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 الممخص
نتتف فتتي ناحيتتة التتزا  البريبتتة م متتت تجمتتت لميتتاس العتتينتناولتتا الدراستتة الحاليتتة مبارنتتة بتتين نوعيتتة ميتتاس ن تتر التتزا  ا ستت ل           

عمي تتتا بعتتتض  وأجريتتتا ولمتتتدة ستتتتة اكتتت ر تتتتم جمتتتت عينتتتاا كتتت رية متتتن كتتت  المتتتوقعين 3122متتتن عتتتام  محافظتتتة كركتتتو . /ا ستتت ل
ا يونتتاا  فضتت  عتتن بأنواع تتاوقابميتتة التوصتتيل الك ربتتائي والعستترة وال تتوا   وهتتي )درجتتة حتترارة المتتا والكيميائيتتة  ال يزيائيتتةالتحمتتي ا 

 فبد تم حسا  العدد الكمي لمبكتيريا. البيولوجيمن الجان   أمابة( السالبة والموج
تراوحتا قتيم العسترة  إذ ،الستنة أكت رفي بعتض بينا نتائج الدراسة الحالية حصول تغيراا واضحة في قيم هذس المتغيراا           

 ،( ممغتم / لتتر2931 – 2186ما  العين ) تجمت( ممغم / لتر مبارنة مت قيم ا في 344 – 261الكمية في ن ر الزا  ا س ل بين )
مبارنتة متت ميتاس  ايمتول( ممغتم /لتتر خت ل كت ر :385ما  العين بمغ ) تجمت تركيز أيون الكموريد ارت اعا واضحا في في حين اظ ر
متا   تجمتت حا فتيصوديوم والبوتاسيوم فبد أظ ترا ارت اعتا واضتالا يوناا الموجبة  أما ( ممغم / لتر.91)إلى وصل  إذالزا  ا س ل 

( 3.7 – 2.7( و)98- 45مبارنة مت تركيزهما في مياس الزا  ا ست ل ) ( ممغم / لتر29-5( و)2911 -2486العين حيث وصل )
21×41متا  العتين إلتى ) تجمتت عمى التوالي فتي حتين وصتل أعمتى عتد لمبكتيريتا فتي ممغم / لتر

21×22( خميتة / متل و)4
( خميتة / 4

 .مل في ما  الزا  ا س ل
 

 كيمائية. الزا  االس ل، العين، :الكممات الدالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Comparison Between some Water Characters of the Lesser Zap with an 

Impoundment Ground Water Close to it  
 

       Abdulmoneim M. Ali Kannah      Mahmood I. Al-Jubouri           Ayesha W. Aumary 

Department of Biology/ College of Science / University of Mosul  

 

ABSTRACT 

       The current study is a comparative between the quality of water in the river lesser Zap with an 

impoundment ground  water close to it, The two sampling areas are located in  the  Kirkuk city. In 

2011, monthly samples were collected from both sites for a period of six months. Some physical 

and chemical analyzes were conducted (water and temperature, electrical conductivity and 

hardness). As well as positive and negative ions). On the biological side, the total number of 

bacteria was numerated.    

      The results of the present study showed clear variations in the values of these variables in some 

months of the year. The total hardness values in lesser Zab ranged between (150 – 233) mg/ l 

compared with their values in an impoundment ground  water (1075 – 1820) mg/l. The chloride ion 

concentration showed  clear rise in an impoundment ground  water 2749 mg/ l during September 

month compared with water tributary Zab reaching 80 mg/ l. The positive ions, sodium and 
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potassium, showed a clear increase in an impoundment ground  water (1375- 1800) and (4-18) mg / 

l compared with their concentration in the water lesser Zab (34-87) and (1.6- 2.6) mg / l 

respectively, while the highest count of bacteria in an impoundment ground  water were (30 × 103) 

cells / ml (11 × 103) cells / ml in lesser Zab. 
 

Keywords: Lesser Zap, ground  water, chemical. 
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 المقدمة
متتتن المعتتترول أن المتتتوارد المائيتتتة المتاحتتتة ل ستتتتخدام فتتتي تنتتتاقص مستتتتمر نتيجتتتة لمزيتتتادة الستتتكانية وزيتتتادة معتتتدالا الطمتتت   

 ،)يوستل وآخترون ت في الدراساا وا بحتاث لمككتل عتن مصتادر الميتاس المختم تة واستتثمارهالذل  أصبح إلزاما التوس ،المتزايد لمحياة
3119). 

