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تأثير المياه الجوفية والعيون الكبريتية في نوعية مياه نهر الفرات من الحدود السورية        
 إلى منطقة هيت في محافظة األنبار

 فراس فاضل علي         رافع قدوري الكبيسي *           تحسين علي زيدان

 كلية العلوم ،جامعة األنبار
 *وزارة العلوم والتكنولوجيا

 
 

 

 

 :مات البحثمعلو 
 

 الخالصة: 
 1/7/2006تاريخ التسليم: 

 1/3/2007تاريخ القبول: 
 2012/   06 /14  تاريخ النشر:

DOI: 10.37652/juaps.2007.15492 

دى مةة في منطقةة ععةالي الاةراب لبيةان تم في هذا البحث دراسة نوعية المياه الجوفية والعيون الكبريتي 
هر تأثيرها في بيئة النهر. استغرقب عملية النمذجة ثالث مراحل زمنية تاصةل بةين الواحةدة واأل ةرى ثالثةة ع ة
يةون على األقل. حددب منطقة الدراسة بمنطقة القائم عند الحدود السورية حيث آبار المجمع الاوسااني ثةم الع

 رقي مدينة حديثة وعيون منطقة ال الدية غربي مدينة هيب باإلضافة إلى نمةاذ الكبريتية في وادي حجالن  
 من المياه من ثالث عيون كبريتية دا ل مدينة هيب وحتى منطقة المحمدي  رقي مدينة هيب.

 ةةملب الدراسةةة الهيدروكيميائيةةة تعيةةين األيونةةاب الموجبةةة والسةةالبة وبعةة  العناصةةر النةةزرة والصةةااب 
 . لةم يالحةظاه الجوفية المدروسة ومالحظة تأثيرها في ال واص الايزيائيةة والكيميائيةة لميةاه النهةرالايزيائية للمي

 عي تةةةأثير لميةةةاه آبةةةار المجمةةةع الاوسةةةااتي فةةةي ميةةةاه النهةةةر غيةةةر عن التةةةأثير كةةةان واضةةةحا  بالنسةةةبة لعيةةةون وادي
 .حجالن وعيون هيب

 

 الكلمات المفتاحية:
  ،مياه جوفية

  ،عيون كبريتية
  ،يةنوع

  ،الفرات
 .محافظة األنبار

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمة :
يعد نهر الاةراب مةن األنهةار الرئيسةة التةي تتعةر  لتةأثير العديةد مةن 

وتعمةةةل الملوثةةةاب علةةةى تغييةةةر بيئةةةة الميةةةاه  ،الاعاليةةةاب الطبيعيةةةة والب ةةةرية

  ( 1.)وتؤثر في الحياة المائية في مجاالب معينة

تمتةةاز بةةوفرة ا بةةار  (2)ة م تلاةةة يمةةر نهةةر الاةةراب بمنةةاطي جيولوجيةة

فاةةةي منطقةةةة القةةةائم يتةةةأثر النهةةةر با بةةةار الصةةةناعية فةةةي مجمةةةع  ،والعيةةةون

ثةةةم يمةةةر بمنطقةةةة حديثةةةة المعروفةةةة ببحيةةةرة القادسةةةية علةةةى سةةةد  ،الاوسةةةااب

عما منطقة هيب  ،القادسية وتصب في مجراه عيون وادي حجالن الكبريتية

 وتتميةةةةز ميةةةةاه ،يتيةةةةة وعيةةةةون القيةةةةرفتمتةةةةاز بةةةةوفرة العديةةةةد مةةةةن العيةةةةون الكبر 

 
 

* Corresponding author at: Anbar University, College of Science, 

Iraq; 

  
E-mail address: tazf711@yahoo.com 

و تصةب ،ة بالكلور والكبريتةاب والصةوديوم والكالسةيومالعيون بكونها غني

 (3).مياه العيون مبا رة في النهر في هذه المنطقة

ت ةةةةمل مصةةةةادر تغذيةةةةة النهةةةةر الثلةةةةو  الذائبةةةةة، واألمطةةةةار، والميةةةةاه 

الجوفيةةة ويعةةد نهةةر الاةةراب منطقةةة تصةةريو للميةةاه الجوفيةةة مةةن المنةةاطي 

وتعةةةزى الملةةةةوحة  (4)المحيطةةةة بسةةةبب منسةةةوبع الةةةواطا عةةةن مناسةةةيبها. 

لحةة العالية لمياه نهر الاراب إلى التلوث المحتمل في المياه الجوفية الما

التةةةةي تتسةةةةرب بطبيعتهةةةةا االرتوازيةةةةة إلةةةةى ميةةةةاه النهةةةةر بوسةةةةةاطة العيةةةةون 

 (2) .والينابيع وا بار المحاذية للنهر

حظي نهر الاراب باهتمام  اص من الباحثين وظهرب العديةد     

هيدروكيميائيةةةةة والهيدرولوجيةةةةة والرسةةةةوبية علةةةةى مةةةةدى مةةةةن الدراسةةةةاب ال

منها دراسة حةول تةأثير سةد القادسةية فةي نوعيةة الميةاه  ،السنين الماضية

وقةةد بينةةب عةةدم صةةالحية الميةةاه  ،السةةطحية والجوفيةةة فةةي منطقةةة حديثةةة

mailto:tazf711@yahoo.com
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الجوفيةةةة لل ةةةرب لمحتواهةةةا العةةةالي مةةةن تركيةةةز بعةةة  األيونةةةاب واألمةةةال  

