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الممخص

تضممنت ذممال الس ارسممة اجمرال حعما اللحوزممات اللالياميممة و الكيمياميممة عممال نمممااج ميممال لقرقممة احمار مممن حعمما الحممر المحي مة حمسانممة كركممو تحساممسا
ك م م مم ممج مقريم ممة جم مميمج و قريم ممة رلكم ممارر و عنم ممس ملم ممرق م مواج مم ممج م م ر ت م مريج القم ممانن  9102حتم ممال م م ر ايم ممار  9191و تم ممم قيم مماة مالكم ممسرة ،

االة،ال اممسروجانن  ،pHالتوزمما الك ربممامن  ،ECالم مواس االمرح،الاامحة،الكميممة  ، TDSاالوكس ممجاج الممماال مممن المممال  ، Doال مممل الح ممااولوجن

لروكسممجاج  ، BODالعسمرة  ،المموحممة واتضمما ارتلممام قمميم ا  ECو  TDSو المموحممة مممن بمممر ملممرق مواج محارن مة مم االحممار المسروسممة حاممث

بمغممت μs/cm 0192

و  mg/L 514و  mg/L 16.0عمممال الت موالن شممر

م ر ممحا اممما ال مممل الحممااولوجن لروكسممجاج  BOD5محممس سممج

اعمممال قيمممة لممه مممن م ر كممانوج االو اا بمغممت  mg/L 061و كانممت جمي م ذممال النتممام مسممموح ب مما لم ممرل ضمممج المحممسسات العراقيممة والعالميممة اممما

العسرة الكمية موجمست اعممال قيممة ممن بممر قريمة رلكمارر محارنمة بححيمة االحمار المسروسمة حامث بمغمت م mg/L 533شمر
مسممموحة ب مما لم ممرل حسممل م WHOمنظمممة الزممحة العالميممة كممما سممجمت اعمممال قيمممة لمكممسرة مممن نلممة البمممر شممر

م ر ت مريج القمانن وكانمت
م ر ممحا

حاممث بمغممت 961

 NTUاما حالنسحة لروكسجاج الماال مسج بمر قرية جيمج اعمال قيمة حاث بمغمت  mg/L 66.وكانمت اعممال ممج موازملات المجنمة الكنسيمة المعنيمة
حالزحة البامية والم نية م CEOHلمال ال رل والتن تتراوح باج م . .63-0عموما وجس اج جمي االحار المسروسمة كماج الممال ما ما او نوعيمة جامسة
و ال ي ك أر عامق زحن لرنساج و الحاوانات و لسحن الملروعات والمحازا الموسمية من تم المنا ق لحس االج .
الكممات المفتاحية  :الميال الجومية  ،االحار  ،كركو  .الشزامص النوعية لممال

المقدمة
م كمة عالمية حسبل الحاجة الماسة اليه] .[5,4لمال اجمل اج ال تتمر

المال ذو اية مج ايات هللا الار اكرمنما ب ما كمما اكرذما سمححانه َ و َج َعْمَنما
ِم ممج اْلم م ِ
مال ءكم م َ ممنل سم ممورة االنبي ممال * *51اا يعتب ممر الم ممال عزم ممل
َ َ
ْ
الحياة و ال تستمر الحيماة بسونمه كمما يعمس ممج اكقر،مركحمات الموجموسة و

منسممول ن ممرر سجمممة و اللمرات بم اجممل اتشمماا ش موات عمميممة مسروسممة

ق ممس ع ممر اإلنس مماج أذمي ممة الم ممال ويس ممتعاج ح ممه خسال أ ارض ممه المشتمل ممة

ش ممر ممحة الم ممال  ،و م ممج ذ ممال الحم ممو و

ذممال الم ممكمة جانحمما و شازممة مممن ذ مال الظممرو
لمعالج ممة االلم ممة و تشلام م

االسممتقنامية و ذممن قمممة

اذم مما بنممال السممسوس عمممال االن ممار و تغااممر ممرق الممرر التحماسيممة و تر ماس

] .[1المال عحارة عج مرّكل كيميامن مريس مج نوعمه ذا يسمتشسم كمماال

لمعساس مج الممواس و لمه الحابميمة عممال تكمويج اخوازمر ال اسروجانيمة و لمه

اسممت ر المممال وتحتمماج ذممال االج مرالات الممال وعممن مممج قب م الحكومممة و

ح اررة نوعيمة عاليمة وذمو المماسة الوحامسة الموجموسة بمقرث حماالت مالياميمة

ال ممعل واج اممسر كممر مممن م ش ممورة االسممتحواا عمممال حزممص الع مراق

م زمممحة و سمماممة و اليممة عنممس سرجممة الح م اررة والضممغ العاسيممة كممما

المامي ممة ] .[6ل ممال اج ممل اسارة ومتاحع ممة نوعي ممة م ممورس الم ممال سم موال ك مماج

