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 نوعية المياه في نهر دجلة ومدى مالئمتهادراسة 
 للشرب في مدينة الموصل

 اإلماملإي محمد فاضل 
 الموصل/ المعهد التقنً  الكٌماوٌةقسم الصناعات 

 
 الخالصة

مدٌنة الموصل اختٌرت عٌنات من  فً لدراسة نوعٌة المٌاه فً نهر دجلة ومدى مالئمتها للشرب
مناطق قرٌبة من مشارٌع  أربعةلنهر وماء مدفوع االستهالك من ماء مسحوب من ا, الماء بنوعٌن 

اوبروي ومشروع حمام  مشروع ,القدٌم األٌسرمشروع ,الجدٌد  األٌسر التصفٌة وهً منطقة مشروع
, ( نٌسان )الربٌع , (كانون الثانً )مواسم هً الشتاء  أربعةالعٌنات على مدى  أخذتوقد .ه امنٌر /العلٌل

 اإلحصائًوكررت العٌنات مرتٌن لتسهٌل عملٌة التحلٌل , ( األولتشرٌن )لخرٌف وا( تموز )الصٌف 
التحلٌل وجد بؤن لنوعٌة المٌاه تؤثٌر معنوي عالً  إجراءوبعد . عٌنة ماء 64مجموع العٌنات  كانحٌث 

نوعٌة  بٌنما لم تإثر, الصلبة الذائبة  وأمالح, العكاره,  الكلٌة العسرة, على فحوصات كل من الكالسٌوم 
على  أٌضاموقع المشروع فقد اثر بمعنوٌة عالٌة  إما.المٌاه على فحص الكلورٌد فً المٌاه بنوعٌها

موقع ووقد اثر تداخل نوعٌة المٌاه , الصلبة الذائبة  واألمالح, العكارة , العسرة , الكالسٌوم , الكلورٌد 
 واألمالحقط على فحصً العكارة ف وبمعنوٌةالمشروع على فحص الكالسٌوم والعسرة بمعنوٌة عالٌة 

تؤثٌر معنوي عالً على كل  أٌضااخل وكان للموسم دالصلبة الذائبة بٌنما لم ٌتؤثر فحص الكلورٌد بهذا الت
وكان لتداخل نوع  .الذائبة واألمالحتؤثٌر معنوي عالً على العكارة و ,لعسرة وا الكالسٌوم, من كلورٌد 

 العسرة, فحص الكالسٌوم  على لى الكلورٌد وتؤثٌر معنوي فقطالماء مع الموسم تؤثٌر معنوي عالً ع
الموقع مع الموسم كان التؤثٌر بمعنوٌة عالٌة على  لتداخوفً . الصلبة الذائبة  واألمالحالعكارة ,  الكلٌة

 إما .الصلبة الذائبة  واألمالحالكالسٌوم والعسرة وبتؤثٌر معنوي فقط على العكارة , كل من الكلورٌد 
الموسم فقد اثر تؤثٌر معنوٌا عالٌا على العسرة وبتؤثٌر وكل من نوعٌة المٌاه مع الموقع المشروع  تداخل

جمٌع النتائج التً  إن .الصلبة الذائبة  واألمالحالعكارة ,الكالسٌوم  ,معنوي عالً على فحص الكلورٌد 
 . ة مع المواصفات القٌاسٌة كانت متطابق( ةعوفوالمد المسحوبة)المٌاه النوعٌن من  حصلنا علٌها ولكال

 
 المقدمة

نظرا لألهمٌة البالغة التً تشكلها المٌاه فً حٌاة اإلنسان وزٌادة مستوٌات التلوث البٌئً للمٌاه 
دعت الحاجة إلى ضرورة معرفة نوعٌة تلك المٌاه خصوصا المسحوبة من األنهر , ومصادره المختلفة 

والن مصادر المٌاه .علٌها التصفٌة ك بعد إجراء عملٌاتستخدام البشري وذلاللومعرفة مدى صالحٌتها 
السطحٌة التً تشمل مٌاه األنهار والجداول معرضه دائما لمصادر مختلفة من التلوث ولكون نهر دجلة 

االستهالك الٌومً كان من الضروري  فًٌعتبر من أهم المصادر المائٌة التً تعتمد علٌها المدن العراقٌة 
على كل المٌاه المسحوبة منه قبل التصفٌة والمٌاه المدفوعة للمستهلكٌن بعد التصفٌة  إن تكون هناك دراسة

والن معظم تلك المناطق والمدن ومنها مدٌنة الموصل تقع على ضفاف نهر دجلة إضافة إلى زٌادة . 
البشري  التوسع األفقً فً مجال العمران فقد أدى ذلك إلى زٌادة مصادر التلوث البٌئً وزٌادة االستهالك

وطرح كمٌات هائلة من المٌاه حٌث إن كثرة المصانع والمستشفٌات والحقول المعدنٌة والبترولٌة , لمٌاهه 
زٌادة الحاجة للقٌام بعملٌات رصد تحلٌلً ونوعً لمٌاه النهر فً  إلىالثقٌلة والفضالت فً النهر أدى ذلك 

الموازنات بٌن حركة التوسع  لٌل اختالفمناطق مختلفة من القطر ومنها مدٌنة الموصل والعمل على تق
نوعٌة مقبولة من المٌاه  إلىزٌادة السٌطرة والتحلٌل للوصول  إلىالمستمر وتوفٌر الخدمات التً تإدي 

مٌاه صالحة للشرب مع  إلىالخام المسحوبة من نهر دجلة قبل معالجتها ودفعها للمستهلكٌن وتحوٌلها 
ا بؤن نوعٌة المٌاه عند منما عل إذاخصوصا , مٌة الخاصة بالمٌاهللمواصفات العال مطابقتهامعرفة مدى 
التصفٌة النوعٌة  إجراءاتمع  متتالئ إنٌجب  نقطة السحب

 2011/ 10/  31وقبوله     13/11/2010تارٌخ تسلٌم البحث 

درجة المعالجة التً  إن.(1981عبد الجبار )تحقٌق الجدوى االقتصادٌة لعملٌات تصفٌة المٌاه مع 
تعتمد على طرٌقة استعمال تلك المٌاه الحقا كمعالجة المٌاه بعملٌات الترسٌب اجها المٌاه السطحٌة تحت

ما استخدمت لالستهالك الٌومً البشري وهذه المعالجات تختلف عن  إذار موالترشٌح والتعقٌم المست
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ٌاه  فمثال ٌحتاج طن المٌاه الصناعٌة التً تستهلك كمٌات كبٌرة من الم إنتاج فًالمعالجات التً تطبق 
الصحاف )طن من المٌاه  1200 إلى األلمنٌوموطن واحد من , طن من المٌاه  700 إلىواحد من الورق 

نوعٌة مٌاه نهر دجلة المار عبر مدٌنة الموصل ونوعٌة دراستنا لمعرفة  أهمٌةمما تقدم تتضح  (. 1976
من ( المسحوبة والمدفوعة )ذج من تلك المٌاه ومن هنا حدد الهدف بؤخذ نما,ة للمستهلكٌن عالمٌاه المدفو

خمسة  وأجرٌت( األولتموز وتشرٌن , نٌسان , كانون الثانً ) مشارٌع للتصفٌة وبؤربعة مواسم  أربعة
( الصلبة الذائبة  واألمالحالعكارة ,  الكلٌة العسرة, الكالسٌوم , الكلورٌد ) فحوصات على تلك المٌاه هً 

.  
 

