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  الممخص:

 ،البحث الى دراسة ىيدروكيميائية المياه الجوفية في قضاء البدير أحد اقضية محافظة القادسية ىدف
أظيرت وقد ىدفت الدراسة الى بيان صالحية المياه الجوفية في المنطقة لالستخدام الزراعي وعميو 

انيا  Toddبعد اجراء الفحوصات الكيميائية والفيزيائية لممياه الجوفية ومقارنتيا مع تصنيف  الدراسة
لمياه الجوفية في المنطقة اتجاه اان كما تبين من الدراسة  جيدة صالحة لري المحاصيل الزراعية.

المياه الجوفية  ويصل عمقالى الجنوبي الشرقي،  ومن الشمالمن الشمال الى الجنوبي الغربي يكون 
كون يلمترًا فوق مستوى سطح البحر  01مترًا، ويزداد باتجاه األطراف ليزيد عن  3الى أقل من فييا 

 . بذلك طبقة مائية حرة
 

Hydrochemical analysis of selected wells in Al-Badir district (Qadisiyah 

governorate) 

Abstract 

The aim of the research is to study the hydrochemical groundwater in al-

Badir district, one of the districts of Qadisiyah province, and the study aimed 

to indicate the validity of groundwater in the region for agricultural use and 

therefore the study showed after conducting chemical and physical tests of 

groundwater and comparing it with the classification Todd it is good for 

irrigating agricultural crops. The study also found that the direction of 

groundwater in the region is from north to south-west and north-east, with a 

depth of less than 3 metres of groundwater, and increases towards the 

peripidal to more than 10 metres above sea level, thus creating a free water 

layer. 
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 Introduction المقدمة:. 1
ان الموارد المائية المتاحة لالستخدام تعاني من تناقص مستمر بسبب الزيادة     

السكانية ومن ثم زيادة الطمب عمى المياه، لذا أصبح من الضروري التوسع في الدراسات 
تقل أىمية عن كميتيا في  لمكشف عن المياه الجوفية واستثمارىا. ان نوعية المياه ال

مجال الدراسات المختصة بتقييم صالحية المياه الجوفية لالستخدام المنزلي او في مجال 
 (.Hamil and Bell, 1986الزراعة والري )

المياه الجوفية في بسؤال ميم مضمونو ماىي جدوى استخدام  مشكمة البحثتمثمت     
فقد فكرة البحث ؟ اما (محافظة القادسية) في قضاء ال بدير مجال الزراعة والري

استخداميا لري يمكن في المنطقة المياه الجوفية مفادىا ان  فرضيةمن انطمقت 
 المحاصيل الزراعية كبديل لممياه السطحية بعد اجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية

 لمية لبيان صالحيتيا.ير العايومقارنتيا مع المعا
من جية الشمال  يحده، لتابعة اداريًا لمحافظة القادسيةاالقضية امن  ديرقضاء البيعد 

والشمال الشرقي محافظة واسط ومن جية الشرق محافظة ذي قار ومن جية الجنوب 
زة ومن جية الغرب والشمال محافظة المثنى ومن جية الجنوب الغربي قضاء الحم

 - ˚33 ˊ37 ˝55عرض )أّما فمكيًا فيقع بين دائرتي  ،(0خريطة ) قضاء عفك الغربي
 ( شرقًا،˚35 ˊ37 ˝05 - ˚35 ˊ01 ˝33طول ) خطي( شمااًل، وبين ˚33 ˊ6 ˝33

 .3كم (0970بحدود ) توتبمغ مساحو 
 How to work :طريقة العمل. 2

اعتمدت الدراسة عمى مجموعة من األجيزة المستخدمة منيا قناني بالستيكية لجمع 
ابار  5 تاختير (. GPSي )المواقع العالمالعينات، فضاًل عن استخدام جياز تحديد 

لعينات المختارة في شير تشرين وتم اخذ ا، (3)خريطة  موزعة عمى منطقة الدراسة
 وقداألول لقياس بعض الخصائص النوعية )الكيميائية والفيزيائية( وعمل مقارنة بينيم. 

