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 الممخص
تـ دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية لمياه الشرب في جامعة الموصؿ، مع تقييـ المياه باستخداـ   

باعتباره عشرة كأداة فعالة لتحديد نوعيتو والذي يتـ حسابو مف عدة معايير؛ إذ اعتمد في دراستنا  WQIدليؿ نوعية المياه 

جمع العينات المائية مف ثمانية عشر موقعا مف جامعة الموصؿ مع تقدير  الحالية عمى اثنا عشر معيار، وقد تـ

 .2008الخصائص النوعية ليا خالؿ صيؼ عاـ 

أشارت نتائج الدراسة الى أف جميع الخصائص المدروسة كانت ضمف المواصفات القياسية العالمية المسموح بيا   

وىذه القيمة العالية  249ؿ، اما المعدؿ الكمي لدليؿ النوعية بمغ خمية/م 800لمشرب عدا العدد الكمي لمبكتريا التي بمغت 

 كانت بسبب ارتفاع العدد الكمي لمبكتريا وبذلؾ فاف نوعية مياه الشرب المدروسة تقع ضمف صنؼ المياه الفقيرة جدا.

 الشرب.،  نوعية مياه الشرب، الخصائص البكتيريولوجية لمياه WQIدليؿ نوعية المياه  : الكممات الدالة
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Abstract 

Physical, chemical and bacteriological properties of drinking water and its quality index in 

Mosul University were determined. WQI was calculated through twelve parameters of tested 

results, this index usage in representation of the overall quality of water WQI for any intended 

use, drinking water samples were collected from eighteen sites in Mosul University, and 

analyzed to determined water quality parameters during summer 2008. 

The study results indicated that al properties in safe international permissible limits for 

drinking water, except TPC which reached 800 cell/ml, the overall average of WQI reached 

249; this high value belongs to high bacterial count which classified as very poor water. 

Keywords: WQI, quality of drinking water, Bacteriological properties of drinking water. 
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 المقدمة .1
 25أكثر مف إف WHO) تعد مياه الشرب ذات وثيقة بانتشار األمراض؛ إذ أشارت تقارير منظمة الصحة العالمية )

مميوف شخص يموتوف كؿ سنة بسبب اإلسياؿ وثمث ىذا العدد تقريبًا مف األطفاؿ دوف سف الخامسة مف العمر وعزوا ذلؾ 
%مف 59الى المسببات المرضية التي تنتقؿ بالمياه، وتشير الدراسات واإلحصائيات في الواليات المتحدة األمريكية إلى أف 

إلى أف ما يزيد  1999( لعاـ UNEP، كما تشير تقارير برامج األمـ المتحدة )[1]شرب األمراض ناتجة عف تموث مياه ال
% مف الوفيات في الدوؿ النامية سببيا تموث مصادر مياه الشرب، أما في العراؽ 33% مف األمراض وأكثر مف 80عف 

قد التسعينيات مف القرف الماضي لحد فتؤكد تقارير وزارة الصحة أف ىناؾ انتشارا واضحًا لألمراض المنقولة بالمياه في ع
حالة لألطفاؿ نتيجة  90000في العراؽ قرابة  2001اآلف وذلؾ لرداءة نوعية مياه الشرب، وقد بمغت أعداد الوفيات لعاـ 

فأشارت  2005تموث المياه ومازالت ىذه الزيادات مستمرة في أعدادىا وأنواعيا، أما في تقارير اإلحصاءات البيئية لسنة 
سنوات  5حالة إسياؿ لممرضى المراجعيف والراقديف لممؤسسات الصحية مف الفئة العمرية االقؿ مف  920000أف قرابة  إلى

. وتحتوي المياه المموثة عمى المسببات  [2] فقط  حالة إسياؿ في محافظة نينوى 136000في العراؽ، منيا قرابة 
والكوليرا  والتيفوئيد Hepatitis Aمثؿ شمؿ األطفاؿ والتياب الكبد المرضية التي تنتقؿ إلى اإلنساف العديد مف األمراض 

وغيرىا وىي تمثؿ مخاطر كامنة عند تموث مياه الشرب ، كما تنتقؿ االبتدائيات إلى اإلنساف بوساطة مياه الشرب مثؿ 
Entamoeba histolytica  المسببة لمزحار األميبي وكذلؾGiardia lambelia  المسببة اللتياب األمعاء الوبائي عند

