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صالحية استخدامها
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الممخص

تمت دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب في محافظة كركوك لمفترة من شير كانون الثاني 2014ولغايةة شةير حزيةران ،4102
حيث اختيرت خمس محطات لمدراسة ،المحطة األولى كانت خزان رقم  0وىةي المحطةة األولةى بعةد تصةفية الميةاه فةي مشةروع مةاا كركةوك الموحةد ثةم

تةةم اختيارو؟وحطةةة فةةي شةةمال ويخةةرب فةةي جنةةوب وكةةملك تةةم اختيةةار محطةةة فةةي شةةرق ويخةةرب فةةي غةةرب مدينةةة كركةةوك ويونةةحت النتةةائأل ن قةةيم األس

الييدروجيني ( )7,7 -7يقة لمةى جانةب القالةدض النةعيف فةي فتةرة الد ارسةة ولجمية المحطةات ويظيةرت النتةائأل ن لينةات الميةاه المدروسةة تحتةوض
لمة ةةى نسة ةةبة األم ة ة ح نة ةةمن النسة ةةب المسة ةةموح كية ةةا لممة ةةاا الصة ةةال لمشة ةةرب وكة ةةملك كينة ةةت الد ارسة ةةة ن قياسة ةةات التوصة ةةيمية الكيربائية ةةة ()816-412

مايكروسمنز /سم تزداد كزيادة كمية األم ح المائبة الكمية في المةاا بالنسةبة لقةيم لكةورة المةاا خة ل الد ارسةة كانةت نةمن الموصةفات القياسةية لميةاه

الشةةرب حيةةث تراوحةةت قيميةةا كةةين ( )2,7-7,6وحةةدة نفيمومتريةةة ( (NTUلةةم تظيةةر التحمةةي ت اةحصةةائية وجةةود اض فةةروق معنويةةة كةةين الخصةةائص
الفيزيائية والكيميائية لمحطات المدروسة خ ل فترة الدراسة
الكممات المفتاحية :الكيئة المائية ،محطات تصفية المياه ،مياه الشرب ،الخصائص الفيزيائية والكيميائية،

المقدمة
يعد الماا من العناصر األساسية الموجودة فةي الكةرة األرنةية ،كمةا نةو

ومعظةةم ىةةما المةةاا ح ةوالي %27منةةو يوجةةد فةةي المحيطةةات وىةةو مةةاا

م ةةن يى ةةم العناص ةةر الت ةةي يحتاجي ةةا اهنس ةةان ف ةةي حيات ةةو اليومية ةة فجمية ة

شةةديد المموحةةة حيةةث ةيمكةةن اسةةتعممو لمشةةرب يو الز ارلةةة يو الصةةنالة،

الكائن ةةات الحي ةةة تحت ةةاج لمم ةةاا لمبق ةةاا لم ةةى قي ةةد الحي ةةاة ،وك ةةملك جمية ة

ونسبة  %7فقط من مياه العالم لمبة يمكن اسةتعمالو مةن فكةل اهنسةان،

العممي ةةات الحيوي ةةة الت ةةي تح ةةدث ف ةةي يجس ةةام الكائن ةةات الحي ةةة المختمف ةةة

ين مونةةوع د ارسةةة ميةةاه الشةةرب لةةو يىميةةة ككةةرب ةرتباطةةو المباشةةر فةةي

ةاا بةةالتخمص مةةن الفن ة ت تحتةةاج لةةى
ةداا مةةن تنةةاول الطعةةام و انتية م
اكتة م
المة ةةاا] [1ية ةةدخل المة ةةاا فة ةةي تركية ةةب معظة ةةم الكائنة ةةات الحية ةةة ،فجسة ةةم

انتشةةار ونق ةةل األم ةراض ف ةةي حالةةة ل ةةدم مطابقتةةو لممواص ةةفات القياس ةةية
][4

اهنسان يتألف في تكوينو مةن  65%مةن المةاا ،ويتةراوح نسةبة المةاا فةي
دم اهنسةةان كةةين  % 21 -61كينمةةا نسةةبة المةةاا فةةي يوراق النبةةات ىةةو

الهدف من الدراسة

ين اليدف األساسي من ىمه الدراسة ىو لمتعةرف لمةى يىةم الخصةائص

 66%-86%وفي قسم الساق يوجةد المةاا كنسةبة  ، 61%ويمعةب المةاا

الفيزيائيةة والكيميائيةة لميةاه الشةرب المنزليةة بمدينةة كركةوك ومعرفةة جةودة
وص ة حية ىةةمه الميةةاه ل سةةتي ك البشةةرض ومقارنتةةو م ة الموصةةفات

