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  2007، ) 2(العدد 5: ، المجلدمجلة األنبار للعلوم الزراعیة
  

تحدید نوع واصل میاه نهر الفرات ونشاطه الهیدرودینامیكي وأثره في التجمع الهیدروكاربوني باستخدام 

  الدوال الهیدروكیمیائیة

  

  عباسفالح حسن

  جامعة األنبار/ كلیة العلوم-قسم علوم الحیاة

  

  الخالصة

هـــذه إلـــىجـــزء بــالملیون واســـتناًدا 1095عالیـــة نســبًیا وبمعـــدل یســـاوي أیونیـــةهـــر الفـــرات هــي ذات تراكیـــز میــاه نإن

األیـونيالجـزء العلـوي منـه داخـل العـراق حیـث معـدل التركیـز . مجمـوعتینإلـىتقسـیم میـاه الفـرات فباإلمكاناألیونیةالتراكیز 

مـن النهـر فمعـدل التركیـز األسـفلالجـزء أمـابایكرونـات، –كبریتـات جزء بالملیون ونوع الماء الكیمیـاوي هـو499الكلي هو 

كلوریـد، والسـلوك الهیـدروكیمیاوي لنهـر الفـرات –جزء بـالملیون ونـوع المـاء الكیمیـاوي هـو كبریتـات 1547الكلي هو األیوني

  .یمكن تفسیره بداللة صخور األم، المناخ والفعالیة البشریة

بحــــري، وان النشــــاط الهیــــدرودینامیكي للنهــــر عــــالي لــــذلك یكــــون التجمــــع أصــــلمیــــاه نهــــر الفــــرات هــــي أصــــلإن

  .الريألغراضالهیدروكاربوني ضعیف، ومن الممكن استخدام میاه النهر 

  

Determination of origin; water type of Euphrates river and hydrodynamic 
effects in accumulation hydrocarbons by usage Hudrochemical Function

F. H. Abaas
Dep. Biology / Al-Anbar University

Abstract
The Euphrates river waters have ion concentration with an average total of 1095ppm. 

On the basis of these ion concentrations the Euphrates waters may be divided into two groups. 
Waters of the upper reaches of the river in Iraq have an average total ions of 499ppm and are 
of a sulfate – bicarbonate water type, whereas waters of the middle and lower reaches have an 
average total ions of 1547ppm are of sulfate – chloride water type.

The origin of Euphrates river waters was marine, the hydrodynamic active of rive was 
high so that the hydrodynamic accumulation was weak, It was can to using the river water to 
irrigation jobs.
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  المقدمة

لالســتعماالت وتأثیراتهــاختلفــة هــو لمعرفــة مــدى مالئمتهــا الملإلغــراضمــن تقــویم نوعیــة المیــاه األساســيالهــدف إن

ولكـل غـرض بب عملیـة تلـوث ضـمن البیئـةالتغلـب علـى المشـاكل التـي قـد تحصـل وتسـوٕامكانیةالصناعیة والزراعیة وغیرها 

ضـیع المهمـة دراسـة الـدوال الهیدروكیمیائیـة للمیـاه یعتبـر مـن المواإن. من االستعمال خـواص معینـة یعتمـد علیهـا فـي تحدیـده

یسیة وخصوًصا عند مقارنة هذه النسـب دراسة التغیرات التي تحصل على االیونات الرئإلىباإلضافةالمیاه أصلفي تحدید 

إلـىالكلورید لمیـاه البحـر هـي ثابتـة لكافـة المحالیـل التـي لـم تصـل إلىاالیونات الرئیسیة إنإذ. في المحالیل مع میاه البحر

  ).1(لملح الهاالتبالنسبةاإلشباعحالة 

مجمــوعتین إلــىاألصــلأســاسعلــى األرضــیةالمیــاه المعدنیــة الواقعــة ضــمن القشــرة)2(وزمــالؤهIvonovلقــد قســم 

واســـتخدم )Ions/Cl(ایـــون الكلوریـــد إلـــىاعتمـــاًدا عـــل نســـبة كـــل عنصـــر األصـــلهمـــا میـــاه جوفیـــة مترشـــحة ومیـــاه بحریـــة 

  .مجموعة من الدوال الهیدروكیمیائیة في ذلك

وان میــاه تكــوین الفــرات هــي مــن نــوع ) Mg-Ca-Na-Cl(میــاه تكــوین الــدمام هــي مــن نــوع أن) 3(لقــد وجــد البــدري 

)Mg-Na-Ca-So4(.  

زیـادة الملوحــة التــي تــؤدي إلــىسـبب ذلــك وأعــزىMg/Clزیــادة الدالـة الهیدروكیمیائیــة )Shearman)4ولقـد ذكــر 

انخفــاض قیمــة الدالــة ) Fried)5و Gavishســب ملــح الهــاالت فــي حــین وجــد اكبــر كمیــة مــن الكلوریــد مســبًبا تر إزالــةإلــى

K/Clقلة البوتاسیوم منفصًال عن االمتـزاز الحاصـل لـه مـن قبـل المعـادن إلىسبب انخفاضها وأعزى) 6(ذلك العانيوأكد

  .الطینیة مثل الدینمورنوالیت واالبتابت الموجودة في الرسوبیات الحدیثة

المصادر المائیة في القطر العراقي والذي تستخدم میاهُه فـي عملیـات التنمیـة المختلفـة أهمواحد من ُیعد نهر الفرات 

وتتـراوح ) ب.م.ق(م 3000یزیـد ارتفـاع هـذه المنطقـة علـى إذوینبع هذا النهر من المرتفعات الجبلیـة الـوعرة شـرقي تركیـا... 

