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 الممخص
اممسا  تضممنت ذممال السراسممة اجممرال حعما اللحوزممات اللالياميممة و الكيمياميممة عممال نمممااج ميممال لقرقممة احمار مممن حعمما الحممر  المحي مة حمسانممة كركممو  تحس

، و تممممم قيمممماة مالكممممسرة  9191حتممممال  مممم ر ايممممار  9102كمممم  مممممج مقريممممة جمممميمج و قريممممة رلكممممارر و عنممممس ملممممرق  ممممواج  مممممج  مممم ر ت ممممريج القممممانن 
 ، ال ممممل الحمممااولوجن Do، االوكسمممجاج المممماال ممممن الممممال  TDSالكميمممة ،الاامحة،، الممممواس االمرحECالك ربمممامن  ، التوزممما pHال امممسروجانن ،االة

حاممث  االحممار المسروسممةممم   ةمحارنمم مممن بمممر ملممرق  ممواج  المموحممة و  TDSو  EC واتضمما ارتلممام قمميم ا   العسممرة ، المموحممة،   BOD لروكسممجاج
محممس سممج   BOD5اممما ال مممل الحممااولوجن لروكسممجاج عمممال التمموالن شممر   مم ر  ممحا   mg/L  16.0و  mg/L  514و  μs/cm  0192 بمغممت

اممما  المحممسسات العراقيممة والعالميممة ضمممجمسممموح ب مما لم ممرل جميمم  ذممال النتممام  كانممت  و mg/L 061اعمممال قيمممة لممه مممن  مم ر كممانوج االو  اا بمغممت 
شمر   م ر ت مريج القمانن وكانمت  mg/L  533م ممن بممر قريمة رلكمارر محارنمة بححيمة االحمار المسروسمة حامث  بمغمت ةاعممال قيممت لعسرة الكمية موجمسا

 961   منظمممة الزممحة العالميممة كممما سممجمت اعمممال  قيمممة لمكممسرة مممن نلممة البمممر شممر   مم ر  ممحا   حاممث بمغممتWHOب مما لم ممرل حسممل ممسممموحة 
NTU  66قرية جيمج اعمال قيمة حاث بمغمت اما حالنسحة لروكسجاج الماال مسج  بمر. mg/L  وكانمت اعممال ممج موازملات المجنمة الكنسيمة المعنيمة

وجس اج جمي  االحار المسروسمة كماج الممال ما ما او نوعيمة جامسة  . عموما  63.-0لمال ال رل والتن تتراوح باج م  CEOHم حالزحة البامية والم نية
 لحس االج .و الحاوانات و لسحن الملروعات والمحازا  الموسمية من تم  المنا ق  و ال ي ك  أر عامق زحن لرنساج

 الميال الجومية ، االحار ، كركو  . الشزامص النوعية لممال الكممات المفتاحية :
 

 المقدمة
َوَجَعْمَنما المال ذو اية مج ايات هللا الار اكرمنما ب ما كمما اكرذما سمححانه 

مممم   َ ممممْنل   اا يعتبممممر المممممال عزممممل  *51*سممممورة االنبيممممال  ِمممممَج اْلَممممماِل كء
مركحمات الموجموسة و ،مر الحيماة بسونمه كمما يعمس ممج اكقرالحياة و ال تست

اإلنسممماج  أذميمممة الممممال ويسمممتعاج حمممه خسال أ راضمممه المشتملمممة  عمممر قمممس 
. المال عحارة عج مرّكل كيميامن مريس مج نوعمه ذا يسمتشسم كمماال [1]

لمعساس مج الممواس و لمه الحابميمة عممال تكمويج اخوازمر ال اسروجانيمة و لمه 
حرارة نوعيمة عاليمة وذمو المماسة الوحامسة الموجموسة بمقرث حماالت مالياميمة 

حة و سممماممة و  اليمممة   عنمممس سرجمممة الحمممرارة والضمممغ  العاسيمممة كمممما م زمممم
امل االساسمممية لرممممج . و تعتبمممر م مممكمة قممممة الممممال ممممج الركممم[2]اوضممما 

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

جية  الممممال جانممممل التحممممسيات المناشيممممة و قمممممة سممممحو  و تحممممسيات اسممممتراتا
ج الحممرول ت ممار ذلممال أ الحساقممة  حعمما التحممارير ذنمما . و [3]االم ممار

