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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
تقييم نوعية المياه لمحطتي اسالة ماء الشرقاط القديم وماء الشرقاط الموحد في قضاء الشرقاط ضمن
محافظة صالح الدين باستخدام دليل نوعية المياه ()WQI

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

الممخص

يتضممما الثحممث ت يمميم موعيممة ميمماس مح تممي ا سممالة لمديمممة الصمرقاد نممي محاندممة

ممخح الممديا ممما وممخي د ارسممة الوموا

الومام والمعمال( امما ا سمالةق وم ارمتعما مما الموا م ات ال ياسمية العراقيمة نضمخ عما حسما

ال يزيا يممة والكيميا يممة لمممما

مؤصمر موعيمة المما اWQIق لكم مح مة وم ارمتعما مما

ت ميف  Bhavenا2011ق أجريت الدراسة عمى مح تيا إسالة هي مصروع الصرقاد ال ديم ومصروع الصرقاد الموحمد ولتسما متريمرات همي الكمدرة ،
Turbidityا س العيممدروجيمي ، pHالتو مميمية الكعريا يممة  ،E.Cمجموع ممة ا مممخح الذا ث ممة  ،T.D.Sالكبريتممات، SO4العسم مرة الكمي ممة
،Hardnessاالوكسجيا المذا
بيمت المتا ( إا اغم
تدعر ارت اعا

Total

 ،D.Oالكموريد  Clوال اعدية ،Alkalinityو ريعة اصعر ما صمعر تصمريا النمامي  2019ولرايمة صمعر صمثاد 2020

العوام ال يزيا ية والكيميا ية التي تمم د ارسمتعا كاممت تميم المى االمو ماع ثعمد عمميمة الت م ية أمما المما الومام نكاممت متري ارتم

ي ا ما عدا ال اعدية الكمية والكدرة .وعموما يمكا ال وي ثاا أكنر هذس العوام ت ا ضما حدود الموا

ات ال ياسمية العراقيمة المسمموح

بعمما لممما الصممر ثاسممتنما الكممدرة وال اعديممة الكميممة التممي تتعممد الموا م ات .أممما ممما ماحيممة مؤصممر موعيممة الممما )  (WQIن ممد بيمممت المتمما ( إا الممما
جيممد)  (Goodثالمسممثة لمح ممة الص مرقاد ال ممديم وكامممت قيمممة الممدلي  ،93.35اممما ثالمسممثة لمح ممة الص مرقاد الموحممد ن ممد
اExcellentق حسم

ت مميف  Bhavenا2011ق ويمرمت قيممة المدلي  ،96.56نيمما

ممم ت مياهعمما ثامعمما ممتممازة

مم ت ميماس المعمر مما جيمدة  Goodالمى ممتمازة Excellent

ولجميا االصعر

المقدمة

يعد الما أحد أه ّمم المموارد الموجمودة عممى سم ض ا رع والتمي ال يمكما
ّ
ي كمما حا حممي عمممى اال ممخق االسممترما عمعمما ،نمممحا مصممعد نممي العممالم
ّ
اليوم العديد ما المما ق الممكوثة ثسب قممة الميماس والعديمد مما ا ماي

عممية مدروسة لح مصكمة الت ريف لعمذيا المعمريا مما إدارة ومعالجمة

عدم تونر المياس العذثة لمديعم ال مالحة

ال ضممخت قب م ت مري عا الممى الميمماس الس م حية ووضمما ق مواميا وع وثممات

االمس مماا تمت م م ع مما

ارمة لمحد ما التجاوزات و رح الموم ات ال ماعية والسمكمية مثاصمرة

وا صوا

الذيا يموتوا ثسب

لمص ممر ; إذ اا العدي ممد م مما االمم مراع الت ممي ت ممي
ريق المياس وتسمب
قممد تسممب

االوليم ممة وتعي م ممة الكم ممادر المؤه م م لعم مماانرتم2018 ،ق إا صم ممحة وتم ممدهور
موعي ممة ميم ماس مع ممري دجم ممة وال م مرات تحت مماج ال ممى اتو مماذ اجم م ار ات وو م م

ال م ممى المم م موارد الما ي م ممة اال م م م اوي والعس م مما 2014 ،ق ،وتتث م مما م م ممادر

موتممف اممواع االممراع وحتمى الو يمرة ممعما والتمي

الممموت من م الكممولي ار والتي و يممد والم م  Shigellosisاال م اوي

التموث لمحد ما امتصمارها كمذلن محمو ترصميد االسمتعخن المما ي نمي كانمة

والعسما 2018،ق ا مثض ت يميم موعيمة الميمماس مما ال ضمايا المحوريمة نممي

المجاالت لمح اظ عمى هذس النروة ما اسمتودام ال مرق الحدينمة نمي ت يميم

الميماس

موعيم م ممة الميم م مماس ك سم م ممتودام مم م مموديخت  Modelsلت يم م مميم موعيم م ممة الميم م مماس

العديد ما بمداا العالم التي بدأت ني اتوماذ تمدابير لمصمكمة م م

السم م حية والجوني ممة اال م م اوي2018،ق اا اس ممتودام م مموديخت موعي ممة

التممي قممد ت ممادنعا نممي المسممت ب اVarol et al., 2011ق دعممت

الحاج ممة تماس ممثا م مما الت ممور الحض مماري ن ممي ص ممتى مج مماالت الحي مماة ال ممى

المياس  Models WQIامتصرت ثصمك واسما ثعمد ايجماد موديم رياضمي

وجممود مح ممات ت م ية لإلمسمماا وزيممادة اعممدادس المض م ردة اضممانة الممى

ممما قبم العممالم  Hortenعممام 1965اPawar et al.,2014ق ،وثعممد

االهتمم ممام بموعيتعم مما وجودتعم مما ومواكبتعم مما لم م ممماعات الحدينم ممة وترييم ممر

ذلن امتصر استودام عمى مستو العالم و ورس ثعمد ذلمن  Brownعمام

ال ممديم والعا م ممعمما وضممرورة اسممتودام احممدث ال ممرق والوسمما

 1970ا قم ممثخا وآوم ممروا2018،ق وأجريم ممت عمميم ممات ت م مموير وتحم مموير

والم مواد

1
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لمعامم موعيممة الميمماس ممما قبم الثمماحنيا ثعممد ذلممن (Lumb et al.,