مديرية بيئة  في مختبر بعض الفحوصات اثناء العمل الميداني والبعض االخرأجريت 
 . القادسيةالديوانية في محافظة 
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 موقع منطقة الدراسة 1خريطة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باالعتماد عمى: الباحثان المصدر:   
خريطة محافظة القادسية  ،وزارة الموارد المائية، الييئة العامة لممساحة، قسم انتاج الخرائط -0

 . 3100، ، بغداد511111: 0االدارية، مقياس 
 قضاء البدير، خريطة وزارة الموارد المائية، الييئة العامة لممساحة، قسم انتاج الخرائط  -3

 . 3100، بغداد، 0511111: 0، مقياس االدارية
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 مواقع االبار في منطقة الدراسة 2خريطة 
 

 
 باإلعتماد عمى: انالباحث المصدر:

 . GPSالدراسة الميدانية واستعمال جياز  -0
وزارة الموارد المائية الييئة العامة لممساحة، قسم انتاج الخرائط، خريطة قضاء الشامية،  -3

 0بمقياس 
 .3103، بغداد، 351111: 

S1 

S2 
S4 

S3 

S5 
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 Hydrogeological study area جيولوجية منطقة الدراسة:ىيدرو . 3
في تحديد كمية المياه الجوفية ونوعيتيا التي تشمل  أىمية كبيرةلمبنية الجيولوجية      

الخزانات الموجودة في الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة وذلك ألن توزيع الصخور 
 (.Sen, 2008وتكوينيا يؤثر عمى الخصائص الكيميائية لممياه الجوفية )

ان منطقة الدراسة ، اذ وتعد الفوالق والطيات أساس البنية التركيبية في منطقة الدراسة
جنوب غرب( فيقطع –)اتجاه شمال شرق ت كو  –سماوة  –فالق السممان  تقع ضمن

في الجزء الجنوب الشرقي بين مدينة عفك ومدينة البدير، ويمثل فالقًا اعتياديًا وتأثير 
  (.3103، القره غولييبعد عن السطح ) حركتو ال

مختمفة،  ىيئاتيي تموجات في صخور القشرة األرضية وتكون عمى فاما الطيات 
وتسمى بالطية المحدبة، ومنيا مقوسة نحو األسفل وتسمى مقوسة نحو األعمى  بعضيا

ترسبات ال عمى العديد منيحتوي الزمن الرباعي (. 0999بالطية المقعرة )الصائغ، 
المناطق التي شغل ىذا النوع من الترسبات بعض ، اذ يالفيضيمنيا ترسبات السيل 

فيضانات  بسببوالطينية مع الرمال الغرينية ، وتتكون من الصخور تتواجد فييا اآلبار
 Barwary andمترًا ) 05 -03 سمك ىذه الترسبات ما بين ويتراوح الفراتنير 

Slewa, 1994) ، عم مع تتكون أساسًا من الرمل النا ريحيةالترسبات ال بشأناما
متعددة األصل، فضاًل عن وجود أخرى ، كما توجد ترسبات الطين والطين الغريني

 (.3119)الميالي، ترسبات االىوار الجافة في الجزء الجنوبي الشرقي من قضاء البدير 
ان االنحدار العام لسطح منطقة الدراسة من الشمال والشمال الغربي الى الجنوب 

متر فوق مستوى  06.9 -5لجنوب الغربي، عمومًا يتراوح سطح قضاء البدير بين وا
 (. ArcGIS 10.4) البحرسطح 

استغل ىنا االنحدار لشق  لممياه الجوفية انحدار ىيدروليكي واضح الدراسة تمثل منطقة
منطقة تصريف لممياه الجوفية، ويصل عمق المياه الجوفية  ليصبحالمصب العام  عمود

