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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 كركوك محافظة الحويجة، قضاء في القرى  لبعض الجوفية المياه نوعية تقييم
 حميد سممان خميس،  كامل خمف حسن

 ، تكريت ، العراق ، جامعة تكريت ، كمية التربية لمبنات قسم عموم الحياة
 

 الممخص
( كذذم بذذري مدينذذة كركذذو ، توزعذذت عذذذا اراذذار عمذذب الاذذر  التاليذذة  الةازيذذة والذذديوم 06نفذذذت تجربذذة ميدانيذذة عمذذب ع ذذرة ضاذذار وذذم  قوذذا  الحويجذذة  

لةايذذة ضذار  9602والعيثذذات وناحيذذة العااسذذ  وحذذوا سذذاعة والجبوريذذة والاسذذم وتذذم عمذذ  وسذذميما  الةذذري(، وامتذذدت لسذذتة   ذذ ر مذذ  ت ذذري  ا و  
 اللذذذفات لجميذذذأ الدراسذذذة مواقذذذأ و  ذذذ ر اذذذاختال  معنويذذذة اختالفذذذات النتذذذاوج وجذذذود قذذذدرت اعذذذا اللذذذفات النوعيذذذة لميذذذاا عذذذذا ا اذذذار. بينذذذت. 9696

فذذ  معذذد ت ميذذاا البوذذر التاسذذأ فذذ  تذذم عمذذ  و ذذ ر ت ذذري  الثذذان   NTU 96و 0.00و 0602المدروسذذة وكمذذا يمذذ   بمةذذت اعمذذب المعذذد ت لمعكذذورة 
مميمذوز/ سذم فذ  ميذاا البوذر الرااذأ  0886و .392و 6..0الك رباويذة  ولمتوليمية والتداخم بي  البور العا ر ف  سميما  الةري و  ر ت ري  الثان ،

–ممةذذم/ لتذذر فذذ  معذذد ت البوذذر السذذادس  3626و .926و 3023الكميذذة  و ذذ ر ت ذذري  الثذذان  والتذذداخم بين مذذا. ولممذذواد اللذذماة الذاواذذة -العيثذذات-
ممةذم/ لتذر فذ  معذد ت البوذر السذادس  8026و 8032و 6098ولألوكسذجي  المذذاي ، و  ر ت ري  الثان  والتداخم بين ما عمذب التذوال  -حوا ساعة

مذذايكروبرام/  69006و 39020و 32060 ي  ا و ، ولمنتذذراتو ذذ ر ت ذذر  -العيثذذات–و ذذ ر ت ذذري  ا و  والتذذداخم بذذي  البوذذر الرااذذأ  -حذذوا سذذاعة–
ممةذم/ لتذر فذ  ميذاا  0062 60932و 60002مفوسذفات ولو ذ ر ت ذري  الثذان  والتذداخم بين مذا عمذب التذوال ،  -العيثذات–لتر ف  معذد ت البوذر الرااذأ 

 0662و ذذ ر كذذانو  الثذذان  عمذذب التذذوال ، ولمعسذذرة الكميذذة  -سذذميما  الةذذري-و ذذ ر  ذذاال والتذذداخم البوذذر العا ذذر  -سذذميما  الةذذري-البوذذر العا ذذر 
خذذال  ت ذذري  ا و  عمذذب التذذوال .  -الاسذذم-و ذذ ر  ذذاال والتذذداخم بذذي  البوذذر الثذذام   -العيثذذات-ممةذذم/ لتذذر فذذ  ميذذاا البوذذر الرااذذأ  0262و .060و

و ذ ر كذانو  ا و  والتذداخم بذي  البوذر  -الذديوم–لثالذث مذم فذ  ميذاا البوذر ا 066خميذة/  00و كثذر مذ   06080و E. coli 00066 الاولذو   ولاكتريذا
 الثان . التاسأ خال  ت ري 

 مياا جوفية، ضاار، نوعية المياا، قوا  الحويجة.الكممات المفتاحية: 
 

 المقدمة
دارة يحتذذذم المذذذا  موقعذذذاح م مذذذاح وحيويذذذاح فذذذ  سياسذذذات الذذذدو  وخ   ذذذا إ

فيمذذذذذا يتعمذذذذذ  االجوانذذذذذي ا قتلذذذذذادية يما سذذذذذ  المذذذذذورد، واسذذذذذتخدام عذذذذذذا 
عذذذذدا  ألالواسذذذذأ وال ذذذذامم ل اإ ذذذذار عذذذذ فوذذذذالح  ،يذذذذةنوالديمةرافيذذذذة والتا

ذا مذا إ تمذ ، خلولذاح و  الجيوستراتيجية الراعنة والمسذتابمية ل ذذا الذدو  
راوذذذذ  دو  عذذذذدة  بمذذذذي ا حيذذذذا    ن ذذذذار تجتذذذذاز فذذذذ    ميذذذذاا ا  عممنذذذذا 

 عذذداف ا فوذذال عذذ  حاجت ذذا الماسذذة لمميذذاا  نظمت ذذا و  تختمذذف فذذ   بيعذذة 
[0]. 

 الا ذذذرية لالسذذذتخدامات اللذذذالحة الميذذذاا مذذذ  مخذذذزو    كبذذذر ا اذذذار تعذذذد
 وقذد الريفيذة، المنذا   فذ  الميذاا ملذادر اعذم وتمثم والزراعية والحيوانية

 حتذب والمحميذة اللناعية ولالستخدامات الري  لمياا ا وحد الملدر تعد
 الجوفيذذة الميذذاا مذذ  كبيذذرة كميذذات اسذذتخراج يذذتم إذ الر اذذة، المنذذا   فذذ 

 اعيذد  مذد ومنذذ اراذار كانت فاد مجا ت،ف  عدة  من ا ا ستفادة ب د 
 لمتذذذذ ثير نتيجذذذذة تموث ذذذذا يمكذذذذ    التذذذذ  النايذذذذة الميذذذذاا ملذذذذادر مذذذذ  تعذذذذد

  فيذف اعذد عمذب توجذد  ن ذا كمذا المترسذاة، الميذاا عمذب لمتربذة التر يح 
 ذات  ن ذذذا عذذذ  فوذذذالح  عمي ذذذا، الحلذذذو  يسذذذ م ممذذذا ا را سذذذ   مذذذ 
 التذذ  تمذذ  اوذذمن ا المنذذا   مذذ  العديذذد فذذ  ومتذذوافرة ثابتذذة حذذرارة درجذذة

 الجزويذذذة المعرفذذذة إ  .[9] عديذذذدة لسذذذني  ال ذذذديد الجفذذذا  إلذذذب تعروذذذت
 ع ذذذذو  تناسذذذذ  وعذذذذدم الوذذذذعيفة الرلذذذذد ونظذذذذم الجوفيذذذذة الميذذذذاا امذذذذوارد
 الوذخمة الخزانذات وبيذاي وتوقيتات جداو  الم اريأ ا رواويذة ا م ار
 الجوفيذذذة الميذذذاا التنميذذذة، إذ  لذذذاحت تعذذذوق   مذذذور كم ذذذا الميذذذاا، لتخذذذزي 
ذذا تذذدريجياح   المذذد  وبيذذر المذذد  سذذكا  مذذ  كذذم لسذذكا  ال ذذري لميذذاا  ساسح
كمذذا  العذالم،  جذذزا  معظذم تلذيي التذذ  المنتظمذة بيذر الميذذاا نذدرة اسذبي

 السذذكا  الذذب ا  بالبيذذة 9602  ذذار تاريذذر البنذذ  الذذدول  اللذذادر عذذام 
 .[.] نظيفة  ري مياا عمب يحلمو     الحوريي  بير
 وعذو  ساسذية إنسذانية وذرورة وكافيذة سامة بير مياا عمب الحلو  يعد
 مذذ  ياذري مذا الحذذال  الوقذت فذ  ذلذذ  ومذأ اإنسذا ، لرفاعيذذة حاسذم  مذر
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   النا ذذذذ ، العذذذذالم فذذذذ  يعي ذذذذو   الذذذذذي   ولوذذذذ  وخالذذذذة  ذذذذخ  مميذذذذار
 ا مذم  عذدا   حذد وكافيذة، إذ يبذرز نظيفذة ميذاا إلذب الولو  يست يعو  
 الحلذذو  لذذعواة فذذ  التاميذذم مذذ ( SDG  المسذذتدامة لمتنميذذة المتحذذدة
عذذذالم  ااسذذذتثنا    سذذذاس عمذذذب عذذذذا تحاذذذ  وقذذذد ضمنذذذة،  ذذذري ميذذذاا عمذذذب
 بنسذذاة تاذذدم مذذأ ذلذذ  يتحاذذ  لذذم الكبذذر   وتحديذذدا جنذذوي اللذذحرا   فريايذذا