 (4) .نواع الاعالياب الزراعيةولكنها صالحة للعديد من ع

ميةةاه نهةةر الاةةراب إلةةى جةةزعين تبعةةا  لتركيةةز األيونةةاب فيةةع،  تقسةةم     

 –فنةوع المةةال الكيميةةائي فةي الجةةزل العلةةوي منةةع دا ةل العةةراي هةةو كبريتةةاب 

 –عمةةا فةةي الجةةزل السةةالي فنةةوع المةةال الكيميةةائي هةةو كبريتةةاب  ،بيكاربونةةاب

جبةة والسةالبة فةي المةال هةو دون الحةدود كلوريةد وكان تركيةز األيونةاب المو 

عمةةةا العناصةةةر النةةةادرة فهةةةي ععلةةةى مةةةن وجودهةةةا الجيوكيميةةةائي  (5)  العليةةةةا

الطبيعي باستثنال عنصةر ال ارصةين الةذي يكةون مقاربةا  لمةا هةو عليةع فةي 

  ( 6) .الطين

 طرق العمل
النمذجةةةب بةةدعب عمليةةة النمذجةةة بأ ةةذ عينةةاب مةةن المنةةاطي المحةةددة  

اعتمةةادا  علةةى موقةةع المحطةةاب وقربهةةا  قبلهةةا ومنةةاطي بعةةدها ومةةن منةةاطي

وبعدها عن المدن وتمب النمذجة على ثالث مراحةل زمنيةة م تلاةة تاصةل 

 .بين الواحدة واأل رى ثالثة ع هر

جمعب نماذ  المياه في قنان مصةنوعة مةن متعةدد األثيلةين مغلقةة    

عمةةةةا  .0م 4بصةةةةورة محكمةةةةة لمنةةةةع د ةةةةول الهةةةةةوال وحاظةةةةب بدرجةةةةة حةةةةرارة 

ضةةةافة حةةةام   العينةةةاب التةةةي ت ةةةص العناصةةةر النةةةزرة فقةةةد تةةةم تر ةةةيحها وا 

النتريةةو وقطةةراب مةةن الكلوروفةةورم لمنةةع حالةةة التحلةةل التةةي تسةةببها األحيةةال 

المجهرية التي تعيش في المياه الطبيعية والتي تةؤدي إلةى تركيةز العناصةر 

   (4).النادرة

 القياسات الفيزيائية:
بوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداب  (Turbidityة )وت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمل قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  العكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر    

(Turbidity Nephelometric )NTU (7)  والتوصةةةةةيل الكهربةةةةةائي 

(Electrical Conductivity والمةةةةواد العالقةةةةة ){Suspended 

}Sediments (8)باست دام طريقة التر يح. 

 القياساب الكيميائيةب

وت مل تعيين األ  الهيدروجيني وتعيةين المةةواد الصةلبة الذائبةة    

(Total Dissolved Solid باسةةت دام بطريقةةة التب يةةر والتجايةةو )

( بطريقةة الةدليلين وتعيةين Water Alkalinityوتعيةين قاعديةة الميةاه )

( والكالسةةةيوم والمغنيسةةةيوم بطريقةةةة Total Hardness) العسةةرة الكليةةةة

وتقةةةةةةةدير الاوسةةةةةةةااب بطريقةةةةةةةةة حةةةةةةةام    EDTAالتسةةةةةةةحيح مةةةةةةةع الةةةةةةةة 

 ، (8).يايةةة باسةةت دام عمةةود الكةةادميوماألسةةكوربيو والنتةةراب بالطريقةةة الط

كمةةةةةةةا تةةةةةةةم تقةةةةةةةدير الصوديةةةةةةةةوم والبوتاسيةةةةةةةةوم بطريقةةةةةةةة االنبعةةةةةةةاث الةةةةةةةذري 

ASTM ) والكبريتةةاب بطريقةةة (9) (Flame Photometryاللهبةةي)

80-516D ) (10 )  والكبريتةةةةةيد والالوريةةةةةد بالطريقةةةةةة المجهاديةةةةةة المبا ةةةةرة

 (12.)ب الالوريةةةةد االنتقائةةةةىوقطةةة (11)باست ةةةةدام قطةةةب الكبريتيةةةد االنتقةةةائى

وتةةةةةم تقةةةةةدير تراكيةةةةةز العناصةةةةةر النةةةةةزرة    ( 13)والكلوريةةةةةةد بطريقةةةةةةة مةةةةةةور 

CdCoCuZnNiCr { باسةةةةةةةةةةت دام االمتصةةةةةةةةةةاص الةةةةةةةةةةذري  ,,,,,

  (14.)اللهبي

 النتائج والمناقشة :
تعتمةةد  صةةائص الميةةاه الجوفيةةة علةةى ال صةةائص الكيميائيةةة      

لتةةةةةةةي تصةةةةةةةل النهةةةةةةةر وعلةةةةةةةى العمليةةةةةةةاب والايزيائيةةةةةةةة لمصةةةةةةةادر الميةةةةةةةاه ا

الجيوكيميائيةةةةةة التةةةةةةي تعتمةةةةةةد علةةةةةى ال صةةةةةةائص الكيميائيةةةةةةة والايزيائيةةةةةةة 

للصةةةة ور والمكونةةةةاب الكيميائيةةةةة األ ةةةةرى للميةةةةاه باإلضةةةةافة إلةةةةى حجةةةةم 