 هئقاوطر البحث دوام
مناطق قرٌبة من  أربعةتم اخذ النماذج لتلك المٌاه من  :-لمستهلك لالماء المسحوب من النهر والمدفوع 

 أوالمشروع القرٌب من فندق , القدٌم  األٌسرمشروع ,الجدٌد  األٌسرع يرامش) المشارٌع التصفٌة وهً 
من النهر من  لمسحوبةاخاصة  النماذجخذت تلك ٌث أح(.  أمنٌرةمجمع  –بروي ومشروع حمام العلٌل 

من ضفة النهر وبعمق متقارب لنضمن عشوائٌة تلك  راأمتمن النهر وعلى بعد عشرة جهتٌن متقابلتٌن 
هذه النماذج على  أخذتمل وقد 500سعة  الغالف محكمةالنماذج ووضعت هذه المٌاه  فً قنانً زجاجٌة 

ة الصٌف وبداي( نٌسان )وبداٌة الربٌع (  كانون الثانً)فً بداٌة الشتاء  2009مواسم من عام  أربعةمدى 
على تلك النماذج  وأجرٌتقد كررت هذه النماذج مرتٌن و ,(األولتشرٌن  )وبداٌة الخرٌف ( تموز )

( صلبة الذائبةال واألمالحالعكارة , الكلٌةالعسرة , الكالسٌوم , فحص الكلورٌد ) فحوصات مختلفة شملت 
متكاملة لغرض  اإلحصائٌةالتجربة  أصبحتوبذلك . ذج فً حٌنهادرجة الحامضٌة لتلك النما أخذتكما 

 4)مواقع اخذ النماذج  *(مدفوعة, مسحوبة)ل نوعٌة المٌاه كانت متغٌراتها تشمحٌث  اإلحصائًالتحلٌل 
نموذج  64تشمل  التجربةكانت  أخرأي بمعنى .(المكرر) 2* ( أشهر 4) مواسم اخذ النماذج *( مواقع 

.  الحاسبة االلكترونٌة  باستخدام اإلحصائً للفحص وتم التحلٌل
نات تم قٌاس تركٌز اٌو :-فحص محتوى الكلوريد في المياه  :-ة يالمختبر و الكيماويةالفحوصات 

وذلك عن طرٌق ( Mohr method)بطرٌقة ( الدفوعة  المسحوبة و)الكلورٌد فً المٌاه بنوعها 
 دلٌل كرومات البوتاسٌوم كما وضحها  تخدامباس( N 0.0141) المعاٌرة ضد محلول نترات الفضة 

Anonymous) APHA  ,1977 )لتر وبصورة مالئمة لنظام السٌطرة / بالملغم النتائج عن  وعبر
والموصفات القٌاسٌة العراقٌة ( UNDP  001 /Project Iraq 94)نشاه العامة للماء والمجاري ملل

( .   1974/417) لقٌاس نوعٌة المٌاه رقم 
المسحوبة ) تم قٌاس تركٌز اٌونات الكالسٌوم فً المٌاه بنوعٌها  :-ى الكالسيوم في المياه فحص محتو
( EDTA ( )0.01 N)وذلك بالمعاٌرة ضد محلول ( Verseenat Method) بطرٌقة ( والمدفوعة 

 .لتر /وعبر عن النتائج بالملغم ( Richards   ,1954)كما وضحها 
 كما وضحهTitrimetric  Method    EDTAرة الكلٌة بطرٌقة تم قٌاس العس :-فحص عسرة المياه 

Anonymous) APHA  ,1975 ) عٌنة المٌاه المرشحة ضد محلول من وتتم بمعاٌرة حجم معلوم
(EDTA  ) بؤستخدام دلٌل(Eirochrome Black T ) فً وسط قاعدي(PH = 10  ) وٌعبر عن

.  بونات الكالسٌومركا أساسلتر على /غم لمالنتائج بال
حدات قٌاسها هً وو  ISO 7027 , 1999على طرٌقة  باالعتماد العكارة تم قٌاس :-فحص العكارة 

 spectronic (21)ات تقٌس كمٌة الضوء المار فً المٌاه وتم استخدام جهاز دوهً وح( جاكسون )
 .  Floc tester (Jar test)وجهاز

   APHAة الذائبة بطرٌقةالصلــــب األمالحتم قٌاس تركٌز   :-الصلبة الذائبة  األمالححص ف
(Anonymous  ,1975 ) قٌاس  أما .لتر/ وكانت الوحدة المستخدمة والمعبرة عن النتائج هً ملغم

وحللت النتائج إحصائٌا ( .  PH – Meter)جهاز  باستخدامدرجة الحامضٌة لجمٌع نماذج المٌاه فتم 
 .بعد إن كررت العٌنات مرتٌن ( Anonymous  ,1985)اإلحصائً ( SAS) باستخدام برنامج 

 ناقشةمالنتائج وال
,  األربعةوفً المواسم  األربعةٌع رمن مواقع المشا( المسحوبة والمدفوعة ) بعد اخذ نماذج المٌاه 

الصلبة  واألمالحالعكارة ,  الكلٌة العسرة, تم فحصها وتحلٌلها مختبرٌا لمعرفة تراكٌز الكلورٌد الكالسٌوم 
  .(1)ت النتائج فً الجدول رقم ودون. الذائبة 
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. بٌانات الفحوصات للماء المسحوب والمدفوع فً المواقع والمواسم المختلفةمعدل ٌبٌن  :(1)جدول ال