    ُيعتاذذذذد وفيمذذذذا. [3] 9609 عذذذذام وحتذذذذب 0226 عذذذذام منذذذذذ فاذذذذ ٪ 00
 الحاليذذة الدراسذذات فذذ   الاكتريولذذوج ، التمذذوث اعيذذدة عذذ  الجوفيذذة الميذذاا
 باسذذا ة يذذيدي    يمكذذ  وعذذذا مموثذذة تكذذو   قذذد الجوفيذذة الميذذاا    ُتظ ذذر
. [36] بذذدو  معالجذذة مسذذااة تناول ذذا تذم إذا االميذذاا مرتا ذذة إلذذااات إلذب

 سذذذنوياح   ذذذخ  مميذذذو   926 حذذذوال  االميذذذاا المرتا ذذذة النواقذذذم إذ تلذذيي
 مسذذتو   عمذذب  ذذخ  مميذذو   96 إلذذب 06 بذذي  مذذا وفذذاة فذذ  يتسذذبي ممذذا

 .[.]العالم 
الدراسذذة الحاليذذة الذذب تايذذيم اعذذا اللذذفات الفيزياويذذة والكيمياويذذة  عذذدفت

 وا حياوية لمياا ع رة ضاار مختارة وم  قوا  الحويجة.
 المواد وطرائق العمل

تاذذأ من اذذة الدراسذذة فذذ  قوذذا  الحويجذذذة : وصففف منطقففة الدراسففة -1
التااأ لمحافظة كركو  والذي ياأ الب الةري م  مدينذة كركذو  امسذافة 

(، إذ تذذم دراسذذة اعذذا الخلذذاو  0( كذم كمذذا مووذذ  فذذ  ال ذذكم  06 
الكيمياويذذة والفيزياويذذة لعذذدد مذذ  اراذذار فذذ  الاذذر  التذذااأ لاوذذا  الحويجذذة 

ضاذذذار  06ي والتذذذ  بمذذذا عذذذددعا ولذذذو ح الذذذب ناحيذذذة العااسذذذ  ااتجذذذاا الةذذذر 
(، 06-0(، كمذذذا تبين ذذذا اللذذذور  0والتذذذ  تظ ذذذر لذذذفات ا فذذذ  الجذذذدو   

م، وجميع ذذذا محفذذذورة  096-08وكانذذذت اعمذذذاق عذذذذا اراذذذار تتذذذراوح بذذذي  
ا رياذذة ضليذذة. الذذورة عامذذة تسذذتعمم عذذذا اراذذار لمزراعذذة وا سذذتعما ت 

مسذذتوية نوعذذا  المتعذذددة. إ   بيعذذة ا را مذذ  الناحيذذة الجةرافيذذة تكذذو  
مذذأ وجذذود اعذذا الذذتال  فذذ  اعذذا ا تجاعذذات، وياذذأ الذذب ال ذذما  مذذ  

امذذذة لمن اذذة الدراسذذة ن ذذر الذذذزاي ا سذذفم. وجذذا  اختيذذذار من اذذة الدراسذذة 
ميذذاا  تسذذتخدمكون ذذا منذذا   لو  ، ذذاالميذذاا الجوفيذذة فيا المتعماذذةالدراسذذات 

 ايةالري وسذذذذذاكذذذذذاراذذذذذار الذذذذذورة كبيذذذذذرة فذذذذذ  الكثيذذذذذر مذذذذذ  ا سذذذذذتعما ت 
 لحيوانات.ا

 جرت عمييا الدراسة. التي باراآلمواصفات  :(1جدول )
جبريخ  العوق )م( رــئـالب

 االًشبء

العور وقث 

 الذراسة

البعذ عي  الوٌطقة

 الٌهر )كن(

 االحذاثيبت

 الشرق الشوبل

 012117 0272227 1421 قرية الغبزية 42 1222 07 األول

 012120 0272114 10220 قرية الغبزية 6 4710 02 الثبًي

 012717 0272070 14202 قرية الذيىم 1 4711 10 الثبلث

 012607 0272222 10204 قرية العيثبت 11 4771 174 الرابع

 012470 0272110 10244 ًبحية العببسي 6 4710 07 الخبهس

 010022 0272471 1420 قرية حىض سبعة 11 4771 02 السبدس

 011162 0270112 2221 قرية الجبىرية 11 4771 27 السببع

 001722 0271242 220 قرية البسل 04 1210 147 الثبهي

 002712 0217120 2212 قرية جل علي 722 4712 40 الحبسع

 016267 0214124 024 قرية سليوبى الغرة 6 4710 11 العبشر
 

 

 وتوزيع اآلبار خارطة تبين منطقة الدراسة :(1) شكل
مذ   ذ ر ت ذري  ا و   بدايذة العينات  ذ رياح  تجمع: جمع العينات -0
وبواقذذأ عينذذة واحذذدة  ذذ ريا  9696عذذام ملةايذذة  ذذ ر ضذار لو  9602عذذام مل

العينذذات فذذ  بدايذذة كذذم  ذذ ر مذذ  ا ذذ ر الدراسذذة  تمعذذجُ  إذلكذذم موقذذأ، 
وفذذذ  اوقذذذات اللذذذااح الاذذذاكر لوذذذما  ولذذذول ا الذذذب المختبذذذرات وذذذم  

المذذدة المحذذددة لكذذم فحذذ  ووذذما  عذذدم ت ثرعذذا اذذالتةيرات الخارجيذذة، إذ 
دقذذذاو  لمحلذذذو  عمذذذب ميذذذاا  06 امذذدةالعينذذذات اعذذذد وذذذ  المذذذا   تمعذذجُ 

بذذول  اثيمذذي  ال ة قنذذان  ابوسذذ ،ضاذذار خاليذذة مذذ  التكمسذذات واثذذار ا نابيذذي
حكذام االنسذاة د بسم ا اما  العينذة وتذم بما ذا ب واع ،لتر معامة 9اسعة 
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وكسذجي  الذذذاوي والمت مذي الحيذذوي الكيمياويذة، امذذا قيذاس ا لالختاذارات 
مذذذذم،  926 ة قنذذذذان  معتمذذذذة سذذذذعة ابوسذذذذ اتالعينذذذذ تاخذذذذذ ،لألوكسذذذجي 

و  وبيوذذذذة كركذذذذو  واجريذذذذت ا ختاذذذذارات فذذذذ  مختبذذذذرات دواوذذذذر مذذذذا  كركذذذذ
 ومجاري كركو  ف  محافظة كركو .

 المدروسة  االختبارات -2
، Turbidity meterج ذذاز  ااسذذتخدام Turbidity العكذذورة تذذم قيذذاس

ااسذذتخدام  Electrical conductivity (EC)التولذذيمية الك رباويذذة و 
الكميذة  الذاواذة اللذماة المذواد، و Multi Parameter Analyzerج ذاز 

Total Dissolved Solids (TDS)  ال رياذذة المولذذوفة مذذ   وفذذ
حسذي ال رياذة  Dissolved Oxygen يا وكسذجي  المذذاو . [2] قبذم

جذذا   عمذب وفذ  مذا، Winkeler Modificationالمولذوفة مذ  قبذم 
 عمذذب وفذذذ  Nitrateالنتذذذرات  تقذذدر  .[2] مذذذ  قبذذموالمولذذوفة  [0]فذذ  

 تاعذذت  Phosphateتاذذدير الفوسذذفات ول .[6]ال رياذذة المتاعذذة مذذ  قبذذم 
 Total Hardness العسذذرة الكميذذة قذذدرت .[8] ال رياذذة المولذذوفة فذذ 

   .[0]كما جا  ف  
 اإلحيائيةاالختبارات  -5

لوسذذذذذ  الةذذذذذذاو  اتذذذذذم تحوذذذذذير  -: تحضفففففير الوسففففف  ال ففففف ائي -5-1
Nutrient Agar بذذذم مذذذ  الوسذذذ  الةذذذذاو  فذذذ  لتذذذر مذذذ  ( 28  ا خذذذذ

 Mostثم عام الوس  الةذاو  والمحاليم االتعايم الر ي  الما ر،الما  

sterilization  الميلذذذذذدةذلذذذذذ  ااسذذذذذتعما  و Autoclave  عنذذذذذد درجذذذذذة
، [2]( دقياذذذة (15لمذذذدة  9انذذذج  ااونذذذد/ (002  ووذذذة  م°( 090  حذذذرارة

