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 الممخص

ُأجريت الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى بعض الخصائص النوعية لممياه الجوفية في قضاء الطوز ولتبياف مدى صالحية 

. اما بالنسبة لمكدرة 25-18قيمًا تراوحت ما بيف)وأظهرت النتائج درجات حرارة الماء الجوفي  المنتخبة. اآلبارمياه  ـْ )

تميزت االبار القريبة عف سمسمة نفط داغ بأرتفاع ممحوظ في . وحدة كدرة. NTU(29.88-0.00فقد تراوحت ما بيف)

(مايكروسمنس/سـ. ووجدت بأف أغمب مياه االبار  6890-734بيف)  تراوحت ما قيـ التوصيمية الكهربائية إذ

كانت عالية المموحة والبعض منها عالية المموحة جدًا نسبة الى قيـ االمالح الذائبة الكمية التي تراوحت ما المدروسة 

ولوحظ بأف قيـ االوكسجيف .(.8.91 -4.15وقيـ االس الهيدروجيني تراوحت ما بيف)  ( ممغـ/لتر.5860-20بيف) 

عتمادًا عمى قيـ 0.30 -0.8بيف)  المذاب قميمة تكاد تكوف معدومة في بعض االحياف إذ تراوحت ما ( ممغـ/لتر. وا 

 فوجد بأف مياه أبار  ( ممغـ/لتر.0.15– 0.00كانت مياهها)نظيؼ جدًا( فبمغت ما بيف) لؤلوكسجيفالمتطمب الحيوي 

 -160(و) 2440 - 300ما بيف ) المغنسيـوالدراسة عسرة جدًا فتراوحت قيـ العسرة الكمية وعسرة الكالسيوـ وعسرة 

وكانت  ( ممغـ/لتر.600 - 74عمى التوالي . أف القاعدية الكمية تراوحت ما بيف) ( ممغـ/لتر 1580- 44و)(1400

آيونات الكموريد في مياه معظـ االبار المدروسة ضمف الحدود المسموح بها لشرب االنساف والحيوانات وفي ري النباتات 

أما  ( ممغـ/لتر. 3326-134.5يـ الكبريتات ما بيف) وكانت ق ( ممغـ/لتر.349.89 – 0.00وتراوحت قيمها ما بيف)
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كذلؾ البوتاسيـو إذ تراوحت قيمها ما بيف )  ( ممغـ/لتر.495.59 -112.35بالنسبة لمصوديـو تراوحت قيمها ما بيف) 

 ( ممغـ/لتر.25.981 -9.688( ممغـ/لتر. أما المغذيات النباتية إذ تراوحت قيـ السميكا ما بيف ) 51.036 -1.158

اما قيـ الفوسفات  نتريت/لتر. ( مايكروغراـ ذرة نيتروجيف.1.212 – 0.000وكانت تراكيز النتريت تراوحت ما بيف )

 فوسفيت/لتر خالؿ مدة الدراسة. ( مايكروغراـ ذرة فسفور.0.399 -0.26بيف)  فتراوحت ما

 المغذيات النباتية.، لؤلوكسجيفالمتطمب الحيوي  الكدرة، التوصيمية الكيربائية، الكممات الدالة:
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ABSTRACT 

The present study is carried out to detect some quality properties of groundwater at Tuz,. 

The results showed that air temperature noted minimum at ranged between   (8-35)C° , and 

The recorded temperatures of ground water values range between (18-25)C°, Turbidity 

values for all wells water at the study area ranged (0.00-29.88)NTU, It is obtained that wells 

near-off  the mountain chain Nafed dag increase of electric conductivity comparative 

ranged between (734-6890)µs/cm. Groundwater in the study area was Brackish dependence 

to the total dissolved salts ranged (20-5860)mg/l . The pH values ranging between (4.15-

8.91) . It was noted that the values of the dissolved oxygen are few and almost non-existent 

in some cases it ranged between (0.8 -0.30)mg/l. Analysis of biological oxygen demand 

refers to wells water (very clean) levels involving (0.00 -0.15)mg/l. Reason of groundwater 

very hardness ranging  values of total hardness , calcium and magnesium hardness  

between (300-2440) mg/l , (160-1400)mg/l and (44-1580)mg/l respectively. The total 

alkalinity ranged between (74-600)mg/l , The chloride ions in ground water of the studied 
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within the permissible limits for watering of animals and irrigation of plants, with values 

range (0.00-349.89)mg/l . Sulphates range between (134.5-3326)mg/l .Sodium values for all 

wells water at the study area ranged (112.35 -495.59)mg/l. Potassium values for all wells 

water at the study area ranged (1.158-51.036)mg/l.  As for plant nutrients , ranged between 

the values of silica (9.688-25.981)mg/l.The concentration of active nitrite ions ranged 

between (0.000 –1.212) µg NO-NO2/L .As the values of phosphate , ranged between (0.26-

0.399) µg P-PO4/L during the study period. 

  

Keyword: Turbidity, electric conductivity, biological oxygen demand, plant nutrients. 

 

 ((Introduction المقدمة. 1

تعرؼ المياه الجوفية بأنيا المياه الموجودة في باطف األرض مختزنة في مساـ الصخر أو شقوقو . إذ يرشح الماء عبػر      

بعػػد الجميػػديات وتت ػػاوت التربػػة والصػػخور إلػػ  بػػاطف األرض مكونػػا الميػػاه الجوفيػػة التػػي تحػػوي هػػاني كميػػة مػػف الميػػاه العذبػػة 

.  وتتميز المياه الجوفية بخموىا مف المواد العالقة نظرًا لتعرضيا لعممية [1]كمية المياه الجوفية تبعا لمعمؽ مف سطح األرض

الترشيح إهناء مرورىا خبلؿ مسامات التربة ، كما أف وجود الطبقات األرضية التي تعزليا عف الظروؼ الجويػة يجعػؿ درجػة 

، وتتميػػز أيضػا بانخ ػاض أو انعػػداـ حرارتيػا شػبو هابتػة فػػي الصػيؼ والشػتاء وال تتغيػػر درجػة حرارتيػا أكهػر مػػف عػدة درجػات 

 [2]تراكيز االوكسجيف المذاب فييا ، وتختمؼ نسبة المموحة في ىذه المياه حسب عمرىػا وحسػب طبيعػة الطبقػة الحاويػة ليػا 