 .[3]األطفاؿ 
، حيث كاف نسبة السكاف الذيف يحصموف عمى كفؤةلقد كاف العراؽ في عقد الثمانينات وما قبميا يتمتع بمنظومات مياه 

 %( لممناطؽ الريفية، إال أف ما أصاب قطاع الخدمات مف تدىور75%( لممناطؽ الحضرية و )95مياه صالحة لمشرب )
لسنوات الحرب والحصار فضال عف ظروؼ الجفاؼ وشحة اإليرادات في نيري دجمة والفرات ومشاكؿ إدارة وتشغيؿ السدود 

، ونظرا ألىمية ىذا الموضوع وتأثيره المباشر عمى حياة اإلنساف فقد أجريت العديد مف [4]اثر سمبا عمى نوعية المياه 
ة والبايولوجية لمياه الشرب ومقارنتيا مع المواصفات القياسية المعتمدة منيا الدراسات عمى الخصائص الفيزيائية والكيميائي

دراسة لمخصائص الفيزيائية والكيميائية لمحطات مختارة لمياه الشرب في محافظة بابؿ وأشارت النتائج الى مطابقة 
الكبريتات التي تجاوزت الحدود  ـو والخصائص المدروسة لممواصفات القياسية ماعدا األمالح الذائبة وتركيز ايونات الكالسي

البكتريولوجية لمياه محطة إسالة جرؼ الصخر  ، ودراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية و[4]  القياسية المسموح بيا
شماؿ محافظة بابؿ، حيث كانت تراكيز اغمب الخصائص المدروسة مطابقة لممواصفات العراقية والعالمية لمياه الشرب 

ج العسرة الكمية والفوسفات والصفات البكتريولوجية فكانت متجاوزة لممواصفات القياسية المعتمدة مما يدؿ عمى ماعدا نتائ
لتقييـ مصادر مياه الشرب في مدينة بغداد باستخداـ مؤشر نوعية   ، كما تـ [5]عدـ كفاءة المحطة في اختزاؿ التموث 

باعتباره كأداة فعالة لتحديد نوعية المياه وأشارت النتائج الى أف مياه نير دجمة في بغداد ذات نوعية رديئة جدا  WQIالمياه 
 .[6] مما ينعكس عمى نوعية مياه الشرب
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لممعايير المدروسة  WQIكما درست نوعية مياه الشرب ألربع مواقع مف مدينة البصرة باستخداـ مؤشر نوعية المياه 
وفقا لممواصفات القياسية العراقية والعالمية والتي أشارت الى أف نوعية مياه الشرب كانت مف صنؼ رديئة في موقعيف 

، لذلؾ جاءت الدراسة  [7] ومقبولة في المواقع األخرى وىذا يعكس رداءة نوعية المياه الخاـ المجيز الى وحدات اإلسالة
لسالمة الصحية لمياه الشرب في جامعة الموصؿ باعتبارىا مف الجامعات العراقية العريقة والتي بيدؼ إعطاء صورة عف ا

الى باالستناد  WQIتضـ أعداد كبيرة مف المنتسبيف والطمبة والعماؿ وتقييـ نوعيتيا باستخداـ مؤشر نوعية المياه 
 .المواصفات القياسية العالمية المعتمدة

  المواد وطرائق العمل: .2
مف برادات الماء الكيربائية المنتشرة بكثرة في كؿ وحدات وكميات  2008مع عينات مياه الشرب خالؿ صيؼ عاـ تـ ج

جامعة الموصؿ باستخداـ قناني بالستيكية سعة لتر إلغراض الفحوصات الفيزيائية والكيميائية، أما عينات االختبارات 
ت مف محموؿ ثايوسمفات الصوديـو لمتخمص مف تأثير الكموريف البكتريولوجية فقد جمعت بقناني معقمة حاوية عمى قطرا

أجريت الحر إف وجد وممئت بعد فتح الصنبور قميال. وقد تـ قياس تركيز الكمور المتبقي حقميا باستخداـ جياز حقمي، وقد 
بجياز التوصيمية EC25 , إذ تـ قياس التوصيؿ الكيربائي [8] مختبرية وفؽ الطرائؽ المستخدمة عالميًا لمعظـ الفحوصات ا