اوضمما ] .[2و تعتبممر م ممكمة قمممة المممال م ممج الرك مامل االساسممية لرم ممج

سم م م حن او ج م ممومن حز م ممورة جا م ممسة و الح م ممس م م ممج مز م مماسر التم م مموث مم م م

الحومن شازة من المنا ق الجامة و محه الجاممة و التمن تكموج مزماسر
الممال ما ما ممج سو الجموار كمما مممن بممسنا الحبامل ممما يضما

االسممتمرار حالس ارسممات النوعيممة لمزمماسر المممال المشتملممة و الوقممو

ار حسث ارئ ].[7

ت ساممسات

عمممال

و تح ممسيات اسم ممتراتاجية الم ممال جانم ممل التحم ممسيات المناشيم ممة و قمم ممة سم ممحو

 ت م ممس

االم ممار] .[3و ذنمما حعمما التحممارير الحساقممة ت ممار ذلممال أج الحممرول

الز ممالحة لمل ارع ممة م ممن حع مما اح ممار الح ممر المحي ممة حمسان ممة كرك ممو و

الحاسمممة سممو

تكمموج حسممبل الممال مممما اس الممال تحممو المممة المممال الممال

55

الس ارس م ممة ال م ممال معرم م ممة مح م ممسسات و نوعي م ممة المم م مال الج م ممومن

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج1
ذيض مماح سور الم ممال الج ممومن و أذمات ممه م ممن حم م م ممكمة ت ممومار

كانممت االحممار مغمح مة اللوذممة و حلممر حعض م ا بواس م ة الزممسم و ال ممرق

سم موال

والحعا االشر بواس ة ال ريحة الحملونيةم برينة و كماج اشتيمار الحمار

حالوقت الحاضر أو مستححر.

المواد وطرائق العمل

مممن ذممال الس ارسممة ضمممج المنمما ق المحي ممة حمسانممة كركممو

حسممبل قمممة الححمموث والس ارسممات العمميممة عمممال المممال الجممومن مممن المن حممة

 -0وصففم منطقففة الدراسففة -:تحم من حممة الس ارسممة مممن حعمما المنمما ق
المحي ممة حمسان ممة كرك ممو حا ممث تحم م

ممما

وض مواحا ا

الماكورة ولممال الجمومن أذميمة شازمة لمن حمة الس ارسمة ممج شمر أق مرل

م مرقن محامظ ممة كرك ممو ،

عممال الحياة االقتزاسية واالجتماعية لممن حمة حسمبل قممة الممال السم حن

تتممولم االحممار المشتملممة و تكمموج أعماق مما مشتملممة حاممث تراوحممت اخعممماق

ما ا.

بمماج  951 -011م وزممنلت ضمممج الحممار العميحممة  deep wellsو

جدول ( )5مواصفات ابار الدراسة الحالية
رقم البئر

الموقع

W1

قرية رلكارر

W2

قرية جيمج

ملرق واج

W3

العمق

العمر

قطر فوهة

االستخدام

0أن

لسحن أ جار الليتوج واالاوكالبتوة واالستشسامات المنللية
يستشسم لم رل وسحن الما ية ورر الملروعات واالستشسامات الاومية
لسحن أنوام مشتملة مج اخ جار واالستشسامات المنللية

البئر

بالمتر
02.

(سنة)
0

011

01

5أن

031

00

 0أن

شكل ( )5خارطة تبين منطقة الدراسة وتوزيع اآلبار
 -2جمففع العينففات  :تممم البممسل بجم م العانممات ابتممسال مممج البمممر االو و
حتال البمر االشار
مترة الشتر

عانات المال و اجرت التحالا الكيمياوية و اللالياوية عما ما .و تمم الم

من مشتبرات سوامر مالمال و البامة و المجارر من مسانة كركو .