تعايمذذا  فاذذد عامذذتانابيذذي ا ختاذذار و واعنذذاق الذذدوارق  Loopامذذا الناقذذم 
 Bunsen ملذذااح بنذذز  سذذتعما  ل ذذي اا Dry sterilizationجافذذا 

burne. 
: Escherichia coliحسففاا العففدد الكمففي لبكتيريففا القولففون  -2-4

 تر ذذذي والتذذذ  تتوذذذم   Filter Method التر ذذذي  رياذذذةاسذذذتخدمت  

 ااسذذذتخدام رمذذايكرومت (603  ثاذذذوي ذات  ب ذذية خذذذال  المذذا  مذذذ  كميذذة
 مماذذ  بوسذذا ة اكتريذذا مذذ  عميذذ  اايذذت ومذذا المر ذذ  يووذذ  ثذذم ،التفريذذا
 عذذا تحاذ  إذ ،فاذ  الاولو   اكتريا لنمو خالة ةزرعي  وسال عمب معام

 حسذبت اعذدعا ،سذاعة 38-93 لمذدة م° 6. بدرجذة  ذ االر  مذأ ا وسال
 مذذأ  حمذذر لذذو   ذات وتكذذو   المذذاكونك  وسذذ  عمذذب الناميذذة المسذذتعمرات

 المسذتعمرات عذدد يزيد   الت  ا  ااق ت خذ ،وس  ا ف  معدنية لمعة
 المعادلذة وفذ  النتيجذة توحسذب ،الواحذد لممزروع مستعمرة 966 ع  في ا
  [06] ارتية

اعذذذد جمذذذأ البيانذذذات رتبذذذت وبوبذذذت ااسذذذتخدام : التحميفففل اإلحصفففائي -6
، ثذذذم حممذذذت احلذذذاويا ااسذذذتخدام Microsoft Excelبرنذذذامج ا كسذذذم 

 Statistical Analysis Systemبرنذذذذامج التحميذذذذم ا حلذذذذاو  
 SAS ومذذذذ  خاللذذذذ  تذذذذم اجذذذذرا  الماارنذذذذة بذذذذي  المتوسذذذذ ات المختمفذذذذة ،)

 Duncan Multiple Rangeااسذتخدام اختاذار دنكذ  المتعذدد المذد  
 .[00] % وف  ما  وردا6062عند مستو  احتما  

 والمناقشةالنتائج 
متوسذذذذ ات درجذذذذة ( 9يووذذذذ  الجذذذذدو   : (NTU) العكففففور درجففففة  -1

العكذذورة لعينذذات ميذذاا اراذذار المدروسذذة خذذال  سذذتة   ذذ ر وتذذداخالت ما، 
ومن ذذذذا نالحذذذذذت وجذذذذود اختالفذذذذذات معنويذذذذة بذذذذذي  متوسذذذذ ات العكذذذذذورة، إذ 

فذ  عينذات ميذاا  NTU 0602و 0089تراوحت ف  معد ت اراذار بذي  
البوذذري  الخذذامس والتاسذذأ عمذذب التذذوال ، فيمذذا تراوحذذت لمعذذد ت ا  ذذ ر 

خذذذذذال   ذذذذذ ري ضذار وت ذذذذذري  الثذذذذذان  عمذذذذذب  NTU 0.00و 0028بذذذذذي  
التذذذذوال ، ولمتذذذذذداخالت بذذذذي  ضاذذذذذار و  ذذذذذ ر الدراسذذذذة تراوحذذذذذت متوسذذذذذ ات 

خذذال   فذذ  عينذذات ميذذاا البوذذري  الخذذامس NTU 96و 902العكذذورة بذذي  
 ا و  والعا ر خال    ر ت ري  الثان  عمب التوال .  ر كانو  

 

 ( خالل أشير الدراسة.NTU)(: متوسطات العكور  لمياه اآلبار 4جدول )
 األشهر

 االببر

جشريي  األول جشريي

 الثبًي

كبًىى  األول كبًىى

 الثبًي

 هعذل اآلببر آرار شببط

 f  14 g  12 o  7 x  4.5 m  7.8 i  10 g  9.22 األول

 i  10 g  12 t  5.2 u  5 h  11 k  8.2 h  8.57 الثبًي

 f  14 c  18 w  4.6 o  7 i  10 r  6 c  9.93 الثبلث

 c  18 i  10 l  8 j  9 p  6.4 v  4.8 e  9.37 الرابع

 i  10 f  14 z  2.9 u  5 y  4 u  5 j  6.82 الخبهس

 f  14 i  10 g  12 l  8 q 6. 2 o  7 d  9.53 السبدس

 o  7 l  8 l 8 i  10 v  4.8 u  5 i  7.13 السببع

 b  19 e  15 u  5 o  7 o  7 n  7.2 b  10.03 الثبهي

 e  15 d  17 l  8 g  12 s  5.4 l  8 a  10.9 الحبسع

 j  9 a  20 i  10 r  6 q  6.2 w  4.6 f  9.3 العبشر

  b  13 a  13.6 d  7.07 c  7.35 e  6.88 f  6.58 هعذل االشهر

متوسفطات المواقفع العكفس صفحيب بحسفا اختبفار دنكفن ضفمن و  P≤0.05*االرقام المتبوعة بأحرف مختمففة تفدل عمفج وجفود ففرو معنفوم عنفد مسفتوى احتمفال 
 واألشير والتداخل.

 

 واللذخور التربذة  ااذات كو   إلب الجوفية لممياا العكورة انخفاا يعز  
 والعوذذذذذوية الةرينيذذذذذة والمذذذذذواد العالاذذذذذة المذذذذذواد إزالذذذذذة كمر ذذذذذحات تعمذذذذذم

 مذذ  تعذذد والتذذ  المج ريذذة، وا حيذذا  والحيوانيذذة النااتيذذة الحيذذة والكاونذذات

 الذب العكذورة قذيم انخفذاا [. كما يعذز  سذبي09] المياا عكورة مسببذات
نسذبيا، ولكذ  يالحذت    مسذتويات العكذورة فذ   راكذدة الجوفية المياا كو  

عينذذذات ميذذذاا اراذذذار المدروسذذذة كانذذذت اعمذذذب مذذذ  محذذذددات الموالذذذفات 

 مل(=177العدد الكمي لمستعمرات بكتيريا القولون )خمية/ 
 177× عدد المستعمرات

 حجم النمو ج المرشب
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 لمعكذورة النسذب  ا رتفذاع [، و   عذا.0( ]9662الاياسية العراقية لسنة  
 المحتمذم مذ  اذ الوذ  عمميذة اثنذا  الجوفيذة الميذاا حركيذة الذب قد يعذز  
 االموذذخة السذذحي اثنذذا  لممذذا  لحامذذما التكذذوي  مذذ  نسذذب  تيذذار حلذذو 
العكذذورة  مسذذبي المذذا  تيذذار مذذأ وال ذذي  الةذذري  دقذذاو  حركذذة الذذب يذذيدي

فوالح ع  الت ثيرات الموسمية وموجات ساول ا م ذار وتذ ثير الكاونذات 
  و  [02، 03[. تتفذذذ  النتذذذاوج الحاليذذذة مذذذأ مذذذا تولذذذم اليذذذ  ]03] الدقياذذذة

 [.08، 06، 00تتف  مأ ]
( .يبذذي  الجذذدو    -: سففم(/ )مميمففوز ECالتوصففيمية الكيرئائيففة  -4

لعينذذذات ميذذذاا اراذذذار المدروسذذذة  الك رباويذذذة متوسذذذ ات درجذذذة التولذذذيمية

خذذال  سذذتة   ذذ ر وتذذداخالت ما، ومن ذذا نالحذذت وجذذود اختالفذذات معنويذذة 
الك رباويذذذة، إذ تراوحذذذت فذذذ  معذذذد ت اراذذذار  بذذذي  متوسذذذ ات التولذذذيمية

مميمذذذذوز/ سذذذذم فذذذذ  عينذذذذات ميذذذذاا البوذذذذري  العا ذذذذر  6..0و 9.69بذذذذي  
 820.والرااذذذذذأ عمذذذذذب التذذذذذوال ، فيمذذذذذا تراوحذذذذذت لمعذذذذذد ت ا  ذذذذذ ر بذذذذذي  

مميمذذوز/ سذذم خذذال   ذذ ري كذذانو  الثذذان  وت ذذري  الثذذان  عمذذب  .392و
التوال ،  ما التداخالت بي  ضاار و  ذ ر الدراسذة فاذد تراوحذت متوسذ ات 

مميمذوز/ سذم فذ  عينذات ميذاا  0886و 9026بذي   الك رباوية التوليمية
البوذذذري  العا ذذذر خذذذال   ذذذ ر كذذذانو  ا و  والرااذذذأ خذذذال   ذذذ ر ت ذذذري  

 الثان  عمب التوال .
 

