مجمة ذي قار لمبحوث الزراعية  ,المجمد  , 1العدد 2112 , 1
التنبؤ بمموحة مياه االبار المراد حفرىا لالغراض الزراعية في مناطق الباديتين
الشمالية والجنوبية من العراق .
رعد جواد محمد كاظم
مدرس

المعيد التقني  /الشطرة
الخالصة

نفذت ىذه الدراسة لمتنبؤ بقيم مموحة مياه االبار المراد حفرىا في اية منطقة من مناطق

الباديتين الشمالية والجنوبية من العراق الغراض زراعة المحاصيل والغراض استيالك الماشية

وذلك بحصر مناطق الباديتين حسب مموحة مياه ابارىا حيث تم االعتماد عمى معدالت التوصيل
الكيربائي لمياه ابار المناطق المختمفة وفصل تمك المناطق عن بعضيا باستخدام حسابات تحديد

مسارات الخطوط الكنتورية  ,وقد تبين ان اصناف المياه المتوفرة في المنطقة المدروسة ىي C2

 C3 ,و  C4وفق التصنيف االمريكي لمياه الري ( خارطة  ) 1وذلك بسبب الظروف المناخية
ليذه المناطق التي تتميز بقمة امطارىا التي تعد مصد ار رئيسيا في تغذية واعادة شحن االبار
بالماء االمر الذي يؤدي الى تخفيف مموحة المياه ولكون االمطار قميمة فان عممية التخفيف

تكون ضعيفة وبالتالي زيادة مموحتيا  .كذلك فقد تواجدت كافة اصناف المياه حسب تصنيف
منظمة الغذاء والزراعة الدولية لسنة  1994الغراض ري المحاصيل والغراض استيالك

الحيوانات بسبب سعة مديات التوصيل الكيربائي لمياه اصناف التصنيفين االخيرين ( الخارطة 2
و  . ) 3ولمتنبؤ بقيم التوصيل الكيربائي لمياه االبار المراد حفرىا في اي منطقة من مناطق

الباديتين يمكن االعتماد عمى ( الخارطة  ) 1الغراض زراعة المحاصيل الحساسة وعمى (

الخارطة  ) 2الغراض زراعة المحاصيل المعتدلة المقاومة لمموحة مياه الري اما في حالة
استخدام االبار الغراض الشق الحيواني من الزراعة ( استيالك الماشية ) فيمكن التنبؤ بمموحة

مياه تمك االبار باعتماد ( الخارطة . ) 3
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desert of Iraq
Ráad J. Mohammad kadhim
Lecturer
Technical institute
Al shatrah

SUMMARY
This study was conducted to anticipate the water salinity of the wells
which be wanted to drill in the northern and southern deserts of Iraq
by determination the different regions according to the water salinity
of their well . Three classification systems were used ( USDA 1954 for
irrigation , FAO 1994 for irrigation too and FAO 1994 for stock use ) .
Contour line calculation was applied to determine the segregate lines .
Three regions could be segregated depending on anticipated salinity of
well water according to USDA system , and all kinds of classes
according to FAO classification . For anticipation the water salinity for
any well that be wanted to drill in any region of the two deserts to
irrigate the sensitive crops we can depend on the ( map 1 ) which be
tied with this paper , so when these well be wanted to irrigate moderate
tolerance crops or for stock use the ( map 2 and 3 ) can be depended in
series for those purposes .
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المقدمة

تعد المياه الجوفية مياه مخزونة تحت سطح االرض وىي احدى المصادر الرئيسية لممياه

في الطبيعة  ,وتخزن في تكوينات جيولوجية كبيرة يطمق عمييا المكامن )  , ( aquifersوتتميز
المياه الجوفية في العراق باىمية كبيرة السيما في المناطق التي ال تتوفر فييا المياه السطحية

كما ىو الحال في مناطق البوادي العراقية  -بادية الجزيرة  ,البادية الشمالية والبادية الجنوبية –
( الطيف وعصام  . ) 1988 ,وقد تزداد ىذه االىمية نتيجة لظروف التغير المناخي وشحة
االمطار والسياسة المائية لبعض دول جوار العراق التي ادت الى شحة كميات المياه السطحية

االمر الذي تسبب في زيادة االىتمام بالمياه الجوفية اذ اشارت ( وزارة الموارد المائية ) 2111 ,
الى ازدياد اىمية المياه الجوفية في العراق بسبب شحة المياه السطحية وشحة واردات نيري