توج ممد ثع ممع االمصم م ة ال ممماعية منم م م ممالا الح ممى والرمم م  ،ه ممذا

) ; 2011 ; Singkran et al., 2010 ; Olwe et al., 2016إذ

نضممخ عمما وجممود م ممثات لميمماس ال ضممخت المدميممة وعممدد ممما المثممازي

صممممت ه ممذس الم مموديخت عم ممى ج ممداوي قياسممية لت س مميم موعي ممة المي مماس ب مميا

ثموم اتعمما الممى مجممر معممر دجمممة مممما

ا100-0ق وحس

تتمموزع عمممى جممامبي المعممر وت م

موعية االستودام يعتبر دليم موعيمة الميماس -الممموذج

يم م مموحي الم م ممى وجم م ممود أو م م ممار التمم م مموث الموتم م م ممة ا حيا يم م ممة وال يزيا يم م ممة

الكمممدي ممما اكنممر الممموديخت صمميوعا واسممتوداما حمموي العممالم كومم يتميممز

والكيميا يممة والتممي سممو

تممؤنر عمممى موعيممة ميمماس المعممر كم ممدر لتجعيممز

ثالمروم ممة ن ممي اوتي ممار المتريم مرات الم اس ممة ومم ممة الد ارس ممة وه ممو يص ممم

المي مماس لمح ممات معامم ممة المي مماس ن ممي مم ممة الد ارس ممة وكم مما موض ممض ن ممي

نخنممة عما ممر هممي المجمماي  Scopeوالتممردد  Frequencyوالسممعة

الصك ا1ق

 (Deviprasad and Kothathi, 2012) amplitudeويمتمماز

جمعممت العيم ممات الما يممة لم ياس ممات ال يزيا يممة والكيميا ي ممة ثمع مدي مم مموذج

حريممة لمثمماحنيا نممي اوتيممار متريمرات موعيممة الميمماس الموتم ممة اذ

واحممد صممعريا لك م مح ممة ابتممدا ممما صممعر تص مريا النممامي  2019لرايممة

بإع ا م

صممعر صممثاد  2020ثاسممتودام قمممامي ممما البممولي انيممميا كممما مصممار الي م

يعتمممد عمممى وب مرة الثمماحنيا نممي تحديممد ا هممم ممما متري مرات موعيممة الميمماس

الدوالع مما ض ممما المم مموذج  ،وم مما ذل ممن نم مما الض ممروري م ارع مماة اوتي ممار

نمي ا1998،APHAق ،اذ تمم قيماس الكمدرة  Turbidityبوسما ة جعماز

اهميتعم م م م م م مما ل مص م م م م م م م ة الموتم م م م م م م ممة

 Turbidityوقيس م مت التو م مميمية الكعريا يم ممة  ECثاسم ممتودام

المتري م م م م م م مرات المماسم م م م م م ممثة حس م م م م م م م

meter

اCCME,2001ق نالممدلي العممام لموعيممة الميمماس عمممى سممبي المنمماي عممادة

جعاز ،Multi parameter analyzerوالمواد ال مثة الذا ثمة ثال ري مة

م م مما يض م ممم المتريم م مرات ا كن م ممر أهمي م ممة ن م ممي بي م مماا الحال م ممة العام م ممة لممي م مماس

الوزمي ممة امم ما الدال ممة الحامض ممية  pHت ممم قياس ممعا ثاس ممتودام جع مماز

ااالسمدي2019 ،ق لمذلن جمما ت همذس الد ارسممة بعمد

pH

ت يمميم موعيمة الميمماس

 meterثع ممد مع ممايرة الجع مماز ثمحاليم م متع ممددة الث ممر ا9,7,4ق كم مما ت ممم

غم مراع الص ممر ن ممي مح ت مميا ر يس مميتيا ن ممي قض مما الصم مرقاد ض ممما

 D.Oبإتث م م مماع ري م م ممة ومكم م م ممر المح م م ممورة

محاندة

قي م م مماس االوكس م م ممجيا الم م م ممذا

 Winkeler Azid Modificationوقيسممت ال اعديممة الكميممة ث ري ممة

خح الديا ث ستودام المودي الكمدي CCME WQI

المواد وطرق العمل

درس الثحث ثعع الو ا

المعمايرة مما حمامع الكبريتيمن ال ياسممي ،والعسمرة الكميمة ث ري مة المعممايرة
ال يزيا ية والكيميا ية لمح تميا ر يسميتيا

م مما المحم مموي ال ياس ممي ل م م  ، EDTANa2ن ممي ح مميا ت ممم قي مماس الكموري ممد

مخح المديا امح مة

ث ري ممة المعممايرة ممما محممموي مت مرات ال ضممة ال ياسممي ،وتممم ت ممدير ايومممات

لمعاممة المياس ني قضا الصمرقاد صمماي محاندمة

الكبريت ممات ث ري م ممة الكم ممدرة Method

اسمالة ممما الصمرقاد ال ممديم ،مح ممة اسمالة ممما الصمرقاد الموحممدق تتميمز

مم ممة الد ارسممة بوجممود أر ِ
اع زراعيممة عمممى مموي الض م ة اليسممر صممماي

 Turbidityاعثم مماوي وحسم مما،

1990ق

المح ة االولى وتتركز اعداد كني ة ما السكاا عمى ض تي المعمر كمما

شكل ( )1صورة جوية لمنطقة الدراسة
 F1اScopeق :تمن م م م المسم م ممثة الم ويم م ممة لممتري م م مرات المتجم م مماوزة لمحم م ممدود

حساب الدليل الكندي لنوعية المياه :CCME WQI

ال ياس ممية م ارم ممة ثالع ممدد الكم ممي لممتريم مرات اول ممو مم مرة واح ممدة و ممخي نتم مرة

يتميز المودي الرياضي الكمدي لموعية المياس بدقمة عاليمة وقمد تمم ت بي م

الدراسةق:

لتحديممد موعيممة ميمماس المح ممات المدروسممة غ مراع الصممر  ،ويممتم إيجمماد
قيم المدلي ثحسما

نخنمة عوامم وكمما يممي ا ;Keraga et al., 2017

]

Zhu et al., 2018ق:

عدد المتريرات المتجاوزة
العدد الكمي المتريرات

[

 F2اfrequencyق :المسم م ممثة الم ويم م ممة لم حو م م ممات ال رديم م ممة المتج م م مماوزة
لمحدود ال ياسية عمى العدد الكمي لم حو ات:

2
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عدد ال حو ات المتجاوزة

]
 F3اAmplitudeق:

العدد الكمي لم حو ات

ا27قا34.55قا25.24ق NTUلمح م م م ممة الجامعم م م ممة وتكريم م م ممت الموحم م م ممد

[

وتكريمت ال ممديم ومح ممة المجممما السممكمي نمي الممدور عمممى التموالي  ،بيمممما

تمن م م كميم ممة االوتثم ممارات المتجم مماوزة وتحس م م

بم م م م م م معم م م م ممدي قم م م م مميم الكم م م م ممدرة لمميم م م م مماس المعم م م م ممال( لممح م م م م ممات المم م م م ممذكورة

ثمرحمتيا:

ا19.01قا12.01قا20.44قا11ق NTUعمى التوالي وعموما ن ا قميم

 -1المرحمم ممة االولم ممى  :عم ممدد م م مرات تجم مماوز التراكيم ممز ال رديم ممة لمحم ممدود
 Excursionوتحس

ال ياسية وي مق عميعا االمح ار
قيمة ال ح

]

المتجاوز

ال يمة ال ياسية

الكممدرة لمميمماس الوارجممة ممما المح تمميا ليسممت ضممما الموا م ات العراقيممة

كما يمي:

لمياس الصر جدوي ا4ق
التوصيمية الكهربائية ()E.C

[

يب مميا الج ممدوي ا2ق ق مميم التو مميمية الكعريا ي ممة اذ بمم م مع ممدي ال مميم لمي مماس

 -2المرحمة النامية :مجموعة االوتثارات ال رديمة المتجماوزة ويمتم حسمابعا

المعر الوام ا432.5قا435ق مايكروسيممز/سم لمح تي الصمرقاد ال مديم

بجم م مما االمح ارن م ممات ال ردي م ممة وقس م مممتعا عم م ممى الع م ممدد الكم م ممي لم حو م ممات

والموحمد عمممى التموالي ،نيممما بمم معممدي قيمممة التو مميمية الكعريا يممة لمميمماس

االمتجم م مماوزة وغيم م ممر المتجم م مماوزةق وي مم م ممق عمم م ممى هم م ممذا المتريم م ممر مجمم م مموع

الوارجمة ا435.5ق ا444.5ق مايكروسيممز/سممم لممح تمميا عمممى التموالي

االمح ارنممات المعدلممة  Normalization of excursionويرمممز ل م

،وهممذس المتمما ( م اريممة لممما تو م اليعمما الس مراج واوممروا ا2014ق حيممث

اnseق:
ك نح

امح ار

بمر م ممت ا384قا510قمايكروسيممز/س م ممم لمم م مموقعيا االوي والن م ممامي عم م ممى

∑

التموالي عمممد د ارسممتعم موعيمة ميمماس معممر دجمممة نمي مديمممة المو م  ،وعممز

العدد الكمي لم حو ات

ويتم حسا

 F3ما المعادلة التالية:

سب

وثع ممد ايج مماد العوامم م النخن ممة ي ممتم حس مما

عدي ممدة م مما االم ممخح وال ممى بيع ممة التري ممة الت ممي تجرنع مما الس مميوي وتم ممي

ال ممدلي الكم ممدي م مما المعادل ممة

ثحممعا ما االمخح الذا ثة ني المعر

التالية:

المواد الذائبة الصمبة ()TDS

√

]

تع ممد م مما المكوم ممات المعم ممة بو م م عا م ياس مما لمموح ممة المي مماس اال م م اوي

[

الناب ممت  1.732ه ممو لتع ممدي متيج ممة قيم ممة ال ممدلي وجعمم م مح ممورة ب مميا
 ،100-0.0وحسم م

ال يم العالية لمتو يمية الى بيعة الم روحات الحاويمة عممى اممواع

والعسا 2014،ق ،وتصير المتا ( المبيمة ني الجدوي ا2ق إلمى أا معمدي

قيم ممة ال م م  WQIت مممف موعي ممة المي مماس إل ممى ومس ممة

تراكي م ممز المم م مواد الذا ث م ممة ال م مممثة لمي م مماس المع م ممر الو م ممام بمر م ممت ا259.7ق

أقسام كما ني الجدوي ا1ق

ا260.9ق ممرم/لتر عممد مح تمي الصمرقاد ال مديم والموحمد عممى التموالي،

جدول ( )1تصنيف نوعية المياه حسب قيم ( CCME WQIالصفاوي،

بيممم مما كم مماا معم ممدي التراكيم ممز لمميم مماس المعالج م مة والوارجم ممة مم مما المح م ممات

)2018
WQI
الت ميف

100-95
Excellent

94-80
Good

79-60
Fair

59-45
Marginal

44-0.0
Poor

الدرجة

1

2

3

4

5

المدروسممة ا261.3ق ا262.2ق ممرم/لت ممر وهممذس المت مما ( اق م م مما لمت مما (
التممي تو مممت اليعمما معممماا ا2019ق عمممد د ارسممتعا الو مما

ال يزيا يممة

والكيميا ي ممة وثع ممع ممون ممات العما ممر الن يم ممة لمي مماس مع ممر دجم ممة ض ممما
محاندممة

النتائج والمناقشة

ممخح الممديا والتممي بمرممت ثحممدود ا1600-823ق ممرم/لتممر،

وعموما نإا جميا العيمات المدروسة كامت ضمما الحمدود المسمموح بعما

الكدرة

حسم م

تعبممر الكممدرة ع ما الوا ممية الث مرية لتصممتت الضممو وامت ا م وممخي

الموا م م ات العراقي ممة لمي مماس الص ممر ومح ممددات ال ممحة العالمي ممة

ايضا جدويا4ق اWHO، 2004ق

مممرورس ثعيمممة الم مما بواس م ة ال ممدقا ق العال ممة ،لممذلن نعم مو م يمماس لدرج ممة

