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 الملخص

 

استتدفد ا الدراستتة م تتاال متت  الما تتم انةمتت  للمدة تتة والمدمولتتة بم سطتتة السوا تتة  تتي وستت  المدة تتة وم سطتتة 

الموسل الطرةبة م   فر دجلة لغرض تطييم  وعية المياه عبر اآلبار الدي تم الدحري ع فا  ي هتاتي  الم سطدتي  

مطار تتة بي فمتتا والدعتترا علتتا الدغيتترا   تتي  وعيتتة الميتتاه علتتا متتدار العتتاه لدحدةتتد ممتتا   استتد دامفا وال

وصتتيتيدفا،  ستتيما وام الم سطتتة انولتتا تطتتع  تتم  انتيتتار الستتا ية واناتترت قتتر  الم تتاال المستتدغلة 

Caةتتتدحام محدتتتوت انةو تتتا  الرئيستتة الموجبتتتة   للزراعتتة 
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( وتركيتز المتواد البتلبة البائبتة الاليتة والعستري الاليتة،   تي عت  

الدالتتة الحام تتية والةبتتالية الافربائيتتة بممتتاي استتدغيي ميتتاه اآلبتتار  تتي م سطدتتي السوا تتة والموستتل  وقتتد 

حمتتر الميتري لداتوة  ال دحتتة علتا ارت تتا  ا عاستا قابليتة التتبوبام لراتوار المعد يتة لبتت ور المدب ترا  وال

تراكيز هبه انةو ا  بشال عاه والابرةدا  بشال ااص  ي مياه آبار م سطة السوا ة؛ مما جعلفا غير صالحة 

لإلسد داه  ي مماي الشتر  والزراعتة والبت اعة  وقتد ستاهما ازا تا  الدع تي  المحليتة وعتده وجتود   تاه 

المد يتتة م فتتا لو البتت اعية بشتتال كبيتتر  تتي تتتردي  وعيتتة الميتتاه وعتتده تبتترةم مركتتزي للميتتاه الوطيلتتة ستتوار 

صتتيتيدفا ليستتد داه بشتتال عتتاه، ممتتا ستتاعد علتتا ارت تتا  م استتيبفا وكتتبلا ارت تتا  محدواهتتا متت  انةو تتا  

وانميح البائبة  بي ما لدي تأثير عملية الدغبةة المستدمري لميتاه  فتر دجلتة علتا ا تى محدتوت هتبه انةو تا  

 ي مياه آبار م سطة الموسل مطار ة بمياه آبار السوا ة مما  سح المماي  سدغيلفا  ي المماي الزراعي    سبيا

إ  ام ارت ا  تراكيز انمتيح المبابتة  تي هتبه الميتاه   ةستمح باستد دامفا  تي ممتاي الشتر  و تل المحتددا  

 العالمية لبيتية المياه   
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