادية لسكاف 

 االىوار

الجزئي تأثرت إعادة االغمار 
المنطقة اقتصاديا وبيئيًا نتيجة 
 الخرؽ والتعدي البيئي لممنظومة

تغيير ومالمح تعدي 
 خطير
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http://marhlands.unep.or.jp/defult.asp?site=marshlands&page_id=a13
202fd-daea-4f2e-9be9-9e66835a4b77.-  

http:// 
upload.wikimedia.org/Wikipedia/commons/d/d6/Mesopotamian
_marshes_2000- 2009-gif 

   
 
 
 
 
 

( اىوار جنوب العراؽ 0صورة جوية )        
 0443عاـ 

 
 الـ

(   اىوار العراؽ عاـ 8صورة جوية )  
8114 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Mesopotamian_Marshes_2000-2009.gif
http://marhlands.unep.or.jp/defult.asp?site=marshlands&page_id=a13202fd-daea-4f2e-9be9-9e66835a4b77.-
http://marhlands.unep.or.jp/defult.asp?site=marshlands&page_id=a13202fd-daea-4f2e-9be9-9e66835a4b77.-
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Mesopotamian_Marshes_2000-2009.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Mesopotamian_Marshes_2000-2009.gif
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 المبحث الثاني: مقارنة خصائص مياه األىوار مع المحددات البيئية:
تعد دراسة المياه مف األمور الرئيسة في الوقت الذي تشيد )البيئة المائية( في      

تخداـ  الغير الراشد لممياه والسيما عقب الزيادة السكانية ضؿ  التغيرات المناخية واالس
والتطور التكنولوجي ومظاىر التموث البيئي لمبيئة المائية  فأف الوقوؼ عمى  أسبابيا 
الطبيعية والبشرية مف األمور التي أصبحت مف اليواجس الرئيسة التي تعقد عمى أثرىا 

 الندوات والمؤتمرات العممية.
اإلنساف  مكونات المحيط الحيوي لألرض وىو أىـ مقومات حياة يشكؿ الماء أحد

والكائنات الحية األخرى عمى األرض، تحدث عممية تموث المياه سواء كاف تموث المياه 
البحري، أو النيري، أو مياه االستخداـ البشري بسبب قياـ اإلنساف بصورة مباشرة أو 

لبيئة المائية مما يترتب عميو آثارًا غير مباشرة بإدخاؿ مواد أو مصادر الطاقة إلى ا
عاقة األنشطة البحرية كصيد  ضاره بالمواد أو الكائنات الحية وتيديدًا لصحة اإلنساف وا 
السمؾ وانعداـ صالحية مياه البحار لالستخداـ ومف ثـ الحد مف قياـ المرافؽ الترفييية 

 فييا. 
 -تشتمؿ الخصائص البيئية  لمياه االىوار عمى  :

 (pHالييدروجيني )األس  -1
تعتمد درجة حموضة الماء غالبًا عمى نوعية الغازات المذابة فضال عف نوعية األيونات 

 البيكربوناتالسالبة والموجبة فيو كما ىو مؤشر لتوازف وتواجد ثنائي أوكسيد الكاربوف ، 
،)حسيف والييدروكسيد وىي دليؿ عمى صالحية البيئة المائية لمحياة

, وتقدر حموضة أو قموية أي محموؿ مائي بمقدار ما  (072،ص0440وزمالءه،
( فإذا كانت أيونات -OH) والييدروكسيديحتوي عمى كؿ مف أيوف الييدروجيف 

يسمى المحموؿ في ىذه الحالة حامضيا  الييدروكسيدالييدروجيف أكثر مف أيونات 
وؿ يكوف في عمى أيونات الييدروجيف فأف المحم الييدروكسيدوالعكس إذا زادت أيونات 
واف زيادة المواد العضوية يشارؾ في  (871،ص0424)عواد، ىذه الحالة محموال قموياً 

وتعرؼ قيمة األس الييدروجيني  (71،ص0444)السويج، انخفاض األس الييدروجيني
  (34،ص8112،)عبد الزىرة،الموغاريتـ السالب لتركيز أيوف الييدروجيف بأنيا
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اه ( اختمفت في عينات ميpH( اف نسبة)8جدوؿ )يتبيف مف تحميؿ البيانات في ال
( 7,3كانت قبؿ التجفيؼ في اىوار محافظة البصرة )االىوار قبؿ وبعد التجفيؼ فقد 
( 0444عاـ ) وكانت المساحة الكمية لالىوار ( 3,8وفي أىوار محافظة ذي قار )

( .وبذلؾ أدت ىذه  8كـ8727( لتصبح )8108( تناقصت في عاـ ) 8كـ2061)
( في 4,7( في أىوار البصرة و)2,8( بعد التجفيؼ الى)pHالعوامؿ الى زيادة نسبة )

أىوار ذي قار  مما تسبب في أحداث أثار بيئية أدت الى تغير نوعية المياه واألحياء 
أنواع الطيور وأصبحت بيئة االىوار طاردة لمسكاف بعد المائية وىاجرت عدد كبير مف 

 أف تغيرت نوعية المياه لتكوف غير قابمة لالستخداـ البشري . 
 ( عينات مياه األىوار قبؿ وبعد التجفيؼ والفارؽ البيئي8جدوؿ)     

 (884،ص8100)معتوؽ،وكاظـ،
 عينات اىوار ذي قار عينات اىوار البصرة الخصائص البيئية

 بعد التجفيؼ قبؿ التجفيؼ بعد التجفيؼ التجفيؼقبؿ 
 PH 4.3 8.2 3.2 7.4الس الييدروجيني ا

 6.2 8.1 4.6 7.9 (D.Oاألوكسجيف المذاب )
 3142 6465 2649 4649 ( T.D.Sمجموع األمالح الكمية )
 4422 7722 3661 6865 (  E.Cالتوصيمة الكيربائي )

