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  شمال شرق العراق/ مخمور  –نوعیة المیاه لتقیم میاه أبار مختارة في حوض دیبكة  استخدام دلیل
  عمر نبھان عبد القادر

  جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات / المواردالمائیةقسم علوم التربة و
  

  الخالصة
را ،ستة منھا بئ ١٣بصیغة الوسط الھندسي لتصنیف میاه  (WQI)نوعیة المیاه  استخدم دلیل

 –سطحیة تخترق خزان العصر الرباعي والباقي ابار عمیقة  تخترق خزان انجانة  في حوض دیبكة 
نوعیة المیاه لل艾رب انھا تراوحت بین الصنف الردي الى الجید   مخمور أظھرت نتائج احتساب دلیل

كان ضمن   ١٣، حیث صنفت االبار السطحیة ضمن الصنف الجید باستثناء البئر  %٨٩,٨-%١٢,٢
صنفت  ٤و ٢الصنف الردي ، اما االبار العمیقة فصنفت ضمن الصنف الردي لل艾رب باستثناء البئرین 

نوعیة المیاه للري فقد ترواحت بین الصنف المقبول الى  اما دلیل.والمقبول على التوالي  ضمن الجید
ن الممتاز والجید وكانت جمیع االبار العمیقة والسطحیة ضمن الصنفی % ٩٣,٢-%٥١,٦الممتاز

ا وجد عند تطبیق التحلیل كم .صنفت ضمن الصنف المقبول للري ٧و٦باستثناء البئرین العمیقین  
لعینات میاه االبار المدروسة یعود الى ثاثیر  نوعیة المیاه ل من التغایرالكلي% ٨,┗٨ ان العاملي

ھذه ونسبة امتزار الصودیوم  و ریدالكلو، ،الصودیوم الملوحة ،العسرة الكلیة ،الكالسیوم ، المغنسیوم
  .نوعیة المیاه للمنطقة  دلیل في تدھور المتغیرات تعتبر من اكبر المساھمین 

  
  المقدمة

كم جنوب 艾رق مدینة الموصل على   ┗٧یعتمد سكان حوض دیبكة ومخمور الذي یبعد حوالي 
والسیول وتستخدم ھده  المیاه الجوفیة ب艾كل كبیر واسع خاصة في موسم الصیف اذا تنعدم االمطار

من الم艾اكل التي تعترض استغالل المیاه الجوفیة ھي مھمة التحري عن . المیاه في اإلغراض المختلفة
موقع الخزان المائي وامتداده ونوعیة الصخور الخازنة ، ھذا من جھة ومن جھة اخرى دراسة محتوى 

تعانیھ  التلوث الذيل استخدامھا وكذلك مستوى المیاه الجوفیة من االمالح الذائبة المختلفة التي تحدد مجا
 . )┗┗┗٢واخرون ، Shah( سب طرح المیاه الصناعیة والمدنیةھذه المیاه بسب استخدام االسمدة او ب

على انھ  (water quality index WQI)نوعیة المیاه  دلیل )١٩٨٤( Todinoو   Lohni عرف
المیاه الي جسم مائي من بین عدد كبیر من  یعبر عن نوعیةقم في الغالب مجرد من الوحدات ، ر

یمتاز  باسلوب  ┗┗١-┗المحددات الفیزیائیة والكیمیائیة والبایولوجیة الى رقم منفرد یتراوح بین
 Bhargava (استخدم . بالبساطة من خالل صیغ ریاضیة، ویعد اداة للتخاطب في مجال نوعیة المیاه

في الھند باستخدام اسلوب دالة الحساسیة وذلك  (Ganga)نوعیة المیاه لتقیم میاه نھر  دلیل) ١٩٨٣،
 و Al-Rawi اما ) .١-┗(بتحویل قیم المتغیرات تبعا للمواصفات العالمیة الى مقیاس یترواح بین 

