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Abstract

The study of chemical, physical characteristic of the ground
water is important to determine the suitability of this water for drinking or
irrigation and agriculture uses. The study of ground water in Meshraq-1 is
so is important for this area from economic power live. Eight wells had
been chosen for this study. Results of these tests show that the ground
water in Meshraq-1 law quality, due to industrial hot water pumping may
cause this deterioration of water especially SO4-2 will reach (177-1771)
p.p.m  for the first test and (169-1570) p.p.m  for the second test, CO3-2

and HCO3- so this ground water will deteriorate the river.

Key words: ground water – meshraq – quality of ground water –
pollution of water.

المقدمة

. آخر 
""الطبیعیة یكون قلیال

. في استخدام تلك المیاه " فعاال" تستوعب ھذا التلوث دون أن یؤثر ذلك تأثیرا
الجوفیة أثناء حركتھا داخل التربة وت

"
"

.مباشر في تغییر نوعیة وكمیة المیاه الجوفیة

" إن لنوعیة المیاه الجوفیة أھمیة
مواصفاتھا لبیان مدى صالحیتھا لمختلف االستخدامات المنزلیة والزراعیة والصناعیة ، وألھمیة 

، وتلوث للمیاه الجوفیة وخطورتھا على صحة اإلنسان 

2007/11/21قبل في 2007/6/22أستلم في 



 ،
 ،

 ، "
.الناتج عن ضخ ھذه المیاه الحارة  في فترة انخفاض مستوى الماء  في النھر 

تتمیز ال
" ونوعیتھا اعتمادا

.الجیولوجیة  مرورھا بالطبقات

/1

المحفورة في منطقة المشراق ،واستنتج إن الترسبات الكبریتیة السائلة والمت
درست المنطقة من ناحیة التصدي . [1]تؤثر بشكل واضح على نوعیة المیاه في منطقة المشراق 

تسربات  وجود 
/1

. [2]الظاھرة 
القرى 

. [3]جنوب المشراق وكان من نتائج البحث أن المیاه ملوثة التصلح لالستخدام العام
لحساب مقدار الھبوط في مناسیب المیاه 1/نموذج ریاضي حاسوبي وتطبیقھ على منطقة المشراق

20الجوفیة في 
المرصودة مع المحسوبة باستخدام المودیل وكذلك تحدید اتجاه حركة المیاه الجوفیة وكانت باتجاه 

"  أخیرا.[4]النھر وأصبح النھر منطقة تصریف طبیعیة للمیاه
لغم500 /م

.[5]نماذج مائیة جمعت من مناطق مختلفة في منطقة الدراسة

من 1/
خالل إجراء بعض الفحوصات الفیزیاویة والكیمیائیة الالزمة

ألغراض
.    تسرب المیاه الملوثة بأمالح الكبریتات وغیرھا إلیھ

خصائص منطقة البحث

:موقع منطقة البحث-ا



وعلى 45شمال العراق وعلى بعد  1/یقع حقل كبریت المشراق
43o)( الضفة الغربیة لنھر دجلة عند خط طول 36( َودائرة عرض 20 o 2/وحقل مشراق)00

/3
/1

متموجة وتالل غیر مرتفعة بصورة عامة وتتراوح بین األراضي الرسوبیة عند حوض نھر دجلة 

)291-187(المشراق بین 
م مكونة 70المشراق فتكاد تكون منبسطة وترتفع عن مستوى سطح البحر بانحدار شدید  بحدود 

[6]
) .1(للكبریت وآبار المراقبة في الحقل كما موضحة في الشكل 
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: المناخ-ب

إذ یبدأ ، "بارد ممطر معتدل الرطوبة شتاء" یمتاز مناخ منطقة البحث بكونھ حار جاف صیفا

 .

)1980-2001 (
.ة في منطقة البحثمناخی

سنة /ملم)590.5(وكان 1993سنة خالل عام /ملم ) 632.4(وقد بلغ أكبر معدال لألمطار سنویاً 
ة خالل عام /ملم) 165.1(1988في عام  1999سن

رجات /) 70.7(
)o43 م ( )o2.8خالل ) م

 " "
. [7]شھر  خالل شھر كانون الثاني /ملم29شھر خالل شھر تموز وأوطئھا /ملم703للتبخر 

:الخصائص الجیومورفولوجیة لمنطقة البحث-ج

إلى " " ) 3.5(كم وعرض ) 8(لشرقي بطول االشمال الغربي إلى الجنوب
" وأقل ارتفاعا" أصغر حجماوجود مجموعة أخرى من التحدبات

.[6]على جانبیھ وتوازیھ باالتجاه 

ویظھر تكوین الفتحة في اآلبار التي حفرت في المنطقة حیث ترسبات الكبریت الناتجة عن تحول 

) م124-88(   الترسبات ا
[6] .

