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 الممخص

في آبار موزعة  خمسة أختيار في محافظة كركوك عن طريق مياه الجوفيةالاسة لغرض تقييم نوعية أجريت ىذه الدر   

لمدة  حيث تم جمع النماذجمناطق واحد حزيران وواحد اذار ومنطقة شركة طارق وحي العسكري والمنطقة الصناعية 

حيث شممت الفحوصات قياس  م2014الى شير اذار  2013اربعة اشير اعتبارًا من شير كانون االول 

(pH,EC,Turbidity, Color, TDS, Ca , Mg, So4, No3,Cl .) النتائج وجود تغايرات شيرية في وقد بينت

-620)( وتراوحت قيم التوصيل الكيربائي 8.4-6.2نوعية المياه بأختالف مواقعيا اذ تراوحت قيم الرقم الييدروجيني )

ان لشرب تصالح واحد حزيران ومنطقة واحد اذار غيرمنطقتي ابار  مياه وتبين ان، مايكروسيمنز /سم  (1784

 National)األمريكية لمعموم األكاديمية الوطنية الحيوانات كون قيم التوصيل الكيربائي قد تجاوزت الحد المسموح 

Academy of Sciences 1974)  ،راض الشرب يمكن استخداميا الغ وان مياه ابار منطقة الدراسة عسرة جدا ال ،

مع وجود غسل شديد لالمالح امكانية استخدام المياه الجوفية الغراض زراعة النباتات المقاومة لممموحة النتائج واظيرت 

حيث كان تراكيز االمالح الذائبة   عالي المموحة حسب مواصفات مختبر المموحة االمريكي C3كونيا من صنف 

 .( ممغم /لتر633-1591)

 .، العسرة، تقييـ مياه جوفية ، نوعيةالكممات الدالة : 
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ABSTRACT 

This study has been conducted to evaluate the quality of ground water in Kirkuk city by 

analyzing some physical and chemical properties such as (pH. Electrical conductivity, 

tubidity, color, Total dissolved solids, Ca, Mg, So4, No3, Cl ) from the period 

December2013 to March 2014  by choosing five wells in five regions in Kirkuk city which 

were 1huzairan, 1athar, Tariq company region , hay askary and the industrial region .The 

results show variations in the quality of ground water in each month and region, pH was 

from6.2-8.4, electrical conductivity was 620-1784µs/cm . The study shows that wells water 

in  1huzairan and 1athar is not satisfactory for animals drinking because the  amounts of   

Academy                 electrical conductivity were over the limits that allowable by (Americans 

National of Sciences 1974).Water wells are classified as C3 high salts according to 

USDA(united state department of agriculture) which is suitable for irrigation under good 

managements by using extra amount of water with leaching because the concentration of     

Total Dissolved solids were (633-1591)mg/l  .                                                                             

         

Keywords: ground water, quality, evaluate, hardness.                                                            
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 Introduction)) المقدمة .1

 متعددة جيولوجية ضمف تكوينات األرض جوؼ مف وتسحب وتتجمع التي تتواجد وتتحرؾ المياه ىي الجوفية المياه       

إف النقص اليائؿ في كمية المياه الالزمة لسد احتياجات  . [1] المياه نوعية خصائص بيا تتأثر متنوعة حاممة ربةتت وطبقا

السكاف والصناعات والصراع الدائر حديثًا حوؿ المياه وظيور مفيـو حرب المياه عالميًا قد أجبر الباحثيف والعمماء بالتفكير 

لمياه المتوفرة حاليًا بعمؽ وجدية إليجاد مصادر مياه أخرى غير المياه السطحية وأف يضعوا الخطط والحموؿ الستغالؿ ا

استغالاًل مثاليًا. ومف ىذه المصادر التي باإلمكاف استغالليا ىي المياه الجوفية، وفي السنوات األخيرة ازداد االىتماـ 

والطمب عمى المياه الجوفية نتيجة لممزايا النوعية التي تمتاز بيا فقد تطور وازداد استعماؿ ىذه المياه بصورة ممحوظة في 

(% مف مجموع المياه المستعممة لمختمؼ األغراض 20( إلى )15)المياه الجوفية مف مناطؽ العالـ وشكمت نسبة العديد 

/ 3( ـ51053) بار المخمف مف المياه الجوفية المخمفازداد معدؿ إنتاجية اآل في العراؽ [.15] 1978عالميًا في عاـ 

وباإلمكاف أف تمعب المياه الجوفية في العراؽ  .[3] 2000/ ساعة في عاـ 3( ـ228312إلى ) [2] 1976ساعة في عاـ 

(% فقط مف األراضي الزراعية تسقى بالمياه السطحية ونسبة 25دورًا ميمًا في تطوير المناطؽ الزراعية حيث أف نسبة )