ريا خج اع ال مترة لمنية كاميمة ممج التكم اررات و

الموسم المناشن إلع مال امضم تعريم

 -3الفحوصات المدروسة

لشزمامص الممال

الجومن من المن حة المسروسة وس ارسمة التغامرات ممن شزمامص ممال تمم
االحار مج

ر ت ريج القانن  9102ولغاية

 -5-3العكورة(الكدرة) -:Turbidity،،،قيست العكورة عنمس الوزمو

ر ايار  9120حامث تمم

الال،المشتبر واستشسم ج ال نموم Turbidity HANNA LP2000

السممماح لشممروج مممال البمممر لمممسة ع ممر سقممامق حعممس ال م تممم مم م قنممانن

 meterال ممار يح ممية العك ممورة بوح ممسة،م نلق ممالاج وح ممسة ك ممسرة اا ت ممم رج

المالم م م حأق م م ،مسم ممحة ذواميم ممة وال م م مم ممج اج م م الحلم مما عمم ممال الش م مواص

العانات ح ك جاس الال اج ملجت العانة حعمس الم تمم ممم شميمة الحيماة

الكيمياوي ممة و اللالياويم ممة لممم ممال عنم ممس النحم م  .و لحم ممس تم ممم اسم ممتشسام قنم ممانن

الال العرممة المش مرة وتمم التأكمس ممج عمسم وجموس محاعمات ذواميمة وكمال

بولم م م م م م ممن اقمماج اات حجمم  063لتمر لملحوزمات الكيمياويمة و اللالياويمة
مم

استح ارريه الج ال.

س م الحنممانن قممرث م مرات حمممال العانممة قب م أشمما عانممات المممال مممن

 -2-3االس،الهيدروجيني-:pH،

ح مماج اس ممتعممت قن ممانن شاز ممة مونكم ممر اات اللوذ ممة الض مميحة و الغ ممال

قيست سرجة ا  pHلعانمات الممال وتمم اسمتشسام ج مال  pHmeterوحعمس

المحكم مج سعة  250م أستشسمت لجمم عانمات االوكسمجاج المماال

ال تم معاارة ،الج ال حالمحالا السارمة.

خج م الحضممج مممن وتممم نح م النمممااج بواس م ة حاويممة م Boxمسممتشسما

 -3-3التوصففيل الكهربففائي Conductivity

الممقم مممن االيممام الحممارة لمحلمما عمممال الحم اررة بسرجممة م 6-4ممممور تحريحمما

اسممتشسم ج ممال نمموم م EC meterزممن

ال ممال اج ت ممتم اللحوز ممات حع ممس الوز ممو ذل ممال المشتب ممر] .[8,9اا جمع ممت
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 -:Electricalتممم

مممن  Chinaحعممس معمماارة
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الج ممال وتممم قيمماة قابميممة التوزمما الك ربممامن وعبممر عممج النتممام بوحممسة

اا كانت معسالت ا م NTU 16.3 ، 1611 ،0633عممال التموالن .وسمبل

ممايكروسيمنة/سم .

انشلمماا قمميم العكممارة مممن االحممار المسروسممة ربممما يعمموس الممال تر مما المممال

-4-3قيففففاس المموحففففة  -: Salinityت ممم حس ممال المموح ممة حاالعتم مماس

ش ممر

حح ممات ارا و ذل ممال ك مموج حرك ممة المم مال الج ممومن ح ام ممة او م ممن

تكموج اركمسة نسممبيا ممن حعمما اخحيماج او يعموس السممبل ل بيعمة الزممشور

عم ممال ق مميم التوز مما الك رب ممامن لعان ممات الم ممال عم ممال وم ممق ريحم مة ][10

والتربة التن اتواجس ما ا المال الجومن].[12

وعبر عج النتام بوحسة م /لتر كما موضا حالمعاسلة:
78)/(1589.08) . 0Salinity = ( EC-1
 -5-3المواد الصمبة الذائبفة الكميفة -:Total Dissolved Solids

تممم اسممتشسام ريحممة ] [8لحيمماة الممواس الزمممحة الاامحممة ،الكميممة وعبممر عممج
النتام بوحسة ممغم/لتر .
 -6-3األوكسجين المذاب -:Dissolved Oxygen
ق م ممية االوكس م ممجاج الم م مماال م م ممن الم م ممال ححمي م مما و ت م ممم اس م ممتشسام ج م ممال
م oxygen meter ezزمن ،من  Taiwanكمما وزمل ا ] [8حعمس

شكل ( )5يوضح قيم الكدرة في االبار المدروسة بوحدة NTU

معاارة الج ال عنس ك قرالة وتم التعبار عج النتام ل ممغم/لتر.
Biological Oxygen

 -2االس الهيففدروجيني  -:يعممس االة ال اممسروجانن مممن المممال الجممومن

 -: Demandتممم حسممال المت مممل الحاممور لروكسممجاج كممما وزمملت

م ممج المع ممااار الم م ممة الت ممن ت ممشقر عم ممال ز ممحة االنس مماج ح ممك محا ممر