ثلــوج خــالل موســم الشــتاء بهیئــةمنهــا یكــون األكبــرالجــزء أنإذ) ملــم800-500(بــین األمطــارالمعــدالت الســنویة لتســاقط 

فتـــرة أمـــاالفیضـــان الربیعـــي اكبـــر مـــن الشـــتوي، أنوتخـــزن بهـــذه الهیئـــة لتنطلـــق عنـــد ذوبانهـــا خـــالل موســـم الربیـــع ولـــذا نجـــد 

  ).7(فهي خالل موسمي الصیف والخریفیودصهال

األراضـــيكـــم داخـــل 1159كـــم منهـــا 2940ولـــه كـــم، وطألـــف440المســـاحة الكلیـــة لحـــوض نهـــر الفـــرات تبلـــغ إن

ثـا /3م6700تصریف له بلغ وأعلىثا /3م870مدینة القائم إلىمعدل التصریف الداخل أن) 8(األنصاريالعراقیة ویذكر 

/ ملیــون طــن17,42المعــدل الســنوي لــوزن الرســوبیات العالقــة بواســطة النهــر یبلــغ أنكمــا ثــا /3م70تصــریف لــه بلــغ وأدنــى

  .سنة/ ملیون طن4,36حوالي ) Bed Load(وان وزن الرسوبیات القاعیة سنة 

الـخ، ونظـًرا ...السـوریة وسـد حدیثـة األراضـيعلى هـذا النهـر مجموعـة مـن السـدود منهـا سـد الطبقـة فـي أنشأتولقد 

بعـض مجـاري تصـریفإلـىباإلضـافةالسدود فضًال عن مرور النهر بعدة تكاوین جیولوجیة من منبعه وحتى مصبه إلنشاء

یســـتوجب مالحظــة ودراســـة التغیـــرات الحاصـــلة فـــي نوعیـــة المیـــاه وتقویمهـــا األمـــرالمیــاه الثقیلـــة وفضـــالت المنـــازل فـــان هـــذا 

  :هذه الدراسة لـأجریتومن اجل هذا كله وأخرىبین فترة ومعرفة تراكیبها الكیمیاویة 

.العراقیةاألراضينویة على طول مجرى النهر داخل الستأثیراتهامالحظة طبیعة التغییر في تركیز االیونات وبیان -1

.ونوعیة المیاهأصلاستخدام الدوال الهیدروكیمیائیة لمعرفة -2
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النشـــــاط الهیـــــدرودینامیكي علـــــى التجمـــــع تـــــأثیرتحدیـــــد صـــــالحیة المیـــــاه باســـــتخدام بعـــــض المعـــــاییر العالمیـــــة لمعرفـــــة -3

.وعالقته بالخزن المائيالهیدروكاربوني

  

  لعملالمواد وطرائق ا

نموذج على طول مجرى نهر 25م عن ضفة النهر حیث تم جمع 5سم عن سطح الماء وعلى بعد 25على عمق 

م2002منطقــة القرنــة خــالل الفتــرة مــا بــین شــهر حزیــران إلــى شــهر آب مــن عــام الفــرات مــن دخولــه فــي منطقــة القــائم وحتــى

ج من قبـل المؤسسـة العامـة للمشـاریع االروائیـة فـي وزارة وقد جمعت النماذكم بین موقع45مقدار إلىموزعة بمسافة تصل 

لتـر لغـرض جمـع النمـاذج بعـد غسـلها بالمـاء المقطـر 1,5وقد اسـتعملت قنـاني بالسـتیكیة سـعة ).1(خریطة رقم وآخرالري

  .ثم غسلت بماء عادي من موقع اخذ النموذجوالحامض المخفف وغسلها بالماء المقطر ثانیة 

علـى شـكل 2002جامعـة بغـداد فـي شـهر أیلـول عـام -مختبـر قسـم الكیمیـاء فـي كلیـة العلـوم ت فـيتم تحلیل العینـا

  :ل المختبریة كٍل حسب وقته وهي كاألتيعلیها التحالیوأجریتوجبات 

وحســب طریقــة Absorption Spectrometerباعتمــاد جهــاز ++Mgو ++Caقــدرت االیونــات الذائبــة لكــل مــن 

Parker)9( ،ونــــات قــــدرت االیNa+ وK+ باعتمــــاد جهــــازFlame Photometer قــــدرت االیونــــات ،Cl-   وSo=
و 4

Hco=
=Coو  3

، حســبت نتــائج التحالیــل بوحــدات )11(Livingngstو )Hem)10بطریقــة التســحیح حســب مــا جــاء فــي3

ppm ثم حولت بصیغةepm %لكل النتائج.  