. تعتمد (2006ائية تقرير فني ،)وزارة الموارد الم (% الباقية مف األراضي الزراعية يمكف أف تطورىا المياه الجوفية75)

النوعية المتوخاة مف مصدر المياه الجوفية عمى الغاية مف استعماليا حيث تختمؼ متطمبات النوعية لمياه الشرب ولممياه 

الصناعية ولمياه الري وشرب الحيوانات اختالفات واسعة وألجؿ توفير قاعدة بيانات لنوعية المياه الجوفية في منطقة الدراسة 

ويقسـ العػراؽ . ص الفيزيائية والكيميائيةف التحاليؿ والفحوصات التي ُأجريت لمتعرؼ عمى نوعػية المياه اعتمدت الخصائفإ

 وىي:  [4]حسػب نػوعية المياه الجوفية إلى سػت منػاطؽ

المنطقة األولى وتشمؿ مناطؽ محافظات السميمانية وكركوؾ واربيؿ ونينوى ودىوؾ وجزءًا مف محافظة ديالى، والمياه  -

( 2000( ممغـ/ لتر وقد يصؿ إلى )1000( إلى )200الجوفية فييا غزيرة ويتراوح مجموع األمالح الكمية الذائبة بيف )

 ممغـ/ لتر في جنوب كركوؾ.

ي المنطقة الممتدة مف تكريت وسامراء إلى السعدية ومندلي، والمياه فييا غزيرة ويتراوح مجموع األمالح المنطقة الثانية ى -

 ( ممغـ/ لتر تقريبًا وىناؾ بعض المناطؽ تزيد عف ىذا المعدؿ.1000الكمية الذائبة السائدة فييا )
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والبادية الجنوبية، تضـ البادية الشمالية مناطؽ المنطقة الثالثة وتمثؿ منطقة الصحراء الغربية وتشمؿ البادية الشمالية  -

األردنية ويتراوح مجموع األمالح الكمية الذائبة  –السورية والعراقية  –الرطبة واليبارية والمنطقة المتاخمة لمحدود العراقية 

 ( ممغـ/لتر..3000( إلى )500بيف )

تعرؼ أيضًا بمنطقة العيوف ويتراوح مجموع األمالح المنطقة الرابعة وىي المنطقة الممتدة مف شماؿ ىيت إلى أور و  -

( ممغـ/ لتر وخزاف المياه الجوفية السائد في المنطقة مف النوع المحصور ولذلؾ 5000( إلى )1000الكمية الذائبة بيف )

 فإف أغمب آبار المنطقة ىي مف النوع االرتوازي.

لفرات والتي تمتد مف محافظة البصرة في الجنوب إلى بغداد المنطقة الخامسة وىي المنطقة المحصورة بيف نيري دجمة وا -

( ممغـ/ لتر والمياه في ىذه المنطقة ذات نوعية 50000( إلى )10000شمااًل ويتراوح مجموع األمالح الكمية الذائبة بيف )

 ال تصمح ألي غرض مف األغراض.

شماؿ الغربي نحو الجنوب الشرقي والواصمة بيف بادية المنطقة السادسة ىي منطقة بادية الجزيرة والمنطقة الممتدة مف ال -

الجزيرة مف جية وبيف الحدود العراقية اإليرانية في محافظة ميساف مف جية ثانية، يتراوح مجموع األمالح الكمية الذائبة 

 ( ممغـ/ لتر.     2400( إلى )900فييا بيف )

  The aims of studyاىداف الدراسة .1.1

 كركوؾ.دراسة نوعية المياه الجوفية في محافظة  -1

 ياه الجوفية البار منطقة الدراسة لمختمؼ االستعماالت البشرية والزراعية والحيوانية.تقييـ مدى مالئمة الم -2

  The past studiesالدراسات السابقة .1.2

وينتج عف الح  الذائبة وتركيبيا االيوني الكمي لالم عديدة اىميا التركيز معاييرنوعية المياه لمري تعتمد عمى أف تقييـ      

ذلؾ تبايف في نوعيتيا حيث تعتمد عمى نوع وكمية االمالح الذائبة والناتجة مف إذابة أو تجوية الصخور مثؿ إذابة الجبس 

ف أىـ ا [6] 1954في دليمو لعاـ  USDA  . واشار قسـ الزراعة األمريكي[5]والكمس والتي تنتقؿ بدورىا مع مياه الري

ونسبة امتزاز الصوديـو وتركيز البوروف والبيكاربونات . اما  ياه ىي قيمة التوصيؿ الكيربائيالخواص المحددة لنوعية الم