Shihab )أجرى  .ر دجلة في مدینة الموصل نوعیة المیاه كاداة الدارة میاه نھ فقد استخدم دلیل) ١٩٩٤
) Abdul Qader U.N و Gazal.I.K،تقیم ھیدروكمیائي لمجموعة من االبار في حوض )  ٦┗┗٢– 

في المیاه ھي كبریتات المغنسیوم  األمالحمن  أنوا熬 أربعةحیث تمیزت المنطقة بوجود دیبكة مخمور 
بترتیب ) ٧┗┗٢( Shihabكما قام  .،كبریتات الكالسیوم ، بیكاربونات المغنسیوم وكبریتات الصودیوم 

ى خمس مجامیع نوعیة المیاه للري حیث قسم ھده االبار ال نینوى حسب دلیلبئرا في محافظة  ٧٨
ضمن الصنف الردي جدا % ٣٧,٢نوعیة المیاه للري وكانت اعلى نسبة من االبار  باالعتماد على دلیل

نوعیة المیاه الجوفیة الغراض  الیجاد دلیل یھدف ھذا البحث. ضمن الصنف الممتاز% ١٤,١واقلھا 
مخمور وعمل وتصنیف –مجموعة من  االبار السطحیة والعمیقة  في حوض دیبكة ال艾رب والري ل

  .لھذه االبار
ینك艾ف في منطقة الدراسة تكوینات جیولوجیة متفاوتة :  ة وھیدروجیولوجیة منطقة الدراسة جیولوجی

یة من اھم االعمار حیث یعد  تكوین االفانة  اقدم التكوینات المنك艾فة في طیة قرة خوخ  وتعتبر ھذه الط
التراكیب الجیولوجیة في منطقة الدراسة ھي طیة محدبة  متناظرة مزدوجة الغطس وتتالف من ثالث 

م فوق مستوى سطح البحر وھذ الطیة تقسم منطقة الدراسة الى  ٨٧٥ویبلغ اعلى ارتفا熬 لھا قباب 
  دیبكة  حوض
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  ┗١┗٩/٢/┗٢وقبولھ  ┗١┗٨/٦/٢تاریخ تسلیم البحث 
 الصخریة خمور في الغرب وتعتبرھذه الطیة المصدر الرئیسي لتغذیة المكا艾ففي ال艾رق وحوض م

للطبقات الحاملة للمیاه ، في حین تمثل ترسبات العصر الرباعي احدث الترسبات  اذا تغطي معظم 
، اھم التكوینات الجیولوجیة في منطقة الدراسة مرتبة من االقدم الى ) ١ال艾كل ( اجراء منطقة الدراسة 

الفتحة ، االنجانة ، المقدادیة ، باي حسن باالضافة الى ترسبات العصر الرباعي والتي  تكاوین االحدث
تضم ترسبات المصاطب النھریة ، رواسب مختلفة المن艾ا،رواسب المنحدرات، رواسب السھل 
الفیضي،و ترسبات الجریان السطحي وتتالف ب艾كل عام من الطین ،الغرین ،الرمل والحصى المستدیر 

   سوم الثانوي وبعض القطع الضخریةي یتكون من السیلكا والحجر الجیري كما یحتوي على الجبالذ
Sisskian)١٩٩٢ (.  

  

  
  )١٩٩٦، (Anonymousالخارطة الجیولوجیة لمنطقة الدراسة عن ) ١(ال艾كل   

  
ل من الناحیة الھیدروجیولوجیة یقع كل من حوض دیبكة ومخمور ضمن طیة مقعرة طویلة ال艾ك       

   م┗٩-┗١مكونة سھال مغطى بالترسبات النھریة القدیمة والحصى والجبسوم ویقدر سمكھا بین 
ویتاثر بالغالب  ت艾كل ترسبات العصر الرباعي خزانا علویا مفتوحا) ┗١٩٩ ،االنصاري واخرون(

بنظام السقي ونمط الساقط المطري المحلي ویتكون ھذا الخزان من ضخور فتاتیة ویكون اقصى سمك 
ھا الخزان في مناطق وسط الحوض ویتناقص باالبتعاد عنھ ویعتبر الخزان الثانوي في منطقة الدراسة  ل

