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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

وتحديد  في مدينة كركوك الشرب مياه محطاتلعدد من  والكيميائية الفيزيائية الخصائص بعض راسةد
 صالحية استخدامها

 ياوز حميد محمود،  طاووس دمحم كامل احمد
 ، كركوك ، العراق جامعة كركوك، الصرفة كمية التربية لمعموم 

mtawis@yahoo.com 

 
 الممخص

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

غةةرب مدينةةة كركةةوك ويونةةحت النتةةائأل  ن قةةيم األس  شةةرق ويخةةرب فةةي حطةةة فةةي شةةمال ويخةةرب فةةي جنةةوب وكةةملك تةةم اختيةةار محطةةة فةةيرو؟و تةةم اختيا
النتةائأل  ن لينةات الميةاه المدروسةة تحتةوض  قة  لمةى جانةب القالةدض النةعيف فةي فتةرة الدراسةة ولجمية  المحطةات  ويظيةرتي (7,7 -7) الييدروجيني

( 816-412)يةةةةة لمةةةةى نسةةةةبة األمةةةة ح نةةةةمن النسةةةةب المسةةةةموح كيةةةةا لممةةةةاا الصةةةةال  لمشةةةةرب وكةةةةملك كينةةةةت الدراسةةةةة  ن قياسةةةةات التوصةةةةيمية الكيربائ
لميةاه  قياسةية دراسةة كانةت نةمن الموصةفات الالخة ل لكةورة المةاا بالنسةبة لقةيم  تزداد كزيادة كمية األم ح المائبة الكمية في المةاا  مايكروسمنز/ سم

لةةم تظيةةر التحمةةي ت اةحصةةائية وجةةود اض فةةروق معنويةةة كةةين الخصةةائص   NTU)( وحةةدة نفيمومتريةةة )2,7-7,6)حيةةث تراوحةةت قيميةةا كةةين  الشةةرب
 لمحطات المدروسة خ ل فترة الدراسة   الفيزيائية والكيميائية

   طات تصفية المياه ،مياه الشرب، الخصائص الفيزيائية والكيميائية،الكيئة المائية، مح الكممات المفتاحية:
 

 المقدمة
كمةا  نةو   ،من العناصر األساسية الموجودة فةي الكةرة األرنةية الماا يعد
جميةةةة  ف ةيىةةةم العناصةةةر التةةةةي يحتاجيةةةا اهنسةةةان فةةةةي حياتةةةو اليوميةةة مةةةن

جميةةة  وكةةةملك  لممةةةاا لمبقةةةاا لمةةةى قيةةةد الحيةةةاة، تحتةةةاج  الكائنةةةات الحيةةةة
المختمفةةةةة  الحيةةةةة  العمميةةةات الحيويةةةةة التةةةةي تحةةةدث فةةةةي يجسةةةةام الكائنةةةات

اكتةةداام مةةن تنةةاول الطعةةام و انتيةةاام بةةالتخمص مةةن الفنةة ت تحتةةاج  لةةى 
خل المةةةةاا فةةةةي تركيةةةةب معظةةةةم الكائنةةةةات الحيةةةةة، فجسةةةةم يةةةةد  [1] المةةةةاا

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

ويمعةب المةاا  ، 61يوجةد المةاا كنسةبة % الساقوفي قسم  %66-%86
كةان لممةاا   [2]لنةوئي فةي النبةاتافةي لمميةة التركيةب  األساسيالدور 

دور حيوض لكر التاريخ في تقدم الحنارة اهنسانية و بقائيةا ، فقةد نشةأة 
، فةأىم الحنةارات قةد األولى و نينت لمى نفاف األنيةار الحنارات

   [3]نشأت لمى نفاف النيل و دجمة و الفرات
ن  ن احتياجنةةا لممةةاا فةةي زيةةادة مسةةتمرة، وفةةي كةةل لةةام يةةزداد لةةدد سةةكا

العةةالم، كمةةا ين المصةةان  تنةةةتأل يكثةةر فةةأكثر وتةةةزداد حاجتيةةا  لةةى المةةةاا، 

% منةةةو  يوجةةةد فةةةي المحيطةةةات  وىةةةو مةةةاا 27ومعظةةةم ىةةةما المةةةاا حةةةوالي
 لمشةةرب يو الزرالةةة يو الصةةنالة،  شةةديد المموحةةة حيةةث ةيمكةةن اسةةتعممو