لتأثيرىا المباشر في نمو  فقد أعتمد قيمة التوصيؿ الكيربائي  FAO[5]تصنيؼ منظمة الغذاء والزراعة التابعة لؤلمـ المتحدة
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وتركيز كؿ مف الكمور والبوروف والصوديـو كتراكيز أيونية ضارة  رىا في نفاذية التربة امتزاز الصوديـو لتأثيالنبات و نسبة 

واعتمدوا تأثيرات عرضية أخرى كتركيز النترات والبيكاربونات و درجة تفاعؿ المياه . اما تصنيؼ المنظمة نفسيا لعاـ 

ستة أصناؼ وأنواع لتحديد نوع المياه المالحة وتـ تحديد  ؿ الكيربائيلممحي مقدر بالتوصيالتركيز ا فقد اعتمد [6] 1992

ونسبة امتزاز  عتمادا" عمى التوصيؿ الكيربائيقد صنؼ المياه الى ستة أصناؼ اف  [7]غميـ المالحة. اما تصنيؼ لممياه 

ياه الري خاص بالمياه العراقية . الصوديـو وتركيز أيوف البوروف و فعالية أيوف الكمورايد وىو مقترح دليؿ لتصنيؼ نوعية م

حمريف إلغراض الشرب ألف أغمب النماذج المفحوصة  –مف استعماؿ المياه الجوفية في منطقة سامراء  [8]البدري  حذر

( 50( ممغـ/ لتر وىي تتجاوز الحدود المسموح بيا )335( و )45تحتوي عمى تراكيز عالية مف النترات تراوحت بيف )

بػدراسة المياه  Vbell [9] وDangramji  ولقد قاـ.  [21] 1996صفة مياه الشرب العراقية  لسنة ممغـ/ لتر حسب موا

سامراء في الجانب الشرقي لنير دجمة وحدد اتجاه جرياف المياه الجوفية في الخزانات الضحمة  –الجوفية لمنطقػة تكريت 

باتجاه مممحة الشاري مف خالؿ مالحظة الزيادة في تركيز األمالح الكمية الذائبة مع اتجاه الجرياف وقاـ بتصنيؼ المياه مف 

اشارت دراسة العبيدي عند مممحة الشاري.  (Brackish)إلى مياه مالحة (Brackish Slighthly) ة مياه قميمة المموح

(مايكروسيمنز/سـ 5500-360[ الى اف قيـ التوصيؿ الكيربائي لمياه ابار محافظة االنبار كانت عالية جدا )10وسمماف ]

 مما جعؿ المياه الجوفيو فييا غير صالح الغراض الزراعة والري .

  Description of the study region وصف منطقة الدراسة .3.1

شرقا  ´50 °44 - ´25 °43خطي طوؿ  ضمفلتي تقع وا لعراؽشماؿ ا كركوؾ محافظة منطقة الدراسة في تقع     

 مفوتعد 2كـ210وتبمغ مساحتيا  ،كـ عف العاصمة بغداد 240والتي تبتعد شماال  ´45°35-  ´45 °34ودائرتي عرض

كانت ابار اـ عيوف ، وقد تـ اختيار خمس آبار  سواء الجوفية المياه استخداـ عمى مناطقيابعض د تعتم  التيت المحافظا

والتي تمتاز بوجود مياه جوفية فييا ويعتمد عمييا السكاف كوف مياه االسالة مف خمس مناطؽ مختمفة في محافظة كركوؾ 

ي العسكري ومنطقة شركة طارؽ والمنطقة الصناعية التي تقع خارج مركز حزيراف وح 1آذار و1وىي منطقة التصؿ الييا 

 .محافظة كركوؾ 
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 (Practical part)الجانب العممي  .2

 2014وكانوف الثاني وشباط واذار عاـ  2013شير كانوف االوؿ عاـ  ـ جمع العينات لمدة اربعة اشير ىي ت      

وحفظت العينات بقناني بالستيكية سعة لتر واحد ، وبمعدؿ نموذج واحد شيريًا مف كؿ بئر وذلؾ إلعطاء فترة كافية مف 

التكرارات وفترة اختالؼ الموسـ المناخي لضماف إعطاء أفضؿ تعريؼ لخصائص المياه الجوفية لممنطقة المدروسة ودراسة 

تـ إجراء الفحوصات والتحاليؿ الكيميائية والفيزيائية  باالعتماد عمى فيو. التغاير في خصائص وتراكيز األمالح الذائبة 

                    طرائؽ التحميؿ والفحوصات المعتمدة في الطرائػؽ القػياسػية لفػحوصات المياه ومياه الفضالت 

(Standard  Methods for The Examination of Water & Wastwater ) [11 ] الرقـ حيث تـ قياس