الخصػائ  ال يزيائيػة والكيميائيػة لميػاه عشػرة  فبػار فػي مركػز قضػاء الطػوز وبعػض القػرا التابعػة ليػا .وشممت ىذه الدراسة 

( متػػرًا ، وصػػن ت 231 -:4مػػدا صػػبلحية ىػػذه الميػػاه لشػػرب االنسػػاف والحيػػواف والػػري ، إذ تراوحػػت أعماقيػػا بػػيف   لتحديػػد

أبار منطقة الدراسة إلػ  أربعػة أصػناؼ صالصػنؼ أألوؿ أبػار عميقػة قديمػة ، والصػنؼ الهػاني أبػار عميقػة حديهػة ، والصػنؼ 

ر ضحمة، أبار منطقة الدراسة فيي مف النوع المغمؽ، وتتحػدد منطقػة الهالث أبار متوسطة العمؽ حديهة ، والصنؼ الرابع أبا

( شػػمااًل، وتحػػد منطقػػة الدراسػػة مػػف جيػػة 46َ.21ْ -45َ.41ْ( شػػرقًا ودائرتػػي عػػرض 55َ.69ْ-55َ.37ْالدراسػػة بخطػػي طػػوؿ 

لسػػػيمي جنوبػػًا وطيػػػة الشػػرؽ طية بمكانةػػػ ن ػػػط داغ(التػػي تكػػػوف الحػػد ال اصػػػؿ بػػيف النظػػاـ التبللػػػي واليضػػبي شػػػمااًل والنظػػاـ ا

 ناسػػاز( فػػي الشػػماؿ الشػػرقي وفػػي  جنػػوب منطقػػة الدراسػػة طيػػة كبلبػػات وطيػػة حمػػريف الجنػػوبي ومػػف الغػػرب طيػػة حمػػريف 

(كػػـ وقػػدر عػػدد أألبػػار فػػي منطقػػة الدراسػػة حػػوالي  23-2الغربػػي، وتبعػػد أبػػار منطقػػة الدراسػػة مػػف جػػاي طػػوز بمسػػافة تتػػراوح 
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رة الميػػاه الجوفيػػة لقضػػاء الطػػوز . فػػالتكويف الجيولػػوجي لمنطقػػة الدراسػػة متكونػػة مػػف بئػػر تقريبػػًا حسػػب إحصػػائية دائػػ  3111

( الغنيػػػة بػػػأمبلح الكالسػػػيـو (CaSO4( واالنيػػػدرايت  Mg,Ca(CO3)2والػػػدلومايت  (CASO4.2H2O  صػػػخور الجػػػبس

ة لبيئتيػػا الجافػػة ىنالػػؾ (كػػـ، فنتيجػػ23-2والمغيسػػيـو والكبريتػػات. وتبعػػد أبػػار منطقػػة الدراسػػة مػػف جػػاي طػػوز بمسػػافة تتػػراوح 

. تعػد [3]زيادة في التبخر التي تعقب سػقوط األمطػار ممػا أدا ذلػؾ إلػ  زيػادة األمػبلح وخاصػة نسػبة الجػبس بشػكؿ أساسػي

غرينية( تحتػوي عمػ   -التربة في منطقة الدراسة مف ترب األقاليـ الشبة الجافة ذات نسيج متوسط إل  ناعـ إذ تكوف مزيجية

 . [4]( سـ/دقيقة1.139%( ونسبة الن اذية تصؿ ال  2.81سبة المادة العضوية بن

جاء اختيار فبار الدراسة ضمف ىػذا الجػزء مػف قضػاء الطػوز وبعػض القػرا التابعػة ليػا لعػدـ وجػود الدراسػات والبحػوث      

اسة بصػورة خاصػة مػف الجوفية في ىذه المنطقة ولما لممياه الجوفية مف أىمية بصورة عامة ولمنطقة الدر  هالعممية عم  الميا

 خبلؿ أهػرىػا عػم  الحياة االقتصادية واالجتماعية لممنطقة.

 Aim of Studyأهداؼ الدراسة  . 2

 تيدؼ الدراسة الحالية إل  تقييـ نوعية المياه الجوفية في قضاء الطوز وبعض القرا التابعة ليا مف خبلؿ ص 

  الجوفية.دراسة الص ات ال يزيائية والكيميائية لممياه 

 .تحديد مدا صبلحية ىذه المياه لشرب االنساف 
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 الفحوصات الفيزياوية والكيمياوية

 -الفيزياوية :الفحوصات 

 Temperatureدرجة الحرارة 

ـْ قياس درجة حرارة اليواء والماء في الحقؿ  باستخداـ محرار زئبقي ذي مدا مف     .( درجة مئوية 61 -1ت

  Turbidity       الكدرة

ـْ قياس كدرة الماء بوس   Turbidity meter.طة جياز ات

 Electrical  Conductivity    قابمية التوصيؿ الكهربائي 

 وُيعبر عف النتائج بوحدة  مايكروسمنس/سـ(. .CONSORTC 830نوع  Multi parameter analyzerُأستخدـ جياز 

 Total Dissolved Solids (TDS)المواد الصمبة الذائبة الكمية 

 . [5]قيست المواد الصمبة الذائبة الكمية في عينات الماء حسب الطريقة 

 الفحوصات الكيمياوية

 pH قياس األس الهيدروجيني 

ـْ قياس درجة األس الييدروجيني لمعينات باستخداـ جياز   Bufferبعد معايرة الجياز بالمحاليؿ الدارئة  pH meterت

Solution   4 ,7 ,9ذات األس الييدروجيني  .) 