 2.22 3.12 1.21 2.46 ( NO3النترات )
 0.42 0.51 0.1 0.11 ( PO4-3الفوسفات )

 Mg+2 190 235 132 212المغنسيـو )
 . عمؿ الباحث مف خالؿ نتائج التحميؿ المختبري.0المصدر:
جنوب العراؽ وآثارىا  .صفيو شاكر معتوؽ, التغيرات الييد وكيميائية الىوار8         

 .884,ص06البيئية, مجمة دراسات البصرة ,السنة الثامنة, العدد 
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.صباح نوري كاظـ,أسراء قحطاف عبد الكريـ,حسف حميد, االستخداـ الموحد لبيانات 3
االستشعار عف بعد ونظـ المعمومات الجغرافية في مراقبة التغيرات البيئية الىوار العراؽ 

 .832,ص8100,  7,العدد 88ـ المستنصرية, المجمد الجنوبية ,مجمة عمو 
 

 :(D.Oاألوكسجين المذاب) -2
( قبؿ التجفيؼ 4,8( في مياه اىوار البصرة مف )D,Oتغير كمية االوكسجيف المذاب )

( في مياه أىوار الناصرية كما موضح 4,4( الى ) 7,4( بعد التجفيؼ ومف )2,0الى)
 .(0في شكؿ )

 (1شكل )
 ( في عينات مياه األىوارD.O(  واألوكسجين المذاب)Phالييدروجيني)نسبة األس 

 في البصرة والناصرية قبل وبعد التجفيف

 
 (8المصدر :عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ)              

 
   (TDS)    األمالح الكمية الذائبة  -3

وىػػي المػػواد الذائبػػة فػػي الميػػاه وتكػػوف أمػػا مركبػػات عضػػوية ناتجػػة مػػف النشػػاط         
البشري والفعاليات الصناعية مثؿ مركبات البنػزيف والمبيػدات الحشػرية أو تكػوف مركبػات 

0

2

4

6

8

10

 بعد التجفيف قبل التجفيف بعد التجفيف قبل التجفيف

 عيناث مياه أهىاز ذي قاز عيناث مياه أهىاز البصسة

 D.Oاالوكسجين المراب  pHاالس الهيدزوجيني 
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غيػػر عضػػوية ناتجػػة مػػف ذوبػػاف أمػػالح الكربونػػات والبيكاربونػػات والكبريتػػات وغيرىػػا مػػف 
ويعػػد التركيػػز الكمػػي لممػػواد الذائبػػة فػػي الميػػاه عػػاماًل  (43،ص8114،)البػػاىمي ،األمالح

 ،ميمػػػًا فػػػي وصػػػؼ الكثافػػػة الكيميائيػػػة ويسػػػمى ىػػػذا المقيػػػاس )المػػػذاب الصػػػمب الكمػػػي(
 T.D.Sوتوجد عالقة طردية بيف المػواد الكميػة الصػمبة الذائبػة  (48،ص0424)الحميـ،

أي ترتفػػع قػػيـ التوصػػيؿ الكيربػػائي بارتفػػاع قػػيـ المػػواد الكميػػة  E.Cوالتوصػػيؿ الكيربػػائي 
 (344،ص0424)أغا،،الذائبة

( اف نسبة األمالح الكمية 3( وشكؿ )8يتبيف مف تحميؿ بيانات جدوؿ )
( اختمفت في عينات مياه األىوار قبؿ وبعد التجفيؼ فقد كانت قبؿ T.D.Sالذائبة)

ممغـ/لتر( وفي أىوار محافظة ذي قار 3078التجفيؼ في اىوار محافظة البصرة ) 
( بعد التجفيؼ T.D.Sممغـ/لتر( في حيف ارتفعت نسبة األمالح الكمية الذائبة ) 8474)

ممغـ/لتر( في أىوار ذي قار . وذلؾ  7474ممغـ/لتر( في أىوار البصرة و) 4746إلى)
ح بسبب تناقص االيرادات المائية لألىوار اذ مف الثابت عمميا أف نسبة االمال

( تتناسب عكسيا مع التصريؼ المائي اي كمما ازداد التصريؼ المائي T.D.Sالذائبة)
ف مف االسباب المباشرة T.D.Sكمما تناقصت نسبة االمالح الذائبة ) ( وبالعكس , وا 

لتناقص االيراد المائي وتدني مناسيب المياه في االىوار ىي التغيرات المناخية التي 
 ية التي ىي موضع البحث.حصمت خالؿ الدورات المناخ

  (E.C) التوصيمية الكيربائية -4
ىػػي قابميػػة المػػاء عمػػى نقػػؿ التيػػار الكيربػػائي وتعتمػػد عمػػى تراكيػػز األيونػػات الذائبػػة فػػي 
الماء وعمى درجة حرارة الماء, وتعد الحوامض والقواعد واألمالح الالعضوية المذابة في 

ف األمػػالح والحػػوامض العضػػوية المػػاء موصػػالت جيػػدة لمتيػػار الكيربػػائي فػػي حػػيف تكػػو 
 رديئػػػػػػػػػػػػػػة التوصػػػػػػػػػػػػػػيؿ لمتيػػػػػػػػػػػػػػار الكيربػػػػػػػػػػػػػػائي لكونيػػػػػػػػػػػػػػا قميمػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػأيف فػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػاء

مسػػاوية لمصػػفر فػػي  (E.C).وتكػػوف درجػػة التوصػػيؿ الكيربػػائي(23،ص8100)الػػدليمي،
الماء المقطر وتزداد القػيـ كممػا كػاف المػاء يجػري فػوؽ التربػة والصػخور الغنيػة بػاألمالح 

 (314،ص0448وزمالءه،مولود ) الذائبة
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( اف نسػػبة التوصػػيمية الكيربائيػػة 7( وشػػكؿ )8يتضػػح مػػف تحميػػؿ البيانػػات فػػي الجػػدوؿ )
اختمفت في عينات مياه األىوار في محافظتي البصػرة و ذي قػار قبػؿ وبعػد التجفيػؼ اذ 