بمرور وانتقال مح  تس بة  اس من
.[8]مع بعضھا"الصماء التي تحد المكمن المائي والتي تكون متصلة ھیدرولیكیا

الكلسیة والجبس واألنھایدرایت التابعة لتكوی

.[9]استخراج الكبریت قي منطقة المشراق



مواد وطرق البحث

تم أخذ ثمانیة نماذج مائیة وعلى مرحلتین  بعد تحدید مواقع آبار المراقبة في منطقة البحث 
" بئرا) 40(، واختیرت ھذه اآلبار من مجموع ) 1(وكما موضح في الخارطة رقم 

سم الیمكن أخذ نموذج منھا ، وقد ) 17(مباشر على اختیار النماذج ، فاآلبار التي یقل قطرھا عن 

ین  األولى في م عن مستوى سطح األرض لكل بئر وعلى مرحلت150م  وعلى عمق 100عمق  
وأغلقت فوھة القناني بإحكام . 2003و الثانیة في نھایة شھر آذار2002بدایة شھر كانون األول  

وتم .
ECوالكیم

pHSO4-2CO3-2

-1HCO3والبكربونات

. قسم الكیمیاء التابع لكلیة التربیة في جامعة الموصل 

النتائج والمناقشة

)  2(و) 1(یبین الجدوالن 
.منطقة الدراسة وللمرحلتین األولى والثانیة خالل فترة البحث 

درجة تسلسل
الحرارة

T o

التوصیلیة 
الكھربائیة

EC

Ms/cm

األس
الھیدروج

یني

pH

تركیز ایون 
الكبریتات

SO4-2

p.p.m

تركیز 
أیون 

الكربونات

CO3-2

p.p.m

تركیز 
ایون 

البیكربونا
ت

HCO3-

p.p.m

W13013808.72212070

1/لحقل كبریت المشراق 2002لسنة 1یبین نتائج فحوصات المیاه الجوفیة لشھر كانون ) 1( جدول 



لیل النتائج وإعداد الخرائط حفي تsurfer 32  ver. 7.0استخدم البرنامج الحاسوبي الجاھز 
لدرجات الحرارة والتوصیل الكھربائي واألس الھیدروجیني وتركیز ایونات الكبریتات الكنتوریة

المعتمدة ) x,y(وایونات الكربونات والبكربونات بعد تحدید موقع كل بئر باستخدام اإلحداثیات 
:وكانت النتائج كمایليمن قبل شركة المشراق العامة

والغازات في الماء وبشكل خاص درجة الحرارة تؤثر بشكل فعال في ذوبان المواد.1
ذوبان غازي األوكسجین وثاني أوكسید الكربون وكما تعتبر من العوامل المھمة في تحدید 

، لذا یعتبر [9]نشاط وفعالیة األحیاء المجھریة ، حیث یزداد نشاطھا بزیادة درجة الحرارة 
تم قیاسھا بعد أخذ فحص درجة الحرارة من الفحوصات ا لمھمة والمقیّمة لطبیعة الماء ، و

) مo29-م o28(النماذج في الحقل مباشرة  إذ كان معدل درجة الحرارة للنماذج ھو 
وكما یمكن مالحظة انھ الیوجد تغایر كبیر في .وللقراءتین األولى والثانیة على التوالي 

درجات الحرارة والشكلین
حرارة  لمنطقة البحث وللقراءتین یبینان الخرائط الكنتوریة لتوزیع درجات ال) 3( و) 2( 

ومن . األولى والثانیة
لحقل كبریت 2003یبین نتائج فحوصات المیاه الجوفیة لشھر آذار لسنة ) 2( جدول 

1/المشراق 

W22715257.84301560

W32541268.5177110542

W42821809.07374394

W53232507.6116934152

W628900.09.017734102

W728.523906.848912455

W827.516208.743810050
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الشكلین یتبین أن درجات الحرارة للمیاه الجوفیة في اآلبار القریبة من آبار اإلنتاج أو التغذیة 
.بالمیاه الحارة المحقونة في الحقل  تكون عالیة وتزداد باتجاه الجنوب الشرقي أي باتجاه النھر