 Dissolved  Oxygen          قياس األوكسجيف المذاب

ـْ إتباع طريقة ونكمر المحورة   .[5]والموصوفة فيوُعبر عف النتائج بوحدة  ممغـ /لتر(  Winkeler Azid Modificationت

 Biological  Oxygen  Demandالمتطمب الحيوي لؤلوكسجيف  

 25جة حرارة استخدمت طريقة قياس األوكسجيف المذاب ن سيا بعد وضع العينات في الحماـ المائي لمدة خمسة أياـ وبدر 

 . [5]درجة مئوية ، وُعبر عف النتائج بوحدة  ممغـ /لتر( وذلؾ اعتمادًا عم  الطريقة الموصوفة في 

 Total  Hardness   العسرة الكمية 

 في تقدير العسرة الكمية ، وُعبر عف النتائج بوحدة  ممغـ /لتر(. [6]أتبعت طريقة 
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 Calcium  Hardness   عسرة الكالسيوـ

ـْ   .وُعبر عف النتائج بوحدة  ممغـ /لتر( ،[5]تحديد عسرة الكالسيـو لمعينات اعتمادًا عم  طريقةت

 Magnesium  Hardnessعسرة المغنيسيوـ 

حيث حسب ال رؽ بيف العسرة  .ضمف اختبارات المياه [7]اعتمادًا عم  طريقة الجمعية األمريكية لبلختبارات والطرائؽ 

  .وُعبر عف النتائج بوحدة  ممغـ /لتر( ،لمعيناتالكالسيـو وعسرة  الكمية

:   Reactive Sodium &  Potasium (Na+& K+)قياس الصوديـو والبوتاسيـو

 ( .Flame photometerوذلؾ باستخداـ جياز     [8]تـ استخداـ طريقة االنبعاث الذري ألميبي

 Total Alkalinity         القاعدية الكمية 

ـْ أخذ   [9]حددت القاعدية بحسب الطريقة التي وص يا  قطرات( مف دليؿ  3مؿ( مف النموذج وأضيؼ إليو   50، إذ ت

 .عياري( ، وُعبر عف النتائج بوحدة  ممغـ /لتر( 0.02المهيؿ البرتقالي ويسحح مع حامض الكبريتيؾ بتركيز 

  Chloride         الكموريد 

( مؿ مف ماء العينة وأكمؿ الحجـ بالماء 21-6، إذ تـ اخذ حجـ  [10]قيس ايوف الكموريد بحسب الطريقة الموضحة في 

وبوجود كاشؼ محموؿ  Silver Nitrate (0.0141N)مؿ وسحح مع محموؿ نترات ال ضة القياسي  25المقطر إل  

 .النتائج بوحدة  ممغـ /لتر( وُعبر عف ،مؿ  Potassium dichromate 1دايكرومات البوتاسيـو 

 Sulphateقياس الكبريتات 

ـْ تقدير ايونات الكبريتات بطريقة   .[11]وعبر عف النتائج بوحدة ممغـ/لتر  ،Turbidity Methodت

 المغذيات النباتية

 Reactive  Silicateقياس السميكات الفعالة  

ـْ تحديد تركيز السميكات ال عالة لمعينات باستخداـ جياز  [7]اعتمادًا عم  طريقة الجمعية األمريكية لبلختبارات والطرائؽ  ت

 .نانوميتر( 810وعم  طوؿ موجي  ( Spectrophotometer CE 1011CECLLالطيؼ الضوئي 
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 Reactive  Nitriteقياس النتريت الفعاؿ 

ـْ قياس النتريت باالعتماد عم  الطريقة المنشورة مف قبؿ  تـ تحديد تركيز النتريت لمعينات باستخداـ  جياز الطيؼ و  ،[12]ت

نانوميتر( وُعبر عف النتائج بوحدة  543( وعم  طوؿ موجي  Spectrophotometer CE1011 CECLLالضوئي   

     نتريت / لتر.            -مايكرو غراـ ذرة نتروجيف 

 Reactive  Phosphate   قياس الفوسفات الفعالة

ـْ قياس ال وس ات ال عالة باالعتماد عم  الطريقة المنشورة مف قبؿ قرأت العينات بعد مرور ساعتيف بواسطة جياز  ، [12]ت

، وُعبر عف النتائج نانوميتر  (885)عم  طوؿ موجي(Spectrophotometer CE 1011CECIL المطياؼ الضوئي 

 فوس ات / لتر. –بداللة مايكرو غراـ ذرة فوس ور 

 Results & Discussion)) النتائج والمناقشة. 3

 العوامؿ الفيزياوية

 درجة الحرارة 

(  درجة مئوية ولذا صن ت ىذه المياه في معدالتيا في الدراسة 36-29تراوحت درجة حرارة مياه أبار الدراسة بيف      

تتبايف درجات حرارة الماء  (.24 تصنيؼ حسب  درجة مئوية 29الدافئة بسبب تجاوز درجة حرارتيا الحالية ضمف المياه 

حسب طبيعة البيئة المائية ونوعيا ، اذ تعتمد درجات حرارة المياه الجوفية عم  عمؽ الطبقة الحاممة لو و عم  عرضيا 

وطابقت قيـ درجة حرارة مياه فبار الدراسة المواص ات القياسية لمياه  .[14]الجغرافي و عم  مصدر و اصؿ ىذه المياه

                         .( درجة مئوية46-26المقترحة لمياه الشرب والبالغة   18]، 28، [ 16  والعالمية [15]الشرب العراقية 
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 خبلؿ مدة الدراسة  Ground water Temperatureلدرجة حرارة المياه الجوفية التغيرات الشيرية والموقعية :(1جدوؿ )

 ( درجة مئوية

 

 

 

 

 

 

 

 Turbidityالػكػدرة  

أي ن هاليف  NTU (:7.3 –1.12سجمت نتائج الدراسة الحالية مستويات مت اوتة مف الكدرة تراوحت معدالتيا بيف       

في جميع اآلبار في  NTU( 0.00وأدن  قيمة   في شيركانوف األوؿ.  NTU(99.:3، وكانت أعم  قيمة   وحدة كدرة

معظـ أشير السنة. وىذا االنخ اض في قيـ الكدرة ألغمب مياه اآلبار المدروسة خبلؿ أشير السنة ربما يعود سببو إل  كوف 

إرت اع كمية المواد الصمبة الذائبة فييا. ا يعود إل   8لمكدرة في البئر  .أما االرت اع الكبير[11]المياه الجوفية راكدة نسبيًا 

فإف كدرة المياه الجوفية تتسبب بشكؿ أساسي مف الطيف والغريف والدقائقيات األخرا التي تدخؿ إل  البئر مف التكوينات 

 [15]ة إف أغمبية فبار الدراسة طابقت المواص ات القياسية لمياه الشرب العراقي aquifers . [19] الصخرية الحاممة لمماء 

