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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

  

ماء الشرقاط الموحد في قضاء الشرقاط ضمن حطتي اسالة ماء الشرقاط القديم و ملتقييم نوعية المياه 
 (WQIدليل نوعية المياه ) باستخدام محافظة صالح الدين

 دمحمسعادت مصطفى ،  ابراهيم عمر سعيد الحمداني،  عبدهللا محمود عجيل المهيبي
 قسم عموم الحياة ، كمية العموم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

 

 الممخص
ممما  يتضممما الثحممث ت يمميم موعيممة ميمماس مح تممي ا سممالة لمديمممة الصممرقاد نممي محاندممة  ممخح الممديا ممما وممخي دراسممة الومموا  ال يزيا يممة والكيميا يممة لم

مما ق لكم  مح مة وم ارمتعما WQIا حسما  مؤصمر موعيمة المما  نضمخ  عماالومام والمعمال) امما  ا سمالةق وم ارمتعما مما الموا م ات ال ياسمية العراقيمة  
 ، ق  أجريت الدراسة عمى مح تيا إسالة هي مصروع الصرقاد ال ديم ومصروع الصرقاد الموحمد ولتسما متريمرات همي الكمدرة2011ا Bhavenت ميف 

Turbidityا س العيمممدروجيمي pH ، التو ممميمية الكعريا يمممةE.C ، مجموعمممة ا ممممخح الذا ثمممةT.D.Sالكبريتمممات ،SO4 العسمممرة الكميمممة، Total 

Hardness،  االوكسجيا المذاD.O ، الكموريد Clوال اعديةAlkalinity 2020ولرايمة صمعر صمثاد  2019، و ريعة اصعر ما صمعر تصمريا النمامي 
نكاممت متريراتم    بيمت المتا ) إا اغم  العوام  ال يزيا ية والكيميا ية التي تمم دراسمتعا كاممت تميم  المى االمو ماع ثعمد عمميمة الت م ية أمما المما  الومام

وعموما يمكا ال وي ثاا أكنر هذس العوام  ت ا ضما حدود الموا  ات ال ياسمية العراقيمة المسمموح  .دعر ارت اعا   ي ا ما عدا ال اعدية الكمية والكدرةت
تمما ) إا الممما  المن ممد بيمممت ( WQI) أممما ممما ماحيممة مؤصممر موعيممة الممما  .بعمما لممما  الصممر  ثاسممتنما  الكممدرة وال اعديممة الكميممة التممي تتعممد  الموا مم ات

اممما ثالمسممثة لمح ممة الصممرقاد الموحممد ن ممد  ممم ت مياهعمما ثامعمما ممتممازة  ،93.35 ثالمسممثة لمح ممة الصممرقاد ال ممديم وكامممت قيمممة الممدلي  ( Good)جيممد
 Excellent  المى ممتمازة Good، نيمما  مم ت ميماس المعمر مما جيمدة 96.56 ويمرمت قيممة المدلي ق 2011ا Bhaven ق حسم  ت مميفExcellentا

 ولجميا االصعر 
 

 المقدمة
أحد أهمّم المموارد الموجمودة عممى سم ض ا رع والتمي ال يمكما يعّد الما  

 ي كمما اح حممّي عمممى اال ممخق االسممترما  عمعمما، نمممحا مصممعد نممي العممالم 
اليوم العديد ما المما ق الممكوثة ثسب  قممة الميماس والعديمد مما ا   ماي 

ال مالحة  نر المياس العذثة لمديعم صوا  الذيا يموتوا ثسب  عدم تو وا
ذ اا العديمممد مممما االممممراع التمممي ت مممي  االمسممماا تمت ممم  عممما إ ;لمصمممر 

تمي الحتمى الو يمرة ممعما و تسمب  موتممف اممواع االممراع و اس و  ريق المي
اال مم اوي  Shigellosisالممم قممد تسممب  الممموت منمم  الكمموليرا والتي و يممد و 

ا مثض ت يميم موعيمة الميمماس مما ال ضمايا المحوريمة نممي ق  2018،العسما و 
العالم التي بدأت ني اتوماذ تمدابير لمصمكمة م م  الميماس العديد ما بمداا 

دعمممت   قVarol et al., 2011التممي قممد ت مممادنعا نممي المسممت ب  ا
الحيممماة المممى الت الحاجمممة تماسمممثا مممما الت مممور الحضممماري نمممي صمممتى مجممما

لإلمسمماا وزيممادة اعمممدادس المضمم ردة اضممانة المممى  وجممود مح ممات ت ممم ية
م ممممماعات الحدينممممة وترييممممر االهتمممممام  بموعيتعمممما  وجودتعمممما ومواكبتعمممما ل

العا مم  ممعمما وضممرورة اسممتودام احممدث ال ممرق والوسمما   والمممواد ال ممديم و 

إا صممممحة وتممممدهور   ق2018 ،وليممممة وتعي ممممة الكممممادر المؤهمممم  لعمممماانرتماال
جمممرا ات وو ممم  تحتممماج المممى اتوممماذ ااس معمممري دجممممة وال مممرات موعيمممة ميممم

لت ريف لعمذيا المعمريا مما إدارة ومعالجمة اعممية مدروسة لح  مصكمة 
قبمم  ت ممري عا الممى الميمماس السمم حية ووضمما قممواميا وع وثممات  ال ضممخت

 ارمة لمحد ما التجاوزات و رح الموم ات ال ماعية والسمكمية مثاصمرة 
تتثممممما م مممممادر و  ،ق2014، والعسممممما المممممى المممممموارد الما يمممممة اال ممممم اوي 

التموث لمحد ما امتصمارها كمذلن محمو ترصميد االسمتعخن المما ي نمي كانمة 
ت يميم  المجاالت لمح اظ عمى هذس النروة ما اسمتودام ال مرق الحدينمة نمي

لت يممممممميم موعيمممممممة الميممممممماس  Modelsموعيمممممممة الميممممممماس ك سمممممممتودام مممممممموديخت 
اا اسممممتودام ممممموديخت موعيممممة   ق2018،اال مممم اوي  الجونيممممةالسمممم حية و 