ميكروسمنز/سػػـ( قبػػؿ التجفيػػؼ أزدادت 7788كانػػت فػػي ميػػاه اىػػوار محافظػػة البصػػرة )
ميكروسمنز/سػػـ (  3440روسمنز/سػػـ( بعػػد التجفيػػؼ فيمػػا كانػػت )ميك 4488لتصػػبح )

 ميكروسمنز/سـ( بعد التجفيؼ .  4246في مياه اىوار ذي قار قبؿ التجفيؼ وبمغت )
 (8شكؿ رقـ )

 (EC)التوصيمية الكيربائية و  (TDS) نسبة األمالح الكمية الذائبة 

 
 (8دوؿ)باالعتماد عمى ج المصدر :عمؿ الباحث                 

No3)      :النترات -5
-2   ) Nitrate 

ىي احد أشكاؿ النتروجيف  في المياه ويكوف فييا النتروجيف بشكؿ مركبات غير 
عضوية مثؿ األمونيا والنترات والنتريت ويعد تركيز معظـ ىذه المركبات غير 

ولكنيا ذات أىمية كبيرة في حساب اإلنتاجية  العضوية قمياًل في المياه العذبة
. أف أىـ مصادر النترات ىو التحمؿ الحيوي (44،ص 0424،)الحميـ، لممجاميع

لممركبات والنفايات الصناعية. والمياه التي تجري مف الحقوؿ الزراعية إضافة 
لممياه الجوفية التي تحتوي عمى كميات كبيرة مف النترات بسبب ترسب النترات مع 

, اف زيادة ىذه األمالح (807،ص8101)خنفر،الماء المرشح لممياه الجوفية
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النتروجية يؤدي إلى ازدىار النباتات ومنيا الطحالب في المسطح المائي وتكويف 
التي تعني تموث المياه كما اف زيادة  Euttrophicationظاىرة اإلثراء الغذائي 

ف زيادة النترات عف  ىذه األمالح تسبب أمراضًا فسيولوجيا عند بعض األحياء ,وا 
بالرجوع و  (882،ص8114السعدي،)،في المياه ُيسبِّب زرقة األطفاؿممغـ/ لتر  01

No3)( يتضح اف نسبة النترات6( ومالحظة الشكؿ )8الى الجدوؿ )
اختمفت  (2-

في عينات مياه االىوار قبؿ وبعد التجفيؼ فقد كانت قبؿ التجفيؼ في مياه اىوار 
ممغـ/لتر( وفي مياه أىوار محافظة ذي قار 8,88محافظة البصرة )

نسبة النترات في مياه االىوار بعد التجفيؼ التي تتوافؽ  ارتفعتممغ/لتر( 0,80)
ممغـ/لتر( في  3,08( الى)8102ػػػػ8114مع الدورة المناخية الرابعة في البحث )

 .ر( في مياه أىوار محافظة  ذي قارممغـ/لت 8,74مياه أىوار محافظة  البصرة و)
 Phosphate( PO4)الفوسفات  -6

( في المياه الطبيعية في األنظمة البيئية  Po4غاليًا ما يتواجد عنصر الػفوسفاف) 
الفوسفات غير العضوية والجزيئات  في عدة اشكاؿ كيمياوية تتراوح بيف آيونات

العضوية, و يعتمد عمى متغّيرات متعددة بينيا تركيز آيونات الييدروجيف وتركيز 
بعض األيونات المعدنية ومقدار التعرية التي يتعرض ليا القاع. ويؤدي استخداـ 
االسمدة الفوسفاتية في العمميات الزراعية إلى أف تجد الفوسفات طريقيا إلى 

ر والبحيرات كما تنساب أيضًا عف طريؽ مجاري المدف بسبب استخداـ االنيا
المنظفات الفوسفاتية إف وجود الفوسفات بتراكيز عالية في المسطحات يؤدي إلى 
تحفيز النمو الحياتي بدرجات غير مرغوبة ويساىـ في تموث ىذه المسطحات 

  (864،ص8114)السعدي،المائية
( اف نسبة الفوسفات 4( وشكؿ )8الجدوؿ )نالحظ مف تحميؿ البيانات في 

(PO4)  ازدادت في عينات مياه االىوار بعد التجفيؼ قياسا بنسبتيا قبؿ التجفيؼ
ممغـ /سـ ( في حيف أصبحت 1,78فقد كانت في مياه اىوار محافظة البصرة )

ممغـ /سـ( بعد التجفيؼ , بينما كانت في مياه أىوار محافظة ذي قار  1,60)
ب التغير في نسبة ممغـ /سـ(  , واف سب 1,00لتصبح ) ازدادتممغـ /سـ(  1,0)
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في مياه االىوار ىو قمة االيراد المائي وانخفاض  (PO4)عنصر الفوسفات 
مناسيب المياه في االىوار بسبب التغير المناخي الحاصؿ والذي ادى الى تغير 
في الخصائص النوعية لممياه مما جعميا غير صالحة لالستخداـ البشري أو 

 ستخداـ لحقوؿ الماشية والدواجف .لال
 (3كؿ )ش

 (PO4( و الفوسفات )No3-2النترات:  ) 

 
 (8المصدر :عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ)               

 
      Magnesium( Mgالمغنسيوم ) -7

  alkaline earth metalيعد المغنسيوـ عنصرًا مف العناصر القموّية األرضّية 
وأكثر انتشارًا في المياه العذبة ويمكف اف يحدد ىذا العنصر مع الكالسيوـ األفعاؿ 

ويتراوح تركيز  (43ص0424الحميـ، )البيولوجية في البحيرات ومصبات االنيار
( ممغـ/لتر ويصؿ تركيزه إلى أكثر مف 71-0المغنسيوـ في المياه الطبيعية بيف)