 .(15)وسرعة المياه وتأثير الاعالياب الب رية 

   أواًل: الخواص الفيزياوية:
وحةدة  14.5ه نهةر الاةراب العكةرة ب كان معدل قيم العكةرة لميةا -1

فةةي منطقةةة القةةائم بسةةبب كثةةرة الوديةةان التةةي تقةةوم بجةةرو األتربةةة  عكةةورة

إلى النهر عالوة علةى سةرعة جريةان النهةر فةي منطقةة الدراسةة. عمةا فةي 

وحةدة عكةةورة بسةبب اسةةتقرارها وعةةدم  3.0فكةةان  آبةار المجمةةع الاوسةااتي

 ،وحدة عكورة 7.6 وجود تدفي منها. عما في منطقة حديثة فكان المعدل

عي ععلةةى مةةن الحةةد المسةةمو  بةةع  وحةةدة عكةةورة 6.4وفةةي عيةةون حجةةالن 
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وكان لعيون منطقة هيب تأثيرها الواضح في ميةاه النهةر  ،(16)وحداب(  5)

وحةةدة عكةةورة فةةي نهايةةة حةةدود  7.8فةةي المنطقةةة فةةارتاع معةةدل العكةةرة إلةةى 

 18.0) (( بسةةبب العيةةون المتدفقةةة مةةن بةةاطن األر 1المنطقةةة )جةةدول )

 وحدة عكورة في العيون (. 

هربةةائيب كةةان معةةدل قةةيم التوصةةيل الكهربةةائي لميةةاه التوصةةيل الك -2

سم في منطقة القائم بينما كان معدلع فةي آبةار  \مايكروموز  1140النهر 

سةم فتجةاوزب بةذلو الحةد المسةمو  بةع والبةال   \مةايكروموز 2382المجمةع 

 1240 ديثةةةةة كةةةةان المعةةةةدلوفةةةةي منطقةةةةة ح ،(17)مةةةايكروموزم سةةةةم  1000

سطحية وقلةة األمطةار فتقةوم بسبب عملية التب ير للمياه ال.سم \مايكروموز

الميةةاه الجوفيةةة بتغذيةةة النهةةر مسةةببة زيةةادة فةةي كميةةة األمةةال  فتصةةبح ميةةاه 

نهر الاةراب ذاب ملوحةة عاليةة حسةب تصةنيو م تبةر الملوحةة األمريكةي. 
 4730فةي عيةون حجةالن إلةى بينما ارتاعةب قةيم التوصةيل الكهربةائي  (18)

ا الواضةةةح فقةةةد ارتاةةةع وكةةةان لعيةةةون منطقةةةة هيةةةب تأثيرهةةة ،سةةةم \مةةةايكروموز

سةةةم لكةةةون العيةةةون المتدفقةةةة  \مةةةايكروموز 29833معةةةدل التوصةةةيلية إلةةةى 

وظهةةةر التةةةأثير واضةةةحا  فةةةارتاع  ،تحمةةةل معهةةةا الكثيةةةر مةةةن ععمةةةاي األر 

منطقةةةة م فةةةي نهايةةةة حةةةدود سةةة \مةةةايكروموز 1316معةةةدل التوصةةةيلية إلةةةى 

 ((.1)جدول ) الدراسة

المةةةةواد العالقةةةةة الكليةةةةةب وت ةةةةمل جميةةةةع المةةةةواد العضةةةةوية وغيةةةةر  -3

العضةةوية التةةي تبقةةى غيةةر ذائبةةة بالمةةال  ةةالل الجريةةان مثةةل الطةةين والرمةةل 

وتكمةةن عهميتهةةا فةةي كونهةةا تحمةةل العناصةةر الثقيلةةة علةةى سةةطوحها ب ةةكل 

لمةةواد العالقةةة فةةي كةةان معةةدل قةةيم ا (19.)عغلاةةة بعةةد عن تمتةةز علةةى سةةطوحها

بينمةةةا كةةةان فةةةي آبةةةار  ،لتةةةر فةةةي منطقةةةة القةةةائم \ملغةةةم  26.7نهةةةر الاةةةراب 

لتةةةةر  \ملغةةةةم  26.3لتةةةةر. عمةةةةا فةةةةي حديثةةةةة فكةةةةان  \ملغةةةةم  18.2المجمةةةةع 

ولم تتجاوز القةيم  .لتر \ملغم  52وعظهرب عيون وادي حجالن معدال  بل  

ثابتةا  مةن بدايةة وكةان تركيزهةا  ،(20) لتةر( \ملغم  1000الحد المسمو  بع )

الحةةدود السةةورية إلةةى منطقةةة حديثةةة بسةةبب نقصةةان سةةرعة الجريةةان وركةةود 

وفةةةي المنطقةةةة الثالثةةةة ) هيةةةب( كةةةان معةةةدل قةةةيم  .المةةةال فةةةي  ةةةزان السةةةد

ملغم  19.5 لتر و في مياه النهر \ملغم  213المواد العالقة في العيون 

 ((.1لتر في نهاية حدود منطقة الدراسة )جدول ) \

 الخواص الكيميائية -ثانيًا 
 pH األس الهيدروجيني:

كانةةةةب قةةةةيم األ  الهيةةةةةدروجيني متعادلةةةةة مائلةةةةةة إلةةةةي القاعديةةةةةة    