امتصرت ثصمك  واسما ثعمد ايجماد موديم  رياضمي  Models WQIالمياس 
وثعممد  ،قPawar et al.,2014ا1965 عممام Hortenممما قبمم  العممالم 

عمام  Brown ورس ثعمد ذلمن و ذلن امتصر استودام  عمى مستو  العالم 
وأجريمممممت عمميمممممات ت ممممموير وتحممممموير ق 2018،آومممممروا قمممممثخا و  ا 1970
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 ,.Lumb et al) ثعممد ذلممن موعيممة الميمماس ممما قبمم  الثمماحنيا لمعاممم 

2011 ; Singkran et al., 2010 ; Olwe et al., 2016) ;  إذ
صمممممت همممذس المممموديخت عممممى جمممداوي قياسمممية لت سممميم موعيمممة الميممماس بممميا 

الممموذج -ليم  موعيمة الميماس د   يعتبرق وحس  موعية االستودام0-100ا
 اسممتوداما  حمموي العممالم كوممم  يتميممزممما اكنممر الممموديخت صمميوعا  و  الكمممدي

 اسمممة ومم  مممة الدراسمممة وهمممو يصمممم  ثالمروممممة نمممي اوتيمممار المتريمممرات الم
والسمممعة  Frequencyوالتمممردد  Scope نمممة عما مممر همممي المجممماينخ

amplitude   (Deviprasad and Kothathi, 2012)  يمتمماز و
متريممرات موعيممة الميمماس الموتم ممة اذ  بإع ا مم   حريممة لمثمماحنيا نممي اوتيممار

يعتمممد عمممى وبممرة الثمماحنيا نممي تحديممد ا هممم ممما متريممرات موعيممة الميمماس 
الدوالعممما ضمممما الممممموذج ، ومممما ذلمممن نمممما الضمممروري مراعممماة اوتيمممار 
المتريممممممممممممممرات المماسمممممممممممممممثة حسممممممممممممممم  اهميتعمممممممممممممما ل مصممممممممممممممم ة الموتم مممممممممممممممة 

ي عممادة  ق نالممدلي  العممام لموعيممة الميمماس عمممى سممبي  المنمماCCME,2001ا
 مممممما يضمممممم المتريمممممرات ا كنمممممر أهميمممممة نمممممي بيممممماا الحالمممممة العاممممممة لمميممممماس

جمما ت همذس الدراسممة بعمد  ت يمميم موعيمة الميمماس   لمذلن ق2019 ،ااالسمدي
 غمممراع الصمممر  نممممي مح تممميا ر يسممميتيا نممممي قضممما  الصمممرقاد ضممممما 

  CCME WQIمحاندة  خح الديا ث ستودام المودي  الكمدي 
 طرق العملالمواد و 
الكيميا ية لمح تميا ر يسميتيا الثحث ثعع الو ا   ال يزيا ية و  درس

امح مة  محاندمة  مخح المديا صممايلمعاممة المياس ني قضا  الصمرقاد 
ز يمم  تتم قالموحممدمح ممة اسمالة ممما  الصمرقاد  ،ال ممديماسمالة ممما  الصمرقاد 

ضمم ة اليسممر  صممماي أراِع زراعيممة عمممى  مموي ال مم  ممة الدراسممة بوجممود
  كمما كني ة ما السكاا عمى ض تي المعمر تتركز اعدادو  االولىالمح ة 

هممممذا  ،الرممممم  مصمممم ة ال ممممماعية منمممم  م ممممالا الح ممممى و توجممممد ثعممممع اال
عمممدد ممما المثمممازي د م مممثات لميمماس ال ضمممخت المدميممة و وجممو  نضممخ عممما

ت مم  ثموم اتعمما الممى مجممر  معممر دجمممة مممما تتمموزع عمممى جممامبي المعممر و 
ال يزيا يمممممممة ا حيا يممممممة و  موتم مممممممةيمممممموحي المممممممى وجممممممود أو مممممممار التممممممموث ال

لتجعيممز  تممؤنر عمممى موعيممة ميمماس المعممر كم ممدرالتممي سممو  والكيميا يممة و 
كمممما موضمممض نمممي  مممة الدراسمممة و الميممماس لمح مممات معامممممة الميممماس نمممي مم 

 ق 1ا الصك 
دي ممممموذج عمممثمالكيميا يمممة ت الما يمممة لم ياسمممات ال يزيا يمممة و جمعمممت العيمممما

لرايمممة  2019نمممامي ابتمممدا  مممما صممعر تصمممريا ال واحممد صمممعريا  لكممم  مح ممة
سممتودام قمممامي ممما البممولي انيممميا كممما مصممار اليمم  ثا 2020صممعر صممثاد 

جعماز   ةبوسما Turbidity كمدرةالتمم  قيماس  اذ ،قAPHA،1998نمي ا
Turbidity meter التو مممميمية الكعريا يممممة  تسمممموقيEC م اسممممتودثا

المواد ال مثة الذا ثمة ثال ري مة و  ،Multi parameter analyzerجعاز
 pHثاسمممتودام جعممماز تمممم قياسمممعا  pHالدالمممة الحامضمممية  ااممممالوزميمممة 

meter كمممما تمممم  ق9,7,4ثعمممد معمممايرة الجعممماز ثمحاليممم  متعمممددة الث مممر ا 
بإتثممممممماع  ري مممممممة ومكممممممممر المحمممممممورة  D.Oقيممممممماس االوكسمممممممجيا الممممممممذا  

Winkeler Azid Modification ال اعديممة الكميممة ث ري ممة  وقيسممت
العسمرة الكميمة ث ري مة المعممايرة و  ،ال ياسممي المعمايرة مما حمامع الكبريتيمن

نمممي حممميا تمممم قيممماس الكموريمممد  ، EDTANa2 المحمممموي ال ياسمممي لمممم مممما
تممم ت ممدير ايومممات و  ،المعممايرة ممما محممموي متممرات ال ضممة ال ياسممي ث ري ممة

 ،حسممممااعثمممماوي و  Turbidity Methodالكبريتممممات ث ري ممممة الكممممدرة 
 ق 1990