، و مةن فكةل اهنسةانال% فقط من مياه العالم لمبة يمكن اسةتعم7سبة نو 
المباشةةر فةةي ةرتباطةةو  دراسةةة ميةةاه الشةةرب لةةو يىميةةة ككةةرب ين مونةةوع 

 انتشةةةار  ونقةةةل األمةةةراض فةةةي حالةةةة لةةةدم مطابقتةةةو لممواصةةةفات القياسةةةية
[4]     

 الهدف من الدراسة
 الخصةائص يىةم لمةى لمتعةرف ىو الدراسة ىمهين اليدف األساسي من  

جةودة  رفةةمعو  كركةوك  بمدينةة المنزليةة الشةرب لميةاه الفيزيائيةة والكيميائيةة
مةة  الموصةةفات  ومقارنتةةوالبشةةرض  ل سةةتي ك الميةةاه ىةةمه وصةة حية

 ( WHOالعالمية )منظمة الصحة القياسية العراقية و 
 مواد وطرائق العمل

      
 
 

mailto:mtawis@yahoo.com
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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                    -:محطات الدراسة وصف
 محطات الدراسة (1جدول )

 وصف منطقة الدزاسة موقع المحطة اتالمحط

المحطة 

0 

في  0م خزان زق

 مشسوع 
ماء كسكوك 

 الموحد

المحطةةة الولةةد تصةةد الةةاهة المهةةا  فةةي 

 مشسوع ماء كسكوك 
الموحةةةد  قةةةع فةةةي منطقةةةة كهةةةوان  ةةةما  

 غسب مد نة كسكوك

المحطة 
4 

اقةةةةع اةةةةر  المنطقةةةةة فةةةةي  ةةةةما  مد نةةةةة  منطقة زحهم أو 
 كسكوك

المحطة 

7 

اقةةةةع اةةةةر  المنطقةةةةة فةةةةي  ةةةةس  مد نةةةةة  حي الصسكسي

 كسكوك

المحطة 
2 

اقةةةةع اةةةةر  المنطقةةةةة فةةةةي غةةةةسب مد نةةةةة  حي الواسطي
 كسكوك

المحطة 

6 

اقةةةع اةةةر  المنطقةةةة فةةةي  نةةةوب مد نةةةةة  أذاز 0حي 

 كسكوك

  

 
 خارطة توضح مواقع ومحطات الدراسة

    

اكتةدي مةن لمدروسةة المحطةات  اجمعت نمامج الماا مةن : جمع العينات 
لينةةة  21، وتةةم جمةة  4102ولغايةةة حزيةةران  4102شةةير كةةانون الثةةاني 

فةةةي قنةةةاتي كةةةولي اثميةةةين بعةةةد غسةةةميا واسةةةتخدام  لينةةةة شةةةيريا  06بمعةةةدل
وتةم  جةراا التحاليةل  المحرار الزئبقي لقيةاس درجةة حةرارة اليةواا و المةاا،

المختكريةةة فةةي مديريةةة مةةاا كركةةوك وتمثةةل النتةةائأل المعطةةاة ىنةةا المتوسةةط 
و تةةم قيةةاس توصةةيمية  pH-meterتةةم قيةةاس الحامنةةية كجيةةاز  الشةةيرض 

و ملةةك بغمةةةر  WTWكيربائيةةة باسةةتخدام قيةةةاس توصةةيمية مةةن شةةةركة ال
دقةةةائج سةةةجمت بعةةةدىا القةةةرااة   (5)قطةةةب الجيةةةاز داخةةةل النمةةةومج لمةةةدة

كمةةةةا تةةةةم قيةةةةاس العسةةةةرة  ،  [5] مةةةةايكرو سمينز/سةةةةم  (µs/cm)لوحةةةةدة 
  امةةا [6] الكميةةة و تركيةةز ايةةوني الكاليسةةيوم و المغنيسةةيوم حسةةب طريقةةة

تةةم تحميةةل النتةةائأل احصةةائيا باسةةتخدام    [5]ة القالديةةة فقةةد قيسةةت بطريقةة
 1010لند مستوب معنوية  Anova Two Wayتحميل التباين الثنائي 