مترًا فوق مستوى  01مترًا، ويزداد باتجاه األطراف ليزيد عن  3الى أقل من نطقة في الم
 (. Krasny and Salim,1982)كون بذلك طبقة مائية حرة يلسطح البحر 
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)السيل الفيضي(  الخزان الجوفي لمترسبات الحديثةلمياه  ان المصدر الرئيس      
مياه النضوح عبر الفواصل  تأتي من األمطار المتسربة الى باطن األرض، ومن

والشقوق من مكمن الدمام والتي تظير عمى ىيئة ينابيع، ومن المياه المتسربة من 
من دون معالجة، ومن مياه السقي  اآلبار المحفورة التي لم يتم عزل الطبقة الحرة فييا

لألراضي الزراعية المتواجدة في المنطقة، ولغالبيتيا من المياه السطحية المتمثمة 
اما االنحدار الييدروليكي لممياه  (.3113، باألنيار والجداول في المنطقة )المقدادي

الجوفية في المنطقة فأن المياه تتحرك بحسب ميل الطبقات المكونة لممنطقة وبذلك 
يكون االنحدار بأكثر من اتجاه منيا من الشمال الى الجنوبي الغربي ومنيا الى 

 (.ArcGIS 10.4الجنوبي الشرقي )
 The specific characteristics of :النوعية لممياه الجوفيةالخصائص . 4

groundwater 
نوعية  كشف قادرة عمىلكونيا اىتمت الدراسة الحالية بالخصائص الكيميائية والفيزيائية 

اىم  أحد pHاألس الييدروجيني يعد المياه ومدى صالحيتيا لالستخدامات المختمفة. 
العمميات  أكثرالعوامل البيئية التي تحدد توزيع النوع في البيئة المائية وىو يؤثر عمى 

ة المياه مؤشر ميم يقرر مدى مالئم pHالكيميائية والحيوية في الماء لذلك يعد 
في حين  7.3اعمى القيم بحدود  (S1المحطة )سجمت ، اذ المختمفة لالستخدامات

وربما يعود سبب  .(0و)شكل  (0)جدول  7.6أدنى القيم بحدود ( S4)محطة السجمت 
انخفاض االس الييدروجيني في البئر الى تحمل بعض المواد العضوية نتيجة االكسدة 

التقارب النسبي بين المعدالت السنوية لقيم االس الييدروجيني في  عمومًا ان اليوائية.
يعطي مؤشرًا قويًا عمى تماثل الظروف المحمية في محطات القياس  نطقة الدراسةم

 .جميعيا
 TDSيي تعد أسرع تقدير تقريبي لممواد الذائبة الكمية ف ECالتوصيمية الكيربائية اما 

وقد أظيرت  .(Avvannavar, 2007) حسب نوعية األمالح ودرجة تركزىا في المياه
دي سيمنز/متر وأدنى القيم  0.9القيم بحدود ( سجمت اعمى S3النتائج ان المحطة )
 دي سيمنز/متر. 0.6( بحدود S4سجمت في المحطة )
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مثل االمالح الذائبة الكمية جميع المواد الصمبة الذائبة فت TDS المواد الذائبة الكميةاما 
كبيرة  وىي تكتسب اىمية ،عالقة والغروية والغازات الذائبةفي الماء وال تتضمن المواد ال

اذ  ية المياه لالستخدامات المختمفة،في الدراسات الكيميائية كونيا تحدد مدى صالح
في حين سجمت المحطة  ممغم/لتر، 0306( اعمى القيم بحدود S3سجمت المحطة )

(S4 أدنى القيم بحدود )(0( و)شكل 0)جدول  ممغم/لتر 0136. 
 