  ).5(كما مبین في الجدول rcl/(rca+rMg)و rcl/(rNa+rk)تم حساب الدوال الهیدروكیمیائیة االتیة 

فـي تصـنیف میـاه النهـر حسـب صـالحیتها لالسـتخدام الزراعـي واعتمـدت طریقـة ) Todd)12اعتمدت طریقة العـالم 

Ivanova)2 ( المیــاه ونوعهــا وكــذلك اعتمــد مبــدأ أصــلفــي تحدیــدBojarski)13 ( فــي التصــنیف الهیــدرودینامیكي ونــوع

  .میكي على طول مجرى النهرالحفظ الهیدرودینا

  

  خارطة موقعیة للنماذج المدروسة)1(شكل 
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  وحسب مواقع اخذ النماذجppmالكلیة مقدرة بوحدات األمالحتراكیز االیونات الموجبة والسالبة ومقدار )1(جدول 

=Ca++  Mg++  Na+  K+  So  *النموذجرقم
4Cl-  Hco=

3  Tss  

1  48  24  35  3,2  202  6  145  463,2  
2  49  24  38  3,3  211  14  163  502,3  
3  49  20  34  3,4  201  6  154  467,4  
4  46  22  39  3,6  211  6  149  476,6  
5  46  23  35  3,2  202  40  145  494,6  
6  43  25  40  3,6  211  20  145  503,9  
7  45  26  52  4,9  211  43  122  503,9  
8  45  24  36  3,4  211  40  145  504,4  
9  45  25  39  3,6  231  28  145  516,6  

10  50  24  44  3,8  211  37  145  514,8  
11  53  21  46  3,8  231  48  149  551,8  
12  141  30  78  5,7  711  131  119  1215,7  
13  130  29  78  5,7  711  165  122  1240,7  
14  138  29  79  5,7  788  202  127  1368,7  
15  134  29  72  5,7  759  131  114  1244,7  
16  143  37  94  6,9  788  128  127  1266,2  
17  134  35  92  6,4  759  116  114  1256,4  
18  147  31  87  6,2  740  139  116  1266,2  
19  149  67  186  8,4  970  270  149  1799,4  
20  160  51  172  7,9  1009  258  145  1802,9  
21  146  58  164  8,2  1009  230  145  1760,2  
22  142  64  190  8,3  961  301  145  1811,3  
23  136  81  258  8,3  893  381  202  1959,5  
24  131  79  250  8,1  893  432  268  2061,1  
25  104  68  204  6,8  701  387  280  1750,8  

  )1(كما موضح في الخارطة رقم * 

  

  :الهیدروكیمیائیة في تعیین نوع واصل میاه نهر الفراتاستخدام الدوال -

:معرفة نوع الماء الكیمیاوي-1

معبـــر عنهــا بواســـطة النســـب ) Hodrochemical Formula(یــتم ذلـــك بتطبیــق قـــانون الصــیغة الهیدروكیمیائیـــة 

مـــن االیونـــات الموجبـــة والســـالبة الموجـــودة فـــي المـــاء مرتبـــة بانتظـــام حســـب لكـــل )% epm(ملیـــون / المكـــافئالمئویـــة للـــوزن 

المقتـرح قانون الصیغة الهیدروكیمیائیة إلىالهیدروجیني وذلك باالستناد األسوقیمة ) gm/L(بـ) S(تركیزها ومقدار الملوحة 

  :ویعبر عنه كما یلي) 2(وزمالؤه Ivonovمن قبل 
  

PH
KMgCaNa

Hcocosolc



334=S(gm/I)
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  وحسب مواقع اخذ النماذجepmتراكیز ایونات میاه نهر الفرات بوحدات )2(جدول 

رقم 

  النموذج
Ca++  Mg++  Na+  K+  ∑ CationsSo=

4Cl-  Hco=
3  ∑Anions

األس 

  الهیدروجیني

PH
1  2  4  1,52  0,082  7,60  8,49  0,619  4,75  13,32  7,3  

2  1,04  4  1,65  0,084  6,75  8,79  0,394  5,34  14,52  7,2  

3  1,02  3,33  1,47  0,087  5,907  8,37  0,169  5,04  13,58  7,3  
4  1,9  3,66  1,69  0,092  7,34  8,79  0,169  4,88  13,84  7,1  
5  1,9  5,83  1,52  0,082  9,332  8,41  1,12  4,75  14,28  6,9  
6  1,79  4,16  1,73  0,092  7,772  8,79  0,56  4,75  14,1  6,9  
7  1,87  4,33  2,26  0,125  8,582  8,79  1,21  4  14  7,5  
8  1,87  4  1,56  0,082  7,51  8,79  1,12  4,75  14,66  7,1  
9  1,87  4,16  1,69  0,092  7,81  9,95  0,78  4,75  15,1  6,8  

10  1,87  4  1,56  0,097  8,08  9,79  1,04  4,75  14,58  6,6  
11  2,20  3,5  2  0,097  7,79  9,65  1,35  4,88  15,81  6,8  

