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Abstract 

Tigris river has considered as a major source of water in Iraq. This 

river affected by industrial and domestic waste water passing through 

Mosul city. 

And to study the quality of Tigris river and its suitability for drink 

in Mosul city, The selected samples contain two types of water (raw, 

supplied(, Four areas near four water projected (New left, Old left, 

Opraway an Hammam Alaleel). The samples were taken for four seasons 

(Winter-January, Spring-April, Summer-July and Autumn-October) and 

replied two times at statistical analysis, The total number of samples were 

(64). 

The PH value, Calcium, Magnesium, Chloride, Sulfate, Total 

Hardness, Alkalinity and Electrical Conductivity were measured 

according to international standard methods in analyses. The quality of 

Tigris river water in Mosul city region with the supplied water has been 

estimated for the drinking water and humanity according to international 

and  European standards. After the analyses of samples a high significant 

effect was noticed on calcium, However, Interaction of the water types 

with water projects locations and seasons was noticed on many tests, but 

no any effects were found on others. The value of tests has not changed in 

the two types of water (raw and supplied) in the case of Magnesium, 

Chloride, Sulfate, Alkalinity, and Electrical Conductivity.                                                                               

All tests were agreed with the international standard qualities. 
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 الخالصة
خالل مروره بمدينه   يتأثرللمياه في العراق حيث  ألرئيسيهيعتبر نهر دجله من المصادر 

 أي  إجراءالنهر دون  إلىوالتي تطرح مباشرة كفضالت  والمنزليةالموصل بالمخلفات الصناعية 
مسببه تلوث مياه نهر دجلة. ولدراسة نوعية المياه في نهر   المطروحةمعالجات لهذه الفضالت 

مياه مسحوبة  ،الموصل اختيرت عينات من المياه بنوعين دجلة ومدى مالئمتها للشرب في مدينة
االيسر  )من النهر ومياه مدفوعه لالستهالك من اربعه مناطق قريبه من مشاريع تصفية المياه 

. وقد اخذت العينات على مدى اربعة مواسم (اوبروي ومشروع حمام العليل ،االيسر القديم ،الجديد 
 )الربيع في شهر نيسان( )الصيف في شهر تموز( و  ،(الشتاء في شهر كانون الثاني)ي ه

)الخريف في شهر تشرين االول(، وكررت العينات مرتين لتسهيل عملية التحليل االحصائي حيث  
، ( عينة ماء. وتم اجراء التحليل االحصائي على درجة الحامضيه64) ت كان عدد العينا

القاعدية والتوصيل الكهربائي باالستناد  ، العسرة الكلية، الكبريتات  ،الكلورم، ، المغنيسيو كالسيوملا
الى الطرق القياسيه العالمية في التحليل. كما تم تقييم مياه نهر دجلة في مدينه الموصل والمياه 
المدفوعه لالستهالك من حيث صالحيتها للشرب وفق المعايير القياسية العالمية واالوربية. وبعد  

تأثير معنوي عالي على  ستهلكة راء التحليل وجد بأن لنوعية المياه المسحوبة من النهر والماج
فحوصات الكالسيوم، وقد اثر تداخل نوعية المياه مع موقع المشروع ومع المواسم على بعض 

قيم بعض الفحوصات لم تتغير كثيرا في المياه   إنهذه الفحوصات ولم يؤثر على البعض االخر. 
المدفوعة لالستهالك في حالة المغنيسيوم، الكلوريدات، الكبريتات، القاعدية والتوصيل  الخام و 

جميع النتائج التي حصلنا عليها ولكال النوعين من المياه )المسحوبة والمدفوعة(  إن الكهربائي.
 اذ أن هدفنا من هذه الدراسة دراسة المياه كانت متطابقة مع المواصفات القياسية لمياه الشرب.

المسحوبة من النهر قبل التصفية وللمياه المدفوعة لالستهالك بعد التصفية ومقارنة النتائج مع  
 المواصفات العالمية.

 
 المقدمة 

  تأثير ذات  أصبحت مشكلة التلوث بصورة عامة ومشكلة تلوث المياه بصورة خاصة  إن      
ما صاحب ذلك من استخدام من السابق نتيجة للتطور المادي وزيادة عدد السكان و  أكثرشديد 

دعت  ،اإلنسانالتي تشكلها المياه في حياة  الباهظة لألهميةونظرا  للمياه في مجاالت شتى
ومعرفة مدى  األنهار الحاجة الى ضرورة معرفة نوعية تلك المياه خصوصا المسحوبة من 

المياه  عمليات التصفية عليها. والن مصادر إجراءصالحيتها لالستخدام البشري وذلك بعد 
والجداول معرضة دائما لمصادر مختلفة من التلوث ولكون  األنهارالسطحية والتي تشمل مياه 

التي تعتمد عليها معظم المدن العراقية في االستهالك  المائيةالمصادر  أهمنهر دجلة يعتبر من 
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  ل تكون هناك دراسة على المياه المسحوبة من النهر قب أناليومي لذلك كان من الضروري 
لتصفية والمياه المدفوعة لالستهالك بعد التصفية.وألن معظم المدن ومنها مدينة الموصل تقع  ا

ذلك الى زيادة  أدىفي مجال العمران فقد  األفقيالى زيادة التوسع  إضافةعلى ضفاف نهر دجلة 
المصانع   وجود بعض  أن . حيث لمياههفي مصادر التلوث البيئي وزيادة في االستهالك البشري 

والمستشفيات والحقول المعدنية والبترولية وطرح كميات هائلة من المياه الثقيلة والفضالت في  
الى زيادة الحاجة للقيام بعمليات رصد تحليلي ونوعي لمياه النهر في مناطق مختلفة   أدىالنهر 

تمر  من القطر ومنها مدينة الموصل والعمل على تقليل اختالف الموازنات بين حركة التوسع المس
وتوفر الخدمات التي تؤدي الى زيادة السيطرة والتحليل للوصول الى نوعية مقبولة من المياه  

نهر دجلة قبل معالجتها ودفعها للمستهلكين وتحويلها الى مياه صالحة   منالخام المسحوبة 
ما علمنا بان   إذاللشرب مع معرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية الخاصة بالمياه خصوصا 

التصفية النوعية مع تحقق الجدوى   إجراءات مع  تتالءم أننوعية المياه عند نقطة السحب يجب 
درجة المعالجة التي تحتاجها المياه السطحية تعتمد   إن. (1)االقتصادية لعمليات تصفية المياه

الترشيح والتعقيم  ، على طريقة استعمال تلك المواد الحقا كمعالجة المياه بعمليات الترسيب 
وأوضحت بعض الدراسات بأن تلوث نهر  ما استخدمت لالستهالك اليومي البشري،  إذالمستمر ا

دجلة ضمن منطقة الموصل من الشمال إلى الجنوب هو تلوث عضوي وان المطروحات 
الصناعية والمدنية تعدان السبب الرئيسي في تلويثه مما يستوجب إدارة مائية كفوءة لمراقبته  

ات البيئية وتوصي هذه الدراسات بضرورة بث الوعي البيئي للمحافظة  المستمرة من قبل الجه
إن درجة الحامضية لمياه نهر دجلة تميل إلى  .(2)على نقاوة مياه نهر دجلة وتقليل التلوث 

القاعدية وتعزى قاعدية الماء إلى وجود كميات من البيكاربونات والكاربونات وايونات 
عدية في أنها تساعد في تكوين الحالة النسيجية عند ترسيب وتأتي اهمية القا (3)الهايدروكسيل

المواد الغريبة أثناء معالجة مياه الشرب وكذلك يجب أن تكون قليلة بحيث ال تسبب إزعاجات  
 فسيولوجية عند اإلنسان وتكون كافية لمعادلة المياه كيميائيا.  