الصخور الغنية بالمغنسيوـ وبيف  ( ممغـ/لتر في المياه الموجودة في011)
( ممغـ/لتر في مياه البحر وتكمف أىمية المغنسيوـ في النظاـ 0111-0311)

البيئي المائي كونو احد المكونات األساسية الجزئية لمكموروفيؿ وعنصرًا ميمًا لنمو 
وتكاثر األسماؾ ويعد عنصرًا مختزاًل ِلِسّمػيَّػة بعض العناصر النزرة كالرصاص 

نؾ , وعندما يكوف تركيزه بنسب عالية في المياه يؤثر عمى صحة اإلنساف والز 

0

1

2

3

4

 بعد التجفيف قبل التجفيف بعد التجفيف قبل التجفيف

 عيناث مياه اهىاز ذي قاز عيناث مياه اهىاز البصسة

 PO4-3الفىسفاث  NO3النتساث 
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السيما األمعاء فضاًل عف وجود المغنسيوـ إلى جانب الكبريتات في مياه الشرب 
  (072-074،ص8111حسيف،)يؤدي إلى اإلصابة بمرض اإلسياؿ
قبؿ ( اف نسبة المغنسيـو كانت 4(  وشكؿ )8يتبيف مف البيانات في الجدوؿ )

 836ممغـ/لتر( ازدادت لتصبح ) 041التجفيؼ في مياه اىوار محافظة البصرة )
ممغـ/لتر( ازدادت لتصبح  038ممغـ/لتر ( بينما كانت في أىوار محافظة ذي قار )

ممغـ/لتر ( مما أثر بشكؿ كبير عمى نوعية المياه واسيـ في أف تكوف  غير  808)
 صالحو لمعظـ االستخدامات.

 
 (7شكؿ )

 (Mg+2غنسيـو )الم

 
 (.8المصدر :عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ)

 المبحث الثالث: تقييـ بيئي لمياه االىوار ومدى صالحيتيا.
بعد اف تـ تحميؿ مؤشرات التغير المناخي وعالقتيا في تبايف الخصائص النوعية لمياه 

ومقارنتيا مع االىوار سنعرض ىنا مقارنة نتائج التحميؿ المختبري لمياه االىوار 
 المحددات البيئية لمكشؼ عف مدى صالحيتيا وفؽ التقييـ اآلتي:

 

0

100

200

300

 بعد التجفيف قبل التجفيف بعد التجفيف قبل التجفيف

 عيناث مياه اهىاز ذي قاز عيناث مياه اهىاز البصسة

Mg+2



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

  

 
142 

 : التقييم البيئي لمياه االىوار ومدى صالحيتيا االستخدام البشري:  -1
عند مقارنة التراكيز التي تـ تسجيميا لمياه االىوار مع الئحة منظمة الصحة العالمية 

(WHO( جدوؿ )3)،يتضح أنيا تجاوزت المعايير المسموح  (8104،031)المرياني
( في أىوار البصرة والناصرية بعد Doفإف نسبة االوكسجيف المذاب) ( , 7بيا جدوؿ )
ممغـ 7ممغـ /لتر( تخطت الحد االقصى المسموح بو )4,4ممغـ/لتر( و ) 2,0التجفيؼ )

فيؼ، كذلؾ /لتر( تعد المياه غير مطابقة وبفارؽ بسيط بالنسبة لمياه االىوار قبؿ التج
ممغـ /لتر( في 0611-611فأف الحد االقصى المسموح بو لألمالح الذائبة الكمية ىو )

ممغـ /لتر( 7474ممغـ /لتر( و )4746حيف نجد اف نسبتيا في مياه أىوار البصرة )
في مياه أىوار الناصرية, وىكذا فأف مياه االىوار غير صالحة لالستخداـ البشري في 

المياه في اىوار البصرة وذي قار قبؿ التجفيؼ فقد كانتا تحت حيف لـ تتجاوز عينات 
(( فقد تجاوز حدود المحدد البيئي لمياه E,cحدود المعيار، اما التوصيمة الكيربائية))
عدا عينات اىوار ذي قار قبؿ التجفيؼ ( Mgاالىوار وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممغنسيوـ )

 فأنيا مطابقة لحدود المعيار.
 (3جدول)

 لمواصفات صالحية المياه لالستخدام البشري Who)منظمة الصحة العالمية) الئحة
 الحد االقصى المسموح المادة ت
 ممغـ/لتر 7اليقؿ عف  Do)االوكسجيف الذائب) 0
 ممغـ/لتر 611-0611 (TDsاالمالح الذائبة الكمية) 
 6NTU (E,cالتوصيمة الكيربائية) 8
 ممغـ/لتر 41 (T,s,sالمواد الصمبة العالقة ) 3
 ممغـ/لتر 061 (Mgالمغنيسيوـ) 7
درجة الحامضية  6

 (Doوالقاعدية)
4,6-2,6 

 ـ 36 دجة لحرارة 4
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 ممغـ/لتر 711 (So4الكبريتات) 4
 ممغـ/لتر 861 (CIالكموريدات) 2
 ممغـ/لتر 861 (Caالكالسيوـ) 4

 ممغـ/لتر 811 (Naالصوديوـ) 01
 ممغـ/لتر 1,3 (Feالحديد) 08
 ممغـ/لتر 0 (Caالنحاس) 03
 ممغـ/لتر 1,6 (Pbالرصاص) 07
 ممغـ/لتر 1,6 (Coالكوبمت) 06
 ممغـ/لتر Ni 1,8)النيكؿ) 04

المصدر: عباس زغير محيسف المرياني، جغرافية البيئة والتموث، العراؽ، النجؼ  
 .031،ص8104االشرؼ،الطبعة االولى،الميزاف، 

 
 الخصائص البيئية  لالستخدامات البشرية ( مدى صالحية4)                   
 عينات اىوار ذي قار عينات اىوار البصرة الخصائص البيئية

