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 الممخص

كوبري في محافظة كركوك من  التونمياه نير الزاب األسفل في قضاء الدبس وناحية ل البيئي تموثالتحديد مستوى  تم

 , PH , Temp , ALK , T.H , Tur , PO4 , BODمختمف الفحوصات الفيزياوية والكيميائية وىي ) إجراءخالل 

DO  , NO3 , TDS , EC , SO4
2- , Cl- , Ca2+ , K+ , Mg2+ , Na+)  ولم يتم قياسHCO3

 وعند ، -

 إلى إضافةشرب ، صالحة لم ياه النيرمالحظة نتائج الفحوصات ومقارنتيا مع المواصفة العراقية المعتمدة كانت نوعية م

 River) 2000ذلك كانت نوعية المياه بالمقارنة مع تصنيف مياه األنيار التي وضعتو المممكة المتحدة عام 

classification 2000. ( صالحة لالستعماالت كافة )شرب ، الزراعة ، الصناعة( وىو من الصنف األول 

 األسفل ، الدبس ، التون كوبري كركوك ، نير الزاب:  الدالةالكممات 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to define the level of the Environmental pollution for Lower 

Zaab river water in both debis and Alton kobri sectors in Kirkuk province through 

execution different physical and chemical tests which are : Tem , PH, Tur ,T.H , ALK , 

EC , TDS ,  NO3 , DO , BOD , Na
+
 , Mg

2+
 , K

+
 , Ca

2+
 , Cl

-
 , SO4

2-
 , and PO4 Not be 

measured HCO3
-
 and compare the results with the Iraqi specifications to determine the 

grade of water for human being consumptions as drink water , as well as that exist 

water grade compared with UK classification for river water (River classification 2000) 

which indicate that this water of first grade suitable for all uses (drink , agriculture , 

industry) . 

 Key words : Kirkuk ، Lower Zaab river ، Debis ، Alton kobri 
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       (Introduction) المقدمة.1

كم وفي العراق يبمغ طولو حوالي  400يبمغ الطول الكمي لمنير حوالي  نير الزاب األسفل ىو أحد روافد نير دجمة     

كونو موردا مائيا  إلى باإلضافة، يعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في محافظة كركوك  [1]متر 200كم وعرضو  175

 كافة . ألغراضميما لمزراعة لذا أصبح من الميم معرفة جودة مياه النير المجيز لممواطنين 

المعيد العربي لمتدريب والبحوث  إجراءىاالمياه( التي  إحصاءاتالبيئية ) اإلحصاءاتبعد األطالع عمى دليل      

من المياه سنويًا وعند مقارنة ىذا الرقم مع بقية  3م 3200نجد أن نصيب الفرد العراقي حوالي  2005سنة  اإلحصائية

الثروة المائية من فيذا يضعنا عند مسؤولية كبيرة لمحفاظ عمى ىذه   [2]األولىالعراق في المرتبة  أنالدول العربية نجد 

 .لتموث مصادر ا

 

 .  [3]يمثل النسبة المؤية الستيالك المياه في العراق من القطاعات المختمفة :(1الشكل)

والتي تساىم في تغير واقعو النوعي وىي العامل المناخي ويقصد ويمكن تمخيص العوامل المؤثرة عمى المصدر المائي      

المصدر المائي ،  إلىبو األمطار وذوبان الثموج واختالف درجات الحرارة وذوبان الترب التي يمكن لمركباتيا أن تصل 

المصدر المائي من خالل التربة أو فوقيا  إلىالعامل الجيولوجي حيث تعتمد المياه الفائضة عن حاجة التربة في سيرىا 

سرعة الجريان ، العوامل الموسمية حيث تمر عمى العراق أربعة مواسم ىي  إلى إضافةعمى نوع الترب التي تمر بيا 

،  [4]الصيف والربيع والشتاء والخريف وىذه المواسم تمعب دور أساس في تغير كميات المياه التي ترفد المصدر المائي

 لو تأثير سمبي عمى المصدر المائي . اإلنسانذلك تصريف المخمفات نتيجة نشاطات  لىإ إضافة
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 (Experimental part) الجزء العممي .2

اعتمدت نتائج الفحوصات المختبرية عمى محطات الرصد لنير الزاب األسفل ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة كركوك      

( يوم من 15( في قضاء الدبس حيث تم سحب النماذج بواقع نموذج لكل )LZ3( في ناحية التون كوبري و )LZ2وىي )

 أنالمتضمن النقاط التي سحب منيا الماء عممًا  (1)والجدول حيث تم االعتماد عمى معدل النتائج لكل شير كل محطة

 النقاط معتمدة من قبل وزارة البيئة مشروع مسح المصادر المائية .