P≤ [7]  
 لمناقشة وا النتائج

 درجة حرارة الماء .1

درجة حرارة الماا في المحطات والتي تراوحةت كةين  (0) يكين الشكل رقم
 46,0  يلمةةى درجةةة سةةجمت فةةي المحطةةة الخامسةةة فةةي شةةير حزيةةران ب

درجةة مئويةة ويدنةى درجةة سةجمت فةةي المحطةة الخامسةة يينةا ولكةن فةةي 
ويمكةةةن م حظةةةة ارتفةةةاع تةةةدريجي  درجةةةة مئويةةةة  08,8شةةةير شةةةبا  ب 

وان  لدرجةةةة الحةةةرارة المةةةاا مةةةن شةةةير كةةةانون الثةةةاني  لةةةى شةةةير حزيةةةران
يةةةدل  وانخفانةةةيا اثنةةةاا فتةةةرة الدراسةةةة  اةرتفةةةاع فةةةي درجةةةة الحةةةرارة المةةةاا

ارة الجةو و طةول النيةار وقةوة يشةعة الشةمس و الغيةوم فةةي لمةى تةاثير حةر 
   [8]درجة حرارة المياه في المنطقة 

درجة حرارة الماء في المحطات
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 في المحطات )درجة مئوية(  درجة حرارة الماء  (1) الشكل

 

   (:pHالهيدروجيني ) األس .2

 (2) الشةكل فةي المكينةة (pH) الييةدروجيني األس قيةاس نتائأل ونحتا

 صةفة مو المةاا ين  لةى تشةير نسةبال ( وىةمه7,7 -7) المةدب نةمن ىي

ويعةةود السةةكب فةةي ملةةك  لةةى الطكيعةةة الكمسةةية لرواسةةب  نةةعيفة قالديةةة

  وىةةةمه النسةةةب [9] الجكميةةةة بةةةالكثير مةةةن المرتفعةةةات لمةةةرورهنيةةةر دجمةةةة 
الصةةةالحة  الميةةةاهىةةةي نسةةةب مقكولةةةة لجةةةودة  الييةةةدروجيني األسلتركيةةةز 

 تةي تتةراوح كةين( والWHO)الصحة العالمية لشرب وفقا لكيانات منظمة 
6.5< pH >8.5   
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قياس تركيز pH في المحطات
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 في المحطات (pHالهيدروجيني ) تركيز األس  (2 ) الشكل

 

 :Turbidityالعكورة   .3

العكةةورة ىةةو مقيةةاس لشةةفافية الميةةاه مةةن المةةواد الصةةمبة العالقةةة يو النسةةب 
النسةةةب العاليةةةة مةةةن ان  ،العاليةةةة مةةةن الكائنةةةات الحيةةةة المسةةةكبة ل مةةةراض

لةةملك يجةةب  الكائنةةات الحيةةة مةةن تةةأثير التطييةةرالعكةةورة يمكةةن ين تحمةةي 

كدرجةةة كافيةةة لمحفةةا  لمةةى  ين تكةةون لمميةةة المعالجةةة والتطييةةر ناجحةةة
وقةةد كينةةت النتةةائأل تقاربةةا فةةي قةةيم   [10] لكةةورة المةةاا لنةةد يدنةةى مسةةتوب 
كمةةا  NTU)) ( وحةةدة نفيمومتريةةة2,7-7,6العكةةورة والتةةي تراوحةةت كةةين )

  ير العالمية لمياه الشربوىي نمن المعاي 7في الشكل رقم 
 

درجة العكورة في المحطات
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 في المحطات ( NTU) درجة العكورة ( 3)الشكل 

 

 الكهربائية: ةالتوصيمي .4

(  لةةى ارتفةةاع فةةي قةةيم التوصةةيمية الكيربائيةةة خةة ل 4 رقةةم) لشةةكلايشةةير  
األمطةةار و التةةي تجةةرف معيةةا   سةةقو و الةةمض قةةد يعةةزب   فصةةل الربيةة 

ربائيةة فةي أل التوصةيمية الكياألم ح من األراني المجاورة  وجاات نتةائ
لمتوصةيمية حيةث سةجمت قيمةا  [10] دراسةة اقل من نتائألالدراسة الحالية 