 بعد التجفيؼ قبؿ التجفيؼ بعد التجفيؼ قبؿ التجفيؼ
 غير مطابؽ غير مطابؽ غير مطابؽ غير مطابؽ (D.Oاألوكسجيف المذاب )
 غير مطابؽ غير مطابؽ غير مطابؽ غير مطابؽ ( T.D.Sمجموع األمالح الكمية )
 غير مطابؽ غير مطابؽ غير مطابؽ غير مطابؽ (  E.Cالتوصيمة الكيربائي )

 غير مطابؽ مطابؽ غير مطابؽ غير مطابؽ Mg+2المغنسيـو )
المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مختبرات كميتي العمـو جامعة ذي قار 

 8102ومركز عمـو البحار، جامعة البصرة،
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 التقييم البيئي لمياه االىوار  ومدى صالحيتيا لمشرب -2
عند مقارنة التراكيز التي تـ تسجيميا لمياه االىوار بعد التجفيؼ مع الئحة منظمة 

الخاصة بمياه الشرب  0442( والمواصفات العراقية لسنة WHOالصحة العالمية )
يتضح أنيا تجاوزت الحد االدنى (023،ص8114)حسيف،( 6والمبينة في جدوؿ )

سجمت نسبة األس الييدروجيني المسموح بو بينما لـ تتخطى الحد االعمى لممعيار 
(ph ()2,8  (في مياه اىوار محافظة البصرة و ) 4,7ممغـ /سـ  )(4جدوؿ )ممغـ /سـ 

في حيف لـ تتخطى مياه االىوار الحد البيئي قبؿ التجفيؼ في مياه اىوار محافظة ذي 
ممغـ /سـ( في مياه  2,0( الى) D.oر، بينما ارتفعت نسبة االوكسجيف المذاب )قا

ممغـ/سـ( في مياه اىوار محافظة ذي قار اال انيا  4,4اىوار محافظة البصرة والى)
كانت ضمف حدود المعيار عدا مياه االىوار قبؿ التجفيؼ في محافظة ذي قار فكانت 

 ()T,D,Sوبمغ مجموع االمالح الكمية الذائبة )اقؿ مف المعيار لذلؾ تعد غير مطابقة، 
في مياه ( ممغـ /سـ 7474البصرة و) في مياه اىوار محافظة ( ممغـ /سـ 4746

( بعد  تجفيؼ E,Cذي قار ،بينما ازدادت التوصيمية الكيربائية )اىوار محافظة 
البصرة  في مياه اىوار محافظةميكروسيمنز/سـ(  4488االىوار لتصؿ الى) 

 .ذي قارفي مياه اىوار محافظة ميكروسيمنز/سـ(  4246والى)
ممغـ 8،74ممغـ /سـ( في مياه اىوار محافظة البصرة و ) 3,08أما النترات فقد بمغت )

/سـ( في مياه اىوار محافظة ذي قار لكنيا مطابقة لممحددات البيئية،  فيما كانت 
اىوار محافظة البصرة  (   اغمبيا مطابقة لممحددات البيئية في مياهPo4-3الفوسفات)

محافظة ذي قار عدا مرحمة تجفيؼ االىوار في محافظة البصرة، وبمغت تركيز 
ممغـ  808ممغـ /سـ( في مياه اىوار محافظة البصرة و ) 836المغنسيوـ سجؿ  )

/سـ( في مياه اىوار محافظة ذي قار  وجميعيا تخطى المحدد البيئي لمنظمة الصحة 
 راقية لذلؾ كاف غير مطابؽ ألغراض الشرب.العالمية والمواصفات الع
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 (6جدوؿ)
 محددات المياه ألغراض الشرب

 
 األردف,0ط , عادؿ الشيخ حسيف,البيئة مشكالت وحموؿ,دار اليازوريالمصدر: 

 .023,ص8114,
 
 
 

         

 0442المواصفات العراقية لسنة WHO  8117 الخاصية
pH 4,6-2,6 4,6- 4,8 

TDS 611-0611 611- 0611 
Turbidity 1-61    1-86   

DO <  6 <  6 
Cl-1 -811 811 - 411 

HCO3
-1 81- 811 - 

SO4
-2 -811 811-711 

NO3
-1 1-76 71 

PO4
-3  1,7 

Ca+2 86-46 46- 811 
Mg+2  61-061 
TH 011-611 - 611 
Na+1 -811 811 
K+1 08 - 
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 لمشرب لمياه االىوار الخصائص البيئية( مدى صالحية 6)                       
 عينات اىوار ذي قار عينات اىوار البصرة الخصائص البيئية

 بعد التجفيؼ قبؿ التجفيؼ بعد التجفيؼ قبؿ التجفيؼ
مطابق/منظمة  PHالس الييدروجيني ا

 الصحة
 مطابق/العراقية

مطابق/منظمة 
 الصحة

 مطابق/العراقية

مطابق/منظمة 
 الصحة

 مطابق/العراقية

مطابق/منظمة 
 الصحة

 مطابق/العراقية
 مطابق غير مطابق مطابق مطابق (D.Oاألوكسجيف المذاب )

مجموع األمالح الكمية 
(T.D.S ) 

 غير مطابق غير مطابق غير مطابق غير مطابق

 مطابق مطابق مطابق مطابق ( NO3النترات )
 مطابق مطابق غير مطابق مطابق ( PO4-3الفوسفات )

 غير مطابق غير مطابق غير مطابؽ غير مطابؽ Mg+2المغنسيـو )
المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مختبرات كميتي العموـ جامعة ذي قار      

 .8102ومركز عمـو البحار، جامعة البصرة،
 .ماشية والدواجنلم ومدى صالحيتيا لمياه االىوار التقييم البيئي -3