بالمعايرة مع حامض  T.Alkوالقاعدية الكمية   Philipsمف نوع   PH meterبجياز  pHالكيربائية والدالة الحامضية 
القياسي، وتركيز  Na2EDTAالكبريتيؾ القياسي, والعسرة الكمية وعسرة الكالسيـو وعسرة المغنيسيـو بالمعايرة مع محموؿ 

( . وتركيز ايونات Flame photometerباستخداـ جياز طيؼ الميب االنبعاثي  ) +Kالبوتاسيـوو  +Naايونات الصوديـو 
SO4بطريقة مور, وايونات الكبريتات   -Clالكموريد 

قيست ايونات النترات و   Turbidimetric Method الكدرةبطريقة  =
NO3

فقد تـ  Bacteriological Test، أما االختبارات البايولوجية  (Ultra spectrophotometer method)بطريقة  -
وحساب  nutrient agar( عمى وسط األكار المغذي TPC)Total Plate Count تقدير كؿ مف العدد الكمي لمبكتريا 

 ر إلييا كما أشا E.coliوبكتريا   MPNبطريقة العدد األكثر احتمااًل  fecal Coliformعدد بكتريا القولوف البرازية 
لػ اثنا عشرة صفة باستخداـ طريقة الدليؿ الحسابي الموزوف   WQIحساب معامؿ نوعية المياه تـ كما ،[10,9]

Weighted Arithmetic Index method   بالمقارنة مع المواصفات القياسية العراقية والعالمية )جدوؿ ( كما في
 : [11,6]  المعادالت التالية

     
  

  
                                                                                           

      
 

  
  

      ∑       
   
    

               
∑      
   
   

∑  
    



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue 2, June 2018, pp. (185 - 198)  

ISSN 1992 – 0849 (Print), 2616 - 6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
581 

 

Wi.الوزف النسبي لكؿ صفة : 

:qi  .مقياس درجة النوعية لكؿ صفة 

  Ci.التركيز المقاس :  

Si .القيمة المسموح بيا عالميا : 

n : .عدد الصفات المدروسة 

 النتائج والمناقشة: .3
 pHالدالة الحامضية :  -1

تعد الدالة الحامضية كمعيار ميـ لتقدير مدى مالئمة المياه لمشرب واالستخدامات المختمفة واحتمالية حدوث التموث،    
( ويالحظ باف االنحراؼ 618;( وبمعدؿ )6.8;->69:الى أف القيـ تراوحت بيف ) 1الجدوؿ وتشير النتائج المبينة في 

القياسي قميؿ نسبيا نتيجة لقمة الفروقات بيف قيـ الدالة الحامضية لممواقع قيد الدراسة، كما يالحظ باف القيـ تميؿ نحو 
 ه العديد القاعدية قميال بسبب احتواء المياه المدروسة عمى البيكاربونات وىذا ما يؤكد

 .نتائج تحميؿ مصادر مياه الشرب لمواقع في جامعة الموصؿ  : 1جدول 

 ±SD *المعدل الحد األقصى الحد األدنى الصــــــفة
الحدود 

 القياسية**

pH :69< ;6.8 ;618 668.9 6.5- 8.5 

S/cm µ     Ec25 7.: 798 788 166<.: ----- 

T.Alk.      mg/l 1.< 1:8 18. 186<97 866 

T. Hard.   mg/l 866 886 811 ;6<<: 866 

mg/l  Ca .< 86 77 86.86 866 

 mg/l Mg 88 8; 89 86799 186 

mg/l   Na 18 19 17 168:: 86 

mg/l   K .66 76. .67 6688. 18 

mg/l    Cl 16 18 1. 866<; 886 

mg/l  SO4 7; ;1 9.6 116<89 250 

NO3   mg/l 66.1: 66986 66787 66787 45 

TPC     cell/ ml 666 ;66 116 114.27 10 

F.colif.  cell/100ml 666 666 666 0.0 ــــــــــــــ 

E.coli  cell/100ml 666 666 666 0.0 ــــــــــــــ 

   18[معدؿ سبع مكررات. ** مصدر[ 
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عند دراستيـ لنوعية مياه [14,6] ، وىذه النتائج تتفؽ مع القيـ التي وجدىا كؿ مف [13,12]مف الدراسات منيا دراسة 
( عمى التوالي، وعموما فاف  8.0- 7.1( و ) 7.98-7.7الشرب في محافظة بغداد وجامعة تكريت والتي تراوحت مابيف )