 EC وقياس التوصيؿ الكيربائي لمماء باستخداـ Wagtech نوع   pH meterالييدروجيني لمعينات باستخداـ جياز 

meter نوع Wagtech  وقياس مجموع االمالح الذائبة بجياز ،TDS meter   نوع. Wagtech  لعسرة وايوف اتـ قياس

( أما ايوف الكموريد فقد عيف بالطريقة الحجمية بالتسحيح EDTAمحموؿ )الكالسيـو والمغنسيـو بالطريقة الحجمية باستعماؿ 

بواسطة جياز قياس الموف بعد معايرة الجياز  قياس الموف تـ  مع محموؿ نترات الفضة، وايوف الكبريتات بطريقة الكدرة ،

بعد معايرة الجياز بمحاليؿ معمومة الكدرة وايوف النترات باستخداـ  Turbidityاز يبج قياسوبمحاليؿ قياسية لموف، الكدرة تـ 

 االشعة المرئية وفوؽ البنفسجية ، تركيز االيونات كاف بوحدة ممغـ/لتر ، اما الكدرة تـ قياسو بوحدة جياز مطياؼ

 حدة مايكروسيمنز/سـ.التوصيؿ الكيربائي بو و  الكوبمت والموف بوحدة  Nephleometric turbidity unit (NTU)نفميوميتر

 ((Results and Discussionالنتائج والمناقشة  .3

 (1) الجدوؿالجوفية في  سجمت نتائج فحوصات الخصائص الفيزيائية والكيميائية والتي تمثؿ محاور نوعية المياه      

إلى نياية شير اذار عاـ  2013عاـ  االوؿ مف شير كانوف الذي يبيف النتائج التحميمية لممياه الجوفية التي تـ جمعيا

 . كاعمى واوطا قيمة لكؿ منطقة 2014
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 Turbidity الكدرة 1.3.

كدرة المياه الجوفية إلى  ويعزى انخفاض وحدة النفميوميتر (41.3-5.2) منطقة الدراسة بيف ألبارتراوحت قيـ الكدرة      

كوف طبقات التربة والصخور تعمؿ كمرشح إلزالة المواد العالقة والمواد الغرينية والعضوية والكائنات الحية النباتية والحيوانية 

 . [1]واألحياء المجيرية والتي تعد مف مسببات كدرة المياه 

 Total dissolved solidsو االمالح الكمية الذائبة Electrical conductivityالتوصيل الكيربائي 2. .3

مع زيادة تركيز  ، حيث تزداد التوصيؿ الكيربائيبنوعية األيونات الذائبة وتركيزىا في المياه يرتبط التوصيؿ الكيربائي     

 ،(مايكروسيمنز/سـ 1784-620تراوحت قيـ التوصيؿ الكيربائي لممياه الجوفية في منطقة الدراسة ). [12األمالح الػذائبة ]

منطقة شركة  في ، حيث كاف اقؿ قيمة لمتوصيؿ الكيربائي( ممغـ/لتر 1591-633اما تراكيز االمالح الذائبة تراوحت  )

كانت قميمة في ىذه المنطقة نظرا لوجود عالقة طردية بيف تراكيز طارؽ ويرجع سبب ذلؾ الى كوف اغمب تراكيز االمالح 

حزيراف نظرا لزيادة تراكيز االمالح  1الكيربائي، اما اعمى قيمة لمتوصيؿ الكيربائي كاف في منطقة االيونات وقيـ التوصيؿ 

 كونيا منطقة تقع بالقرب مف شركة غاز الشماؿ اضافة الى وجود طريؽ  والتي كانت عالية في نفس المنطقة الذائبة

الى ىطوؿ  شباطحزيراف في شير  1ائبة في بئر منطقة ويرجع سبب ارتفاع تراكيز االمالح الذ بغداد قريبا منيا. –كركوؾ 

ذابتيا  في ىذا الشير األمطار وترشح جزء مف ىذه المياه إلى باطف األرض وبالتالي حدوث عممية تفاعؿ لبعض المعادف وا 

الح الكمية كيز األمامف مكونات التربة والصخور التي تمر بيا مياه األمطار الراشحة وكذلؾ حدوث  مما يؤدي إلى زيادة تر 

 .الذائبة في المياه الجوفية وخصوصًا ايوني الكالسيـو والكبريتات 

 pHالرقم الييدروجيني  .3.3

وىذ يدؿ عمى اف أف المياه الجوفية  (8.4-6.2تراوحت قيـ الرقـ الييدروجيني لممياه الجوفيو في االبار المدروسة مف )     

في منطقة الدراسة ىي متعادلة إلى قاعدية خفيفة في فترة الدراسة لتأثر المياه الجوفية بالمياه المغذية ليا والتي تميؿ إلى 