 لممياه الجوفية في منطقة الدراسة والفيزيائيةالكيميائية  الخصائصبعض  1جدول 

  (.3130 ،يرية بيئة الديوانيةمختبر مد ،ةالحقمي القياساتالمصدر )     
 

   القياس محطات   
 المعدل S1 S2 S3 S4 S5 المتغيرات ت
 ph 7.3 6.9 7 6.8 7.3 7.13االس الييدروجيني  1
دي/  ECالتوصيمية الكيربائية  2

 سيمنز
0.66 0.8 0.9 0.6 0.7 0.73 

 TDSالمواد الذائبة الكمية  3
 ممغم/لتر

0163 0053 0306 0133 0188 0018.3 

 38.13 33.7 67 06.5 36 7 ممغم/لتر     Naالصوديوم  3
 31.3 37.3 63 31.7 35 6.5 ممغم/لتر      Caالكالسيوم  5
 51 66.8 86 33.3 57 7.8 ممغم/لتر   Mgالمغنيسيوم  6
 1.38 1.3 1.7 1.00 1.3 1.0 ممغم/لتر      Kالبوتاسيوم  7
 36.36 30 78 31.9 33 7.9 ممغم/لتر       Cl الكموريد 8
 33.6 53 77 30 50 00 ممغم/لتر   SO4 الكبريتات 9

 3.56 3.3 7.3 3.7 3.9 3.6 ممغم/لتر  HCO3البيكربونات  01
 1.33 1.3 1.6 1.3 1.3 1.0 ممغم/لتر  NO3 النترات 00
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يعد من االيونات ذات القابمية العالية عمى ف Sodiumالصوديوم اما بالنسبة أليون 
الذوبان والحركة وقد يكون مصدره من مناطق بعيدة او قريبة وينتقل مع المياه السطحية 

 ,Hem)من أكثر العناصر وفرة في الطبيعة  يعدكما انو  ويترشح الى المياه الجوفية
في حين سجمت  ممغم/لتر، 67( اعمى القيم بحدود S4سجمت المحطة )وقد (، 1989

 .(0( و)شكل 0)جدول  ممغم/لتر 7( أدنى القيم بحدود S1المحطة )
من ذوبان دتًا ما تكون مصادره افع Calciumالكالسيوم  اما فيما يخص ايون

اذ تساىم ىذه االطوار المعدنية الحاممة لو في صخور المتبخرات ومعادن الكاربونيت، 
اذ (. Chapelle, 2004االطوار في زيادة تركيز ايون الكالسيوم في المياه الجوفية )

( S1في حين سجمت المحطة ) ممغم/لتر، 63( اعمى القيم بحدود S4سجمت المحطة )
إلى إذابة تو زياد وتعزى. (0( و)شكل 0)جدول  ممغم/لتر 6.5أدنى القيم بحدود 

الكبريتات في مياه منطقة الدراسة أو مياه الري الجبس الثانوي يؤكده زيادة تراكيز 
 فيو Magnesium المغنيسيوم وبالنسبة أليون .من األراضي الزراعية لمنير العائدة

في المياه جراء قدرتو العالية عمى الذوبان في الماء  من العناصر القموية األكثر انتشارا  
 تراكيز  وتمثل صخور الدولومايت اىم المصادر الطبيعية ألرتفاع
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سجمت (، وقد Al-Abaychi, 1982)المغنيسيوم في المياه الجوفية بعد عممية االذابة 
( أدنى S1في حين سجمت المحطة ) ممغم/لتر، 86( اعمى القيم بحدود S4المحطة )

قد يكون سبب ارتفاع تراكيزه في . (0( و)شكل 0)جدول  ممغم/لتر 7.8القيم بحدود 
الى إعادة تغمغل مياه الري وصواًل لممياه الجوفية أو صعود المياه ( S4) المحطة

من العناصر ذات  فيو Potassiumالبوتاسيوم  اما ايون (.Mg+2العميقة الغنية بـ )
(. ان Hem, 1989التراكيز المنخفضة رغم قابميتو العالية عمى الذوبان في الماء )

اقل من وجود البوتاسيوم متقارب من وجود الصوديوم في القشرة االرضية لكن تركيزه 
تركيز الصوديوم بسبب المقاومة العالية تجاه عوامل التجوية المختمفة وسيولة 

( S4سجمت المحطة )لقد  (.3103)السروي، اصو من قبل المعادن الطينية امتص
( أدنى القيم بحدود S1في حين سجمت المحطة ) ممغم/لتر، 1.7اعمى القيم بحدود 

