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 الملخص
فمممي احيمممار بالعريبمممي والرفممماعي  عشمممرة ابمممار موزعمممة بصمممورة عشممموا يةل نوعيمممة الميممماه الجوفيمممة ةدرسمممتمممم 

التمي تعتممد عممل الميماه الجوفيمة بسمبب الجانب االيمن من مدينمة الموصمل شممال العمراق و  في والربيع(
التحاليممممل تممممدمير البنيممممة التحتيممممة لشممممبكات ننممممل الميمممماه ويطمممموط ننممممل الطاقممممة الكيربا يممممة  وقممممد اجريممممت 

 االبممار نوعيممة ميمماه مينيممديممل الرياضممي الممموزون لتكممما تممم اسممتيدام المو  الفيزيوكيميا يممة والبكتريولوجيممة،
 ( WQIلمشرب ب

وارتفمممماع قمممميم  1-( ممغممممم  لتممممر1.6واشممممارت النتمممما خ الممممل انيفمممماض تراكيممممز االوكسممممجين المممممذاب الممممل ب
واالعمداد الكميمة لمبكتيريما واعمداد التوصيل الكيربا ي والناعدية الكمية والعسرة الكمية وايونات الكبريتمات 

 3554و 944وب1-( مايكروسمميمنز  سممم3993التممي بمغممت ب F. coliform ون البرازيممةبكتيريمما النولمم
10  ( 94وب 1-( ممغم لتممر784و

، التمممي عمممل التمموالي 1-مممل144يميممة   (1944بو  1-يميممة  مممل 3
( وبمممذلن صمممنفت الميممماه 564المممل  449انعكسمممت عممممل قممميم دليمممل نوعيمممة الميممماه والتمممي تراوحمممت بمممين ب

  Unfit الل غير مناسبة لمشرب Very Poorردي ة جدا المدروسة مابين 
     المقدمة

فممممي العنممممود النميمممممة الماضممممية ونتيجممممة لمنمممممو السممممكاني المتزايممممد والنشمممماط 
الصناعي المتسمارع، تزايمد الطممب عممل الميماه العذبمة بطرينمة سمريعة فمي 

تمأثرا  كبيمرا  ممما يم ثر ونوعيتيما تأثرت كمية المياه الجوفيمة و الدول النامية 
 وذلممممن بسممممبب النشمممماطات والحيمممموان والنبممممات، صممممحة االنسممممان سمممممبا فممممي

لألسمممممدة  السممممتعمال غيممممر العمممممميوا البشممممرية كتصممممريل ميمممماه المجممممار 
ق المناسمممبة لممممتيمص ممممن النفايمممات فمممي ا ممماسمممتعمال الطر  تمممرنو  الزراعيمممة

عممة نوعيممة ، لممذلن البممد مممن اسممتمرار الدراسممات لمتاب(1)المنمماطق العمرانيممة
المياه والتحر  عن مشكالت التموث التياذ االجرارات الالزمة لمحد ممن 

 تفاقم المشكالت البي ية الناتجة عن ذلن 
 Water quality index (WQI) فكممرة معاممممل نوعيمممة الميممماه ان

 Hortenت مممن قبممل قترحمما لالسممتيدامات الميتمفممة لميمماها نوعيممةلتحديممد 
التمممممممأثيرات المتدايممممممممة لممعمممممممايير  WQIعكمممممممس ت؛ اذ (3,2) 1965 عمممممممام

مممن اكثممر الوسمما ل تممأثيرا   اواحممد دنوعيممة الميمماه ويعممالمدروسممة فممي تحديممد 
؛ اذ يعطمممي قيممممة واحمممدة  (4)جوفيمممةفمممي مراقبمممة تمممموث الميممماه السمممطحية وال

 لمممد مفيوممممة  وبمممذلن تكمممون ،بمممدل عشمممرات البيانمممات التمممي تربمممن النمممار 
فمممي محافظمممة راسمممات التمممي اجريمممت الد ان  (5)الميمممتص وغيمممر الميمممتص

تنييم نوعية المياه الجوفية باستعمال معامل نوعيمة الميماه محمدودة ل نينو 
وقمد بمدا العممل فمي ىمذا المجمال بشمكل  ،مناطق ايمر  فمي العمالمبمنارنة 

إليجمممماد (6)دراسممممة االييممممرة ونممممذكر منيمممما  ممحمممموظ فممممي السممممنوات العشممممر
لمجموعمة ممن اابمار شممال غمرب الموصمل،  WQIمعامل نوعية المار 

فممممي  (7)وقممممد رتممممب ،المدروسممممة اابممممار ت النتمممما خ تممممدني نوعيممممة ميمممماهوبينمممم
دراسممممتو مجموعممممة مممممن اابممممار بحسممممب معامممممل نوعيممممة الميمممماه لمممممر  فممممي 