وكان المعةدل .في القائم وفي منطقة ا بار 7.3وكان المعدل  ،الضعياة

عمةةا فةةي هيةةب وعيونهةةا فكةةةان  ،فةةي منطقةةة حديثةةة وعيةةون حجةةالن 7.7

 8.5- 6.5والبةةةال   عي ضةةةمن المةةةدى المسةةةمو  بةةةع ،7.6معةةةدل القةةةيم 

فةةةةةةةةي جميةةةةةةةةع منةةةةةةةةاطي الدراسةةةةةةةةة. ولةةةةةةةةوحظ ارتاةةةةةةةةاع قيمةةةةةةةةة األ   (20)

الهيةةدروجيني فةةي سةةد القادسةةية بسةةبب زيةةادة تركيةةز البيكاربونةةاب النةةات  

 مةةةةةةةةةةن ذوبةةةةةةةةةةان الصةةةةةةةةةة ور الكلسةةةةةةةةةةية التةةةةةةةةةةي غمرتهةةةةةةةةةةا ميةةةةةةةةةةاه ال ةةةةةةةةةةزان

 ((. 2)جدول )

          المواد الصلبة الذائبة:
ائبة في المةال سةوال كانةب متأينةة وهي جميع المواد الصلبة الذ    

وفةي بعة  األحيةان  ،عو غير متأينة وال ت مل المواد العالقة عو الغروية

 (21.)تعرو بالملوحة

ملغم  524كان معدل قيم المواد الصلبة الذائبة في نهر الاراب    

 \ملغم  1000لتر في القائم وتقع ضمن الحدود المسمو  بها والبالغةة  \

 845لتةر. وكةان المعةدل  \ملغةم  1843ا كانب في ا بار بينم (20)لتر 

الرتاةةاع تركيةةز األمةةال  الذائبةةة فةةي قةةاع  ةةزان  ،لتةةر فةةي حديثةةة \ملغةةم 

لتةةر(.  \ملغةةم  3748وكةةان تةةأثير عيةةون وادي حجةةالن واضةةحا  ) ،السةةد

كمةا لةوحظ ارتاةاع قةيم المةواد الصةةلبة الذائبةة فةي هيةب وذلةو لكةون ميةةاه 

لتةةر( وكةةان  \ملغةةم  1843) مبا ةةرة فةةي النهةةر العيةةون الكبريتيةةة تصةةب

لتةةةر فةةةي هيةةةب فةةةي نهايةةةة حةةةدود  \ملغةةةم  976المعةةةدل القةةةيم فةةةي النهةةةر 
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منطقةةة الدراسةةةة ممةةةا يبةةةين األثةةةر الواضةةح لابةةةار والعيةةةون فةةةي ارتاةةةاع قةةةيم 

  ((.2المواد الصلبة الذائبة )جدول )

     األيونات الموجبة
ويةةع المةةال مةةن تركيةةز عيةةوني العسةةرة الكليةةة تعبيةةر رقمةةي لمةةا يحت     

 إضةةافة إلةةى األمةةال  القلويةةة األ ةةرى مثةةل البةةاريوم ،الكالسةةيوم والمغنيسةةيوم

 277والسةةترونتيوم. كةةان معةةدل قيمةةة العسةةرة الكليةةة فةةي ميةةاه نهةةر الاةةراب 

عمةةا فةةي  .تةةرل \ملغةةم  690نةةب فةةي ا بةةار بينمةةا كا،لتةةر فةةي القائم \ملغةةم 

لتةةةةر وكةةةةان فةةةةي وادي حجةةةةالن  \ ملغةةةةم 342 حديثةةةةة فةةةةارتاع المعةةةةدل إلةةةةى

ة الكليةة فةي ميةاه نهةر الاةةراب ارتاةع معةدل قيمةة العسةر  .لتةر \ملغةم  1241

لتةةر لتةةأثير عيةةون حجةةالن فةةي منطقةةة مةةا قبةةل  \ملغةةم  365 فةةي هيةةب إلةةى

لتةةر(  \ملغةةم  2800هيةةب وتةةأثير عيةةون هيةةب ذاب المعةةدل العةةالي جةةدا  )

ع لم تتجاوز الحد المسةمو  بة ورغم ارتااع المعدالب في مياه النهر إال عنها

  ((.2( )جدول )19تر.)ل \ملغم  500البال  

كان معدل تركيةز عيةون الكالسةيوم والمغنيسةيوم فةي ميةةاه نهةر الاةراب  

بينمةا كانةب فةي  ،لتر علةى التةوالي \ملغم  29لتر و  \ملغم  95 في القائم

ن وكةةةا ،لتةةةر مغنيسةةةيوم \ملغةةةم  243لتةةةر كالسةةةيوم و \ملغةةةم  447ا بةةةار 

معةدل تركيةز عيةون الكالسةيوم والمغنيسةيوم فةي ميةةاه نهةر الاةراب فةي حديثةة 

لتةةر علةةى التةةوالي. بينمةةا كانةةب فةةي عيةةون  \ملغةةم  38لتةةر و \ملغةةم  142

كةةةان  .لتةةةر مغنيسةةةيوم \ملغةةةم  117لتةةةر كالسةةةيوم و \ملغةةةم  528حجةةةالن 

 معةةدل تركيةةز عيةةون الكالسةةيوم والمغنيسةةيوم فةةي ميةةةاه نهةةر الاةةراب فةةي هيةةب