الماء 
 

الموقع 
الموسم 

( الشهر)
األمالح 

الصلبة الذائبة 
العكارة 

( وحدة جاكسون)
العسرة 

لتر /ملغم
الكالسٌوم 

لتر / ملغم

الكلور
ٌد 
لتر /ملغم

مــ
 اء

س
م

ـــ
ب 

حو
ـ

د 
دٌ

ج
رال

س
الٌ

 17.5 56 242 4.5 279.5( 2ك)شتاءا

 15.75 61 245 5.25 305( نٌسان)ربٌع

 16.5 52.5 191 4.75 297.5( تموز)صٌف

 17 54.5 194 5.25 297.5( 1ت)خرٌف

م 
دٌ

الق
ر 

س
ألٌ

 18.75 60.5 247.5 4.75 285( 2ك)شتاءا

 16.5 61 244.5 4.65 287.5( نٌسان)ربٌع

 18.5 67 195.5 6.5 301( تموز)صٌف

 18.25 63.5 200 6.75 301( 1ت)خرٌف

ي 
رو

وب
ا

 18.5 56 190 4 296.5( 2ك)شتاء

 16.5 56 217.5 4.1 291( نٌسان)ربٌع

 23 59.65 200.6 4.35 292.5( تموز)صٌف

 22.5 60.5 211.5 4.9 290( 1ت)خرٌف

ل 
علٌ

 ال
ام
حم

 17 52.5 179.5 4.75 297.5( 2ك)شتاء

 15.5 64.5 188.5 5.1 291( نٌسان)ربٌع

 21.5 57.25 160.5 4 301( تموز)صٌف

 22.5 57.75 106.5 4.5 299( 1ت)خرٌف

دفـ
 م

اء
ـــ

مــ
ــ

ع 
ـو

د ـ
دٌ

ج
رال

س
الٌ

 17.5 52.5 197.5 4.35 278( 2ك)شتاءا

 18.5 54.5 187.5 4.9 297.5( نٌسان)ربٌع

 15.25 49.5 182.5 4.25 272.5( تموز)صٌف

 14.5 44.5 190.5 4.35 281( 1ت)خرٌف

م 
دٌ

الق
ر 

س
ألٌ

 19 53.5 200.1 4.6 276( 2ك)شتاءا

 17.5 53.5 205 4.6 287.5( نٌسان)ربٌع

 17.5 57 191 5.05 288( تموز)صٌف

 18 56 187.5 5.25 282.5( 1ت)خرٌف

ي 
رو

وب
ا

 18 54 195 2.3 288.5( 2ك)شتاء

 16.5 55 199 2.1 286( نٌسان)ربٌع

 23.5 57.8 181 1.85 290.5( تموز)صٌف

 23.5 60.25 182.5 3.75 288.5( 1ت)خرٌف

ل 
علٌ

 ال
ام
حم

 14.5 54.5 177 3.85 284( 2ك)شتاء

 18.5 54.5 190.5 4.8 288.5( نٌسان)ربٌع

 22.5 57.5 187 3.2 290( تموز)صٌف

 22 57 193.5 3.45 290 (1ت)خرٌف

تلك  باختبارٌمها لمدى مطابقتها للمواصفات العالمٌة قمنا يولمعرفة نتائج الفحوصات المقبولة وتق
, ( 1)ودونت تلك النتائج فً الجدول السابق رقم  اإلحصائٌة( SAS)طرٌقة  باستخدام إحصائٌاالنتائج 

. الذي ٌبٌن تحلٌل التباٌن لبٌانات المفحوصات المختلفة ( 2)والجدول 
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ٌبٌن تحلٌل التباٌن لبٌانات الفحوصات المختلفة (: 2)لجدول ا

 موقع المشروع
درجة 
 الحرٌة

 العسرة الكالسٌوم الكلورٌد
المواد الصلبة 
 الذائبة الكلٌة

 العكارة

 1 نوع الماء
 0و062

 غ م
294و122  

 غ م
6064و51  

** 
1287و015  

** 
19و25  

** 

 3 الموقع
40و68  

** 
99و138  

** 
1019و93  

** 
59و765  
* 

9و903  
** 

 3 الموسم
0و229  

 غ م
39و564  

** 
321و39  

** 
50و89  

* 
1و033  
* 

الموسم* نوع الماء   3 
35و43  

** 
21و605  

** 
1023و93  

** 
139و974  

* 
1و141  
* 

الموقع* نوع الماء  3 
4و43  

** 
9و514  
* 

158و557  
* 

64و349  
* 

0و434  
* 

الموسم* موقع المشروع  9 
20و46  

** 
35و322  

** 
682و029  

** 
138و265  

* 
1و409  
* 

الموسم* الموقع * نوع الماء  9 
2و236  
* 

10و75  
* 

418و321  
** 

44و557  
* 

0و519  
* 

 0.05مالفروقات معنوٌة عند مستوى احت* 
 غ م ال توجد فروقات 0.01قات معنوٌة عالٌة عند مستوى احتمالوفر**

التً تم اخذ  واألشهرروع موقع المش, نالحظ بؤن لنوع الماء ( 1)ومن خالل  محتوى الجدول رقم 
الحامضٌة لجمٌع النماذج وجد بؤنها  فحص من خالل. نماذج الماء فٌها تؤثٌر على الفحوصات قٌد الدراسة 

الهٌدروجٌن المقبول لمعظم المٌاه  األسوهً تتناسب مع درجة (  PH =7.5 – PH = 7.9)بٌن  تتراوح
.  دفوعة مالسطحٌة وال

 
الوربٌة لمٌاه الشرب ٌبٌن المعاٌٌر ا( 3)جدول ال

 لتر/ملغم الحد االعلى المرغوب به 
 PH 7-8.5االس الهٌدروجٌنً 

 Ca 75-200الكالسٌوم 

لتر /ملغم 250لتر عندما تكون الكبرٌتات /ملغم 30ال ٌزٌد عن  Mgالمغنٌسٌوم 
تركٌز الكبرٌتات فإنه ٌمكن السماح بزٌادة اما اذ قل . 