لتنيممميم الميممماه الجوفيمممة فمممي شممممال غمممرب فكانمممت  (8)امممما، محافظمممة نينمممو 
اسمممممتعمال صممممميغة الوسمممممط بفصمممممل الجفمممممال  فمممممي عشمممممر  بمممممارل الموصمممممل
 ،الميتمفمة لألغمراضلتنيميم نوعيمة الميماه  Geometric meanاليندسي 

ميمممماه  بممممار قريممممة جميويممممان  شمممممال شممممرق العممممراق لنوعيممممة  (9)دراسممممة اممممما
واشممممارت  بوصممممفيا مصممممدرا  ميممممما  لمميمممماه فممممي النريممممة، WQIباسممممتيدام 

غيممر مال مممة لمشممرب واالسممتعماالت  تمما خ الممل ان نوعيممة الميمماه كانممتالن
ابممو جربوعممة واقممع الميمماه الجوفيممة فممي قريتممي ل (10)كممذلن دراسممةالمنزليممة، 

نوعيمة  بمان WQIقميم  واشارت نتما خ والدراويش التابعتين لناحية بعشينة
اسممممبة لمشممممرب ( ا  انيمممما ميمممماه غيممممر منVباليممممامسمممممن الصممممنل  ميمممماهال

الميممماه الجوفيمممة فمممي الجانمممب االيسممممر  (11)ودرس واالسمممتعماالت المدنيمممة،
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لنوعيمممممة  CCMEWQI لمدينمممممة الموصمممممل باسمممممتيدام المعاممممممل الكنمممممد 
لمشمممرب واالسمممتيدامات  الميممماه عمممدم صمممالحية اشمممارت الممملالتمممي الميممماه و 
  المنزلية

سة الحالية لتنييم نوعية مياه االبار لمجانمب االيممن ممن الذلن جارت الدر 
ل المنزليمممممة باسمممممتيدام الموديممممممدينمممممة الموصمممممل لمشمممممرب واالسمممممتيدامات 

    الرياضي الموزون لنوعية المياه
          المواد وطرائق العمل

نممع منطنممة الدراسممة ت بالعريبممي والرفمماعي والربيممع(تممم ايتيممار ثالثممة احيممار 
وبسمبب الظمرول  الجانب االيممن ممن مدينمة الموصمل شممال العمراق، في

ننمممممل وتوزيمممممع  نيمممممة التحتيمممممة وممممممن ضممممممنيا شمممممبكاتالصممممعبة وتحطممممميم الب

 السممتيدام الميمماه الكيربممار وميمماه االسممالة اتجممو السممكان الممل حفممر االبممار
بممممار نمممموع االوبممممذلن تعممممد مممممن  م(40-50) التممممي تراوحممممت اعماقيمممما بممممين

 تثبيمممكمممما تمممم   (12)تمممرم 20لتجممماوز اعماقيممما  Deep wellsالعمينمممة 
 Googleلبرنمامخ  GPSالم  باستيدام سةو در مال إحداثيات مواقع اابار

earthصممممممفاتيا وضممممم  المممممذ  ي (1) والجممممممدول (1)الشمممممكل فمممممي  ، كمممممما
تكممموين عممممل  تحمممو  يمممامنطنمممة الدراسمممة فان ةجيولوجيمممامممما   واسمممتيداماتيا

المتكون من تعاقب طبنات من الجبس األبميض والممارل األصمفر  الفتحة
ولتكمموين الفتحممة اثممر الممذ  يكممون متممدايال  مممع طبنممات طينيممة او غرينيممة، 

    في تحديد ميم

 

 
 مرئية الفضائية لمواقع جمع العينات لمنطقة الدراسة. :(1) شكلال

 

 خصائص واستخدامات مياه االبار المدروسة (1)الجدول 
 االستيدامات العمق م الموقع المنطنة رقم الب ر

E N 

 الميتمفة لالغراض المنزلية E 36 21'24''N 50"11'05 43 العريبي 1

 الرفاعي 2
 

43 05'28''E 36 21'23''N 52 لالغراض المنزلية الميتمفة 

3 43 05'31''E 36 21'37''N 48 لالغراض المنزلية الميتمفة 

4 43 05'41''E 36 21'14''N 56 لالغراض المنزلية الميتمفة 

5 43 05'54''E 36 21'16''N 40 لالغراض المنزلية الميتمفة 

 لالغراض المنزلية الميتمفة E 36 21'41''N 50''38'05 43 المربيمع 6

7 43 05'45''E 36 21'28''N 45 لالغراض المنزلية الميتمفة 

8 43 05'50''E 36 21'22''N 48 لالغراض المنزلية الميتمفة 

9 43 05'57''E 36 21'36''N 44 لالغراض المنزلية الميتمفة 

10 43 06'07''E 36 21'25''N 50 لالغراض المنزلية الميتمفة 
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الميمماه الجوفيمممة فيممي صممميور غنيممة جمممدا  بممأمالح المتبيمممرات ذات نوعيممة 
 gypsumعمممممل الممممذوبان فممممي الميمممماه الجوفيممممة والجممممبس العاليممممة  النابميممممة