 لمواقع سحب العينات الجغرافيةاالحداثيات يمثل  :(1)الجدول

 المنطقة (Nشمال خط العرض ) (Eشرق خط الطول )

 (LZ2التون كوبري ) "37.908 '45 35° "30.804 '8  44°

 (LZ3الدبس ) "4.092 '41  35° "14.592 '4  44°

 

من شير ( من قبل برنامج رصد المموثات في مديرية بيئة كركوك لمفترة LZ2   ،LZ3تم جمع عينات المياه لممحطتين )  

 .أي لمدة سنة واحدة وتم تحميل عينات مياه النير لتحديد المموثات وتركيز العناصر 2013كانون الثاني إلى كانون األول /

 

 

 

 

 

 الدراسة(مواقع سحب نماذج المياه لمحطة التون كوبري ومحطة الدبس )منطقة  :(1)خارطة
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 ( (Instrumentsاألجيزة المستخدمة .3

-PH، وتم قياس درجة األس الييدروجيني لمماء باستخدام جياز  PHقيست درجة حرارة الماء باستخدام جياز قياس      

meter  من صنع شركةHanna لحقمي من وتم قياس التوصيل الكيربائي لمماء باستخدام جياز قياس التوصيل الكيربائي ا

، تم قياس القاعدية بمعادلة العينات مع حامض قياسي باستخدام  µs . cm-1 صنع نفس الشركة أعاله والتي تقاس بوحدة

 دليل المثيل البرتقالي ، قيس الكموريد بطريقة التسحيح باستخدام نترات الفضة وباستخدام دليل كرومات البوتاسيوم .

كدليل  Murexidواستعمال صبغة  EDTAن من نموذج الماء مع الكحول تم قياس الكالسيوم وذلك بتسحيح حجم معي     

، وعبر عن النتائج بوحدات ممغم/لتر ، قيس المغنيسيوم بطريقة حسابية اعتمادًا عمى نتائج تقدير العسرة والكالسيوم وحسب 

 :  [5]المعادلة

 x 4.8لتقدير العسرة(  EDTAحجم  -لتقدير الكالسيوم EDTAالمغنيسيوم = )حجم 

وعبر عن النتائج بوحدات ممغم/لتر ، تم قياس الكبريتات باستخدام طريقة العكرة حيث يتم القياس باستخدام جياز      

وعبر عن النتائج بـ ممغم/لتر ، أما الفوسفات والنترات فقد تم قياسيما باستخدام  Spectrophotometerالطيف الموني 

بـ ممغم/لتر ، تم قياس الصوديوم والبوتاسيوم باستخدام طريقة األنبعاث الذري جياز المطياف الضوئي وعبر عن النتائج 

بعد معايرة الجياز بالمحاليل القياسية المجيزة من قبل الشركة  Flame photometerالميبي وذلك باستخدام جياز 

 المصنعة وعبر عن النتائج بـ ممغم/لتر أيضًا .

وبعبر عن النتائج  Turbid meterة بالطريقة الضوئية والتي تسمى بطريقة المحاليل المرفقة مع جياز تم قياس العكر      

( ، تم قياس المواد الصمبة الذائبة باستخدام طريقة التبخير Nephlometric Turbidity unitوىي اختصار ) NTUبوحدة 

يح مع حامض الكبريتيك المخفف بإضافة دليل المثيل ( بطريقة التسحAlkalinityوالتجفيف ، كما وتم قياس القاعدية )

عممًا بأن جميع التحاليل أجريت  EDTA( بطريقة التسحيح مع الـ Total Hardnessالبرتقالي ، تم تعيين العسرة الكمية )

 بموجب الطرق القياسية المعتمدة في مختبرات وزارة البيئة العراقية . 
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 (Results and Discussion)  النتائج والمناقشة .4