ال  مممما اس  الممال تحممو  المممة المممال الممال الحاسمممة سممو  تكمموج حسممبل الممم

. لمال  اجمل اج ال تتمر  [5,4]م كمة عالمية حسبل الحاجة الماسة اليه
ال الظممرو  االسممتقنامية و ذممن قمممة ذممال الم ممكمة جانحمما و شازممة مممن ذمم

منسممول ن ممرر سجمممة و اللممرات بمم  اجممل اتشمماا ش مموات عمميممة مسروسممة 
لمعالجمممة االلممممة و تشلاممم  ش مممر  مممحة الممممال ، و ممممج ذمممال الحممممو  و 
اس اذم مما بنممال السممسوس عمممال االن ممار و تغااممر  ممرق الممرر التحماسيممة و تر مم

قبمم  الحكومممة و جممرالات الممال وعممن مممج اسممت ر  المممال وتحتمماج ذممال اال
ال ممعل واج اممسر  كممر مممن م  ش ممورة  االسممتحواا عمممال حزممص العممراق 

. لمممال  اجمممل اسارة ومتاحعمممة نوعيمممة ممممورس الممممال سممموال كممماج [6]الماميمممة 
سممممم حن او جمممممومن حزمممممورة جامممممسة و الحمممممس ممممممج مزممممماسر التمممممموث مممممم  
االسممتمرار حالسراسممات النوعيممة لمزمماسر المممال المشتملممة و الوقممو  عمممال 

 .[7]ئ ار حسث  ار 
  الجممممممومن  النوعيممممممة الممممممم معرمممممممة محممممممسسات وت ممممممس  السراسممممممة الممممممال

و  مممممن حعمممما احممممار الحممممر  المحي ممممة حمسانممممة كركممممو الزممممالحة لملراعممممة 
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سممموال    و أذماتمممه ممممن حممم  م مممكمة تمممومار  الممممال الجمممومنذيضممماح سور 
 .حالوقت الحاضر أو مستححر

 العمل وطرائقواد مال
حعمما المنمما ق  مممن تحمم  من حممة السراسممة -:صففم منطقففة الدراسففةو  -0

المحي مممة حمسانمممة كركمممو  حامممث تحممم   مممما   مممرقن محامظمممة كركمممو  ، 
اخعممماق  تراوحممتحاممث مشتملممة   مماأعماقتكمموج  تتممولم االحممار المشتملممة و

 و deep wellsزمممنلت ضممممج الحمممار العميحمممة و  م 951 -011بممماج 

 ال مممرق  و  الزممسم واسمم ةعضمم ا بحلممر ح و ة اللوذممةمغمحمم االحممار كانممت
 حمارالاشتيمار  كماج والحعا االشر بواس ة ال ريحة الحملونيةم برينة  و

وضممواحا ا   المنمما ق المحي ممة حمسانممة كركممو ضمممج  مممن ذممال السراسممة
 مممن المن حممة المممال الجممومنالعمميممة عمممال  السراسمماتو  الححمموث حسممبل قمممة
ممج شمر  أقممرل  لمن حمة السراسمة  شازمة  أذميمة ال الجمومنولمم الماكورة
حسمبل قممة الممال السم حن  الحياة االقتزاسية واالجتماعية لممن حمة عممال
 .ما ا

 

 ( مواصفات ابار الدراسة الحالية5جدول )
العمق  الموقع رقم البئر

 بالمتر

 العمر
 )سنة(

 قطر فوهة
 البئر

 االستخدام

W1  واالاوكالبتوة  واالستشسامات المنلليةلسحن أ جار الليتوج  أن 0 0 .02 قرية رلكارر 

W2  رل وسحن الما ية ورر الملروعات واالستشسامات الاوميةلم يستشسم أن 5 01 011 جيمجقرية  

W3 اخ جار واالستشسامات المنللية جلسحن أنوام مشتملة م أن  0 00 031 ملرق  واج 

 

 
 اآلبار وتوزيع الدراسة منطقة تبين خارطة (5) شكل

 

 و االو مممج البمممر  ابتممسال   جممم  العانمماتب لبممسلا تممم : جمففع العينففات -2
اع ال مترة لمنية كاميمة ممج التكمرارات و  خج   ريا  االشارحتال البمر 