.  لتر/ملغم 125المغنٌسٌوم الى حد 
وٌمكن زٌادته فً حاالت معٌنة شرط ان ال ٌزٌد عن  Cl 200 الكلورٌد

600  .
 So4 250   الكبرٌتات

 Do 5  االوكسجٌن المذاب

 Hardness as CaCo3 100-500العسرة الكلٌة  

 No3 50النترات 

 NH4 0.05االمونٌا 

 H2S 0.05كبرٌتٌد الهٌدروجٌن 

 Mn 0.05المنغنٌز 

 Fe 0.1الحدٌد 

 Zn 5.0الزنك 

المعاٌٌر العالمٌة لمٌاه الشرب  (4)جدول ال

المواد 
Substance or characteristics 

الحد االعلى المسموح به  لتر/ملغم الحد االعلى المرغوب
لتر /ملغم

وحدة  25وحدة  Turbidity 5الكدرة 

 Ca 75 200الكالسٌوم 
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لتر عندما تكون /ملغم 30ال ٌتجاوز  Mgالمغنٌسٌوم 
لتر اما إذا كانت /ملغم 250كبرٌتات ال

الكبرٌتات اقل فإنه ٌسمح للمغنٌسٌوم 
لتر /إلى حد  ملغم

 

 So4 200 400الكبرٌتات 

 Cl 200 600الكلورٌد 

 Total hardness asالعسرة الكلٌة 
CaCo3 

100 500 

 PH 7-8.5 6.5-9.2االس الهٌدروجٌنً 

 BOD 3 4االوكسجٌن الحٌوي المطلوب  

 Mn 0.05 0.5ر المنغنً

 Fe 0.1 0.1الحدٌد 

 Pb  0.1الرصاص 

 Cd  0.01الكادمٌوم 

 Hg  0.001الزئبق 

 CN  0.05السٌانٌد 

 AS  0.5الزرنٌخ 

 
 دىالفحص حللت النتائج بطرٌقة اختبار دنكن المتعدد الم إجراءبعد  :-فحص محتوى الكلوريد في المياه 

توجد  البؤنه  نستنتج( 1)ومن مالحظة شكل رقم , (المدفوعة المسحوبة و)لمعرفة تؤثٌر نوعٌة المٌاه 
لمٌاه او لتر/ ملغم 18.484بمتوسط قدره  المسحوبةالمٌاه  كبٌرة بٌن نوعً المٌاه حٌث كانت روقف

بنوعٌة قلٌلة المحتوى  أساساوذلك الن نهر دجلة فً الموصل  لتر/ ملغم 1 8.547متوسط قدرة بلمدفوعة ا

والمٌاه الجوفٌة ذات المحتوى العالً للكلورٌد اآلبار عذبة مقارنة مع المٌاه ورٌد وهً مٌاه لللك
2001,Renztti). )  موقع المشروع على اختبار دنكن المتعدد المدى لمعرفة تؤثٌر  إجراءوبعد

فحص الكلورٌد بماء النهر الخام  فً واضحة فروقك ابؤن هن (2)الفحوصات نالحظ من الشكل 
ت بقٌة المتغٌرات اهناك تؤثٌر لموقع السحب على فحص الكلورٌد مع ثب أخر أي بمعنى( المسحوب)

حمام )تاله موقع لتر /ملغم  250 .20وبمتوسط قدرة (اوبروي )نسبة للكلورٌد هً فً الموقع  اعلًفكانت 
بعده جاء مشروع لتر /ملغم 18 القدٌم بمتوسط  األٌسرثم لتر /ملغم  19.250بمتوسط قدره ( العلٌل 

وقد ٌكون سبب الزٌادة فً الكلورٌد فً  لتر/ملغم 16.562للكلورٌد وقدرهالجدٌد بؤقل محتوى  سراألي

 الكلور حٌث ان الكلورٌدات تنتج من اتحاد موقع أوبروي هو قربه من مطروحات مصب منطقة الرشٌدٌة
مٌاه وٌزال هذا دل على تلوث تلك اليوان وجود هذه الكلورٌدات فً المٌاه بتراكٌز عالٌة  أخرىمع مواد 

عند مقارنتها بالمعاٌٌر  ونستدل بؤن هذه المٌاه هً مٌاه عذبة ( .2007, محرم )التؤثٌر بتخفٌف الماء 
الن الكلورٌدات تسبب  (1974وآخرون  Twort( )4,  3)األوربٌة والعالمٌة لمٌاه الشرب الجدول 

ما مالحا وٌكون طعمها اقل ملوحة ملوحة فً المٌاه وذلك عند اتحادها مع اٌونات الصودٌوم فتعطً طع
سم اوكان فحص الكلورٌد فً المو( Dawood  ,1980)وم يسالمنغن عند اتحادها مع الكالسٌوم و

 ,عنه فً شهري نٌسان وكانون الثانً األولٌختلف فً شهري تموز وتشرٌن ( 3)المختلفة كما فً الشكل 
تاله كانون الثانً  لتر/ملغم 19.781داره ومق األولمتوسط هو فً شهري تموز وتشرٌن  أعلىحٌث كان 

وفً تداخل نوع المٌاه مع  .لتر/ ملغم 16.906ثم نٌسان بمتوسط قدره لتر/ملغم 17.594 بمتوسط قدره
 المسحوبةبروي كان بؤعلى متوسطات للمٌاه وموقع ا أننالحظ ( 4)شكل الموقع المشروع كما فً 

 أنأي , لتر  للمٌاه المسحوبة /ملغم  20.125مدفوعة وللمٌاه ال لتر/ ملغم 20.375وقدره  والمدفوعة
 األٌسروجاء موقع . ذو مٌاه عذبة أساسالفروقات لٌست كبٌرة وغٌر مإثرة حسب هذا التحلٌل الن النهر 

نالحظ ( 5)شكل الومن  .لتر للماء المدفوع/ ملغم 16.437الجدٌد بؤقل قٌمة للكلورٌدات وبمتوسط قدره
قٌمة كانت فً الموقع ابروي  أعلىوقع مع الشهر على فحوصات الكلورٌدات وان تؤثٌر تداخل كل من الم

بؤدنى  األولالجدٌد فً شهر تشرٌن  األٌسروجاء موقع  لتر/ملغم 23.250وشهر تموز وبمتوسط قدره
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لتر مما ٌدل على ان الماء كان مخففا وكمٌة الكلورٌد فٌه قلٌلة وهو مسحوب /ملغم 15.750متوسط وقدره

الصادرة ( 25)عذب قلٌل الملوحة وعمٌق وغٌر سطحً وهو اقل بكثٌر من المواصفة العراقٌة  من نهر
لتر لمٌاه الشرب وا المٌاه /ملغم  200نسبة للكلورٌد بمقدار  أعلىعن وزارة الصحة العراقٌة والتً حددت 

المسحوبة والمدفوعة )مابٌن نوعٌة المٌاه  لالتداخ أننرى ( 6) الشكلومن .والجداول األنهارالسطحٌة من 
لتر /ملغم  20.062للمٌاه المسحوبة وبؤعلى متوسط وقدره  األولكان فً تشرٌن ( المواسم ) األشهرمع ( 

المٌاه المدفوعة  أما .لتر/ملغم  16.062بٌنما جاء شهر كانون الثانً بؤقل متوسط للمٌاه المسحوبة وقدره 
لتر /ملغم 19.687وسط هو فً شهر نٌسان وقدرهمت أعلىجاءت بنفس النتٌجة تقرٌبا حٌث كان  أٌضا