O)2.2H4(CaSO  واالنيايدريتAnhydrite )4(CaSO
)13(  

مممن عشممر وبمعممدل نممموذجين لكممل ب ممر شمميريا  عينممة ما يممة 110 جمعممت
ممن شمير كمانون ة الدراسمة بصمورة عشموا ية ابتمدار ابار منتشرة في منطنم

باسممتيدام قنمماني مممن البممولي  (2018)( الممل شممير نيسممان 2017االول ب
امما العينمات ، اثيمين النظيفة والمغسولة بمار العينة عدة ممرات قبمل مم يما

وتممم ي ياصممة بننممان جمعممتالمممذاب فممي المممار فنممد  ينباألوكسممجالمتعمنممة 
مممل  1و Aونكمممر مممل مممن  1االوكسممجين المممذاب حنميمما ب ضممافة  تيممثبت

العينممات الياصممة بااليتبممارات  جمعممتكممما  ،عمممل التمموالي B ونكمممر مممن
لحممممين  ة مظممممممةدايممممل حاويمممم حفظممممتمسممممبنا و البكتيريممممة بننمممماني معنمممممة 

 باتبماع ميا يمة والبكتيريمةالفيزيوكيإلجمرار النياسمات  رالميتبم المل الوصول
  (15 ,14)الطرق النياسية العالمية

 Water Quality index (WQI) المــياه نوعـــية حساب معامـل
 Weighted Mathematicalتم استيدام الموديل الرياضي الموزون 

Model وتطبيممق الموديممل  ،(16,5,1)ثين  اشممار اليممة العديممد مممن البمماحالممذ

 معاممممل حسممابل  (4عشممر معيمممارا كممما مبممين فمممي الجممدول بعمممل اربعممة 
  االربعة االتية مراحلالحسب ( WQIب المياه نوعية

 First Step :    المرحمة االولى. 1
 ،1- 5لكمل صمفة بحسمب اىميتيما النسمبية وتتمراوح بمين  wiيوضمع وزن 

ا فمممالنترات وبكتيريمممما النولممممون البرازيممممة وضممممع ليمممما المممموزن يمسممممة ألىميتيمممم
 1بينممممما الفوسممممفات اعطممممي ليمممما المممموزن  وتأثيراتيمممما عمممممل الصممممحة العامممممة

النيفاض تركيزىا في مياه االبار المدروسمة وبالتمالي وعمدم تاثيرىما عممل 
 المستيمكين  

 Second Stepالمرحمة الثانية:    . 2
 وبحسممممب المعادلممممة Relative weighاحتسممممب فييمممما المممموزن النسممممبي 

 االتية 
                            (1)             Wi= 

   

       
     

     وزن الصفة wi  الوزن النسبي           Wiاذ     
     Third Stepالمرحمة الثالثة: . 3

كممما فممي   Quality rating (qi)ايجمماد معممدل قمميم معامممل النوعيممة 
 المعادلة االتية 

 

 رب والوزن والوزن النسبي لكل صفة: الحدود القياسية لمش(3)جدول 
* لنياسيةالحدود ا wiوزن كل صفة  Wiالوزن النسبي 

Si الصفة 

0.088889 4 7.5 pH 

0.088889 4 1400 EC25 

0.044444 2 150 T. Alk. 

0.044444 2 500 T. Hard. 

0.044444 2 200 Ca 

0.044444 2 150 Mg 
0.066667 3 200 Na 
0.066667 3 400 SO4 

0.111111 5 50 NO3 
0.022222 1 10 PO4 
0.066667 3 250 Cl 
0.088889 4 5 DO 
0.111111 5 10 TPC 

0.111111 5 0 F. Colif. 