الدور األساسي فةي لمميةة التركيةب النةوئي فةي النبةات] [2كةان لممةاا
دور حيوض لكر التاريخ في تقدم الحنارة اهنسانية و بقائيةا  ،فقةد نشةأة

القياسية العراقية ومنظمة الصحة العالمية ()WHO

الحنارات األولى و نينت لمى نفاف األنيةار ،فةأىم الحنةارات قةد

مواد وطرائق العمل

نشأت لمى نفاف النيل و دجمة و الفرات][3
ن احتياجنةةا لممةةاا فةةي زيةةادة مسةةتمرة ،وفةةي كةةل لةةام يةةزداد لةةدد سةةكان
العةةالم ،كمةةا ين المصةةان تنةةتأل يكثةةر فةةأكثر وتةةزداد حاجتيةةا لةةى المةةاا،
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بمع ةةدل 06لين ةةة ش ةةيريا ف ةةي قن ةةاتي ك ةةولي اثمي ةةين بع ةةد غس ةةميا واس ةةتخدام

وصف محطات الدراسة-:

جدول ( )1محطات الدراسة

المحطات
المحطة
0
المحطة
4
المحطة
7
المحطة
2
المحطة
6

موقع المحطة
خزان زقم  0في
مشسوع
ماء كسكوك
الموحد
منطقة زحهم أو

المحرار الزئبقي لقيةاس درجةة حة اررة اليةواا و المةاا ،وتةم جةراا التحاليةل
المختكريةةة فةةي مديريةةة مةةاا كركةةوك وتمثةةل النتةةائأل المعطةةاة ىنةةا المتوسةةط

وصف منطقة الدزاسة
المحطةةة الولةةد تصةةد الةةاهة المهةةا فةةي
مشسوع ماء كسكوك
الموحةةةد قةةةع فةةةي منطقةةةة كهةةةوان ةةةما
غسب مد نة كسكوك
اقةةةةع اةةةةر المنطقةةةةة فةةةةي ةةةةما مد نةةةةة
كسكوك
اقةةةةع اةةةةر المنطقةةةةة فةةةةي ةةةةس مد نةةةةة
كسكوك
اقةةةةع اةةةةر المنطقةةةةة فةةةةي غةةةةسب مد نةةةةة
كسكوك
اقةةةع اةةةر المنطقةةةة فةةةي نةةةوب مد نةةةةة
كسكوك

حي الصسكسي
حي الواسطي
حي  0أذاز

الشةةيرض تةةم قيةةاس الحامنةةية كجيةةاز  pH-meterو تةةم قيةةاس توصةةيمية
الكيربائيةةة باسةةتخدام قيةةاس توصةةيمية مةةن شةةركة  WTWو ملةةك بغمةةر
قطةةب الجيةةاز داخةةل النمةةومج لمةةدة ) (5دقةةائج سةةجمت بعةةدىا الق ةرااة
لوحة ةةدة ) (µs/cmمة ةةايكرو سمينز/سة ةةم ] ، [5كمة ةةا تة ةةم قية ةةاس العس ة ةرة
الكميةةة و تركيةةز ايةةوني الكاليسةةيوم و المغنيسةةيوم حسةةب طريقةةة ] [6امةةا
القالديةةة فقةةد قيسةةت بطريقةة ] [5تةةم تحميةةل النتةةائأل احصةةائيا باسةةتخدام

تحميل التباين الثنائي  Anova Two Wayلند مستوب معنوية 1010
≤[7] P

النتائج والمناقشة
 .1درجة حرارة الماء

يكين الشكل رقم ( )0درجة ح اررة الماا في المحطات والتي تراوحةت كةين
يلمةةى درجةةة سةةجمت فةةي المحطةةة الخامسةةة فةةي شةةير حزي ةران ب 46,0
درجةة مئويةة ويدنةى درجةة سةجمت فةةي المحطةة الخامسةة يينةا ولكةن فةةي
ش ةةير ش ةةبا ب  08,8درج ةةة مئوي ةةة ويمك ةةن م حظ ةةة ارتف ةةاع ت ةةدريجي

لدرج ةةة الحة ة اررة الم ةةاا م ةةن ش ةةير ك ةةانون الث ةةاني ل ةةى ش ةةير حزية ةران وان
اةرتفةةاع فةةي درج ةةة الح ة اررة الم ةةاا وانخفانةةيا اثنةةاا فتة ةرة الد ارسةةة ي ةةدل
ةررة الجةو و طةول النيةار وقةوة يشةعة الشةمس و الغيةوم فةةي
لمةى تةاثير ح ا