12  5,87  5  3,39  0,146  14,40  29,62  3,69  3,90  37,21  6,9  

13  5,41  4,83  3,83  0,146  13,77  29,62  4,64  4  38,26  6,6  
14  5,75  4,83  3,43  0,146  14,15  32,83  5,69  4,16  42,6  6,7  
15  5,58  4,83  3,13  0,146  13,68  31,62  3,69  3,7  39,22  6,9  
16  14,3  6,1  4,08  0,176  24,65  32,83  3,60  4,16  40,59  6,7  
17  13,4  5,8  4  0,158  23,38  31,62  3,26  3,73  38,61  6,6  
18  14,7  5,1  3,7  0,164  23,66  32,91  7,6  4,88  45,39  6,5  
19  14,9  11,1  8,08  0,158  34,23  42,04  7,26  4,75  54,05  6,8  
20  16  8,5  7,47  0,202  32,17  42,04  6,47  4,75  54,05  6,3  

21  14,16  9,6  7,1  0,210  31,51  42,04  8,47  4,75  53,26  6,5  

22  14,2  10,6  8,2  0,212  33,21  40,04  10,73  6,62  54,55  6,5  
23  13,6  13,5  11,2  0,217  38,51  37,20  10,73  6,62  54,55  6,1  
24  13,1  13,1  10,8  0,207  37,207  37,20  12,16  8,78  58,14  6,4  
25  10,4  11,3  8,8  0,174  30,674  29,20  10,90  9,18  49,28  6,7  

  

نقــوم ) 2(كمــا فــي جــدول رقــم ) epm(وحــدات إلــىالموجبــة والســالبة لنمــاذج میــاه نهــر الفــرات تحویــل االیونــات بعــد 

نطبـق لكـي) gm/I(وحـدات إلـى) ppm(نسب مئویة وكذلك تحویل وحدات الملوحـة مـن وحـدات إلىبتحویل هذه الوحدات 

  .قانون الصیغة الهیدروكیمیائیة

  

  

  

  

  یاه نهر الفراتالیونات م) epm(النسبة المئویة لـ)3(جدول 

=Ca++  Mg++  Na+  K+  So  رقم النموذج
4Cl-  Hco=

3  Tss  
1  26,3  52,63  20  1,1  63,13  1,26  35,66  0,463  
2  15,10  59,25  24,42  1,24  61,90  2,71  36,77  0,502  
3  17,28  56,44  24,91  1,47  43,44  1,24  37,11  0,467  
4  25,88  49,86  23,02  1,25  63,51  0,22  35,2  0,467  
5  20,36  62,47  16,28  0,87  58,89  8,74  33,26  0,494  
6  23,26  53,53  22,26  1,18  62,34  8,97  28,68  0,503  
7  21,79  50,46  26,34  1,45  62,78  8,64  28,57  0,503  
8  24,90  53,26  20,77  1,15  59,95  7,63  32,40  0,504  
9  23,93  49,50  21,63  1,17  63,57  5,13  31,29  0,516  

10  25,73  44,92  23,63  1,20  60,28  7,13  32,57  0,514  
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11  28,24  34,72  25,27  1,24  61,03  8,53  30,86  0,551  
12  40,76  35,07  23,54  1,01  79,60  9,91  10,48  1,215  
13  39,28  34,15  24,61  1,06  77,41  2,12  10,45  1,240  
14  40,63  35,30  24,23  1,03  77,06  13,35  9,76  1,368  
15  40,78  24,74  22,88  1,06  80,57  9,40  9,43  1,224  
16  58,01  24,80  16,55  0,71  81,89  8,86  10,24  1,323  
17  57,31  21,55  17,10  0,675  81,89  8,44  9,66  1,256  
18  62,13  32,42  12  0,693  79,99  10,66  9,85  1,266  
19  43,51  26,41  23,59  0,461  72,50  16,74  10,75  1,799  
20  49,73  30,46  23,21  0,627  78,93  13,43  8,91  1,802  
21  46,33  30,91  22,53  0,666  77,77  12,84  8,78  1,710  
22  42,75  35,04  24,68  0,638  75,17  15,90  12,13  1,811  
23  35,30  35,21  29,08  0,563  68,19  19,67  12,13  1,959  
24  35,20  35,21  29,03  0,556  63,98  20,91  15,10  2,061  
25  33,90  36,84  28,68  0,567  59,27  22,11  18,62  1,75  

  

  لنماذج مختارة من منطقة الدراسةالنوع الهیدروكیمیائي لمیاه نهر الفرات)4(جدول 

  الصیغة الهیدروكیمیائیة  رقم النموذج
نوع الماء 

  الهیدروكیمیاوي

1  S(0.463) )3.7(
10.1203.2663.52

36.166.3513.63 34




KNaCaMg

ClHcoSoMg-Ca-So4-Hco3

7  S(0.503) )5.7(
45.179.2134.2646.50

64.857.2878.62 34




KCaNaMg

ClHcoSo
  Mg-Na-So4-Hco3  

15  
S(1.244) )9.6(

06.188.2230.3578.40

76.925.1357.80 34




KNaMgCa

HcoClSo
Ca-Mg-So4-Cl

25  
S(1.750) )7.6(

55.068.2890.3384.36

11.2262.1828.59 34




KNaCaMg

ClHcoSo
Ca-Mg-So4-Cl  

  