بينمةا كةان المعةدل لعيةون  ،لتر على التةوالي \ملغم  36لتر و \ملغم  168

لتةةةةر مغنيسةةةةيوم ولةةةةم  \ملغةةةةم  366لتةةةةر كالسةةةةيوم و \ملغةةةةم  1050  هيةةةةب

 50و (22)لتةةةر كالسةةةيوم  \ملغةةةم  200يتجةةةاوز المواصةةةاة القياسةةةية والبةةةال  

بينمةةا تجةةاوز الحةةد المواصةةاة القياسةةية  (20)لتةةر مغنيسةةيوم فةةي النهةةر \ملغةةم 

بالنسةةةبة لمةةال ا بةةار وعيةةون حجةةالن والعيةةون الكبريتيةةة فةةي هيةةب. ويظهةةر 

تةةةأثير عيةةةون حجةةةالن وعيةةةون هيةةةب وسةةةد القادسةةةية الغنةةةي بحجةةةر الكلةةة  

( واضحا  في قيم 23وحجر الكل  المدلمب والدولمايب ومعادن الطين )

األيونةةةاب فةةةي النهةةةر فةةةي نهايةةةة حةةةدود منطقةةةة الدراسةةةة مقارنةةةة بمنطقةةةة 

  ((.2ل )القائم. )جدو 

 80لتةةر فةةي القةةائم و  \ملغةةم  73كةةان معةةدل عيةةون الصةةوديوم     

عي عن معةدل  ،لتر في منطقة هيةب \ملغم  94في حديثة و  لتر \ملغم 

التركيةةةز فةةةي تصةةةاعد مةةةع جهةةةة جريةةةان النهةةةر مةةةن منطقةةةة القةةةائم وحتةةةى 

 \ملغةةم  200منطقةة هيةةب ولةم يتجةةاوز تركيةزه الحةةد المسةمو  بةةع والبةال  

كةةةان معةةةدل التركيةةةز فةةةي آبةةةار المجمةةةع الاوسةةةااتي فةةةي القةةةائم  .(20)لتةةةر 

لتةةةر بسةةةبب تةةةأثير  \ملغةةةم  950لتةةةر وفةةةي عيةةةون حجةةةالن  \ملغةةةم  270

عيةةون حجةةالن وسةةد حديثةةة نتيجةةة إطةةالي مةةال البحيةةرة مةةن ععمةةاي السةةد 

المالمسةةةة لصةةة ور الهااليةةةب المصةةةدر الةةةرئي  أليةةةون الصةةةوديوم قةةةةي 

معدل التركيةز فةي العيةون الكبريتيةة عما في منطقة هيب فقد كان  .المياه

تاةةةاع المعةةةدل إلةةةى تةةةأثير ويعةةةود السةةةبب الةةةرئي  الر  .لتةةةر \ملغةةةم  350

كما يعزى ارتااع تركيز الصوديوم الةى  ،المياه الجوفية في هذه المناطي

 استعمال األسمدة الكيمياوية وعملية غسل التربة والتكوينةاب الجيولوجيةة
  ((.2)جدول ) (21)

 \ملغةم  4.6تركيز عيون البوتاسيوم في نهر الاةراب  كان معدل    

لتةر فةي  \ملغةم  18.7لتةر فةي حديثةة و  \ملغةم  11.0لتر في القةائم و 

هيةةب. ويعةةود السةةبب الةةرئي  الرتاةةاع المعةةدل إلةةى تةةأثير الميةةاه الجوفيةةة 

فقةةد كةةان معةدل التركيةةز فةةي آبةةار المجمةةع الاوسةةااتي  ،فةي هةةذه المنةةاطي

لتةر وسببةةع  \ملغةم  142لتةر وفةي عيةون حجةالن  \ملغةم  16في القةائم 

يعود إلةى بسبب انطالي المياه من ععماي بحيرة سد القادسية المالمسةةة 

عمةا  .لص ور ) االاليب ( المصدر الةرئي  أليةون البوتاسةيوم قةي الميةاه

ملغةم  230في منطقة هيب فقد كان معدل التركيز في العيون الكبريتيةة 

اضةةحا  فةةي ارتاةةاع التركيةةز فةةي النهةةر فةةي نهايةةة ويظهةةر التةةأثير و  .لتةةر \

  ((.2حدود منطقة الدراسة مقارنة بمنطقة القائم )جدول )
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  األيونات السالبة:
سجل ععلى تركيز في منطقة البةاغوز عنةد الحةدود السةورية وبلة      

لتةةر وكةةان معةةدل تركيةةز عيةةون الاوسةةااب فةةي ميةةاه النهةةر فةةي  \ملغةةم  0.16

لتةةر )  \غةةم مل 0.3لتةةر بينمةةا كةةان معدلةةع فةةي ا بةةار  \ملغةةم  0.12  القةةائم

وسبب ارتااع معةدل الاوسةااب يعةود  ،(22)لتر(  \ملغم  0.4الحد المسمو  

عةالوة  ،بمنةاطي زراعيةة تسةت دم فيهةا األسةمدة الكيمياويةة إلى مرور النهةر

علةةةى تسةةةربع مةةةن ا بةةةار إلةةةى النهةةةر لكةةةون النهةةةر منطقةةةة تصةةةريو للميةةةاه 

ا  ارنةةة النتةةائ  الحاليةةة مةةع النتةةائ  السةةابقة نةةةالحظ ان ااضةةعنةةد مق .الجوفيةةة