امضم  تعريم  لشزمامص الممال  إلع مالالموسم المناشن  الشتر مترة 
الجومن من المن حة المسروسة وسراسمة التغامرات ممن شزمامص ممال تمم  

تمم حامث  2091 ايار  ر ولغاية  9102ت ريج القانن    راالحار مج 
قنمممانن  تمممم ممممم  الممم  ع مممر سقمممامق حعمممسلممممسة ممممال البممممر  السمممماح لشمممروج

عمممممال الشممممواص  الحلمممما اجمممم   والمممم  مممممج مسممممحة ذواميممممة،حأقمممم   مالمالمممم
قنممممانن  تممممم اسممممتشسامحممممس ل النحمممم . و عنممممسمممممال ميممممة  لو اللالياو  ويممممةالكيميا

  ويمةللالياا و ويمةلتمر لملحوزمات الكيميا 063 اات حجمم  بولممممممممممممممن اقمماج
مممن المممال  عانممات حمممال العانممة قبمم  أشمماقممرث مممرات  الحنمماننممم   سمم  

غ مممال ال ضممميحة واللوذمممة الاات  حممماج اسمممتعممت قنمممانن شازمممة مونكممممر 
أستشسمت لجمم  عانمات االوكسمجاج المماال م   250سعة  مج محكمال

  مسممتشسما Boxموتممم نحمم  النمممااج بواسمم ة حاويممة الحضممج مممن  خجمم 
 تحريحمماممممور   6-4مبسرجممة حممرارة ال لمحلمما  عمممالالممقم  مممن االيممام الحممارة 

ا جمعمممت . ا[8,9]اللحوزمممات حعمممس الوزمممو  ذلمممال المشتبمممر المممال اج تمممتم

الم  تمم و  ية عما ما.و اللالياو ية و الكيميا التحالا  تجر ا و المال عانات
   كركو .    من مسانة مجارر و البامة المال و مال وامرمن مشتبرات س

 الفحوصات المدروسة  -3
 الوزمو  عنمس رةو عكال قيست -:Turbidity،،،رة)الكدرة(و عكال -3-5
 LP2000 HANNA Turbidity  نموم ج ال واستشسمالمشتبر ،لالا

meter  رجتممممم  اا   نلقمممالاج وحممممسة كمممسرة م،بوحممممسة لعكمممورةا يحمممميةالمممار 
 شميمة الحيماة ممم تمم  حعمس الم العانة  تملج الال اججاس  ح ك  العانات
وكمال   ميمة محاعمات ذوا وجموسعمسم  تمم التأكمس ممجو ة العرممة المش مر  الال

 الج ال. استحراريه
    -:pH،الهيدروجيني،االس -3-2

وحعمس  pHmeterج مال  وتمم اسمتشسام الممال لعانمات pHا قيست سرجة 
   .السارمة حالمحالا  الج ال ،معاارة ال  تم

تممم  -:Electrical  Conductivity الكهربففائي التوصففيل -3-3
حعممس معمماارة    China مممن زممن  EC meterم اسممتشسم ج ممال نمموم
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بوحممسة عممج النتممام  عبممر الك ربممامن و  التوزمما  قيمماة قابميممةالج ممال وتممم 
 . ممايكروسيمنة/سم 

 سحاالعتممممماالمموحممممة  حسممممالتممممم  -: Salinity قيففففاس المموحففففة-3-4
 [10]ة عممممال وممممق  ريحممم عانمممات الممممالعممممال قممميم التوزممما  الك ربمممامن ل
 :موضا حالمعاسلة كمالتر  وعبر عج النتام  بوحسة  م/

Salinity  = ( EC-1078)/(1589.08) .  