 -7-3الطمففب البففايولوجي لالوكسفففجين

] .[25ذا أظ مرت نتمام الس ارسمة معممسالت قميم االة ال امسروجانن كانممت

من ] [8وعبر عج النتام بوحسة ممغم/لتر حسل المعاسلة التالية:
BOD5 = DO0 - DO5
 -8-3العسففرة الكميففة  -:T. Hardnessتم َمم قيمماة العس مرة الكميممة

و سممجمت اسنممال قيمممة  7.57مممن بمممر قريممة جمميمج مممن م ر ايممار و قممس

بوحسة ممغم/لتر.

ت ريج القانن  .نجس اج مال ا مل االحار المسروسمة كانمت قماممة التابمال

م 7.78 ، 7.79 ، 7.81عمممال التموالن كممما موضمما مممن ممك رقممم م9

لمعان ممات حأس ممتشسام ال ريح ممة الموز ممومة م ممج قبم م ] .[8وس ممجمت النت ممام

سممجمت اعمممال قيمممة  7.92مممن البمممر الواق م عنممس ملممرق مواج مممن م ر

النتائج و المناقشة

من قيم ا و قريحة مج حالة التعاس و يعم ال سمبل الم المال قابميمة معاسلمة

 -5العكارة  -:تعر حأن ا محيماة كميمة ا معة الضمول الممنعكة حلعم

الحامضم م م ممية لممم م م ممال والتم م م ممرل الغنيم م م ممة حم م م ممامرح الكاربونم م م ممات م CO3و

السقامق العالحة وال اممات الحاوانية والنحاتية من عموس الممال بمسال ممج اج

البيكاربونات م.[26] HCO3

تمر اال عة ح ك مستحيم ] .[11ولحس ظ رت قيمة العكمارة شمر الممسة
المسروسممة قمميم متسنيممة مممن جمي م الحممار كممما موضمما مممن ممك رقممم م0

شكل ( )2يوضح قيم االس الهيدروجيني pHفي االبار المدروسة
التوزم م ممامية الك رباميم م ممة و تعم م ممس ذم م ممال ال ريحم م ممة اخكقم م ممر م م مماوعا لتحسام م ممس

 -3التوصففيل الكهربففائي و المموحففة -:يعممر التوزمما الك ربممامن حأنممه

المموحممة] .[8سممجمت معممسالت قمميم التوزممامية الك رباميممة مممن ممك رقممم

تعبار عسسر عمال قابمية نمواج مامن لتوزما الك ربمامن و يعتممس عممال

م 5حام م م ممث كانم م م ممت معم م م ممسالت ا م μs/cm 003 ، 660 ، 944عمم م م ممال

التركال الكمن لممواس المتأانة الاامحة من الممال وتتناسمل رسيما مم سرجمة

التم موالن .ام مما مع ممسالت ق مميم المموح ممة مس ممجمت م1632 ، 1693 ، 1606

الحم اررة لن مما تليممس سممرعة تممأاج االمممرح مممن المممال وتحمماة بوحممسة ].[13

 g/Lكمم مما مم ممن م ممك رقم ممم م . 0و قم ممس يكم مموج سم ممبل تحم ممااج النتم ممام ذلم ممال

امم مما المموحم ممة متحم ممسس ح ريحم ممة ام ممر محا م مرة و ال م م عم ممج ريم ممق قيم مماة
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االشترمات من التكويج الجاولوجن باج المنا ق و التابمال ممن سرجمات

و السولماتي م م ممة حا م م ممث ت م م ممشسر اوح م م مماج ححات م م مما الممحي م م ممة ال م م ممال ارتل م م ممام

حم اررة المممال التممن تليممس مممج سممرعة تممأقار االمممرح مممن المممال معنممس ارتلممام