 تختمتتل هتتذس ا ن تتار، يبتتت معظم تتا فتتي النصتتل الكتتمالي منتتفمائيتتة الخزانتتاا الو  رفتي البطتتر العراقتتي هنالتت  عتتدد متتن ا ن تت 
ولكن تا تكتتر  جميع تا فتي دورهتا الم تم  تبطن اة ا حيا  التي في أعمارها وسعت ا ومموحة مياه ا في نوعية وكمي والخزاناا المائية

في تا  الميتاسفضت  عتن ركتود ، (3122، )النعمة وآخرونالذي تمعبف في مختمل المجاالا االجتماعية واالقتصادية والزراعية والبيئية 
وحتدة بيئيتة متكاممتة أو هتي الميتاس فبتط بتل بما أن ا ن ر ليسا قنواا تمر في تا و يؤدي إلى تردي نوعية المياس مت مرور الزمن مما 

الحاجتتة  فضتت  عتتنوحتتداا بيئيتتة متكاممتتة متتن النتتواحي البايولوجيتتة والكيميائيتتة والعوامتتل ا ختتر  الضتترورية الستتتمرار الحيتتاة في تتا، 
البيئية وقد يتخمخل الممحة والضغط الموجود عمى استعماالا المياس بصورة مستمرة سنة بعد سنة تزيد من التأثير عمى هذس الوحداا 

 توازن ا أو ببائ ا وهذا يجعل مراقبة وصيانة هذس ا ن ار والمياس في ا بصورة عامة ضرورية وخاصة من قبل المختصين في البيئة.  
−كتتمال كتترقي العتتراخ بتتين خطتتي طتتول فتتي وتجمتتت ميتتاس العتتينرافتتد التتزا  االستت ل بتتت منطبتتة الدراستتة ت 

54 ە 28
    −

ە  35
57 

−عتترض   وبتتين دائرتتتي
ە  61

45   −
ە  44

  ،بمحافظتتاا الستتميمانية والتتتأميم واربيتتل وصتت ح التتدين ويمتتر التتزا  االستت لكتتماال   47
كتم  9كم واالسم الكائت لف هو الزا  الصغير وهو أطول من الزا  ا عمى والكبير بحتوالي  511حيث يصل طول هذا الن ر حوالي 

 .(2:86، )الصحال
ونتا متن ترستباا العصتر الطباكتيري وتتكتون متن صتخور كمستيف عتادة وجيريتة وصتخور ناريتتة منطبتة الدراستة تك ،جيولوجيتا

 (.2:92 ،رومتحولة ورسوبية )عبد الجبا
الصحال  دراسة مث  ،إن الدراساا البيئية عمى ا ن ر في العراخ قد اقتصرا عمى ن ر دجمة وال راا وكط العر 

إن المموحة في ن ر دجمة وال راا تزداد بعد دخول ا العراخ وان المموحة في ن ر ( عمى ن ر دجمة وال راا والتي بينا في ا 2:86)
أما أولى الدراساا عن الزا  ا س ل كانا من  ،ال راا اكثر من المموحة في ن ر دجمة وذل  بسب  عدم وجود روافد لف في العراخ

والتي توصل في ا إلى زيادة أعداد  الزا  االس ل والتي تضمنا دراسة بحيرة دوكان وموقت واحد عمى ن ر (,2:91Shabanقبل )
 عبد الجبار            والحظ ،خمية في المتر الواحد 761111ال ائماا والذي يؤثر في قيم الكموروفيل إذ تجاوزا أعدادها 

نتراا والنتريا والسميكا لم زيادة العكورة وقابمية التوصيل الك ربائي وان تراكيز ال وس اا وال عمى الزا  ا س ل في دراستف (2:92)
 تتجاوز الحد المسموح ب ا.

الزا   ن رهما الى معرفة االخت فاا في بعض الص اا ال يزيائية والكيميائية واالحيائية لنظامين بيئيين  الحالية ت دل الدراسة  
 البريبة منف. وتجمت مياس العين
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 المواد وطرائق العمل
 :ية(ئية والكيميائعينات المياه )الفحوصات الفيزيا -2

 –الى ناحية الزا   إدارياقرية كميط والتابعة ومجمت لمياس العيون بالبر  من  ا س لالمياس من ن ر الزا   عينااتم جمت        
 .3122-23-2ولغاية  3122-7-2من ( 3و2 ككل ) ، / محافظة كركو الحويجة قضا 

 