تلوث تلك المياه ويزال هذا  كما أن وجود الكلوريدات في المياه بتراكيز عالية يدل على    
التأثير بتخفيف المياه، الن الكلوريدات تسبب ملوحة في المياه وذلك التحادها مع ايونات  

، إن التراكيز العالية من أمالح الكلوريدات والكبريتات الذائبة  (4)الصوديوم فتعطي طعما مالحا
ز المغنيسيوم في مياه الشرب تسبب صدأ األنابيب الناقلة لمياه الشرب. كما أن ارتفاع تركي

وخاصة عندما يكون االنيون المرافق هو الكبريتات فتتسبب بحدوث اإلسهال لدى المستهلكين،  
وزيادة العسرة في الماء تؤدي إلى استخدام كميات كبيرة من الصابون ومساحيق الغسيل، وتترسب 

ثير العسرة اشد في العمليات أمالح العسرة على السطوح الداخلية لألنابيب والسخانات ويكون تأ
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الصناعية، والعسرة الكلية لها عالقة بالوقاية من اإلصابة بأمراض القلب والشريان التاجي ولكن 
 .(5)زيادة تركيزها لها تأثيرات سلبية اذ تسبب طعما غير مستساغ

مما تقدم تتضح اهمية دراستنا لمعرفة نوعية مياه نهر دجلة المار عبر مدينه الموصل 
نماذج من كال النوعين من المياه   بأخذ وعية المياه المدفوعه للمستهلكين، وهكذا حدد الهدف ون

اربعة وفي  (من اربعة مشاريع للتصفية وهي )االيسر الجديد، االيسر القديم، اوبروي وحمام العليل
وأجريت الفحوصات على تلك المياه للحصول   (الشتاء، الربيع، الصيف والخريف)مواسم هي 

درجة الحامضية، الكالسيوم، المغنيسيوم، الكلورايد، الكبريتات، العسرة الكلية، القاعدية  )ى قيم عل
االحصائي بعد أن   (SPSS)والتوصيل الكهربائي( وحللت النتائج إحصائيا باستخدام برنامج 

 كررت العينات مرتين. 
 

 :المواد وطرائق العمل
  أربعه لمسحوبة من النهر والمدفوعة للمستهلك من تم اخذ النماذج للمياه ا :طريقة جمع العينات

القديم, اوبروي وحمام العليل(   واأليسرااليسر الجديد, )مناطق قريبه من مشاريع التصفية وهي 
عن   أمتارحيث اخذت النماذج المسحوبة من جهتين متقابلتين من النهر وعلى بعد حوالي عشر 

لى عينات نموذجية ووضعت المياه في ضفتي النهر وبعمق متقارب وذلك لغرض الحصول ع
( مل, كما أخذت النماذج المدفوعه بعد خروج المياه من مشاريع  500قناني محكمة الغلق سعة )

في بداية الشتاء )كانون   2011التصفية وتم اخذ هذه النماذج على مدى اربعة مواسم من عام 
وقد كررت . الخريف )تشرين االول(  بدايةو  بداية الصيف )تموز(، بداية الربيع )نيسان(، الثاني(

فحص الدالة الحامضية, الكالسيوم, )فحوصات مختلفة شملت  عليهاهذه النماذج مرتين وأجريت 
 وصيل الكهربائي(. ت, القاعدية والالكليةالمغنيسيوم, الكلورايد, الكبريتات, العسرة 

 أصبحت ذلك تم فحص درجة الحامضية لتلك النماذج مباشرة بعد العودة للمختبر وب
حيث كانت متغيراتها تشمل نوعية المياه   اإلحصائيمتكاملة لغرض التحليل  اإلحصائيةالتجربة 

الدراسة   أن بمعنى  أي مواقع وفي اربعة مواسم  أربعة حيث تم اخذ النماذج من  ()مسحوب ومدفوع
 ( نموذج للفحص وتم التحليل االحصائي باستخدام الحاسبة االلكترونية. 64شملت )

 
 :ق القياسطر
بعد  (PH-meter): تم قياس درجة الحامضية باستخدام جهاز PHدرجة الحامضية - .1

 . وتصحيح درجة الحرارة (Buffer)ضبط قراءه الجهاز باستخدام محلول بفر 

وذلك بالمعايرة   (Versenat method)قياس الكالسيوم و المغنيسيوم: تم قياسها بطريقة  .2
 عبر عن النتائج بملغم/لتر. وي (6)كما وضحها EDTA  (N0.01)مع 
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( وذلك بالمعايرة ضد محلول Moher methodتم قياس الكلوريد بطريقة ) قياس الكلوريد: .3
وعبر عن   (7)( باستخدام دليل كرومات البوتاسيوم كما وضحهاN0.0142) نترات الفضة

 النتائج بملغم/لتر. 

(  Gravimetric method with lgniton)قياس الكبريتات: تم قياس الكبريتات بطريقة  .4
ويعبر عن النتائج بملغم/لتر، كما يمكن قياس نسبة الكبريتات بطريقة     (7) وضحها  والتي

Turbid metric method(7) . 

 كما  (EDTA Titrimetric method)العسرة الكلية: تم قياس العسرة الكلية بطريقة  .5
(  EDTAلول )وتتلخص بمعايرة حجم معلوم من العينة المرشحة ضد مح ( 7)وضحها

ويعبر عن النتائج   (PH=10)( في وسط قاعدي Eriocrom BlackTباستخدام دليل ) 
 بملغم / لتر على أساس كاربونات الكالسيوم. 

(  0.05تم قياس القاعدية بطريقة المعايرة ضد محلول حامض الكبريتيك )  القاعدية: .6
 . (6)ئج بالملغم/ لتر كما وضحهاباستخدام دليل الفينونفثالين والمثيل البرتقالي ويعبر عن النتا 

مع   ((Conductivity meterالتوصيل الكهربائي: تم قياس التوصيل الكهربائي بجهاز  .7
 الحرارة باالعتماد على القانون األتي:  تصحيح درجة

 ( مليموز/سم t()0.0191 +1-25(/)0.97التوصيل الكهربائي= قراءة الجهاز*) 
 ويعبر عن النتائج بالمايكروموز/سم. 