التوزمامية ] .[14و كماج ممال ممن البممر االو و القالمث ممج النموم

-C3

مشتبر المموحة اخمريكن حاث تتمراوح قميم

سرجممة ح م اررة المممال سرجممة واحممسة تمملساس قمميم التوزممامية  %9كممال قممرل

عالن المموحة حسل تزنا

الحمار وحعممسذا عممج المزمماسر الماميمة اا تممنشلا قيمممة التوزممامية حسممبل

التوزمامية بمماجم 9931_631اممما البممر القممانن كمماج النموم  C2متوسم

انشلاا مجموم االمرح الاامحمة و تعتممس عممال توليم الزمشور الجاريمة

المموحة حاث تتراوح قيم التوزامية باجم.[17] 631_931

شكل ( )3يوضح قيم التوصيل الكهربائي  Ecفي االبار المدروسة بوحدة μs/cm

شكل ( )4يوضح قيم المموحة في االبار المدروسة بوحدة g/L
المامي ممة م CaSo4.2H2oو كاربون ممات الكاليس مماوم الرمامي ممة مCaSo4

 -4المواد الصمبة الذائبة الكمية  -:تعر حأن ما جميم االممرح الاامحمة

وذ ممن عح ممارة ع ممج ز ممشور ني ممة حم مأمرح ل مما قابمي ممة ال مماوحاج م ممن الم ممال

ممن الممال التممن ،تححمال او تترسمل حعممس عمميمة التبشامر و مممج قمم التجلام

الج ممومن ] .[16و ك مماج الم ممال م ممن االح ممار المسروس ممة حس ممل تز ممنا

ممن سرجممة حم اررة ال تليمس عممج مْ 105م ] .[17سممجمت معممسالت الممواس
الاامح ممة الكمي ممة قيم مما م mg/L 0.. ، 916 ، 51.عم ممال التم موالن .كم مما

مشتبممر المموحممة اخمريكممن حالنسممحة لرمممرح الاامحممة مممج النمموم متوس م
المموحم ممة  C2حام ممث تراوحم ممت قم مميم االمم ممرح الاامحم ممة بم مماج م011_0.1

م ممن م ممك رق ممم م 3و تعم مموس ذ ممال االشترمم ممات حس ممبل االشترمم ممات مم ممن

].[17

بيعة تكمويج ال ححمات الجاولوجيمة التمن اتشمم ما الممال و يممر ذماا الممال
مم ممن ال ححم ممات الغنيم ممة حم ممأالمرح المتبش م مرات مق م م كاربونم ممات الكاليسم مماوم

شكل ( )5يوضح قيم المواد الذائبة الكمية  T D Sفي االّبار المدروسه بوحدة mg/L
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الحمميم قممس تجمماولت الحممسوس المسممموح ب مما لم ممرل حسممل منظمممة الزممحة

 -5األوكسفجين المففذاب -:يعتبممر االوكسمجاج الممماال ممن المممال و احممس

العالميمة والحالغمة  .[19] mg/L3ربمما يكموج سمبل ارتلمام اخوكسمجاج

مج اذمم معمااار الممال حسمبل اع اممه معموممات عمج حالمة الجسمم الممامن

مممن االحممار المسروسممة الممال وجمموس مسممامات مممن التءربممة و قممس يكمموج السممبل
ذ ممو انشل مماا سرجم مات الحم م اررة و ارتل ممام منس ممول المم مال الج ممومن حس ممبل

مقم تمومر المغممايات الناتجمة عممج ان م ة االيضممية لمكامنمات المج ريممة و
عممج عمميممة التمقا م الضممومن و التممموث] .[18وتممم تسممجا معممسالت قمميم

االم ار و الرر،و يعتمس سرعة اوحاج االّوكسمجاج ممن ممال االّحمار عممال

االوكس ممجاج الم مماال م ممن الم ممال كم مما موض مما م ممن ممك رق ممم م .حا ممث

حركة المال اقنال الضخ و عمال عمق المال من البمر ].[20

كانم ممت م mg/L .616 ، .630 ، .6.9عمم ممال الت م موالن .و كانم ممت ذم ممال

شكل ( )6يوضح قيم االوكسجين المذاب  Doفي االبار المدروسة بوحدة mg/L
تحز م لمم مال شممر ال ححممات الزممشرية حلع م

 -6الطمب البايولوجي لالوكسجين :يعس ال مل الحمااولوجن لروكسمجاج

ححممات التربممة و حسممل

حعس االحمار عمج مزماسر الزمر الزمحن اضمامتا المال ان ما تكموج حعامسة

معي ممار م ممم م ممن تحا مميم ج مموسة الم ممال حا ممث ي ممار ال ممال مس ممتو التم مموث