1.000000 45 Ʃ 

WHO, 2004 
 

qi= 
  

  
                 (2) 

  التركيمممممز النياسمممممي لمصمممممفة  Si       قيممممممة الصمممممفة المناسمممممة Ci  اذ  
 وحسب التصانيل العالمية  

 Fourth Step:  المرحمة الرابعة -4

تحتسمب قيممة المدليل الفرعمي  WQIولحساب قيممة معاممل النوعيمة      
Subindex (SLi) 
SLi= Wi   qi           (3) 

WQI=  SLi              (4) 

 ا  (3ب جدول المع تصنيل نوعية المياه بالمنارنة  تم يلن وبعد ذ
 

 (16)(WQIالدليل ) قيم تصنيف نوعية المياه حسب (3)لجدول 
 WQI  <50 100-50 200-100 300-200  >300 قيمة

 Excellent Good Poor Very Poor Unfit   نوعية المياه
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     النتائج والمناقشة

 Physical properties  اليصا ص الفيزيا ية   1
االيونمممممات الذا بمممممة فمممممي  ونوعيمممممة يعبمممممر التوصممممميل الكيربممممما ي عمممممن كميمممممة

أن النميم تراوحمت بمين بم (4)وتشير النتا خ الموضحة بالجدول  ،(17)المار
وتعممممود ىممممذه االيتالفممممات الممممل  ،1-مايكروسمممميمنز  سممممم (3940-1540)

طبيعة التكوينات الجيولوجية التي تمر بيما الميماه، فالميماه الجوفيمة الممارة 
 تتميممممز بارتفمممماع قمممميم االمممممالح فممممي الطبنممممات الغنيممممة بممممأمالح المتبيممممرات

وتعمممد الميممماه المدروسمممة ردي مممة النوعيمممة وعاليمممة المموحمممة حسمممب  ،(18)فييممما
(19)    
 Chemical Propertiesالخصائص الكيميائية      . 3
م شمممممرا  لمنمممممدار التممممموازن بمممممين حامضمممممية  pHاالس الييمممممدروجيني  ديعممممم

اذابتيممما لألمممممالح و نممميم لمميممماه الجوفيممممة بطبيعمممة الوتتممممأثر وقاعديمممو الميممماه 
الدراسممة المبنيممة  وُتشممير نتمما خ ،(15بواالكاسمميد المكونممة لمصمميور االرضممية

  (4في الجدول ب
 

 نتائج تحميل  لمحدود العميا والدنيا والمعدالت واالنحراف القياسي لمياه ابار منطقة الدراسة  (4)الجدول 

 االبار         
 الصفة     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EC25 Mean 2634 2572 2492 2640 2537 2663 2133 2705 2671 2559 

Min 1733 2030 2070 2120 2080 2085 1540 2055 2045 2025 

Max 3720 3674 3242 3367 3367 3720 3204 3940 3794 3646 

 Sd 529 466 367 387 407 491 485 569 555 484 

pH Mean 6.59 6.78 6.84 6.73 6.70 6.83 6.99 6.91 6.81 6.89 

Min 6.21 6.61 6.67 6.79 6.62 6.63 6.45 6.74 6.6 6.7 

Max 6.73 6.95 6.98 6.63 6.76 6.97 7.7 7.65 6.98 6.98 

 Sd 0.145 0.10 0.084 6.98 0.045 0.103 0.299 0.273 0.100 0.082 

T. Alk Mean 322 268 267 302 296 253 203 334 319 309 

Min 280 244 236 264 260 168 136 300 252 272 

Max 356 312 320 372 336 276 228 380 400 368 

 Sd 21.0 19.0 27.0 28.0 24.0 29 25 23 46 26 

DO Mean 3.2 2.66 2.73 4.29 3.24 4.76 5.56 4.07 3.82 4.18 

Min 1.6 1.6 1.6 2.0 1.6 2.8 3.6 3.2 2.4 2.8 

Max 4.8 4.0 6.0 5.6 5.2 8.4 7.2 5.6 5.6 6.4 

 Sd 0.918 0.857 1.179 1.158 0.957 1.539 1.124 0.740 0.940 0.970 

T. H Mean 2295 2163 2122 2351 2265 2302 1812 2270 2392 2296 

Min 2040 1840 1740 2000 1920 2060 860 1960 1860 1920 

Max 2800 2800 3100 3300 3250 2900 3160 3200 3550 2950 

 Sd 237 298 358 390 375 282 581 315 457 261 

Ca Mean 610 534 526 629 622 632 434 583 634 614 

Min 521 345 425 505 529 537 144 441 505 489 

Max 768 752 762 782 802 782 712 665 1062 741 

 Sd 72 116 88 75 80 65 161 56 153 66 

Mg Mean 188 202 197 190 173 176 178 199 195 185 

Min 107 122 117 88 78 97 122 88 112 102 

Max 243 258 291 328 303 282 336 426 287 287 

 Sd 39 39 45 61 55 48 57 85 55 599 
 

االنيفممممماض فمممممي   ويعمممممز  (6.21-7.70)إلمممممل ان النممممميم  تراوحمممممت بمممممين 
 التذبذب إلل قابمية معادلة الحامضية