إلــــىالمیـــاه أصـــولحیـــث قســــم ) 2(وزمـــالؤه Ivonovمیـــاه نهـــر الفـــرات باســــتخدام مبـــدأ أصــــلیمكـــن التعـــرف علـــى -2

:وهي كمل یلي) rNa+rk/rCl(روكیمیاوي قیمة المعامل الهیدإلىمجموعتین رئیسیتین باالستناد 

.rCl>1/(rNa+rk)قیمة المعامل الهیدروكیمیائيأنث جوي حیأصلمیاه مترشحة ذات   - أ

.rCl<1/(rNa+rk)قیمة المعامل الهیدروكیمیاوي أنحیث األصلمیاه بحریة   -ب

  

  مائیة لنماذج من میاه نهر الفراتقیم المعامل الهیدروكی)5(جدول 

  rCl  (rCa+rMg)/rCl/(rNa+rk)  رقم النموذج  rCl  (rCa+rMg)/rCl/(rNa+rk)  رقم النموذج

1  9,47  9,69  13  0,95  2,20  
2  4,40  12,79  14  0,76  1,85  
3  9,21  25,73  15  0,62  2,82  
4  10,54  28,106  16  0,88  5,66  
5  10,43  6,17  17  1,18  5,88  
6  1,43  10,62  18  1,27  2,60  
7  10,51  5,12  19  1,083  3,58  
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8  2,12  4,85  20  1,056  3,78  
9  1,47  7,73  21  1,129  2,80  

10  2,28  5,64  22  1,99  2,31  
11  1,71  4,22  23  1,06  2,52  
12  0,55  2,94  24  0,905  2,15  

      25  0,82  1,99  
  

  

:تحدید صالحیة استخدام نهر الفرات للنشاط الزراعي واالروائي-3

حســــب صــــالحیتها لالســــتخدام فــــي النشــــاط الزراعــــي واالروائــــي راألنهــــابتصــــنیف میــــاه ) Todd)12لقــــد قــــام العــــالم 

  :التالیةاألسسباستخدام 

):epm(ویحسب من المعادلة التالیة وبتراكیز ) SAR(الصودیوم ازامتز -1

SAR= 

Na
MgCa

2



:كما یليوقد تم ترتیب جدول لهذه المقاییس و . ppmاستخدام قیم الملوحة للنماذج المائیة وتكون وحدات -2

  القیم الغیر مسموحة  القیم المسموحة  المقیاس

Ts)2000فوق   2000-700  )الملوحة  

(SAR)  18-75   75فوق  

  

  :النشاط الهیدرودینامیكي لنهر الفرات وعالقته بالتجمع الهیدروكاربونيمبادئتطبیق -4

یكي ونــوع الحفــظ الهیــدروكاربوني المتخصــص فــي تحدیــد النشــاط الهیــدرودینام) Bojarski)13یمكــن تطبیــق مبــدأ 

  :وكما یلي) rNa/rCl(من نهر الفرات وحیث ان هذا العالم استخدم المعامل الهیدروكیمیائي المأخوذةعلى النماذج المائیة 

  

  rNa/rCl  الصنف
شدة النشاط 

  الهیدرودینامیكي

نوعیة الحفظ للتجمع 

  الهیدروكاربوني

I0,85>  قلیل  عالي  

II0,85 -0,75  سطو   وسط  

III0,75 -0,65  جید لحفظ الهیدروكاربونات  وسط  

IV0,65 -0,5  واطئ  
كثیر جدا لحفظ 

  الهیدروكاربونات

V منعدم  0.50اقل من  
جید جدا لحفظ 

  الهیدروكاربونات

  

  النشاط الهیدرودینامیكي ونوع الحفظ الهیدروكاربوني لنماذج من میاه نهر الفرات)6(جدول 

رقم 

  النموذج
rNa/rCl  

لنشاط شدة ا

  الهیدرودینامیكي

نوعیة الحفظ 

للتجمع

رقم 

  النموذج
rNa/rCl  

شدة النشاط 

  الهیدرودینامیكي

نوعیة الحفظ 

للتجمع
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  الهیدروكاربوني  الهیدروكاربوني

  وسط  وسط  0,73  13  قلیل  عالي  9,31  1

  واطئ  0,60  14  قلیل  عالي  3,84  2
كثیر جًدا لحفظ 

  الهیدروكاربونات

  قلیل  وسط  0,84  15  قلیل  عالي  8,75  3

  قلیل  عالي  1,13  16  قلیل  عالي  8,75  4

  قلیل  عالي  1,22  17  قلیل  عالي  1,33  5

  قلیل  عالي  0,96  18  قلیل  عالي  3,03  6

  قلیلعالي  1,06  19  قلیل  عالي  1,81  7

  قلیلعالي  1,02  20  قلیل  عالي  1,33  8

  قلیلعالي  1,11  21  قلیل  عالي  2,05  9

  قلیلاليع  0,97  22  قلیل  عالي  1,82  10

  قلیلعالي  1,04  23  قلیل  عالي  1,84  11

  قلیلعالي  0,89  24  قلیل  عالي  0,91  12

    وسط  0,80  25        

  