ویلیھ تكوینات العصر الثالثي المتمثلة بخزانات باي حسن ، المقدادیة وانجانة وتكون في الغالب مكامن 
زان الرئیسي في منطقة مائیة 艾بھ محصورة یمكن استغاللھا بالمستوى الثاني ویعتبر خزان انجانة الخ

الدراسة حیث یفصلھ عن خزان العصر الرباعي بطبقات سمیكة  من  الطین والسلت  بسمك یتراوح 
م ویكون االتجاه العام لجریان المیاه ┗٥ -┗١تتراوح أعماق مناسیب المیاه الجوفیة بین  .م ٢٥-٥بین 

لى بینما في حوض مخمور یكون الجوفیة في حوض دیبكة یكون من طیة قرة خوخ باتجاه الزاب االع
  )┗١٩٩،االنصاري واخرون (االسفل  اتجاه جریان المیاه من طیة قرة جوخ بتجاه نھر دجلة والزاب
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  مخمور عن–میاه االبار في منطقة دیبكة  الكیمیائیة لعینات  نتائج التحالیل :)١(الجدول 
) Abdul Qader U.N و Gazal.I.K،٦┗┗٢ (  

 ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ رقم البئر
االیصالیة 
  الكھربائیة

 سم/مایكرموز
١٦٧٤ ١٤٥٩ ١٤٦٢ ٥٨٦ ١٢٢٥ ١٢٠٩ ٢٧٥٠ ٣٧٥٠ ١٦٧٠ ١٣٦٦ ١٩٠٦ ٧٩٢ ١٧٢٣ 

األمالح 
  الذائبة الكلیة

 لتر/ملغم
١٠٧١ ٩٣٣ ٩٣٥ ٣٧٥ ٧٨٤ ٧٧٤ ٢٠٠٧ ٢٧٣٧ ١٢١٩ ٩٩٧ ١٣٩١ ٥٧٨ ١٢٥٧ 

االسس 
 ٧,٦ ٧,٤ ٧,٣ ٨ ٧,٧ ٨ ٧,٢ ٧,٧ ٧,٤ ٧,٦ ٧,٢ ٧,٧ ٧,٦ الھیدروجیني

  العسرة الكلیة
 ٤٢٠ ٣٧٠ ٣٨٠ ٢٣٠ ٣٦٠ ٣٤٠ ٩٧٢ ١٦٨٠ ٨٢٠ ٤٠٠ ٧٥٠ ٢٦٠ ٦٦٠ لتر/ملغم

  الكالسیوم
 لتر/ملغم

٣٩ ٢٩ ٤٥ ٣٢ ٤٢ ٢٨ ٢٠٩ ٢٤٠ ١٦٠ ٤٠ ١٢٠ ٣٢ ٩٦ 

  المغنسیوم
 ٧٧ ٧١ ٧٤ ٤٤ ٧١ ٧٣ ٨٧ ١٦٤ ٧٩ ٧٣ ١٠٩ ٤٣ ١٠٢ لتر/ملغم

  الصودیوم
 ٢١٠ ١٩ ٦,٥ ١٥ ٧,٥ ٨ ٦١ ٥١ ٢٥ ١١٨ ٩٥ ٤٠ ٩٧ لتر/ملغم

  البیكاربونات
 ٢٨٠ ١٩٥ ٢٠٠ ٢٠٣ ٢٠٠ ١٨٠ ١٨٨ ٢٩٦ ٢٣٤ ١٧٢ ٢٠٠ ١٦٠ ١٥٦ لتر/ملغم

  الكبریتات
 ٥٧٦ ٢٢٣ ٢٥٠ ٩٥ ٢٢٦ ٢٢٤ ٥٣١ ٥١٣ ٣٩٧ ٤٢٢ ٦٩٠ ١٣٤ ٦٩١ لتر/ملغم

  الكلورید
 ٥٠ ٢٠ ٢٥ ٢٢ ٣٠ ٢٥ ١٦٧ ٣٦٠ ٨٦ ٥٠ ١٤٠ ٤٣ ٧٨ لتر/ملغم

  
  مواد البحث وطرائقھ

 مخمور –بئرا  موزعة ضمن حوض دیبكة ١٣االعتماد على نتائج التحالیل الكیمائیة لـ تم 
اعتمد ت صیغة الوسط  )٦┗┗٢(Gazal.I.K و Abdul Qader U.N ماخودة عن )١الجدول (