خارطة توضح مواقع ومحطات الدراسة

درجة ح اررة المياه في المنطقة ][8

جمع العينات  :جمعت نمامج الماا مةن المحطةات المدروسةة اكتةدي مةن
شةةير كةةانون الثةةاني  4102ولغايةةة حزيةران  ،4102وتةةم جمة  21لينةةة

درجة حرارة الماء في المحطات
30
25

محطة 1

درجة الحرارة

20

محطة 2

15

محطة 3

10

محطة 4
محطة 5

5
0
كانون الثاني

شباط

أذار

نيسان

أيار

حزيران

أالشهر

الشكل ( )1درجة حرارة الماء (درجة مئوية) في المحطات
ني ةةر دجم ةةة لم ةةروره ب ةةالكثير م ةةن المرتفع ةةات الجكمي ةةة ] [9وى ةةمه النس ةةب

 .2األس الهيدروجيني (:)pH

لتركيةةز األس الييةةدروجيني ىةةي نسةةب مقكولةةة لجةةودة الميةةاه الصةةالحة

اونحت نتائأل قيةاس األس الييةدروجيني ( )pHالمكينةة فةي الشةكل )(2

لشرب وفقا لكيانات منظمة الصحة العالمية ( )WHOوالتةي تتةراوح كةين

ىي نةمن المةدب ( )7,7 -7وىةمه النسةب تشةير لةى ين المةاا مو صةفة

8.5 > pH <6.5

قالديةةة نةةعيفة ويعةةود السةةكب فةةي ملةةك لةةى الطكيعةةة الكمسةةية لرواسةةب
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قياس تركيز  pHفي المحطات
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الشكل (  )2تركيز األس الهيدروجيني ( )pHفي المحطات
ين تكةةون لمميةةة المعالجةةة والتطييةةر ناجحةةة كدرجةةة كافيةةة لمحفةةا لمةةى

 .3العكورة :Turbidity
العكةةورة ىةةو مقيةةاس لشةةفافية الميةةاه مةةن المةواد الصةةمبة العالقةةة يو النسةةب

لكةةورة المةةاا لنةةد يدنةةى مسةةتوب ] [10وقةةد كينةةت النتةةائأل تقاربةةا فةةي قةةيم

العاليةةة مةةن الكائنةةات الحيةةة المسةةكبة ل م ةراض ،ان النسةةب العاليةةة مةةن

العكةةورة والتةةي تراوحةةت كةةين ( )2,7-7,6وحةةدة نفيمومتريةةة ( (NTUكمةةا

العكةةورة يمكةةن ين تحمةةي الكائنةةات الحيةةة مةةن تةةأثير التطييةةر لةةملك يجةةب

في الشكل رقم  7وىي نمن المعايير العالمية لمياه الشرب

درجة العكورة في المحطات
5

درجة العكورة

4

محطة 1

3

محطة 2
محطة 3

2

محطة 4

1

محطة 5

0
كانون الثاني
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أيار

نيسان

حزيران

أالشهر

الشكل ( )3درجة العكورة ( )NTUفي المحطات
نتة ةةائأل د ارسة ةةة ] [11حية ةةث سة ةةجمت قيمة ةةا تراوحة ةةت كة ةةين( ) 246-781

 .4التوصيمية الكهربائية:

مايكروسةةمينز /سةةم تعتمةةد قاكميةةة التوصةةيل الكيربةةائي لممةةاا لم ةى الم ةواد

يشةةير الشةةكل (رقةةم  )4لةةى ارتفةةاع فةةي قةةيم التوصةةيمية الكيربائيةةة خ ة ل

فصةةل الربي ة و الةةمض قةةد يعةةزب سةةقو

المائبة فيو (اةلكتروليتات بشةكل يساسةي) وتتةأثر قيميةا كتراكيةز األمة ح

األمطةةار و التةةي تجةةرف معيةةا

األم ح من األراني المجاورة وجاات نتةائأل التوصةيمية الكيربائيةة فةي

الموج ةةودة لم ةةى ىيئ ةةة ييون ةةات ] [5وتراوح ةةت التوص ةةيمية الكيربائي ةةة ك ةةين