دجمة والفرات  .لذلك فان االسراف في استيالك المياه الجوفية او تردي نوعيتيا يعتبران عامالن

عاليا الشدة في التاثير عمى واقع االنتاج الزراعي وليذا انصبت الكثير من الدراسات عمى
تحسين واقع المياه الجوفية من حيث كميتيا ونوعيتيا من خالل اجراءات ادارة مناسبة (

)  Petheram et al. , 2008كذلك فقد اشار )  ( Dongmei et al. , 2011الى ان ادارة
المياه من حيث كمياتيا ونوعياتيا وتطبيقاتيا في ستراتجيات ادارة المموحة تعتبر ميمة في تقميل

مخاطر تجمع االمالح وتدىور النظام البيئي اذ ان كمية االمالح الموجودة في المياه الجوفية

ونوعية ىذه المياه لو عالقة بطبيعة التداخل بين المياه والصخور التي تتالمس معيا اضافة الى

عمميات التبخر وليذا فقد تم المجوء الى تطبيقات مختمفة كاستخدام طبقات جوفية اصطناعية يتم

خزن الماء فييا الستيالك مستقبمي بعد ان يجري تحسين نوعيتيا ( تقميل مموحتيا ) من خالل

اعادة شحنيا بمياه ذات نوعية افضل )  ( Bender , 1994وقد وضع ( Mzila and Shuy
)  , 2003موديال رياضيا يمكنو بواسطتو تخمين مقدار االختزال في مموحة المياه الجوفية من
خالل اعادة شحنيا باالمطار .

ان التغير في مموحة المياه الجوفية قد يعود لالختالفات في الظروف الييدروجيولوجية ولشدة

عممية تبخر مياه االبار المستخدمة لمري وترسب الكمس والدولومايت والجبسم والتي تؤثر بصورة
خاصة عمى المياه الجوفية الموجودة عمى اعماق ضحمة والتي تكون اكثر عرضة لتممح مياىيا

كونيا غير محمية بما يكفي من وصول االمالح الييا كما ان حركة المياه الجوفية وطبيعة

الصخور التي تالمسيا اثناء حركتيا ليا عالقة بمموحة ىذه المياه )  ) Subyani , 2005اذ
ان جيوكيميائية المياه الجوفية ليا عالقة بطبيعة التركيب الكيمياوي ليذه المياه التي نتجت عن

انظمة المكامن المختمفة لذلك يقتضي فيم العمميات التي تحكم او تسيطر عمى ىذا التركيب (

)  Chapell , 2004فضال عن ان عممية اعادة شحن االبار بالمياه من خالل الفيضانات
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المتكررة او من كميات االمطار التي تستمميا مناطق االبار ليا عالقة بمموحة المياه الجوفية (

) . Subyani , 2005

واشير ايضا الى ان االمالح الموجودة في الماء االرضي يكون مردىا الى كميات االمالح القميمة

المذابة في مياه االمطار او انيا نتجت من التفتت الكيميائي لمصخور اوبسبب التماس المباشر

مع مياه البحر )  ( NTG , 2007ويمكن ان يكون الجو والترسبات البحرية الحديثة مصد ار

لبعض االمالح مثل الكبريتات ) . ( Allen , 2004

كذلك يمكن ان تكون االنيار مصد ار من مصادر بعض االيونات الموجودة في المياه الجوفية مثل

ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكبريتات والكموريدات والبيكربونات ولم يقتصر تموث

الماء االرضي عمى التموث باالمالح بل يتعداه الى التموث بمواد اخرى كالنترات فقد وجد ان المياه

االرضية التي تزداد فييا معدالت النترات كانت في االراضي التي اخضعت لمزراعة ومناطق البناء
والصناعة والتعدين )  ( Jinfen and Quanjum , 2009وان النترات الناتجة من استخدام

االسمدة النتروجينية في الزراعة تعتبر من مموثات المياه االرضية الواسعة االنتشار السيما

الضحمة منيا مما يترك اثاره السمبية عمى االنسان والحيوان والنظام البيئي عموما وليذا يتوجب
تقييم تركيز ىذا االيون ووضع السياسات اليادفة لمحد من التموث بو ويعتبر ىذا المستوى من
المعرفة ميما جدا لمحد من تركزه في المياه الجوفية ومن اثاره السيئة المختمفة .