ذابة آيوف الكالسيـو الموجب وكما ىو معمـو أف االيونات الموجبة تعطي ميواًل قاعدية عمى عكس االيون ات القاعدية وا 

حيث وجد اقؿ قيمة في المنطقة الصناعية في شير كانوف االوؿ ،  السالبة والتي تعطي ميواًل حامضية خفيفة جػدا ومتعادلة

ويعزى سبب ذلؾ الى كونيا منطقة قريبة منيا شركة غاز الشماؿ والتي تطرح مموثات حامضية كاكاسيد الكبريت 
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الى المياه الجوفية مف االمطار، واعمى قيمة في منطقة حي العسكري  بب حامضية المياه والتي تصؿسوالنتروجيف التي ت

 .في شير اذار

  Colorالمون 4. .3

تموف المياه نتيجة لوجود االيونات المذابة فيو او نتيجة لمتحمؿ الجزئي او الكمي لمنباتات والحيوانات الموجودة او مف ت      

حيث وجد اعمى قيمة لموف  وحدة كوبمت ، ((12-3لنتائج الدراسة الحالية مفتراوحت قيـ الموف  .[12] وجود دقائؽ التربة

ويرجع سبب ذلؾ الى كوف ىذه المنطقة ذات طرؽ غير مبمطة ومنطقة بعيدة عف  في منطقة شركة طارؽ في شير شباط

وترشح جزء مف ىذه  يةمركز المدينة ممايؤدي الى كثرة حدوث عواصؼ ترابية والتي تنتقؿ مع ماء المطر الى المياه الجوف

عسكري في شير حي  في منطقتي واحد آذار وكاف ، واقؿ قيمة المياه إلى باطف األرض وبتالي جعؿ المياه غير صافيو 

 .كانوف االوؿ

 الكالسيوم والمغنسيوم  5. .3

االبار لممواقع المدروسة حيث تـ قياس تراكيز االيونات الموجبة المتمثمة بقياس تراكيز الكالسيـو والمغنيسيـو في مياه      

حزيراف 1حيث وجد اعمى تركيز في شير اذار في منطقة ممغـ /لتر ، ( 430-54كاف تركيز الكالسيـو متراوحا مف )

د في ويرجع سبب ذلؾ الى ترشح مياه األمطار إلى التربة الحاممة لممياه الجوفية فإنيا تتأثر بعمميات إذابة الجبس الموجو 

والذي يزيد مف آيوف الكالسيـو في المياه الجوفية بعد ىطوؿ األمطار ويعتمد تأثر المياه عمى سمؾ  اسةتربة منطقة الدر 

(ممغـ /لتر واقؿ التراكيز ظيرت في منطقتي 280 -22ا.اما تراكيز المغتسيـو فقد تراوحت بيف )الطبقات التي فوقيا ونوعي

 .(1الجدوؿ )كما مبيف في اذار وشركة طارؽ  1

 الكبريتات والنترات والكموريد 6..3

تـ قياس تراكيز االيونات السالبة )الكبريتات والنترات والكموريد( لمياه االبار المدروسة حيث كاف تراكيز الكبريتات      

وكحالة مشابيو لحالة آيوف الكالسيـو حصمت زيادة في تركيز آيوف الكبريتات في فترة األمطار ممغـ /لتر   36-1890

( التي تحدث في طبقات التربة جراء المياه التي تترشح إلى باطف األرض أو مف ( CaSO4ممية إذابة الجبس بسبب ع

إذابة مياه األمطار الكاسيد الكبريت التي تقذؼ في الجو نتيجة حرؽ الوقود مف قبؿ وسائط النقؿ أو مموثات شركة غاز 

وىذا مطابؽ لما جاء  لتي يؤوؿ مصير بعضيا إلى المياه الجوفيةالشماؿ التي تجمبيا الرياح وتذوب مع االمطار وغيرىا وا
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ويرجع ارتفاع تراكيز النترات الى اف مصدر النترات في منطقة  ممغـ /لتر  112-8اما تراكيز النترات فقد كاف  .[13]بو 

الدراسة تأتي مف استعماؿ األسمدة الكيمياوية النتروجينية ومف فعؿ التأكسد واالختزاؿ لمنتروجيف المتواجد في التربة وكذلؾ 

ضمف مركبات التربة كما يعزى الى وجود النترات مف تصريؼ مياه الفضالت الصحية وتسربيا إلى المياه الجوفية 

حزيراف والتي تساىـ في نقؿ مركبات  1باالضافة الى وجود مساحات واسعة تستغؿ لتربية االغناـ والمواشي في منطقة 

ويؤشر تركيز النترات عمى وجود تموث حاصؿ في المياه الجوفية ألف  النتروجيـ لمتربة حيث ظير اعمى تركيز لمنترات فييا.