ایون الھیدروجین في الماء ویعرف على انھ األس الھیدروجیني یعبر عن نشاط وفعالیة .2
ھو مقیاس للحامضیة والقاعدیة pH=-log [H+]اللوغاریتم السالب لتركیز ایون الھیدروجین

، وبصورة عامة فان اغلب المیاه ) 7( م ھيo25للمیاه النقیة عند درجة pH، وتكون قیمة 
نات والبكربونات فیھا وان انخفاض قیمة الطبیعیة تمیل إلى القاعدیة قلیال بسبب وجود الكربو

األس الھیدروجیني في الماء تؤثر على توازن ھذین االیونین وینتج عن ذلك تحریر غاز ثاني 
وأوطأ قیمة 9.0اوكسید الكربون وھذا یؤثر على معیشة األحیاء المائیة، إذ كانت اكبر قیمة 

8.3( غ معدل األس الھیدروجیني للنماذج للقراءة الثانیة و بل6.8و 9.5للقراءة األولى  6.8
على ھذا التصنیف " وبناءMeterpHوذلك باستخدام(pH)، وقیست الدالة الحامضیة ) 

pHیبینان توزیع قیم) 5( و) 4( یمكن أن تعد میاه المنطقة ضمن ضعیفة القلویة ، والشكلین 
تنخفض pHللنماذج المأخوذة في منطقة البحث وللقراءتین األولى والثانیة  ، وتبین أن قیم 

.كلما ابتعدنا عن منطقة البحث وتصبح المیاه أقل قلویة
من الماء على توصیل الكھربائیة )1cm3(الكھربائي یعرف على أنھ قابلیة التوصیل.3

عكوسة للمقاومة النوعیة التي یبذلھا عمود من م أو تمثل القیمة المo25عند درجة حرارة 
قابلیة الماء على حمل التیار ویشیر إلى، ) 1cm2( ومساحة مقطعھ ( 1cm)الماء طولھ

الكھربائي وتعتمد على تركیز االیونات الذائبة في الماء وعلى درجة الحرارة أثناء القیاس ولھا 
مباشر للملوحة وكلما زادت درجة وكمیة على حركة االیونات وھي مقیاس" مباشرا" تأثیرا

، وھناك عالقة طردیة بین التوصیلیة [10]األمالح الذائبة تزداد قیمة التوصیلة الكھربائیة 
وھناك معادلة تربط بین قیمة التوصیلة الكھربائیة TDSالكھربائیة والمواد الصلبة الذائبة 

)باستخدام جھاز قیاس التوصیلیة ربائیةواألمالح الذائبة الكلیة ، وتم قیاس التوصیلة الكھ

p.p.m

W12326908.87702474

W23531408.612032412

W33341269.04388433

W42865009.56214256

W52711206.8157038124

W6269307.51693199

W72713309.024010056

W82929708.64906253



EC- Meter) 900( وتراوحت قیم التوصیلیة الكھربائیة لنماذج القرائیتین األولى بین-
، وتعتبر ھذه المیاه عالیة الملوحة ومعظمھا تقع ) 6500-930( والقراءة الثانیة) 4126

سم في البئر رقم /یموزمل4126ضمن تصنیف عالي الملوحة حیث بلغت أعلى قیمة للتوصیل 
، وھذا یعزى إلى ذوبان األمالح بالمیاه الحارة 6سم في البئر رقم /ملیموز900وأوطأ قیمة 3

یبینان توزیع قیم ) 7(و ) 6(المحقونة في اآلبار اإلنتاجیة القریبة من آبار الفحص ،والشكلین 
.لمنطقة البحث ولكال القراءتین التوصیل الكھربائي

ریتات الموجودة في المیاه الجوفیة والمتكونة نتیجة تفكك وإذابة صخور إن أیون الكب.4
الجبس واالنھایدرایت نتیجة أكسدة المركبات الكبریتیة الناتجة من تفسخ المصادر العضویة  
أو من أكسدة الكبریتات بواسطة البكتریا للمركبات الكبریتیة أي الكبریت الذي یتأكسد إلى 

حلل المواد العضویة في التربة واألسمدة الكیماویة في الزراعة ،وتعد ایون الكبریتات أو من ت
CaSo4صخور الجبس 