وقد تم تصنيف المياه االرضية استنادا لدرجة تفاعميا وتركيبيا الكيمياوي الذي يمكن اعتباره

ثابتا نسبيا لمساحة واسعة اذ صنفت الى مياه ذات تفاعل اقل من  5واكثر من ( Bas , 5

مؤشر
ا
)  1990ولما كانت المموحة مقياسا لكمية االمالح الكمية المذابة في المياه الجوفية وتعد

جيدا لمتعبير عن صالحية تمك المياه )  ( NTG,2007وانيا محدد رئيسي يحدد استخدام المياه

الجوفية لالستعماالت المختمفة )  ( Mullen and Kellet , 2007فقد تم وضع تصانيف
لممياه اعتمادا عمى ذلك فقد صنف )  ( NTG , 2007المياه الجوفية لالستخدامات المختمفة
بالشكل التالي  :عذبة جدا ويكون تركيزىا الممحي اقل من  511ممغم لتر

االستعماالت  ,عذبة وتركيز االمالح فييا  1511 – 511ممغم لتر

1-

1-

وىي مناسبة الغمب

وتكون مالئمة الغمب

االستخدامات  ,ممحية وتتميز بتركيز ممحي بين  3111 – 1511ممغم لتر

1-

وىي غير مالئمة

لالستخدام البشري ولكنيا مالئمة لمري بشكل محدود  ,ومالحة ويكون تركيز االمالح فييا اكثر

من  3111ممغم لتر

1-

وىي مالئمة لالستخدامات الصناعية وبشكل محدود لالستيالك الحيواني

.اما التصنيف االمريكي )  ( USDA , 1954فقد حدد اربعة اصناف لممياه ىي C3 , C2 , C1

و  C4وان مديات المموحة ليذه االصناف ىي اقل من – 751 ( , ) 751 – 251( , 251

 ) 2251واكثر من  2251مايكروسيمنس سم

1-

لالصناف عمى التوالي  ,في حين حدد (

)  Ayers and Westcot , 1994ثالثة اصناف لممياه الغراض زراعة المحاصيل وستة
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اصناف لغرض استيالك الماشية حيث يضم التصنيف االول صنفا خال من المحددات  ,صنفا ذا
محدد بسيط الى متوسط والصنف الثالث ذا محددات شديدة  ,اما مديات مموحة ىذه االصناف

فيي اقل من  ) 3111 – 711 ( , 711واكثر من  3111مايكروسيمنس سم

1-

عمى التوالي .

اما اصناف المياه حسب مدى صالحيتيا لمماشية ىي الممتاز  ,المقبول جدا  ,المقبول  ,محدود

االستعمال  ,محدود االستعمال جدا والصنف غير الصالح لالستعمال وتحمل ىذه االصناف مديات

المموحة اقل من ) 11111 – 8111 ( , ) 8111 – 5111 ( , ) 5111 – 1511 ( , 1511

 ) 16111 – 11111 ( ,واكثر من  16111مايكروسيمنس سم

1-

عمى التوالي  .وقد اشار (

الطيف وعصام  ) 1988 ,الى ان ( خروفة واخرون  ) 1984 ,حددوا نوعين لممياه في باديتي

العراق احدىما جيد ويتواجد معظمو في البادية الشمالية واالخر مقبول ويتركز في البادية
الجنوبية .

ونتيجة الىمية المياه الجوفية وازدياد الحاجة ليا في االستخدامات الزراعية المختمفة ىدفت

الدراسة لحصر مناطق الباديتين حسب مموحة مياىيا الجوفية بالشكل الذي يمكن لمميتم بيذا

الشأن ان يخمن مقدار مموحة مياه االبار التي يزمع حفرىا وصنفيا ومدى مالئمتيا لري

المحاصيل الحساسة لممموحة او المعتدلة المقاومة او الغراض استيالك الحيوانات من خالل
تحديد مواقع ىذه االبار عمى الخرائط التي اعدت لتمك االغراض .
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المواد وطرائق العمل

اعتمدت دراسة اعمار البوادي المقدمة من قبل المجمس الزراعي االعمى عام 1978

لمحصول عمى مواقع االبار ومموحة مياىيا ( الجدول  . ) 1ثم جرى استخراج معدالت التوصيل