ويرجع  mg/l 1220-12، تراكيز الكموريد [14]المياه الجوفية ىو مف مياه الصرؼ الصحي أحدى مصادر النترات في 

حزيراف قد تحتوي عمى كموريد الصوديـو والذي لوحظ فييا 1سبب ارتفاع تراكيز الكموريد الى كوف طبقات التربة في منطقة 

 .طارؽ في الشير نفسو د كاف في منطقة شركةاعمى تركيز لمكموريد في شير شباط اما اقؿ تركيز فق

 العسرة  7.3.

 CaCo3تعد العسرة مقياس لمحتوى ايوني الكالسيـو والمغنسيـو الشائعة الوجود في المياه ويعبر عنيا كمكافئ      

تراوحت  .[15ولمعسرة اىمية في دراسة نوعية المياه كونيا تحدد صالحية المياه لمعديد مف االستخدامات المنزلية والزراعية ]

ممغـ /لتر وىذا يشير الى اف اغمب مياه ابار مناطؽ الدراسة عسرة جدا كوف  1680 -190قيـ العسرة لمنطقة الدراسة 

الشرب حسب تصنيؼ المواصفات العراقية كما مبيف  ألغراضيمكف استخداميا  تراكيز المغنسيـو والكالسيـو كانت عالية وال

 .3)الجدوؿ) [ فيقع ضمف تصنيؼ عسر وعسر جدا كما  مبيف في 16] Todd. اما حسب تصنيؼ (2الجدوؿ)في 
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 لفحوصات المياه الجوفية آلبار المواقع المدروسة كأوطأ وأعمى قيمة ةالتحميميالنتائج  :(1جدول )

 

 

 

  

 المناطق

 

 الخصائص

 

 المنطقة الصناعية شركة طارق حي العسكري آذار1 حزيران1

اوطأ 

 قيمة

أعمى 

 قيمة

 اوطأ 

 قيمة

أعمى 

 قيمة

اوطأ 

 قيمة

أعمى 

 قيمة

اوطأ 

 قيمة

أعمى 

 قيمة

اوطأ 

 قيمة

أعمى 

 قيمة

pH 8 8.3 7.8 8.13 8 8.4 7.5 8.1 6.2 7.1 

EC 

 )مايكروسيمنز/سم(
1508 1784 1505 1640 833 

 
880 620 792 630 820 

TDS )801 711 852 633 924 832 1330 1193 1591 1254 )ممغم/لتر 

Turbidity  وحدة(

 25.1 20 41.3 33.1 18.5 9.5 13.9 5.2 10 5.7 النفميوميتر(

Color )8 4 12 6 5 3 4 2 5 4 )كوبمت 

Ca )220 54 108 72 370 320 230 92 430 210 )ممغم/لتر 

Mg )108 24 90 22 230 165 108 22 280 193 )ممغم/لتر 

So4 )175 135 95 35 108 69 90 36 1890 880 )ممغم/لتر 

No3)70 51 25 8 17 7 101 62 112 72 )ممغم/لتر 

Cl)125 119 24 12 22 13 40 21 1220 710 )ممغم/لتر 

 702 190 510 170 1369 1057 712 190 1680 1072 )ممغم/لتر( العسرة
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 Using of the ground water for)لألغراض المختمفةصالحية استعمال المياه الجوفية 4. 

different purpose) 

 Domestic usage االستعمال المنزلي1.4. 

ووفقا لتصنيؼ منظمة الصحة  تعتمد المحددات االساسية لمياه الشرب عمى خصائص الماء الفيزيائية والكيميائية      

تبيف اف المياه الجوفية البار الدراسة  . (2) الجدوؿفي [ 18] 1996والمواصفات العراقية  [17] 2006العالمية لعاـ 

عدا في بئر ع قيـ العسرة لممياه الجوفية في االبار المدروسة اب ارتفبسبالحالية عسرة جدا وغير صالحة لالستخداـ المنزلي 

االيونات الموجبة والسالبة وكانت كما ابدت النتائج تفاوتا في تراكيز ،  500mg/lمنطقة شركة طارؽ ابدت تراكيز اقؿ مف 

كما مبيف في  Todd [16]وعند تصنيؼ المياه حسب تصنيؼ . تراكيزىا اعمى مف حدود المواصفتيف الغمب مواقع الدراسة

الف طعميا غير مستساغ الحتوائيا عمى  ا واليمكف استخداميا الغراض االستخداـ المنزلينجد انيا عسرة جد (3الجدوؿ )

قمؿ اليواء الغراض التبريد النيا تفي مبردات  رغوة مع الصابوف واليمكف استخداـ ىذهالتعطي الية مف االمالح تراكيز ع