العضور من المال و يعمر حأنمه كميمة اخوكسمجاج المسمت مكة ممج قبم

عج المحي الشارجن و معلولمة أو عمج مزماسر التمموث و ممج الممرجا

الكامنات المج رية لمسة شمسة ايام و بسرجة حم اررة  ْ91م لتح ميم الممواس

أج يكوج مج باج االسحال عمق ذال الحار الار اليمس عممال  011م لماا

العضمموية المض ممامة ذل ممال الم ممال و الت ممن تم مشقر ح ممك س مممبن عم ممال نوعي ممة

مم مإج مم مال االح ممار م ممن المن ح ممة المسروس ممة يع ممس نظام م

ذل ممال ح ممس م مما م ممج

الم مال] .[21وق مس كانممت معممسالت الحمميم كممما موضمما مممن ممك رقممم م6

المموقَم مات العضم مموية] .[22و يعتبم ممر المم ممال مسم ممموح حم ممه لم م ممرل حسم ممل
الموازمملات العراقيممة حاممث يعتبممر المممال زممالا لم ممرل تحممت mg/L 3

وذن م . mg/L 0693 ، 1610 ، 0611ذج وجوس قيم متسنيمة لممت ممل

الحاممور لروكسممجاج مممن ذممال الس ارسممة يعمموس ذلممال عممي مة التَر مميا التممن

].[23

شكل ( )7يوضح الطمب البايولوجي لالوكسجين  BoDفي االبار المدروسة بوحدة mg/L
 -7العسرة  -:ت ار العسرة الال المجموم الكمن لراونمات الموجحمة اات

م . mg/L 913، 066 ، 503ءام مرجا م ممن الغال ممل ظ ممور ق م ّميم العسم مرة
الجاول مموجن
م ممن مم مال االح ممار ال ممال ذ مماا المس ممتو حس ممبل بيع ممة التك م ّ
مويج ء

الممورس الممامن اا تكموج ممن الممال السم حن اقم مممج

مممج كبريتممات الكالسمماوم و حجممر الكمممة التممن تعتبممر المزمماسر الرميسممية

التكامش المتعسس مقم ااونمات الكالسماوم و المغنيسماوم اضمامة المال ااونمات
الحسامس و المنغناممل لكممج بتراكامل قمامممة جممسا ويشتمم
ممن الممال حمأشتر

من،المن حة التن توجس ما ا ذال االحار و التن تحتمور عممال نسمل عاليمة

تركاممل العسمرة الكميممة

لعسرة المال].[3

المممال الجممومن ححسممل بيعممة التكممويج الجاولمموجن ال مار يمممر ب ما الم مال
] .[24كمما ممن ممك رقمم م 1حاممث سمجمت معمسالت قمميم العسمرة الكميممة
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mg/L  في االبار المدروسة بوحدةT.H ) يوضح العسرة الكمية8( شكل
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Evaluation of some quality characteristics of water wells for selected sites in
Kirkuk Governorate
Ayoub Abd Al-Salam Hamed , Abd Ahmad Erdini
Department of Life Sciences-College of Education for Girls-University of Tikrit , Tikrit , Iraq
Abstract
The paper conducted physical and chemical studies on the water of three wells in the areas surrounding the city
of Kirkuk, specifically in the village of Chemin, the village of Rizkari and the Shwan Junction. The study was
carried out for a period of six months from November 2019 until May 2020. The test conducted on (Turbidity,
pH, electrical conductivity EC , Total Dissolved Solids TDS , Dissolved Oxygen Do, Biochemical Oxygen
Demand BOD5 , salinity, Total Hardness). The values of EC, TDS, and salinity showed high values in the well of
the Schwann Junction compared to the rest studied wells which reached 1029 μs / cm and 514 mg/ liter and 0.64
g / liter, respectively, during February. While the BOD5, its highest value was recorded in December, when it
reached 1.8 mg / liter. The results of the EC, TDS, salinity and BOD 5 were within the permissible limits for
drinking according to Iraqi Central Organization for Standardization and Control (ICOSC) and the World Health
Organization (WHO). As for total hardness, its highest value was recorded in the well of Rizgary village
compared to the rest of the wells studied, as it reached )355) mg/liter, during November which also were within
the permissible limits for drinking according to ICOSC and WHO. The highest value of Turbidity is recorded in
the same well during February, when it was 2.8 NTU. As for dissolved oxygen, the Chemin village well
recorded the highest value, reaching 7.6 mg/liter, and it was higher than specifications of Canadian Committee
on Environmental and Occupational Health )CEOH( for drinking water, which ranges between (4-6.5)6 In
general, it was found that the water of all the studied wells have recorded acceptable quality according to the
international standards and did not affect the health of humans, animals or irrigation in those areas.
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