الكيربائي لمياه االبار التي تتواجد في منطقة واحدة وثبتت قيم تمك المموحة عمى الخارطة وقد

اعتمد تصنيف المياه االمريكي )  ( USDA , 1954وتصنيف

( Ayers and Westcot

)  , 1994الغراض الري وتصنيف )  ( Ayers and Westcot , 1994الغراض استخدام

الماشية في تحديد خطوط الفصل بين المناطق حسب مموحة مياه ابارىا حيث ان الخط الذي
يحمل قيمة التوصيل الكيربائي  751مايكروسيمنس سم

1-

مثال يحصر الصنف الثاني لممياه C2

والخط الذي يحمل قيمة التوصيل  2251مايكروسيمنس سم

1-

يحصر المناطق التي مموحة مياه

ابارىا تساوي ىذا المقدار او اقل اي صنف المياه  C3اما المناطق التي مموحة مياه االبار فييا

تزيد عن  2251مايكروسيمنس سم

1-

فقد حممت الصنف ( C4حسب التصنيف االمريكي ) وىكذا

بالنسبة لمتصانيف االخرى  .وقد اعتمدت حسابات رسم الخطوط الكنتورية في تحديد مسارات

خطوط الفصل باالعتماد عمى قيم التوصيل الكيربائي لمياه ابار المناطق المختمفة  .وبعد حصر

المناطق حسب مموحة مياه االبار تم رسم ثالث خرائط لتمثل مناطق الباديتين استنادا الى

التصانيف التي اعتمدتيا الدراسة .
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جدول (  ) 1مواقع االبار ومقدار توصيميا الكيربائي

موقع البئر

مموحة مياىو

النيدين

1781
3531
2211
4921
3351
711
381
1451
1251
1841
551
1521
1141
1591
2221
4881
2811
6211
4681
5711
7131
3431
7181
4621
3121
4681
3461
3551
2711
3431
4371

الرباع

البساتين
التنف

البريمات
صواب

غدير الحمار
الصوفي
ارضمة
الرطبة

المحفور
الضبعة

وادي ارتيمي

المانع الطول
عامج

وادي عامج
المانعي

البطيخة
اذينتين
الدىم

االخضر
ام الوز

عين االسد
كيمو 161

مايكروسيمنس سم

1-

موقع البئر

مموحة مياىو

الرحالية

7811
1331
2371
681
1351
1931
2831
4131
421
2311
5471
1471
3991
1411
1811
2921
3321
911
4231
831
1151
2211
2921
3771
3551
5141
5171
1711
4181
5261
3511

مايكروسيمنس سم

اذنة

الروتينة
ام الكواني

ىباريةالفوجي
ابو غار

غدير الشيخ
دويحمة
شيوان

عبيدات

الشفمحية
الجندلي

الصفوانية

جديدة عرعر
السويف
الدبوسة
البريت

وادي االدبان
شنافة
مخاط

جبش

ىباريةالحدري
النخيب
الفج

1-

موقع البئر

مموحة مياىو

صميط

5751
4311
6451
6151
4141
5511
6231
4141
4351
961
4271
5571
8111
851
7511
12311
4531
3231
6811
8511
11851
9911
11941
13321
4651
3121
961
4291
7211
15621
3571

سونا

وادي سجر
الشبحي

الصفاوي
برغوث
الفرج

السممان
عيدىا

تخاديد
باكور

الجييم

السمحوبة

الشيحيات
الرفاعية
الشاوية
الغانمي
البصية
جدعة

مغيزل

االبطية

االعظامي
لية

الشكرة

جميب الشيخ

النخيب(اليبارية)

جريبيعات

محمديات

الرحبة

اىميبة

العوج

المعتدلة

كور الصحن
مشيجيج

الثناوي

راس عكيل

حميرون

الزبير

سوح النخمة
عين وزة

الرجي

المصف

صفوان

الشبجة

الرميمة
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مايكروسيمنس سم

1-

النتائج والمناقشة

يتبين من ( الخارطة  ) 1ان اصناف المياه المتوفرة في الباديتين ىي  C3 , C2و  C4وال

وجود لمصنف  C1الذي يتميز بمموحة قميمة ( اقل من  251مايكروسيمنس سم

1-

) وىذا يعتبر

ام ار طبيعيا بسبب الظروف المناخية لممنطقتين المدروستين اذ تتميزان بقمة كمية االمطار ( اقل