 أىوار جنوبي العراؽ )البصرة، وذي قار( قبؿ لمياه تـ مقارنة نتائج الرصد الميداني 
 ت العراقية لسنة ا( والمواصفWHOمع الئحة منظمة الصحة العالمية )بعد التجفيؼ و 

الخاصة بمحددات مياه الماشية  (037،ص8104) المرياني،(4جدوؿ ) 0442
الكمية  األمالحتراكيز   المعطيات بأفإذ تشير ( 2جدوؿ )والمبينة في  والدواجف
مطابقة لمماشية   اال اف ليا تأثير عمى الدواجف في فترة قبؿ تجفيؼ  (T.D.S)الذائبة

االىوار بينما مطابقة فيما بعد التجفيؼ  ألغراض  الماشية الحميب والمحـ وغير مطابقة 
مطابقة  قار كانتلشرب الدواجف في مياه اىوار محافظة البصرة في حيف اف اىوار ذي 

قبؿ التجفيؼ و مطابؽ لمماشية وليا اثار عمى الدواجف وخاصة دجاج الرومي بعد 
 التجفيؼ
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البصرة بعد  محافظة في مياه أىوار( E.c األمالح الكمية الذائبة)تبيف أف نسبة و 
مطابقة لجميع انواع الماشية بعض حاالت االسياؿ لمماشية، ومطابقة اما بعد التجفيؼ 
االىوار تبيف اف المياه مطابقة لشرب الماشية وغير مطابقة لمدواجف وتسبب تجفيؼ 

برازًا مائيًا ، ومطابقة  لجميع انواع الماشية بعض حاالت االسياؿ لمماشية في اىوار 
ذي قار قبؿ تجفيؼ االىوار أما في مرحمة تجفيؼ االىوار ومطابقة لمماشية وليا اثار 

 عمى الدواجف وخاصة دجاج الرومي
 (4جدوؿ )

 دليؿ نوعية المياه بالنسبة لممموحة والخاص بالماشية والدواجف  
TDS(mg / 

L) 
EC(µmhos/cm) المالحظات 

 0611اقؿ مف  0111اقؿ مف 
تعتبػػر ميػػاه ذات مموحػػة قميمػػة نسػػبيا وممتػػازة لجميػػع انػػواع 

 الماشية والدواجف

3000-1000 5000-1500 
مناسػػػػػبة جػػػػػدا لجميػػػػػع انػػػػػواع الماشػػػػػية والػػػػػدواجف  تعتبرميػػػػػاه

ويحتمؿ اف تسبب اسيااًل مؤقتًا او معتداًل بالنسػبة لمماشػية 
 غير المتعودة لمثؿ ىذه المياه 

5000-3000 8000-5000 

تعتبر المياه مناسبة لمماشية ولكػف يمكػف اف تسػبب اسػيااًل 
في البداية ، وخاصػة بالنسػبة  او ترفض مف قبؿ الحيونات

لمحيوانات غير المتعودة لمثؿ ىذه المياه وتعتبر ميػاه غيػر 
جيػػػدة بالنسػػػبة لمػػػدواجف ويمكػػػف اف تسػػػبب ابػػػرازًا مائيػػػًا ليػػػا 

 ويقمؿ مف نموىا وخاصة الدجاج الرومي 

7000-5000 11000-8000 

يمكػػػػف اف يسػػػػتخدـ ب مػػػػاف الػػػػى قطعػػػػاف الماشػػػػية الخاصػػػػة 
ولالغنػػػػػاـ والخيػػػػػؿ ويتجنػػػػػب اسػػػػػتخداميا بالحميػػػػػب والمحػػػػػـ 

لمحيوانػػات الحوامػػؿ وغيػػر مقبػػوؿ الغػػراض الشػػرب بالنسػػبة 
 لمدواجف 
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10000-
7000 16000-11000 

الميػػاه غيػػر صػػالحة لالسػػتخداـ لمػػدواجف ويمكػػف اف يسػػبب 
مشػػػاكؿ بالنسػػػبة لمحيوانػػػات الحوامػػػؿ والحيوانػػػات الصػػػغيرة 

 مف الماشية 
اكثر مف 
 04111اكثر مف  01111

اليمكػػػف اف ينصػػػػح باسػػػػتخداميا مطمقػػػا لمػػػػدواجف والماشػػػػية 
 وتحت أي ظرؼ مف الظروؼ 

المصدر: عباس زغير محيسف المرياني، جغرافية البيئة والتموث، العراؽ، النجؼ 
         .037،ص8104الطبعة االولى،الميزاف، االشرؼ،
 ( مدى صالحية الخصائص البيئية لمياه االىوار لمماشية والدواجن8)
 عينات اىوار ذي قار عينات اىوار البصرة الخصائص البيئية

 بعد التجفيؼ قبؿ التجفيؼ بعد التجفيؼ قبؿ التجفيؼ
مجموع األمالح 

 ( T.D.Sالكمية )
  مطابق/لمماشية

 لدواجفليا اثار ا
 لمماشية مطابؽ/

ألغراض الحميب 
 والمحـ

غير مطابؽ/ لشرب 
 الدواجف

  مطابق/لمماشية
 ليا اثار الدواجف

 مطابق/لمماشية
ليا اثار عمى 

الدواجف وخاصة 
 دجاج الرومي

التوصيمة الكيربائي 
(E.C  ) 

مطابؽ/ لجميع 
 انواع الماشية
بعض حاالت 

 لمماشية االسياؿ

 مطابؽ / لمماشية
غير مطابؽ/ 

وتسبب برازًا  لمدواجف
 مائياً 

مطابؽ/ لجميع 
 انواع الماشية
بعض حاالت 

 لمماشية االسياؿ

 مطابق/لمماشية
ليا اثار عمى 

الدواجف وخاصة 
 دجاج الرومي

المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مختبرات كميتي العموـ جامعة ذي قار      
 8102ومركز عمـو البحار، جامعة البصرة،
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 نتائج البحث.
)البصرة وذي قار( الخصائص البيئية لمياه االىوار في جنوبي العراؽ تـ دراسة  .0

وتوصؿ البحث إلى  الى جممة مف  ومدى صالحيتيا لالستخدامات المختمفة 
( 4,7( في أىوار البصرة و)2,8( بعد التجفيؼ الى)pHزيادة نسبة ) :النتائج

( في االىوار مما تسبب في أحداث أثار D.Oوتغير كمية االوكسجيف المذاب )
ياء المائية وىاجرت عدد كبير مف أنواع بيئية أدت الى تغير نوعية المياه واألح

الطيور وأصبحت بيئة االىوار طاردة لمسكاف بعد أف تغيرت نوعية المياه لتكوف 
 غير قابمة لالستخداـ البشري .