 
 والمناقشةنتائج ال

وفحصها وتحليلها   األربعةمن مواقع المشاريع  (المسحوب والمدفوع)بعد اخذ نماذج المياه     
ولمعرفة نتائج التحليالت المقبولة   (.1مختبريا وذلك لمعرفة تراكيزها كما موضح في الجدول )

  برنامج باستخدام  صائياإح  وتقييمها لمدى مطابقتها للمواصفات العالمية قمنا بتحليل تلك النتائج
(SPSS( ودونت تلك النتائج في الجدول ,)والجداول التي ستليه وحسب 1 )   تسلسلها في هذا

خالله  من فوعة والذيد ( يبين تحليل التباين بين معدالت المياه المسحوبة والم2البحث والجدول )
 . المعنوية ومستوياتها الفروقات نستطيع معرفة 

 
 
 
 

 فةنتائج تحليالت الماء المسحوب والمدفوع في المواقع والمواسم المختل يبن معدل :(1جدول )
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 PH الموسم  الموقع  الماء 

 ملغم/لتر
+2Ca 

 ملغم/لتر
+2Mg 

 ملغم/لتر
Clـــ 

 ملغم/لتر
SO4

 2ــ
 ملغم/لتر

TH 

 ملغم/لتر
Alkali 

 ملغم/لتر
EC 

 مايكرو موز/ سم 

وب
ســــح

ء م
مــا

 

ديد
رالج

اليس
ا

 

 421 136 197 70 16.8 15.2 54 8 (2شتاء)ك
 340 135 169 41 16.4 13 60 8 ربيع)نيسان(

 423 137 228 80 23.5 18.6 51 7.9 صيف)تموز(

 430 137 251 81 22.2 19 56 7.9 ( 1خريف)ت

ديم
 الق
سر
األي

 

 420 137 197 71 16.9 15.3 58.5 8 (2شتاء)ك
 341 135 167 41 16.8 13.2 59 8 ربيع)نيسان(

 423 136 229 82 23.2 18.5 52 7.9 )تموز(صيف

 431 137 251 82 22.2 19.3 57 7.9 ( 1خريف)ت

روي
اوب

 

 421 136 196 69 16.5 15 59 7.9 (2شتاء)ك

 338 134 167 40 16.7 12.8 62 8 ربيع)نيسان(

 426 135 231 80 23.1 18.2 53 8 صيف)تموز(

 439 136 250 82 22 19 53 8 ( 1خريف)ت

ليل 
 الع

مام
ح

 

 423 138 199 75 17.5 15.5 60 8.1 (2شتاء)ك

 350 134 171 44 16.9 13.1 61 8.1 ربيع)نيسان(

 430 137 231 87 24 19 56 7.8 صيف)تموز(

 437 139 252 85 23.2 19.5 57.5 7.8 ( 1خريف)ت

ــوع
مدفـــ

اء 
مـــــ

 

ديد
رالج

اليس
ا

 

 410 136 197 69 17 14.6 51.5 7.9 (2شتاء)ك

 318 135 166 39 16.7 12.6 54 7.9 ربيع)نيسان(

 411 136 230 81 23.3 18 49 7.9 صيف)تموز(

 420 137 249 79 22 18.4 50 7.8 ( 1خريف)ت

ديم
 الق
سر
األي

 

 410 137 198 70 17 14.8 52 7.9 (2شتاء)ك

 319 136 165 41 16.8 12.8 55 7.9 ربيع)نيسان(

 412 136 230 82 22.9 18.3 51 7.8 صيف)تموز(

 423 137 248 81 22.1 18.7 50.5 7.8 ( 1خريف)ت

روي
اوب

 

 409 135 197 69 16.8 14.5 52 7.9 (2شتاء)ك

 324 135 166 40 16.6 12.5 55 7.8 ربيع)نيسان(

 417 134 228 80 23 17.5 49 7.8 صيف)تموز(

 425 135 250 81 22 18.4 52 7.7 ( 1خريف)ت

ليل 
 الع

مام
ح

 

 413 138 199 74 18 15.3 54 7.9 (2شتاء)ك

 330 135 168 42 16.9 12.9 55 7.7 ربيع)نيسان(

 421 137 230 85 23.8 19 53 7.6 صيف)تموز(

 429 139 250 85 23.1 19.2 53.5 7.6 ( 1خريف)ت

 
 
 
 

 لمدفوعةوايوضح تحليل التباين بين معدالت المياه المسحوبة  :(2دول )ج
 المعنوية المعدل نوع الماء المتغيرات
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PH 
 592. 7.9438 السحب

 غ. م. 7.7875 الدفع 
Ca2 + 

 003. 56.8125 السحب

 **  52.2813 الدفع 

Mg2 + 
 886. 16.5125 السحب

 غ. م. 16.0938 الدفع 

Cl- 
 283. 19.8625 السحب

 غ. م. 19.8750 الدفع 

2-
4SO 

 935. 69.3125 السحب

 غ. م. 68.6250 ع الدف

TH 
 825. 211.656 السحب

 غ. م. 210.7188 الدفع 

Alkali 
 986. 136.2500 السحب

 غ. م. 136.3125 الدفع 

EC 
 466. 405.6875 السحب

 غ. م. 393.1875 الدفع 

 
قيم اختبار التباين بين الصفات المدروسة المدرجة في العمود االول كما   أعالهويوضح الجدول 

( تكون غير  0.05التي هي اكبر من ) ، فالقيم مستوى المعنوية في القيم األخير مود يوضح الع
ذا( فهي معنوية 0.05( و)0.01معنوية والتي بين ) معنوية   فأنها( 0.01كانت اقل من ) وا 

 . عالية
نالحظ بان   ( ومن خالل فحص درجة الحامضية2و1من الجداول ) :الدالة الحامضية -1

  المدفوعة ( وهي مقاربة للقيم في المياه ملغم/لتر7.94ي المياه المسحوبة هو ) المعدل العام للقيم ف
والمواسم  األربعةتوجد فروقات كبيرة تجلب االنتباه بالنسبة للمواقع  ( حيث الملغم/لتر7.78وهي )
درجة الحامضية لمياه نهر دجلة تميل الى القاعدية وهذا يعود الى  أن وهذا يدل على  األربعة
االيونات السالبة المتواجدة في مياه نهر دجلة   أهم بأن  (2)على البيكاربونات حيث ذكر احتوائها

تميل الى القاعدية عند وجود  الطبيعيةالمياه  أنمن أيضا  أكدههو ايون البيكاربونات, وهذا ما 
 : ايونات الكاربونات والبيكاربونات حيث تتفكك ايونات البيكاربونات الى

HCO3
-2

    =========   OH- +  CO-
2 

حيث إن وجود مركبات  NACفضال عن تأثير قابلية معادلة الحامضية لمياه الشرب العراقية 
  PHـبسبب تفاعلها معه لذلك تبقى أل PHـ البيكاربونات والكاربونات يعمل على منع انخفاض أل