نوعیة المیاه  الیجاد دلیل )١٩٨٣( Bhargavaالمقترحة من قبل   ( Geometric mean)الھندسي 
  وحسب المعادلة

 
  )  ┗┗١-┗(نوعیة المیاه وتتراوح قیمتھ بین  او دلیل  معامل:    WQI ن حیث ا

fi(pi)                : قیمة دالة الحساسیة Sensitivity function   لكل متغیر وتترواح قیمتھا بین )
┗-١ (  

n               :نوعیة  دلیلاذ ان القیمة العالیة ل لمتغیرات الداخلة في حساب دلیل نوعیة المیاهعدد ا
 إلغراضنوعیة المیاه  دل على نوعیة ردیئة ،الیجاد دلیلالمیاه تدل على نوعیة جیدة للمیاه وبعكسھ ت

 (Anonymousال艾رب تم اختیار ثمانیة محددات باالعتماد على محددات منظمة الصحة العالمیة 
ریدات ، الكالسیوم ، الصودیوم الذائبة الكلیة ، العسرة الكلیة ، الكبریتات، الكلو األمالح(وھي  )١٩٨٣،

على  أعالهوقد تم رسم منحنیات دالة الحساسیة لكل من المتغیرات ) والدالة الحامضیة   ، والمغنسیوم
والتركیز االعلى  .Maximum  desirable conc) ( اساس االلتزام بالتركیز االعلى المرغوب بھ

حساب دالة الحساسیة لكل المتغیرات حیث تم ) ( .Maximum  permissible conc المسموح بھ 
نوعیة المیاه ولجمیع النماذج  المعایرة  الداخلة  في حساب دلیلبعد تسقیط قیم التراكیز على منحنیات 

اما بالنسبة . نوعیة المیاه لل艾رب ت المعایرة المستخدمة لحساب دلیلالذي یوضح منحنیا)  ٢ال艾كل(
د تم اختیار ستة محددات باالعتماد على محددات منظمة الري فق إلغراضنوعیة المیاه  لحساب دلیل
الكھربائیة، الدلة  االیصالیة(  و艾ملت) ١٩٨٩، Westcotو  (FAOAyers واألغذیةالزراعة 

واالخیرة تم احتسابھا  )الحامضیة ، الكلوریدات ، البیكاربونات ، الكبریتات ونسبة امتزاز الصودیوم
 ) ٤,٤ – ١٢,┗( لتر وتراوحت بین /مكافي  بوحدة ملي

        SAR= Na/ ( Ca+Mg)/2)0.5       
  

نوعیة المیاه للري ولجمیع  المتغیرات الداخلة في حساب دلیل یتم حساب دالة الحساسیة لكل
  . الذي یوضح منحنیات المعایرة المستخدمة لحساب معامل نوعیة المیاه للري )٣(ال艾كل الحظ  ،النماذج
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الة  الحساسیة الخاصة باستخدام المیاه الغراض ال艾رب باالعتماد على منحنیات د: ) ٢(ال艾كل 

  محددات منظمة الصحة العالمیة 

  

  
الري باالعتماد على منظمة  ألغراضالمیاه منحنیات  دالة  الحساسیة الخاصة  باستخدام  :)٣(ال艾كل 

  واألغذیةالزراعة 
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عیة المیاه لل艾رب والري في نو وتصنیفھا حسب دلیل مواقع االبار خارطة موضح علیھا) ٤(ال艾كل 

  مخمور –دیبكة  حوض
 

  النتائج والمناقشة 
أظھرت نتائج احتساب معامل نوعیة المیاه إلغراض ال艾رب إن نوعیة المیاه االبار المدروسة تقع        