الدراسة الحالية اقل من نتائأل د ارسةة ] [10حيةث سةجمت قيمةا لمتوصةيمية

 242-722مايكروسيمنز /سم

الكيربائيةةة تراوحةةت كةةين ( )816-412مايكروسةةمنز /سةةم ومطابقةةة م ة
قياس التوصيلية الكهربائية في المحطات
440
430

التوصيلية الكهربائية

محطة 1

420

محطة 2

410

محطة 3

400

محطة 4
محطة 5

390
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الشكل ( )4التوصيمية الكهربائية (مايكروسيمنز  /سم) في المحطات
الطكيعيةةة لةةى وجةةود يم ة ح الح ةوامض النةةعيفة و القوالةةد النةةعيفة و

 -5القاعدية الكمية :
تعكةر القالديةة الكميةة لمميةةاه السةطحية لمةا تحتويةةو مةن اةيونةات السةةالبة

الس ةةيمكات و الفوس ةةفات الت ةةي تمث ةةل نس ةةبة ن ةةئيمة ،و يحم ةةاض لن ةةوية

الكاربونة ة ةةات و الكيكاربونة ة ةةات و الييدروكسة ة ةةيد وتعة ة ةةزب قالدية ة ةةة المية ة ةةاه

المةاا ]  [12تراوحةت قةيم القالديةة كةين  024ممغةم  /لتةر فةي المحطةةة

التة ةةي تة ةةيثر فة ةةي قة ةةيم اةس اليية ةةدروجيني  ،والتة ةةي تكة ةةون لة ةةادة ايونة ةةات

اخةرب مثةل حةامض الةدبال )  (Humic acidوالتةي تزيةد مةن القالديةة
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الثالثة لشير حزيةران و 026ممغةم  /لتةر لمحطةة الثالثةة والثانيةة لشةيرض

ويع ةةزب ى ةةما انخفة ةةاض ل ةةى اسة ةةتي ك غ ةةاز  CO2مة ةةن قك ةةل اليائمة ةةات

يمار وش ة ةةبا كم ة ةةا مونة ة ة ف ة ةةي الشة ة ةكل رق ة ةةم( )5وجميعي ة ةةا اق ة ةةل م ة ةةن

النباتي ةةة كم ةةا وتترس ةةب الكاربون ةةات لن ةةد ارتف ةةاع درج ةةة الحة ة اررة وبالت ةةالي

الموصة ةةفات العراقية ةةة ومنظمة ةةة الصة ةةحة العالمية ةةة ( 411ممغة ةةم  /لتة ةةر)

تنخفض القالدية ()9

درجة القاعدية في المحطات
150
148

محطة 1

درجة القاعدية

146

محطة 2

144

محطة 3

142

محطة 4
محطة 5

140
138
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الشكل ( )5درجة القاعدية (ممغم/لتر) في المحطات
س ةةجمت يوط ةةأ قيم ةةة ف ةةي المحط ةةة الخامس ةةة لش ةةير يي ةةار  060ممغم/لت ةةر

 -6العسرة الكمية:

ان لسة ة ةرة المية ة ةةاه تختم ة ةةف بة ة ةةاخت ف المة ة ةةورد الم ة ةةائي م تكة ة ةةون المية ة ةةاه

ويلمى قيمة ليا في المحطة الثالثة لشير نيسان  067ممغم/لتةر كمةا فةي

السةطحية اقةةل لسةرة مةةن الميةاه الجوفيةةة وىةما يتبة الخاصةية الجيولوجيةةة

الش ةةكل رق ةةم  8ين ق ةةيم العسة ةرة الكمي ةةة لمي ةةاه الش ةةرب ق ةةد ت ةةنخفض ف ةةي

العسة ة ةرة الكمي ة ةةة لجمية ة ة المحط ة ةةات اق ة ةةل م ة ةةن الح ة ةةد المس ة ةةموح ب ة ةةو 611

األم ة ح فةةي يح ةواض الترسةةيب ولةةدم وجةةود صةةيانة مكرمجةةة يو تنظيةةف

ممغم/لتةةر حسةةب المواصةةفات العراقيةةة والعالميةةة (الجةةدول رقةةم  )4حيةةث

خزانات المياه كين الحين واألخر ( )14

بعض األحيةان وقةد ترتفة فةي األحيةان يخةرب ويعةزب ملةك ةرتفةاع كميةة

لة ة رض الت ةةي تجة ةةرض لميي ةةا المية ةةاه او تم ةةر خ لية ةةا ( )13كان ةةت قة ةةيم