 

 

 ( صورة جوية لمنطقة الدراسة1) شكل
 

   CCME  WQI:المياه حساب الدليل الكندي لنوعية
يتميز المودي  الرياضي الكمدي لموعية المياس بدقمة عاليمة وقمد تمم ت بي م  

المدروسممة  غممراع الصممر  ، ويممتم إيجمماد  المح مماتلتحديممد موعيممة ميمماس 
 ;Keraga et al., 2017ا دلي  ثحسما  نخنمة عوامم  وكمما يمميقيم الم

Zhu et al., 2018:ق 

F1 اScope ق: تمنمممممم  المسممممممثة الم ويممممممة لممتريممممممرات المتجمممممماوزة لمحممممممدود
لمممو ممممرة واحمممدة ومممخي نتمممرة لممتريمممرات او  ال ياسمممية م ارممممة ثالعمممدد الكممممي

    :الدراسةق

   [
    عدد المتريرات المتجاوزة
العدد الكمي المتريرات

]       

F2 اfrequency ق: المسمممممممثة الم ويمممممممة لم حو مممممممات ال رديمممممممة المتجممممممماوزة
   :لمحدود ال ياسية عمى العدد الكمي لم حو ات
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   [
    عدد ال حو ات المتجاوزة 
العدد الكمي لم حو ات

]       

  F3اAmplitude:تمنمممم  كميممممة االوتثممممارات المتجمممماوزة وتحسمممم    ق
 ثمرحمتيا:

المرحمممممة االولمممممى : عمممممدد ممممممرات تجممممماوز التراكيمممممز ال رديمممممة لمحمممممدود   -1
 وتحس  كما يمي:  Excursion ال ياسية وي مق عميعا االمحرا  

          [
    قيمة ال ح  المتجاوز

ال يمة ال ياسية
]     

المرحمة النامية: مجموعة االوتثارات ال رديمة المتجماوزة ويمتم حسمابعا  -2
بجمممممما االمحرانمممممات ال رديمممممة وقسممممممتعا عممممممى العمممممدد الكممممممي لم حو مممممات 
االمتجمممممماوزة وغيمممممممر المتجمممممماوزةق وي ممممممممق عمممممممى همممممممذا المتريممممممر مجمممممممموع 

ويرمممز لمم    Normalization of excursionاالمحرانممات المعدلممة 
 ق:nseا

    
∑  امحرا  ك  نح 
    

العدد الكمي لم حو ات
  

 ما المعادلة التالية:F3 ويتم حسا  
   

   

             
  

وثعمممد ايجممماد العوامممم  النخنمممة يمممتم حسممما  المممدلي  الكممممدي مممما المعادلمممة 
 التالية:

              [
√        

     
]  

همممو لتعمممدي  متيجمممة قيممممة المممدلي  وجعمممم  مح مممورة بمممميا  1.732النابمممت 
ت ممممف موعيمممة الميممماس إلمممى ومسمممة  WQI، وحسممم  قيممممة المممم 100-0.0
 ق   1كما ني الجدوي اأقسام  

)الصفاوي، CCME WQI تصنيف نوعية المياه حسب قيم  (1جدول )
2018) 

WQI 100-95 94-80 79-60 59-45 44-0.0 
 Excellent Good Fair Marginal Poor الت ميف

 5 4 3 2 1 الدرجة

 

 المناقشةالنتائج و 
 الكدرة

امت ا مم  وممخي ا الوا ممية الث ممرية لتصممتت الضممو  و تعبممر الكممدرة عمم
و م يممماس لدرجمممة نعممم لمممذلن ،ممممرورس ثعيممممة المممما  بواسممم ة المممدقا ق العال مممة

 ق 2010 ،الراوي ص انيتعا ارزوقي و 
ق 68.5ق ارت ممماع معمممدي قممميم الكمممدرة لميممماس المعمممرا2يخحمممن مممما الجمممدويا

نيمما  ،موحمد عممى التموالي الال مديم و  عممد مح مة الصمرقاد NTUق65.1ا
بمممممممممممم  معمممممممممممدي قيممممممممممممة الكمممممممممممدرة لمميممممممممممماس المعالجمممممممممممة مممممممممممما المح تممممممممممميا 

ة التيممار السممريعة عمممد متيجممة لحركممو  ،عمممى التمموالي NTUق7.1قا33.5ا
اسمممة اد  المممى ارت ممماع قممميم تسممماق  االم مممار ومممخي ممممدة الدر المح تممميا و 

 قAl-Ni'ma, 1982؛  2009 ،االوتممار هممذا ممما بيممم  كمم  ممماالكممدرة و 
اصاروا المى اا قميم الكمدرة تمرتث  ثعخقمة  رديمة مما كميمة االم مار حيث 

ق نممممي 2018ا سممممجمعا نممممرتماجمممما ت هممممذس المتمممما ) اعمممممى ممممممو  ،السمممماق ة
ييم عدد ما المح ات نمي  مخح المديا حيمث وجمد اا معمدي دراست  لت 

ق 31.51قيممممممممممممممممممممممة الكمممممممممممممممممممممدرة لميممممممممممممممممممممماس المعمممممممممممممممممممممر الومممممممممممممممممممممام بمممممممممممممممممممممم  ا

ريممممممممت الموحممممممممد تكمح ممممممممة الجامعممممممممة و ل NTUق25.24قا34.55قا27ا
بيمممما  ،مح ممة المجممما السممكمي نمي الممدور عمممى التمموالي تكريمت ال ممديم و و 

بممممممممممم  معممممممممممدي قمممممممممميم الكممممممممممدرة لمميمممممممممماس المعممممممممممال) لممح ممممممممممات المممممممممممذكورة 
عموما ن ا قميم عمى التوالي  و  NTUق11قا20.44اق12.01قا19.01ا

الكممدرة لمميمماس الوارجممة ممما المح تمميا ليسممت ضممما الموا مم ات العراقيممة 
  ق4ا جدوي لمياس الصر 