نتاج  قريبة من حالة التعادل رغم حدوث تفاعالت وعمليات التحلل للمواد العضوية في المي اه وا 
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وبذلك تكون قيم درجة الحامضية هي ضمن المعايير  الحوامض الكاربوكسيلية والعضوية. 
 .  والعالمية األوربية

 
( ومن خالل فحص الكالسيوم وحسب اختبار دنكن المتعدد 2و 1: من الجداول )الكالسيوم -2

ملغم/لتر(  65.81لنهر )المدى نالحظ بأن المعدل العام لقيم الكالسيوم في المياه المسحوبة من ا
التي تعزي   األدبيات ملغم/لتر( وهذه نتيجة طبيعية لكونها تتفق مع 52.28وفي المياه المدفوعة )

وان االنخفاض في القيم قليال   لألنهارفي المياه السطحية  الكالسيومعسرة المياه الى وجود ايونات 
بعمليات الترسيب والتجميع في عملية   القةالمواد الع إلزالةفي المياه المدفوعه للمستهلك هو نتيجة 

التركيز العالي لهذه االيونات يؤدي الى  إن جزء من العسرة المؤقتة, إزالةتؤدي الى  أيالتصفية 
أما  .(8)م /لتر(غمل75رفع عسرة المياه وقد حدد تركيز ايونات الكالسيوم في مياه الشرب بمقدار )

النوعين من المياه كما في   ت قيم الكالسيوم بكالموقع المشروع على معدال لتأثير بالنسبة
 .( وحسب اختبار دنكن متعدد المدى1( والشكل )3الجدول )

 
 يوضح تأثير المواقع على معدالت قيم الكالسيوم وبقية المتغيرات حسب اختبار دنكن. :(3) جدول

 PH الموقع الماء

 ملغم/لتر
+2Ca 

 ملغم/لتر
+2Mg 

 ملغم/لتر
Cl
 ـــ

 ملغم/لتر
4OS

 ــ2
 ملغم/لتر

TH 

 ملغم/لتر
Alkali 

 ملغم/لتر
EC 

 مايكرو موز/ سم 

وب
ســــح

ء م
مــا

 

سر 
أي

ديد
ج

 
7.95 55.25 16.45 19.725 67.75 211.25 136.25 403.5 

سر 
أي

ديم
ق

 7.95 56.625 16.275 19.75 69.0 211.0 136.25 403.75 
روي

اوب
 

7.92 56.75 16.25 19.575 67.75 211.25 135.5 405.5 

ام 
حم ليل
الع

 

7.95 58.625 16.775 20.4 72.75 213.25 137.0 410.0 

ــوع
مدفـــ

اء 
مـــــ

 

سر 
أي

ديد
ج

 

7.85 51.125 15.9 19.75 67.0 210.625 136.0 389.75 

سر 
أي

ديم
ق

 7.825 52.125 16.15 19.7 68.5 210.25 136.5 391.0 

روي
اوب

 

7.775 52.0 15.725 19.6 67.5 210.25 135.5 393.75 

ام 
حم ليل
الع

 

7.7 53.875 16.6 20.45 71.5 211.75 137.25 398.25 
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7.55

7.6

7.65

7.7

7.75

7.8

7.85

7.9

7.95

8

                                   

PH

   

   

46

48

50

52

54

56

58

60

                                   

Ca

     

     

 

15.2

15.4

15.6

15.8

16

16.2

16.4

16.6

16.8

17

                                   

Mg

     

     

19

19.2

19.4

19.6

19.8

20

20.2

20.4

20.6

20.8

                                   

Cl

     

     

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

                                   

SO4

     

     

208.5

209

209.5

210

210.5

211

211.5

212

212.5

213

213.5

                                   

T.H.

     

     

134.5

135

135.5

136

136.5

137

137.5

                                   

Alkaly

     

     

375

380

385

390

395

400

405

410

415

                                   

EC

     

     

 
 

 يوضح مقارنة بين قيم المتغيرات بين المياه المسحوبة والمدفوعة حسب المواقع. :(1شكل )
      

في موقع حمام العليل وبمعدل ة معنوي  قيم ايونات الكالسيوم كأعلى القيم جاءت فقد 
الجديد للماء  ملغم/لتر( في موقع االيسر55.25ملغم/لتر( واقل القيم معنوية هي )58.62)

  معنويا هو معدل للقيم  أعلىبالنسبة للماء المدفوع فأن النتائج تظهر بأن  أماالمسحوب 
ملغم/لتر( في موقع 51.12هو ) ملغم/لتر( في موقع حمام العليل واقل القيم معنويا53.87)
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الخام الى   االيسر الجديد، ويعزى السبب في زيادة الكالسيوم في موقع حمام العليل بالنسبة للمياه
  أي الذي يطرح فضالته الغنية بمركبات الكالسيوم في مجرى النهر دون  األسمنت وجود معمل 

كما إن سببا أخر أدى إلى ارتفاع هذه التراكيز في هذا الموقع حيث  معالجات على هذه المياه 
وكسيد تكثر فيه الترسبات الكبريتية والصخور الكلسية التي باتحادها مع الماء بوجود ثاني ا

الكاربون فتكون البيكاربونات وهي أمالح تؤثر في مواصفات المياه وتزيد من تراكيز األمالح  
التراكيز المختلفة لمركبات الكالسيوم وغيرها من المواد المذابة في مياه النهر   إن. الذائبة للكالسيوم

نقي نظيف مالئم   الخام تتسبب في تحديد نوعية المياه المعالجة الحقا ليجهز للمستهلك كماء
المواسم على قيم الكالسيوم لكال النوعين من المياه كما في   لتأثير أما بالنسبة  (9)لالستخدام
 .(2) ( والشكل4الجدول )
 

 يوضح تأثير المواقع على معدالت قيم الكالسيوم وبقية المتغيرات حسب اختبار دنكن :(4جدول )
 الماء

 
 الموسم 

PH 

ملغم/لت 

 ر

+2Ca 

 ملغم/لتر

+2Mg 

 ملغم/لتر

Clـــ 

 ملغم/لتر
4SO2ــ 

 ملغم/لتر

TH 

 ملغم/لتر

Alkali 

 ملغم/لتر

EC 

مايكرو 

 موز/ سم 

ب 
حو

ـــ
سـ

 م
اء

مــ
 

اء
شت

 

8.0 57.875 15.25 16.925 71.25 197.25 136.75 421.25 

يع
رب

 

8.025 60.5 13.025 16.7 41.5 168.5 134.75 342.75 

ف 
صي

 

7.875 53.0 18.575 23.425 82.25 229.875 136.25 425.75 

ف 
ري

خ
 

7.875 55.875 19.2 22.4 82.25 251.0 137.25 433.25 

ع 
ـو

ـــ
فـ
مد

ء 
ــا

ـــ
م

 