الدالة الحامضية )(pH

يخح ممن م مما الج ممدويا2ق ارت مماع مع ممدي ق مميم الك ممدرة لمي مماس المع ممرا68.5ق

ت نيرهمما عمممى ت موازا الكاريومممات ومحتممو الميمماس ممما العما ممر المعدميممة

ص انيتعا ارزوقي والراوي2010 ،ق

اا قيم ممة الدال ممة الحامض ممية لع مما تم م نير عم ممى موعي ممة مي مماس الص ممر ثس ممب

ا65.1ق NTUعممد مح مة الصمرقاد ال مديم والموحمد عممى التموالي  ،نيمما

اAl-Molaa,2018

بمم م م م م م مع م م م م ممدي قيم م م م م ممة الك م م م م ممدرة لممي م م م م مماس المعالج م م م م ممة م م م م م مما المح ت م م م م مميا

المبيمم ممة نم ممي الجم ممدوي ا2ق الم ممى وجم ممود تذبم ممذ

ا33.5قا7.1ق NTUعمممى الت موالي ،ومتيجممة لحرك مة التيممار الس مريعة عمممد

يم ممف نم ممي قيمم ممة االس

العيممدروجيمي إذ كمماا معممدي قيمممة الدالممة الحامضممية لمميمماس المعممر الوممام

الدرس ممة اد ال ممى ارت مماع ق مميم
المح ت مميا وتس مماق االم ممار و ممخي م ممدة ا

ا7.8ق عم ممد مح ت ممي الصم مرقاد ال ممديم والموح ممد نيم مما ك مماا مع ممدي الدال ممة

الكممدرة وهممذا ممما بيم م ك م ممما االوتممار 2009 ،؛ Al-Ni'ma, 1982ق

الحامضممية لممي مماس المعالج ممة ممما المح ت مميا ا7.7ق ا7.5ق عم ممى التم موالي

حيث اصاروا المى اا قميم الكمدرة تمرتث ثعخقمة رديمة مما كميمة االم مار

واا اغمم

السم مماق ة ،وجم مما ت هم ممذس المتم مما ( اعمم ممى مم م ما سم ممجمعا ن م مرتما2018ق نم ممي
دراست لت ييم عدد ما المح ات نمي

and

Al-Saffawiق ،حيم ممث تصم ممير المتم مما (

العيمممات الما يممة ضممما المممد ال اعممدي؛ ونممي حالممة امو مماع

ال مميم سمميؤدي الممى زيممادة ذوثمماا العما ممر المعدميممة السممامة نممي ال مموور

مخح المديا حيمث وجمد اا معمدي

لمتكويمات الجيولوجية التي تمر بعا الميماس منم االلمميموم ،وثالتمالي زيمادة

قيمم م م م م م م م م ممة الكم م م م م م م م م ممدرة لميم م م م م م م م م مماس المعم م م م م م م م م ممر الوم م م م م م م م م ممام بم م م م م م م م م م م ا31.51ق

التم م نيرات الس مممبية ن ممي المس ممتعمن لع ممذس المي مماس اال م م اوي والمعاض مميدي،
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2013ق ،واا سممب

والمعممال( عمممى التموالي ،واا هممذا االرت مماع المسممبي نممي التركيممز يعممود الممى

ممميخا ال مميم محممو ال اعديممة يعممز الممى وجممود أيومممات

البيكاريوممات اAPHA، 1998ق ،واالرت ماع المسممبي لم ميم ن ممد يعمود الممى
امو مماع تركيممز ا مممخح وسمميادة ممور البيكاريومممات عمممى حسمما

الت م مماعخت الت م ممي تح م ممدث ن م ممي المي م مماس وال م ممى التم م م نيرات الوارجي م ممة منم م م
ويوغراني ممة المم ممة وتم م نيرات االمصم م ة الزراعي ممة عم ممى ضم م تي المع ممر،

ممور

وعمممى الممرغم ممما كمموا ال اعديممة لمميس لعمما ت م نيرات ضممارة عمممى ال ممحة

الكموريدات والكبريتات مما يؤدي إلى رنا قيمة ا س العيمدروجيمي قمميخ
محمو ال اعديمة وعمومما نمإا ميمماس المعمر الومام المدروسمة والميماس المعالجممة

العامة اال أا التراكيز المرت عمة تع مي عمما غيمر مستسماا لممما  ،واا

ممما مح ممة اسممالة ممما الص مرقاد ال ممديم والموحممد ت مما ضممما الموا م ات

 %56م م مما العيم م ممات الما ي م ممة المدروس م ممة متج م مماوزة لح م ممدود الموا م م م ات

ال ياسية العراقية والعالمية لمياس الصر اWHO، 2004ق

العراقية وممدمة ال حة العالمية لمياس الصر اWHO ،2004ق

االوكسجين المذاب ()DO

العسرة الكمية

ني الما كمعيار الع ا نكرة أوليمة عما

اا العس مرة الكميممة لمميمماس تممؤدي دو ار واقيمما لمتو يممف ممما الت م نيرات السمممية

يعد تركيز ا وكسجيا المذا

بيع م ممة الم م ممدر الم م مما ي؛ إذ يعمم م م االوكس م ممجيا عم م ممى تحميم م م المم م مواد

ل ممثعع المم مواد الس ممامة كالعما ممر المعدمي ممة الس ممامة وي ممزداد ه ممذا التم م نير

العضوية هوا يا إلمى مموات( غيمر ضمارة بي يما ،وممما تكمويا الممواد السمامة

بزي ممادة تركيزه مما؛ اذ تم ممانس العما ممر الس ممامة عم ممى مواق مما االمت مما

والمروا ض الكريعمة اViggori and Hell at,2003ق ،وامو ماع تركيمزس

)CCME,2001ق ،نضم م م ممخ عم م م مما عخقتعم م م مما ثالح م م م مماظ عمم م م ممى تركي م م م م