 (E.Cالتوصيمية الكهربائية )
بمممم  معمممدي ال ممميم لميممماس  اذق قممميم التو ممميمية الكعريا يمممة 2يبممميا الجمممدوي ا
 ق مايكروسيممز/سم لمح تي الصمرقاد ال مديم435قا432.5المعر الوام ا

قيمممة التو مميمية الكعريا يممة لمميمماس  معممدي نيممما بممم  ،الموحمد عمممى التممواليو 
ق مايكروسيممز/سممم لممح تمميا عمممى التمموالي 444.5ق ا435.5الوارجمة ا

ق حيممث 2014ا اوممروا م اريممة لممما تو مم  اليعمما السممراج و  المتمما )هممذس و ،
النمممممامي عممممممى مايكروسيممز/سمممممم لممممممموقعيا االوي و ق510قا384ا بمرمممممت

عممز  و  ،التموالي عمممد دراسممتعم موعيمة ميمماس معممر دجمممة نمي مديمممة المو مم 
يمة عممى اممواع الم روحات الحاو سب  ال يم العالية لمتو يمية الى  بيعة 

تم ممممي و بيعممممة التريممممة التممممي تجرنعمممما السمممميوي الممممى  عديممممدة ممممما االمممممخح و 
    ثحممعا ما االمخح الذا ثة ني المعر

 (TDSالمواد الذائبة الصمبة )
تعمممد مممما المكوممممات المعممممة بو ممم عا م ياسممما لمموحمممة الميممماس اال ممم اوي 

ق إلمى أا معمدي 2الجدوي اق، وتصير المتا ) المبيمة ني 2014والعسا ،
ق 259.7بمرممممممت اتراكيممممممز المممممممواد الذا ثممممممة ال مممممممثة لميمممممماس المعممممممر الوممممممام 

 ،الموحمد عممى التموالي/لتر عممد مح تمي الصمرقاد ال مديم و ق ممرم260.9ا
ة والوارجممممة ممممما المح ممممات بيمممممما كمممماا معممممدي التراكيممممز لمميمممماس المعالجمممم

مممما لمتممما )  وهمممذس المتممما ) اقممم لتمممر ممرم/ ق262.2ق ا261.3ا المدروسمممة
ق عمممد دراسممتعا الو مما   ال يزيا يممة 2019ا التممي تو مممت اليعمما معممماا

ضمممما  الن يممممة لميممماس معمممر دجممممة  والكيميا يمممة وثعمممع ممونمممات العما مممر 
ق ممرم/لتمممر، 1600-823محاندمممة  مممخح المممديا والتمممي بمرمممت ثحمممدود ا

وعموما نإا جميا العيمات المدروسة كامت ضمما الحمدود المسمموح بعما 
محمممددات ال مممحة العالميمممة موا ممم ات العراقيمممة لميممماس الصمممر  و لحسممم  ا
 ق WHO، 2004اق 4جدوياايضا  

 (pH) الدالة الحامضية

موعيمممة ميممماس الصمممر  ثسمممب  لعممما تممم نير عممممى  الدالمممة الحامضممميةاا قيممممة 
 محتممو  الميمماس ممما العما ممر المعدميممةت نيرهمما عمممى تمموازا الكاريومممات  و 

 حيممممث تصممممير المتمممما )  ،قAl-Saffawi and Al-Molaa,2018ا
الممممى وجمممممود تذبممممذ    يممممف نممممي قيممممممة االس ق 2المبيمممممة نممممي الجممممدوي ا

لمميممماس المعمممر الومممام الدالمممة الحامضمممية  قيممممة معمممدي كممماا إذالعيمممدروجيمي 
نيمممما كممماا معمممدي الدالمممة الموحمممد ق عممممد مح تمممي الصمممرقاد ال مممديم و 7.8ا

عممممى التممموالي ق 7.5ا ق7.7ا مممما المح تمممياالحامضمممية لمميممماس المعالجمممة 
 نممي حالممة امو مماعو ؛ ال اعممديالعيمممات الما يممة ضممما المممد   اغممم واا 

ال مميم سمميؤدي الممى زيممادة ذوثمماا العما ممر المعدميممة السممامة نممي ال مموور 
لمتكويمات الجيولوجية التي تمر بعا الميماس منم  االلمميموم ،وثالتمالي زيمادة 

والمعاضممميدي، التممم نيرات السممممبية نمممي المسمممتعمن لعمممذس الميممماس اال ممم اوي 
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الممى وجممود أيومممات اا سممب  ممميخا ال مميم محممو ال اعديممة يعممز  ق، و 2013
المسممبي لم ميم ن ممد يعمود الممى  االرت ماعو  ق،APHA، 1998البيكاريوممات ا

عمممى حسمما   ممور  البيكاريومممات  ممورتركيممز ا مممخح وسمميادة  امو مماع
قيمة ا س العيمدروجيمي قمميخ  رنامما يؤدي إلى والكبريتات  الكموريدات

المعالجممة الميماس و  المدروسمة المعمر الوماموعمومما نمإا ميمماس  ال اعديمةمحمو 
الموحممد ت مما ضممما الموا مم ات مح ممة اسممالة ممما  الصممرقاد ال ممديم و ممما 
  قWHO، 2004االعالمية لمياس الصر ل ياسية العراقية و ا

 (DOاالوكسجين المذاب )
ني الما  كمعيار الع ا  نكرة أوليمة عما يعد تركيز ا وكسجيا المذا  

 بيعمممممة الم مممممدر المممممما ي؛ إذ يعمممممم  االوكسمممممجيا عممممممى تحميممممم  الممممممواد 
العضوية هوا يا إلمى مموات) غيمر ضمارة بي يما ، وممما تكمويا الممواد السمامة 

مو ماع تركيمزس اق، و Viggori and Hell at,2003والمروا ض الكريعمة ا
؛ Aquatic Ecosystemلمما ي لم  تم نيرات سممبية عممى المدمام البي مي ا

 Bacteriaإذ يعممممم  عمممممى زيممممادة مصمممماد ا حيمممما  الدقي ممممة الخهوا يممممة

Anaerobic  وثالتالي تريير مسارات الت اعخت لممواد العضوية وامتماج
لممممذا يعممممد هممممذا  ق2018مممممواد ضممممارة لمبي ممممة الما يممممة اال مممم اوي و معممممت، 