تعتمد خصائص المياه عمى الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمصادر المياه وعمى العمميات الجيوكيميائية التي تعتمد      

حجم وسرعة المياه وتأثير  إلى باإلضافةعمى الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمصخور والمكونات الكيميائية األخرى لممياه 

 . [6]ريةالفعاليات البش

 Temperatureدرجة الحرارة 

( 20.95( درجة مئوية وبمعدل )24.6-19بين )تراوحت درجة حرارة المياه لمنطقة الدراسة خالل فترة سبعة أشير      

النتائج متقاربة تقريبًا وتدل عمى عدم وجود قيم شاذة في درجات الحرارة  إن ، (20.89كان ) LZ3، أما معدل  LZ2لموقع 

 مع مالحظة انو لم تقاس األشير المتبقية ألسباب فنية . (2)الشكلب المواسم المناخية كما في حيث التغير كان حس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة الحرارة (:2الشكل)
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 PHاألس الييدروجيني 

( LZ2( في ناحية التون كوبري )8.12( وبمعدل )8.37-7.9الييدروجيني لمموقعين المدروسين )تراوحت قيم األس      

تصنف ضمن المياه القاعدية وعند مقارنة ىذه النتائج مع المحددات العراقية  أنيا( أي LZ3( في قضاء الدبس )8.15و )

( نجد أن مياه نير الزاب األسفل في المناطق 8.5-6.5التي تتراوح بين ) FAOو  WHOوالحدود المسموح بيا من 

( ترتبط كذلك بالقاعدية في المياه PH، عمومًا فان قيمة ) [9,8,7]المدروسة مالئمة لمشرب من ناحية األس الييدروجيني

 إلىاالتجاه القاعدي كما يشير ( بPHبكمية عالية وىذه الزيادة ترفع من قيمة ) CaCO3والسيما عندما تكون محتوية عمى 

 . (3)رقمالحظ شكل  ، [11,10]ذلك الباحثون 

 

 

 

 

 

 

  Turbidityالعكرة 

( LZ3في قضاء الدبس ) أما( ، LZ2( في ناحية التون كوبري )181.69كان معدل قيم العكرة لمياه نير الزاب )     

كثرة الوديان التي  إلى( نالحظ زيادة في معدالت العكرة في ناحية التون كوبري يعزى سبب ذلك 123.97فكان المعدل )

كما في النير عالوة عمى سرعة جريان النير التي يؤثر بشكل مباشر عمى قيم معدالت العكرة  إلىتقوم بجرف األتربة 

 . (4)الشكل

 

 (PHاألس الييدروجيني ) (:3الشكل)



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 10, Issue 2, June 2015 , p.p(296-317) 

ISSN 1992 – 0849 
 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com, 

kirkukjoursci@gmail.com  

 
313 

 

 

 

 

 

 

 Electrical Conductivityمية الكيربائية يصالتو 

التباين بين قيم التوصيل الكيربائي يمكن تفسيره بما تحممو مياه النير من مواد طافية وأطيان ومواد عضوية والتي  إن     

 أن إذ [12] ال تساىم بنفس الدرجة في زيادة قيمة التوصيل الكيربائي الذي يعتمد عمى كمية األمالح الذائبة الموجودة

غير لمواد الصمبة الذائبة ويتأثر التوصيل الكيربائي بوجود المواد الصمبة الذائبة التوصيل الكيربائي يعد دلياًل عمى تركيز ا

العضوية مثل أيونات الكموريد والكبريتات والكالسيوم والمغنيسيوم وىذه األيونات موجودة في مياه النير حيث بمغ معدل قيم 

( LZ3بينما كان معدلو في قضاء الدبس )مايكروموز/سم ( LZ2( )337التوصيل الكيربائي في ناحية التون كوبري )

 . (5)شكلالحظ  [12]( مايكروموز/سم1000( مايكروموز/سم فمم تتجاوز بذلك الحد المسموح بو والبالغ )347)

 

 

 

 

 

 العكـــــرة (:4الشكل)

 لتوصيل الكيربائيا (:5الشكل)



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 10, Issue 2, June 2015 , p.p(296-317) 