االحم م ماع الموويم ممة وعمميم ممات االستمسم مماخ وت م ممحيض الحم ممامع المم ممووي

لم تم نيرات سممبية عممى المدمام البي مي المما ي Aquatic Ecosystem؛
إذ يعم م م عمم ممى زيم ممادة مصم مماد ا حيم مما الدقي م ممة الخهوا يم ممة

مم م ممو

Bacteria

 Anaerobicوثالتالي تريير مسارات الت اعخت لممواد العضوية وامتماج

االوكس م ممجيا  DNAوتنبم ممي ميكاميكي م ممة ت م م نير ثع م ممع المم م مواد

المسممر مة نممي جسممم الكمما ا الحممي اAl-Saffawi, 2018bق وتصممير

مم مواد ض ممارة لمبي ممة الما ي ممة اال م م اوي و مع ممت2018 ،ق ل ممذا يع ممد ه ممذا

المتا ( ني الجدوي ا2ق المى اا معمدي تراكيمز العسمرة الكميمة لمميماس الومام

المعيممار ممما اهممم العوامم التممي تممؤنر نممي موعيممة الميمماس كومم اساسمميا نممي

تراوحت بيا ا173.0ق ا179.5ق ممرم /لتمر عممد مح مة الصمرقاد ال مديم

التوازا ال بيعي

ومح ممة الص مرقاد الموحممد عمممى الت موالي  ،نيممما بم م معممدي التراكيممز لمميمماس
ن ممي الج ممدوي ا2ق تر مماي ار

المعالجممة والوارجممة ممما المح تمميا ا151.0ق ا160.5ق ممرم/لتممر عمممى

ادع ممرت مع ممدالت تراكي ممز االوكس ممجيا الم ممذا

قمم مميخ مسم ممبيا بم مميا مواقم مما المح م ممات اذا بم م م معم ممدي تركيم ممز االوكسم ممجيا

التموالي ،واا هممذس المتمما ( أقم ممما متمما ( السمراج واوممرواا2014ق والتممي

لميم مماس المعم ممر عمم ممد مح تم ممي الص م مرقاد ال م ممديم والموحم ممد ا5.4ق

بمرت ثحمدودا294-192قممرم/لتمر عممد د ارسمتعم موعيمة ميماس معمر دجممة

المم ممذا

ممرم/لتممر لممح تمميا  ،نيممما بمم معممدي تركيممز االوكسممجيا المممذا

ن ممي مديم ممة المو م م  ،وعموم مما ن ممإا ق مميم العسم مرة الكمي ممة لمم ممة الد ارس ممة

لمممما

الو ممارج م مما المح ت مميا ا6.7قا6.15قممرم/لت ممر عم ممى التم موالي ،وج مما ت

ضما الموا

هممذس المتمما ( اعمممى مممما سممجمعا ال ممحاا2019ق اذ تراوحممت قمميم تركيممز

بعا عالميا جدويا4ق

االوكسجيا المذا

بيا ا5.8-5.4قممرم/لتر ومخي د ارسمت الو ما

ات العراقية لميماس الصمر وكمذلن ضمما الحمدود المسمموح

الكموريدات والكبريتات

ال يزيا يم ممة والكيميا يم ممة لمواقم مما مح م مددة لمعم ممر دجمم ممة نم ممي محاندم ممة ميمم ممو

تتواج م ممد أيوم م ممات الكموري م ممدات والكبريتم م مات ن م ممي المي م مماس ال بيعي م ممة ويعتم م ممد

و مخح الممديا وهممذا االرت مماع نممي التركيمز يعممود إلممى احتكممان الميمماس ممما

تركيزهمم ما ث ممورة ر يس ممية عم ممى بيع ممة التكويم ممات الجيولوجي ممة وموعي ممة

العوا الجوي وكذلن ناا امو ماع درجمة الحم اررة التمي تعمم عممى ت ميم

الترية التمي تممر بعما الميماس ،نمالتراكيز العاليمة المتجماوزة لمحمدود المسمموح

مصمماد االحيمما الدقي ممة نممي عمميممات التحم م لمم مواد العضمموية نضممخ عمما

بعمما تممؤنر سمممثا عمممى موعيممة ميمماس الصممر  ،كممما تسممب

الكبريتممات ال عممم

الت ميم م م مما مص مماد الكا م ممات المجعري ممة ن ممي عممي ممات االكس ممدة والتحميم م

المممر  Bitter tasteلمميمماس نممي حالممة ارت مماع تركيزهمما اكنممر ممما 500

لممواد العضوية الم روحة ما مياس ال ر وثالتالي ارت ماع ا وكسمجيا

ممرم/لتممر ثاالضممانة الممى الت م نير المسممع لإلمسمماا والحي مواا ويمك مما أا

المذا

تس م م ممب

ني الما )APHA,1998ق

القاعدية

تمع م

تع م م ممي( الجع م م مماز العض م م مممي ا مي م م مما وآو م م ممروا2002 ،؛ 2015

Kumar et al ,ق ،ويخحمن مما الجمدويا2ق ثم ا معمدي تركيمز ايوممات

ال اعديممة دو ار معممما نممي معادلممة الحموضممة عمممد تكومعمما ول موال هممذس

الكموريد لممياس الوام بم ا37.2قا39.94قممرم/لتر عمد مح مة الصمرقاد

ال ابميم م ممة لكامم م ممت الت م م م نيرات السم م مممبية أكنم م ممر سم م ممو ا نم م ممي المدم م ممام البي م م ممي

ال ديم ومح ة الصرقاد الموحد عمى التموالي ،ويمم معمدي تركيمز الكموريمد

اوي2018،ق ،وعموما نإا معمدي تركيمز ال اعديمة

لممياس المعالجة ا949ق ا36.3قممرم/لتر لممح تيا عمى التموالي وكاممت

الما ياالسمجري وال

مالضا2010ق; اذ بمم معمدي تركيمز ايمموا

الكميممة لمميمماس الوممام كممما مبمميا نممي الجممدوي ا2ق بمم ا164.1ق ا147.1ق

همذس المتما ( اعممى ممما سمجم

ممرم/لتممر عمممد مح تممي الص مرقاد ال مديم والموحممد عمممى الت موالي نيممما بم م

الكموريم م ممد لممم م مما الوم م ممام والمعم م ممال( ا14.25ق ا12.25قممرم/لتم م ممر عمم م ممى