قياس العسرة الكلية في المحطات
188

العسرة الكلية

186

محطة 1

184

محطة 2
محطة 3

182

محطة 4

180

محطة 5

178
كانون الثاني

شباط

أذار

نيسان

أيار

حزيران

االشهر

الشكل ( )6العسرة الكمية (ممغم/لتر) في المحطات
المحطةةة األول ةةى لش ةةير حزي ةران  21ممغم/لت ةةر كم ةةا مون ة ف ةةي الش ةةكل

 -7الكالسيوم:

(رقةم  )7حيةةث كانةت جمية القةةيم اقةل بكثيةةر مةةن الحةد المسةةموح بةةو411

يعةةد الكالسةةيوم و المغنيسةةيوم مةةن يكثةةر اةيونةةات المسةةكبة لمعس ةرة شةةيولا
ف ةةي الطكيع ةةة ،وان تركي ةةز اي ةةون الكالس ةةيوم ى ةةو يلم ةةى م ةةن تركي ةةز اي ةةون

ممغم/لت ة ة ة ةةر حس ة ة ة ةةب المواص ة ة ة ةةفات العراقي ة ة ة ةةة و 011ممغم/لت ة ة ة ةةر حس ة ة ة ةةب

المغنيسة ة ةةيوم فة ة ةةي األنظمة ة ةةة المائية ة ةةة الطكيعية ة ةةة (  ) 10تراوحة ة ةةت قة ة ةةيم

المواص ةةفات منظم ةةة الص ةةحة العالمي ةةة (الج ةةدول  )4ويع ةةزب مل ةةك ل ةةى

الكالسة ةةيوم فة ةةي مية ةةاه الشة ةةرب ولجمي ة ة المحطة ةةات كة ةةين يلمة ةةى قيمة ةةة فة ةةي

نظافة يحواض الترسب والمرشحات وخزانات الماا ( )14

المحط ةةة الخامس ةةة لش ةةير ك ةةانون الث ةةاني  27ممغم/لت ةةر واوط ةةا قيم ةةة ف ةةي

قياس الكالسيوم في المحطات
44
43

محطة 1

الكالسيوم

42

محطة 2

41

محطة 3

40

محطة 4
محطة 5
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الشكل ( )7تركيز الكالسيوم (ممغم/لتر) في المحطات
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حي ةةث بقي ةةت اق ةةل بكثي ةةر م ةةن الح ةةد المس ةةموح م ةةن قك ةةل منظم ةةة الص ةةحة

 .8المغنيسيوم:

يونة الشةةكل رقةةم  6الخةةاص بالمغنيسةةيوم مةةدب تقةةارب قةةيم المغنيسةةيوم

العالمية ة ةةة  061ممغم/لت ة ة ةةر والموصة ة ةةفات العراقي ة ة ةةة  61ممغم/لت ة ة ةةر ()01

في المحطةات جميعةا حيةث سةجمت اقةل قيمةة فةي المحطةة الث ثةة لشةير

(الجدول [15,16] )4

ييةار  06ممغم/لتةر ويلمةى قيمةة فةةي المحطةة الث ثةة لشةير نيسةةان 41,6
قياس المغنيسيوم في المحطات

ألمغنيسيوم

21,00
20,50
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محطة 4
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نيسان

حزيران
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الشكل ( )8تركيز المغنيسيوم (ممغم/لتر) في المحطات
حيةث تراوحةةت كةين اقةةل قيمةة فةةي المحطةة الثانيةةة لشةير ييةةار 6ممغم/لتةةر

 .9الصوديوم:

ويلمةى قيمةةة فةةي المحطةةة الثالثةةة لشةير شةةبا  01ممغم/لتةةر كمةةا مونة

سةةجمت قيمةةة الصةةوديوم لجمي ة المحطةةات انخفانةةا لةةن الحةةد المسةةموح

في الشكل ()2

بةةو لك ة المواصةةفات العراقيةةة ومنظمةةة الصةةحة العالميةةة ( الجةةدول )4

قياس الصوديوم في المحطات
12
10

محطة 1

الصوديوم

8

محطة 2

6

محطة 3

4

محطة 4
محطة 5

2
0
كانون الثاني

شباط

أذار

نيسان

أيار

حزيران

أالشهر

الشكل ( )9تراكيز الصوديوم (ممغم/لتر) في المحطات
 .11البوتاسيوم:

قيمةةة فةةي المحطةةة الرابعةةة لشةةير كةةانون الثةةاني  0,7ممغم/لتةةر واقةةل قيمةةة