ISSN 1992 – 0849 
 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com, 

kirkukjoursci@gmail.com  

 
312 

  Total dissolved solidsالمواد الصمبة الذائبة الكمية 

،  [8]صالحة لمشرب TDS( ممغم/لتر من 500وىي طبيعة المموحة في المياه حيث تعد المياه الحاوية عمى أقل من )     

وكان معدل المواد الصمبة الذائبة في  (6)الشكل( ممغم/لتر كما في 225-188تراوحت قيم المواد الصمبة الذائبة بين )

نوعية المياه كانت ضمن  إنالنتائج  أظيرت( في قضاء الدبس حيث 211( ممغم/لتر وبمغت )202ناحية التون كوبري )

 وتحديثاتيا( . 2001لسنة  417المقبولة لمياه الشرب ضمن المواصفة العراقية لمياه الشرب )المواصفة القياسية رقم الحدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Hardnessالعسرة الكمية 

وتعتمد العسرة وبشكل   [13]عن زيادة درجة غميانو الذي ال يكون رغوة مع الصابون فضاًل  صفة الماء تمثل العسرة     

( 188.5-155أساسي عمى كمية أمالح الكالسيوم والمغنيسيوم معًا أو بشكل منفرد ، تراوحت قيم العسرة الكمية بين )

 أنيا إال( ممغم/لتر 175( ممغم/لتر كما كان المعدل في الدبس )170ممغم/لتر وكان معدل العسرة الكمية في التون كوبري )

معدل  أنفي فصل الشتاء والصيف نجد وعند مقارنة النتائج  [14]( ممغم/لتر500موح بو البالغ )لم تتجاوز الحد المس

( ممغم/لتر 172.6( ممغم/لتر شتاءًا وفي الدبس )171( ممغم/لتر صيفًا و )168.6العسرة الكمية في التون كوبري كانت )

قيام مياه األمطار  إلىصل الشتاء يعود سبب ذلك ( ممغم/لتر شتاءًا حيث ازدادت العسرة الكمية في ف177.25صيفًا و )

 .(8و )( 7الشكل)بجرف التربة والصخور الحاوية عمى أمالح الكالسيوم الحظ 

 

 المواد الصمبة الذائبة الكمية (:6الشكل)
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 العسرة الكمية(: 7الشكل)

 العسرة الكمية(: 8الشكل)
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 Dissolve Oxygenاألوكسجين المذاب 

تتأثر بالحرارة ، ألن ذوبانيتو في المياه الباردة أكثر من المياه الحارة ، إن التشبع وجد أن كمية األوكسجين المذاب      

 : [15]( وتختمف قيمتو باختالف درجات الحرارة ويمكن تمثيميا بالمعادلة األتية DOsatباألوكسجين المذاب يرمز لو بـ )

 

 

 : [16] (2)الجدولرارية مختمفة والممخصة في وتم حساب القيمة السابقة عند درجات ح

 يمثل قيم األوكسجين المذاب عند درجات حرارية مختمفة :(2الجدول)

 

 

 

 

 

 :[17]المحسوبة كما في المعادلة األتية DOsatية لإلشباع باألوكسجين اعتمادًا عمى قيم ويمكن حساب النسبة المئو      

 

 :  إنحيث 

=C . تركيز األوكسجين المذاب في النموذج بوحدات جزء بالمميون 

=Cs  (2)جدولتركيز األوكسجين المذاب في . 
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 لكن بوجود مموثات كربونية ونايتروجينية تقل 95% إلىالمياه النقية تصل نسبة التشبع فييا باألوكسجين  أنحيث      

 . [18]النسبة

تم تطبيق المعادلة أعاله عمى معدل النتائج الموجودة لفصل الشتاء وذلك ألنو تم قياس درجات الحرارة لفصل الشتاء      

التون  LZ3( لموقع DOsatية لألشباع باألوكسجين )ألسباب فنية حيث كانت النسبة المئو فقط وعدم قياسيا لفصل الصيف 

 . (9)الشكلالحظ   [19]ائج بان المياه قريبة من النقاوةتبين النتحيث ( 90.97) الدبس LZ3ولموقع ( 90.43)كوبري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية لإلشباع باألوكسجين (:9الشكل)

 االوكسجين المذاب (:10الشكل)
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  BODلألوكسجين  المتطمب الكيموحيوي