-2.2H2O واالنھایدرایتCaSo4من تكوین "مھما" التي تشكل جزءا
والذي یعتبر المصدر الرئیسي للكبریتات متر250حوالي "الفتحة ویكون ذو سمك كبیر نسبیا

في المیاه الجوفیة في منطقة الدراسة ، وأیون الكبریتات ھو السائد من بین األیونات ضمن 
نماذج المیاه الجوفیة وھذا ینطبق مع واقع المنطقة من الناحیة الجیولوجیة والناتج من ذوبان 

المیاه الصناعیة الساخنة وبدرجة الجبس الموجود ضمن تكوین الفتحة جراء حقن كمیات من
والذي درجة (م في اآلبار اإلنتاجیة في الحقل والذي تعمل على صھر الكبریت 1500حرارة 

وتحویلھ إلى سائل ویستخرج الكبریت المنصھر عن طریق ضخ ماء حار ) م0112انصھاره 
ض جوي  8-7في األنبوب الخارجي  وھواء مضغوط بضغط ) م1500-م1400(بدرجة 

في األنبوب الداخلي ویستخرج الكبریت مع الھواء المضغوط في األنبوب الوسطي والذي 
إذ . یخترق جمیع اآلبار اإلنتاجیة الموجودة في المنطقة وتسمى ھذه الطریقة بطریقة فراش 

جزء بالملیون للقراءة األولى وبین )  1771-177( یتراوح تركیز ایونات الكبریتات بین 
توزیع تركیز ایونات الكبریتات ) 9-8( للقراءة الثانیة ویبین الشكلین ) 169-1570(

.للقراءتین على التوالي في اآلبار المختارة في منطقة الدراسة
أما أیونات الكربونات والبكربونات فھي المصدر األساسي لقلویة المیاه الجوفیة حیث .5

)أي دالة حامضیةpH<8.2 (لة الحامضیة تتحول الكربونات إلى بیكربونات عندما تكون الدا
للقرائیتین p.p.m) 100- 24( و) 134-15(وتراوحت تراكیز ایونات الكربونات بین 

للقرائیتین p.p.m)124-12( و) 102-24( األولى والثانیة وتركیز ایون البكربونات بین
ع تركیز ھذین األیونین في توزی) 13و 12(و) 11و 10(األولى والثانیة وتبین األشكال

.المیاه الجوفیة لمنطقة الدراسة على التوالي
والتي تشمل جمیع األمالح الذائبة  في الماء والتي  تحدد إلى TDSإن تركیز األمالح الكلیة 

درجة كبیرة صالحیة الماء للري ومن عناصر ھذه األمالح الذائبة والتي تعتبر عناصر أساسیة 
لمكونات النبات كالكالسیوم والمغنیسیوم والصودیوم والبوتاسیوم والكلوریدات والنترات 

مایكرو (التوصیل الكھربائي ) =لتر/ملغرام(لذائبة في الماء والكبریتات ، إن تركیز االیونات ا
وقیمة ھذا العامل تعتمد على تركیز األمالح الذائبة وعلى درجة ) . 0.9-0.5) *(سم/ موز

للمیاه المالحة ومیاه البویلرات بینما 0.9الحرارة للنموذج عند القیاس حیث یستعمل العامل 
، أما في المیاه الجوفیة [10]ة على الھیدروكسید أو الحامض في حالة المیاه الحاوی0.5یستخدم 

لصنف المیاه العالیة الملوحة جداً  ومن ھذه العالقة یمكن 0.9لحقل المشراق  یؤخذ العامل 
.حساب تركیز األمالح الذائبة الكلیة في ھذه المیاه 

ملؤھا من مستویات تتحرك المیاه الجوفیة خالل الفجوات ومسامات الصخور التي ت
الضغط العالي إلى مستویات الضغط االوطأ ویتحكم بھذه الحركة كل من التوصیل الھیدرولیكي 

، واالنحدار الھیدرولیكي وتكون حركة المیاه الجوفیة عادة قلیلة مقارنة مع حركة المیاه السطحیة 
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خارطة كنتوریة تبین توزیع قیم درجات الحرارة بالدرجات ) 2(الشكل 
المئویة للقراءة األولى في منطقة البحث
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المئویة للقراءة الثانیة في منطقة البحث
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ھا الفیزیائیة أدت إلى كنتیجة للطبیعة الكیمیائیة والمعدنیة للصخور الجبسیة والكلسیة وخواص
ظھور ظاھرة تسرب المیاه الجوفیة الحارة والحاویة على تراكیز عالیة من أمالح الكبریتات 
والبیكربونات وغاز كبریتید الھیدروجین إلى النھر وباإلضافة إلى التلوث الحراري لمیاه النھر 