 
 ء الحويجة/ كركوكنهر الزاب بالقرب من قرية شميط في قضا :1شكل ال

 
 عين وادي الفضامجمع مياه  :2شكل ال
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قيسا التوصيمة حيث  (APHA,1975ية وفبا ماجا  في )ئية والكيميائمن ال حوصاا ال يزيا عدد عمى العيناا أجريا       
 ،اوية لدرجة حرارة العينةالج از بحيث تكون مس وسجما البرا ة بعد تعديل درجة حرارة ،EC meterالك ربائية باستخدام ج از 
 وبوحدة ممغم /لتر. T.D.S. metetفي حين قيسا كمية ا م ح الكمية باستخدام ج از  .m/cm µوبوحدة مايكروموز/ سم 

 الكالسيوم  Cationsا يوناا الموجبة ،درجة 61محرار زئببي ذاا تدرج  أما درجة حرارة ال وا  والما  تم استخدام        
 .mg/lوتم التعبير عن ا بوحدة  (N 0.02)البياسي  Na2EDTAقيسا بطريبة التسحيح ضد محمول  والمغنيسيوم

Naأيونا الصوديوم   
Kوالبوتاسيوم +

 .مطيال ال وتومتري بالم   قيس تركيزهما باستخدام ج از +
-الكموريد نتركيز أيو  قدر

Cl م الطريبة ال ضية ااستخدبArgentometric لعينة ضد محمول نتراا بتسحيح حجم معموم من ا
 . 0.014Nال ضة البياسي 

 :(العد الكمي لمبكتيريا) اإلحيائيةالفحوصات   -2
تبتاعو  Nutrient agar باستتخدام وستط تتم قيتاس العتدد الكمتي لمبكتيريتا      ( Standard plate countطريبتة العتد با طبتاخ ) ا 

 (.1::2 ،عباوي وحسن) مة الصحة العالميةوالتي حددا من قبل منظ
 

 والمناقشة النتائج
درجة حرارة الماء والهواء:  -1  

هتذا بالنستبة إلتى ميتاس التزا  عمتى التتوالي م  0 (36و 39بمتغ ) ال توا  والمتا  حترارة درجتتي( أن معتدل 2) يتبتين متن الجتدول         
درجتة حترارة  أنمتن المعمتوم  .لتتواليعمتى ا م0( 34و 37ميتاس العتين )تجمتت في حين بمتغ معتدل درجتة حترارة ال توا  والمتا  ل  ،ا س ل

الميتتاس فتتي المستتطحاا المائيتتة تكتتون مرتبطتتة متتت درجتتة حتترارة ال تتوا  والتتتي بتتدورها تكتتون مرتبطتتة بتتالموقت الجغرافتتي لممستتطح المتتائي 
 اثبتتا ذلتت  ومتتد  تغايرهتتا الستتنوي يكتتون قمتتي  كمتتا تكتتون ثابتتتة   أمتتا درجتتة حتترارة الميتتاس الجوفيتتة، ((Talling, 1980 سمتتا أكتتدوهتتذا 
 .في دراستف عن المياس الجوفية في محافظة نينو  (3112، )كنف

الكهربائي:قابمية التوصيل  -2  

في مياس الزا   حزيران( أن أعمى قيمة لبابمية التوصيل الك ربائي كان خ ل ك ر 5و 4) ينالككمتوضح النتائج في         
مياس  تجمت في أما ،سم ( مايكروموز/461) ا قيمف لف خ ل ك ر  أوطأفي حين بمغ  ، ( مايكروموز /سم2131بمغ ) إذا س ل 

 – 8111تراوحا مابين ) إذالعين أظ را قيم قابمية التوصيل الك ربائي ارت اعا واضحا مبارنة مت قيم ا في مياس الزا  ا س ل 
مذابة وتزداد قيم التوصيل الك ربائي بزيادة تستعمل قيمة التوصيل الك ربائي لمتعبير عن كمية ا م ح ال ( مايكروموز/ سم.6:::

الواقعة في منطبتي حمد اغا التضاني ومجمت  ل بار دراست ما في (3118، والجبوريوهذا ماأكدس )كنف  (2:85 ،ا يوناا )بميغ
ان و  ،لزا  االس ل( عمى ا2:92، وان قيمة التوصيمة الك ربائية قد تبل مت بداية سبوط االمطار كما في دراسة )عبدالجبار ،حطين