اء
شت

 

7.875 52.375 14.8 17.2 70.5 196.875 136.5 410.5 

يع
رب

 

7.825 54.75 12.7 16.75 40.5 166.25 135.0 322.75 

ف 
صي

 

7.725 50.5 18.2 23.25 82.0 229.5 136.0 415.25 

ف 
ري

خ
 

7.725 51.5 18.675 22.3 81.5 249.25 137.75 424.25 
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7.55

7.6

7.65

7.7

7.75

7.8

7.85

7.9

7.95

8

8.05

               

PH

     

     

 

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

               

Ca

     

     

 

0

5

10

15

20

25

               

Mg

     

     

 

15

17

19

21

23

25

               

Cl

     

     

 

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

               

SO4

     

     

 

150

175

200

225

250

275

               

T.H

     

     

 

133

133.5

134

134.5

135

135.5

136

136.5

137

137.5

138

               

Alkaly

     

     

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

               

EC

     

     

 
 

 يوضح مقارنة بين قيم المتغيرات بين المياه المسحوبة والمدفوعة حسب الفصول. :(2شكل )

 
ملغم/لتر( واقل قيمة هي  60.50معدل في موسم الربيع بقيمة ) أعلىفقد جاء 

حيث  (9)ملغم/لتر( في موسم الصيف وللماء المسحوب وهذه النتائج تتفق مع ما جاء به53.00)
  األمطار متذبذبة بسبب تأثير  آذاروشهر  األولبين كانون  لألنهاربأن تركيز الكالسيوم وجد 

أما قيم الكالسيوم في المواسم المختلفة للماء المدفوع فقد . وتنخفض تلك التراكيز في بداية الصيف
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ملغم/لتر( واقل القيم في موسم الصيف  54.75القيم في موسم الربيع وبمعدل ) أعلى جاءت 
ملغم لتر( ويالحظ بأن قيم الكالسيوم متالزمة في االرتفاع واالنخفاض لنوعي 50.50ل )بمعد 

والعالمية لمياه   األوربيةولجميع المواقع والمواسم وهي ضمن المعايير  والمدفوعةالمياه المسحوبة 
 الشرب.

 
يون إن ارتفاع تركيز المغنيسيوم في مياه الشرب وخاصة عندما يكون االن: المغنيسيوم -3

( 2( و)1من الجدول )المرافق له هو الكبريتات فأنه يتسبب في حدوث إسهال لدى المستهلكين و 
  لقيم ومن خالل فحص المغنيسيوم واستنادا الى اختبار دنكن متعدد المدى نالحظ بأن المعدل 

ملغم/لتر( وهو مقارب جدا للمعدل العام للمياه  16.15اه المسحوبة هو )يالمغنيسيوم في الم
 ( 10)إليهملغم/لتر( وهذه النتيجة تقع ضمن المدى الذي توصل 16.09وهو )للمستهلك ة دفوعمال

-6.5حيث وجد بان تركيز المغنيسيوم لمياه نهر دجلة في مدينة الموصل تتراوح ما بين ) 
. إن معدالت المغنيسيوم لم تتعد الحد األعلى المسموح به لمياه الشرب وهو ملغم/لتر(26
تمتاز المياه العراقية بسيادة العسرة المؤقتة على الدائمية وهذا ما أكده عدد من و  ملغم/لتر(50)

الدراسات وقد يعزى السبب في ذلك إلى عمليات التحلل للمواد العضوية في المياه من قبل  
األحياء المجهرية وتحرر غاز ثاني اوكسيد الكاربون وبعض األحماض العضوية والمعدنية التي  

التراكيز العالية للمغنيسيوم تؤدي الى زيادة العسرة  إن .(11)س لتكوين البيكاربونات تتفاعل مع الكل
موقع المشروع على قيم معدالت المغنيسيوم لكال   لتأثيروالمؤقتة للمياه. أما بالنسبة  الدائمة

( وحسب اختبار دنكن متعدد المدى فقد 1( والشكل )3النوعين من المياه وكما في الجدول )
القيم متقاربة في جميع المواقع وهناك ارتفاع طفيف في موقع حمام العليل بمعدل  جاءت 

المياه المصرفة من العيون الكبريتية  تأثير للمياه المسحوبة ويعزى السبب الى  ملغم/لتر(16.77)
بان تركيز ايونات المغنيسيوم في   (12)الى مياه مجاري ناحية حمام العليل حيث وجد  باإلضافة
. أما بالنسبة لتأثير المواسم على  أحياناملغم/لتر( 220اري محافظة ميسان يصل الى ) مياه مج

القيم   أعلى جاءت ( فقد 2( والشكل )4قيم المغنيسيوم لكال النوعين في المياه كما في الجدول )
يليه فصل الصيف ثم الشتاء واقل و ملغم/لتر( للمياه المسحوبة 19.20في موسم الخريف بمعدل )

ملغم/لتر( للمياه المسحوبة وبالنسبة للمياه المدفوعة 13.02ي فصل الربيع بمعدل )القيم ف
  أعلى  جاءت القيم متشابهه لقيم المياه المسحوبة نسبة الى المواسم حيث  جاءت للمستهلك فقد 
في موسم  ملغم/لتر(12.70في موسم الخريف واقل القيم هي )  ملغم/لتر(18.67القيم بمعدل )

حظ بأن قيم معدالت المغنيسيوم متالزمة في االرتفاع واالنخفاض لجميع المواسم الربيع. كذلك يال
ولنوعي الماء المسحوب والمدفوع للمستهلك، ويالحظ بان القيم منخفضة لفصلي الشتاء والربيع  

بالنسبة لالستعمال البشري فان وجود األمطار. ويعزى السبب الى عامل التخفيف الناتج عن مياه 
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، ولكن (4)الدموية واألوعيةبأمراض القلب  اإلصابةفي مياه الشرب له تأثير واقي ضد  المغنيسيوم
في   المغنيسيومتراكيز  إن .(4)مسهل ومدرر للبول تأثيرملغم/لتر( فله 125زاد التركيز عن ) إذا

ه  والعالمية لميا  األوربيةالمياه المسحوبة والمدفوعة ولجميع المواقع والمواسم هي ضمن المعايير 
 الشرب.