  في بعض أشير السنة. 8ما عدا البئر   NTU 21المقترحة لمياه الشرب والبالغة >  18]، 28، [ 16 والعالمية
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 (مدة الدراسة.  ن هاليف وحدة كدرةفي المياه الجوفية خبلؿ  Turbidityالتغيرات الشيرية والموقعية لمكدرة  :(2جدوؿ )

 

 

 

 

 

 Electrical Conductivityالتوصيؿ الكهربائي 

( 5441-925.99إذ تشير نتائج الدراسة الحالية بأف معدالت قيـ التوصيمية الكيربائية تراوحت ما بيف       

وأدن  قيمة  مايكروسمنس/سـ في شيركانوف الهاني. 79:1وسجمت أعم  قيمة ليا/سـ ،مايكروسمنس

الكيربائية في اآلبار المدروسة قد يعود إل   مايكروسمنس/سـ في شير أيار. وىذا االختبلؼ في قيـ التوصيمية845

االختبلؼ في التكوينات الجيولوجية بيف المناطؽ . إذ تعتمد ص ات المياه الطبيعية عم  نوع الصخور والترب التي تكوف 

في حالة تماس معيا وعم  ال ترة الزمنية التي تستغرقيا عممية التبلمس وكذلؾ بعد المسافة بيف اآلبار عف بعضيا 

. أما سبب انخ اض قيـ التوصيمية الكيربائية في مياه بعض اآلبار ربما يعود إل  قربيـ مف مشروع ري كركوؾ [20]البعض

( مترًا تقريبا عم  التوالي وحصمت عممية تخ يؼ 2111_711ورافد جاي طوز إذ إنيما يبعداف عف تمؾ األبار بمسافة 

مف مياه المشروع وجاي طوز إضافة إل  التكوينات الجيولوجية الحاممة لمياه لتركيز اآليونات أهناء تغذية مياة تمؾ األبار 

(مترًا مف 7111_711تمؾ اآلبار. بخبلؼ مياه األبار الذي ارت عت فيو قيـ التوصيمية الكيربائية إذ يبعد حوالي مسافة  

التوصيمية الكيربائية ألغمب أبار  وجاءت نتائج سمسمة ن ط داغ التي تكوف غنية بصخور الجبس والدلومايت واالنيدرايت.

إذ تعدت الحدود المقترحة ليا   18]، 28، [ 16 والعالمية [15]لمياه الشرب العراقية  الدراسة مطابقة لممواص ات القياسية

 مايكروسمنس/سـ. 2711والبالغة 
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في المياه الجوفية خبلؿ مدة   Electrical Conductivityالتغيرات الشيرية والموقعية لمتوصيمية الكيربائية :(3جدوؿ)

 الدراسة،  مايكروسمنس/سـ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total Dissolved Solids (TDS) المواد الصمبة الذائبة الكمية

( ممغـ/لتر ، 4915.55-592.22إذ تشير نتائج الدراسة الحالية بأف معدالت تركيز األمبلح الذائبة تتراوح بيف       

ولقد صن ت  ممغـ/لتر في شير نيساف. 31في شير كانوف األوؿ ، وأدن  قيمة سجمت  ممغـ/لتر 6971وكانت أعم  قيـ

عالية المموحة ،  الماء مبلئـ لمنباتات المقاومة لممموحة وعم  ترب جيدة البزؿ مع ضرورة  مياه أغمب فبار الدراسة بأنيا

ا عالية المموحة جدًا الماء مبلئـ لمنباتات وجود نظاـ بزؿ وغسؿ جيد لمتربة .وأيضًا صن ت مياه بعض فبار الدراسة بأني

ويعزا سبب ارت اع المواد الصمبة الذائبة المتحممة جدا لممموحة عم  تربة ن اذة جيدة البزؿ مع وجود غسؿ شديد لؤلمبلح . 

لومايت الواقعة ضمف تكويف ال تحة إل  صخور المتبخرات مهؿ الجبس واالنيايدرايت والدو  9،8،7،6  المموحة( في اآلبار

الواقعة  5،4،3،2،:،21التي ىي صخور غنية باألمبلح  ذات القابمية عم  الذوباف في المياه الجوفية أكهر مف اآلبار 

، كما أف سبب انخ اض القيـ في أغمب أبار  [21]ضمف تكويف انجانة المتكوف مف تعاقبات في الحجر الرممي والطيني

 بمياه النير لممزروعات في ىذه المناطؽ مما يؤدي إل  تخ يؼ تراكيز األمبلح فييا.الدراسة قد يعزا إل  اإلرواء المستمر 
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 [15]وجد أف تركيز األمبلح الذائبة في أغمب فبار الدراسة الحالية تطابؽ المواص ات القياسية لمياه الشرب العراقية 

 ممغـ/لتر. 2111 -541التي تتراوح ما بيف  18]، 28، [ 16  والعالمية

في المياه الجوفية   Total Dissolved Salts TDSالتغيرات الشيرية و الموقعية لممواد الصمبة الذائبة الكمية :(4)جدوؿ 

 خبلؿ مدة الدراسة  ممغـ/لتر( .

 

 الػعوامػؿ الكػيميػاويػة 

 PHاألس الهيدروجيني 

(. وسجمت 8.83-8.23أظيرت نتائج الدراسة الحالية إل  أف معدالت قيـ األس الييدروجيني قد تراوحت مابيف       

ويعود ىذا  9سجمت في شير كانوف الهاني في مياه البئر 5.26في شير أيار ، وأدن  قيمة  2:.9أعم  قيمة لو 

إف مياه فبار الدراسة الحالية كانت ذات قاعدية  ييا.االنخ اض إل  وجود حوامض معدنية نتيجة زيادة تركيز الكبريتات ف

واطئة ، وذلؾ بسبب بعد مياىا عف التغيرات الجوية المباشرة والتي يتسبب ليا إذابة غاز هنائي اوكسيد الكاربوف في المياه ، 

تقاـو التغير في األس  باإلضافة إل  القابمية التنظيمية العالية لممياه العسرة والقاعدية الغنية بالبيكاربونات والتي



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June 2016 , p.p(464-491) 

ISSN 1992 – 0849 
 

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

kirkukjoursci@gmail.com  

 
446 

 