 -: Total Dissolved Solidsةالذائبفة الكميف المواد الصمبة -3-5
وعبممر عممج  الكميممة ،الاامحممة الزمممحة المممواس لحيمماة [8] تممم اسممتشسام  ريحممة

 . غم/لترممالنتام  بوحسة 
     -:Dissolved Oxygen األوكسجين المذاب -3-6

اسممممممتشسام ج ممممممال تممممممم و  مممممممن المممممممال ححميمممممما   االوكسممممممجاج الممممممماال قممممممية
حعمس  [8] وزمل اكمما    Taiwan من،زمن  oxygen meter  ezم

 .غم/لترممعج النتام  ل  راعبتم التو  عنس ك  قرالةمعاارة الج ال 
 Biological Oxygenلالوكسفففجين الطمففب البففايولوجي  -3-7

Demand :-  كممما وزمملت وكسممجاج المت مممل الحاممور لر حسممالتممم
                                                               :التالية حسل المعاسلةغم/لتر مموعبر عج النتام  بوحسة  [8] من

BOD5 = DO0 - DO5 
العسممرة الكميمممة  قيمماةتمممَم  -:T. Hardnessالعسففرة الكميففة  -3-8

. وسمممجمت النتمممام  [8]الموزمممومة ممممج قبممم    ريحمممةال حأسمممتشسام لمعانمممات
 بوحسة ممغم/لتر.

 النتائج و المناقشة
محيماة كميمة ا معة الضمول الممنعكة حلعم  تعر  حأن ا  -: عكارةال  -5

ممج اج  السقامق العالحة وال اممات الحاوانية والنحاتية من عموس الممال بمسال  
ممسة الشمر   عكمارةال ةظ رت قيمولحس . [11]تمر اال عة ح ك  مستحيم 

   0رقممم م  ممك  موضمما مممنكممما  حممارجميمم  المممن  متسنيممة قمميمسممة و سر مال

 سمبلو . عممال التموالنNTU  16.3،  1611، 0633معسالت ا م كانتاا 
الممال تر مما المممال  ربممما يعمموس  المسروسممة حممارمممن اال عكممارةشلمماا قمميم الان

ممممن  اوالجمممومن ح اممممة  الذلمممال كممموج حركمممة الممممشمممر   ححمممات ارا و 
 الزممشور  بيعمةيعموس السممبل لاو  حعمما اخحيماجممن  راكمسة نسممبيا   تكموج 

 .[12]جومنمال الالالتن اتواجس ما ا  التربةو 
 

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

 

يعممس االة ال اممسروجانن مممن المممال الجممومن  -االس الهيففدروجيني : -2
ممممج المعمممااار الم ممممة التمممن تمممشقر عممممال زمممحة االنسممماج ح مممك  محا مممر 

كانممت ة ال امسروجانن معممسالت قميم اال ذا أظ مرت نتمام  السراسمة. [25]
  9م رقممم  ممك كممما موضمما مممن عمممال التمموالن   7.78،  7.79،  7.81م
مممن بممممر قريممة جممميمج مممن  ممم ر ايممار و قمممس  7.57 اسنممال قيممممة سممجمت و

مممن البمممر الواقمم  عنممس ملممرق  ممواج مممن  مم ر  7.92 سممجمت اعمممال قيمممة
نجس اج مال ا مل االحار المسروسمة كانمت قماممة التابمال  .ت ريج القانن 

قابميمة معاسلمة  الة التعاس  و يعملا سمبل الم  المالمن قيم ا و قريحة مج ح
و   CO3م الحامضممممممممية لمممممممممممال والتمممممممممرل الغنيممممممممة حمممممممممامرح الكاربونمممممممممات

 .HCO3  [26]م البيكاربونات

 

 

 في االبار المدروسة pH ( يوضح قيم االس الهيدروجيني2) شكل
 

 حأنممه التوزمما  الك ربممامنعممر  ي -:المموحففةو  الكهربففائي التوصففيل -3
تعبار عسسر عمال قابمية نمواج مامن لتوزما  الك ربمامن و يعتممس عممال 
التركال الكمن لممواس المتأانة الاامحة من الممال وتتناسمل  رسيما مم  سرجمة 

. [13]الحممرارة لن مما تليممس سممرعة تممأاج االمممرح مممن المممال وتحمماة بوحممسة 
محا ممممرة و المممم  عممممج  ريممممق قيمممماة ح ريحممممة  اممممر المموحممممة متحممممسس اممممما 

التوزممممممامية الك رباميممممممة و تعممممممس ذممممممال ال ريحممممممة اخكقممممممر  مممممماوعا لتحساممممممس 
رقمممم   ممك  ممممن لتوزمممامية الك رباميممةا مقمميمعمممسالت سممجمت . [8]المموحممة