وممم  اساسمميا  نممي المعيممار ممما اهممم العواممم  التممي تممؤنر نممي موعيممة الميمماس ك
 التوازا ال بيعي 

ق ترمممايرا  2ادعمممرت معمممدالت تراكيمممز االوكسمممجيا الممممذا  نمممي الجمممدوي ا
قممممميخ  مسممممبيا  بمممميا مواقمممما المح ممممات اذا بممممم  معممممدي تركيممممز االوكسممممجيا 

ق 5.4الموحمممممد المعمممممر عممممممد مح تمممممي الصمممممرقاد ال مممممديم و الممممممذا   لميممممماس ا
نيممما بممم  معممدي تركيممز االوكسممجيا المممذا  لمممما   ،ممرم/لتممر لممح تمميا 

جممما ت و  ،قممرم/لتمممر عممممى التممموالي6.15قا6.7الومممارج مممما المح تممميا ا
ق اذ تراوحممت قمميم تركيمممز 2019هممذس المتمما ) اعممممى مممما سممجمعا ال مممحاا

لتر ومخي دراسمت  الو ما   قممرم/5.8-5.4االوكسجيا المذا  بيا ا
لمعممممر دجمممممة نممممي محاندممممة ميمممممو  ددة الكيميا يممممة لمواقمممما محمممميممممة و  ال يزيا

ميمماس ممما النممي التركيمز يعممود إلممى احتكممان  االرت مماعوهممذا   مخح الممديا و 
 ت ميم درجمة الحمرارة التمي تعمم  عممى  امو ماعالعوا  الجوي وكذلن ناا 

مصمماد االحيمما  الدقي ممة نممي عمميممات التحممم  لممممواد العضمموية نضممخ عمما 
مصممماد الكا ممممات المجعريمممة نمممي عمميمممات االكسمممدة والتحميممم  الت ميممم  مممما 

ا وكسمجيا  ارت ماعوثالتالي ما مياس ال ر   الم روحةلممواد العضوية 
                                  ق  (APHA,1998المذا  ني الما 

 القاعدية
نممي معادلممة الحموضممة عمممد تكومعمما ولمموال هممذس  معممما   دورا اعديممةال  تمعمم 

نممممممي المدممممممام البي ممممممي  ال ابميممممممة لكامممممممت التمممممم نيرات السمممممممبية أكنممممممر سممممممو ا  
ال اعديمة تركيمز معمدي ق، وعموما نإا 2018السمجري وال  اوي،االما ي
 ق147.1ا ق164.1بممم  اق 2كممما مبمميا نممي الجممدوي المميمماس الوممام الكميممة 

نيممما بممم   الموحممد عمممى التممواليديم و عمممد مح تممي الصممرقاد ال مم ممرم/لتممر
ممرم/لتمر لممح تميا  ق151.1ق ا159.0امعدي التراكيز لممياس المعالجمة 

نممي ق 2010ا هممذس ال مميم م اريممة لممما تو مم  اليعمما  ممالضو  ،عمممى التمموالي
دراسمممة لمعالجمممة الميممماس نمممي مح مممة إسمممالة مصمممروع مممما  كركمممون الموحمممد 

قممرم/لتممر لمممما  الوممام 111.25اق 146.25حيممث بممم  معممدي التراكيممز ا

هممذا االرت مماع المسممبي نممي التركيممز يعممود الممى اا و  ،المعممال) عمممى التممواليو 
وارجيمممممة منممممم  المممممى التممممم نيرات الو  الت ممممماعخت التمممممي تحمممممدث نمممممي الميممممماس

 ،تممم نيرات االمصممم ة الزراعيمممة عممممى ضممم تي المعمممر ويوغرانيمممة المم  مممة و 
وعمممى الممرغم ممما كمموا ال اعديممة لمميس لعمما تمم نيرات ضممارة عمممى ال ممحة 
العامة اال أا التراكيز المرت عمة تع مي  عمما غيمر مستسماا لممما  ، واا 

الموا ممممم ات لحمممممدود عيممممممات الما يمممممة المدروسمممممة متجممممماوزة % مممممما ال56
  قWHO ،2004المياس الصر  ممدمة ال حة العالمية و العراقية 

 لعسرة الكمية ا
تممؤدي دورا واقيمما لمتو يممف ممما التمم نيرات السمممية لمميمماس اا العسممرة الكميممة 

ويمممزداد همممذا التممم نير  الممممواد السمممامة كالعما مممر المعدميمممة السمممامة لمممثعع
 بزيمممادة تركيزهمممما؛ اذ تممممانس العما ممممر السممممامة عممممى مواقمممما االمت مممما 

CCME,2001) ثالح مممممممماظ عمممممممممى تركيمممممممم ق، نضممممممممخ عمممممممما عخقتعمممممممما 
الحممممامع المممممووي ت ممممحيض وعمميممممات االستمسمممماخ و اع الموويممممة االحممممم

وتنبمممممي  ميكاميكيمممممة تممممم نير ثعمممممع الممممممواد  DNA مم مممممو  االوكسمممممجيا
ق  وتصممير Al-Saffawi, 2018bالمسممر مة نممي جسممم الكمما ا الحممي ا

لمميماس الومام تراكيمز العسمرة الكميمة معمدي ق المى اا 2الجدوي ا نيالمتا ) 
مح مة الصمرقاد ال مديم  / لتمر عممدممرم ق179.5ا ق173.0اتراوحت بيا 

معممدي التراكيممز لمميمماس نيممما بممم   ،مح ممة الصممرقاد الموحممد عمممى التمموالي و 
عمممى  ق ممرم/لتممر160.5ق ا151.0االوارجممة ممما المح تمميا المعالجممة و 
التممي ق و 2014اوممروااممما متمما ) السممراج و  أقمم  اا هممذس المتمما )و  ،التمموالي

ميماس معمر دجممة  موعيمةدراسمتعم  قممرم/لتمر عممد294-192بمرت ثحمدودا
 الدراسمممةوعمومممما نمممإا قممميم العسمممرة الكميمممة لمم  مممة  ،نمممي مديممممة المو ممم 