 ومطابقةةةة مةةة  مايكروسةةةمنز/ سةةةم( 816-412) الكيربائيةةةة تراوحةةةت كةةةين

(  246-781حيةةةةث سةةةةجمت قيمةةةةا تراوحةةةةت كةةةةةين)  [11] نتةةةةائأل دراسةةةةة
ى المةةواد تعتمةةد قاكميةةة التوصةةيل الكيربةةائي لممةةاا لمةةمايكروسةةمينز/ سةةم 

المائبة فيو )اةلكتروليتات بشةكل يساسةي( وتتةأثر قيميةا كتراكيةز األمة ح 
وتراوحةةةت التوصةةةيمية الكيربائيةةةة كةةةين  [5] الموجةةةودة لمةةةى ىيئةةةة ييونةةةات

  سم /مايكروسيمنز 722-242

 

قياس التوصيلية الكهربائية في المحطات
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 في المحطات (سم /مايكروسيمنز ) توصيمية الكهربائية( ال4)الشكل 

 

 :الكمية  القاعدية5-  
القالديةة الكميةة لمميةةاه السةطحية لمةا تحتويةةو مةن اةيونةات السةةالبة  رعكةت

التةةةةي تةةةةيثر فةةةةي قةةةةيم اةس الييةةةةدروجيني ، والتةةةةي تكةةةةون لةةةةادة ايونةةةةات 
الكاربونةةةةةةات و الكيكاربونةةةةةةات و الييدروكسةةةةةةيد  وتعةةةةةةزب قالديةةةةةةة الميةةةةةةاه 

الطكيعيةةةة  لةةةى وجةةةود يمةةة ح الحةةةوامض النةةةعيفة و القوالةةةد النةةةعيفة و 
لفوسةةةفات التةةةي تمثةةةل نسةةةبة نةةةئيمة، و يحمةةةاض لنةةةوية السةةةيمكات و ا

والتةي تزيةد مةن القالديةة   ( Humic acid)اخةرب مثةل حةامض الةدبال
فةي المحطةةة  لتةر /ممغةم  024 تراوحةت قةيم القالديةة كةين  12]  [المةاا
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لمحطةة الثالثةة والثانيةة لشةيرض  لتةر  /ممغةم  026الثالثة لشير حزيةران و
وجميعيةةةةةةا اقةةةةةةل مةةةةةةن ( 5)كل رقةةةةةةمكمةةةةةةا مونةةةةةة  فةةةةةةي الشةةةةةة يمار وشةةةةةةبا 

  (لتةةةةةر /ممغةةةةةم  411) العالميةةةةةة منظمةةةةةة الصةةةةةحة الموصةةةةةفات العراقيةةةةةة و 

مةةةةن قكةةةةل اليائمةةةةات  CO2اسةةةةتي ك غةةةةاز   لةةةةىويعةةةةزب ىةةةةما انخفةةةةاض 
كمةةةةا وتترسةةةةب الكاربونةةةات لنةةةةد ارتفةةةةاع درجةةةة الحةةةةرارة وبالتةةةةالي النباتيةةةة 

  (9) تنخفض القالدية
 

درجة القاعدية في المحطات
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 في المحطات تر()ممغم/ل درجة القاعدية (5)الشكل 
 

 ية:مالك العسرة 6-
ان لسةةةةةةرة الميةةةةةةاه تختمةةةةةةف بةةةةةةاخت ف المةةةةةةورد المةةةةةةائي  م تكةةةةةةون الميةةةةةةاه 
السةطحية اقةةل لسةرة مةةن الميةاه الجوفيةةة وىةما يتبةة  الخاصةية الجيولوجيةةة 

كانةةةةت قةةةةيم  ( 13لةةةة رض التةةةةي تجةةةةرض لمييةةةةا الميةةةةاه او تمةةةةر خ ليةةةةا )
 611 لمسةةةةةموح بةةةةةوالعسةةةةةرة الكميةةةةةة لجميةةةةة  المحطةةةةةات اقةةةةةل مةةةةةن الحةةةةةد ا

حيةةةث  (4)الجةةدول رقةةم  العراقيةةةة والعالميةةةات المواصةةفحسةةب  ممغم/لتةةر

 ممغم/لتةةةر 060 سةةةجمت يوطةةةأ قيمةةةة فةةةي المحطةةةة الخامسةةةة لشةةةير ييةةةار
كمةا فةي ممغم/لتةر  067ويلمى قيمة ليا في المحطة الثالثة لشير نيسان 