طابقت نتائج األس الييدروجيني لمياه  أغمب فبار الدراسة المواص ات القياسية لشرب اإلنساف لمطابقتيا  .[22]الييدروجيني

 (. 9.6-7.6التي تتراوح ما بيف  18]، 28، [ 16 والعالمية  [15]المواص ات القياسية لمياه الشرب العراقية 

 في المياه الجوفية خبلؿ مدة الدراسة. pHالتغيرات الشيرية والموقعية لؤلس الييدروجيني  :(5جدوؿ )

 

 

 

 

 

 

 Dissolved Oxygen األوكسجيف المذاب

في الماء مف أىـ معايير تقييـ نوعية المياه و درجة تموهيا، ويعتمد وفرة  DOيعد تركيز األوكسجيف المذاب      

األوكسجيف المذاب في الماء عم  تركيز األمبلح والمواد العضوية الموجودة فيو كما تعتمد اعتمادًا كبيرًا عم  درجة حرارة 

( 1.34_1.22بيف   اب قد تراوحت ما. وأظيرت نتائج الدراسة الحالية إل  أف معدالت قيـ األوكسجيف المذ[11]الماء

ممغـ/لتر في شيري أذار وأيار. يعود  1.9ممغـ/لتر في شير أيموؿ ، وأدن  قيمة  1.41ممغـ/لتر. وسجمت أعم  قيمة لو 

الجوية  التأهيراتسبب إنخ اض قيـ األوكسجيف في الدراسة الحالية ال  أف أبار الدراسة جميعيا مغمقة ال وىة أي بعيدة عف 

 فضبل عف المحتوا الممحي العالي ليذا النوع مف المياه الذي يقمؿ مف قابمية ذوباف األوكسجيف. وأيضًا أغمبيا أبار عميقة.

 [15]نتائج األوكسجيف المذاب لمدراسة الحالية غير مطابقة لممواص ات القياسية لشرب اإلنساف لمياه الشرب العراقية 

 ( ممغـ/لتر.7.6-5تي تتراوح ما بيف  ال 18]، 28، [ 16 والعالمية
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في المياه الجوفية خبلؿ  مدة  DO   Dissolved Oxygenالتغيرات الشيرية والموقعية لؤلوكسجيف المذاب  :(6جدوؿ )

 الدراسة.  ممغـ/لتر(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biological Oxygen Demandالمتطمب الحيوي لؤلوكسجيف 

إذ كانت أعم   ( ممغـ/لتر.1.216- 1.125بينت نتائج الدراسة الحالية بأف معدالت المتطمب الحيوي تتراوح مابيف       

إف القيـ  ممغـ/لتر في شيري شباط وأيار. 1.11ممغـ /لتر في شير أيموؿ ، وأدن  قيمة  1.26قيمة لممتطمب الحيوي

ية  يعزا إل  عمميات الترشيح التي تحصؿ لممياه المترشحة إل  الواطئة لممتطمب الحيوي لؤلوكسجيف في الدراسة الحال

المياه الجوفية ب عؿ طبقات التربة باإلضافة إل  إنيا معزولة أو بعيدة عف المحيط الخارجي لذا فاف المياه الجوفية في 

أساس المتطمب الحيوي منطقة الدراسة تعد نظي و جدًا( حسب التصنيؼ الشائع المستخدـ لتموث المياه في بريطانيا عم  

وتطابؽ نتائج المتطمب الحيوي لؤلوكسجيف المواص ات القياسية لشرب اإلنساف  . [23 ] حسب تصنيؼ لؤلوكسجيف

 < ممغـ/لتر. 4والبالغة   18]، 28، [ 16 والعالمية [15]لممواص ات القياسية لمياه الشرب العراقية 
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في المياه  Biological Oxygen Demand BODلممتطمب الحيوي لؤلوكسجيف  التغيرات الشيرية والموقعية :(7جدوؿ )

 الجوفية خبلؿ مدة الدراسة.   ممغـ/لتر( .

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total Hardness العسرة الكمية

(ممغـ/لتر. إذ كانت أعم  تركيز 32:2-:45أظيرت نتائج الدراسة الحالية بأف معدالت العسرة الكمية تتراوح بيف       

كانوف األوؿ. تميزت مياه  ممغـ/لتر في شير 411ممغـ/لتر في شير حزيراف ، وأدن  قيمة كانت  3551لمعسرة الكمي 

تعّد جميع اآلبار  مف حيث العسرة بأنيا عسرة جدًا.[24] اآلبار في الدراسة الحالية بعسرتيا العالية وصن ت حسب تصنيؼ 

ممغـ /لتر ، ويعزا السبب في ذلؾ إل  ذوباف صخور الجبس الحاوية عم   300عسرة جدًا لتجاوز العسرة الكمية في مياىا 

معدني الجبس واالنيايدرايت وصخور الحجر الجيري الحاوي عم  الكالسايت والدولومايت والموجودة في التكوينات 

كمية المقترحة لمياه الشرب الدراسة في معدالتيا لقيـ العسرة ال تتطابؽ أغمب مياه فبار. [24]الجيولوجية لمنطقة الدراسة

 ممغـ/لتر. (611-361والبالغة   18]، 28، [ 16 والعالمية [15]ضمف المواص ات القياسية لمياه الشرب العراقية
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خالؿ  CaCO3بداللة  المياه الجوفيةفي   Total Hardness THالتغيرات الشيرية والموقعية لمعسرة الكمية  :(8جدوؿ )

  ممغـ/لتر( .مدة  الدراسة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcium & Magnesium Hardnessعسرتا الكالسيـو والمغنسيـو 

( ممغـ/لتػر. إذ سػجمت 2353.33-314.44أظيرت نتائج الدراسة الحالية بأف معدالت قػيـ الكالسػيـو تتػراوح مػا بػيف       

وقػد  ممغـ/لتػر فػي شػيري كػانوف األوؿ وأيػار. 271شباط ، وأدنػ  تركيػز  ممغـ/ لتر في شير 2511أعم  تركيز لمكالسيـو 

. إف تراكيز الكالسيـو المسجمة [25]صن ت بأنيا يمكف استخداميا مف حيث صبلحيتيا لبلستيبلؾ الحيواني حسب تصنيؼ 