وهنا ٌظهر تؤثٌر  للمٌاه المدفوعة لتر/ملغم 17.250واقل متوسط هو فً شهر كانون الثانً وقدره 

تداخل كل من نوعٌة المٌاه مع الموقع والموسم فقد جاءت بمتوسطات  إما.التخفٌف على تراكٌز الكلورٌد 
وسط كان للماء المدفوع فً موقع اوبروي فً شهر تموز وقدره مت وبؤعلىقلٌلة الفروقات المعنوٌة 

حمام بٌنما كان اقل متوسط للتداخل بٌن الماء المدفوع فً الشهر كانون الثانً ولموقع  لتر/لغم م 23.500
 عند حساب االختالف فً التصرٌف النهر حٌث وجد إلىوٌعود ذلك  لتر/ملغم 14.500 هالعلٌل وقدر

بؤن معدل التصرٌف (  1976علً ومحمود )سنة ( 15)ة فً مدٌنة الموصل لفترة تصرٌف مٌاه نهر دجل
هو علٌه فً فترة الصٌهود وٌصل فً فصل  ما أضعاف أربعة إلىحٌث ٌصل  األمطارٌزداد فً موسم 

 .كان علٌه التصرٌف فً الموسم الصٌهود  ما أمثالسبعة  إلىالربٌع 
الذي ٌبٌن الفروقات بٌن الفحوصات ( 1)حظة الشكل من مال  :-ه افحص محتوى الكالسيوم في المي

من النهر والمدفوع للمستهلك وحسب اختبار دنكن متعدد المدى  المسحوبسٌوم فً الماء للكالً المختلفة
لتر  بٌنما /ملغم 58.759لماء المسحوب وقدره للكالٌسٌوم فً ا متوسط ىاعلنتج عن هذا الفحص يحٌث 

التً  األدبٌاتلتر وهذه نتٌجة طبٌعٌة لكونها تتوافق مع /ملغم 54.472رة جاء الماء المدفوع بمتوسط قد
وعلٌه فؤن , لألنهاروم فً المٌاه السطحٌة يوجود اٌونات الكالسٌوم والمنغنٌس إلىتعزي عسرة المٌاه 

ار رفع عسرة الماء وقد حدد تركٌز الكالسٌوم فً مٌاه الشرب بمقد إلىالتركٌز العالً لتلك االٌونات تإدي 
بالنسبة لموقع المشروع كما فً الشكل  أما.  1967للعام ( 25)العراقٌة  ةالمواصفلتر  حسب /ملغم 75

لتر  /ملغم  59 القدٌم بؤعلى قٌمة لمحتوى الكالسٌوم فً المٌاه وبمتوسط قدره األٌسرفقد جاء مشروع ( 2)
لتر  بٌنما جاء / ملغم  56.937  لتر  ثم حمام العلٌل/ملغم 57.400روي بمتوسط قدره ببعده جاء موقع او

 مز المختلفة لمحتوى الكالسٌويوتتسبب التراك .لتر/ملغم 53.125الجدٌد بمتوسط قدره  األٌسرموقع 

للمستهلك كماء نهر الخام فً تحدٌد نوعٌة الماء المعالج الحقا لٌجهز لفً مٌاه ا  المذابةوغٌرها من المواد 
لم ٌكن  (جمع العٌنات  أشهر)للمواسم و .(Renzetti & Dupont  ,1999)نقً نظٌف مالئم لالستخدام

فقد أظهرت الفحوصات ( 3)هناك فروقات بٌن قٌم محتوى الكالٌسٌوم فً الماء وكما موضح فً الشكل 
لتر وهً أعلى القٌم أما أقل / ملغم  57بؤن النتائج متقاربة لكل من شهر نٌسان وتموز وبمتوسط قدره 

لتر وهذا لم ٌتفق مع العدٌد من الدراسات / ملغم  54بمتوسط قدره كانون الثانً  القٌم فقد ظهرت فً شهر
حٌث وجد بؤن تركٌز الكالٌسٌوم لألنهار بٌن كانون األول وأوائل ( Renzetti  ,1999)السابقة ومنها 

لة آذار متذبذبة بسبب تؤثٌر األمطار وتنخفض تلك التراكٌز فً بداٌة الصٌف , وقد ٌعزى السبب إلى ق
 . حٌث كانت سنة جفاف 2009سقوط األمطار فً السنة التً أجرٌت فٌها هذه الدراسة وهً سنة 

 القدٌم كان األٌسرنالحظ بؤن موقع ( 4)وفً تداخل نوع المٌاه مع موقع المشروع كما فً شكل  
ٌد جاء بؤقل الجد األٌسرلتروان موقع /ملغم 63بؤعلى متوسط لمحتوى الكالسٌوم وللمٌاه المسحوبة بمقدار 

 Feigenbaurn & teeples, 1983 )لتر وهو متفق مع /ملغم   50.250 متوسط للمٌاه المدفوعة وهو 
من أن إختٌار مواقع وحدات المعالجة بطرٌقة مناسبة ومدى كفاءتها ٌإثر على نتائج الفحوصات بشكل  (

من الموقع مع الشهر على  تداخل كل نالحظ( 5)ومن الشكل  ملموس وٌكون له تؤثٌر إقتصادي أٌضاً ,
 62القدٌم فً شهر تموز وبمتوسط قدره األٌسرقٌمة جاءت فً موقع  أعلى وم حٌث نالحظيمحتوى الكالٌس

ومن  .لتر/ملغم  49.500بؤقل متوسط قدره  األولالجدٌد فً شهر تشرٌن  األٌسرلتر  وجاء موقع /ملغم 

كان فً  (األشهر)مع المواسم( ةعدفوموال مسحوبةال) نالحظ بؤن التداخل بٌن نوعٌة المٌاه ( 6)الشكل 
لتر بٌنما جاء شهر كانون الثانً بؤقل /ملغم 60.625شهر نٌسان للمٌاه المسحوبة بؤعلى متوسط قدره

المٌاه المدفوعة فقد جاء محتوى الكالسٌوم فٌها  أما. لتر/ملغم 56.250متوسط للمٌاه المسحوبة قدره
 55.450متوسط فً شهر تموز وقدره أعلىمٌاه المسحوبة حٌث كان بصورة عامة اقل من محتواه فً ال