 
( ومن خالل فحص الكلوريدات واستنادا الى اختبار دنكن  2و  1: من الجدول )الكلوريدات -4

ملغم/لتر( وللمياه المدفوعة 19.86) نالحظ بان المعدل العام لقيم الكلوريد للمياه المسحوبة هو
لجة  ملغم/لتر( ويتضح من هذه النتيجة أن الكلوريدات ال تتأثر بعمليات المعا19.87هو ) 

االعتيادية لمياه الشرب وأنه يقع ضمن الحدود المسموح بها لمياه الشرب حسب المعايير االوربيه  
. إن مياه نهر دجلة في الموصل هي أساسا بنوعية قليلة المحتوى للكلوريدات وهي (11)والعالمية

. أما بالنسبة  (13)مياه عذبة مقارنة مع مياه أآلبار والمياه الجوفية ذات المحتوى العالي للكلوريد 
( والشكل 3لتأثير الموقع على قيم معدالت الكلوريد لكال النوعين من المياه وكما في الجدول )

( واستنادا الى اختبار دنكن فقد جاءت أعلى القيم معنويا في موقع حمام العليل وبمعدل  1)
لتر( للمياه ملغم/19.57ملغم/لتر( وأقل القيم معنويا هي في موقع اوبروي وبمعدل )20.4)

المسحوبة ونفس الشيء بالنسبة للمياه المدفوعة فأن أعلى القيم معنويا هي في موقع حمام العليل  
ملغم/لتر( وأما المواقع الثالث المتبقية فلها قيم أقل معنويا وهي متساوية تقريبا  20.45وبمعدل )
تساوية في جميع مواقع  ملغم/لتر(. ويالحظ بصورة عامة بأن قيم الكلوريد تكون م19.6وبمعدل )

المياه المسحوبة والمدفوعة، إن ارتفاع تركيز الملوثات بدرجة اكبر عند خروج النهر من المدينة  
. وكذلك ارتفاع تركيز الكلوريد في موقع (11)عند منطقة البوسيف وصوال إلى منطقة حمام العليل

ت مجاري حمام العليل حيث حمام العليل قليال فأنه يعزى الى وجود العيون الكبريتية وفضال
في اليوم من   غم/فرد(6إن الفضالت التي يطرحها اإلنسان تحتوي على ما يقارب ) (14)ذكر

الكلوريد والتي تؤدي الى رفع ايونات الكلوريد في مياه المجاري. أما بالنسبة لتأثير المواسم على  
( فقد جاءت أعلى القيم  2شكل )( وال4قيم معدالت الكلوريد ولكال نوعي المياه وكما في الجدول )

ملغم/لتر( واقل القيم هي في فصل الربيع وبمعدل 23.42في فصل الصيف وبمعدل )
ملغم/لتر( للمياه المسحوبة، أما بالنسبة للمياه المدفوعة فأن أعلى القيم هي في فصل 16.70)

ن ارتفاع  ملغم/لتر(. إ17.20ملغم/لتر( واقل القيم في فصل الشتاء )23.25الصيف بمعدل ) 
القيم في فصل الصيف لكال النوعين من المياه وانخفاضها في فصلي الشتاء والربيع يعود الى  
االختالف في تصريف النهر حيث وجد من حسابات التصريف لنهر دجلة في مدينة الموصل أن  
معدل التصريف يزداد في موسم األمطار حيث يصل الى اربعة أضعاف معدله في فترة  
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. وبصورة عامة فأن تركيز الكلوريد في المياه المسحوبة والمدفوعة ولجميع المواقع  (15)الصهيود 
 والمواسم هي ضمن المعايير األوربية والعالمية لمياه الشرب.

  
تتميز المياه العراقية غالبا بارتفاع تراكيز الكبريتات فيها بسبب كثرة وجود  :الكبريتات -5

 وكذلك كثرة وجود العيون الكبريتية التي تصب في نهر دجلة، الطبقات الجيولوجية الكبريتية فيها
( ومن خالل فحص الكبريتات واستنادا الى اختبار دنكن نالحظ بان معدل 2و  1من الجداول )و 

ملغم/لتر( والمعدل للمياه المدفوعة هو  69.13الكبريتات في المياه المسحوبة هو ) 
حيث وجد بان   (61)ن القيم التي حصل عليهاملغم/لتر( حيث نجد بأن هذه القيم هي ضم 68.62)

  إن  ( ملغم/لتر.120.4-41.4قيم الكبريتات لمياه نهر دجلة في منطقة المشراق تتراوح بين )
بعمليات المعالجة  تتأثر الكبريتات ال  أنيعني  والمدفوعةتقارب قيم الكبريتات للمياه المسحوبة 

قيم الكبريتات تقع ضمن   أنول عليها تؤكد التي تم الحصالنتائج االعتيادية لمياه الشرب. 
والمياه السطحية   األنهارالكبريتات توجد في  إنوالعالمية لمياه الشرب.  األوربيةالمواصفات 

وقد حدد تركيز الكبريتات   إليهاالمياه المالحة  أونتيجة لتصريف مياه المجاري ومياه المبازل 
الموقع على قيم   لتأثير. أما بالنسبة (11)حيةالمياه السط أوملغم/لتر( في مياه الشرب 200)

( واستنادا الى اختبار  1( والشكل )3معدالت الكبريتات لكال النوعين من المياه وكما في الجدول )
ملغم/لتر( للمياه 72.75القيم معنويا في موقع حمام العليل بمعدل ) أعلى جاءت دنكن فقد 

الجديد بمعدل متساوي هو   واأليسر وبروي المسحوبة وجاءت أقل القيم معنويا في موقعي ا
  أعلى وتتالزم هذه القيم مع معدالت المياه المدفوعة ولنفس المواقع فكانت  ملغم/لتر(67.75)

ملغم/لتر( في موقع حمام العليل للمياه المدفوعة واقل قيمة هي في  71.5قيمة للكبريتات بمعدل )
ارتفاع   إن ( ملغم/لتر على التوالي.67.0و  67.5الجديد بمعدل ) واأليسرالموقعين اوبروي 

تراكيز الكبريتات في موقع حمام العليل يعزى الى مياه المجاري التي تطرح وكذلك العيون 
أن تركيز الكبريتات في العيون الكبريتية الموجودة في  (17)الكبريتية المتواجدة هناك حيث ذكر

ت التحلل للمواد العضوية البروتينية  كما إن عملياملغم/لتر(. 1641) إلى مدينة الموصل يصل 
الالهوائية تؤدي إلى تكوين مركبات الكبريت ومنها غاز كبريتيد الهيدروجين والذي عند تعرضه  

زيادة تركيز الكبريتات، أما عدم  للضروف الهوائية يؤدي إلى تكوين حامض الكبريتيك والى 
فتعمل ايونات   NACالشرب العراقية فيعود إلى قابلية معادلة الحامضية لمياه  PHانخفاض قيم 

البيكاربونات على معادلة الحامض المتكون وعند زيادة تركيز الحامض فأن مركبات الكربون في  
. أما بالنسبة لتأثير  PHـ الترسبات القاعدية للنهر أو في المواد العالقة تتفاعل معه وتمنع هبوط أل

من المياه فقد جاءت أعلى القيم في فصلي  نالمواسم على قيم معدالت الكبريتات ولكال النوعي 
ملغم/لتر( وأقل القيم في فصل الربيع بمعدل  82.25الصيف والخريف وبمعدل )
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ملغم/لتر( للمياه المسحوبة وهذه القيم مقاربة جدا للمياه المدفوعة للمستهلك حيث أن 41.50)
تر على التوالي. ( ملغم/ل81.5و 82.00أعلى القيم هي في فصلي الصيف والخريف بمعدل )