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة

:هیدروكیمائیة نهر الفرات-1

)15، 14(والنشـاط البشـري األمطبیعة تغایر االیونات الذائبة فـي المیـاه بصـورة رئیسـیة بالمنـاخ ونـوع صـخور تتأثر

جـزء ) 60-45(بمـدى ++Caتغـایرت نسـبة ایـون إذتركیز االیونات ومقدار الملوحة الكلیة في میاه النهـر ) 1(وبین الجدول 

جــزء ) 258-35(جــزء بــالملیون وتغــایر أیــون الصــودیوم بمــدى ) 81-20(بمــدى ++Caنســبة ایــون بــالملیون بینمــا تغــایرت 

  .جزء بالملیون) 8,3-3,2(بالملیون وبلغ تغایر ایون البوتاسیوم بمدى 

تقاربــت إذطبیعــة التغــایر فــي مــدیات األیونــات الموجبــة الذائبــة وحســب مواقــع أخــذ النمــاذج ) 2(ویعــرض الشــكل رقــم 

وحتـى هیـت ویعـزى سـبب . منه ولمواقـع بـین مدینـة القـائمواألوسطنسبة التغایر لجمیع االیونات في سهل نهر الفرات العلوي 

مجـراه ولقـد زادت نسـبة تغـایر هـذه االیونـات فـي نهایـة الجــزء إثنـاءا النهـر هـالجیولوجیـة التـي یمـر بتشـابه التكـاوین إلـىذلـك 

تغیــرت نســبة أیــون الصــودیوم والكالســیوم ثــم المغنســیوم وأخیــًرا البوتاســیوم إذالوسـطي  مــن ســهل الفــرات وحتــى جزئــه الســفلي 

الذائبــة مـن الــذوبان وبالتــالي لألمـالحح فرصـة زمنیــة اكبــر طـول المســافة التــي یقطعهـا النهــر ممـا یتــیإلــىویعـزى ســبب ذلـك 

ان مـدى تغـایر ایـون الكبریتـات بلـغ ) 1(بالنسـبة لالیونـات السـالبة یتضـح مـن الجـدول رقـم أمـا. زیادة تركیـز االیونـات بالمـاء

ایون البیكاربونات من دى مجزء بالملیون وبلغ ) 432-6(جزء بالملیون بینما بلغ مدى تغایر ایون الكلورید ) 200-1009(

علـى طـول المسـار وقـد جـاء تغایرهـا موافًقـا األفقـيطبیعـة تغایرهـا ) 3(جزء بالملیون ویتضح من الشكل رقـم ) 114-280(
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=Soتفوقـت نسـبة ایونـات إذلتغایر االیونات الموجبة ضـمن نفـس المواقـع مـن مجـرى نهـر الفـرات، 
=Hcoخیـًرا أو -Clثـم 4

3

=Soزیـــادة أیونـــات ویعـــزى ســـبب التبـــاین فـــي 
األمـــالحزیـــادة فعالیـــة ذوبانیـــة بعـــض المتبخـــرات مـــن إلـــى-Clعلـــى ایونـــات 4

اقــل ذوبانیــة أمــالحترســیب إلــىفــي المحلــول ممــا یــؤدي   ++Mgو ++Caوخاصــة الجیســوم وفضــًال عــن ان زیــادة ایونــات 

=Soاالیون المزدوج الذي یعمله تأثیربفعل 
اقـل مـا یمكـن بفعـل إلـىبة الكاربونـات ضمن نطاق المحلول وقـد انخفضـت نسـ4

إلـىالكلوریـدات والكبریتـات ضـمن المنـاطق الصـخریة التـي یمـر بهـا النهـر واسـتناًدا أمالحعن الكاربونات أمالحقلة ذوبانیة 

ن جـزء بـالملیو ) 2061-463,2(اذ قـد بلغـت بمـدى ) Tss(زیادة تركیز االیونات وتغایرها فقـد تغـایرت نسـبة الملوحـة الكلیـة 

فضــًال عــن األرضقلــة انحــدار إلــىمدینــة القرنــة وقــد یعــود ســبب ذلــك إلــىویــزداد تراكمهــا ابتــدأ مــن منطقــة الحبانیــة وصــوًال 

  .إلیهالمخلفات المنزلیة ومجاري المیاه الثقیلة وتصریف میاه بعض المبازل تأثیرإلىإضافةانخفاض سرعة مجرى النهر 

ولـذا ) 7,3-6,3(تراوحـت بـین إذات تفاعلها تقع ضمن المعدالت االعتیادیة ان درجإلىكما وتشیر نتائج التحالیل 

كاربونـات أمـالحلهـا ال تسـاعد علـى ترسـیب )pH(المحاصیل والخضر كمـا ان قـیم وٕانتاجیةعلى نمو تأثیرلست لها فإنها