معدي التراكيز لممياس المعالجمة ا159.0ق ا151.1ق ممرم/لتمر لممح تميا

التوالي ،اما ثالمسثة يوممات الكبريتمات ن مد كماا معمدي تركيزهما ا52.7ق

ممالض ا2010ق نممي

ا53.6قممرم/لتممر ثالمسممثة لميمماس المعممر الوممام عمممد مح ممة الصمرقاد ال ممديم

د ارس ممة لمعالج ممة المي مماس ن ممي مح ممة إس ممالة مص ممروع م مما كرك ممون الموح ممد

والموح ممد عم ممى التم موالي ،نيم مما ك مماا مع ممدي التراكي ممز لممي مماس المعالج ممة م مما

عمممى الت موالي ،وهممذس ال مميم م اريممة لممما تو م اليعمما

المح ت مميا ا52.4قا52.7قممرم/لت ممر عم ممى التم موالي وعموم مما ق مميم اي مموا

حيممث بم م معممدي التراكيممز ا146.25ق ا111.25قممرم/لتممر لمممما الوممام
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 Goodنممي حمميا تممم ت ممميف ميمماس المعممر عمممد مح ممة الص مرقاد الموحممد

الكموريد وايومات الكبريتات ت ا ضمما الموا م ات العراقيمة لميماس الصمر
وضما الحدود المسموح بعا عالميا جدويا4ق اWHO,2004ق

ما

تقييم مياه الشرب باستخدام ()WQI

لممذا تعتبممر ميمماس المعممر م مومممة الصممر لكومعمما ذات موعيممة ممتممازة وغيممر

الر يس ما حسا

اا العد

متجم م مماوزة لممسم م ممتويات والموا م م م ات العراقيم م ممة والعالميم م ممة المسم م ممموح بعم م مما

دلي موعية المياس هو لتسعي الحكمم عممى

ج ممدويا4ق اWHO,2004ق ،أم مما موعي ممة وقيم ممة ال ممدلي لممي مماس الوارج ممة

موعية المياس بوسما ة تحويم الكمم العا م مما البياممات والتحاليم المع مدة
لو مما

الميمماس إلممى معمومممات سممعمة وم عومممة يمكمما اسممتودامعا ممما

قب الموت

وغيمر المومت

مف المياس الممتمازة  Excellentاذ بمرمت قيممة المدلي ا95.58ق،

ما مح ة الصرقاد ال ديم نعمي ذات موعيمة جيمدة  Goodاذ بمرمت قيممة
الم ممدلي ا93.35ق ومماسم ممثة لمصم ممر حس م م

) ،(Al-Saffawi, 2018aويعتممد دليم

الموعيممة عمممى ثعممع ال م ات والمعممايير المعمممة التممي تعممد كممدلي أولممي

الموا م م ات العراقيم ممة لميم مماس
ممم ت موعيممة الميمماس

الصممر  ،اممما ثالمسممثة لمح ممة الص مرقاد الموحممد ن ممد

لموعية المياس ويذلن يع ي نكرة عامة عما المصماك المحتمممة لمميماس نمي

الوارجة ممعا ث معا مما

أية مم ة اEtim et al.,2013ق وتمم ت مميف موعيمة ميماس معمر دجممة

الممدلي ا96.56ق  ،وعموممما تعتبممر ميمماس معممر دجمممة م ممدر جيممد لمميمماس
الوام وتعتبر موعية المياس الوارجة مما المح مات المدروسمة ذات موعيمة

الوممام كممما مبمميا نممي الجممدوي ا3ق الممذي يصممير إلممى أا قمميم دلي م موعيممة
المي مماس عم ممد مح ممة الصم مرقاد ال ممديم ا94.5ق م مما

ممف الميماس الممتمازة  Excellentويمرمت قيممة

جيدة الى ممتازة

مممف المي مماس الجي ممدة

جدول ( )2الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمحطتي اسالة ماء الشرقاط القديم والموحد
مح ة الصرقاد الموحد
الما المعال(
Max Mean

Min

ما المعر الوام
Max Mean

Min

الما المعال(
Max Mean

Min

ما المعر الوام
Max Mean

Parameters

*Stand. Limit

مح ة الصرقاد ال ديم
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

1400
1000

444.5
262.2

483.0
280.8

406.0
243.6

435.0
260.9

472.0
283.0

398.0
238.8

435.5
261.3

460.0
276.0

411.0
246.6

432.5
259.7

471.0
283.0

394.0
236.4

6.5-9.2
>5

7.5
6.15

7.9
6.6

7.1
5.7

7.8
5.4

7.9
5.9

7.7
4.9

7.7
6.7

8.4
7.4

7.1
6.1

7.8
5.4

8.1
5.8

7.6
5.0

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

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

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

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

Turb.
NTU
µs\cm E.C
TDS
mg\L
pH
D.O
mg\L
Alk.
mg\L
T.H
mg\L
Cl
mg\L
SO4
mg\L

)* Standard limit for drinking (WHO، 2004
جدول ( :)4المحددات العراقية والعالمية لمياه الشرب بوحدة ممغم .لتر

جدول ( )3قيم وتصنيف نوعية مياه نهر نجمة الخام ومياه محطتي اسالة
ماء الشرقاط القديم والموحد

مح ة الصرقاد الموحد
الما

المعال(
96.56
Excellent
22.22
8.33
4.95

الما

الوام
94.5
Good
22.22
19.44
49

المحددات

مح ة الصرقاد ال ديم
الما

المعال(
93.35
Good
22.22
16.6
94.13

ال

الما الوام
95.58
Excellent
22.22
19.44
46.23

ات

Turbidity
PH
EC25
T.D.S
Do
T. Alkal.
T. Hard.
Cl
SO4

CWQI
Categorization
F1
F2
F3

5

WHO 2004
المسموح
ث
5
6.5
---1000
5.0
---100
250
200

العراقية 2006

الحد االعمى

الحد االعمى

---9.2
1400
------150
500
---460

5
6.5-8.5
1400
1500
5.0
150
500
250
400
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االستنتاجات