المصادر  تأثير إلىقد يعود  أو إلي اهذس المياس عن طريخ ال ض ا والمبازل  إلىيضال  بسب  ماتزداد  يالك ربائقابمية التوصيل 
 التركي  الجيولوجي لك  منطبتي الدراسة. إلى إضافة ،الزا  في مجراس والتي تتمايز كثيرا في خواص ا إلىالمختم ة لمياس الداخمة 

العين تستخدم  مياس تجمتومد  م ئمة المياس لزراعة المحاصيل فان  لمدراسة الحالية وحس  قيم قابمية التوصيل الك ربائي        
سم مثل  ( مايكروموز/21111-5111تكون مداها )التي فبط لممحاصيل المباومة لمتراكيز العالية من االم ح المذابة في الما  و 

 ( مايكروموز/4111-1.1) في الما  وتكون مداها غير المباومة لممموحة لستخدم لممحاصيياكجار النخيل في حين ان ما  الزا  
 .  (Todd, 1980)والت اح سم مثل اكجار الميمون والخوخ والمكمش والبرتبال 
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مالح الكمية:كمية األ -3  
مت س ل مبارنة ( ممغم /لتر في مياس الزا  ا 926- 461تراوحا بين ) حيث ا م ح الكميةتراكيز  أن( 2الجدول ) يبين       

لتر. وبمغ معدل كمية ا م ح الكمية في مياس الزا  ا س ل  ( ممغم /2759- ::25تراوحا بين ) إذمياس العين  تجمت تراكيزها في
المياس ضعل  مجمتوبككل عام كانا كمية االم ح في  مغم/ لتر( م2622في حين بمغ معدل ا في مياس العين ) ( ممغم/ لتر661)

االرت اع في هذا العامل عادة يكون مرتبط مت قيم قابمية التوصيل الك ربائي  إن .الى ث ثة اضعال كميات ا في الزا  االس ل
ي لمنطبة الدراسة الغني فض  عن التكوين الجيولوج (Al-Nakshabandi, 2002؛ 3113، وآخرونعمكم ) ودرجة حرارة ال وا 

( تبين 3جدول )ال( لمموقعين مت المحدداا 2 جدول)الوعند مبارنة نتائج معدالا ا م ح الكمية  البابمة لمذوبان في الما . با م ح
 بان ا تبت خارج المد  المسموح بف. 
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 كمية وعسرة الكالسيوم والمغنيسيوم:العسرة ال -5
 ا س لمعدالا تراكيز العسرة الكمية وعسرة الكالسيوم والمغنيسيوم بمغا في مياس الزا   أن يتبين (7و 6) ينمن الككم          
 2567)           بمغا معدالت ا  إذمياس العين تجمت عمى التوالي مبارنة مت تراكيزها في  ممغم / لتر(  62، 236، 287)
يرجت إلى تحمل وترسي   قديم العسرة عمى طول مجر  الن ر في ق االرت اعهذا  إن .( ممغم/ لتر عمى التوالي843، 835،

أو  (3126، الحسيناوي ؛ 2:92، رعبد الجبا) عمى الصخور من قبل العالباا النباتية وذوبان ا في الما  الممتصبة الطحال 
وتكون المياس  ،العسرة وصول جز  من تربة الض ال الى الن ر خ ل مواسم االمطار والتي تحمل مع ا ا يوناا الذائبة  م ح

 ،وآخرون )السعديالغني با م ح البابمة لمذوبان  التركي  الجيولوجي لمنطبة الدراسة بسب السطحية اقل عسرة من المياس الجوفية 
في قيم انواع العسرة يمكن ان يرتبط بسبوط االمطار التي تزيد من عكورس الما   ضفض  عن ان االنخ ا .(2:97

 (.2:92،)عبدالجبار
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تبت  بأن ا( تبين 3جدول )ال (  لمموقعين مت المحدداا2 جدول)ال م والمغنيسيوموالكالسيو  العسرة الكميةمعدالا وعند مبارنة نتائج 
اما مياس الزا  االس ل ف ي ضمن المحدداا المسموح بف. لتجمت مياس العينخارج المد  المسموح بف بالنسبة   

الكموريدات: -5  

العين تجمت مياس  في مياس الزا  ا س ل و تغايرا واضحا في تركيزالكموريداا( 9و 8) ينالككمأظ را النتائج المبينة في          
 ،ممغم / لتر( 1::2مياس العين )تجمت ( ممغم/ لتر مبارنة مت معدل تراكيزها في 57،إذ بمغ معدل تراكيزها في مياس الزا  ا س ل )