 في اآلبار المدروسة كانت عالية ومتزامنة مع ارت اع العسرة الكميػة والتػي ربمػا تعػود إلػ  وجػود الصػخور الكمسػية فػي منطقػة

-251.99الدراسػػة ، أمػػا تركيػػز المغنسػػيـو فقػػد أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة بػػأف معػػدالت تركيػػز المغنسػػيـو تتػػراوح بػػيف  

ممغـ/لتػر  55ممغـ/لتػر فػي شػير فذار ، وأدنػ  قيمػة  2691إذ سجمت أعم  قيمة لتركيز المغنسػيـو  ( ممغـ/ لتر.42.22:

في شير فذار ناتجة مف ارت اع المموحة فييػا قػد يعػود أسػباب  9ـو في البئر تشريف األوؿ. إف زيادة تركيز المغنسي في شير

بػأف  [26]فنية أو لسقوط األمطػار نتيجػة غسػميا لؤلراضػي المجػاورة فيػؤدي إلػ  ترسػب األمػبلح فػي الميػاه الجوفيػة ،إذ ذكػر 

ود إلػ  سػقوط األمطػار وترشػح األمػبلح ارت اع مموحة المياه تزيد مف نسبة تواجد فيونات المغنسػيـو فييػا بكميػات أكهػر قػد يعػ

 [15]إف نتائج تراكيز الكالسيـو في مياه فبار الدراسة لـ تطابؽ في معدالتيا المواص ات القياسية لمياه الشرب العراقية  فييا.

ممغـ/لتر لمكالسيـو أما بالنسبة نتائج تراكيز المغنسيـو لػبعض اآلبػار  (25-50)والتي تتراوح بيف 18]، 28، [ 16 والعالمية
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والتػي تتػراوح بػيف 18] ، 28، [ 16  والعالميػة [15]فػي أغمػب األشػير تتطػابؽ المواصػ ات القياسػية لميػاه الشػرب العراقيػة 

 ( ممغـ/لتر لممغنسيـو . 61-236 

 CaCO3في المياه الجوفية بداللة  Calcium Hardnessلعسرة الكالسيـو  التغيرات الشيرية والموقعية :(9جدوؿ ) 

 خبلؿ مدة الدراسة .  ممغـ/لتر( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    في المياه الجوفية بداللة Magnesium Hardnessالتغيرات الشيرية والموقعية لعسرة المغنسيـو  :(10جدوؿ)

CaCO3 . )خبلؿ مدة الدراسة.  ممغـ/لتر 
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     Sodium (Na+) الصوديـو

( ممغـ/لتر وسجمت أعم  قيمو 93:.493( إل   263.623تراوحت معدالت الصوديـو في أبار الدراسة بيف       

اف تراكيز الصوديـو سجمت قيما عالية ( ممغـ/لتر في شير أيموؿ. 223.46( في شير نيساف ، وأدن  قيمة 5:6.6:9 

أغمب االبار المتزامنة مع سقوط االمطار و التي تجرؼ معيا امبلح الصوديـو مف الترب خبلؿ فصمي الشتاء والربيع لمياه 

 والعالمية [15] اف نتائج الصوديـو في ىذه الدراسة قد جاءت  ضمف المواص ات القياسية لمياه الشرب العراقية المجاورة.

 .9و 8و 7و 6ممغـ/لتر ما عدا مياه اآلبار   200والتي تبمغ  18]، 28، [ 16

 (.في المياه الجوفية خبلؿ مدة الدراسة  ممغـ/لتر Sodium(Na+)التغيرات الشيرية والموقعية لمصوديـو  :(11جدوؿ )

 

 

 

 

 

 

 

  Potasium(K+) البوتاسيـو

( ممغـ/ لتر في أبار الدراسة، وسجمت أعم  قيمو 75:.26( إل   5.4:7تراوح تركيز ايوف البوتاسيـو بيف       

( ممغـ/لتر في شير تشريف األوؿ وعم  الرغـ مف أف 2.269( ممغـ/لتر في شير كانوف الهاني ، وأدن  قيمة 62.147 

الصخور وكذلؾ مف تحمؿ بقايا النباتات ومف اإلسراؼ في  البوتاسيـو يتواجد في المياه مف ذوباف المعادف المتواجدة في

استعماؿ األسمدة الكيمياوية، إال أف البوتاسيـو يبلحظ بتركيز أقؿ مف المسموح بو، وذلؾ لقابميتو لئلتحاد أو اليضـ مف قبؿ 
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كانت قيـ البوتاسيـو اعم   .النباتات واالتحاد في عدد مف التراكيب المعدنية لمتربة وخاصة في التراكيب المعدنية الطينية

 ممغـ/لتر في اغمبية االبار. 12والبالغة   18]، 28، [ 16 والعالمية [15]مف المحددات القياسية لمياه الشرب العراقية 

لممحطات المدروسة خبلؿ مدة الدراسة بوحدة  Potasium(K+)التغيرات الشيرية والموقعية لمبوتاسيـو  :(12جدوؿ )

  ممغـ/لتر(

 

 

 

 

 

 

 

 Total Alkalinityالقاعدية الكمية 

وذلؾ ألف قيـ األس  بينت نتائج الدراسة الحالية إف القاعدية في مياه أغمب اآلبار تعود إل  فيونات البيكاربونات     

( ممغـ/لتر. 2135.22-255. وكانت معدالت قيـ القاعدية خبلؿ مدة الدراسة تراوحت ما بيف  9.4الييدروجيني أقؿ مف 

إف ممغـ/لتر في شير أيار . 85ممغـ/لتر في شير تشريف الهاني ، وأدن  قيمة  071إذ سجمت أعػم  قيمة لمقاعدية الكمية 

المقترحة لمياه  18]، 28، [ 16  والعالمية [15]قت المواص ات القياسية لمياه الشرب العراقية أغمبية فبار الدراسة طاب

 ممغـ/لتر.   361الشرب 

  -Chloride Cl الكموريد

( 464.349-22.218أظيرت نتائج الدراسة الحالية بأف معدالت تراكيز الكموريد في مياه اآلبار تراوحت ما بيف       

ممغـ/لتر في األشير   1.11ممغـ/لتر في شير أيموؿ ، وأدن  قيمة  :9.:45ممغـ/لتر. وسجؿ أعم  قيمة لتركيز الكموريد 