مف  1ممتازة 2 -جيدة

 1كامت قيم ا س العيمدروجيمي تميم محمو ال اعديمة قمميخ ثسمب

 2تُعد مياس المح ات قيد الدراسة ما
 3أص ممارت ق مميم دليم م موعي ممة المي مماس WQI

وجمود

عيم ممات مي مماس المح ت مميا م مما

مركثممات البيكاريومممات ،وتجمماوز كم ممما قمميم الكممدرة وال اعديممة الكميممة نممي

 CCMEإل ممى أا جمي مما

مممف المي مماس الجي ممدة الموعي ممة ال ممى ممت ممازة

و الحة لمصر واالستودامات الممزلية

ميماس المعمر الومام والميماس المعالجممة لمحمدود المعتممدة عراقيما وعالميما لميمماس
الصر

المصادر

رسمالة ماجسمتير غيممر ممصمورة ،كميممة العمموم – قسمم عممموم الحيماة ،جامعممة

االسدي ،ازهر عثماس حماتم ا2019ق ت يميم تم نير ميماس ال مر ال محي
عمم ممى موعيم ممة ميم مماس ومسم ممتو التمم مموث العضم مموي والترم ممذوي نم ممي االه م موار

تكريت

الوس م ى جمممو الع مراق رسممالة ماجسممتير غيممر ممصممورة ،كميممة العممموم –

الوتم م ممار  ،مم م ممي م م م ا2009ق د ارسم م ممة بي يم م ممة وت م م مممي ية لمجم م مممس
Potamogeton L.نمي معممر دجممة المممار ثمحاندممة ميمممو

قسم عموم الحياة ،جامعة الث رة

الجعماز المركمزي لمت يميم والسمي رة الموعيمة الموا م ات العراقيمة ال ياسمية

ا روحممة

دكتم م مموراس ،كميم م ممة العمم م مموم ،عمم م مموم الحيم م مماة ،جامعم م ممة المو م م م – الع م م مراق،

لمياس الصر رقمم  14/2270لسمة  ، 2006ثرداد ،العراق

221

الس مراج ،ايم مماا س ممامي ،ج ممامكير ،مم ممى حس مميا ،الم مراوي ،س مما ا محم ممود

رزوق م ممي  ،سم م م ار و محم م ممود والم م مراوي  ،و عم م ممار ا2010ق د ارس م ممة

ا2014ق ثع م ممع المؤصم م مرات الموعي م ممة لمي م مماس مع م ممر دجم م ممة ن م ممي مديم م ممة

م ارم ممة ح مموي س ممخمة مي مماس الص ممر ن ممي مديم ممة ثر ممداد ،المجم ممة العراقي ممة

المو
،

لثحوث السوق وحماية المستعمن ،المجمدا2ق ،العددا4ق

 -د ارسمة اسمتداللية مجممة عمموم ال ارنمديا ،المجممد ، 25العمدد 1

ممالض ،روضمماا عبممد

1-1

ا2010ق د ارس ممة ت ويميممة لمعالجممة الميمماس ن ممي

السمممجري ،ونمما ع ممام عبممدال ادر؛ ال م اوي ،عبممدالعزيز يممومس ميمما

مح ة إسالة مصروع ما كركون الموحد مجمة الت مي 23ا1ق

وس ي المواصي ثاستودام دلي موعية المياس اIWQIق مجممة اال روحمة

ا2002ق د ارسم ممة موعيم ممة الميم مماس الجونيم ممة ل ريم ممة الكومسم ممية و م ممخحياتعا

لمدراسات البي ية71-57 ، 5،

لخستودامات الممزلية  ،مجمة التريية والعمم ،المجمد 2ا14ق29-19 :

ا2018ق ت يمميم ميمماس وادي الو مرازي نممي مديمممة المو م

ال م اوي ،عبممدالعزيز يممومس ميمما؛ المعاضمميدي ،عممخ
ا2013ق الواقا البي ي لوادي عكا
مديمة المو

ميمما ،عبممدالعزيز يممومس؛ ابمراهيم ،ضمميا أيممو ومموار ،ممخي ال م اوي

غمراع الممري

عث مماوي  ،سعم مماد عم ممبد وحس مما ،و س ممميماا ا1990ق العمدس ممة العمميم ممة

معممت حسمميا

لمبي ممة  -نحو ممات الم مما

وت نيرس عمى مياس معمر دجممة صمماي

العراق مجمة الدراسات البي ية اJESق61- 55،12 ،

العالي والثحث العممي ،جامعة المو

ال م م اوي ،عب ممدالعزيز ي ممومس مي مما؛ العس مما  ،ازه ممار ي ممومس ا2014ق

الصمر نمي محاندمة

مجمة الترييمة والعممم لمعمموم

ق م ممثخا ،عب م ممدالثاري ي م ممومس حسم م مميا ؛الحم م ممدامي ،ابم م مراهيم عم م ممر سم م ممعيد

؛ال م م م م اوي ،عبم م م ممدالعزيز يم م م ممومس ميم م م مما ا2018ق ت بيم م م ممق المودي م م م م

اوي ،عبمدالعزيز يمومس ميما ا2018ق اسمتودام CCMEWQI

لت يمميم الواقمما البي ممي لميمماس معممر دجمممة لمحيمماة الما يممة نممي محاندممة ميمممو

الكمدي CCMEWQIلت ييم الواقا البي ي لمياس اآلثمار غمراع الصمر

صماي العراق مجمة اال روحة لمعموم البي ية ا5ق25-13 :
ال

مخح الممديا ،رسمالة ماجسمتير غيمر ممصمورة ،كميممة

العموم – قسم عموم الحياة ،جامعة تكريت

ال رنة ،ا1ق89-71 ،27
ال
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واالسممتودامات الممزليممة نممي الجامم

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

ا يسممر ممما مديمممة المو م

صممماي

العم مراق م ب مموي لممص ممر ن ممي مجم ممة اال روح ممة لمد ارس ممات البي ي ممة الع ممدد

مياس ال ر ال محي ثمالتعريع المثاصمر ل صمعة الصمسمية مجممة عمموم

السادس.