لممحدد الوطني كما أشرت نتائج الحاجة البيولوجية لألوكسجين لممواقع المدروسة وقوعيا ضمن الحدود المسموح بيا      

 Riverعميو ) أطمق 2000وبحسب تصنيف مياه األنيار التي وضعتو المممكة المتحدة عام  (11)الشكلمبين في 

classification 2000 المياه تقع  أنفان النتائج تدل عمى  [19]( وطبق ىذا التصنيف في عدد كبير من دول العالم

 .افة )الشرب ، الزراعة ، الصناعة(ضمن الصنف األول والتي ىي صالحة لألستعماالت ك

 

 

 

 

 

 -Clالكموريدات   

عدم تموث  إلىممغم/لتر فيذا يدل  (200)تركيز الكموريد كان قميل مقارنة مع المحدد الوطني الذي يبمغ  أننالحظ      

والذي يمثل  (12)الشكل المصادر الطبيعية ، وعند مالحظة إلىمجرى النير بمياه الصرف الصحي وتعزى ىذه التراكيز 

 يوجد تفاوت كبير في التراكيز . معدل تراكيز الكموريد بين فصل الشتاء والصيف نالحظ انو ال

 

 

 

 

 االحتياج البيولوجي لألوكسجين (:11الشكل)

 الكموريدات (:12الشكل)



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 10, Issue 2, June 2015 , p.p(296-317) 

ISSN 1992 – 0849 
 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com, 

kirkukjoursci@gmail.com  

 
319 

 NO3النترات 

ممغم/لتر ( 4.32)( LZ3ممغم/لتر وفي قضاء الدبس ) (4.22)( LZ2تراوحت قيم النترات في ناحية التون كوبري )     

المدى المسموح بو  النترات ضمن ممغم/لتر نجد أن تراكيز 15وعند مقارنة ىذه التراكيز مع المحددات العراقية والبالغة 

 . (13)الشكلالحظ 

 

 

 

 

 

 

 SO4الكبريتات 

ممغم/لتر مقارنة مع تركيز الكبريتات في  (27.16)سجمت أعمى قيمة لتركيز الكبريتات في قضضاء الدبس حيث بمغت 

 (200)ممغم/لتر وىذه النتائج مسموح بيا مقارنة مع المحدد الوطني والبالغ  (26.05)ناحية التون كوبري والتي بمغت 

ممغم/لتر حيث أن ىناك عدة عوامل تؤثر عمى ارتفاع نسب الكبريتات بصورة غير مباشرة منيا انخفاض مناسيب مياه 

من أن مستوى الكبريتات  [21,20]النير وتدىور الغطاء النباتي فضاًل عن العواصف الترابية وىذا مع ماذىب اليو الباحثون

 . (14)الشكلالتي تحدث في التربة الحظ  ترتبط بشكل كبير مع المتغيراتفي المياه السطحية 

 النترات (:13الشكل)
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 PO4الفوسفات 

يتوافر عنصر الفسفور في الطبيعة عمى ىيئة فوسفات وليذا تكون قابمية ذوبانيا ذا أىمية كبيرة ويوجد الفوسفات بييئة      

الذي تستفيد منو الكائنات المائية ويحدد  Reactive phosphateمركبات مختمفة ذائبة في المياه أىميا المركب المسمى 

( ممغم/لتر وفي قضاء الدبس كان 0.0212وسفات في ناحية التون كوبري )، كان معدل الف [22]انتاجيتيا االحيائية 

  .(15)الشكل( ممغم/لتر الحظ 0.4لبالغ )( ممغم/لتر وىذه النسب قميمة جدًا مقارنة مع المحدد الوطني وا0.0218التركيز )

 

 

 

 

 

 

 

 الكبريتات (:14الشكل)

 فوسفاتال (:15الشكل)
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 Caالكالسيوم 

-39.3بينت النتائج تفوق أيونات الكالسيوم عمى أيونات المغنيسيوم في مياه النير والتي تراوحت قيمتيا بين  )     

( ممغم/لتر وىذا يتفق مع ما توصمت إليو عدة دراسات لممياه العراقية والتي عزيت التراكيز العالية لمكالسيوم إلى 40.91

 . (16)الشكل الحظ [23]طبيعة األراضي التي يمر بيا النير 

 