یضم میاه لمعامل نوعیة المیاه ، النو熬 األول  )١٩٨٣( Bhargavaضمن ثالثة أنوا熬 حسب تصنیف 
) ٢ الجدول(الحظ   %٣٩,٩٦-%١٢,٢نوعیة المیاه بین ردیئة لل艾رب حیث تراوحت قیم دلیلاالبار ال

كان سطحیا وجمیع االبار عمیقة باستثناء البئر األخیر  ١٣،٧،٦،٥،٣،١وتضمنت االبار المرقمة 
نوعیة المیاه لھده االبار الى كون المتغیرات المتمثلة بـ االمالح الدائبة الكلیة  ویعود سبب انخفاض دلیل

TDS   والعسرة الكلیةTH   و الكبریتاتSO4   قد تجاوز تركیزھا الحد االعلى المسموح بھ الغراض
نوعیة  وبالتالي انخفاض قیمة دلیل) ٥(ل ادى الى خفض قیمة دالة الحساسیة الحظ ال艾ك ال艾رب مما

فقط وكانت قیمة معامل نوعیة  ٤لمیاه ، اما النو熬 الثاني فضم میاه المقبولة لل艾رب وتمثلت بالبئر رقم ا
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وكانت قیمة دالة الحساسیة لھ متوسطة حیث ان تراكیز ا لمتغیرات لم تتجاوز االحد  ٥١المیاه لھ 
نوعیة  حت قیم دلیلجیدة لل艾رب حیث تراو االعلى المسموح بھ ، اما النو熬 الثالث فضم نوعیة میاه

وجمیع االبار كانت سطحیة  ٩،٨،٢،┗١٢،١١،١وضمت االبار  %٨٩,٨  -%٧٤,٦المیاه بین 
لمتغیرات الداخلة في حساب باستثناء البئر االخیر كان عمیقا حیث كانت قیم دالة الحساسیة مرتفعة ل

لحد األعلى المرغوب  حیث ان تراكیزھا لم تتجاوز ا) ٥ ال艾كل (كلي الغراض ال艾رب  الحظ ال الدلیل
  .فیھ

 
  نوعیة المیاه لالبار الغراض ال艾رب والري  نتائج احتساب دلیل : )٢(الجدول 

  تصنیف دلیل
 قیم معامل نوعیة  المیاه للري قیم معامل نوعیة المیاه لل艾رب معامل نوعیة المیاه

  % ┗٤اقل من 
 ردي

=  ١بئر
٣٢,٩٦  

  ٢٨,٤٦=٣بئر
 ٤┗,٢٨=٥بئر

  ١٢,٢= ٦بئر
  ١٩,٥= ٧بئر
 ٣١,٢١= ١٣بئر

 

٥-٤١┗%  
 حدي

  

٧-٥١┗%  
 مقبول

  ٥١,٣٤=٦بئر  ٥١,٢٣=٤بئر 
 ٦٩,٨=٧بئر

٩-٧١┗ %  
 جید

  ٨٩,٨٧= ٢بئر
  ٧٤,٨٢=٨بئر
 ٤┗,٧٨=٩بئر

  ٨٧,٢٩=┗١بئر
  ٧٤,٦٦=١١بئر
 ٧٧,٤=١٢بئر

  ٧٤,٦٢=١بئر
  ٩┗,٧٢=٣بئر
  ٨٦,١٢=٤بئر

  ٨٣= ٥بئر
 ٨٢,٨٢=٨بئر

  ٨٨,٥٢=٩بئر
  ٨٤,٦٤=┗١بئر
  ٨٩,٧٦=١١بئر
 ٧١,٢=١٣بئر

١-٩١┗┗ %  
 ممتاز

  ٩٣,٢٤=٢بئر 
 ٩١,١٤=١٢بئر

  
نوعیة المیاه إلغراض الري فقد  كانت اعلى من مثیالتھا الغراض ال艾رب وذلك  اما دلیل          

لكون محددات الري ھي اقل ت艾ددا من محددات ال艾رب ، حیث أظھرت نتائج حساب معامل نوعیة 
لى ثالثة أنوا熬  باالعتماد على قیم معامل نوعیة المیاه للري المیاه للري ان میاه ابار المدروسة صنفت ا