أن ازدياد نسبة الكبريتات في فصلي الصيف والخريف وانخفاضه في فصل الربيع يعود الى  
 (81)انخفاض منسوب نهر دجلة في فصلي الصيف والخريف وارتفاعه في فصل الربيع كما ذكر

يدروجين  البكتيريا الموجودة في مياه المجاري لها القابلية على أكسدة كبريتيد اله أنواعأن بعض 
 : الى حامض الكبريتيك كما في المعادلة التالية

H2S  + 2O2   ----Bacteria-------   H2SO4                                                   

والمدفوعة ولجميع المواقع والمواسم هي ضمن المعايير   ةتراكيز الكبريتات في المياه المسحوب إن
 .الشرب والعالمية لمياه  األوربية

 
إن وجود العسرة الكلية لها عالقة بالوقاية من اإلصابة بأمراض القلب  :العسرة الكلية -6

من  و  والشريان التاجي ولكن الزيادة في تراكيزها لها تأثيرات سلبية إذ تسبب الطعم الغير مستساغ، 
ان المعدل ( ومن خالل فحص العسرة الكلية واستنادا الى اختبار دنكن نالحظ ب2و  1الجدول )

  210.71وللمدفوعة هو ) (ملغم/لتر 211.65) العام لقيم العسرة الكلية للمياه المسحوبة هو
مؤقتة تنتج عن وجود بيكربونات الكالسيوم  الملغم/لتر( والعسرة قد تكون دآئمية أو مؤقتة و 

وقد  (منترات الكالسيوم والمغنسيو و  كلوريدات ، كبريتات ) وجود  والدائميه تنتج عن المغنيسيوم
بالنسبة لتأثير   أما. (11)ملغم/لتر (500 -200حددت المواصفة القياسية العراقية العسرة بحوالي )

( 1( والشكل )3المواقع على قيم معدالت العسرة الكلية لكال النوعين من المياه وكما في الجدول )
بمعدل   يلفي موقع حمام العل واستنادا الى اختبار دنكن فقد جاءت أعلى القيم معنويا 

.  ملغم/لتر( 211وأقل القيم معنويا في األيسر القديم بمعدل )  ملغم/لتر( للمياه المسحوبة213.65)
ارتفاع قيم العسرة الكلية معنويا في موقع حمام العليل هو نتيجة وجود العيون الكبريتية ومياه   إن

رة الكلية في بعض  حيث وجد بأن تركيز العس (91)المجاري لمنطقة حمام العليل وهذا ما أكده
ملغم/لتر(. أما بالنسبة لتأثير المواقع على  1820العيون الكبريتية لمدينة الموصل يصل الى )

القيم معنويا في حمام العليل وبمعدل  أعلى جاءت المياه المدفوعة للمستهلك فقد 
  -210.25الباقية بمعدل ) ملغم/لتر( واقل القيم معنويا هي متقاربة للمواقع الثالث 211.75)

ملغم/لتر. وبصورة عامة فأن قيم العسرة الكلية في المياه المسحوبة من النهر هي  (210.62
تحديد للعسرة   أيمن مثيالتها من المياه المدفوعة للمستهلك، وال يوجد في الوقت الحاضر  أعلى

بالمعايير   (في المياه الخام السطحية في حين تحدد العسرة الكلية في المياه المعالجة )مياه الشرب 
  -0)فيعتبر الماء يسر،قليل العسرة، متوسط العسرة وشديد العسرة أذا كان تركيز العسرة  :التالية
أما بالنسبة لتأثر   .(61)( ملغم/لتر على التوالي500 -201و  200 -101، 100 -56، 55
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( فقد  2) ( والشكل4المواسم على قيم معدالت العسرة الكلية لكال نوعي المياه وكما في الجدول )
ملغم/لتر( واقل القيم في فصل الربيع  251القيم معنويا في فصل الخريف وبمعدل )  أعلى ت جاء

ت معنويا للمياه المدفوعة فقد جاء األعلى أما النسبة  ملغم/لتر( للمياه المسحوبة.168.5وبمعدل )
ملغم/لتر( وأقل معدل في فصل الربيع وهو  249.25فصل الخريف وبمعدل ) في
حيث وجد بأن   (61)إليهأن هذه النتائج تتفق مع ما توصل  لغم/لتر( للمياه المدفوعه.م166.25)

فصل الخريف وأقل القيم في فصل الربيع. وقد  في القيم للعسرة الكلية لمياه نهر دجلة هي أعلى
يعزى السبب في هذا الى االرتفاع في منسوب النهر والفيضانات في فصل الربيع والتي تؤثر  

وبصورة عامة نالحظ التالزم بين قيم العسرة   .(81)العسرة الكلية بسبب عامل التخفيف  على تركيز
الكلية ولجميع المواقع والمواسم للمياه المسحوبة والمدفوعة والقيم تكون اقل بقليل للمياه المدفوعة  

  العسرة في  إزالة للمستهلك من قيم المياه المسحوبة من النهر وذلك بسبب عدم التركيز على 
تركيز العسرة الكلية في المياه المسحوبة والمدفوعة ولجميع المواقع  إن محطات تصفية المياه. 

والعالمية لمياه الشرب, أما بالنسبة للمواصفة القياسية   األوربيةوالمواسم هي ضمن المعايير 
لغم/لتر(  م200المقبول وهو ) األعلى( فأن تركيز العسرة الكلية قد تجاوز الحد 417العراقية رقم )

 وخاصة في فصلي الخريف والصيف ولجميع المواقع.
 
( ومن خالل فحص القاعدية واستنادا الى اختبار دنكن  2و 1من الجدول ) :القاعدية -7

ملغم/لتر(  136.25المتعدد المدى نالحظ بان المعدل العام لقيم القاعدية للمياه المسحوبة هو )
هذه النتائج المتقاربة بين نوعي المياه تدل على أن  إنملغم/لتر(. 136.31)  وللمياه المدفوعة هو

وتعزى قاعدية الماء الى وجود  .(12)بعمليات المعالجة االعتيادية لمياه الشرب  تتأثر القاعدية ال
وتـأتي أهمية القاعدية في   ،وايونات الهايدروكسيل والكاربونات تراكيز مختلفة من البيكاربونات 

النسيجية عند ترسيب المواد الغرينية أثناء معالجة مياه الشرب، الة الحأنها تساعد على تكوين 
وتكون كافية   اإلنسان فسيولوجية عند  إزعاجات كذلك يجب أن تكون قليلة بحيث ال تسبب أية 

الموقع على قيم معدالت القاعدية ولكال النوعين من   لتأثيرأما بالنسبة  .(81)لمعالجة الماء كيميائيا
( فقد جاءت القيم متقاربة جدا لكافة المواقع وللمياه 1( والشكل )3الجدول )المياه وكما في 