عممممممممممال  μs/cm  003،  660،  944ممعمممممممممسالت ا  كانمممممممممتحامممممممممث   5م
  1632،  1693،  1606امممما معمممسالت قممميم المموحمممة مسمممجمت م .التممموالن

g/L تممممام  ذلممممال الن سممممبل تحممممااج كمممموج قممممس ي و  .0رقممممم م  ممممك  كممممما مممممن
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التابمال ممن سرجمات  باج المنا ق و االشترمات من التكويج الجاولوجن
حممرارة المممال التممن تليممس مممج سممرعة تممأقار االمممرح مممن المممال معنممس ارتلممام 

كممال  قممرل  %9سرجممة حممرارة المممال سرجممة واحممسة تمملساس قمميم التوزممامية 
اا تممنشلا قيمممة التوزممامية حسممبل الحمار وحعممسذا عممج المزمماسر الماميمة 

ور الجاريمة انشلاا مجموم االمرح الاامحمة و تعتممس عممال توليم  الزمش

و السولماتيمممممممة حاممممممممث تممممممممشسر اوحمممممممماج  ححات ممممممما الممحيممممممممة الممممممممال ارتلممممممممام 
-C3ممج النموم البممر االو  و القالمث  ممن ممالو كماج  . [14]التوزمامية

حاث تتمراوح قميم  حسل تزنا  مشتبر المموحة اخمريكن عالن المموحة
متوسمم   C2 النموم اممما البممر القممانن كمماج  9931_631التوزمامية بمماجم

 . [17]   631_931تتراوح قيم التوزامية باجمحاث  المموحة
 

 
 μs/cmفي االبار المدروسة بوحدة   Ec ( يوضح قيم التوصيل الكهربائي3) شكل

 

 
 g/L( يوضح قيم المموحة في االبار المدروسة بوحدة 4) شكل

  

 اامحمةال ممرحاال جميم  تعر  حأن ما -:الكمية  الذائبة الصمبة المواد -4
التجلامم   مممج قمم التبشامر و عمميمة و تترسمل حعممساتححمال ،ممن الممال التممن 

سممجمت معممسالت المممواس   .[17] مْ   105م سرجممة حممرارة ال تليمس عممج ممن
عممممال التممموالن. كمممما  mg/L  ..0،  916،  .51مقيمممما  الكميمممة الاامحمممة
مممممن  تعمممموس ذممممال االشترمممممات حسممممبل االشترمممممات   و3رقممممم م  ممممك  مممممن

الممال ذماا يممر  والممال   ما بيعة تكمويج ال ححمات الجاولوجيمة التمن اتشمم
كاربونممممات الكاليسمممماوم  المتبشممممرات مقمممم  مرحالمممممن ال ححممممات الغنيممممة حممممأ

  CaSo4م ماميمممةركاربونمممات الكاليسممماوم ال و  CaSo4.2H2oم الماميمممة
 ل ممما قابميمممة الممماوحاج ممممن الممممالمرح  أزمممشور  نيمممة حمممعحمممارة عمممج ذمممن و 

حسمممل تزمممنا  و كممماج الممممال ممممن االحمممار المسروسمممة .  [16]الجمممومن
متوسممم   مممج النممومحالنسممحة لرمممرح الاامحممة مشتبممر المموحممة اخمريكممن 

 011_0.1م حامممممث تراوحمممممت قممممميم االممممممرح الاامحمممممة بممممماج  C2 المموحمممممة
 [17] . 

 

 
 mg/Lفي ااّلبار المدروسه بوحدة  T D S ( يوضح قيم المواد الذائبة الكمية 5) شكل

 



 1ج/ جامعة تكريت –لكلية العلوم  املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع
 

59 

يعتبممر االوكسمجاج الممماال ممن المممال و احممس  -األوكسفجين المففذاب: -5
مج اذمم معمااار الممال حسمبل اع اممه معموممات عمج حالمة الجسمم الممامن 

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

  حامممث .رقمممم م  مممك المممماال ممممن الممممال كمممما موضممما ممممن  االوكسمممجاج
عمممممال التمممموالن. و كانممممت ذممممال  mg/L  616.،  630.،  6.9.كانممممت م

الزمممحة الحمميم قممس تجمماولت الحممسوس المسممموح ب مما لم ممرل حسممل منظمممة 
سمبل ارتلمام اخوكسمجاج  ربمما يكموج  .mg/L [19] 3العالميمة والحالغمة 