یوضح قیم دالة الحساسیة ) ٦(حیث ان ال艾كل  ٦و٧، النو熬 االول یمثل میاه مقبولة للري وتمثلت باالبار
الكھربائیة  فعة الیصالیةنوعیة المیاه للري حیث ان القیمة المرت المتغیرات الداخلة في حساب دلیل لكل

مما ادى الى جعلھا مقبولة  للري  ،اما )  ٦(قیمة دالة الحساسیة الحظ ال艾كل  ى  الى انخفاض نسبیا اد
حیث كانت قیم دالة   ٩,٨,٥,٤,٣,١,┗١٣,١١,١ النو熬 الثاني فتمثل بالنوعیة الجیدة للري وتمثل باالبار

اما  %٨٩,٦-%٧١,٢الحساسیة لھ مرتفعة وبالتالي ارتفا熬 معامل نوعیة المیاه  التي تراوحت بین 
حیث كانت قیم دالة  ١٢و٢النو熬 االخیر فتمثل بنوعیة المیاه الممتازة للري ووجدت في البئرین 

 ٩٣و %٩١نوعیة المیاه للري عالیة جدا وتراوحت بین  فعة جدا وبالتالي كانت قیمة دلیلالحساسیة مرت
ودلیل نوعیة المیاه لل艾رب لوحظ عن رسم العالقة بین قیم االیصالیة الكھربائیة  . على التوالي %

على التوالي  ٧٦,┗و ٧,┗ان ھناك عالقة قویة بینھما حیث بلغ معامل االرتباط ) ٨و٧ال艾كل(والري 
كما وجد عند تطبیق . حیث یرتفع قیم دلیل معامل نوعیة المیاه مع انخفاض قیم االیصالیة الكھربائیة 

المدروسة  یتحكمان في نوعیة المیاه االبار ان عاملین رئیسین  Factor analysisالتحلیل العاملي 
 ات میاه االبار المدروسة وكان متمثل بـمن التغایرالكلي الكیمیائي لعین% 艾٥٩,٥كل العامل االول 

،العسرة الكلیة  ،الكالسیوم ،  الكھربائیة كلیة واالیصالیةثاثیر الملوحة المتمثلة بـ لالمالح الذائبة ال
والتي تساھم  دي یتحكم  في نوعیة المیاه االبارال ي االولمثل العامل الرئیسالمغنسیوم والكلورید وھي ت

من التغایر  %٢١,٣ بینما 艾كل العامل الثاني  ).٣الجدول  ( نوعیة المیاه في المنطقة  دلیلفي تدھور
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 یساھم ایضا في تدني دلیل الصودیوم حیثونسبة امتزاز الصودیوم میاه ویعود الى تاثیر في نوعیة ال
  .من العامل االول نوعیة المیاه وبنسة اقل 

  
  نوعیة المیاه لل艾رب بارمرتبة باالعتماد على قیم دلیلقیم دالة الحساسیة لال) ٥(ال艾كل 

  

  
  

  ينوعیة المیاه للر لى قیم دلیلقیم دالة الحساسیة لالبارمرتبة باالعتماد ع) ٦(ال艾كل 
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  لل艾رب واالیصالیة الكھربائیةنوعیة المیاه  العالقة بین دلیل)  ٧(ال艾كل 

  