 )مميموز/ سم( خالل أشير الدراسة.(: متوسطات درجة التوصيمية الكيرئائية لمياه اآلبار 0جدول )
 األشهر

 ارـباآل

 معذل اآلبار آرار شباط كانىن الثاني األول كانىن تشرين الثاني األول تشرين

 dd  3350 gg  3300 ff  3310 pp  3120 hh  3280 ee  3330 f  3282 األول

 v  4530 t  4610 y  4120 z  4100 aa  3844 bb  3410 d  4102 الثاني

 s  4650 u  4600 cc  3380 ii  3260 x  4150 w  4500 e  4090 الثالث

 b  6770 a  6880 e  6340 c  6360 i  5880 j  5790 a  6337 الرابع

 m  5490 o  5300 q  4950 r  4800 p  5282 k  5590 c  5235 الخامس

 g  6160 f  6230 h  6100 d  6350 l  5560 n  5340 b  5957 السادس

 tt  2690 uu  2680 zz  2440 aaa  2300 xx  2500 vv  2660 i  2545 السابع

 oo  3130 jj  3210 ii  3260 ll  3190 mm  3180 cc  3380 g  3225 الثامن

 ll  3190 kk  3200 qq  3080 nn  3160 rr  3010 ss  2990 h  3105 التاسع

 xx  2500 ww  2520 ccc  2150 bbb  2270 aaa  2300 yy  2490 j  2372 العاشر

  b  4246 a  4253 d  3913 f  3891 e  3899 c  3948 معذل االشهر

 والعكس صحيب بحسا اختبار دنكن ضمن متوسطات المواقع واألشير والتداخل.          P≤0.05*االرقام المتبوعة بأحرف مختمفة تدل عمج وجود فرو معنوم عند مستوى احتمال 
 لدور  الحروف.*الحرف المكرر اقل معنوية من الحرف الفردم بسبا تجاوز عدد المتوسطات 

 

تعتمد قذيم التولذيمية الك رباويذة عمذب تركيذز ونوعيذة ا مذالح الذاواذة فذ  
  بيعذذذذذة إلذذذذذب الميذذذذذاا، إذ إ  سذذذذذبي زيذذذذذادة مموحذذذذذة الميذذذذذاا الجوفيذذذذذة يعذذذذذود

المن اة،  و قد يعز  الذب تذ ثير ا راوذ   تم  ف  الجيولوجية التكوينات
ة فوذذذذالح عذذذذ  مموحذذذذة الميذذذذاا المتر ذذذذحة الذذذذب الميذذذذاا والمنذذذذا   المجذذذذاور 

الجوفيذذذذة عبذذذذر ال ااذذذذات النفذذذذاذة لمتربذذذذة ومذذذذا تذياذذذذ  مذذذذ  ا مذذذذالح خذذذذال  
 فذذ  التولذذيمية الك رباويذذة قذذيم فذذ  ا خذذتال  [. كمذذا يعذذز  02تر ذذيح ا ]

 مذذ  السذذفمب ال ااذذات فذذ  الميذذاا مسذذار فذذ  ا خذذتال  إلذذب الدراسذذة ضاذذار
 مذذذذ  ا مذذذذالح مع ذذذذا تجذذذذر  ا م ذذذذار اميذذذذاا الةسذذذذم فعمميذذذذات ا را،
 لمميذذذاا الحاممذذذة ال ااذذذة واخذذذتال  جيولوجيذذذة وكذذذذل  المجذذذاورة ا راوذذذ 

[. ويالحت    النتاوج الحاليذة كانذت اعمذب مذ  الحذدود المسذموح ب ذا 96]
[ ومنظمذذذة اللذذذحة العالميذذذة .0مذذذ  قبذذذم الموالذذذفات الاياسذذذية العراقيذذذة ]

[، و  .9، 99  كذذذم مذذذ  ][، وتتفذذ  عذذذذا النتذذذاوج مذذأ مذذذا تولذذذم اليذذ90]
 [.06، 02]تتف  مأ نتاوج 

 تعذذد المذذواد -: )مم ففم/ لتففر( TSD المففواد الصففمبة ال ائبففة الكميففة -0
 الميذاا ومموثذات الذاواذة ا مذالح تراكيز عمب مي راح  الكمية الذاواة اللماة
 عيوذة عمذب  و المذا  ف  ذاواة ومركاات مواد ا كم تتواجد والت  الجوفية
 ذاواذة وقواعذد و حماا  مالح  و عووية مواد  و وموجاة سالاة  يونات
 اللذذذذذفات اعذذذذذا الكميذذذذذة الذاواذذذذذة اللذذذذذماة المذذذذذواد وتعكذذذذذس الميذذذذذاا، فذذذذذ 

 .[93] المياا ونوعية المموحة مثم لممياا والكيمياوية الفيزياوية
 متوسذذذ ات تراكيذذذز المذذذواد اللذذذماة الذاواذذذة الكميذذذة فذذذ ( 3يبذذذي  الجذذذدو   

المدروسذذة خذذال  سذذتة   ذذ ر وتذذداخالت ما، ويظ ذذذر عينذذات ميذذاا اراذذار 
في ذذذا وجذذذود اختالفذذذات معنويذذذة حسذذذي اختاذذذار دنكذذذ  المتعذذذدد المذذذد ، إذ 

ممةذذذذم/ لتذذذذر فذذذذ  معذذذذد   0336و 9369و 0060بمةذذذذت  دنذذذذب التراكيذذذذز 
البوذذر العا ذذذر ومعذذذد   ذذ ر  ذذذاال والتذذذداخم بين مذذا عمذذذب التذذذوال ، فيمذذذا 

ةذذم/ لتذذر فذذ  معذذد ت مم 3626و .926و 3023بمةذذت اعمذذب التراكيذذز 
 البور السادس و  ر ت ري  الثان  والتداخم بين ما عمب التوال .
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 )مم م/ لتر( خالل أشير الدراسة.الكمية في مياه اآلبار  ال ائبة الصمبة (: متوسطات المواد2جدول )
 األشهر

 برـباآل

 هعذل اآلببر آرار شببط كبًىى الثبًي األول كبًىى جشريي الثبًي األول جشريي

 x  2680 w  2700 z  2540 aa  2500 cc  2410 dd  2408 f  2540 األول

 t  3000 r  3150 u  2850 v  2760 ee  2150 ll  1900 e  2635 الثبًي

 s  3108 q  3186 w  2700 ff  2100 bb  2486 y  2660 d  2707 الثبلث

 f  3990 i  3820 l  3700 c  4018 m  3660 n  3600 b  3798 الرابع

 h  3886 k  3710 n  3600 e  4010 p  3540 o  3580 c  3721 الخبهس

 b  4700 a  4790 g  3960 d  4016 h  3886 j  3810 a  4194 السبدس

 jj  1908 qq  1790 nn  1880 rr  1786 tt  1720 ww  1610 i  1782 السببع

 mm  1890 ff  2100 ii  1966 oo  1870 ss  1744 ll  1900 g  1912 الثبهي

 uu  1710 hh  1980 gg  2010 kk  1904 vv  1680 vv  1680 h  1827 الحبسع

 tt  1720 pp  1804 xx  1600 zz  1460 aaa 1440 yy  1580 j  1601 العبشر

  b  2859 a  2903 c  2681 d  2642 f  2472 e  2473 هعذل االشهر

والعكفس صفحيب بحسفا اختبفار دنكفن ضفمن متوسفطات المواقفع  P≤0.05*االرقام المتبوعة بأحرف مختمففة تفدل عمفج وجفود ففرو معنفوم عنفد مسفتوى احتمفال 
 واألشير والتداخل.   *الحرف المكرر اقل معنوية من الحرف الفردم بسبا تجاوز عدد المتوسطات لدور  الحروف.