 (.8.5 -6.5النتائج ضمف الحدود المسموح بيا لمشرب حسب المواصفات العراقية )

  EC25التوصيل الكهربائي:  -2
وزيادتو تسبب الطعـ غير المستساغ لمياه الشرب   يعبر التوصيؿ الكيربائي عف كمية األمالح الذائبة في الماء      

 µS/cmباف القيـ لـ تتجاوز  الجدوؿ( ، وتشير النتائج المبينة في 1000) µS/cmعند تجاوزه لمحدود المسموح بيا 
لمياه الشرب في جامعة    [14] لنتائج اقؿ مما حصمت عميو( وىي بذلؾ ضمف الحدود المسموح بيا لمشرب، وىذه ا465)

  µS/cm وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لنوعية مياه الشرب لمشروع ماء الرمادي والتي بمغت  µS/cm 2000 تكريت والتي بمغت
وىذه االختالفات في القيـ تعود الى اختالؼ نوعية المياه الخاـ المجيزة لمحطات اإلسالة؛ إذ تصؿ القيـ مثال  [1]   1443

في مياه نير دجمة عند  µS/cm553 ، بينما لـ تتجاو µS/cm 1555 في مياه نير الفرات كمياه خاـ عند منطقة السحب
 .[15]مدينة الموصؿ 

  T. Alkalinityالقاعدية الكمية:  -3
فيذا pH =  8.35  والييدروكسيؿ، وبما أف قيمة الػ تتسبب القاعدية الكمية عف وجود ايونات البيكاربونات والكاربونات 

( باف تركيز 1، ويالحظ مف الجدوؿ )[16,8] يعني أف المسبب ليذه المياه ىو ايوني البيكاربونات وقميال مف الكاربونات 
 [17] ليذه المياه pHممغـ/لتر مما يعطي لمماء سعة دارئة تمنع التذبذب في قيـ الػ  175-139ف القاعدية الكمية تراوح بي

ممغـ/لتر،  181-118في دراستو لمياه الشرب في مدينة بغداد والتي تراوحت بيف  [6] وىذه القيـ تتفؽ مع ما توصؿ إليو 
 .[18] ب وعموما فاف التركيز قربيو مف الحدود العرقية المسموح بيا لمشر 

   Total Hardnessالعسرة الكمية ومسبباتها:  -4
تعد ذات أىمية كبيرة في تحديد نوعية المياه ألنيا تسبب الطعـ غير المستساغ عند التراكيز العالية، فضال عف     

 تأثيرىا عمى تكويف الرغوة لمواد التنظيؼ نتيجة لترسيب صوبنات الكالسيـو المغنيسيـو مما يعيؽ الصابوف في التنظيؼ
أف معدؿ قيـ العسرة الكمية   1الجدوؿ  مسببات عسرة المياه، ويالحظ مف، وتعد ايونات الكالسيـو المغنيسيـو مف أىـ [8]
داللة عمى قمة الفروقات بيف القيـ وبذلؾ تعد نوعية ىذه المياه مف  8.997±ممغـ/لتر وبانحراؼ قياسي مقداره  210بمغ 

ممغـ/لتر عمى  26-44مغت ، أما معدؿ تراكيز ايوني الكالسيـو و المغنيسيـو فقد بHard water  [19]النوع العسرة 
 .[18] التتالي ومع ذلؾ فاف تركيز العسرة الكمية ومسبباتيا ضمف الحدود المسموح بيا عراقيا لمشرب 

لتر وبانحراؼ قياسية  / ممغـ 3.4-14الى أف معدؿ تركيز ايوني البوتاسيـو والصوديـو بمغ  1الجدول يشير 
التذبذب في تركيز ىذه االيونات، وىذه التراكيز لـ تتجاوز الحدود  عمى التتالي مما يشير الى قمة ±0.523 -±1.577

 .ممغـ/ لتر عمى التتالي   12- 20 العراقية والعالمية المسموح بيا لمشرب
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   Clتركيز ايون الكموريد:  -6
لخاـ المغذية يعد مف المعايير الميمة لتحديد نوعية المياه الف التراكيز العالية تعني وجود تموث لمصادر المياه ا 