الشةةةرب قةةةد تةةةنخفض فةةةةي  لميةةةاهقةةةيم العسةةةرة الكميةةةةة  ين   8الشةةةكل رقةةةم 
كميةة  تفةاعر بعض األحيةان وقةد ترتفة  فةي األحيةان يخةرب ويعةزب ملةك ة

األمةة ح فةةي يحةةواض الترسةةيب ولةةدم وجةةود صةةيانة مكرمجةةة يو تنظيةةف 
     (14 ) خزانات المياه كين الحين واألخر
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 في المحطات )ممغم/لتر( العسرة الكمية( 6)الشكل 

 

 الكالسيوم: 7- 
المسةةكبة لمعسةةرة شةةيولا م و المغنيسةةيوم مةةن يكثةةر اةيونةةات يعةةد الكالسةةيو 
، وان تركيةةةز ايةةةون الكالسةةةيوم ىةةةو يلمةةةى مةةةن تركيةةةز ايةةةون فةةةي الطكيعةةةة

تراوحةةةةةةةت قةةةةةةةيم (   10المغنيسةةةةةةةيوم فةةةةةةةي األنظمةةةةةةةة المائيةةةةةةةة الطكيعيةةةةةةةة ) 
قيمةةةةة فةةةةي  يلمةةةةىالكالسةةةةيوم فةةةةي ميةةةةاه الشةةةةرب ولجميةةةة  المحطةةةةات كةةةةين 

واوطةةةا قيمةةةة فةةةي  ممغم/لتةةةر 27ني المحطةةةة الخامسةةةة لشةةةير كةةةانون الثةةةا

 كمةةةا مونةةة  فةةةي الشةةةكل ممغم/لتةةةر 21لشةةةير حزيةةةران  األولةةةىالمحطةةةة 
 411قةةيم اقةل بكثيةةر مةةن الحةد المسةةموح بةةوحيةةث كانةت جميةة  ال (7رقةم )

حسةةةةةةةةةب  ممغم/لتةةةةةةةةةر 011حسةةةةةةةةةب المواصةةةةةةةةةفات العراقيةةةةةةةةةة و ممغم/لتةةةةةةةةةر
  لةةةةىويعةةةةزب ملةةةةك  (4)الجةةةةدول  العالميةةةةة  منظمةةةةة الصةةةةحة المواصةةةةفات

  (14 ) الماا توخزاناالترسب والمرشحات  يحواضة نظاف
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 : . المغنيسيوم8

الخةةاص بالمغنيسةةيوم مةةدب تقةةارب قةةيم المغنيسةةيوم  6يونةة  الشةةكل رقةةم 
في المحطةات جميعةا حيةث سةجمت اقةل قيمةة فةي المحطةة الث ثةة لشةير 

 41,6الث ثةة لشةير نيسةةان  فةةي المحطةة مةى قيمةةويل ممغم/لتةر 06 ييةار

مةةةن قكةةةل منظمةةةة الصةةةحة حيةةةث بقيةةةت اقةةةل بكثيةةةر مةةةن الحةةةد المسةةةموح 
 (01ممغم/لتةةةةةةةر ) 61الموصةةةةةةةفات العراقيةةةةةةةة و  ممغم/لتةةةةةةةر 061 العالميةةةةةةةة
  [15,16] (4)الجدول 
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 في المحطات )ممغم/لتر( تركيز المغنيسيوم( 8) الشكل 
 

 : الصوديوم .9
الحةةد المسةةموح  يوم لجميةة  المحطةةات انخفانةةا لةةنسةةجمت قيمةةة الصةةود
( 4) الجةةةدول  العراقيةةةة ومنظمةةةة الصةةةحة العالميةةةة بةةةو لكةةة  المواصةةةفات 

 ممغم/لتةةر 6حيةث تراوحةةت كةين اقةةل قيمةة فةةي المحطةة الثانيةةة لشةير ييةةار
كمةةا مونةة   ممغم/لتةةر 01 لشةير شةةبا  الثالثةةةقيمةةة فةةي المحطةةة  ويلمةى

  (2في الشكل )
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 في المحطات )ممغم/لتر( راكيز الصوديومت(  9الشكل )

 