 المسمموححمدود ال ضمما نلكمذلموا  ات العراقية لميماس الصمر  و ا ضما
    ق4جدويا بعا عالميا

 ريتاتالكبيدات و الكمور 

ات نمممممي الميممممماس ال بيعيمممممة ويعتممممممد تتواجمممممد أيوممممممات الكموريمممممدات والكبريتممممم
موعيممممة يممممة و عمممممى  بيعممممة التكويمممممات الجيولوجث ممممورة ر يسممممية ا مممممكيزهتر 

المتجماوزة لمحمدود المسمموح نمالتراكيز العاليمة  بعما الميماس، تممرالتمي الترية 
موعيممة ميمماس الصممر ، كممما تسممب  الكبريتممات ال عممم  عمممى تممؤنر سمممثا  بعمما 
 500ارت ممماع تركيزهممما اكنمممر مممما  نمممي حالمممةلمميممماس  Bitter tasteالممممر 
مكممما أا تممم نير المسمممع  لإلمسممماا والحيمممواا ويال ضمممانة المممىثااللتمممر ممرم/

 2015؛ 2002تسمممممممب  تعمممممممي) الجعممممممماز العضممممممممي ا ميممممممما وآومممممممروا، 
, Kumar et alتركيمز ايوممات معمدي ثم ا  ق2اق، ويخحمن مما الجمدوي

مح مة الصمرقاد ممرم/لتر عمد ق39.94قا37.2الوام بم  الممياس الكموريد 
يمم  معمدي تركيمز الكموريمد و  ،عمى التموالي مح ة الصرقاد الموحدال ديم و 

كاممت و  قممرم/لتر لممح تيا عمى التموالي36.3ق ا949لممياس المعالجة ا
كيمز ايمموا اذ بمم  معمدي تر  ;ق2010همذس المتما ) اعممى ممما سمجم   مالضا

قممرم/لتممممممر عمممممممى 12.25ق ا14.25المعممممممال) االكموريممممممد لمممممممما  الوممممممام و 
ق 52.7تركيزهما امعمدي  ن مد كمااالكبريتمات   يومماتاما ثالمسثة  ،التوالي

ال ممديم ثالمسممثة لميمماس المعممر الوممام عمممد مح ممة الصممرقاد  ممرم/لتممرق53.6ا
نيمممما كممماا معمممدي التراكيمممز لمميممماس المعالجمممة مممما  ،عممممى التمممواليالموحمممد و 

قمممميم ايمممموا  عموممممماو   قممرم/لتممممر عمممممى التمممموالي52.7قا52.4المح تمممميا ا
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الصمر  ايومات الكبريتات ت ا ضمما الموا م ات العراقيمة لميماس الكموريد و 
  ق WHO,2004ا ق4جدويا ضما الحدود المسموح بعا عالمياو 

 (WQIباستخدام ) لشرباتقييم مياه 
اا العد  الر يس ما حسا  دلي  موعية المياس هو لتسعي  الحكمم عممى 

مما البياممات والتحاليم  المع مدة  موعية المياس بوسما ة تحويم  الكمم العا م 
امعا ممما لو مما   الميمماس إلممى معمومممات سممعمة وم عومممة يمكمما اسممتود

ويعتممد دليم   ،(Al-Saffawi, 2018a)قب  الموت  وغيمر المومت  
الموعيممة عمممى ثعممع ال مم ات والمعممايير المعمممة التممي تعممد كممدلي  أولممي 
لموعية المياس ويذلن يع ي نكرة عامة عما المصماك  المحتمممة لمميماس نمي 

ق  وتمم ت مميف موعيمة ميماس معمر دجممة Etim et al.,2013أية مم  ة ا
ق الممذي يصممير إلممى أا قمميم دليمم  موعيممة 3كممما مبمميا نممي الجممدوي ا الوممام
مممما  ممممف الميممماس الجيمممدة  ق94.5ا  عممممد مح مممة الصمممرقاد ال مممديمالميممماس 

Good الموحممد نممي حمميا تممم ت ممميف ميمماس المعممر عمممد مح ممة الصممرقاد 
 ،ق95.58ا اذ بمرمت قيممة المدلي  Excellentالممتمازة ما  مف المياس 

 غيمممرو  ممتممازةالصمممر  لكومعمما ذات موعيمممة م مومممة  لممذا تعتبمممر ميمماس المعمممر
 المسممممممموح بعمممممما العالميممممممةوالموا مممممم ات العراقيممممممة و  متجمممممماوزة لممسممممممتويات

قيممممة المممدلي  لمميممماس الوارجمممة موعيمممة و ق، أمممما WHO,2004ا ق4جمممدويا
اذ بمرمت قيممة  Goodجيمدة نعمي ذات موعيمة ما مح ة الصرقاد ال ديم 

العراقيممممة لميمممماس مماسممممثة لمصممممر  حسمممم  الموا مممم ات و  ق93.35الممممدلي  ا
اممما ثالمسممثة لمح ممة الصممرقاد الموحممد ن ممد  ممم ت موعيممة الميمماس  ،الصممر 

يمرمت قيممة و  Excellentالوارجة ممعا ث معا مما  ممف الميماس الممتمازة 
عمممر دجممممة م مممدر جيمممد لمميممماس عمومممما تعتبمممر ميممماس مو  ،ق 96.56المممدلي  ا
ذات موعيمة المح مات المدروسمة الوارجة مما تعتبر موعية المياس الوام و 

    جيدة الى ممتازة
 

 ( الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمحطتي اسالة ماء الشرقاط القديم والموحد2جدول )
 

Stand. Limit* 
  مح ة الصرقاد ال ديم مح ة الصرقاد الموحد

P
a

ra
m

e
te

rs
 

 ما  المعر الوام الما  المعال) ما  المعر الوام الما  المعال)
Mean Max Min Mean Max Min Mean Max Min Mean Max Min 

5 7.1 10.9 3.4 65.1 123.0 7.2 33.5 63.0 4.0 68.5 129.0 8.0 Turb. 