لةةم تتجةةاوز قةةيم الكوتاسةةيوم الحةةد المسةةموح بةةو لك ة المواصةةفتين العراقيةةة

فةةي المحطةةة الثانيةةة لشةةير حزي ةران  0,7ممغم/لتةةر كمةةا مكةةين فةةي الشةةكل

ومنظم ةةة الص ةةحة الع ةةالمي ( الج ةةدول )4

()01

م تراوح ةةت الق ةةيم ك ةةين يلم ةةى

الشكل ( )11تراكيز البوتاسيوم (ممغم/لتر) في المحطات
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الجدول ( ) 2الحدود المقترحة لبعض المحددات العالمية والعراقية لمياه الشرب
المحددات

المصادر

الجهاز المركزي لمتقييس

منظمة الصحة العالمية

والسيطرة النوعية ()1996

()WHO,2004

درجة حرارة الماء °م

ـــــ

التوصيمية الكهربائية (مايكروسيمنز/سم)

ـــــ

ـــــ
1351

8.5-6.5
171

8.5-6.5
211

العسرة الكمية (ممغم/لتر)

511

511

عسرة الكاليسيوم (ممغم/لتر)

51

75

عسرة المغنيسيوم (ممغم/لتر)

51

151

الكموريدات(ممغم/لتر)

251

251

األس الهيدروجيني PH
القاعدية الكمية (ممغم/لتر)

االستنتاجات

التوصيات

في نةوا النتةائأل التةي توصةمت الييةا الد ارسةة ،فقةد خمصةت الد ارسةة الةى

 -0تفعيةل التقنيةات والممارسةات الكفيمةةة بالمحافظةة لمةى مصةادر الميةةاه

التقميدية المتاحة وتطويرىا ودلم المخزون المائي اةستراتيجي

بعض اةستنتاجات وفيما يمي سرد موجز ليا-:
 -0درجات ح اررة اليواا تميةزت بمةديات فصةمية واسةعة تراوحةت مةا كةين

 - 4تولية الف حين و تعميميم يصةول اهدارة الصةحيحة لعمميةات الةرض

( °)2006 – 206م وكةةان التغةةاير فةةي درجةةة ح ة اررة الميةةاه يتب ة التغةةاير

بما ي ئم حاجة المحصول والمض ة ييدض لى تةراكم األمة ح فةي التربةة

في درجة ح اررة الجو

و اسةةتخدام الةةدورة الزراليةةة بانتخةةاب محاصةةيل تةةت ام م ة ظةةروف تمةةك

 -4كانت قيم األس الييدروجيني لامة تميل لةى القالديةة و لممحطةات

المناطج

كافة

 -7نشةةاا م اركةةز اقميميةةة تركةةز لمةةى لمةةل الد ارسةةات والبحةةوث الخاصةةة

 -7امتة ةةازت مية ةةاه محطة ةةات المدروسة ةةة بانية ةةا كانة ةةت نة ةةمن المحة ةةددات

باىمية ونولية مصادر مياه الشرب

القياس ةةية ن ةةمن مواص ةةفات الجي ةةاز المرك ةةزض الع ارق ةةي ومنظم ةةة الص ةةحة

 -2انشةةاا محطةةات تصةةفية ميةةاه الشةةرب مةةزودة باحةةدث تقنيةةات وادوات

العالمي

ومكائن حديثة ومتطورة

المصادر
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 -0الفةةت وض ،يعةةرب فةةال خمةةف ( )4117تقيةةيم كفةةااة مشةةاري اسةةالة
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A study of some physical and chemical properties of a number of potable
water in the city of Kirkuk and determine the validity of their use
Taswos M. K. Ahmed AL-Shwany , Yawooz Hamed Mahmood
Abstract
The research is a study of some physical and chemical characteristics of drinking water In Kirkuk province for
the period of a month in January and until to June 2014, five stations were selected for study, the first station was
the No. 1 tank which is the first station after the water purification in the Kirkuk Unified Water Project. Then
was selected station in the north and the other in the south as well as the station has been selected in the east and
the other in the west city of Kirkuk. The results shows that the pH concentration valves are in the weak alkaline
above the equivalent ratio of the pH for all the station during all the period of study. The results also show that
the water studies samples contain salt ratio within the permitted ratios for drinking water. The electrical
conductivity measures show that it increase within the increasing the quantity of total dissolved solids in the
water. For water turbidity was in congruent with the permitted qualifications for drinking water. Statistical
analysis doesn't show any significance difference between physical and -chemical properties of drinking water in
study period .
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