من  151ممم سنويا ) التي تعتبر المصدر الرئيس في تغذية ابار المنطقتين واعادة شحنيما

بالماء وبالتالي تخفيف مموحة المياه  ,ولقمتيا فان عممية التخفيف لمموحة مياه االبار تكون
ضعيفة كما ان ارتفاع المعدل السنوي لدرجة حرارة تمك المناطق يزيد من ترسب االمالح بفعل

عممية تبخر المياه المستخدمة في الري وبالتالي فان ىذه االمالح عندما تاخذ طريقيا الى المياه

الجوفية فانيا ستزيد من مموحة تمك المياه وقد يكون ذلك سببا لغياب صنف المياه . C1

اما الصنف  C2فقد تواجد في مناطق ذات مساحات قميمة جدا مقارنة بمساحة الباديتين حيث

تواجد في منطقة غدير الحمار وصواب واالغرقي وتعتبر ابار منطقة غدير الحمار اقل مموحة (

 381مايكروسيمنس سم

1-

) تمييا منطقة صواب (  711مايكروسيمنس سم

1-

)  .كذلك تواجد

الصنف  C2في منطقة شيوان وبعض مناطق مخاط قرب النخيب حيث بمغت مموحة مياه ابار تمك
المناطق بحدود  421مايكروسيمنس سم

1-

 ,كذلك فان منطقة المحفور وبعض مناطق مكر

النعام وجميب ابو منطار تميزت بان مياه ابارىا ذات مموحة متوسطة اي ان صنفيا  C2وان كل

ال مناطق التي تقع مياه ابارىا ضمن الصنف الثاني ىي ضمن البادية الشمالية وقد يعود ذلك الى
ان صخور بعض المناطق في البادية الشمالية متكونة اساسا من الحجر الكمسي المتشقق
والحجر الرممي الذي يمكن استيعاب كميات الباس بيا من االمطار االمر الذي يخفف من مموحة

مياه ىذه االبار حيث اشار ( الطيف وعصام  ) 1988 ,الى ذلك واعتبر مناطق الرطبة وارضمة
واالوبيمو ىي ذات تمك الصفات الجيولوجية المشار الييا  ,وبسبب ىذا التكوين الجيولوجي
اضافة الى ان كميات االمطار في البادية الشمالية تكون اكثر منيا في البادية الجنوبية فان

المياه في البادية الشمالية تكون افضل بكثير من البادية الجنوبية حيث تراوح التوصيل الكيربائي
لممياه في البادية الشمالية بين  381مايكروسيمنس سم

مايكروسيمنس سم

1-

1-

في منطقة غدير الحمار و 7181

في منطقة عين االسد اما في البادية الجنوبية فقد تصل مموحة مياه بعض

المناطق الى اكثر من  15111مايكروسيمنس سم

1-

كما في منطقة الرميمة والحال ذاتو ينطبق

عمى عموم االبار في البادية الشمالية مقارنة بالبادية الجنوبية ( الجدول 1والخارطة . )1

في حين غطى الصنف  C3مساحة كبيرة في البادية الشمالية مقارنة بالمساحات التي توفر فييا

عكاشة  ,وادي ارتيمي  ,غدير المانع  ,المانع
في البادية الجنوبية حيث تقع مياه ابار مناطق 219
الطول  ,الصوفي  ,العوجة  ,الرطبة  ,ارضمة  ,اج ثري  ,المتياىة  ,النييدين  ,اذنو  ,ىبارية

الفوجي  ,ابو غار  ,عبيدات القديمة  ,وادي االدبان  ,السويف  ,جديدة عرعر وغيرىا من

المناطق ضمن مياه ىذا الصنف اضافة الى المواقع التي تقع جزء من اراضييا في ىذا الصنف
وجزؤىا الثاني في صنف اخر  ,وقد وقعت منطقة ام الكواني ضمن مساحة ىذا الصنف بالرغم
من ان تصنيف مياىيا ضمن الصنف  681 ( C2مايكروسيمنس سم

1-

) وذلك الن المساحة

التي يمثميا الصنف  C2صغيرة جدا يصعب اظيارىا عمى الخارطة اضافة الى ان قيمة التوصيل
الكيربائي لمياه ىذه المنطقة يقترب جدا من الحدود الدنيا لمصنف  . C3اما في البادية الجنوبية