الرانديا  27ا1ق75-64 :

معمم م مماا ،ععم م ممود مزهم م مماا ا2019ق الو م م مما

ال م م اوي  ،عب ممد العزي ممز ي ممومس مي مما والعس مما

حة

نم مرتم  ،زهي ممر ن مماروقا2018ق ت ي مميم ك مما ة أري مما مح ممات لت م م ية مي مماس

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

دار الحكمممة لم ثاع ممة والمصممر ،و ازرة التعممميم

 ،ازه ممار ي ممومس رض مما

ال يزيا يم م ممة والكيميا يم م ممة

وثعع ممونات العما ر الن يمة لمياس معر دجمة ضمما محاندمة

ا2018ق الت ييم الموعي لمياس معمر دجممة ثاسمتودام معامم موعيمة الميماس

مخح

الديا رسالة ماجستير ،جامعة تكريت -كمية العموم

اWQIق غراع الصر ني محاندة ميمو  ،الممؤتمر العمممي المدوري

the

التاسمما مركممز ثحمموث السممدود والمموارد الما يممة  29-28 ،تصمريا النممامي،

on

A Studies

(1982).

A.

Al-Ni'ma، B.

limnology of the Tigris and Euphrates River،M.
SC. Thesis Univ. of Salah adin.
Al-Saffawi، A. Y. T. (2018a). Assessment of
groundwater for irrigation and domestic suitability by
using (WQI) in Singiar district eastern of Mosul city.
Iraq. Mesopo. Environ. J. Special Issue. 75-84.

جامعة المو
ال م ممحا ،عرنم مماا وسم مممي محمم ممودا2019ق ت م م نير ال م م ات المدعريم ممة
والتصريحية والمحتو الكيميا ي لمثمات زهمرة الميم نمي ال م ات ال يزيا يمة
والكيميا يممة لمواقمما محممددة لمعممر دجمممة لمحمماندتي ميمممو و ممخح الممديا،

6

3 ج/املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت
quality assessment، Anna Nagar، part of Chennai
City، Tamil Nadu، India. Appl. Wat. Sci. 5،335-343.
Lumb ، A،Sharm،T.C and Bibeaul ، J.F (2011) .A
review of Genesis and evolution of water quality
Index (WQI) and some Future direction water .
Quality.(Expos . and Health.). 3(1):11-24.
Olwe،B.M.،Oluyege،J.O.and Famurewa،O.(2016).An
assessment of drinking water guilty using water
guality index in Ado-Ekiti and Environs،Nigeria.
Amer. chem. Sci. J. 12(2):1-7.
Pawar، R. S.، Panaskard، D. B. & Wagh، V. M.،(
2014). Characterization of groundwater using water
quality index of solapur industrial belt، Maharashtra،
India. In. J. of Res. In Eng. & Tech. 2(4): 31-36.
Singkran ، N ،Yenpiem ، A ،and Sasitorn ، p .(2010)
.Determining water conditions in North easter pirers
of thail and using time series and water quality index
Modeles . J . Sust . Environ. 1: 47-58.
Varol ، M. ; Gökot ، B. ;Bekleyen ، A. ; and Șen ،B.
(2011) . Water quality assessment and apportionment
of pollution sources of Tigris River (Turkey ) using
multivariate statistical techniques – A case study.
River Res. Appl. ، published online in Wiley Online
Library .(Wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/rra .
1533.
Viggori، S.I. and Hellat، K. (2003). Oxygen dissolved
process in wastewater treatment ، Institute of physical
Chemistry. University of Torta ، Jakobi 2، Tarta ،
E2400، Estinia : 1P.
WHO. (2004). Minerals of drinking water: Bioavailability for various world population and health
implication. Rolling revision of the WHO، guidelines
for drinking water quality' World Health
Organization، Geneva.
Zhu، S.، Mostafaei، A.، Luo، W.، Jia، B. and Dai، J.
(2018). Assessing water quality for urban tributaries
of the Three Gorges Reservoir، China. J. Wat. Reuse
and Desalination (In press): 1-10.

Al-Saffawi، A.Y.T.(2018b). Water quality index
assessment of ground water in Al- Nimrud district of
Southeastern Mosul City. Iraq. Sent to publication in:
Pakistan J. Analytical Chem. and Environ.
Al-Saffawi، A.Y.T.; Al-Molaa، Y.T.M. (2018).
Quality characterization of groundwater by using
water quality index in Al- Kasik district Northeastern
of Mosul City. Iraq. Sent to publication in: Int. J .
Enhanced Res. in Sci.، Techn.and Engin.
APHA، AWWA and WCPE (1998). Stand Method
for Examination of water and wastewater American
public Health Association ، 20th ed.، Washington DC،
USA.
CCME : Canadian Council of Ministers of the
Environment (2001) Canadian water quality
guidelines for the protection of aquatic life: CCME
Water Quality Index 1.0، Technical Report. In:
Canadian environmental quality guidelines، 1999،
Canadian Council of Ministers of the Environment،
Winnipeg. Canada. 1-13.
Devi Prasad، A.G. and
Kothathi، S. (2012).
Application Of CCME Water Quality Index (CWQI)
To The Lakes Of Mandya Karnataka State، India.
Online International Interdisciplinary Research J. BiMonthly.، II، (I): 108 – 114.
Etim، E.E.; Odoh، R.; Itodo، A.U.; Umoh، S.H.;
Lawal، U.(2013). Water quality index for the
assessment of water quality from different sources
in the Niger Delta region of Nigeria.Frontiers in
Sci. 3(3)،89-95.
Keraga، A. S.، Kiflie، Z. and Engida، A. N. (2017).
Evaluating water quality of Awash River using water
quality index . Int. J. Water Res. Environ. Eng. 9(11):
243-253.
Kumar، S.K.; Logeshkumaran، A.; Magesh، N.S.;
Prince،
S.;
Godson،
P.S.;
Chandrasekar،
N.(2015).Hydro- geochemistry and application of
water quality index (WQI) for ground water

7

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

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 alDin 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.
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