تداخل كل من نوعٌة المٌاه  وأما .لتر/ملغم 53.375شهر كانون الثانً وقدره  متوسط فً  لتر  واقل/ملغم 
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لشهر  القدٌم األٌسرمتوسط لمحتوى الكالسٌوم هو فً موقع  أعلىكل من الموقع والموسم فقد كان  مع
لتر  بٌنما كان اقل متوسط للماء المسحوب فً الموقع حمام العلٌل /ملغم 67لمسحوب وقدرهتموز وللماء ا

فقد  واألشهرالموقع  بالنسبة لتداخل الماء المدفوع مع و.لتر /ملغم 52.500وفً شهر كانون الثانً وقدره 

متوسط  أعلىفكان , كانت النتائج بصورة عامة اقل منها مقارنة مع الماء المسحوب لنفس الموقع والشهر 
وبمتوسط قدره  األوللمحتوى الكالسٌوم فً الماء المدفوع هو فً الموقع اوبروي فً شهر تشرٌن 

 األولالشهر تشرٌن  الجدٌد فً األٌسرلتر واقل متوسط للماء المدفوع هو فً الموقع /ملغم  60.250
حٌث  ( 1998 وآخرون ,  Dearmont) بها  ىتأوهذه النتائج تتفق مع ما . لتر/ملغم  44.500 وقدره

أكد أن محتوى الكالٌسٌوم فً الماء المجهز للمستهلك ٌعتمد على نوعٌة مٌاه النهر التً تختلف بإختالف 
. المواسم فً نفس موقع السحب 

الفحوصات وتحلٌلها بطرٌقة دنكن متعدد المدى  إجراءبعد  :-المياه  في الكلية فحص محتوى العسرة
تجد بؤن محتوى العسرة فً المٌاه ( 1)ومن مالحظة الشكل  الكلٌة العسرة علىلمعرفة تؤثٌر نوعٌة المٌاه 
فوعة حٌث كانت قٌمة العسرة فً المٌاه المسحوبة دها فً المٌاه الممن أعلىالمسحوبة وبصورة عامة 

والعسرة قد . لتر/ملغم  190.844وفً المٌاه المدفوعة بمتوسط قدرهلتر  /ملغم  210.312قدره بمتوسط 
وم فً حٌن تنتج يونات الكالسٌوم والمغنٌسربكاث تنتج العسرة الموقتة عن وجود بدائمٌة حً تكون دقٌقة و

وحددت وقد . المغنٌسٌوم نترات الكالسٌوم و أوكلورٌدات  أوالعسرة الدائمٌة عن وجود كبرٌتات 
وٌرجح أن ( 1997وأخرون ,  Hofmann( ) لتر /ملغم  500-200)لعراقٌة للعسرة بحوالً االمواصفة 

هذه مما ٌجعلها غٌر كفإة , تكون الزٌادة فً قٌم العسرة فً موقع األٌسر القدٌم هو قدم وحدة المعالجة 
ٌر موقع السحب على فحص أثتاما بالنسبة ل.كذلك قرب مجرى مصب الرشٌدٌة الملوث من الموقع 

 ي موقع االٌسر القدٌم بمتوسط قدرهقٌمة لمحتوى العسرة هً ف أعلىفكانت ( 2)العسرة كما فً الشكل 
 دوال ٌوج .لتر/ملغم  191.062قدره  بمتوسطلتر  واقل قٌمة هً فً موقع حمام العلٌل /ملغم 209.687

فً المٌاه الكلٌة  حٌة فً حٌن تحدد العسرةفً الوقت الحاضر أي تحدٌد للعسرة فً المٌاه الخام السط
 إذاالعسرة  وشدٌدمتوسط العسرة , (قلٌل العسرة )فٌعتبر الماء ٌسر ( مٌاه الشرب )المعالجة للمستهلكٌن 
 ,Renzetti)لتر على التعاقب/ملغم ( 500 – 201,  200 – 101, 100-55)كانت كمٌة العسرة 

محتوى  أعلىفقد لوحظ بؤن  (3)ة كما فً الشكل لفختوعند فحص العسرة فً المواسم الم (. 1992
واقل قٌمة هً فً شهر تموز وبمتوسط  (لتر /ملغم  210.312)للعسرة هً فً شهر نٌسان بمتوسط قدره 

ان زٌادة العسرة فً المٌاه تإدي الى استهالك كمٌة اكبر من الصابون فً ( لتر /ملغم  192.562)قدره 
 فً حالة أعلىالداخلٌة والسخانات وتكون ذات تؤثٌر  لألنابٌبسطوح الداخلٌة تإثر على ال أنهاالغسٌل كما 

( 4)وعند مالحظة الشكل  (. Teeples & Glyer   ,1987)المٌاه الصناعة كتؤثٌرها على المراجل 

 األٌسرقٌمة للعسرة هً فً موقع  أعلىحٌث نجد بؤن , اخل بٌن نوع المٌاه موقع المشروع دح لنا التضٌت
لتر  واقل قٌمة هً فً موقع حمام العلٌل للماء /ملغم 221.875م للماء المسحوب وبمتوسط قدره القدي

فؤن قٌمة العسرة فً الموقعٌن  بالنسبة للماء المدفوع أما.لتر/ملغم  195.125المسحوب وبمتوسط قدره 
, التعاقب ىعللتر /ملغم  189.375 و 189.500روي متقاربة جدا وبمتوسط قدره بالجدٌد واو األٌسر

واقل قٌمة هً فً موقع لتر /ملغم  197.500القدٌم بمتوسط قدره  األٌسرقٌمة للعسرة فهً فً  أعلى وأما
وقد ٌكون سبب الزٌادة فً قٌم العسرة الكلٌة فً موقع  لتر/ملغم 187.000حمام العلٌل بمتوسط قدره 

ٌتضح ( 5)الشكل مالحظةومن . كر سابقاً األٌسر القدٌم فً عدم كفاءة وحدة المعالجة فً هذا الموقع كما ذ
قٌمة للعسرة  أعلىحٌث نالحظ بؤن , على محتوى العسرة ( الموسم ) لنا التداخل بٌن الموقع مع الشهر 

لتر  واقل قٌمة هً فً /ملغم  227.250 القدٌم فً شهر نٌسان بمتوسط قدره األٌسرجاءت فً الموقع 
لمعرفة التداخل بٌن نوعٌة و .لتر/ملغم  178.250بمتوسط قدره موقع حمام العلٌل فً شهر كانون الثانً 

هً فً شهر نٌسان  ةالمسحوبقٌمة للعسرة للمٌاه  أعلىنجد بؤن ( 6)فً الشكل  ماالمٌاه مع المواسم ك
 أما. لتر/ملغم  199.625لتر واقل قٌمة هً فً شهر تموز بمتوسط قدره /ملغم  233.875قدره بمتوسط