 4746( بعد التجفيؼ إلى)T.D.Sارتفعت نسبة األمالح الكمية الذائبة ) .8
قار . وذلؾ  ممغـ/لتر( في أىوار ذي 7474ممغـ/لتر( في أىوار البصرة و)

بسبب تناقص االيرادات المائية لألىوار اذ مف الثابت عمميا أف نسبة االمالح 
( تتناسب عكسيا مع التصريؼ المائي اي كمما ازداد التصريؼ T.D.Sالذائبة)

 ( وبالعكسT.D.Sالمائي كمما تناقصت نسبة االمالح الذائبة )
الىوار قبؿ وبعد ( اختمفت في عينات مياه اNo3-2تزايد نسبة النترات) .3

 (PO4)التجفيؼ فقد كانت قبؿ التجفيؼ في مياه اىوار وتزايد الفوسفات 
ازدادت في عينات مياه االىوار بعد التجفيؼ قياسا بنسبتيا قبؿ التجفيؼ، اف 

في مياه االىوار ىو قمة  (PO4)سبب التغير في نسبة عنصر الفوسفات 
 ىوار بسبب التغير المناخي.االيراد المائي وانخفاض مناسيب المياه في اال

 041زيادة المغنسيـو كانت قبؿ التجفيؼ في مياه اىوار محافظة البصرة ) .7
ممغـ/لتر ( بينما كانت في أىوار محافظة ذي قار  836ممغـ/لتر( لتصبح )

ممغـ/لتر ( مما أثر بشكؿ كبير عمى  808ممغـ/لتر( ازدادت لتصبح ) 038)
 غير صالحو لمعظـ االستخدامات.نوعية المياه واسيـ في أف تكوف  

تعد مياه االىوار غير صالحة لالستخداـ البشري في حيف لـ تتجاوز عينات   .6
المياه في اىوار البصرة وذي قار قبؿ التجفيؼ فقد كانتا تحت حدود المعيار، 

( فقد تجاوز حدود المحدد البيئي لمياه االىوار E,cاما التوصيمة الكيربائية )
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( عدا عينات اىوار ذي قار قبؿ التجفيؼ Mgبالنسبة لممغنسيوـ )وكذلؾ الحاؿ 
 فأنيا مطابقة لحدود المعيار.

لـ تتخطى مياه االىوار الحد البيئي قبؿ التجفيؼ في مياه اىوار محافظة ذي  .4
( اال انيا كانت ضمف حدود D.oقار، بينما ارتفعت نسبة االوكسجيف المذاب )

المعيار عدا مياه االىوار قبؿ التجفيؼ في محافظة ذي قار فكانت اقؿ مف 
 المعيار لذلؾ تعد غير مطابقة. 

( مطابقة لمماشية   T.D.Sتشير المعطيات بأف  تراكيز األمالح الكمية الذائبة) .4
مطابقة فيما اال اف ليا تأثير عمى الدواجف في فترة قبؿ تجفيؼ االىوار بينما 

بعد التجفيؼ  ألغراض  الماشية الحميب والمحـ وغير مطابقة لشرب الدواجف 
في مياه اىوار محافظة البصرة في حيف اف اىوار ذي قار كانت مطابقة قبؿ 
التجفيؼ و مطابؽ لمماشية وليا اثار عمى الدواجف وخاصة دجاج الرومي بعد 

 التجفيؼ.
( في مياه أىوار محافظة البصرة بعد E.cئبة) تبيف أف نسبة األمالح الكمية الذا .2

التجفيؼ مطابقة لجميع انواع الماشية بعض حاالت االسياؿ لمماشية، اما بعد 
تجفيؼ االىوار تبيف اف المياه مطابقة لشرب الماشية وغير مطابقة لمدواجف 
وتسبب برازًا مائيًا ، ومطابقة  لجميع انواع الماشية بعض حاالت االسياؿ 

ة في اىوار ذي قار قبؿ تجفيؼ االىوار أما في مرحمة تجفيؼ االىوار لمماشي
 ومطابقة لمماشية وليا اثار عمى الدواجف وخاصة دجاج الرومي.

 
 -المقترحات:

ىمية  بيئية وسياحية واقتصادية ألما ليا مف  األىوارعمى   والحفاظ االىتماـ -0
 التراث العالمي. الئحة صبحت ضمفأوخاصة بعد اف 

السموـ وادوات استخداـ عف  الناتج   التجاوزات عمى االىوار وخاصة التموثمنع  -8
 .الصعؽ الكيربائي
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استمرار االطالقات المائية ضمف المحدد البيئي لالستعماؿ البشري والشرب   -3
 والماشية والدواجف.