 15أعاله باف أعمى تركيز بمغ  الجدوؿويالحظ مف  [8,6] لمحطات اإلسالة، ويجعمو غير صالح لمشرب وسقي المواشي
ممغـ/لتر وىي اقؿ بكثير مف الحدود المسموح بيا لمشرب وتشير الدراسات الى ارتفاع التركيز في المياه العراقية كمما اتجينا 
الى الجنوب نتيجة لتصريؼ الفضالت المدنية والصناعية والزراعية الى مياه األنيار مما سيؤثر عمى تركيزه في مياه 

 ممغـ/لتر. 590باف تركيز ايونات الكموريد لمياه الشرب في مدينة البصرة بمغ  [7] ؛ إذ أشار الشرب

       SO4الكبريتات:  -7
تتواجد ايونات الكبريتات في المياه بتركيز مختمفة تعتمد عمى التكوينات الجيولوجية التي مرت بيا ىذه المياه وعمى  

ة المدنية والصناعية والزراعية الى مياه األنيار، مما ينعكس عمى تركيزىا في مياه التجاوزات في طرح كافة الفضالت السائم
 81، ولـ يتجاوز تركيزىا في مياه الشرب المدروسة عف [21,8] اإلسالة واف ارتفاع تركيزىا يسبب اإلسياؿ والطعـ المر 
 [18] .صفات العراقية ممغـ/لتر حسب الموا 250ممغـ/لتر وىي بذلؾ ضمف الحدود المسموح بيا لمشرب 

  NO3النترات:  -8
إف وجودىا في المياه عند التراكيز العالية نسبيا غير مرغوب بو، لما ليا مف تأثيرات سمبية عمى الصحة العامة؛ إذ  

وبعض االمراض السرطانية كسرطاف المعدة وسرطاف الغدة الدرقية  Methaemogloinaemiaتسبب مرض زرقة األطفاؿ 
مما ينعكس سمبا عمى نوعية مياه الشرب، وعموما فاف تركيز ايونات النترات في مياه الشرب  [20,19] واوراـ الدماغ الخ 

 .[18] ممغـ/لتر 45لتر وىي بذلؾ اقؿ بكثير مف الحدود المسموح بيا  / ممغـ 0.65المدروسة لـ يتجاوز 

  Residual free Chorine  الكمور الحر المتبقي:  -9
يضاؼ الكمور الى الماء في محطات اإلسالة لمتعقيـ وقتؿ المسببات المرضية ولضماف التعقيـ الجيد يضاؼ بكميات  

ممغـ/لتر( بشكؿ كمور متبقي ليقي المياه مف التموث ألمكروبي أثناء النقؿ والخزف،  1.0 -0.3كافية مع بقاء جزء منو )
الى انعداـ  تركيز الكمور المتبقي في عينات مياه الشرب سواء كاف المصدر مف مياه الخزانات أو مباشرة  2الجدوؿ ويشير 

أثناء النقؿ والتخزيف، وقد يعود ذلؾ الى عدـ كفاءة  مف مياه اإلسالة مما سيزيد مف مخاطر تموث المياه بالمسببات المرضية
مركبات الكمور المستخدمة في محطات اإلسالة أو عدـ اعتماد سياقات عممية صحيحة في المحطات كذلؾ فاف ارتفاع 

 .[14] درجات الحرارة صيفا سيمعب دورا كبيرا في خفض الكمور المتبقي 
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 الفحوصات البكتيريولوجية:   .4
يعد فحص أدلة التموث البكتريولوجي مف الفحوصات الميمة جدا والتي تعطي صورة واضحة عف مدى تموث المياه  

باألحياء المجيرية خالؿ عمميات نقؿ المياه في أنابيب اإلسالة وخزانات المياه في البيوت والعمارات السكنية ودوائر الدولة 
 Faecalتجة عف ذلؾ؛ إذ أف فحوصات البكتريا القولونية البرازيةكما تعطي صورة واضحة عف المشاكؿ الصحية النا

coliform   وبكتريا االيشيريشيا كواليE. coli  ضروري جدا ألنيا تعطي صورة عف مدى حدوث التموث بالبراز وبالتالي
الى أف العدد  2الجدوؿ ، تشير نتائج الفحص البكتيري المبينة في [22] احتمالية وجود مختمؼ أنواع المسببات المرضية 