 \ملغةةم  6.9مسةةتوى  (24) 1989كبيةةرا  فةةي قيمةةة الاوساةةةاب إذ بلغةةب عةةةام 

و لتةر فةةي نهايةةة وادي القةةةائم ) القنيطةةرة( ممةا يبةةين الجانةب اإليجةةابي لتوقةة

مجمةةع الاوسةةااب عةةن رمةةي الميةةاه الصةةناعية فةةي النهةةر )معدلةةع فةةي ا بةةار 

عمةا في حديثة فكان   ((.2تر وقب إجرال الدراسة ( )جدول )ل \ملغم  0.3

نما لوحظ ارتااع تر بيل \ملغم  0.08المعدل في النهر وفي عيون حجالن 

لتر ( نتيجةة  لغمةر ميةاه السةد  \ملغم  0.15التركيز في ميةاه سد القادسية )

وفةةي منطقةةة  لمسةةاحاب زراعيةةة واسةةعة تسةةت دم فيهةةا األسةةمدة الاوسةةااتية.

لتةةر ( ويتبةين مةةن  \ملغةم  0.10تةةر ( وفةي عيونهةةا )ل \ملغةم  0.11هيةب )

اه نهةةر الاةةراب علةةى هةةذه الدراسةةة ان اةةا  تركيةةز عيةةون الاوسةةااب فةةي ميةة

)جةةدول  (25)العمةةوم بسةةبب ميةةل عيةةون الاوسةةاور للتثبةةب علةةى دقةةائي التربةةة 

(2.))  

لتةةر فةةي  \ملغةةم  210 كةةان معةةدل عيةةون الكبريتةةاب فةةي نهةةر الاةةراب  

 \ملغم  477 ( بينما كان26لتر( ) \ملغم  250 المواصاة القياسيةالقائم )

لتةر فةي  \ملغةم  307لتةر و  \ملغم  366 وفي حديثة كان .لتر في ا بار

بينمةةةا كةةةان  ،لتةةةر فةةةي هيةةةب \ملغةةةم  339 وكةةةان المعةةةدل .عيةةةون حجةةةالن

لةوحظ ارتاةةاع التركيةةز  ((.2لتةةر فةي عيةةون هيةب. )جةةدول ) \ملغةم  1180

وذلةةو  ،عةةن الحةةد المسةةمو  فةةى نهايةةة حةةدود منطقةةة الدراسةةة منطقةةة السةةد

 ،(26)ب ( )صةةة ور الجةةةب  واالنهةةةدراي للطبيعةةةة الجيولوجيةةةة لمنطقةةةة السةةةد

والرتاةةاع تركيةةز األمةةةال  فةةي ميةةةاه السةةد بسةةبب عمليةةةاب ال ةةزن وتةةةأثير 

 عيةةةون حجةةةةالن وعيةةةةون هيةةةةب والاعاليةةةةاب الزراعيةةةةة واسةةةةت دام األسةةةةمدة

 والتلوث الهوائي الصناعي وما تحملع األمطار والسيول. 

 237كان معدل تركيةز عيةون البيكاربونةاب فةي ميةاه نهةر الاةراب   

عما  ،ترل \ملغم  183بار كان المعدل ائم بينما في ا لتر في الق \ملغم 

لتةةةر وفةةةي حجةةةالن  \ملغةةةم  269فةةةي حديثةةةة فكةةةان معةةةدل البيكاربونةةةاب 

لتةر  \ملغةم  240اربونةاب وفي هيب كان معةدل البيك ،لتر \ملغم  373

ركيةةز عيةةون ان ارتاةةاع ت .لتةةر \ملغةةم  283 بينمةةا كةةان معدلةةع فةةي العيةةون

 \ملغةةم  200هةةر عةةن الحةةد المسةةمو  بةةع البةةال  البيكاربونةةاب فةةي ميةةاه الن

لتجوية صة ور الحجةر الجيةري فةي ععةالي الاةراب ومنطقةة  يعود (7)لتر 

اضةةافة إلةةى تةةأثير عيةةون حجةةالن وسةةد القادسةةية وعيةةون ،بحيةةرة القادسية

   ((.2هيب والاعالياب الزراعية في مجرى النهر )جدول )

وفيةة وب اصةةة الينةةابيع يتةوافر عيةةون الكبريتيةةد عةادة فةةي الميةةاه الج  

وعةةةادة مةةةا ينةةةت  مةةةن تحلةةةل المةةةواد  الحةةةارة وكةةةذلو فةةةي ميةةةاه الاضةةةالب

العضةةةوية ومةةةن الم لاةةةاب الصةةةناعية ولكنةةةع بالدرجةةةة األولةةةى ينةةةت  مةةةن 

كةةان  .(27)ا تةةزال عيةةون الكبريتةةاب بوسةةاطة البكتريةةا الم تزلةةة للكبريتةةاب

لتر في القائم  \ ملغم 0.01معةدل تركيز عيون الكبريتيةد في نهةر الاراب 

لتةةر فةةي ا بةةار عي عن تركيةةزه فةةةي منطقةةة القةةائم ضةةمن  \ملغةةم  0.03و 

كةةةان معةةةدل تركيةةةز عيةةةون  ،لتةةةر \ملغةةةم  0.5الحةةةد المسةةةمو  بةةةع والبالةةةة  

لتر في حديثة حيةث لةوحظ االرتاةاع فةي التركيةز  \ملغم  1.74 الكبريتيد

ب وارتاةةاع فةةي بحيةةرة سةةةد القادسةةية لغمرهةةا لصةة ور الجةةب  واالنهيةةدراي

تركيةةةةز عيةةةون الكبريتةةةاب فةةةي ميةةةاه البحيةةةرة الةةةذي يعةةةد المصةةةدر الةةةرئي  