 

ا  النتذذاوج الحاليذذة ت ذذير الذذب وجذذود تذذ ثير لمسذذتو  انحذذدار ا را فذذ  
زيذذادة تراكيذذز المذذواد اللذذماة الذاواذذة الكميذذة، إذ عنذذد النظذذر الذذب معذذد ت 
المذذواد اللذذماة الذاواذذة الكميذذة نجذذد ان ذذا يذذزداد تركيزعذذا مذذأ السذذير امذذوازاة 

فم مذذذ  ج ذذذة ال ذذذما  ال ذذذرق  الذذذب ج ذذذة اتجذذذاا مجذذذر  ن ذذذر الذذذزاي ا سذذذ
الجنوي الةرب . كمذا إ  ا خذتال  فذ  قذيم المذواد اللذماة الذاواذة الكميذة 
يمك     يعز  الب  بيعة التكوينات الجيولوجيذة لمن اذة الدراسذة فوذالح 

 [. كمذا إ  ا مذالح92ع  تموث الما  اا سمدة المستعممة ف  الزراعذة ]
 نوعيذذة عمذذب تعتمذذد الجوفيذذة الميذذاا فذذ  اكيزعذذاوتر  ا نواع ذذا الكميذذة الذاواذذة

 التذ  الزمنيذذة المدة وعمب مع ا تماس احالة تكو   الت  والتذري اللخور
[. ويالحذذت 96] وملذذدرعا والميذذاا وحركذذة التذذذالمس عمميذذة فذذ  تسذذتةرق ا

[ .0   النتاوج الحاليذة تجذاوزت محذددات الموالذفات الاياسذية العراقيذة ]
[. تتف  النتذاوج الحاليذة مذأ نتذاوج 90ومحددات منظمة اللحة العالمية ]

 [.06  تتف  مأ ]و [ 99، 90دراسة ]
 المذذذاي ا وكسذذجي  يعذذد: )مم ففم/ لتففر( DO االوكسففجين المفف اا -2
 لكونذذذذ  تموث ذذذذا، ودرجذذذة الميذذذذاا نوعيذذذذة تايذذذيم معذذذذايير اعذذذذم مذذذ  المذذذذا  فذذذ 

 اعميتذذ  فذذ  عذذ  فوذذالح  ومعي ذذت ا الماويذذة ا حيذذا  لتذذنفس جذذدا وذذروري 
 كمذذا الدقياذذة، ا حيذذا  بوسذذا ة  بيعيذذاح  تحذذدث التذذ  الذاتيذذة التنايذذة عمميذذة

 وا ذذذكم حرجذذاح  ا كثذذر الكيمياويذذذة  حذذد العوامذذم المذذذذاي ا وكسذذجي  يعذذد
 .[96] محدد كعامم الماوية البيوات ف  خا 

عينذذات  متوسذذ ات تراكيذذز ا وكسذذجي  المذذذاي فذذ ( 2يووذذ  الجذذدو   
مياا اراار المدروسة خال  ستة    ر وتداخالت ما، ويظ ذر في ذا وجذود 

 0060و .006اختالفذذذذذات معنويذذذذذة احلذذذذذاوياح، إذ بمةذذذذذت  دنذذذذذب التراكيذذذذذز 
ا و   ممةذذذذذم/ لتذذذذذر فذذذذذ  معذذذذذد ت البوذذذذذر الثذذذذذان  و ذذذذذ ر كذذذذذانو   2096و

 8032و 6098والتذذداخم بين مذذا عمذذب التذذوال ، فيمذذا بمةذذت اعمذذب التراكيذذز 
ممةذذذذم/ لتذذذذر فذذذذ  معذذذذد ت البوذذذذر السذذذذادس و ذذذذ ر ت ذذذذري  ا و   8026و

 وتداخم  مأ البور الرااأ عمب التوال .
يالحذذذت مذذذ  النتذذذاوج الحاليذذذة وجذذذود تفذذذاوت قميذذذم فذذذ  تركيذذذز ا وكسذذذجي  

ال    ذذذذذ ر الدراسذذذذذة المذذذذذذاي فذذذذذ  عينذذذذذات ميذذذذذاا اراذذذذذار المدروسذذذذذة وخذذذذذ
المختمفذذذذة، وعذذذذذا التفذذذذذاوت قذذذذد يعذذذذز  الذذذذذب تذذذذ ثر مسذذذذتويات ا وكسذذذذذجي  
ا عمذذذاق اراذذذار وتفذذذاوت درجذذذات الحذذذرارة ومحتذذذو  الميذذذاا مذذذ  الكاونذذذات 

   التفذذذاوت فذذذ  تركيذذذز ا وكسذذذجي   [98] الدقياذذذة، ومذذذأ عذذذذا فاذذذد ذكذذذر
وج المذاي   يذيثر فذ  لذالحية الميذاا لم ذري وسذا  الحيوانذات. إ  نتذا

 .[92، 03]الدراسة الحالية   تتف  مأ ما وجدا 

 )مم م/ لتر( خالل أشير الدراسة(: متوسطات األوكسجين الم اا في مياه اآلبار 2جدول )
 األشهر

 االببر

جشريي  األول جشريي

 الثبًي

كبًىى  األول كبًىى

 الثبًي

 هعذل اآلببر آرار شببط

 h  8.00 t  6.50 m  7.40 p  7.00 s  6.60 u  6.40 f  6.98 األول

 i  7.90 o  7.20 bb  5.20 n  7.30 t  6.50 v  6.30 j  6.73 الثبًي

 d  8.50 q  6.90 y  6.00 o  7.20 r  6.70 v  6.30 g  6.93 الثبلث

 a  8.90 e  8.30 z  5.90 n  7.30 t  6.50 t  6.50 b  7.23 الرابع

 c  8.60 j  7.80 x  6.10 o  7.20 s  6.60 u  6.40 c  7.12 الخبهس

 b  8.70 b  8.70 x  6.10 p  7.00 q  6.90 v  6.30 a  7.28 السبدس

 b  8.70 n  7.30 y  6.00 t  6.50 q  6.90 s  6.60 d  7.00 السببع

 f  8.20 g  8.10 z  5.90 r  6.70 u  6.40 w  6.20 h  6.92 الثبهي

 b  8.70 l  7.50 y  6.00 q  6.90 s  6.60 w  6.20 e  6.98 الحبسع

 e  8.30 k  7.70 aa  5.50 s  6.60 q  6.90 w  6.20 i  6.87 العبشر

  a  8.45 b  7.60 f  6.01 c  6.97 d  6.66 e  6.34 هعذل االشهر

والعكفس صفحيب بحسفا اختبفار دنكفن ضفمن متوسفطات المواقفع  P≤0.05*االرقام المتبوعة بأحرف مختمففة تفدل عمفج وجفود ففرو معنفوم عنفد مسفتوى احتمفال 
 واألشير والتداخل.    *الحرف المكرر اقل معنوية من الحرف الفردم بسبا تجاوز عدد المتوسطات لدور  الحروف.
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NO3 النتفففرات -2
السذذذالاة وعذذذ   ا يونذذذات مذذذ  يعذذذد -: (لتفففر/ مم فففم) -

ال ذذكم السذذاود لمنتذذروجي  فذذ  الميذذاا، وتعذذد عنلذذراح م مذذاح فذذ  تحديذذد نمذذو 
 مثذم عديذدة ملذادر م  وين   ،[6.]ال اومات النااتية ف  البيوة الماوية 

 والمخمفذذذذات الحيوانيذذذذة والنااتيذذذذة  سذذذذيما المخلذذذذاات ا ن ذذذذ ة الزراعيذذذذة
 فذ  النتذروجي  ابمذي ا  اذ اللناعية، والفوالت الثايمة المنزلية والمياا
 اعمذب النتذرات نسذاة تكذو   لذذا الحيذوي، المحي  م  م ت  الجوفية المياا
 .[0.] النااتات تة ي ا الت  المنا   ف 

عينذذذات ميذذذاا اراذذذار  متوسذذذ ات تراكيذذذز النتذذذرات فذذذ ( 0يبذذذي  الجذذذدو   
المدروسذة خذال  سذتة   ذ ر وتذداخالت ما، ويظ ذر في ذا وجذود اختالفذذات 

 03062و 92090و 96009معنويذذذذذذذذذذذذذذة، إذ بمةذذذذذذذذذذذذذذت  دنذذذذذذذذذذذذذذب التراكيذذذذذذذذذذذذذذز 
ا و   مذذذايكروبرام/ لتذذذر فذذذ  معذذذد  البوذذذر العا ذذذر ومعذذذد   ذذذ ر ت ذذذري 

وتداخم البور السادس مذأ  ذ ر ت ذري  الثذان  عمذب التذوال ، فيمذا بمةذت 
مايكروبرام/ لتر ف  معذد ت  69006و 39020و 32060التراكيز اعمب 