مؿ حيث أف جميع العينات المدروسة كانت حاوية عمى البكتريا 1خمية/ 800-0 ما بيفتراوح  TPCالكمي لمبكتيريا 
% مف العينات المائية المدروسة غير مطابقة 97باستثناء حالة واحدة لـ تظير أي نتيجة عند االختبار كذلؾ فاف 

 10عمى عدـ زيادة العدد الكمي لمبكتيريا عف WHOكدت منظمة الصحة العالمية ، وقد أ[18] لممواصفات القياسية 
وقد يعزى ذلؾ الى عدـ كفاءة عمميات التعقيـ في محطات اإلسالة أو عدـ كفاءة العامميف ليذه العممية  [22] خمية/مؿ 

ف نتيجة لتردي الخدمات مما دفع وكذلؾ احتمالية التموث عف طريؽ النقؿ في أنابيب اإلسالة وخاصة في العقديف األخيري
بالمواطنيف عمى ربط مضخات الماء مباشرة عمى الشبكة مف اجؿ سحب الماء مف الشبكة ورفعو الى الخزانات في أعالي 
البنايات ومعروؼ أف ىذه التجاوزات ليا مخاطر صحية كامنة؛ إذ تسبب ىذه العممية إحداث تخمخؿ بالضغط داخؿ الشبكة 

ما  ؿ المياه األرضية الى داخؿ الشبكة عند وجود أي كسر أو خمؿ في أجزاء الربط بيف األنابيب وىذامما يؤدي الى دخو 
، كذلؾ فاف االىماؿ في سد اغطية الخزانات بصورة صحيحة أو تكسر البعض قد  [24,23]العديد مف الدراسات  تؤكده

احياء مجيرية الى مياه الخزانات،  ومما يزيد مف مف  وما تحتويويفسح المجاؿ لدخوؿ دقائؽ الغبار مع تيارات اليواء 
المشكمة انعداـ الكموريف مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا ووجود المغذيات الذائبة في الماء مما يشجع عمى تكاثر األحياء 

 الدقيقة.

 ممامياه صالحة لمشرب مف الناحية البكتيريولوجية  ال يعطيآف عمميات الترشيح السريع في محطات التصفية قد 
يستدعي إضافة الكمور لقتؿ األحياء الدقيقة  وىذه العممية متداخمة مع عوامؿ أخرى مثؿ كفاءة مادة التعقيـ وكميتو وعدد 

 خمية / 105×9الى الجراثيـ الموجود في المياه الخاـ؛ إذ يصؿ العدد الكمي لمبكتيريا في مياه نير دجمة في مدينة الموصؿ 
 .[14,1]مؿ في بعض الفترات مما يؤثر عمى عممية التعقيـ 
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 نتائج التحميؿ البكتريولوجي وتركيز الكمور الحر لمياه الشرب لممواقع المدروسة. : 2جدول 

 

 *مصدر الماء مف خزانات الكمية أو الدائرة.         ** مصدر الماء مف اإلسالة.  
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فقد أشارت النتائج المبينة   E. coliوبكتيريا االيشيريشيا كوالي   Fecal coliformأما بالنسبة لبكتريا القولوف البرازية 
الى خمو جميع العينات المائية المدروسة منيا وىذا يعطي نوع مف االطمئناف بعدـ وجود تموث برازي  2الجدوؿ في 

في  [20] المرضية في المياه المدروسة، وىذه النتائج تختمؼ مع ما توصؿ إليو  وبالتالي انخفاض احتمالية وجود المسببات
% مف العينات المدروسة مموثة ببكتيريا 53دراستو لمتموث البكتيري لمياه الشرب في مدينة النجؼ االشرؼ؛ إذ كانت 

القولوف البرازية وعزوا ذلؾ الى ارتفاع أعدادىا في المياه الخاـ بسبب الخروقات في تصريؼ الفضالت السائمة المختمفة الى 
 األنيار. 