ولوحظ ارتااع تركيز عيون الكبريتيد في منطقة الحقالنية فكان  ،للكبريتيد

( وذلو ألن تصةريو  لتر \ملغم  3.7تركيزه ععلى مما في بحيرة السد )

بتركيةز عةال  المياه يكون من المياه العميقة في  ةزان السةد وهةي محملةة 

 مةةةةةةةن هةةةةةةةذا األيةةةةةةةون عةةةةةةةالوة علةةةةةةةى تةةةةةةةأثير عيةةةةةةةون حجةةةةةةةالن الكبريتيةةةةةةةة
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ملغةةةم م لتةةةر(. عمةةةا منطقةةةة هيةةةب الغنيةةةة بةةةالعيون الكبريتيةةةة فكةةةان  275)  

 لتةةر وفةةي العيةةون \ملغةةم  4.0معةةدل تركيةةز عيةةون الكبريتيةةد فةةي ميةةاه النهةةر 

ون فةي يعد عيون الكبريتيد من الملوثةاب الرئيسةة للعية لذا ،لتر \ملغم  436

  ((.2بيئة النهر الاراب في منطقتي حديثة وهيب )جدول )

 \ملغةةم  3.0كةةان معةةدل تركيةةز عيةةون النتةةراب فةةي ميةةةاه نهةةر الاةةراب   

وبمعةةدل  ،تةةر فةةي آبةةار المجمةةع الاوسةةااتيل \ملغةةم  22.0لتةةر فةةي القةةائم و 

تةر وبمعةدل ل \ملغةم  0.5 تر في حديثة وفي عيون حجةالنل \ملغم  0.03

لتةةةر ولةةةم  \م ملغةةة 0.40 لتةةةر فةةةي هيةةةب وفةةةي عيةةةون هيةةةب \ملغةةةم  2.30

وذلةو بسةبب  (20)تةر ل \ملغةم  50يتجاوز التركيز الحد المسمو  بع والبةال  

الة فعالية استرجاع النباب للنتراب المتحررة بوساطة فعل البكتريا وعملية إز 

   ((.2)جدول ) (28)النتروجين بوساطة النباتاب الكبيرة 

لتةةر  \ملغةةم  108يةةون الكلوريةةد فةةي نهةةر الاةةراب كةةان معةةدل تركيةةز ع 

تةر فةي حديثةة و ل \ملغةم  193لتر في ا بةار و  \ملغم  380في القائم و 

ولةم يتجةاوز الحةد المسةمو  فةي ميةاه  النلتر في عيون حجة \ملغم  1347

رغةم ارتاةاع معدلةع فةي ا بةار والعيةون  (20)لتةر  \ملغةم  250النهر والبةال  

ويعةةود سةةبب الزيةةادة إلةةى ان اةةا  منسةةوب ميةةاه النهةةر  ،القريبةةة مةةن النهةةر

كمةةةا لةةةوحظ  .فتسةةةاهم الميةةةاه الجوفيةةةة المالحةةةة بزيةةةادة محتةةةوى الكلوريةةةد فيةةةع

لتةةر ( بصةةورة تدريجيةةة مةةن منطقةةة راوة قبةةل  \ملغةةم  390ارتاةةاع التركيةةز )

بحيةةةرة سةةةد القادسةةةية إلةةةى منطقةةةة الحقالنيةةةة بعةةةد البحيةةةرة لوجةةةود ترسةةةباب 

ة علةةةةى كلوريةةةةد الصةةةةوديوم  الهااليةةةةب{ وعمليةةةةة التب ةةةةر المتب ةةةةراب الحاويةةةة

وبهةةةذا يتجةةةاوز المواصةةةااب القياسةةةية  (10)واألمةةةال  المغسةةةولة مةةةن التربةةةة. 

عمةةا فةةي منطقةةة هيةةب الغنيةةة بةةالعيون الكبريتيةةة فكةةان  .ويعةةد ملوثةةا  للمنطقةةة

لتر و معدل تركيزه  \ملغم  175معدل تركيز عيون الكلوريد في مياه النهر 

  ((.2تر )جدول )ل \ملغم  12300ون في العي

لتةةر  \ملغةةةم  0.95كةةان معةةةدل تركيةةز عيةةون الالوريةةد فةةي ميةةاه النهةةر  

 \ملغةم  0.20بينمةا كةان المعةدل  ،لتةر فةي ا بةار \ملغةم  0.7في القائم و 

لتر في عيون حجالن ولةم يتجةاوز الحةد  \ملغةم  0.65لتر في حديثة و 

عةةدا منطقتةةةي البةةاغوز علةةةى  (20)تةةةر ل \ملغةةم  1.0المسةةمو  بةةع والبةةةال  

الحةةدود السةةورية والرمانةةة فةةي القةةائم بسةةبب طبيعةةة المنطقةةة الجيولوجيةةة 

الحجةةر الجبةةري والدولومةةةايب واالنهيةةدرايب التةةي تحتةةوي  لوجةةود صةة ور

، عةةةالوة علةةةى اسةةةت دام األسةةةمدة (29) اماتهةةةا علةةةى الالةةةور فةةةي تركيبهةةةا

تركيةةز عيةةون الالوريةةد فةةي عمةةا فةةي منطقةةة هيةةب فكةةان معةةدل  .الاوسةةااتية