حركة (جعلت التغذیة بسبب حقن كمیات كبیرة من المیاه الحارة في اآلبار المنتجة للكبریت
في فترات انخفاض مستوى المیاه صیفاً ، إذ تتحرك تتجھ من الخزان الجوفي إلى النھر) المیاه

أن میاه نھر "ھذه المیاه من منطقة البحث متجھة إلى نھر دجلة أي نحو الجنوب الشرقي علما
یبین مدى ) 3(ل دجلة ذات نوعیة جیدة من حیث قیم التوصیلیة واألس الھیدروجیني ، والجدو

صالحیة المیاه الجوفیة قي منطقة البحث للشرب وألغراض الزراعة والري حسب الفحوصات 
التي أجریت في الحقل بعد مقارنتھا بالمواصفات العالمیة واألوربیة إلغراض الشرب الموضحة 

لكھربائي وتصنیف ماء الري بالنسبة لمحتواه من األمالح الكلیة وقیمة التوصیل ا) 4(في الجدول 
).5(حسب تصنیف مختبر الملوحة األمریكي الموضح في جدول
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خارطة كنتوریة تبین توزیع قیم التوصیل الكھربائي للقراءة ) 6(الشكل 
األولى في منطقة البحث  
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خارطة كنتوریة تبین توزیع قیم التوصیل الكھربائي ) 7(الشكل 
للقراءة الثانیة في منطقة البحث    
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خارطة كنتوریة تبین توزیع قیم ایون الكبریتات للقراءة ) 8(الشكل 
األولى في منطقة البحث
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خارطة كنتوریة تبین توزیع قیم ایون الكربونات للقراءة ) 10(الشكل 
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ألغراض الشرب والزراعة 1/یبین مدى صالحیة المیاه الجوفیة لحقل المشراق ) 3(جدول
والري

رقم 
البئر

درجة 
الملوحة 

للماء

درجة 
حامض
یة 

وقاعدیة 
الماء

مدى 
صالحیة 

الماء 
للشرب

مدى مالئمة الماء للزراعة والري

مدى 
صالحیة 

الماء 
لسقي 
الحیوانا

ت

خارطة كنتوریة تبین توزیع قیم ایون البیكربونات ) 12(الشكل 
للقراءة األولى في منطقة البحث
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خارطة كنتوریة تبین توزیع قیم ایون البكربونات للقراءة ) 13(الشكل 
البحثمنطقةفيالثانیة 
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یبین المواصفات العالمیة واألوربیة لغرض الشرب) 4(جدول