واقل  لتر/ملغم  196.750بمتوسط قدره  أٌضالمٌاه المدفوعة فهً فً شهر نٌسان قٌمة للعسرة ل أعلى
مما تقدم نالحظ بؤن العسرة فً المٌاه  .لتر/ملغم  185.500قٌمة هً فً شهر تموز بمتوسط قدره 

هً قٌم العسرة فً نوعً المٌاه ان المسحوبة من النهر و المٌاهاقل من القٌم قٌم  ذات اً المدفوعة تكون دائم
 حللهاتو األنهارتؤكل الصخور القرٌبة من  إلىعالٌة فً شهر نٌسان وقلٌلة فً شهر تموز وٌعزى ذلك 

على الصخور  اإلمطارلكثرة مٌاه ( نٌسان)فً المٌاه فً فصل الربٌع  وزٌادة نسبة االٌونات المذابة
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(Prastschner  1985, وأخرون. ) قٌمة للعسرة  أعلىانت التداخل كل من الموقع مع الموسم فقد ك وأما
واقل  لتر/ملغم 247.500القدٌم لشهر كانون الثانً وللماء المسحوب بمتوسط قدره  األٌسرهً فً موقع 

اما بالنسبة  .لتر/ملغم  179.500 بمتوسط قدره أٌضاقٌمة هً فً موقع حمام العلٌل لشهر كانون الثانً  
لعسرة فقد كانت النتائج بصورة عامة اقل منها مقارنة لتداخل الماء المدفوع مع الموقع والموسم على قٌم ا

مة للعسرة فً الماء المدفوع هً فً موقع يق أعلىوقد كانت , مع الماء المسحوب لنفس الموقع والشهر 
لتر واقل قٌمة هً فً موقع حمام العلل لشهر كانون /ملغم  210 القدٌم لشهر نٌسان بمتوسط قدره األٌسر

 .لتر /ملغم   177الثانً بمتوسط قدره
وهً كمٌة او مجموع  :- T.D.S  Total Dissolved solid))الصلبة الذائبة  األمالحفحص محتوى 

 أنحٌث ,  أعلىلتر كحد /ملغم  500المواد الذائبة فً مٌاه الشرب والذي حددته المواصفة العراقٌة 
تلف فً  إحداثهامن خالل  ضاأيإثر اقتصادٌا تالتراكٌز العالٌة تإثر فسٌولوجٌا على المستهلك وهً 

الفحوصات وتحلٌلها بطرٌقة  أجراءوبعد .(Biosvert&Schmit ,1997)الناقلة لمٌاه الشرب  األنابٌب

نجد ( 1)نوعٌة المٌاه على المواد الصلبة الذائبة ومن مالحظة الشكل  تؤثٌر دنكن المتعددة المدى لمعرفة
وبصورة عامة  لتر/ ملغم  194.531بمتوسط قدره  مسحوبةبؤن محتوى المواد الصلبة الذائبة فً المٌاه ال

وفً المٌاه المدفوعة بمتوسط قدره منها فً المٌاه المدفوعة حٌث كانت قٌمة المواد الصلبة  أعلى
 علًأفكانت  (2)كما فً الشكل   T.D.Sـبالنسبة لتؤثٌر الموقع على فحص ال أما.لتر/ملغم  285.562

 األٌسرواقل قٌمة فً الموقع لتر /ملغم 292.625ام العلٌل بمتوسط قدره هً فً موقع حم T.D.Sـلقٌمة ل
كثرة  إلىفً موقع حمام العلٌل ٌعزى T.D.S قٌمة الان زٌادة . لتر/ملغم  282.562القدٌم بمتوسط قدره 
تإثر فً  أمالحتكوٌن  إلىمع الكاربونات  باتحادهاالكالسٌوم التً تتسبب  وأحجارالترسبات الكبرٌتٌة 

فً المواسم  المختلفة  T.D.S ألوعند فحص . الذائبة األمالحاصفات المٌاه فتإدي الى زٌادة تركٌز مو
واقل  لتر/ملغم 291.750هً فً شهر نٌسان وبمتوسط قدره T.D.Sفؤن اعلى  قٌمة لل  (3)كما فً شكل 

لدراسة ( 4)وعند مالحظة الشكل . لتر/ملغم285.625قٌمة هً فً شهر كانون الثانً بمتوسط قدره 
للماء المحسوب هً اعلى بصورة  T.D.S ألالتداخل بٌن نوع المٌاه مع موقع المشروع نجد بؤن قٌم 

للماء المسحوب  T.D.S ـحٌث ان اعلى قٌمة لل, للماء المدفوع فً جمٌع المواقع T.D.S ـعامة من قٌم ال
لتر فً موقع /ملغم 292.500لتر واقل قٌمة هً/ ملغم 297.125هً فً موقع االٌسر الجدٌد بمتوسط

 روي وبمتوسط قدرهبهً فً موقع او T.D.Sقٌمة  أعلىأما بالنسبة للماء المدفوع فان ,اوبروي 

 283.250 الجدٌد والقدٌم وبمتوسط متقارب قدره األٌسر يلتر واقل قٌمة هً فً موقع/ملغم 288.375
فً المٌاه حٌث  T.D.S ال توىعلى مح األشهرنالحظ تداخل المواقع مع ( 5)وفً الشكل  .لتر/ملغم

لتر /ملغم  301.250القدٌم فً شهر نٌسان بمتوسط مقداره  األٌسرقٌمة هً فً موقع  أعلىلوحظ أن 
 .لتر /ملغم 278.750 الجدٌد فً شهر كانون الثانً بمتوسط قدره األٌسرواقل قٌمة هً فً موقع 

 T.D.Sقٌمة  أعلىمن حٌث وجد بؤن نالحظ تداخل بٌن نوعٌة المٌاه مع المواسم ( 6)وفً الشكل  
لتر واقل قٌمة هً فً شهر كانون /ملغم 298.000للماء المسحوب هً فً شهر تموز وبمتوسط قدره

للماء المدفوع فهً فً شهر نٌسان   T.D.Sقٌمة  أعلى أما, لتر/ملغم287.625الثانً بمتوسط قدره
 281.625ن الثانً وبمعدل لتر وأقل قٌمة هً فً شهر كانو/ملغم 289.875وبمتوسط قدره 

فً المٌاه المسحوبة هً اعلى منها فً المٌاه المدفوعة للمستهلكٌن  T.D.Sألوٌالحظ بؤن .لتر/ملغم
نوعٌة المٌاه مع تداخل كل من  وأما (.1980وآخرون ,  Brenniman)بصورة عامة وهذا ما أكده