لممياه والتمرب العراقيمة  ANC ) Acid Neutralization Capacityب
اما االنيفاض النسمبي لمنميم   (20)الغنية بأمالح البيكاربونات والكاربونات

وجمممممممود االيونمممممممات الحامضمممممممية كالكبريتمممممممات والنتمممممممرات  فنمممممممد يعمممممممود المممممممل
والكموريمممممدات، وحمممممدوث عمميمممممات التحممممممل واألكسمممممدة البيولوجيمممممة لمممممممواد 

، يات حرجممةالعضمموية فممي ظممل انيفمماض تراكيممز االوكسممجين الممل مسممتو 
الكاربوكسمميمية،  مممما يمم د  إلممل تكمموين العديممد مممن المركبممات واألحممماض

يمكمن ان  O2لغماز االوكسمجين  H2Sكبريتيمد اليمدروجين  وحين تعمرض
  (21 ,22)يتأكسد لتكوين حامض الكبريتين كما في المعادالت االتية

4C3 H7O2NS + 8H2O ——› 4CH3COOH + 4NH3 

+4CO2 +4H2S +8H           
2H2S + 3O2——› 2SO2+2H2O 

2H2SO3 + O2 ———› 2H2SO4 

اممما بالنسممبة لمناعديممة الكميممة ف نيمما تعممود الممل ايونممات البيكاربونممات، وذلممن 
8.3الن قيم االس الييدروجيني لم تتجماوز المم

وتشمير النتما خ المبينمة   (23ب
تركيممممز الناعديممممة الكميممممة التممممي ( الممممل االرتفمممماع النسممممبي ل4فممممي الجممممدول ب

ويعمممممود االرتفممممماع   1-ممغمممممم  لتمممممر (203-334) بمممممين معمممممدالتيا تراوحمممممت
النسمبي الممل التفمماعالت التممي تحممدث فمي الميمماه الحاويممة عمممل غمماز ثنمما ي 
اوكسمميد الكمماربون فممي اثنممار مرورىمما فممي الطبنممات االرضممية، مممما يمم د  

 كاربونمممات الكالسممميوم غيمممر الذا بمممة المممل البيكاربونمممات الذا بمممةالمممل تحمممول 
  (49ب وكما في المعادالت االتية
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CO2 + H2O ——›H2CO3 
CaCO`3 + 2H2CO3 ——›Ca

+2
+2H2CO3 

ممن المعمايير الميممة لتنيميم فيعد تركيز األوكسجين المذاب في المار  اما
نوعيمممة الميممماه ودرجمممة تموثيممما، ودوره فمممي منمممع تكممموين المركبمممات والمممروا   

إلل ان تركيمز  (4)وتشير نتا خ الدراسة المبينة في الجدول  (45بالكريية 
ويعمممود سمممبب  1-ممغمممم  لتمممر (1.6-8.4)األوكسمممجين الممممذاب كانمممت بمممين 

عنممد األوكسمميجين المممار باالنيفمماض فممي النمميم الممل انيفمماض نسممبة تشممبع 
فضمال عمن كمون  ،وكذلن انعدام احتكاكيما بماليوار الجمو  ارتفاع المموحة

اابممار المدروسممة عمينممة، لممذا تكممون الميمماه الجوفيممة بعيممدة عممن االحتكممان 
االرتفماع النسمبي لدرجمة حمرارة ميماه اابمار سمي د   ، كمذلنباليوار الجمو 

إلمممل زيمممادة قابميمممة االحيمممار المجيريمممة عممممل تحميمممل الممممواد العضممموية ممممما 
    (46بي د  إلل يفض كميات األوكسجين المذاب بالمار 

لمعسممرة ومسممبباتيا تممأثيرات ايجابيممة؛ اذ يعمممل المغنيسمميوم عمممل تنشمميط   
العديد من االنزيممات الضمرورية لحمدوث تفماعالت انتماج الطاقمة وتيميمق 
الحمممممممموامض النوويممممممممة والبروتينممممممممات وعمميممممممممات االستنسمممممممماخ والتصممممممممحي  

فضمال عمن اثرىما المواقي ممن حموادث المموت المفماج ، بسمبب   DNAلمممم
 & Ischemic Heart Disease اممراض النممب واالوعيمة الدمويمة

Stroke   وضمممغط المممدم فضمممال عمممن اثمممر المغنيسممميوم فمممي الوقايمممة ممممن
، (10ب Stomach cancerاالممممممراض السمممممرطانية كسمممممرطان المعمممممدة 

تفاع تراكيمز العسمرة الكميمة الل ار  (4)اشارت النتا خ المبينة في الجدول و 
-1062)و (860-3550)وايمممموني الكالسمممميوم والمغنيسمممميوم؛ اذ تراوحممممت 