W1

عالي 
الملوحة

قاعدي

غیر 
صالح 
للشرب

مالئم للنباتات مقاومة الملوحة وعلى 
ترب جیدة البزل مع ضرورة وجود نظام 

غیر بزل وغسل جید للتربة
صالح

W2

عالي 
الملوحة

قاعدي

غیر 
صالح 
للشرب

مالئم للنباتات مقاومة الملوحة وعلى 
ترب جیدة البزل مع ضرورة وجود نظام 

غیر بزل وغسل جید للتربة
صالح

W3

عالي 
الملوحة

قاعدي"جدا

غیر 
صالح 
للشرب

للملوحة " ماء مالئم للنباتات متحملة جدا 
مع ترب نفاذة جیدة البزل مع وجود غسل 

غیر شدید لألمالح
صالح

W4

عالي 
الملوحة

قاعدي"جدا

غیر 
صالح 
للشرب

مالئم للنباتات مقاومة الملوحة وعلى 
وجود نظام ترب جیدة البزل مع ضرورة 

غیر بزل وغسل جید للتربة
صالح

W5

عالي 
الملوحة

قاعدي"جدا

غیر 
صالح 
للشرب

للملوحة " ماء مالئم للنباتات متحملة جدا 
مع ترب نفاذة جیدة البزل مع وجود غسل 

غیر شدید لألمالح
صالح

W6

عالي 
الملوحة

قاعدي

غیر 
صالح 
للشرب

وعلى مالئم للنباتات مقاومة الملوحة 
ترب جیدة البزل مع ضرورة وجود نظام 

غیر بزل وغسل جید للتربة
صالح

W7

عالي 
الملوحة

حامض"جدا
ي

غیر 
صالح 
للشرب

للملوحة " ماء مالئم للنباتات متحملة جدا 
مع ترب نفاذة جیدة البزل مع وجود غسل 

غیر شدید لألمالح
صالح

W8

عالي 
الملوحة

قاعدي

غیر 
صالح 
للشرب

مالئم للنباتات مقاومة الملوحة وعلى 
ترب جیدة البزل مع ضرورة وجود نظام 

غیر بزل وغسل جید للتربة
صالح



العناصر 

p.p.m

.E.Cالمواصفات األوربیة  WHOالمواصفات العالمیة 

الحدود المسموح 
بھا

الحدود المسموح الحدود العلیا
بھا

الحدود العلیا

K+ ------ ------ ----- ------

Na+ ------ ------20175

Mg+301503050

Ca+75200 ------ ------

Cl-20060025<200

SO4
=20046025250

PO4 ------ ------ ------ ------

NO3611 ------ ------

TDS5001500 ------1500

Hardness100500 ------ ------

pH8,5-79,2-6,5 ------ ------

یبین تصنیف ماء الري نسبة لمحتواه من األمالح الكلیة الذائبة وقیمة التوصیل ) 5(جدول
الكھربائي وحسب

تصنیف مختبر الملوحة األمریكي

التوصیل الكھربائيصنف الماء

سم/مایكرو موز

مo25عند 

كمیة األمالح 
الذائبة الكلیة 

مدى مالئمة الماء



C1-الماء مالئم ألغلب النباتات 160-2000-100قلیل الملوحة
ولمعظم الترب مع احتمال 

قلیل لنشوء ملوحة 

C2–
الملوحة

الماء مالئم للنباتات الجیدة 250-750160-480
التحمل في حالة وجود 

للتربةغسل متوسط 

C3-
الملوحة

الماء مالئم للنباتات 750-2250480-1440
المقاومة للملوحة وعلى 

ترب جیدة البزل مع 
ضرورة وجود نظام بزل 

وغسل جید للتربة 

C4–
ً الملوحة جداً 

الماء مالئم للنباتات 2250-50001440-3200
ً         المتحملة جدا  للملوحة 
وعلى ترب نفاذة جیدة 
البزل مع وجود وغسل 

شدید المالح

:االستنتاجات والتوصیات

:مایلي1/وقد أظھرت نتائج البحث في منطقة المشراقأكبر من  المیاه السطحیة

1- "

USPAة)15-35(
.وان غیر ھذا المدى سوف یقلل من النموWHOالعالمیة

) 8.5-6.5(تم تحدیدھا بین pHقیم -2
USPAWHO بما أن ، و

ضمن ا8.3ھو pHمعدل قیم 
.بدون مشكلة

3-

وللنباتات المقاومة 



,للتربة
. [11]سم/میكروموز) 510-310( نھر دجلة في مدینة الموصل تراوحت

وفیة لمنطقة البحث نالحظ أن ھذا االیون من خالل فحص تركیز ایون الكبریتات في المیاه الج-4

،وحیث أن الكبریت الموجودة في الحقل نتیجة لحقن كمیات كبیرة من المیاه الحارة في ھذه اآلبار

لغم400 250/م
/ملغم250لتر لمنظمة حمایة البیئة األمریكیة و/ملغم

.تجاوز كل تلك المحددات لھذه المیاه الجوفیة 

5-
H+

pH<4.5 والحد الفاصل ھوpH=8.2 ،
pH(7-8)

pH=8.2 ،
 )200 (p.p.m

.في اآلبار المنتجة للكبریت

وااالیصالیةالكبریتاتتراكیزفيالزیادةنالحظ
○ 150كمیات المیاه الحارة المحقونة بدرجة حرارة 

المیاه الجوفیة باألمالح الكبریتیة  إضافة إ
.  دجلة 

:التوصیات

1.

تبین من خالل ھذا البح
.استخدامھا فیھ مجازفة كبیرة 

مطار ( .2 أ
) .الرطوبة النسبیة -درجات الحرارة  –التبخر –ساقطة 

3.
.نوعیة المیاه الجوفیة من التلوث البایولوجي والكیمیائي 

المصادر
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