 .(3( و)شكل 0)جدول  ممغم/لتر 1.0
 فقد تساىم المياه السطحية بأذابة امالح الكموريدات Chlorideالكمورايد  اما ايون

الثانوية المتواجدة في التربة عند ترشيحيا الى المياه الجوفية وىذا يعني ان تركيز 
(. Mason, 1966الكمورايد يعتمد عمى نوع الصخور التي تمر من خالليا ىذه المياه )

ممغم/لتر وأدنى  78( سجمت اعمى القيم بحدود S4وقد أظيرت النتائج ان المحطة )
. ان (3( و)شكل 0)جدول ممغم/لتر  7.9حدود ( بS1القيم سجمت في المحطة )

درجات الحرارة العالية والتبخر يعمالن عمى اذابة الكموريد المتراكم في الترب الزراعية 
 يمحظ ان وعمميات السقي المتكررة وعمميات البزل تزيد من تركيزه في المياه الجوفية.

 تنتشر في معظم المياه الطبيعيةتي االيونات القاعدية ال من انيا Sulphateالكبريتات 
تعد التراكيز العالية لمكبريتات و  (،Hem, 1989لمذوبان في الماء ) لقابميتيا العالية

ممرضة لإلنسان فقد تسبب اإلصابة باإلسيال خصوصا لكبار السن والمرضى الذين 
( اعمى S4سجمت المحطة )لقد  .(0991ة )عباوي وحسن، يعانون من ضعف المناع

 00( أدنى القيم بحدود S1في حين سجمت المحطة ) ممغم/لتر، 77بحدود القيم 
ان ارتفاع تراكيز الكبريتات في مياه المصب العام  .(3( و)شكل 0)جدول  ممغم/لتر

ناتجة من ارتفاع درجات الحرارة والتبخر وسط وجنوب العراق، فضاًل عن طرح كميات 
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 بوفرة في الطبيعة، Bicarbonate البيكربونات تتواجد كبيرة من الفضالت في النير.
تزايدت معيا  pHاي كمما تزايدت قيمة  pHترتبط البيكربونات بعالقة طردية مع و 

 Davis and) البيكربونات والعكس صحيح مما يؤثر ذلك في عسرة المياه وقاعديتيا
Deweist, 1966 .) سجمت المحطة لقد 

 
 ( لممياه الجوفية في قضاء البديرK, Cl, SO4, HCO3, NO3تراكيز ) 2الشكل 

 

 
 0الباحثان باالعتماد عمى بيانات الجدول  المصدر:
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(S4 اعمى القيم بحدود )ممغم/لتر، 7.3 ( في حين سجمت المحطةS1 أدنى القيم )
فأن  Nitrateنترات: لم . اما بالنسبة(3( و)شكل 0)جدول  ممغم/لتر 3.6بحدود 

وجودىا بتراكيز عالية في مياه الشرب يعرض حياة االطفال الرضع دون الستة شير 
الى الموت نتيجة اختزالو في امعاىم الى نتريت وذلك الفتقارىم لألنزيمات الضرورية 

اتضح من نتائج (، Camargo and Alonso,2006: 831- 749زال )لمنع االخت
سجمت ، اذ شيدت تباينات طفيفة بين محطات القياس النتراتالدراسة ان تراكيز 

( أدنى S1في حين سجمت المحطة ) ممغم/لتر، 1.6( اعمى القيم بحدود S4المحطة )
 (.3( و)شكل 0)جدول  ممغم/لتر 1.0القيم بحدود 

 Ground water suitability for :ألغراض الريالجوفية المياه  صالحية .5
Irrigation    
الى استثمار المياه الجوفية عندما تشح او تنعدم المياه السطحية خاصة يمجأ االنسان 

تحميميا لتحديد نسبة األمالح التي  افة وشبو الجافة، ولذلك ال بد منفي المناطق الج
بيان صالحيتيا لمري وذلك بسبب أختالف مديات إحتياج النباتات  بيدفتحتوييا 