موقع حمام العليل بمعدل   ي المسحوبة والمدفوعة حيث جاءت أعلى القيم معنويا ف
ملغم/لتر( وأقل القيم في موقع  136ملغم/لتر( ثم يليها االيسر القديم والجديد بمعدل )137)

السبب في االرتفاع في موقع حمام العليل الى مياه مجاري   ملغم/لتر(، ويعزى 135.5اوبروي )
في   الى انخفاض منسوب نهر دجلة إضافةحمام العليل وكذلك العيون الكبريتية الموجودة هناك 

تلك المنطقة، أما بالنسبة لتأثير المواسم على قيم معدالت القاعدية ولكال النوعين من المياه كما  
متقاربة جدا لكافة المواسم ولنوعي المياه   أيضاالقيم  جاءت قد ( ف2( والشكل )4في الجدول )
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ملغم/لتر( ثم  137القيم معنويا في فصل الخريف بمعدل ) أعلىحيث جاءت  ةوالمدفوع ةالمسحوب
  -134ملغم/لتر( وأقل القيم معنويا في فصل الربيع بمعدل )136فصل الشتاء والصيف بمعدل )

انخفاض القيم في فصل الربيع يعزى   إن مدفوعة على التوالي،(ملغم/لتر للمياه المسحوبة وال135
 األمطار بأن معدل التصريف يزداد في موسم  (51)الى الزيادة في تصريف نهر دجلة حيث وجد 
ود ويزداد في فترة الفيضانات الى سبعة أمثال ما  يالى اربعة أمثال ما كان عليه في موسم الصه

تحديد لتراكيز القاعدية الخاصة لمياه الشرب ولكن عندما   وال يوجد ود. يهو عليه في موسم الصه
( في المياه السطحية 8.5 -6ملغم/لتر( ودرجة الحموضة بين )500تكون المواد المذابة بتركيز )

وقد أثبتت الدراسات  .(91)ملغم/لتر(30عندئذ يجب أن ال تقل القاعدية في المياه السطحية عن )
ملغم/لتر( فأن  500ازدادت القاعدية في مياه الشرب عن تركيز ) المتعلقة بنوعية المياه أنه لو

( ملغم/لتر  500 -30تلك المياه ستكون غير مقبولة للمستهلك، وعليه يمكن اعتماد القيم )
، لذا فان تراكيز (12)كمعدل مناسب لتركيز القاعدية في المياه السطحية والتي تجهز مياه الشرب 

 المدفوعة تعتبر ضمن المواصفات المسموح بها في مياه الشرب.القاعدية في المياه المسحوبة و 
 
( ومن خالل فحص التوصيل الكهربائي الى اختبار  2و 1من الجدول ) :التوصيل الكهربائي -8

دنكن نالحظ بان المعدل العام لقيم التوصيل الكهربائي للمياه المسحوبة هو  
( وتعتبر هذه القيم متقاربة  يكروموز/سمما 393.18)وللمياه المدفوعة  (مايكروموز/سم405.68)

كثيرا بعمليات المعالجة االعتيادية لمياه   تتأثر جدا وتدل على أن قيم التوصيل الكهربائي ال
 األمالح المختلفة فيها، وأهم هذه  األمالحالشرب، ويعزى التوصيل الكهربائي للمياه الى وجود 

المواقع على قيم   لتأثيرأما بالنسبة  .(20)نيسيومالصوديوم والكالسيوم المغ كبريتات و هي كلوريدات 
( حيث 1) ( والشكل3معدالت التوصيل الكهربائي ولكال النوعين من المياه وكما في الجدول )

للمياه المسحوبة ولجميع المواقع،وهذه  مايكروموز/سم (410 -403نالحظ بأن القيم تتراوح بين )
، حيث وجد بأن معدل قيم التوصيل الكهربائي لمياه  (61)إليهاالقيم تقع بين النتائج التي توصل 

أما بالنسبة للمياه   .مايكروموز/سم (578 -320نهر دجلة عند منطقة المشراق هي ما بين )
المدفوعة فكانت قيم التوصيل الكهربائي متقاربة جدا وأقل بقليل من قيم المياه المسحوبة من  

للمستهلك ولجميع  المدفوعةللمياه  ز/سممايكرومو  (398 -389النهر حيث تراوحت بين )
المواسم على قيم معدالت التوصيل الكهربائي ولكال نوعي المياه وكما  لتأثيرالمواقع.أما بالنسبة 

الصيف والخريف وهي   ،القيم في فصول الشتاء أعلى( فقد جاءت 2( والشكل )4في الجدول )
في   (مايكروموز/سم 342بمعدل ) واقل القيم هي  مايكروموز/سم (433و 425، 421بمعدل )

فصل الربيع للمياه المسحوبة. أما بالنسبة للمياه المدفوعة فكانت متالزمة ومقاربة لقيم التوصيل  
والخريف   لصيف،االكهربائي للمياه المسحوبة ولنفس المواسم فجاءت بنفس الفصول وهي الشتاء
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 (مايكروموز/سم322لقيم هي )واقل ا مايكروموز/سم (424و 415، 410القيم وبمعدل ) بأعلى
حيث وجد بان  (13)في فصل الربيع للمياه المدفوعة. أن هذه القيم جاءت مطابقة لما حصل عليه

القيم العالية للتوصيل الكهربائي لمياه نهر دجلة في منطقة المشراق كانت في فصل الخريف  
والشتاء الى عامل  انخفاض القيم في الربيع فيعزى السبب يواقلها كان في فصل الربيع و 

التخفيف وكذلك زيادة معدالت تصريف نهر دجلة الذي يصل في موسم الفيضان الى سبعة  
ليس هناك معايير لقيم التوصيل الكهربائي بالنسبة   .(51)ود يما هو عليه في موسم الصه أمثال

لكهربائي  ملغم/لتر( يكون التوصيل ا500) المذابة لمياه الشرب ولكن عندما يكون تركيز المواد 
( وعليه فان التوصيل الكهربائي في مياه الشرب اقل من مايكروموز/سم750أقل من )

 (. مايكروموز/ سم750)
من خالل كافة النتائج يتضح بان كافة القيم التي أخذت للعينات المدروسة من ناحية  

العالمية المعتمدة و  األوربيةتتفق مع المعايير  األربعةوالمواسم  األربعةنوعية المياه في المواقع 
وأن هذه المياه المدفوعة للمستهلك هي مالئمة للشرب ولالستهالك في مدينة الموصل. وأن جميع 

( لمياه الشرب، عدا الزيادة الطفيفة  417هذه الصفات مطابقة للمواصفات القياسية العراقية رقم )
في فصلي الخريف  المسموح به وخاصة األعلى( وهي الحد ملغم/لتر200للعسرة الكلية عن )

( بأن لنوعية المياه تأثير معنوي عالي  2والصيف ولجميع المواقع. ويالحظ من الجدول رقم )
 . على الكالسيوم بينما لم تؤثر نوعية المياه على بقية العينات المدروسة في المياه بنوعيها
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