إل  أف ارت اع تركيز فيوف  [27]انوف الهاني في إحدا االبار. وأشار أيموؿ تشريف االوؿ وتشريف الهاني وكانوف األوؿ وك

الكموريد يعود إل  وجود ترسبات المتبخرات الحاوية عم  كموريد الصوديـو  اليااليت( وعممية التبخر واألمبلح المغسولة مف 



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June 2016 , p.p(464-491) 

ISSN 1992 – 0849 
 

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

kirkukjoursci@gmail.com  

 
440 

 

ربما  :ونات الكموريدات في البئر التربة .  والسبب األقرب ىو التركيب الجيولوجي لممنطقة، أما سبب انخ اض تراكيز اي

مترًا تقريبا ، وحصمت عممية تخ يؼ لتركيز  (600)يكوف لقربو مف القناة الرئيسية لمشروع ري كركوؾ إذ إنو يبعد مسافة 

ايونات الكموريدات أهناء تغذية مياىيما مف مياه إضافة إل  اف التكوينات الجيولوجية الحاممة لمياه البئر قد تحوي عم  

يات مف صخور المتبخرات التي تعد مف أىـ المصادر الرئيسية آليوف الكموريد في المياه .إف أغمبية فبار الدراسة الحالية كم

المقترحة لمياه  18]، 28، [ 16 والعالمية  [15]طابقت تراكيز الكموريد فييا المواص ات القياسية لمياه الشرب العراقية 

 لتجاوزىا القيـ المسموحة بيا.  9و8و 6دا اآلبارممغـ/لتر ماع 361الػشرب والبالغة 

خبلؿ مدة CaCO3في المياه الجوفية بداللة  Total Alkalinityالتغيرات الشيرية والموقعية لمقاعدية الكمية  :(13جدوؿ )

 الدراسة .  ممغـ/لتر( .
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 في المياه الجوفية خبلؿ مدة الدراسة  ممغـ/لتر( .  Cl-  Chlorideالتغيرات الشيرية والموقعية لمكموريد فت :(14جدوؿ )

 

 

 

 

 

 

 Sulphate So4الكبريتات 

في مياه فبار الدراسة تتراوح ما بيف  أظيرت نتائج الدراسة الحالية بأف معدالت تركيز الكبريتات     

 245.6ممغـ/لتر في شير كانوف الهاني ، وأدن  قيمة  4437( ممغـ/لتر. وسجمت أعم  قيمة 3184.22_383.81 

ممغـ/لتر في شير شباط. إف ىذا التبايف في تراكيز ايونات الكبريتات في مياه فبار الدراسة قد يعود إل  نوع الصخور التي 

ياه وغالبا ما يزداد تركيز فيونات الكبريت في المياه الجوفية بزيادة عمقيا الحتماؿ ذوباف صخور المتبخرات مرت بيا الم

ف أغمبية فبار الدراسة الحالية في بعض أشير السنة قد طابقت تراكيز . [28]واالنيدرايت( المبلمسة ليا  الجبس، وا 

المقترحة لمياه الشرب والبالغة  18]، 28، [ 16 والعالمية [15]اقية الكبريتات فييا المواص ات القياسية لمياه الشرب العر 

   ممغـ/لتر. 361
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SO4التغيرات الشيرية والموقعية لمكبريتات  :(15جدوؿ )
= Sulphate  )في المياه الجوفية خبلؿ مدة الدراسة   ممغـ/لتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المغذيات النباتية 

 Silica Sio2 السميكا

وسجمت  ( ممغـ/لتر.25.6:5-23.937نتائج الدراسة الحالية بأف معدالت تركيز السميكا تتراوح ما بيف  أظيرت      

ممغـ/لتر في شير تشريف  799.:ممغـ/لتر في شير أذار ، وأدن  قيمة لتركيز السميكا  92:.36أعم  قيمة لتركيزىا 

زا ذلؾ إل  عممية اإلذابة لبعض الصخور السميكاتية أهناء الهاني. فقد لوحظ ارت اع تراكيز السميكا في أبار الدراسة قد يع

مف مصادر السميكا في التربة  50-80%التغذية الحاصمة لممياه الجوفية فتصؿ السميكا مف الترب المجاورة لآلبار إذ إف 

لـ توضع محددات مقترحة لمحدود العظم  المسموح بيا لتركيز السميكا في  .[5]أدت إل  ارت اع تراكيز السميكا في مياىيا

 (  ممغـ/لتر.41-2تتراوح بيف   18] ،[16 ولكف الحدود المقترحة لمشرب مف قبؿ  ، [17] المياه المستخدـ لمشرب مف قبؿ

 Nitrite NO2 النتريت الفعاؿ

( :1.25-1.122أظيرت نتائج الدراسة الحالية إل  أف معدالت تركيز النتريت ال عاؿ تراوحت ما بيف       

مايكروغراـ / لتر في شير تشريف األوؿ ، وأدن  قيمة  2.323إذ بمغت أعم  قيمة لتركيز النتريت ال عاؿ  مايكروغراـ/لتر.
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ر الدراسة الحالية طابقت تراكيز النتريت فييا المواص ات إف أغمبية فبا .ممغـ/لتر في شير كانوف الهاني 1.111كانت 

 مايكروغراـ /لتر.   4-2المقترحة لمياه الشرب والبالغة1] 9، 17،[16والعالمية  [15]القياسية لمياه الشرب العراقية 

     Phosphate PO-4 الفوسفات الفعالة 

( مايكروغراـ 1.3:3- 1.345أظيرت نتائج الدراسة الحالية بأف معدالت تركيز ال وس ات ال عالة تراوحت مابيف       

 1.37مايكروغراـ/لتر في شير كانوف األوؿ ، وأدن  قيمة  ::1.4/لتر. وسجمت أعم  قيمة لتركيز ال وس ات ال عالة 

كيز ال وس ات ال عالة في بعض فالبار خبلؿ مدة الدراسة والتي تعود مايكروغراـ/لتر في نيساف. وبينت النتائج زيادة في ترا

إل  األنشطة الزراعية واستخداـ األسمدة الغنية بعناصر ال س ور وال  عمميات الري الم رط ونضوحيا ال  اآلبار. لذا لـ 

المقترحة 1 ] 9، 17،[16لعالمية وا [15] لمياه الشرب العراقية تطابؽ قيـ ال وس ات في فبار الدراسة المواص ات القياسية

  .مايكروغراـ  / لتر  1.5لمياه الشرب والبالغة 

في المياه الجوفية خبلؿ مدة   Reactive Silica SiO2التغيرات الشيرية والموقعية لمسميكا ال عالة :(16جدوؿ )

 الدراسة ممغـ ذرة سميكوف_سميكا/لتر( .
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في المياه الجوفية خبلؿ مدة الدراسة.  Reactive Nitrite NO2والموقعية لمنتريت ال عاؿ التغيرات الشيرية  :(17جدوؿ )

  مايكرو غراـ ذرة نتروجيف_نتريت/  لتر(.