  .الري والتنقیطأجهزةالكالسیوم في 

:الهیدرودینامیكي للنهر وعالقته بالتجمع الهیدروكاربونيوتأثیرها على النشاطنوعیة واصل میاه نهر الفرات-2

األمــالحالممیــزات الهیدروكیمیائیــة للمیــاه تحدیــد نوعیــة المیــاه والصــیغة الهیدروكیمیائیــة لــه وصــیغة تســلیط تتضــمن

% 15ركیزهـا عـن ان نوع الماء یشمل االیونات الرئیسیة الموجبة والسـالبة التـي یزیـد تإذ Hypothetical Saltاالفتراضیة 

ان النسبة المئویة لكل من االیونات . لتر/ غم) S(الصیغة الهیدروكیمیائیة تمثل الملوحة أما)%emp(ملیون / مكافئوزن 

وبحیـث . تكـون ممثلـة بشـكل كسـرإذالهایـدروجیني األسمرتبـة بانتظـام مـع ) %epm(لتـر / مكافئالموجبة والسالبة بالملي 

النسبة المئویة لتراكیز االیونات الموجبة في المقام بحیث تبدأ النسبة كیز االیونات السالبة في البسط تكون النسبة المئویة لترا

قـانون الصـیغة الهیدروكیمیائیـة المقتـرح إلـىلكل ایون ثم االیونات السالبة وذلـك اسـتناًدا األعلىباالیونات الموجبة وبالتركیز 

  ).2(وجماعته Ivonovمن قبل 

انون الصــیغة الهیدروكیمیائیــة بــین بــان نــوع میــاه نهــر الفــرات فــي منطقــة الدراســة كــان نــوعین، الجــزء بعــد اســتخدام قــ

كلوریـد –من نـوع كبریتـات األسفلالجزء أمامغنسیوم، –كالسیوم –بیكاربونات –العلوي عن نهر الفرات من نوع كبریتات 

تي یجري علیها وهي عبارة عـن صـخور كاربونیـة وصـخور مغنسیوم ویعتمد على طبیعة المكاشف الصخریة ال–كالسیوم –

وكـذلك یعتمـد علـى مـا تحملـه عملیـات التعریـة والترسـیب مـن الفتـات ).16(واألسـفلاألعلـىرس میتون ضمن تكاوین الفـایال

عنــد )1(یوضــح ان نــوع المیــاه الهیــدروكیمیائي لنهــر الفــرات تغیــر مــن الموقــع رقــم ) 4(حیــث ان جــدول . الصـخریة المختلفــة

ازدادت نسبة الصـودیوم وقلـة ) 7(الموقع إلىالقائم حیث كانت ایونات الكالسیوم والمغنسیوم هي السائدة ولكن عندما اقتربنا 

لقـد تـم . هْنـفـي المنطقـة منهـا وجـود فـالق عَ وحـدوث ظـروف تكتونیـةنسبة الكالسیوم وكذلك لتغیر الطبیعة الصـخریة للمنطقـة 

جـوي كمـا فـي أصـلمـن أنهـافتبـین ) 2(وجماعتـه Ivonovیـاه نهـر الفـرات باسـتخدام مبـدأ نـوع مأصـلمعرفـة إلىالتوصل 

تســـقط فــــي المنخفضــــات األمطــــارحیـــث ان هــــذه 1</(rNa+rk)حیــــث كانــــت قیمـــة المعامــــل الهیــــدروكیمیائي) 5(جـــدول 

بفعــل عملیــات األنهــارتكــون فوكــذلك تــم عملیــة ذوبــان الثلــوج المتراكمــة علــى قمــم الجبــال فیــتم جریــان تلــك المیــاه األرضــیة

بحـــري ضــمن بحیـــرة الثرثـــار ذات أصـــلتكــون ذات ) 15، 14، 13، 12(باســـتثناء النمـــاذج ) 17(التعریــة والنقـــل والترســیب 

  ).18(األیونياإلحاللالمحتوى الملحي العالي وقد یعتبر ذلك شذوذ جیوكیمیائي لتلك نتیجة لحصول عملیات 

فلـوحظ ) 4(كما في شكلrCl/(rNa+rk)و rCl/(rCa+rMg)ت الهیدروكیمیائیةللمعامالأفقیةلقد تم رسم عالقة 

ان هذه القیم تتناقص كلما اتجهنا نحو المصـب وذلـك نتیجـة لمـرور النهـر علـى منـاطق ذات تركیـب ملحـي والتـي هـي عبـارة 
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ن هنالـــك قیمـــة للمعامـــل الهیـــدروكیمیائي وكـــذلك قـــد وجـــد اعـــن صـــخور ملحیـــة تـــزداد قـــیم ایـــون الكلـــور فتقـــل قیمـــة المعامـــل

أصــلیقــاس ان هــذه المیــاه هــي مــن وهــذا ) 15، 14، 13، 12(فــي نمــوذج ) 1(اقــل مــن rCl/(rNa+rk)الهیــدروكیمیائي 

. األیـونيواالمتـزاز والتبـادل األیـونياإلحـاللبحریة ولكن یحدث ذلـك نتیجـة لحصـول عملیـات شـذوذ جیوكیمیـائي ناتجـة مـن 