 البوتاسيوم: .11

لةةم تتجةةاوز قةةيم الكوتاسةةيوم الحةةد المسةةموح بةةو لكةة  المواصةةفتين العراقيةةة 
   م تراوحةةةت القةةةيم كةةةين يلمةةةى ( 4) الجةةةدول  ومنظمةةةة الصةةةحة العةةةالمي

ممغم/لتةةر واقةةل قيمةةة  0,7قيمةةة فةةي المحطةةة الرابعةةة لشةةير كةةانون الثةةاني 
الشةةكل  ممغم/لتةةر كمةةا مكةةين فةةي 0,7يةةة لشةةير حزيةةران فةةي المحطةةة الثان

(01    ) 
  

 
 في المحطات )ممغم/لتر( تراكيز البوتاسيوم( 11) الشكل 
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 ( الحدود المقترحة لبعض المحددات العالمية والعراقية لمياه الشرب2الجدول )
 المصادر

 المحددات
 الجهاز المركزي لمتقييس

 (1996سيطرة النوعية )وال
 منظمة الصحة العالمية

(WHO,2004) 
 ـــــ ـــــ م°درجة حرارة الماء 

 1351 ـــــ التوصيمية الكهربائية )مايكروسيمنز/سم(
 PH 6.5-8.5 6.5-8.5األس الهيدروجيني 

 211 171 القاعدية الكمية )ممغم/لتر(
 511 511 العسرة الكمية )ممغم/لتر(

 75 51 يوم )ممغم/لتر(عسرة الكاليس
 151 51 عسرة المغنيسيوم )ممغم/لتر(

 251 251 الكموريدات)ممغم/لتر(
 

 االستنتاجات 
في نةوا النتةائأل التةي توصةمت الييةا الدراسةة، فقةد خمصةت الدراسةة الةى 

 -بعض اةستنتاجات وفيما يمي سرد موجز ليا:
مةا كةين درجات حرارة اليواا تميةزت بمةديات فصةمية واسةعة تراوحةت  -0
م وكةةةان التغةةةاير فةةةي درجةةةة حةةةرارة الميةةةاه يتبةةة  التغةةةاير °(2006 – 206) 

 في درجة حرارة الجو  

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

امتةةةةازت ميةةةةاه محطةةةةات المدروسةةةةة بانيةةةةا كانةةةةت نةةةةمن المحةةةةددات  -7
مةةةة الصةةةحة ومنظالقياسةةةية نةةةمن مواصةةةفات الجيةةةاز المركةةةزض العراقةةةي 

   العالمي

 التوصيات
تفعيةل التقنيةات والممارسةات الكفيمةةة بالمحافظةة لمةى مصةادر الميةةاه  -0

    التقميدية المتاحة وتطويرىا ودلم المخزون المائي اةستراتيجي
تولية الف حين و تعميميم يصةول اهدارة الصةحيحة لعمميةات الةرض  - 4

تةراكم األمة ح فةي التربةة  بما ي ئم حاجة المحصول والمض ة ييدض  لى
و اسةةتخدام الةةدورة الزراليةةة بانتخةةاب محاصةةيل تةةت ام مةة  ظةةروف تمةةك 

 المناطج 
والبحةةوث الخاصةةة  نشةةاا مراكةةز اقميميةةة تركةةز لمةةى لمةةل الدراسةةات  -7

 باىمية ونولية مصادر مياه الشرب   
انشةةاا محطةةات تصةةفية ميةةاه الشةةرب مةةزودة باحةةدث تقنيةةات  وادوات  -2

 يثة  ومتطورة   ومكائن حد
   المصادر

(  تقيةةيم كفةةااة مشةةاري  اسةةالة 4117الفةةت وض، يعةةرب فةةال  خمةةف ) -0
جامعةةةة -فةةةي بغةةةداد  اطروحةةةة دكتةةةوراه ، كميةةةة العمةةةوم/ قسةةةم لمةةةوم الحيةةةاة

 العراق  -بغداد

2-. Mitscherlich, G. (1995). Die Welt in Der Wir 

Leben. Entstehung-Entwichlung, heutige stand. 

Rombach Ökologie verlag, freiburg. 

3- Erkan, M.E., Vural, A. (2006). Dicle Nehrinin 

Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. Dicle Tıp 

Dergisi. 33 (4): 205-209. 