 

 

 

 

 

 

 

 

في المياه الجوفية خبلؿ مدة  Reactive Phosphate PO-4التغيرات الشيرية والموقعية لم وس ات ال عالة  :(18جدوؿ )

 الدراسة.    مايكرو غراـ ذرة فس ور_فوس يت / لتر (
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 Conclusions)) االستنتاجات. 4

عدـ حدوث تبايف كبير في قيمة األوكسجيف المذاب والمتطمب الحيوي ألوكسجيف. وتبيف أف مياه جميع اآلبار نظيؼ  -1

 .[23]الحيوي لؤلوكسجيف خبلؿ مدة الدراسةجدًا( نسبة إل  معدالت قيـ المتطمب 

وجد بأف قاعدية البيكاربونات ىي السائدة نسبة إل  قياس القاعدية الكمية خبلؿ مدة الدراسة واف قيـ االس  -2

 . pH<8الييدروجيني ألغمب المحطات كانت 

    نتيجة التكويف الجيولوجي لمنطقة الدراسة المتكوف مف صخور الجبس ًتميزت مياه فبار الدراسة بكونيا عسرة جدا -3

  CASO4.2H2O)  والدلومايتMg,Ca(CO3)2  واالنيدرايت )CaSO4) الغنية بأمبلح الكالسيـو والمغيسيـو )

 .والكبريتات

ضمف صنؼ جيد جدا إفَّ مياه معظـ اآلبار كانت ضمف الحدود المسموح بيا لمياه الشرب، في حيف أف جميع اآلبار  -4

  .[25] لسقي الماشية نسبة إل  تراكيز فيونات الكموريدات حسب تصنيؼ

لـ تطابؽ تراكيز فيونات الكبريتات المواص ات القياسية العراقية والعالمية المقترحة لمياه الشرب لتجاوز قيميا الحدود  -5

 . [25] المسموح بيا، إال أنيا كانت ضمف صنؼ جيدا جدا لبلستيبلؾ الحيواني

 جاءت نتائج المغذيات النباتية السميكا ،ال وس ات(عالية في اآلبار خبلؿ مدة الدراسة. -6

 Recommendationsالتوصيات 

توعية المواطنيف عم  ضرورة إنشاء اآلبار عم  وفؽ طرؽ ىندسية وعممية قدر المستطاع واختيار المواقع التي  .1

تربية الحيوانات والدواجف، أحواض الصرؼ الصحي ،  تضمف بعدىا عف المصادر المحتممة التموث  أماكف

 المجاري المنزلية ( مع العناية الجيدة مف خبلؿ االستخداـ الصحيح والمنظـ ليذا المورد الحيوي الميـ .

وضع قانوف ينضـ ح ر اآلبار وعم  أسس عممية وتحت إشراؼ ومراقبة الجيات المختصة لضماف إنتاج مياه  .2

 لمتموث .جوفية ال تتعرض 

اجراء دراسة مسحية لنوعية المياه الجوفية في محافظة صبلح الديف وتكويف بنؾ معمومات عنيا ورسميا  .3

عم  شكؿ خرائط كنتورية هبلهية األبعاد لتكوف ذات فائدة كبيرة في عممية اختيار مواقع اآلبار الجديدة قبؿ 

 الح ر .
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( لتحديد صبلحية استخداـ المياه الجوفية لؤلغراض Water Quality Indexاستخداـ معامؿ نوعية المياه   .4

 المختم ة في محافظة صبلح الديف .
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. تأثير مموحة ونسبة المغنسيوـ إلى الكالسيوـ في مياه الري عمى بعض صفات  (9::2.   عبود ىادي ياسر  [26]

 جامعة بغداد.-. أطروحة دكتوراه .كمية الزراعة  وجاهزية بعض العناصر الغذائية التربة

المياه الجوفية و  تأثير( .  " 3118و الكبيسي ، رافع  قدوري و فراس ، فاضؿ عمي    ،زيداف .تحسيف عمي  [27] 

االنبار " .  مجمة  جامعة  الكبريتية في نوعية مياه نهر الفرات مف الحدود السورية الى منطقة هيت في محافظة  العيوف

 .:7-73( ص2( ، العدد  2االنبار لمعمـو الصرفة ، المجمد  

 التقييـ الهيدروكيميائي لآلبار الضحمة في منطقة . (3118ويوسؼ فرانسيس اقميمس .   ،اليوزبكي .توفيؽ قتيبة  [28] 

 7-6جامعة الموصؿ ، العراؽ .  –، شماؿ العراؽ . المؤتمر األوؿ لمركز بحوث البيئة والسيطرة عم  التموث  الحمدانية

  . 99-89حزيراف ص
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الوظي يص مدرس في إعدادية ال رات لمبنيف ، أكمؿ دراستو العنواف  :محمد عزيز نامؽ العبيدي

هانوية طوز -االبتدائية في مدرسة الجزائر في قرية كوكس و دراستو الهانوية في قضاء الطوز

قسـ عمـو الحياة وتخرج منيا في  -كمية التربية -لمبنيف. ودراستو الجامعية في جامعة تكريت 

العميا في قسـ عمـو الحياة ، كمية العمـو ، جامعة تكريت وتـ قبولو إل  الدراسات  .9::2سنة 

االختصا  الدقيؽ صالبيئة ، وحصؿ عم  تقدير  جيد جدًا( في دراسة  .3124في سنة 

 الماجستير.

 