  
  نوعیة المیاه للري واالیصالیة الكھربائیة العالقة بین دلیل :)٨(ال艾كل 

  
  نتائج التحلیل العاملي للنتائج التحالیل الكیمیائیة بعد اجراء التدویر :)٣(الجدول 

 العامل الثاني األولالعامل  المتغیرات
 ٧┗١,┗ ٠,٩٦١ االیصالیة الكھربائیة

 ٩┗┗,┗ ٠,٩٦٣ الذائبة الكلیة الحاألم
 ١١٢,┗- ٢١٦,┗- الدالة الحامضیة 

 ٤┗┗,┗- ٠,٩٨٩ العسرة الكلیة
 ٧١┗,┗- ٠,٩١٠ الكالسیوم
 ١٣٥,┗ ٠,٩١٩ المغنسیوم
 ٠,٩٩١ ٧٢┗,┗ الصودیوم

 ٣١٣,┗ ٦٤٢,┗ البیكاربونات
 ٦٢٧,┗ ٥٢١,┗ الكبریتات
 ┗٢┗,┗ ٠,٩٧٢ الكلورید

 ٠,٩٨٧ ٧٦┗,┗- نسبة امتزاز الصودیوم
  القیم الذاتیة

Eigen value 
٢,٣٤ ٦,٥٤ 

 ٢١,٣ ٥٩,٥ للتغایر% 
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المیاه الي مصدر مائي حیث انھ یوضح التاثیر عیة المیاه احد وسائل ادارة نو دلیل یعد وعلیھ     
المتكامل لتراكیز المتغیرات والتي تعكس مجال استخدامھا في رقم واحد مما یسھل عمل تصانیف لیس 

میاه ذات مصادر مختلفة وانما من میاه ماخودة من نفس المصدر ولفترات زمنیة مختلفة فقط في 
لمراقبة التغیرات التي تطرا على نوعیة المیاه كما انھ یساعد في عمل مستویات من التصنیف للمیاه 

 أظھرت نتائج احتساب معامل. ولیس االكتفاء  بالقول  مطابق للمواصفات القیاسیة لل艾رب  ام ال 
نوعیة المیاه ب艾كل عام أن االبار السطحیة جیدة لل艾رب بینما االبار العمیقة ردئیة لل艾رب وربما یعود 
السب ان میاه االبار العمیقة في المناطق 艾بھ الجافة والجافة  یكون تركیز االیونات واألمالح اعلى من 

الى أن االبار السطحیة تحصل  االبار الضحلة بسب الحركة البطیئة للمیاه مع زیادة  العمق باإلضافة
على تغدیة مبا艾رة ومتجددة مما یودي الى تقلیل تركیز األمالح بالمقارنة مع الخزان العمیق وزیادة 

في الخزنات العمیقة ) (residence timeزمن تالمس الماء بالمكونات المعدنیة للخزان الجوفي  
  .بالمقارنة مع الخزانات الضحلة 

  
UTILIZE OF WATER QUALITY INDEX TO ASSESSMENT WATER 

WELLS IN DEBAGH-MAKHUMAR PLAIN N-E OF IRAQ 
                                                Umar  N.  Abdul Qader                                         
Dept. of Soil & Water Resources.  /College of Agric. & Forestry / Mosul Univ., 
Iraq 

  
ABSTRACT  

Water quality index (WQI) has been used as a geometric mean method 
to evaluate and classify 13 wells water, six of them are shallow wells and 
penetrate quaternary aquifer, the rest are deep wells and penetrate Injana 
aquifer in  Debagh –Makhumar  Plain in North East of Iraq. Result showed that 
Water quality index for drinking purpose range between 12.2 to 89.8% within 
poor to good class of drinking according to Bhargava classification, all shallow 
wells were classified within good class for drinking except well 13 which was 
classified as poor class. While deep wells were classified within poor class 
except the wells 2 and 4 which were classified within good and fair class , 
respectively.  
Water quality index for irrigation purpose range between 51.6 to 93.2 % within 
fair to excellent class, all deep and shallow wells were classified within 
excellent and good class except the wells  6 and 7 which were classified within 
fair class for irrigation. Factor analysis (FA) was applied to ground water 
chemistry data and showed that 80.8% of the variance in the original data 
belong to the impact of salinity,total hardness,calcium,magnesium, sodium, 
chloride and sodium adsorbtion ratio SAR, these parameters  control of ground 
water quality and contribution to water quality index degradation . 
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