NTU 
1400 444.5 483.0 406.0 435.0 472.0 398.0 435.5 460.0 411.0 432.5 471.0 394.0 E.C µs\cm 

1000 262.2 280.8 243.6 260.9 283.0 238.8 261.3 276.0 246.6 259.7 283.0 236.4 TDS 

mg\L 
6.5-9.2 7.5 7.9 7.1 7.8 7.9 7.7 7.7 8.4 7.1 7.8 8.1 7.6 pH 

>5 6.15 6.6 5.7 5.4 5.9 4.9 6.7 7.4 6.1 5.4 5.8 5.0 D.O 
mg\L 

150 151.1 206.2 96.0 147.1 200.0 94.0 159.0 222.0 96.0 164.1 234.2 94.0 Alk. 

mg\L 

500 160.5 171.0 150.0 179.5 161.0 198.0 151.0 172.0 130.0 173.0 190.0 156.0 T.H 
mg\L 

250 36.3 42.6 30.1 39.94 44.4 35.5 39.0 44.3 33.7 37.2 42.6 31.9 Cl 

mg\L 

250 52.7 55.6 49.8 53.6 59.0 48.2 52.4 55.8 49.0 52.7 58.2 47.2 SO4 

mg\L 
* Standard limit for drinking (WHO، 2004) 

 
( قيم وتصنيف نوعية مياه نهر نجمة الخام ومياه محطتي اسالة 3) جدول

 الشرقاط القديم والموحد ماء
  مح ة الصرقاد ال ديم مح ة الصرقاد الموحد

الما  
 المعال)

الما  
 الوام

الما  
 المعال)

 الوامالما  

96.56 94.5 93.35 95.58 CWQI 

Excellent Good Good Excellent Categorization 
22.22 22.22 22.22 22.22 F1 

8.33 19.44 16.6 19.44 F2 

4.95 49 94.13 46.23 F3 

 
 
 
 
 
 

 1-(: المحددات العراقية والعالمية لمياه الشرب بوحدة ممغم. لتر4) جدول

 
 
 
 
 

 المحددات     
 

 ال  ات  

WHO 2004 2006 العراقية 
المسموح 
 ث 

 الحد االعمى الحد االعمى

Turbidity 5 ---- 5 
PH 6.5 9.2 6.5-8.5 

EC25 ---- 1400 1400 
T.D.S 1000 ---- 1500 

Do 5.0 ---- 5.0 
T. Alkal. ---- 150 150 
T. Hard. 100 500 500 

Cl 250 ---- 250 
SO4 200 460 400 
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 االستنتاجات
  كامت قيم ا س العيمدروجيمي تميم  محمو ال اعديمة قمميخ ثسمب  وجمود 1

نممي وال اعديممة الكميممة الكممدرة وتجمماوز كمم  ممما قمميم  ،مركثممات البيكاريومممات
عالميما  لميمماس ة عراقيما  و لمحمدود المعتممد الميماس المعالجممةميماس المعمر الومام و 

 الصر  

     جيدة 2 -ممتازة 1المح ات قيد الدراسة ما  مف   ُتعد مياس 2
إلمممى أا جميمممما  CCME WQI  أصمممارت قممميم دليمممم  موعيمممة الميممماس 3

 المممى ممتمممازة الموعيمممة الجيمممدةمممما  ممممف الميممماس  المح تمممياعيممممات ميممماس 
   الحة لمصر  واالستودامات الممزلية و 

 المصادر
ق ت يميم تم نير ميماس ال مر  ال محي 2019ازهر عثماس حماتم ا ،االسدي

الترممممذوي نممممي االهمممموار مسممممتو  التممممموث العضمممموي و يممممة ميمممماس و عمممممى موع
 –كميممة العممموم  ،ماجسممتير غيممر ممصممورةالوسمم ى جمممو  العممراق  رسممالة 

 جامعة الث رة  ،قسم عموم الحياة

العراقيمة ال ياسمية  اتوالسمي رة الموعيمة  الموا م  مت يميماز المركمزي لعمالج
 راق ، ثرداد، الع 2006لسمة  14/2270م لمياس الصر  رقم

سممما ا محممممود ،المممراوي  ،مممممى حسممميا،جمممامكير  ،ايمممماا سمممامي ،السمممراج
ق  ثعمممممع المؤصمممممرات الموعيممممممة لميممممماس معمممممر دجمممممممة نمممممي مديمممممممة 2014 ا

 1،العمدد  25دراسمة اسمتداللية  مجممة عمموم الرانمديا، المجممد  -المو  
 ، 1 - 1  

السمممجري، ونممما  ع ممام عبمممدال ادر؛ ال مم اوي، عبمممدالعزيز يممومس  ميممما 
ق  ت يمميم ميمماس وادي الوممرازي نممي مديمممة المو مم   غممراع الممري 2018ا

ق  مجممة اال روحمة IWQIستودام دلي  موعية المياس اوس ي المواصي ثا
  57-71،  5،لمدراسات البي ية

 ميمما؛ المعاضمميدي، عممخ   معممت حسمميا  يممومسال مم اوي، عبممدالعزيز 
ق  الواقا البي ي لوادي عكا  وت نيرس عمى مياس معمر دجممة صمماي 2013ا

  61- 12،55 ،قJESة امديمة المو   العراق  مجمة الدراسات البي ي
ق  2014ال ممم اوي، عبمممدالعزيز يمممومس  ميممما؛ العسممما ، ازهمممار يمممومس ا

دراسة بي ية وييولوجية لم ضخت السا مة ني وادي المدام يمي وتمانيرس عممى 
ممم لمعمموم موعية مياس معر دجمة جمو  مديمة المو    مجمة الترييمة والع

  89-71 ،27ق1ا،ال رنة 
 CCMEWQIق  اسمتودام 2018ال  اوي، عبمدالعزيز يمومس  ميما  ا

لت يمميم الواقمما البي ممي لميمماس معممر دجمممة لمحيمماة الما يممة نممي محاندممة ميمممو  
  25-13ق: 5صماي العراق  مجمة اال روحة لمعموم البي ية  ا