 :  WQIدليل نوعية المياه
بعد حساب دليؿ نوعية المياه بطريقة الدليؿ الرياضي الموزوف باستخداـ اثنا عشرة معيار لمياه الشرب لتحديد نوعيتيا 

ويالحظ مف الجدوؿ أف قيمة  3الجدوؿ كما مبيف في  [12]  وصالحيتيا لمشرب بالمقارنة مع الحدود القياسية الموصى بيا
وبذلؾ تعد نوعية مياه الشرب في جامعة الموصؿ مف صنؼ  134.2ية بمغت لمفحوصات الكيميائية والفيزيائ  WQI الػ

 الجدوؿالمبيف في   WQIحسب تصنيؼ نوعية المياه باالعتماد عمى قيمة دليؿ نوعية المياه   Poor waterالمياه الرديئة 
يعني إف نوعية مياه الشرب فاف ذلؾ  249لكؿ المعايير المدروسة والتي بمغت  WQI، أما عند حساب قيمة دليؿ النوعية 4

وىذا التردي في النوعية يعود  Very poor waterفي جامعة الموصؿ خالؿ فترة الدراسة مف صنؼ المياه الفقيرة جدا 
كبيرة جدا مقارنة ببقية المعايير   TPCبالدرجة األساسية الى التموث البكتريولوجي؛ إذ كانت قيمة دليؿ نوعية المياه لمػ

 المدروسة.
 لمصادر مياه الشرب لمواقع مختمفة مف جامعة الموصؿ. WQIقيـ   :3 جدول
 Ci Si Wi qi qi× Wi الصفـــــة

  pH                       8151 111 11511 518 511111 

Ec25             µS/cm 111 5111 11115 11 11111 

T.Alk.      mg/l    511 511 11111 511 11151 

T. Hard.  mg/l    155 111 11111 11 11181 

mg/l     Ca           11 111 11111 11 11511 

  mg/l            Mg 11 11 1111 11 5111 

mg/l               Na 51 11 1111 11 111 

mg/l                 K 111 51 115 11 111 

mg/l                 Cl 51 111 11111 11 11111 

 mg/l            SO4 11 111 11111 1511 11518 

mg/l            NO3 11111 51 115 1111 11111 

TPC    cell/ ml     551 51 115 5511 551 

 5111115 5111 11111   المجمـــــوع

=249                                                    
∑      
   
   

∑  
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 . WQI  [12]اهتصنيؼ نوعية المي : 4 جدول

NO  قيمةWQI تصنيف نوعية المياه 

                        Excellentمياه ممتازة < 11 5

                     Good waterمياه جيدة  11-511 1

                     Poor waterمياه فقيرة  511-111 1

 Very poor waterمياه فقيرة جدا        111-111 1

       Unsuitable waterمياه غير مالئمة > 111 1

  االستنتاجات: .5
 الدراسة: إف ىدؼ أية محطة تصفية لممياه ىو إنتاج مياه أمينة وصالحة لمشرب وذات مذاؽ مستساغ، وقد وجد مف

كانت ضمف الحدود المسموح بيا حسب المواصفات العراقية  معظـ المعايير الفيزيائية والكيميائية لمياه الشرب المدروسة .1
 والعالمية.

ىناؾ تردي لنوعية مياه الشرب المدروسة بسبب ارتفاع العدد الكمي لمبكتيريا مما يعطي إشارة لوجود مصادر لتموث  .2
 مياه الشرب بالبكتريا.

 جدا عند استخداميا لمشرب. مف نوع المياه الفقيرة   WQIتعد نوعية المياه المدروسة وحسب قيمة دليؿ .3

 التوصيات:  .6
 . متابعة إجراء الفحوصات الدورية لمستوى الكمور المتبقي في مياه اإلسالة لموقوؼ عند أي حالة غير صحيحة.1
. تغطية خزانات المياه في الدور ودوائر الدولة بصورة محكمة منعا مف حدوث التموث عف طريؽ التيارات اليوائية 2

 وروث الحيوانات والطيور. الناقمة لمغبار
 . توعية المواطنيف بكافة الوسائؿ بعدـ ربط مضخات المياه مباشرة مع شبكة مياه اإلسالة لما لو مف تأثيرات 3

 ادرـــــــالمص
"، مجمة القادسية لمعمـو اليندسية،  تقييم نوعية مياه الشرب وكفاءة مشروع ماء الرمادي الكبير" مجيد مطر رمؿ، [1]

3(2 ،)1 (2010.) 
 

دراسة بيئية وبكتريولوجية لمفضالت السائمة من  "عبد العزيز يونس الصفاوي، ونور ضياء صالح الطائي،  [2]
 (.2013)  86،(4)18، مجمة تكريت لمعمـو الصرفة، "مستشفيات مدينة الموصل
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