في المياس الجوفية وذل  لكون معظم أم حف سريعة الذوبان سيادة عمى ببية االيوناا قيد الدراسة كثر وان ايون الكموريد هو ا 
إضافة إلى ال ض ا الكثيرة والتي تطرح إلى الن ر نتيجة النكاطاا المختم ة أو قد يعود  ،مياس العين تجمت بالما  هذا بالنسبة إلى
 .(3128، الع وي؛  3112، مني)المناخي  لإلى التغيير واالخت 
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:ايونا الصوديوم والبوتاسيوم -6  

أعمى ارت اعا لف خ ل  الى عنصر الصوديوم فبد وصل ،أظ ر تركيز هذين ا يونين اخت فا واضحا في مياس ك  الموقعين        
( ممغم/ لتر مبارنة 45إذ وصل ) حزيرانك ر ( ممغم/ لتر وأوطأ تركيز لف كان خ ل ال98في مياس الزا  ا س ل بمغ ) ايمولالك ر 

 ،عمى التوالي وتكرين االول ايمول( ممغم / لتر خ ل الك ر 2486 ،2911مياس العين إذ بمغ ) تجمت مت أعمى وأوطأ تركيز لف في
ي مت تراكيزها ف س ل مبارنة( ممغم / لتر في مياس الزا  ا 3,7 – 2,7) نما بيأما عنصر البوتاسيوم فبد أظ ر تراكيز تراوحا 

واوضحا نتائج الدراسة الحالية ان ايون البوتاسيوم يوجد بتراكيز قميمة  ( ممغم/ لتر.29 – 5مياس العين إذ تراوحا مابين )تجمت 
-AL) مبارنة مت ايون الصوديوم نظرا الن الصخور التي تحوي البوتاسيوم مباومة لمتجوية وان ام ح الصوديوم هي اكثر ذوبانا

Layla et al., 1990) . 
الزا   إلى والجداولتاثير المياس المتسربة من المناطخ المجاورة  إلىقد يرجت  في ما  الزا  ا يونينالزيادة في تركيز هذين  إن  

 الجيولوجي لمناطخ قيد بالتكوينعادة ل ا ع قة يونين اظ را تباينا في المياس الجوفية حيث يكون هذين ا  أن إضافة إلى  ا س ل
 الدراسة.

إن ترتي  ا يوناا الموجبة في مياس الزا  ا س ل كان  يوناا الكالسيوم في حين كانا  (21و :ن حظ من الككمين )        
 مياس العين  يوناا الصوديوم.تجمت السيادة في 
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:العدد الكمي لمبكتيريا -7  

إذ أظ ر أعمى عدد ، ( بان مياس ن ر الزا  ا س ل و تجمت مياس العين كانتا ذاا محتو  بكتيري2ول الجد)ن حظ من        
21× 22لمبكتيريا في مياس الزا  ا س ل خ ل الك ر ا  )

21×3( خمية / مل وأدنى عدد ظ ر خ ل الك ر ايمول إذ بمغ )4
4 )

21× 26من البكتريا تراوحا مابين )  أما تجمت مياس العين فبد أظ را أعدادا مختم ة، خمية / مل
4 – 41×21

( خمية / مل أن  4
هذس العين يرتادها الكثير من المواكي والتي تتغوظ بالبر  من ا إضافة إلى أن تجمت مياس العين ذاا منسو  منخ ض فض  عن 

تنبية ذاتية وعادة يحصل لمبكتيريا عممية انف نظام بيئي راكد وركود الما  ي سدس مبارنة بمنسو  مياس الن ر الجاري الذي يحصل فيف 
حيث أن المصادر المائية المختم ة عرضة لمتموث بالمسبباا المرضية الناتجة من تصريل ال ض ا البكرية  ،)الباحث( التخ يل

ن عدم توفر مياس آمنة أو الحيوانية إلي ا ومن ا البكتيريا وال يروساا وا حيا  المج رية وحيدة الخمية إذ يعاني ثمثي سكان العالم م
، )العمر ونبية وخالية من المسبباا المرضية إضافة إلى ممارسة كثير من ا كخاص هواية السباحة في هذس المصادر المائية

3121). 
اعتمادا فبط عمى العدد الكمي لمبكتيريا فبد تجاوزا المواص اا العالمية البياسية والموضوعة من قبل منظمة الصحة        