فان مياه االبار ضمن الصنف  C3تقع ضمن مناطق او مساحات ضيقة جدا حيث يتواجد صنف

المياه  C3في مناطق الشبجة ومنطقة تخاديد والمناطق المحيطة بيا اضافة الى منطقة ىميبة
وجريشان وتاتي ندرة ىذا الصنف من المياه في البادية الجنوبية بسبب الشحة الشديدة لالمطار
في ىذه المنطقة وزيادة عممية التبخر التي تؤدي الى تراكم االمالح التي تعود الى الماء االرضي

لتزيد مموحتو واالنحدار بنوعيتة الى الصنف الرابع  C4الذي يتواجد في عموم المنطقة ومن

المحتمل ان يكون تواجد الصنف  C3في بعض المناطق قد تأتى نتيجة لوجود طبقات صخرية

منفذة لمماء كالحجر الرممي والحجر الكمسي والرمل والحصى حيث اشار ( الطيف وعصام ,

 ) 1988الى امكانية بعض المناطق في البادية الجنوبية في خزن كمية من الماء بسبب تكوينيا

الجيولوجي اال ان كمية االمطار التي تسقط عمى ىذه المنطقة والتي يتم بيا اعادة شحن االبار

ىي قميمة باالصل لذلك يكون وجود الصنف  C3ناد ار وبخصوص الصنف  C4فان تواجده في
البادية الشمالية يكون اقل مقارنة بالبادية الجنوبية حيث يتواجد في المواقع القريبة من الحدود

العراقية االردنية كالرباع وطريبيل والمثمث والتنف والبريمات والولج ومواقع اخرى ( خارطة ) 1
اما المنطقة الثانية فانيا تحاذي المممكة العربية السعودية وتتعمق في البادية الجنوبية وتضم
المواقع  :الصفوانية والشفمحية وغدير الشيخ وعبيدات ودويحمة كذلك فان صنف المياه C4
يتواجد في عموم منطقة غرب الفرات من البادية الشمالية ويمكن ان يكون ذلك قد نتج عن

طبيعة التكوين الجيولوجي والذي ال يسمح بنفاذ كميات االمطار عمى قمتيا الى الطبقات الحاممة
لمماء في ىذه المناطق  .وفي البادية الجنوبية فان صنف المياه  C4يتواجد في عموم تمك
البادية ويعود ذلك الى قمة كميات االمطار وزيادة التبخر  .ومن المفيد ان نذكر ان تراكيز

االمالح في مياه ابار البادية الشمالية اقل من نظيرتيا في الجنوبية اذ تقترب التراكيز لتكون

ضمن الصنف  C3في اغمب المواقع.

اما في البادية الجنوبية فان تراكيز االمالح في مياه ابارىا عالية وتبتعد كثي ار عن الحدود العميا

لمموحة الصنف الرابع ( الخارطة . ) 1

وعند اعتماد تصنيف )  ( Ayers and Westcot , 1994المعتمد من قبل ( منظمة الغذاء

والزراعة الدولية  ) 1994 ,الغراض ري المحاصيل فقد تواجدت جميع اصناف ىذا التصنيف (

الخارطة  ) 2وقد يعود ذلك الى ان التصنيف اعتمد مديات اوسع من التصنيف االمريكي حيث
ان الحدود العميا لمصنف االول ىي  711مايكروسيمنس سم

1-

في حين بمغت ىذه الحدود في

التصنيف االمريكي  251مايكروسيمنس سم , 1-والحال نفسو لمديات االصناف االخرى  .كذلك
فان تصنيف المياه الغراض االستيالك الحيواني تميز بارتفاع حدود التوصيل الكيربائي
لالصناف فقد تواجدت تمك االصناف في الباديتين فيما عدا الصنف السادس الذي تميز بمموحة

عالية جدا (  16111مايكروسيمنس سم

1-

) وقد تم دمج الصنفين الرابع والخامس في ىذا

التصنيف لتميزىما بمحدودية االستعمال في المجال الحيواني ليمثميما الصنف  ( C4الخارطة)3

ان تواجد اصناف مياه ىذين التصنيفين في الباديتين والتي تتميز بارتفاع مموحتيا يكون مرده
لنفس االسباب السابقة في كون الباديتين ذات ظروف جافة اضافة الى تكوينيا الجيولوجي العام