، اعتمدت في الى مستويات عدة المياه لمريصالحية ونوعية التربة وصنفت  لألمالح
(، وفيما %SAR( ،)Naتصنيفيا عمى التوصيمة الكيربائية ونسبة إمتزاز الصوديوم )

 :يمي شرح موجز لبعضيا
 Sodium Adsorption Ratio( SARنسبة إمتزاز الصوديوم ). 1.5

، فتصبح ذات خصائص (pHيؤدي إلى زيادة ) الصوديوم في التربة زيادة تركيز أن
( المرتبط بغرويات التربة Ca) الكالسيوم ( محلNa)النيتروجين قموية وعندئذ يحل 

يؤثر في نسيج التربة خصوصًا عندما يرافق وجوده زيادة في  اذ(، 0979)األنصاري، 
تركيز البيكاربونات ونقصان في آيون الكالسيوم إلى المياه مما يؤدي إلى ترسيب 

(CaCO3 و )من ثم ( تقل مسامية ونفاذية التربة ويمكن حسابSAR عن طريق )
 (:Todd, 1980االتية )المعادلة 

)54(...................................

2/2







rMgrCa

Nar
SAR 



هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمجلة الدراسات المستدامة . السنة   

 

 
893 

 SAR :Sodium Adsorption Ratio تمثل
(Na, Ca, Mg )r( تراكيز االيونات المذكورة بوحدة :epm) 

مع الحدود المقترحة  3الجدول حسب ألبار منطقة الدراسة SAR) ) قيم نقارن عندما
االبار ما ( اS3( وجيدة في البئر )S1في البئر )تبين إن نوعية المياه ممتازة  3لمجدول 

(S2,S4, S5 فيي )الحدود المسموح بيا. التجاوزى الحغير ص رديئة 
 , Todd) حسب تصنيف (SARالحدود المقترحة لـ) 2جدول 

1980،Subramani,2005) 
SAR Water type 
10 Excellent type 

10 – 18 Good type 
18 – 26 Unsuitable type 

> 26 Poor type 
 

 ألبار منطقة الدراسة Na و % SARقيم  3جدول 
 SAR  %Na محطات القياس

S1 6.64 3.00 
S2 33.89 31.53 
S3 09.83 03.30 
S4 50.51 30.39 
S5 37.90 30.53 

 

 (3، 3، 0) الباحثان باالعتماد عمى الجداولالمصدر:              
 (+Na) ـالنسبة المئوية ل .2.5

إن احتساب نسبة تراكيز الصوديوم في مياه الري ميم جدًا عن طريق تأثيره في نمو 
في حسابو معادلة  واستعممتالنباتات وخصائص التربة النسيجية كما مر ذكره آنفًا، 

(Hamil and Bell, 1986:) 
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)55........(........................................% 





KNaMgCa
KNa

Na 

KNaMgCa)حيث ان   (.epm(: تراكيز اآليونات المذكورة بوحدة ),,,
مع الحدود  3الجدول حسب بيانات ( آلبار منطقة الدراسة +Naعند مقارنة قيم )
 صالحة لمري. جيدة المياه الجوفية في منطقة الدراسة نأ اتضح 3المقترحة لمجدول 

 (Todd , 1980) حسب تصنيف( %Naيمثل الحدود المقترحة لـ ) 4جدول 
Na% Water type 
60 Good type 

60  - 75 Medium type 
75 Unsuitable type 

 

 Conclusions :االستنتاجات .6
انيا جيدة صالحة  Toddصنفت مياه ابار قضاء البدير وحسب تصنيف  .0

 .لمري
متر فوق مستوى  01 -3الدراسة ما بين يتراوح عمق المياه االبار في منطقة  .3

 سطح البحر.
 ومن الشمال الى الجنوبي الغربي ومن يكونلمياه الجوفية في المنطقة اتجاه ا .3

 الى الجنوب الشرقي.
المكونات الصخرية في بالخصائص الكيميائية والفيزيائية لممياه الجوفية  تتأثر .3

 منطقة الدراسة.
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