 (. 3 جدولاللمية )العا

( نقال 1986( والعراقية )1971: المحددات القياسية لمياه الشرب حسب المواصفات القياسية العالمية لمياه الشرب )2الجدول 
 (.1991عن عباوي وحسن )

 
 العربية المصادر

 دار المطبوعاا الجديدة باإلسكندرية. استص ح وتحسين ا راضي. (.2:85المنعم ) عبد، بميغ 
متل البئيتة والمموثتاا (. المحتو  البايوكيميائي لبعض الطحالت  الدقيبتة وتتاثير بعتض العوا3126ص ا  حسين عبداهلل )  ،الحسيناوي

 جامعة ذي قار.، قسم عموم الحياة ،كمية العموم رسالة ماجستير. .في االحماض الدهنية غير المكبعة
عمتتتم البيئتتتة المائيتتتة. مطبعتتتة دار الكتتتت  لمطباعتتتة  (.2:97ليتتتث عبتتتدالجميل ) ،الحصتتتان؛ نجتتتم قمتتتر ،التتتدهام ؛حستتتين عمتتتي ،الستتتعدي

 جامعة الموصل. ،والنكر
   العراخ.، (. الموارد المائية في العراخ وصيانت ا من التموث. منكوراا وزارة ا ع م2:86م دي ) ،الصحال

  ،التغيتتراا ال صتتمية لمختتواص ال يزيائيتتة والكيميائيتتة لبحيتترة ستتاوة(. 3113حستتن عمتتي ) ،الستتعدي ؛فكتترا مجيتتد ،حستتن؛ فتتؤاد ،عمكتتم
 . ابحاث البيئة والتنمية المستدامة.العراخ

 جامعة السميمانية. /كمية العموم (. دراسة بيئية عمى الزا  ا س ل. رسالة ماجستير.2:92) باسرياض ع ،عبدالجبار
جامعتة  ،دار الحكمتة لمطباعتة والنكتر (. ال ندسة العمميتة لمبيئتة وفحوصتاا المتا .1::2محمد سميمان )، حسن؛ سعاد عبد، عباوي

 الموصل.

 WHO المواصفات العراقية المحددات ممغم /لتر
TDS  2611  611 
Ca 311  -- 
Na -   -- 
Mg 261  -- 
 611  611 ميةالعسرة الك
  Cell / ml  61   61 العدد الكمي لمبكتريا 
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، رستتالة ماجستتتير. اس فضتت ا الصتترل الصتتحي باستتتخدام انتتواع متتن الطحالتت (. معالجتتة ميتت3128احمتتد ابتتراهيم عبتتداهلل )، العتت وي
 جامعة تكريا. قسم عموم الحياة.، كمية العموم

 عمان/ا ردن.، دار وائل لمطباعة والنكر ،الطبعة الثانية .. " التموث البيئي"(3121الرزاخ ) مثنى عبد ،العمر
 /قسم عمتوم الحيتاة ،رسالة ماجستير المياس الجوفية الكبريتية في محافظة نينو . (. دراسة نوعية3112) المنعم محمد عمي عبد، َكنَّف

 جامعة الموصل. /كمية العموم
أثر التكوين الجيولوجي عمى المياس الجوفية المستخدمة لألغراض  (.3118)إسماعيل محمود  ،الجبوري ؛عبدالمنعم محمد عمي ،َكنَّف

 .(2)2 ،مجمة التربية والعمم )كمال غر  العراخ(. مجمت حطينالمختم ة في منطبتي حمد أغا التضاني و 
 .العراخ /مطبعة دار الحرل العربي بغداد .(. موسوعة عممية في سبل حماية بيئة المصانت3112عامر احمد غازي ) ،مني

ا الممنولوجيتتتة (. دراستتتة بعتتض الصتت ا3122عبدالستتتار جبيتتر ) ،الحيتتاني ؛محمتتود إستتتماعيل ،الجبتتوري؛ بكتتتير يبكتتير عمتت ،النعمتتة
 المؤتمر الرابت لمركز بحوث البيئة والسيطرة عمى التموث. العراخ. ،لبحيرة البادسية في محافظة ا نبار

(. الخصتتائص النوعيتتة لميتتاس عتتين صوباكتتي فتتي مدينتتة 3119محمتتد وليتتد )، العباستتي؛ ياستتر ميستتر ،ياليتتازج؛ محمتتد ستتميم ،يوستتل
 الدوري السادس لمركز بحوث السدود والموارد المائية . المؤتمر العممي كمال غربي العراخ. /تمع ر
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