الذي يتميز بوجود طبقات صخرية صمبة جدا وغير نفاذة لمماء االمر الذي يؤدي الى عدم نفوذ

مياه االمطار الى داخل الطبقات االرضية وخزنيا بكميات كافية ( الطيف وعصام . ) 1988

ونتيجة العتماد التصنيف عمى مديات عالية لممموحة فقد امكن اعتماده في تحديد صالحية

المياه لري المحاصيل ذات المقاومة المتوسطة او العالية لممموحة ويخصص التصنيف االمريكي
لتحديد صالحية المياه عند ري المحاصيل الحساسة لممموحة  .واستنادا الى ما تقدم توصي

الدراسة باعتماد ( الخارطة  ) 1لتخمين مموحة مياه االبار قبل الحفر باالعتماد عمى مناطق
الحصر لكل صنف من اصناف المياه حيث ان المناطق المعرفة بـ  C2نتوقع ان تكون مموحة
مياه االبار التي سيتم حفرىا فييا اقل من  751مايكروسيمنس سم

1-

اما في المناطق المعرفة بـ

-

 C3فيخمن ان تكون مموحة مياه االبار التي ستحفر ضمنيا اقل من  2251مايكروسيمنس سم
1

حيث ان مموحة مياه االبار تعكس حقيقة تاثرىا بكل من الظروف المناخية لممنطقة خاصة

االمطار وتكوينيا الجيولوجي الذي يحدد خزن مياه تمك االمطار اذ ان كمية االمطار القميمة

ووجود تكوينات جيولوجية تمنع خزن الماء يقمل من تاثير عممية اعادة شحن االبار وبالتالي

زيادة مموحتيا والعكس صحيح عند زيادة االمطار ووجود التكوينات الجيولوجية المنفذة لمماء (

الطيف وعصام  ) 1988كما ان التركيب الكيمياوي للمياه االرضية يمكه ان يكون ثابتا لمساحة
واسعة ) . ( Bas , 1990

المناطق التي تكون فييا نوعية المياه افضل عند
كذلك توصي الدراسة بان يتم حفر االبار في 221
الرغبة في التوسع بزراعة محاصيل الخضر المختمفة في الباديتين والتي ال تتحمل جميعيا
المستويات العالية لمموحة مياه الري اما في حالة المحاصيل االخرى كالطماطة مثال  ,فمن

المعروف ان ىذا المحصول معتدل المقاومة لممموحة اذ يتحمل المموحة التي مقدارىا 7,6

ديسيسيمنس م

1-

( العاني  ) 1984 ,وليذا يمكن حفر االبار الغراض الري في مناطق اوسع

مع مراعاة مقدار التوصيل الكيربائي لالبار المجاورة لمنطقة البئر المزمع انشاؤه ضمن اراضي

الصنف ذاتو خاصة في الصنف  C4وذلك لمدى االختالف الواسع في مموحة االبار اذ ان كل

االبار التي تزيد مموحة مياىيا عن  2251مايكروسيمنس سم

1-

قد صنفت ضمن ىذا الصنف

اي ان ىذا الصنف قد شمل مياه االبار التي مموحتيا  2371مايكروسيمنس سم

1-

والتي تقترب

كثي ار من الصنف  C3كما في منطقة الروتينة وشمل ايضا المياه التي تزيد مموحتيا عن 15111
مايكروسيمنس سم

1-

كما ىو الحال في منطقة الرميمة  ,او يتم اعتماد (الخارطة  ) 2التي تتميز

اصناف المياه فييا بزيادة مموحتيا باعتبار ان تمك الخارطة قد اعدت وفقا لالصناف المناسبة
لممحاصيل االكثر تحمال لممموحة  .وفي حالة الرغبة بحفر االبار لغرض استيالك الماشية فيمكن

اعتماد مناطق اصناف المياه الموضحة عمى ( الخارطة  ) 3لتوقع انسجام نوعية مياه االبار
حسب االصناف التي وردت عمى تمك الخارطة لالسباب المبينة سمفا  .كذلك توصي الدراسة

باجراء مسح كامل لالبار الموجودة في المنطقة المدروسة وحساب قيم التوصيل الكيربائي

لمياىيا كي يكون االعتماد في حصر مناطق الباديتين استنادا لمموحة ابارىما اكثر دقة .
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