 

 

 

 

 2Mg+المغنيسيوم 

( ممغم/لتر وىذه 17.49( ممغم/لتر وفي قضاء الدبس )17.53تراوحت تراكيز المغنيسيوم في ناحية التون كوبري )     

 .( 17)الشكل( ممغم/لتر كما في 150القيم لم تتجاوز المحددات العراقية والبالغة )

 

 

 

 

 

 

 الكالسيوم (:16الشكل)

 المغنيسيوم (:17الشكل)



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 10, Issue 2, June 2015 , p.p(296-317) 

ISSN 1992 – 0849 
 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com, 

kirkukjoursci@gmail.com  

 
316 

 +Kوالبوتاسيوم  +Naالصوديوم 

مصدر ىذين العنصرين ىي الصخور والمعادن الطينية حيث كانت نسب تراكيزىما في المواقع المدروسة قميمة مقارنة      

 . (3)الجدوللمحددات الوطنية الحظ مع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصوديوم (:18الشكل)

 البوتاسيوم (:19الشكل)
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 Alkalinityالقاعدية  

( LZ3( أما في قضاء الدبس )LZ2( ممغم/لتر في ناحية التون كوبري )145.45كان معدل قيم القاعدية لمياه النير )     

( ممغم/لتر ، إن الزيادة في القاعدية ال تؤثر تأثيرًا كبيرًا عمى صحة اإلنسان أو األحياء المائية في 151.29كان المعدل )

( والذي يتأثر عادة بالنشاط النباتي نتيجة لطرحو غاز ثنائي أوكسيد PHالمياه العذبة ألنيا تنظم الدالة الحامضية )أنظمة 

 . [24]الكاربون من خالل عممية التنفس والتحمل اليوائي لممواد العضوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدية (:20الشكل)
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 الفحوصات المختبريةيمثل المعدل السنوي لنتائج  :(3)الجدول

 الموقع

 

 العامل

 المقاس

التون 

كوبري 

LZ2 

الدبس 

LZ3 

دات المحد

 العراقية

 الموقع

 

 العامل

 المقاس

التون 

كوبري 

LZ2 

الدبس 

LZ3 

المحددات 

 العراقية

Temp 

(C°) 
20.95 20.89 35 

NO3 

 ممغم/لتر
4.22 4.32 15 

PH 8.12 8.15 8.5 
SO4

2- 

 ممغم/لتر
26.05 27.16 200 

Tur 

 )ممم/لتر(
181.69 123.97 - 

PO4 

 ممغم/لتر
0.0212 0.0218 0.4 

EC 

µS⁄cm 
337 347 1000 

Ca2+ 

 ممغم/لتر
39.3 40.91 200 

TDS 

 ممغم/لتر
202 211 1000 

Mg2+ 

 ممغم/لتر
17.53 17.49 150 

T.H 

 ممغم/لتر
170 175 500 

Na+ 

 ممغم/لتر
6.73 7.19 200 

DO 

 ممغم/لتر
8.49 8.57 5 

K+ 

 ممغم/لتر
1.94 2.03 12 

BOD 

 ممغم/لتر
1.812 1.896 5 

ALK 

 ممغم/لتر
145.45 151.29 200 

Cl- 

 ممغم/لتر
9.87 10.18 200  
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 ((Conclusions  األستنتاجات .5

عند مالحظة نتائج الفحوصات الفيزيائية والكيميائية نالحظ أن جميعيا كان ضمن المديات المسموح بيا مع  -

 وطفيفة .وجود اختالفات متفاوتة 

 كانت نوعية مياه نير الزاب األسفل صالحة لألستعمال كمياه شرب مقارنة مع المواصفة العراقية المعتمدة. -

كانت نوعية مياه نير الزاب األسفل بالمقارنة مع تصنيف مياه األنيار التي وضعتو المممكة المتحدة عام  -

2000 (River classification 2000 صالحة لالستعماالت ). كافة الشرب ، الزراعة ، الصناعة 

وجد أن نوعية المياه في الموقعين  DOsatعند حساب النسبة المئوية لإلشباع باألوكسجين اعتمادًا عمى قيم  -

 ( كانت قريبة جدًا من النقاوة . LZ3، الدبس  LZ2)التون كوبري 
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