 .بسبب ترسيب االمالح العمر الزمني لممبردة

 1996والمواصفة العراقية  2006حسب منظمة الصحة العالمية  تصنيؼ خصائص نوعية المياه :(2جدول )  

 الخاصية WHO,2006الحد المقبول حسب  IRS,1996الحد المقبول حسب 

6.5-8.5 6.5-8.5 pH 

1000 500-1000 TDS (mg/l) 

250 250 SO4(mg/l) 

125 50 Mg(mg/l) 

50 75 Ca(mg/l) 

 CaCo3(mg/l)العسرة متمثمة ب - 500

50 50 NO3 (mg/l) 

250 250 Cl-1 
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 (Todd, 1959تصنيؼ الماء حسب العسرة الكمية ) :(3جدول )

 (mg/l)العسرة الكمية صنف الماء

 75-0 يسر

 150-75 عسر نسبيا

 300-150 عسر

 300< عسر جدا

  The animal’s usageشرب الحيوانات ألغراضاستعمال المياه الجوفية . 2.4

لمماء وصنؼ تـ تصنيؼ مدى مالئمة المياه الجوفية الغراض شرب الحيوانات اعتمادا عمى قيمة التوصيؿ الكيربائي      

لشرب الحيوانات كوف قيـ التوصيؿ  مالئمة غير د حزيراف ومنطقة واحد اذار بانياالبئراف المدروساف في منطقتي واح

 Americans)اعتمادا عمى األكاديمية الوطنية  األمريكية لمعمـو  الكيربائي قد تجاوزت الحد المسموح في الجدوؿ ادناه

National Academy of Sciences 1974)  وباقي االبار تكوف مياىيا صالحة الغراض شرب  [13]الذي ذكره

 .الحيوانات 

 National Academy) األكاديمية الوطنية  األمريكية لمعمـوحدود استعماؿ المياه إلغراض شرب الحيوانات  :(4)جـدول

of Sciences 1974 ) [13] 

 التصنيف ز/ سممايكرسيمن ( ECمموحة المياه )

 ممتازة 1500أقل من 

 مقبولة جداً  5000 – 1500

 مقبولة لشرب الماشية وغير صالحة لشرب الدواجن 8000 – 5000

 استعمال محدود لمماشية وغير صالحة لشرب الدواجن 11000 – 8000

 استعمال محدود جداً  16000 – 11000

 غير صالحة 16000أعمى من 
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 The agriculture and irrigation usage الري والزراعة ألغراضاستعمال المياه الجوفية 3.4. 

تـ االعتماد عمى مواصفات مختبر المموحة االمريكي لتققيـ نوعية المياه الجوفية لآلبار المدروسة ألغراض الري      

عالي  C3الصنؼ والزراعة اعتمادا عمى التوصيؿ الكيربائي وقيـ االمالح الذائبة الكمية وتبيف اف مياه االبار تقع ضمف 

 . (5الجدوؿ )لمموحة وكما مبيف في ا

 [12]تصنيؼ ماء الري حسب مختبر المموحة االمريكي  :(5جدول )

 صنف الماء
التوصيل الكيربائي 

 )مايكروسيمنز/سم(
 مدى مالئمة الماء كمية االمالح الذائبة)ممغم /لتر(

C1 160-صفر 100-250 قميل المموحة 

النباتات الماء مالئم الغمب 

ولمعظم الترب مع احتمال 

 قميل لنشوء مموحة التربة

C2 480-160 750-250 متوسط المموحة 

الماء مالئم لمنباتات جيدة 

التحمل لالمالح في حالة 

 وجود غسل متوسط لمتربة

C3 1440-480 2250-750 عالي المموحة 

الماء مالئم لمنباتات 

المقاومة لممموحة وعمى 

مع ضرورة تربة جيدة البزل 

وجود نظام بزل وغسل 

 التربة

C4 3200-1440 5000-2250 عالي المموحة جدا 

الماء مالئم لمنباتات 

المتحممة جدا لممموحة عمى 

تربة نفاذة جيدة البزل مع 

 وجود غسل شديد لالمالح
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 (Statistical analysis) التحميل االحصائي. 5

 standardواالنحراؼ القياسي arithmetic meanايجاد الوسط الحسابي ب اجراء التحميؿ االحصائي لمبيانات تـ     

deviation  ومعامؿ االختالؼcoefficient of variability (%)  والتي تعبر عف االنحراؼ القياسي كنسبة مئوية مف

الوسط الحسابي ومف خالؿ ىذا المعامؿ يتـ معرفة مقدار التشتت لمبيانات فكمما كانت قيمة المعامؿ عالية دؿ ذلؾ عمى 

صائي ، حيث يبيف نتائج التحميؿ االح (6الجدوؿ )ة تدؿ عمى وجود التجانس االكثر. زيادة التشتت لمبيانات والقيمة القميم