 البور الرااأ و  ر ت ري  الثان  والتداخم بين ما عمب التوال .
 ا سذذذذمدة اسذذذذتعما  مذذذذ  تذذذذ ت  الدراسذذذذة من اذذذذة فذذذذ  النتذذذذرات ملذذذذدر إ 

 النتروجينيذذذة التذذذ  تسذذذتخدم اكثذذذرة فذذذ  من اذذذة الدراسذذذة، فوذذذالح  الكيمياويذذذة
 فوذذالح عذذ  التربذذة فذذ  المتواجذذد لمنتذذروجي  ختذذزا وا  الت كسذذد فعذذم عذذ 
حظذذذاور  التربذذذة، و وذذف الذذب ذلذذذ  وجذذود مركاذذات وذذذم  النتذذرات وجذذود
لمتربذة،  النتذروجي  مركاذات نام ف  تساعم والت  والموا   ا بنام لتربية

وعنذذذذذذد ماارنذذذذذذة النتذذذذذذاوج الحاليذذذذذذة لمنتذذذذذذرات نجذذذذذذد ان ذذذذذذا وذذذذذذم  محذذذذذذددات 
وموالذذفات منظمذذة اللذذحة العالميذذة  [.0] الموالذفات الاياسذذية العراقيذذة

 .[9.]وعذا النتاوج   تتف  مأ ما حلم عمي   .[90]
 

NO3(: متوسطات تركيز النترات 6جدول )
 )مايكروغرام/ لتر( خالل أشير الدراسة.في مياه اآلبار  -

 األشهر

 ببراآل

 هعذل اآلببر آرار شببط كبًىى الثبًي األول كبًىى جشريي الثبًي األول جشريي

 v  40.44 cc  31.6 ee  30.24 hh  29.08 jj  27.42 gg  29.41 f  31.36 األول

 bb  32.22 w  39.8 n  49.85 k  54.25 j  56.8 r  42.9 d  45.97 الثبًي

 aa  35.03 g  59.85 p  47.96 x  36.49 t  42.36 b  68.8 b  48.41 الثبلث

 y  36.43 a  72.6 e  63 i  58.05 q  45.01 pp  23.47 a  49.76 الرابع

 oo  23.82 z  36.26 ss  21.95 tt  21.85 ff  29.57 mm  24.13 h  26.26 الخبهس

 qq  22.42 zz  14.75 d  63.75 l  53.75 h  59.5 f  61.33 e  45.92 السبدس

 oo  23.82 c  64 xx  18 xx  18 s  42.5 ww  19 g  30.89 السببع

 kk  26.62 c  64 m  52 m  52 u  41 o  48.5 c  47.35 الثبهي

 dd  30.82 ii  28.25 ll  26 ll  26 ww  19 nn  23.87 i  25.66 الحبسع

 vv  21.02 xx  18 uu  21.75 uu  21.75 yy  16.21 rr  22 j  20.12 العبشر

  f  29.26 a  42.91 b  39.45 d  37.12 c  37.94 e  36.34 هعذل االشهر

والعكفس صفحيب بحسفا اختبفار دنكفن ضفمن متوسفطات المواقفع  P≤0.05*االرقام المتبوعة بأحرف مختمففة تفدل عمفج وجفود ففرو معنفوم عنفد مسفتوى احتمفال 
 واألشير والتداخل.   *الحرف المكرر اقل معنوية من الحرف الفردم بسبا تجاوز عدد المتوسطات لدور  الحروف.

 

 العوامذذم اعذذم مذذ  الفوسذذفات تعذذد -: )مم ففم/ لتففر( PO4 الفوسفففات -6
 ال اومذذذات وخلولذذذا الماويذذذة البيوذذذة فذذذ  الحيذذذة الكاونذذذات لنمذذذو المحذذذددة
 العنالذذذر  قذذذم إن ذذذا إ   عميت ذذذا مذذذ  واذذذالربم ،[..] وال حالذذذي النااتيذذذة

 الرواسذذذي وذذذم  التجمذذذأ إلذذذب ميم ذذا اسذذذبي الماويذذذة البيوذذذة فذذذ  الموجذذودة
 والمركاذذذذات ال ذذذذي  معذذذذاد  ا دملذذذذا  عمذذذذب  ذذذذديدة إن ذذذذا عذذذذ  فوذذذذال

 .[3.] التربة ف  العووية
متوس ات تراكيز الفوسذفات فذ  عينذات ميذاا اراذار ( 6يوو  الجدو   

المدروسة خال  ستة    ر وتداخالت ما، ومن ا نالحذت وجذود اختالفذات 
معنويذذة بذذي  متوسذذ ات الفوسذذفات، إذ تراوحذذت فذذ  معذذد ت اراذذار بذذي  

ممةذذم/ لتذذر فذذ  عينذذات ميذذاا البوذذري  الخذذامس والعا ذذر  60002و .6066
 60932و .6069 ت ا  ذذذ ر بذذذذي  عمذذذب التذذذوال ، فيمذذذا تراوحذذذذت لمعذذذد

ممةم/ لتر خال   ذ ري ت ذري  ا و  و ذاال عمذب التذوال ، ولمتذداخالت 

 0062و 6060بذذي  ضاذذار و  ذذ ر الدراسذذة تراوحذذت تراكيذذز الفوسذذفات بذذي  
ممةذذذم/ لتذذذر فذذذ  عينذذذات ميذذذاا البوذذذري  الرااذذذأ خذذذال   ذذذ ر ت ذذذري  ا و  

 والعا ر خال    ر كانو  الثان  عمب التوال .
سذذذبي انخفذذذاا تراكيذذذز الفوسذذذفات عذذذو ميم ذذذا العذذذال  لالمتذذذزاز عمذذذب  إ 

معذذذاد  ال ذذذي  والمركاذذذات العوذذذوية فذذذ  التربذذذة فوذذذالح عذذذ  ميم ذذذا الذذذب 
. [96]التجمذذأ فذذ  الرواسذذي، وتتفذذ  النتذذاوج الحاليذذة مذذأ مذذا تولذذم اليذذ  

امذذذذا فيمذذذذا يخذذذذ  اعذذذذا التراكيذذذذز المرتفعذذذذة لمفوسذذذذفات فاذذذذد يعذذذذز  الذذذذب 
سذذذذمدة الفوسذذذذفاتية فوذذذذالح عذذذذ  التذذذذ ثيرات الا ذذذذرية ا سذذذذتعما  المفذذذذرل لأل

. وعند ماارنة النتاوج الحالية نجد  ن ا م اااذة لمموالذفات [2.] ا خر  
ف  معذد ت جميذأ  [90]ومنظمة اللحة العالمية [.0]الاياسية العراقية 

، 02]اراذذار ماعذذذدا البوذذذر العا ذذذر. وعذذذذا النتذذاوج   تتفذذذ  مذذذأ مذذذا وجذذذدا 
.9]. 
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 )مم م/ لتر( خالل أشير الدراسة.في مياه اآلبار  PO4(: متوسطات تركيز الفوسفات 0جدول )
 األشهر

 ببراآل

كبًىى  األول كبًىى جشريي الثبًي األول جشريي

 الثبًي

 هعذل اآلببر آرار شببط

 ll  0.02 w  0.082 jj  0.036 z  0.07 f  0.27 hh  0.04 g  0.086 األول

 ll  0.02 v  0.085 gg  0.044 z  0.07 g  0.26 dd  0.06 d  0.09 الثبًي

 ff  0.05 bb  0.064 kk  0.032 z  0.07 h  0.24 ff  0.05 h  0.084 الثبلث

 nn  0.01 m  0.14 ee  0.053 x  0.08 i  0.21 hh  0.04 e  0.089 الرابع

 ll  0.02 y  0.079 ii  0.039 z  0.07 k  0.19 hh  0.04 j  0.073 الخبهس

 ll  0.02 s  0.1 q  0.102 q  0.102 r  0.101 t  0.099 f  0.087 السبدس

 mm  0.015 o  0.113 q  0.102 q  0.102 n  0.125 r  0.101 c  0.093 السببع

 ll  0.02 cc  0.063 s  0.1 l  0.15 ff  0.05 aa  0.067 i  0.075 الثبهي

 nn  0.01 e  0.3 p  0.109 n  0.125 l  0.15 j  0.2 b  0.149 الحبسع

 hh  0.04 u  0.088 d  0.698 a  1.05 c  0.85 b  0.963 a  0.615 العبشر

  f  0.0225 e  0.1114 d  0.1315 b  0.189 a  0.245 c  0.166 هعذل االشهر

والعكفس صفحيب بحسفا اختبفار دنكفن ضفمن متوسفطات المواقفع  P≤0.05*االرقام المتبوعة بأحرف مختمففة تفدل عمفج وجفود ففرو معنفوم عنفد مسفتوى احتمفال 
 الحرف المكرر اقل معنوية من الحرف الفردم بسبا تجاوز عدد المتوسطات لدور  الحروف.  .واألشير والتداخل