 تم يمة  (2018)   أيماد ريمم و معمت،  ميما يمومس العزيمز عبدال  اوي، 

  مجممة عمموم الصمسمية ل صمعة المثاصمر ثمالتعريع ال محي ال ر  مياس
   75-64ق: 1ا 27الرانديا  
ازهمممار يمممومس رضممما  ،العسممما  يمممومس  ميممما و  العزيمممزعبمممد  ،ال ممم اوي 

ق  الت ييم الموعي لمياس معمر دجممة ثاسمتودام معامم  موعيمة الميماس 2018ا
لمدوري الممؤتمر العمممي ا ،ق  غراع الصر  ني محاندة ميمو  WQIا

 ،تصممريا النممامي 29-28 ،الممموارد الما يممة التاسمما مركممز ثحمموث السممدود و 
 جامعة المو   

ال مممم ات المدعريممممة ق  تمممم نير 2019عرنمممماا وسمممممي محمممممودا ،ال ممممحا
رة الميم  نمي ال م ات ال يزيا يمة المحتو  الكيميا ي لمثمات زهموالتصريحية و 

 ، ممخح الممديالمحمماندتي ميمممو  و الكيميا يممة لمواقمما محممددة لمعممر دجمممة و 

جامعممة  ،قسمم عممموم الحيماة –كميممة العمموم  ،صمورةرسمالة ماجسمتير غيممر مم
 تكريت 
 لمجمممممممس وت مممممممي يةدراسممممممة بي يممممممة ق 2009مممممممي  مممممم  ا ،الوتممممممار 

Potamogeton L. ا روحممة   معممر دجممة الممممار ثمحاندممة ميمممو   نمي
العممممممراق،  –دكتمممممموراس، كميممممممة العممممممموم، عممممممموم الحيمممممماة، جامعممممممة المو مممممم  

 221  
دراسمممممة   ق2010ار و عمممممما ،المممممراوي سمممممرا  و محممممممود و  ،رزوقمممممي 

العراقيممممة المجمممممة ،م ارمممممة حمممموي سممممخمة ميمممماس الصممممر  نممممي مديمممممة ثرممممداد 
 ق 4العددا ،ق2المجمدا ،حماية المستعمنلثحوث السوق و 

ق  دراسمممة ت ويميمممة لمعالجمممة الميممماس نمممي 2010عبمممد  ا روضممماا ، مممالض
 ق 1ا23مح ة إسالة مصروع ما  كركون الموحد  مجمة الت مي 

عبممدالعزيز يممومس؛ ابممراهيم، ضمميا  أيممو  وممموار،  ممخي ال مم اوي  ميمما، 
ق  دراسممممة موعيممممة الميمممماس الجونيممممة ل ريممممة الكومسممممية و ممممخحياتعا 2002ا

   29-19ق: 14ا2لخستودامات الممزلية ، مجمة التريية والعمم، المجمد 
ق  العمدسمممة العمميممممة 1990سعمممماد عممممبد وحسممما، و سمممميماا ا،  عثممماوي 
نحو مممات الممممما   دار الحكممممة لم ثاعممممة والمصمممر، وزارة التعمممميم  -لمبي مممة 

   حة  296العالي والثحث العممي، جامعة المو    
ق ت يممميم ك ممما ة أريممما مح مممات لت ممم ية ميممماس 2018زهيمممر نممماروقا ،نمممرتم 

كميممة  ،رسمالة ماجسمتير غيمر ممصمورة ،الصمر  نمي محاندمة  مخح الممديا
 جامعة تكريت  ،قسم عموم الحياة – العموم

قممممممثخا، عبممممممدالثاري يممممممومس حسمممممميا ؛الحمممممممدامي، ابممممممراهيم عمممممممر سممممممعيد 
ق  ت بيممممممممق الموديمممممممم  2018؛ال مممممممم اوي، عبممممممممدالعزيز يممممممممومس  ميمممممممما ا

لت ييم الواقا البي ي لمياس اآلثمار  غمراع الصمر   CCMEWQIالكمدي
صممماي  واالسممتودامات الممزليممة نممي الجاممم  ا يسممر ممما مديمممة المو مم  

العممممراق  م بمممموي لممصممممر نممممي مجمممممة اال روحممممة لمدراسممممات البي يممممة  العممممدد 
 .السادس
الو مممممما   ال يزيا يممممممة والكيميا يممممممة  ق 2019ععممممممود مزهمممممماا ا ،معممممممماا

وثعع ممونات العما ر الن يمة لمياس معر دجمة ضمما محاندمة  مخح 
 كمية العموم  -جامعة تكريت ،الديا  رسالة ماجستير
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Water quality assessment of the old Shirqat water liquefaction and Shirqat 

water unified plant in the Shirqat district within Salah Al-Din Governorate 

using the Water Quality Index (WQI) 
 
 

Abstract 
The research includes assessing the water quality of some liquefaction stations in the city of Shirqat in Salah al-

Din Governorate by studying the physical and chemical properties of raw and treated water (liquefaction water) 

and comparing it with the Iraqi standard specifications. In addition to calculating the water quality index (WQI) 

for each station and comparing it with the classification (Bhaven, 2011). The study was conducted on two 

liquefaction stations (the old Shirqat project and the Unified Shirqat project) and for nine variables, which are 

turbidity, Tur pH, electrical conductivity EC, group of dissolved salts TDS, sulfates SO4, total hardness of H.T, 

dissolved oxygen DO, chloride Cl and basic Alk, and four Months from November 2019 to February 2020. The 

results showed that most of the physical and chemical factors that were studied tended to decrease after the 

filtration process. 

As for the raw water, its variables were showing a slight increase, except for the total basicity and turbidity. In 

general, it can be said that most of these factors fall within the limits of the Iraqi standard specifications that are 

permitted for drinking water, with the exception of turbidity and total basicity that exceed the specifications. As 

for the water quality index (WQI), the results indicated that the water is good (Water Good) for the old Shirqat 

station, and the value of the index  was 93.35. As for the Unified Shirqat station, its water was classified as 

excellent (Excellent) according to the Bhaven classification and index value is (96.56), while the river's water 

was rated from Good to excellent for all months.                                                                                                  
 