الذي ادى الى ىجرة ائر لمحفاظ عمى التنوع االحيائي منع الصيد الجلوضع لوائح    -7
 عدد مف الكائنات الحية. وانقراض

 
 :قائمة المصادر

ميدي الصحاؼ , الموارد المائية في العراؽ وصيانتيا مف التموث, دار الحرية   -0
 .88,ص0444لمطباعة, 

حسف الخياط , جغرافية أىوار ومستنقعات جنوبي العراؽ, معيد البحوث والدراسات  -8
 . 37, ص 0446العربية , القاىرة ,

بيئات األىوار العراقية , ط األولى , دار الفكر, العراؽ, نجاح عبود حسيف,  -3
 .60, ص8107البصرة, 

مؤيد جاسـ رشيد, دراسة جيومورفولجية ورسوبية ليور الحويزة والمناطؽ المجاورة  -7
, جامعة بغداد,   .7-3, ص8112لو, أطروحة دكتوراه)غير منشورة(, كمية العمـو

ف عبد الواحد كطامي, التغيرات حمداف باجي نوماس , يحيى ىادي محمد, حسي -6
, 8104(, 21الييدرولوجية ألىوار جنوب العراؽ, مجمة آداب البصرة , العدد)

 .844ص
أقباؿ عبد الحسيف ابو جري, االثار البيئية لتجفيؼ االىوار في جنوب العراؽ,  -4

, 8114أطروحة دكتوراه)غير منشورة(, كمية التربية)ابف رشد(, جامعة بغداد,
 .04ص

ىادي عناد الغزي,تغير الخريطة الييدرولوجية في محافظة ذي قار وأثارىا فاطمة  -4
( باستخداـ االستشعار عف بعد ونظـ الممومات 8106ػػػػػػ 0441البيئية لممدة )

الجغرافية ,رسالة ماجستير, كمية اآلداب , جامعة ذي قار, غير منشوره , 
 .080ص
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شيرية في الخصائص البيئية كامؿ كاظـ فيد, عباس شاىيف برسيـ, التغيرات ال -2
(, 3(, العدد)4الحياتية في مياه ىور ابي زرؾ , مجمة جامعة ذي قار , المجمد )

 .4, ص8108
صباح نوري كاظـ، واسراء قحطاف عبد الكريـ وحسف حميد، االستخداـ الموحد  -4

لبيانات االستشعار عف بعد ونظـ المعمومات الجغرافية في مراقبة التغيرات البيئية 
، 7، العدد88وار العراؽ الجنوبية، مجمة عمـو المستنصرية،المجمدألى

 .832،ص8100
نجاح عبود حسيف وزمالؤه, شط العرب دراسة عممية اساسية، مركز عموـ  -01

 .072، ص0440البحار، جامعة البصرة، 
كاظـ مشحوت عواد, التسميد وخصوبة التربة، جامعة البصرة، كمية الزراعة،  -00

 .871,ص0424
عرفاف رجب أحمد السويج: دراسة لمنولوجية مقارنة لمصب شط العرب وقناة   -08

,غير 71، ص0444الخور، رسالة ماجستير، كمية الزراعة، جامعة البصرة، 
 منشورة.

محمد تركي عبد الزىرة: الخصائص الفيزيائية والكيميائية لرواسب شط الغراؼ،   -03
، جامعة ذي قار،   ,غير منشورة. 34، ص8112رسالة ماجستير، كمية العمـو

صفيو شاكر معتوؽ, التغيرات الييد وكيميائية ألىوار جنوب  -0لممزيد ينظر :  -07
 .884,ص06العراؽ وآثارىا البيئية, مجمة دراسات البصرة ,السنة الثامنة, العدد 

صباح نوري كاظـ, أسراء قحطاف عبد الكريـ, حسف حميد, االستخداـ الموحد  -06
ونظـ المعمومات الجغرافية في مراقبة التغيرات لبيانات االستشعار عف بعد 

,  7,العدد 88البيئية ألىوار العراؽ الجنوبية ,مجمة عمـو المستنصرية, المجمد 
 .832,ص8100

سرور عبد األمير حمزة الباىمي، التبايف الفصمي والمكاني لتموث مياه شط  -04
اه، كمية العرب في محافظة البصرة، وبعض تأثيراتو البيئية، أطروحة دكتور 

 .43.غير منشورة.، ص8114اآلداب، جامعة البصرة، 
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فلاير حميـ إبراىيـ الحميـ، عمـ المياه العذبة، جامعة البصرة، مديرية دار الكتب  -04
 .48، ص0424لمطباعة، 

، 0424فائؽ رسوؿ أغا، الييدرولوجيا، دار الشرؽ لمطباعة. دمشؽ،  -02
 .344ص

امة عمى ضفتي نير دجمة لمدينة ىند قيس حسيف الدليمي، أثر الصناعات المق -04
، 8110بغداد، رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية التربية، جامعة بغداد، 

 .23ص
بيراـ خضر مولود، وزمالئو: عمـ البيئة والتموث، دار الحكمة لمطباعة، كمية   -81

 .314، ص0448التربية لمبنات، جامعة بغداد، سنة 
، 8101اليازوري، عماف، األردف، عايد راضي خنفر، التموث البيئي، ، دار   -80

 . 807ص 
حسيف عمي السعدي، البيئة المائية، دار المكتبة الوطنية القديمة، الطبعة  -88

 .882، ص  8114العربية، األردف، عماف،
سفير جاسـ حسيف، تقييـ صالحية مياه نير الفرات مياه الشرب لالستيالؾ  -83

، 8111(، 8نسانية، العدد )البشري في مدينة السماوة، مجمة اوراؾ لألبحاث اإل
 . 072 – 074ص 

عباس زغير محيسف المرياني، جغرافية البيئة والتموث، العراؽ، النجؼ  -87
 .031،ص8104االشرؼ، الطبعة االولى،الميزاف، 

,األردف 0عادؿ الشيخ حسيف, البيئة مشكالت وحموؿ, دار اليازوري , ط -86
 .023,ص8114,
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 موقع الشبكة العالمية االنترنت
1- 
http://marhlands.unep.or.jp/defult.asp?site=marshlands&page_id=a13
202fd-daea-4f2e-9be9-9e66835a4b77. -   
2- http:// 
upload.wikimedia.org/Wikipedia/commons/d/d6/Mesopotamian_marsh
es_2000- 2009-gif22 
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