ويعممممود سممممبب ارتفمممماع ، عمممممل التمممموالي 1-ممغممممم  لتممممر (78-426)و (144
النمميم فممي ميمماه اابممار لمنطنممة الدراسممة إلممل الطبيعممة الجيولوجيممة لممنطنممة 

الفتحمممممة الحممممماو  عممممممل صممممميور الجمممممبس واالنيايمممممدرايت  ووجمممممود تكممممموين
    (47بوصيور الحجر الجير 

احمد األيونمات الموجبمة الر يسمة المتواجمدة فمي  فتعد الصوديوم اما ايونات
د فممممممممي الصمممممممميور الممحيمممممممممة الحاويممممممممة عممممممممممل الميمممممممماه الطبيعيممممممممة ويوجممممممممم

Haliteاليااليممممت
ان  (5)، وبينممممت النتمممما خ الموضممممحة فممممي الجممممدول (45ب

  عممز تو  1-ممغممم  لتممر (20-128)الصمموديوم تراوحممت بممين  ايونمماتتراكيممز 
التمي تمممر بيمما  ةالجيولوجيمم اتالتكوينمىمذه الفروقممات المل االيتالفممات فممي 
  (47ب عمميات التجويةدور المياه وذوبان االمالح، فضال  عن 

تم د  زيممادة تركيمز الكموريمد الممل ارتفماع ضمغط الممدم والتمأثير السمممبي كمما 
(، وتشمير النتما خ المبينمة فمي الجمدول 2017في وظما ل الكممل بعمموان، 

، 1-ممغممممم  لتممممر (53-88)التركيممممز تممممراوح ممممما بممممين  معممممدل الممممل ان (5)
ويعتمد تركيز الكموريد فمي الميماه عممل طبيعمة الطبنمات الجيولوجيمة التمي 

عموممما ال يوجممد مشممكمة   (11بالميمماه وياصممة امممالح المتبيممراتيمما تمممر ب
ارتفماع  ، كمذلن من ايونات الكموريدات في عينات ميماه اابمار المدروسمة

 ،1-ممغمم  لتمر (63-557) لتتراوح معدالتيا بين ايونات الكبريتات تركيز
اذا كمان الكماتيون  السميماو ويسبب االسيال  لممياه الطعم المر مما يعطي

النمميم  ويعممود االرتفمماع النسممبي فممي، (48بالمرافممق لممو ىممو ايممون المغنيسمميوم
منطنمة الدراسمة التمي فمي الل طبيعة الصيور الجيولوجية لتكموين الفتحمة 

عمميممات التحمممل البممايولوجي لممممواد ه الجوفيممة، فضممال عممن ايمميمما المبمممر ت
المذ   Thiobacillus denitrificatisالبروتينية بفعل بكتريما الكبريمت 

  (29,1بكما في المعادالت االتيةيتأكسد ىوا يا الل ايونات الكبريتات 
               

           
→                         

S
=
+2H

+
→H2S      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (9)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم وقائع 

32 

 واالنحراف القياسي لمياه ابار منطقة الدراسةنتائج تحميل  لمحدود العميا والدنيا والمعدالت   (5)الجدول 
 االبار         

 الصفة     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Na 

 

Mean 72 52 47 60 56 63 50 63 60 55 

Min 30 28 22 24 30 26 20 22 24 24 

Max 110 74 70 92 100 124 88 106 128 92 

 Sd 23 16 16 20 19 25 21 26 34 17 

Cl 

 

Mean 88 58 57 67 56 69 53 69 71 63 

Min 70 51 44 55 47 57 33 48 42 55 

Max 109 78 79 76 65 122 70 93 95 80 

 Sd 9.9 8.3 10.6 6.6 5.1 17.6 12.7 12.2 14.4 6.9 

SO4 

 

Mean 554 557 531 489 63 544 427 528 525 514 

Min 330 359 462 368 26 456 236 402 380 404 

Max 760 764 594 780 124 725 694 688 633 660 

 Sd 125 131 40 124 25 84 154 83 80 77 

PO4 

 

Mean 0.521 0.131 0.239 0.159 0.143 0.162 0.151 0.142 0.163 0.259 

Min 0.017 0.033 0.055 0.022 0061 0.028 0.066 0.044 0.056 0.078 

Max 1.22 0.344 0.94 0.3 0.3 0.577 0.361 0.372 0.472 0.842 

 Sd 0.489 0.087 0.265 0.076 0.079 0.164 0.094 0.098 0.119 0.209 

NO3 

 