 يكمموج السممبل قممس ربممة والتء  وجمموس مسممامات مممن الممال المسروسممة االحممار مممن
 حسمممبل الجمممومنال المممم منسمممولارتلمممام  الحمممرارة و اتانشلممماا سرجمممذمممو 

عممال ااّلحمار ممال وكسمجاج ممن االّ  اوحاجعتمس سرعة ي و،الرر  االم ار و
 .[20]البمر من  عمق المالعمال  و اقنال الضخ المال حركة

 

 
 mg/Lفي االبار المدروسة بوحدة  Do( يوضح قيم االوكسجين المذاب 6) شكل

 

 ال مل الحمااولوجن لروكسمجاجيعس  :الطمب البايولوجي لالوكسجين -6
معيممممار م ممممم مممممن تحامممميم جمممموسة المممممال حاممممث ي ممممار الممممال مسممممتو  التممممموث 

ممج قبم   كميمة اخوكسمجاج المسمت مكة حأنمه العضور من المال  و يعمر 
تح ميم الممواس ل م ْ 91بسرجة حمرارة  لمسة شمسة ايام و الكامنات المج رية

نوعيمممة  عممممال نسممممبح مممك  شقر تممم التمممن والعضممموية المضمممامة ذلمممال الممممال 
  6رقمممم م  ممك الحمميم كمممما موضمما ممممن  معمممسالت س كانممت. وقممم[21]الالممم

لممت ممل  متسنيمةقيم  وجوس ذج.  mg/L  0693،  1610،  0611وذن م
ر ممميا التمممن التَ  ةذلممال عمميممم عممموسالسراسمممة  ي ذممال وكسمممجاج ممممناممور لرالح

و حسمممل  حلعممم   ححممات التربمممةشممر  ال ححمممات الزممشرية ال تحزمم  لممممم
حعامسة  تكموج  ن ماالمال ا اضمامتا   حعس االحمار عمج مزماسر الزمر  الزمحن

و ممج الممرجا مزماسر التمموث  عمجمعلولمة أو و ن عج المحي  الشارج
لماا م  011أج يكوج مج باج االسحال عمق ذال الحار الار اليمس عممال 

مممما ممممج  عمممس نظاممم  ذلمممال حمممس  يسمممة و سر ممن حمممة الالممممن  ال االحمممارج ممممإمممم
ل حسممممل لم ممممر  مسممممموح حممممه. و يعتبممممر المممممال [22]ات العضممممويةالمموقَمممم

  mg/L 3الموازمملات العراقيممة حاممث يعتبممر المممال زممالا لم ممرل تحممت 
[23] . 

 

 
 mg/Lفي االبار المدروسة بوحدة  BoDالطمب البايولوجي لالوكسجين ( يوضح 7) شكل

 

لراونمات الموجحمة اات ت ار العسرة الال المجموم الكمن  -العسرة : -7
المال ااونمات  ات الكالسماوم و المغنيسماوم اضمامةالتكامش المتعسس مقم  ااونم

يشتمم  تركاممل العسممرة الكميممة الحسامس و المنغناممل لكممج بتراكامل قمامممة جممسا و 
ال حمأشتر  الممورس الممامن اا تكموج ممن الممال السم حن اقم  مممج ممن المم

ال الممم امممر ب ممي ارجن الممبيعممة التكممويج الجاولممو ححسممل  المممال الجممومن 
ت قمميم العسمرة الكميممة ال  حاممث سمجمت معمس1رقمم م  ممك كمما ممن . [24]

م العسمممرة ظ مممور قممميّ  ممممن الغالممملرجا اءممم.  mg/L  913، 066،  503م
ولممموجن الجاء  كممموّيج بيعمممة الت حسمممبلالمسمممتو   المممال ذمممااحمممار اال الممممن مممم
 عاليمة نسملتحتمور عممال التن  و حارما ا ذال اال توجس التن المن حة،من
رميسممية المزمماسر ال تبممرالكمممة التممن تع حجممرو كبريتممات الكالسمماوم مممج 

 .  [3]لعسرة المال
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 mg/Lفي االبار المدروسة بوحدة   T.H( يوضح العسرة الكمية 8) شكل
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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 BOD5 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. 

 