، باستثناء بعض المنـاطق )13(قلیل كاربونيالتجمع الهیدرو ي للنهر عالي بصورة فلذلك یكون بما ان النشاط الهیدرودینامیك

بصــورة متوسـطة وذلـك النخفـاض النشــاط الهیـدرودینامیكي للنهـر نتیجــة الهیـدروكاربونيیكــون التجمـع ) 13(كمـا فـي نمـوذج 

ونموذج كاربونيقیمة واضحة للتجمع الهیدرو ولكن هنالك . )Bojarski)13وقد عرفت ذلك باستخدام مبدأ ظروف ترسیبیة

الهیــدرودینامیكي والتــي تكــون قریبــة مــن بحیــرة الثرثــار حیــث ان البحیــرات المغلقــة مثــل بحیــرة الثرثــار یقــل فیهــا النشــاط ) 14(

ربونيوكا، إن التجمــع الهیــدر )6(كمــا فــي جــدول وبــذلك یقــل النشــاط الهیــدرودینامیكي)19(الهیــدروكاربونيویــزداد التجمــع 

، كمــا ان للتركیــب الكیمیــاوي للمیــاه لــه )20(میكــانیكي لمیــاه النهــر ضــمن النشــاط الهیــدرودینامیكي الاإلجهــادبعملیــات یتــأثر

كاربوني وعالقتـه بالنشـاط الهیدروكـدینامیكي حیـث ان بعـض االیونـات فـي المیـاه تحـاول تكسـیر دور مهم في التجمـع الهیـدرو 

  ).21(انخفاض عملیات التجمع الهیدروكاربوني إلىلهیدروكیمیائیة مما یؤدي الكیمیائیة للمركبات ااألواصر

وقــد یحصــل التجمــع الهیــدروكاربوني نتیجــة للتلــوث النفطــي لمیــاه النهــر وكــذلك قــد یحصــل التجمــع الهیــدروكاربوني 

، وكـذلك تحـدث الهجـرة )22(نتیجـة لتسـرب الـنفط مـن ینـابیع هیـت ذات النفـوط الثقیلـة نتیجـة لعملیـات الهجـرة الهیدروكاربونیـة

ارتفـاع أدىلكنـه انخفـض فـي بحیـرة الثرثـار ممـا ) 23(عالي للنهـر النشاط الهیدرودینامیكيللمركبات الهیدروكاربونیة بسبب 

الهیـدروكاربونات مـن عملیـات كون الملوحة العالیة لبحیرة الثرثـار دور مهـم حفـظ د توكذلك ق. نسبة المركبات الهیدروكاربونیة

  ).24(لبناء الهیدروكاربوني للنفط من قبل االیونات الموجودة ضمن المیاه تهشم ا

:تحدید صالحیة استخدام میاه نهر الفرات لالستخدام الزراعي واالروائي-3

میاه النهـر فوجـد ان میـاه هـذا النهـر في تحدید صالحیة استخدام سابًقاأسلفناكما ) Todd)12لقد تم استخدام مبدأ 

  .فبذلك تكون میاه النهر صالحة لالستخدام) 75(اقل من (SAR)الن قیمة الزراعي واالروائي صالحة لالستخدام

:خزن المائيتحدید النشاط الهیدرودینامیكي للنهر وعالقته بال-4

عدد من إنشاءتبین بان النشاط الهیدرودینامیكي للنهر بصورة عامة عالي وانعكس على ذلك انه تم ی) 6(من جدول 

مجــرى النهــر للــتخلص مــن الفیضــانات واالســتفادة مــن تلــك المیــاه فــي مواســم الجفــاف نتیجــة خزنهــا حیــث یــتم الســدود علــى 

یًضــا ذلــك النشــاط بصــورة اكبــر فــي الســنوات أوتولیــد الطاقــة الكهربائیــة ولكــن قــد انخفــض اســتخدامها فــي المجــال االروائــي

مــن الســدود وبــذلك حــدثت ظــاهرة العدیــد أنشـأتالقطــر قــد إلــىوذلــك الن الــدول التــي یمــر منهــا النهـر قبــل الوصــول األخیـرة

حـدوث قلـة فـي إلـىأدىانخفاض في مناسیب المیاه وقل النشاط الهیدرودینامیكي وقد حصلت فترات جفاف لتلك المیاه مما 

ث ذلــك مــوارد النشــاط الزراعــي فــي تلــك المنــاطق التــي لــم تعتمــد علــى الطــرق االروائیــة فــي ســقي المحاصــیل الزراعیــة ویحــد

  .واضًحا في فصل الصیف لزیادة الجفاف

  

  

  

  

  

  

رات ر الف ملحق (2) یوضح التوزیع االفقي لالیونات الموجبة لمیاه نھ
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    rCl/(rNa+rk)وrCl/(rCa+rMg)بین المعامالت الهیدروكیمیائیة األفقیةیوضح العالقة ) 4(ملحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ملحق (3) یوضح التوزیع االفقي لالیونات السالبة لمیاه نھر الفرات
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