Mean 10.22 3.16 2.49 3.59 8.19 9.58 6.03 5.91 4.40 2.84 

Min 4.4 1.07 0.94 1.39 7.29 7.85 3.18 2.21 1.79 1.79 

Max 12.6 7.97 4.6 9.26 8.86 12.27 12.24 9.6 9.76 4.91 

 Sd 2.79 1.94 1.24 2.31 0.54 1.37 2.43 2.29 2.58 0.92 

TPC
*

 Mean 12.8 13.1 14.9 15.7 16.3 16.4 14.0 14.6 13.6 16.2 

Min 0.5 1.94 1.76 0.2 0.6 1.3 1.4 1 0.4 2.72 

Max 33.2 36.4 35.8 41.8 42 31.9 36.5 23.3 33.1 36.5 

 Sd 10.9 11.9 13.5 14.7 13.9 9.7 11.6 8.6 11.7 11.7 

F. C
**

 

 

Mean 0.0 0.0 0.0 2 13.1 0.0 1.8 2.5 0.0 521 

Min 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 

Max 0.0 0.0 0.0 16 93 0.0 5.1 16 0.0 1400 

 Sd 0.0 0.0 0.0 6.1 30 0.0 1.34 5.63 0.0 513 

* × 10
3

خلية.مل
مل 100** خلية.   -1

1-
 

 

 

H2S + 2O2 
           
→       H2SO4   

أن بم (5)نتما خ المبينمة فمي الجمدول ال فاشمارت الفوسمفات بالنسبة اليونات
-521-0)تراوحمت المعمدالت بمين  تراكيمز كانمت منيفضمة؛ اذالمعدالت 

  ويعممزا سممبب انيفمماض النمميم الممل ميممل الفوسممفات 1-ممغممم  لتممر (0.131
ي الرواسممب االمتمزاز بمعممادن الطمين والمركبممات العضموية والتجمممع فمالمل 

  (45ببشكل فوسفات الكالسيوم
تمممأثيرات  لمممو فمممي ميممماه الشمممرب ىممماارتفممماع تركيز  امممما ايونمممات النتمممرات فمممان

 blue babyيطيممرة فممي صممحة المسممتيمكين كمممرض زرقممة االطفممال 

disease وتشمممممير الدراسمممممات المممممل امكانيمممممة اصمممممابة كبمممممار السمممممن بيمممممذا  
كسمرطان المرض، فضال عن االصابة بالعديمد ممن االممراض السمرطانية 

 (5)وبينممممت النتمممما خ الممممواردة فممممي الجممممدول  (34بالمعممممدة والبنكريمممماس   المممم 
ممغمم   (2.49-10.22) بمين يااالرتفاع النسبي لمنيم؛ اذ تراوحت معمدالت

المرتفعممة ليمما يطممورة عمممل الصممحة العامممة عنممد وجممود وىممذه النمميم  1-لتممر
المركبمممات العضمممموية وفضممممالت الحيوانممممات التممممي تكممممون مصممممدرا  لتكمممموين 
االمينمممات الثانويمممة بفعمممل النشممماطات البكتيريمممة والتمممي تتفاعمممل ممممع ايونمممات 
النتريممت لتكمموين مركبممات النتممروز امممين التممي ليمما تممأثير محفممز ل صممابة 

وتعمممد العينمممات المدروسمممة   (31بات الوراثيمممةانية والطفمممر بممماألمراض السمممرط
 جميعيا ضمن الحدود المناسبة لالستعماالت كافة 

 Bacterial Propertiesالخصائص البكتيرية    -3
من الم شرات الميممة لمتعمرل المل درجمة ثمموث الميماه الجوفيمة بالبكتيريما 
اليوا ية والالىوا ية االيتياريمة وغيمر ذاتيمة التغذيمة، وىمذا العمدد ال يشممل 
كممل البكتيريمما المتواجممدة فممي الميمماه، بممل اغمبيمما، نتيجممة لعممدم تمموفر وسممط 

مناسمبة وصمعوبة تموفير ظمرول غذا ي مناسمب النمواع البكتيريما جميعيما 
المل ان العمدد الكممي  (5)، واشارت النتا خ المبينة فمي الجمدول (28بلنموىا

10×  (0.2-42.0)لمبكتيريمممممما تممممممراوح بممممممين 
وبمعممممممدالت  1-يميممممممة  مممممممل 3

10× (12.8-16.4)تراوحممت بممين 
فممان العينممات وعموممما  1-يميممة  مممل 3

  (48بتجاوزة لمحدود المسموح بيا لمشربالمدروسة كميا م
 فمان E. Coliوممن ضممنيا بكتيريما  البرازيمة بكتيريما النولمونل اما بالنسبة

وجودىممما فمممي الميممماه دليمممل عممممل انيممما مموثمممة بمممالبراز  ويمكمممن اسمممتعماليا 
كمممم شمممممرات نمماجممممممحة لمممتمممممأكد مممممممن وجممممممود تمممممممموث بمممممراز  حمممديمممممث لممميممممماه 