(  واقةةةةة  المةةةةةوارد المائيةةةةةة فةةةةةي 4111لكدالسةةةةةتار سةةةةةممان ) حسةةةةةين ، 4-
  6-0(: 0)2الوطن العربي  مجمة الموارد المائية، 

5- APHA. (American Public Health Association). 

(2003). Standard Methods  For  the  Examination of  

water and wastewater,  20th  Edition . A.P.H.A., 101 

5 fifteenth  street, NW. Washington. Dc, USA. 

6- ASTM,(1989).Annual Book of ASTM standards 

(American Society for Testing and Materials) . 

Philadelphia , USA.PP:1110. 

(  تصةةةميم 4111الةةةراوض، خاشةةة  محمةةةود و خمةةةف  ، لكةةةدالعزيز ) 7-
وتحميةةل التجةةةارب الصةةةنالية  الطبعةةةة الثانيةةةة، كميةةةة الزرالةةةة و الغابةةةات  

 العراق  -جامعة الموصل

دراسةةةة مشةةةكمة التمةةةوث (  4117الربيعةةةي ، لمةةةي لكةةةد الحمةةةزة ىةةة ل)8-
العنةةةةوض و تأثيراتةةةةو البايولوجيةةةةة لمةةةةى  بعةةةةض  اةحيةةةةاا المائيةةةةة  فةةةةي  
منطقةةةةة بغةةةةداد   اطروحةةةةة دكتةةةةوراه، كميةةةةة التربيةةةةة اكةةةةن الييةةةةثم ، جامعةةةةة 

 العراق  –بغداد
9- AL- mukhtar .B.A, Khalaf .A.N. and Khuda .T.A., 

(1985). Diel, Variations of some Physiochemical 

factors of rivers Tigris and Diyala 

,j.Biol.sci.res.16(2):99-105. 

الجرثوميةةةة دةئةةةل   (2009)مةةةد اح كامةةةل دمحمالشةةةواني ، طةةةاووس  10-
ول قتيةةا كةةبعض العوامةةل الفيزيائيةةة والكيميائيةةة المةةيثرة مةةوث اةحيةةائي لمت

اطروحةةةة   اةنظمةةةة الكيئيةةةة المائيةةةة فةةةي محافظةةةة كركةةةوك  لمييةةةا لةةةبعض
 العراق    –جامعة تكريت  دكتوراة  كمية التربيةال

(: "تنةةةةوع الطحالةةةةب ول قتيةةةةا كةةةةبعض 4116) كةةةةاظم، نيةةةةى فةةةةال  11-
كميةةةةة ئيةةةةة لنيةةةةر الحمةةةةة" رسةةةةالة  الماجسةةةةتير الصةةةةفات الفيزيائيةةةةة والكيميا

 جامعة باكل   –العموم 
12- Maulood, B.K. & Toma, J.J.(2004). Checklist os 

Algae in Iraq. J.  Babylon. Univ. Vol.9. NO. 3 :1-71. 
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(  دراسةةة كيئيةةة لنوليةةة بعةةض 4118جكريةةل، ناديةةة محمةةود توفيةةج ) 13-
الميةاه الجوفيةةة لمدينةةة الحمةةة  رسةةالة ماجسةةتير ، كميةةة العمةةوم/ قسةةم لمةةوم 

 العراق -الحياة  جامعة باكل
(: "الصةةفات الفيزيائيةةة والكيميائيةةة لميةةاه 0222حمةةزة جاسةةم دمحم ) 14-  

جامعةةة  –كميةةة الطةةب  –الشةةرب فةةي محافظةةة النجةةف" الكيميةةاا الحياتيةةة 
/  2كوفةةة، تةةم النشةةر فةةي مجمةةة جامعةةة باكةةل / العمةةوم الصةةرفة / المجمةةد 

    7العدد 

(  0228الجيةةةةةةةةةةةاز المركةةةةةةةةةةةزض لمتقيةةةةةةةةةةةيس و السةةةةةةةةةةةيطرة النوليةةةةةةةةةةةة ) 15-
المواصفات القياسةية العراقيةة لميةاه الشةرب   مسةودة تحةديث المواصةفات 

 ( 207قية رقم )العرا
16-WHO, World Health Organization (2004) 

Guidelines for Drinking Water Quality 2004 (3
rd

 Ed.) 

.Geneva . 
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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  .         

 