 

إ  الملذذدر الرويسذذ  لعسذذرة  -: )مم ففم/ لتففر( TH العسففر  الكميففة -0
الميذذاا عذذو وجذذود كاتيونذذات ثناويذذة التكذذافي فذذ  الةالذذي ايونذذات الكالسذذيوم 
والمةنيسيوم المتواجدة اكثرة فذ  الميذاا الجوفيذة، إذ تتفاعذم مذأ اللذابو  

 .[0.] وتترسي الااايا بير الذاواة من ا
متوسذ ات تراكيذز العسذرة الكميذة تراوحذت فذ     ( 8الجدو    يظ ر م 

ممةذم/ لتذر فذ  عينذات ميذاا البوذري   0662و 0906معد ت اراار بذي  
 0290ا و  والرااذذأ عمذذب التذذوال ، فيمذذا تراوحذذت لمعذذد ت ا  ذذ ر بذذي  

ممةذذذم/ لتذذذر خذذذال   ذذذ ري ت ذذذري  ا و  و ذذذاال عمذذذب التذذذوال ،  .060و
ةذذت  دنذذب تراكيذذز العسذذرة الكميذذة ولمتذذداخالت بذذي  ضاذذار و  ذذ ر الدراسذذة بم

ممةذذذم/ لتذذذذر فذذذ  عينذذذذات ميذذذاا البوذذذذر ا و  خذذذال   ذذذذ ري  ذذذذاال  0026
ممةذذم/ لتذذر  0262وضذار، فيمذذا بمذذا  عمذذب المتوسذذ ات وذذم  التذذداخالت 
ت ذير النتذاوج الحاليذة  ف  عينات البور الثام  خال   ذ ر ت ذري  ا و .
ات الاياسذية العراقيذة الب تجذاوز تراكيذز العسذرة الكميذة لمحذددات الموالذف

 الكميذة العسذرة قذيم ف  ا رتفاع ، ا [90]ومنظمة اللحة العالمية [ .0]
 فذ  المتواجذدة والكمسذية الجاسذية لملذخور الجيولوجيذة الب ال بيعذة يعود

 مذذ  يسذذير والتذذ  المن اذذة والتذذ  تتميذذز ب ذذا التذذري العراقيذذة ا ذذكم عذذام،
 كبيذر تذ ثير ل ذذا اللذخورالسذ  ، إذ إ   الذب يلذم حتذب المذا  خالل ا
 زيذذادة الذذب كمذذا قذذد يعذذز  ا رتفذذاع فذذ  تراكيذذز العسذذرة العسذذرة، زيذذادة فذذ 

الحذذرارة كمذذا فذذ  نتذذاوج  ذذ ر ت ذذري   درجذذات وارتفذذاع الزراعيذذة الن ذذا ات
 نظذذام اي فذذ  العسذذرة إ  قذذيم إذ التبخذذر معذذد  عذذ  زيذذادة ا و ، فوذذالح 

 وتعذد المنذاخ، و بيعذة ةالتربذ ونوعيذة الجيولوجية تت ثر االخلاو  بيو 
 فذذذ  لمعسذذذرة المسذذذباة ا يونذذذات  كثذذذر مذذذ  والمةنسذذذيوم الكالسذذذيوم ايونذذذات
 . كمذذا يمكذذ     تعذذز  التراكيذذز العاليذذة لمعسذذرة إلذذب[03]ال بيعيذذة  الميذذاا

 فذذذ  والكبريتذذذات والامويذذذة الكميذذذة الذاواذذذة اللذذذماة لممذذذواد العاليذذذة التراكيذذذز
. تتفذذذ  النتذذذذاوج [96]العسذذذرة الكميذذذة  قذذذيم الميذذذاا والتذذذ  تسذذذبي زيذذذادة فذذذ 

 .[99، 08 ،06]و  تتف  مأ  [6.] الحالية مأ
 

 )مم م/ لتر( خالل أشير الدراسة.في مياه اآلبار  TH(: متوسطات تركيز العسر  الكمية 1جدول )
 األشهر

 االببر

جشريي  األول جشريي

 الثبًي

 هعذل اآلببر آرار شببط الثبًيكبًىى  األول كبًىى

 pp  1284 qq  1266 ss  1202 rr  1210 tt  1150 tt  1150 j  1210 األول

 o  1724 q  1700 s  1690 y  1640 c  1586 gg  1530 g  1645 الثبًي

 d  1902 i  1870 y  1640 dd  1580 w  1650 n  1744 d  1731 الثبلث

 c  1928 e  1890 k  1800 m  1760 v  1665 z  1630 a  1779 الرابع

 h  1872 k  1800 p  1710 z  1630 bb  1590 f  1888 c  1748 الخبهس

 j  1860 i  1870 u  1680 y  1640 aa  1600 dd  1580 e  1705 السبدس

 r  1692 s  1690 ff  1540 ee  1570 jj  1500 kk  1480 h  1579 السببع

 a  1975 b  1966 m  1760 p  1710 aa  1600 x  1646 b  1776 الثبهي

 g  1884 l  1796 t  1688 aa  1600 hh  1526 gg  1530 f  1671 الحبسع

 ii  1508 ll  1460 nn  1380 mm  1400 oo  1340 mm  1400 i  1415 العبشر

  a  1763 b  1731 c  1609 d  1574 f  1521 e  1558 هعذل االشهر

والعكفس صفحيب بحسفا اختبفار دنكفن ضفمن متوسفطات المواقفع  P≤0.05*االرقام المتبوعة بأحرف مختمففة تفدل عمفج وجفود ففرو معنفوم عنفد مسفتوى احتمفال 
 واألشير والتداخل.  *الحرف المكرر اقل معنوية من الحرف الفردم بسبا تجاوز عدد المتوسطات لدور  الحروف.

 

: مفل( 177)خميفة/ في مياه اآلبار  E. coliاعداد بكتريا القولون  -1
المعويذذذذذذة  العاومذذذذذذة الذذذذذذب تعذذذذذذود اكتريذذذذذذا ا ن ذذذذذذا الاولذذذذذذو   اكتريذذذذذذا تعذذذذذذر  -

Enterobacteriaceae  اختياريذذة عواويذذة و  عواويذذة اكتريذذا توذذم والتذذ 

 اعيذذذد زمذذذ  منذذذذ عرفذذذت علذذذوي، وقذذذد  ذذذكم وذات بذذذرام للذذذاةة سذذذالاة
 اسذبي ال ذري ميذاا نوعيذة عمذب لمتعذر  مناساا ميكروبيا مي راح  بولف ا
 .[8.] الما  ف  اعدادعا وحساي عن ا الك ف س ولة
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( اعذذذذداد اكتيريذذذذا الاولذذذذو  فذذذذ  عينذذذذات ميذذذذاا اراذذذذار 2يووذذذذ  الجذذذذدو   
المدروسة خال  ستة    ر، ويالحذت من ذا وجذود اختالفذات معنويذة بذي  

خميذة/  00066و 0092المتوس ات، إذ تراوحت ف  معد ت اراذار بذي  
مذذم فذذ  عينذذات البوذذر السذذااأ والثالذذث عمذذب التذذوال ، وفذذ  معذذد ت  066

مذذذم خذذذال   ذذذ ري  066خميذذذة/  06080و 9062ا  ذذذ ر تراوحذذذت بذذذي  
ضذار وكذذانو  ا و  عمذذذب التذذوال ، امذذذا متوسذذ ات التذذذداخالت بذذي  ضاذذذار 

مذذذم فذذذ  اراذذذار الثالذذذث  066خميذذذة/  0و  ذذذ ر الدراسذذذة فاذذذد بمذذذا  دناعذذذا 
والسذذذذااأ خذذذذذال   ذذذذذ ر ضذار والرااذذذذذأ خذذذذذال   ذذذذذ ر  ذذذذذاال، فيمذذذذذا تجذذذذذاوز 