، واشممممارت (22,11بمن وجممممود ميمممماطر صمممحية ممممن اسمممتيدامووالمتحمذممممير مممم
 ( الممل ان اعممداد بكتيريمما النولممون البرازيممو5النتمما خ  المبينممة فممي الجممدول ب

ميمماه  ، وىممذا ي كممد تممموث1-ممل100يميممة   (0.0– 1400)تراوحمت بممين 
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 والفجمموات الشممنوق عممن طريممقنتيجممة لتسممرب الميمماه العادمممة الييمما  االبممار
  (9بالتي قد تحدث في الطبنات الجيولوجية

 Assessment of water qualityتقيـيم نوعيـة الميـاه لمشـرب 

for drinking  
عمممممل اربعممممة عشممممر معيممممارا  لتنيمممميم ميمممماه اابممممار  وديمممملق الميممممطبتممممم ت    

تشممممير النتمممما خ المبينممممة فممممي و المدروسممممة لمشممممرب واالسممممتعماالت المدنيممممة 
؛ اذ كانممت اعمممل (237-562)بممين  WQI ( الممل تممراوح قمميم6الجممدول ب

وادنمممل النمميم فممي عينمممات  10النمميم فممي العينممات الما يمممة المدروسممة لمب ممر 
لتصممممنيل الميمممماه نجممممد ان  (3)ولممممد  منارنممممة النتمممما خ بالجممممدول  2الب ممممر 

% مممن الميمماه الجوفيممة لمنطنممة الدراسممة كممان مممن نمموع الميمماه الردي ممة 80
% 20و (9، 8، 7، 6، 9، 3، 4، 1  االبممارميماه  بVery Poorجمدا 

بميماه الب مر  Unsuitable  واالسمتيدامات المنزليمة غير مناسمبة لمشمرب
ىممو بسممبب ارتفمماع تراكيممز  ا التممرد  فممي نوعيممة ميمماه اابمماروىممذ (14، 5

اغمممب المعممايير المدروسممة عممن الحممدود العميمما المسممموح بيمما لميمماه الشممرب 
 والناعديممة T. hardnessوالعسممرة الكميمة  EC25كالتوصميمية الكيربا يممة 

فضممال عمممن التمممموث  SO4وايونممات الكبريتمممات  T. Alkalinityالكميممة 
، اممما االرتفمماع العممالي لنيمممة Bacterial contamination البكتيممر  

فيعود بالدرجة االساسية الل ارتفماع اعمداد  10معامل نوعية المياه لمب ر 
؛ اذ يالحممظ طيمممة مممدة الدراسممة F. coliformبكتيريمما النولممون البرازيممة 

وكمذلن ارتفماع قميم  Qiمن الجدول االرتفماع الواضم  لنميم معمدل النوعيمة 
لممعممايير المممذكورة اعمماله، ومممما يوكممد بممان العامممل Sli الممدليل الفرعممي 

المممر يس لتمممرد  نوعيمممة الميممماه المدروسمممة ىمممو التمممموث البكتيمممر  بمممان قممميم 
االيمممر   معمممدل النوعيمممة والمممدليل الفرعمممي مرتفعمممة جمممدا منارنمممة بالمعمممايير

 ا  ترد  نوعية المياه  WQIوبالتالي ارتفاع قيم الدليل النوعي 
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Evaluation of the groundwater quality of the right side of Mosul city for 

drinking purposes using the water quality index (WQI( 
Ahmed Shehab Al-Hamdany , Abdulaziz Y.  T. Al-Saffawi 

Department of Biology , College of Education for Pure Sciences , University of Mosul , Mosul , Iraq 
 

Abstract 
The groundwater quality of ten wells was randomly distributed in the sectors of Oreibi, Rifa'i and Rapeea on the 

right side of Mosul city, northern of Iraqi, which rely on groundwater due to the destruction of the infrastructure 

of water transport networks and power transmission lines, Physico-chemical and bacteriological analyzes were 

performed, and the weighted mathematical model (WQI) was used to evaluate the quality of groundwater for 

drinking uses.    
The results indicated that dissolved oxygen concentrations dropped to 1.6 mg. l

-1
, high Electrical conductivity, 

Total Alkalinity, Total hardness, Sulfate ions, Total bacterial counts (TPC) and Fecal coliform counts which 

reched to (3943) µS. cm -1, (400, 3550, 780) mg. l
-1

 and  (42) x 10
3
 cells. ml

-1
 and 1,400 cells. 100 ml

-1
, 

respectively, which was reflected in the water quality index (WQI) values and ranged from (229 to 562), thus 

classified the water studied between Very Poor to Unfit for drinking uses.  