وصيؿ الكيربائي والعسرة واالمالح الكمية الذائبة مما يدؿ عمى والت pHيتبيف اف معامؿ االختالؼ لمبيانات قميمة عند قيـ 

و  0.861كما كاف معامؿ االختالؼ لمنترات والمغنسيـو عاليا نسبيا حيث كاف  وجود تجانس بيف البيانات وتشتت اقؿ ،

 (3الجدوؿ )اذار كما مبيف في 1حزيراف و1ب ذلؾ الى ارتفاع تراكيز النترات في منطقتي عمى التوالي ويعزى سب 0.715

وبيذا يمكف اعتبار ىذه التراكيز ىي القيـ المتطرفة التي وارتفاع تراكيز المغنسيـو في منطقتي واحد حزيراف وحي العسكري 

مما  %100نسبة قيـ معامؿ االختالؼ  تتجاوز  قدتسببت في ارتفاع قيـ معامؿ االختالؼ، اما الكبريتات والكموريدات ف

حزيراف لجميع اشير 1يدؿ عمى وجود تشتت بيف البيانات بسبب وجود قيـ متطرفة عالية لمكبريتات والكموريدات في منطقة 

 منطقةضرورة معالجة ماء البئر في مما يتطمب  الدراسة مما جعمت قيـ االنحراؼ القياسي اعمى مف قيـ الوسط الحسابي

ومف الممكف تطبيؽ تقنية الترسيب الكيمياوي باستعماؿ )النورة( الكمس  عند استخداميا لالغراض المختمفة واحد حزيراف

(CaO)  لكوف ىذه الطريقة ىي مف الطرؽ االقتصادية وتعمؿ عمى تخفيض المحتوى المعدني لممياه عف طريؽ تحويؿ

كانت قيـ ولمقيـ االخرى  . [3التبادؿ االيوني كما اشار الى ذلؾ ] مع طريقة  بعض العناصر الذائبة إلى صيغة غير ذائبة

 .(6الجدوؿ )وكما مبيف في  معامالت االختالؼ مقبولة
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 .نتائج التحميؿ االحصائي لمبيانات :(6جدول )

 المقاييس

 الخصائص

 الوسط الحسابي     

 

 معامل االختالف % االنحراف القياسي

pH 7.763 0.672 0.0865 

EC )0.409 451.461 1101.2 )مايكروسيمنز/سم 

TDS )0.296 298.248 1004.3 )ممغم/لتر 

Turbidity  وحدة(

 النفميوميتر(

18.23 11.987 0.657 

Color ()0.541 2.869 5.3 كوبمت 

Ca )0.621 130.896 210.6 )ممغم/لتر 

Mg )0.715 78.236 109.3 )ممغم/لتر 

So4 )1.620 569.410 351.3 )ممغم/لتر 

No3)0.861 45.241 52.5 )ممغم/لتر 

Cl)1.858 407.596 219.3 )ممغم/لتر 

 0.228 174.576 765.2 )ممغم/لتر( العسرة
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 ( (Recommendations and Conclusionsاالستنتاجات والتوصيات .6

 االستنتاجات  1.6.

صمح لري المنزلي ولمختمؼ االستعماالت مثؿ الصناعة وقد ت ال تصمح لالستعماؿالمياه الجوفية لالبار المدروسة إف  –1

 وىي مياه عسرة جدًا. بعض المحاصيؿ الزراعية

حدوث تغيرات طفيفة بشكؿ عاـ لقيمة الكدرة مع حدوث تبايف في مجموع األمالح الكمية الذائبة وتبايف في تراكيز  –2

 .االيونات الموجبة والسالبة

تـ االعتماد عمى مواصفات مختبر المموحة االمريكي لتققيـ نوعية المياه الجوفية لآلبار المدروسة ألغراض الري  -3

عالي  C3والزراعة اعتمادا عمى التوصيؿ الكيربائي وقيـ االمالح الذائبة الكمية وتبيف اف مياه االبار تقع ضمف الصنؼ 

  المموحة.

مف خالؿ التحميؿ االحصائي لمبيانات تبيف اف معامؿ االختالؼ لبيانات المياه الجوفية كاف عاليا جدا عند تراكيز  -4

 %.100الكبريتات والكموريدات حيث تجاوزت نسبة 

 تالتوصيا. 2.6 

لمختمؼ دراسة تقنيات معاممة المياه الجوفية مثؿ الترسيب الكيمياوي والتبادؿ االيوني وغيرىا لجعؿ ىذه المياه صالحة  -1

   االستعماالت بعد معالجتيا، واجراء معاممة لمياه االبار المدروسة في حاؿ استخداميا الغراض الشرب.
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