 ر مذذذم فذذذ  البوذذذر التاسذذذأ خذذذال   ذذذ 066خميذذذة/  00المتوسذذذ  ا عمذذذب 
 الثان . ت ري 
 اراذار ميذاا لتمذوث الرويسذ  المي ذر عذ  E. coli اكتريذا    [2.] وجذد
 السذذاودة عذذ  الاكتريذذا عذذذا    [36] وجذذد كمذذا%. 69 وبنسذذاة النياذذا  فذذ 
 مذأ الدراسذة عذذا تتفذ  و %. 9902 نسذبت ا بمةت وقد الجوفية المياا ف 
 وجذذد إذ الميبيذة المذد  فذ  اراذار لميذذاا دراسذت  عنذد [30] إليذ  تولذم مذا
 الميذذذذذاا فذذذذذ  السذذذذذاودة عذذذذذ  Pseudomonad's species اكتريذذذذذا   

 ربمذا تاذدم ما خال  م % 0 بنساة E. coli اكتريا تمي ا% 39 ونسبت ا

 إلذب  و المحي ذة البيويذة والعوامذم الدراسذة موقأ إلب ا ختال  عذا يعود
 .[39] الدراسة في ا  جريت الت  الزمنية الفترة
 إلذب حذرارة درجذة ارتفذاع إلب ال تا     ر ف  الاكتريا  عداد ازدياد يعز  

 الجوفيذذذة الميذذذاا حذذذرارة درجذذذة    إذ الاكتريذذذا عذذذذا لنمذذذو المثذذذال  المسذذذتو  
 نتيجذذة تكذذو   قذذد  و الخذذارج  المحذذي  الحذذرارة درجذذة انخفذذاا عنذذد تذذزداد

 إلذذب  دت التذذ  ا خذذر   ا سذذااي اراذذار، ومذذ  حذذو  الا ذذرية الفعاليذذات
 ل ذذا وتسذميد سذا  مذ  الزراعية العمميات ع  الاولو   اكتريا  عداد زيادة

ممذذذا  ا م ذذذار سذذذاول وكذذذذل  ،[.3]اراذذذار  امواقذذذأ المحي ذذذة ا راوذذذ 
 الجوفيذة الميذاا داخذم إلذب التربذة سذ   مذ  المموثذات دخذو  عمب يساعد
 نتذذاوج ماارنذة عنذد. [33] الاكتيذري  التمذوث لحلذو   كبذر فرلذة فيع ذ 
 الموالذفات مذأ الجوفيذة الميذاا ف  الاولو   اكتريا  عداد الحالية الدراسة
/  خميذة لذفر وعذ  ال بيعيذة الحذدود خذارج نجذدعا ال ذري لمياا الاياسية

 تتفذ . [32] الا ذري  لالسذت ال  تلم  و  مموثة مياا  ن ا  ي مم 066
 اراذار ميذاا درس عنذدما [30] إليذ  تولذم مذا مذأ الحاليذة الدراسذة نتاوج
 خمية/ مم. 00 – 2 الاولو   اكتريا  عداد سجمت إذ الكويت مدينة ف 

 

 مل( خالل أشير الدراسة. 177)خمية/ في مياه اآلبار  E. coli(: متوسطات اعداد بكتريا القولون 2جدول )
 األشهر

 االببر

جشريي  األول جشريي

 الثبًي

 هعذل اآلببر آرار شببط كبًىى الثبًي األول كبًىى

 c  9.2 b  16 b  16 f  2.2 d  5.1 f  2.2 c  8.45 األول

 b  16 c  9.2 c  9.2 c  9.2 f  2.2 f  2.2 d  8 الثبًي

 c  9.2 b  16 b  16 b  16 c  9.2 g  0 a  11.07 الثبلث

 b  16 b  16 b  16 b  16 g  0 f  2.2 b  11.03 الرابع

 c  9.2 c  9.2 c  9.2 c  9.2 f  2.2 d  5.1 e  7.35 الخبهس

 c  9.2 c  9.2 c  9.2 b  16 f  2.2 f  2.2 d  8 السبدس

 e  5 d  5.1 f  2.2 b  16 c  9.2 g  0 i  6.25 السببع

 c  9.2 d  5.1 b  16 d  5.1 f  2.2 f  2.2 h  6.63 الثبهي

 c  9.2 a  16+ d  5.1 f  2.2 d  5.1 f  2.2 f  6.97 الحبسع

 c  9.2 f  2.2 c  9.2 b  16 f  2.2 f  2.2 g  6.83 العبشر

  d  10.14 c  10.6 a  10.81 b  10.79 e  3.96 f  2.05 األشهرهعذل 

 والعكس صحيب بحسا اختبار دنكن ضمن  P≤0.05*االرقام المتبوعة بأحرف مختمفة تدل عمج وجود فرو معنوم عند مستوى احتمال 
 

 متوسطات المواقع واألشير والتداخل.
 والمذذذذواد الك رباويذذذذة والتولذذذذيمية العكذذذذورة لذذذذفات نسذذذذتنتج ممذذذذا سذذذذب    

 المولذذب الحذذدود مذذ  كانذذت اعمذذب الكميذذة والعسذذرة الكميذذة الذاواذذة اللذذماة
 الحذدود وذم  والفوسفات النترات لفات كانت بينما وعالمياح، محمياح  ب ا

 عمذذذب تحتذذذوي  جميع ذذذا المدروسذذذة الع ذذذرة كمذذذا إ  اراذذذار .ب ذذذا المسذذذموح
 ل ذذذا الميذذاا نوعيذذة تذذدعور الذذب النتذذاوج وت ذذير .المروذذية الاولذذو   اكتيريذذا
 .ال بيعيذذة المسذذتويات عذذ   نحراف ذذا نتيجذذة الحاليذذذة لذذذورت ا فذذ  اراذذار

 .لزراعيذةا والممارسذات السذكانية التجمعذات الذب ترجأ التموث  سااي و  
 النفايذذذات مكاذذذات عذذذ  اعيذذذدة اراذذذار حفذذذر مواقذذذأ وعميذذذ  نولذذذ  ااختيذذذار

 ا سذذمدة اسذذتخدام مذذ  الموا ذذ  والتاميذذم تجمذذأ و مذذاك  التعفذذي  وخزانذذات
 الميذذذاا ملذذذادر مذذذ  الارياذذذة ا راوذذذ  فذذذ  ارفذذذات ومبيذذذدات الكيمياويذذذة

 تسذبب ا التذ  الم ذاكم لتجنذي لمميذاا الذدوري  الجوفية، فوالح ع  التحميم
 لممذذذذا  اكتريولوجيذذذذة فحولذذذذات واجذذذذرا  .ومزروعاتذذذذ  وحيواناتذذذذ  لإلنسذذذذا 
يجاد  .الدقياة الكاونات معد ت  رتفاع معالجات وا 
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Groundwater quality assessment of some villages in Hawija district, Kirkuk 
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Abstract 
A field experiment was carried out on ten wells within the Hawija district (60) km west of the Kirkuk city, and 

these wells were distributed among the following villages (Al-Ghaziyeh, Al-Dayoum, Al-Ayathat, Al-Abbasi 

District, Houdh Sabaa'a, Al-Jubouriya, Al- Bissal, Tal Ali and Suleiman Al-Gharb), and it lasted for six months 

from October 2019 until March 2020. Some qualities of the water of these wells were estimated. The results 

showed significant differences in the different locations and months of the study for all the studied 

characteristics as follows: The highest rates of turbidity were 10.9, 13.6 and 20 NTU in the water rates of the 

ninth well in Tal Ali and the month of November and the interaction between the tenth well in Sulaiman al-

Gharb and the month of November, and for electrical conductivity 6337 and 4253 and 6880 mmohs/ cm in the 

water of the fourth well - Al-Ayathat - and the month of November, and the interaction between them. And for 

total dissolved solids 4194, 2903 and 4790 mg / liter in the rates of the sixth well - Houdh Sabaa'a - and the 

month of November and the interaction between them respectively, and for dissolved oxygen 7.28, 8.45 and 8.90 

mg / liter in the rates of the sixth well - Houdh Sabaa'a- and the month of October and interaction between the 

fourth well - Al Ayathat- and the month of October, for nitrates 49.76, 42.91 and 72.60 µm/ L in the rates of the 

fourth well -Al Ayathat- and for the month of November and the interaction between them respectively, for 

phosphates 0.615 and 0.245 1.05 mg/ L in the waters of the tenth well - Sulaiman Al-Gharb - the month of 

February and the interaction of the tenth well - Sulaiman al-Gharb - and the month of January respectively, and 

the total hardness of 1779, 1763 and 1975 mg / liter in the waters of the fourth well - Al-Ayathat- and the month 

of February and the interaction between the eighth well - Al- Bissal- during October, respectively. And E. coli 

bacteria, 11.07 and 10.81, and more than 16 cells/ 100 ml in the water of the third well -Al-Dayoum- and the 

month of December, and the interaction between the ninth well during November. 

 