 \ملغةةم  0.50 لتةةر ومعةةدل تركيةةزه فةةي العيةةون \ملغةةم  0.22ميةةاه النهةةر 

  ((.2لتر عي لم يتجاوز الحد المسمو  )جدول )

 تتوافر العناصر النزرة في المياه بكمياب ضةئيلة العناصر النةزرة ب

وتركيزهةةا ال يعتمةةد علةةى  ،وتقةةا  بةةأجزال المليةةون عو عجةةزال مةةن البليةةون

بةةل عن الاعاليةةة الحياتيةةة  ،وعيةةة الصةة ور فةةي الحةةو  النهةةري فحسةةبن

 وتعتمد وفرة العناصةر النةادرة (30)تؤثر في كمياتها في المياه ب كل كبير

في المياه على االمتزاز على سطو  المواد الصلبة والتبادل األيةوني مةع 

   (31.)األطيان ودرجة االنتقالية للعنصر واأل  الهدروجيني

وهةةي علةى التةةوالي  هةةةذا البحةث دراسةةةة سةةتة عناصةةر نةزرة تةةم فةةي 

 , Cr , Niالكروم والنيكل والنحا  وال ارصين والكادميوم والرصاص.]

Cu  ،Zn , Cd , Pb ]. تتميز هذه العناصر بميلهةا إلةى التحلةل بالمةال

وتكةةةوين معقةةةداب باتحادهةةةا مةةةع األيونةةةاب السةةةالبة غيةةةر العضةةةوية مثةةةل 

ومةةن الطبيعةةي  ،ب والبيكاربونةةاب والنتةةراب والالوريةةدالكبريتةةاب والكاربونةةا

 (32.)عن تزداد نسبة هذه المعقداب بزيادة األيوناب السالبة

تةةةةةةةم تثبيةةةةةةةب الظةةةةةةةروو الاضةةةةةةةلى للقيةةةةةةةا  باسةةةةةةةت دام مطيافيةةةةةةةة  

االمتصةاص الةةذري اللهبةةي وتحضةةير منحنيةاب قياسةةية لكةةل عنصةةر مةةن 

ر ولةم تتجةاوز العناصر المدروسة. لوحظ عدم وجود تلوث بهةذه العناصة

الحد المسمو  بع عدا عنصر الكروم الذي كان تركيزه مرتاعا  في جميةع 

ملغةم  0.07لتةر فةي القةائم و  \ملغةم  0.15 النماذ  وكان معةدل تركيةزه

لتر في هيب وفةي عيةون هيةب تجةاوز  \ملغم  0.08لتر في حديثة و  \
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 \ملغةةم  0.05لتةةر وبةةذلو يتجةةاوز الحةةد المسةةمو  بةةع والبةةال   \ملغةةم  0.1

لتر. وتجاوز تركيز الرصاص فةي ميةاه بحيةرة سةد القادسةية الحةد المسةمو  

 (25)لتةةر  \ملغةةم  0.23لتةةر وكةةان تركيةةزه المقةةا   ملغةةمم 0.05بةةع والبةةال  

 ((.3)جدول ) لتر \ملغم  0.1وفي عيون هيب تجاوز 

 

 االستنتاجات:

يةون ع ارب النتائ  إلى وجود تأثير واضح لبحيةرة سةد القادسةية والع  

الكبريتية في وادي حجالن في منطقة حديثة ومنطقة هيب في نوعيةة ميةاه 

 والكيميائية. انهر مما اثر في صااتع الايزيائية

فقد ارتاعب قيم الملوحة والتوصيل الكهربائي والعكرة وتركيز عيوناب     

الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكلور وعيوناب الاوسااب والالوريد 

ب في مياه نهر الاراب غير عنها لم يتجاوز الحدود القياسية، والنترا

بينما تجاوز تركيز عنصر الكروم وعيوناب الكبريتاب والبيكاربوناب 

وعيون الكبريتيد في مياه النهر الحدود القياسية. وكان تركيز عيون 

 الرصاص مرتاعا  في مياه بحيرة سد القادسية وتجاوز الحدود القياسية.

اسة عدم وجود ارتااع في تراكيز العناصر النزرة المقاسة ) بينب الدر 

تبين من الدراسة عدم وجود  .النيكل والنحا  وال ارصين والكادميوم (

تأثير واضح  بار مجمع الاوسااب الكيميائي في منطقة القائم في 

 نوعية مياه نهر الاراب
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THE IMPACT OF UNDERGRAUND WATERS AND SULPHIDE 

WATERS ON THE PROPERTIES OF EUPHRATES FROM SYRIAN 

BORDERS TO HEET IN ANBAR GOVERNORATE 

T.A. ZYDAN.  R.Q.AL-KUBAISY AND F.F.ALI 

E.mail: : tazf711@yahoo.com 

Abstract: 

The area of study starts from the entrance of Euphrates River at the Iraqi Syrian boarder line to Heet city. It 

involves the influence of springs and underground waters along the river stream on water quality. Physical and 

Chemical properties of Underground water wells on Kaim city , springs of Hijlan and sulphide springs of Heet city 

have been studied.  

The study reveals that the water of the river not affected by underground water wells on Kaim city. Springs of 

Hijlan and sulphide springs of Heet city caused a clear difference in Physical and Chemical properties of Euphrates 

River in addition to increasing concentration of some important trace elements (Cr and Pb).  
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