المسحوب هً فً الموقع االٌسر  للماء  T.D.Sفؤن اعلى قٌمة T.D.S ـلاعلى قٌمة الموقع والموسم 
لتر واقل قٌمة لها هً فً موقع االٌسر الجدٌد ولشهر /ملغم  305 الجدٌد ولشهر نٌسان بمتوسط قدره

فوع مع االشهر دللماء الم T.D.Sأما بالنسبة لتداخل قٌم ال.لتر/ملغم279  كانون الثانً وبمتوسط قدره
للماء المدفوع  T.D.Sالماء المسحوب حٌث ان اعلى قٌمة للوالمواقع فؤن القٌم معظمها اقل منها فً حالة 

واقل قٌمة لها هً فً  لتر/ملغم  297.500هً فً موقع االٌسر الجدٌد ولشهر نٌسان بمتوسط قدره  
 .لتر/ملغم  272.500موقع االٌسر الجدٌد ولشهر تموز بمتوسط قدره

رجة قٌاس مقاومة الماء لتمرٌر حزمة العكارة فً المٌاه تعنً د :- فحص مستوى العكارة في المياه
وتنتج العكارة من وجود المواد العالقة والمذابة فً الماء وهً ال تإثر على ,ضوئٌة مرئٌة من خالله 

كن دنبعد اجراء الفحوصات بطرٌقة .بل تكون غٌر مالئمة من ناحٌة المظهر العام للماء اإلنسانصحة 
 اٌظهر لن( 7)والمدفوعة كما فً الشكل رة ونوعٌة المٌاه المسحوبةالمتعددة المدى لمعرفة العالقة بٌن العكا
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هً اعلى منها فً حالة المٌاه المدفوعة حٌث تكون القٌمة فً  بؤن قٌم العكارة فً حالة المٌاه المسحوبة
وفً حالة المٌاه المدفوعة تكون القٌمة بمتوسط قدره  (وحدة جاكسون 4.888)االولى بمتوسط قدره

وهً نسبة متطابقة مع ( 1997,وأخرون Farid)وهً تتطابق مع ادبٌات( جاكسونوحدة  3.791)
وحدة من وحدات  5-50) المسموح به للمٌاه لٌكون مقبوال لالستهالك البشري وقد حددته المواصفة بٌن

(. Post ,1983()جاكسون

لنا بؤن  الذي ٌوضح العالقة بٌن محتوى العكارة وموقع المشروع ٌتضح( 8)وعند مالحظة الشكل 
وان اقل قٌمة لها ( وحدة جاكسون 5.281) توسط قدرهمموقع االٌسر القدٌم وبي فً هاعلى قٌمة للعكارة 

وإن سبب العكارة العالٌة فً موقع األٌسر  (وحدة جاكسون 3.419)هً فً موقع أوبروي وبمتوسط قدره

ثٌر الموسم على قٌمة العكارة كما أما بالنسبة لتا .القدٌم هو مطروحات المجرى المائً الملوث رب الموقع
واقل (وحدة جاكسون 4.650)فؤن اعلى قٌمة للعكارة فً شهر تشرٌن االول بمتوسط قدره (10)فً الشكل 

ولدراسة التداخل بٌن العكارة  (.وحدة جاكسون 4.025)قٌمة لها هً فً شهر كانون الثانً بمتوسط قدره
بان اعلى قٌمة للعكارة للماء المسحوب هً فً ( 9) شكلونوع الماء وموقع المشروع ٌتضح لنا من ال

واقل قٌمة لها للماء المسحوب هً فً موقع ( وحدة جاكسون 5.687) موقع االٌسر القدٌم بمتوسط قدره
فً هً  للعكارة  اعلى قٌمة امافً حالة الماء المدفوع فؤن( .وحدة جاكسون 4.337) اوبري بمتوسط قدره

واقل قٌمة لها هً الموقع ابروي ومتوسط (ة جاكسوندوح 4.275) قدرهموقع االٌسر القدٌم بمتوسط 
وقد ٌكون السبب فً قلة العكارة فً الماء المسحوب من موقع أوبروي هو  (وحدة جاكسون 2.500)قدره

مما تقدم نالحظ .المٌل أو المنحدر الموجود فً مجرى النهر على عكس الحالة فً موقع األٌسر القدٌم 
العكارة فً الماء المسحوب من النهر ذات قٌمة اعلى من قٌمتها فً الماء المدفوع  بصورة عامة بؤن

 (.Tate ,1991)للمستهلكٌن وذلك بسبب اجراء عملٌة تصفٌة ومعالجة على الماء المسحوب من النهر

ٌن وقد تب,المختلفة ( االشهر)ٌتضح لنا العالقة بٌن مواقع المشارٌع مع المواسم (10)ومن مالحظة الشكل 
وحدة  6)لنا بؤن اعلى قٌمة للعكارة هً فً موقع االٌسر القدٌم لشهر تشرٌن االول بمتوسط قدره

وٌجب ان (.وحدة جاكسون 3.1)واقل قٌمة لها هً فً موقع اوبروي ولشهر نٌسان بمتوسط قدره(جاكسون
معالجة لمٌاه الشرب بتركٌز مناسب ٌحقق ازالة سهلة بعملٌات ( االنهار)تكون العكارة فً المٌاه السطحٌة 

كذلك فؤن  , (1974,وزارة التخطٌط.)غٌر مكلفةووبحٌث التإثر هذه العملٌات على وحدات التصفٌة 
 .تغٌر المواسم له تؤثٌر على تغٌر تراكٌز العكارة

والذي ٌتضح  (11)ولدراسة التداخل بٌن قٌم العكارة وكل نوعٌة المٌاه واالشهر نالحظ الشكل
فً الماء المسحوب بصوره عامة هً اعلى منها مقارنة مع قٌمتها فً الماء فٌه ان قٌم العكارة 

وقد وجد بؤن أعلى قٌمة للعكارة للماء المسحوب هً فً شهر تشرٌن االول وبمتوسط ,المدفوع
وحدة  4.525)واقل قٌمة لها هً فً شهر كانون الثانً بمتوسط قدره ( وحدة جاكسون 5.350)مقداره

القٌم السابقة ٌعود إلى التغٌر فً تصرٌف نهر دجلة حسب المواسم والتغٌر فً إن الفرق فً  (جاكسون
بالنسبة لقٌم العكارة فً الماء المدفوع فقد وجد بؤن اعلى  أما .ركمٌة ونوعٌة المواد المطروحة إلى النه

واقل قٌمة لها هً فً شهر كانون (وحدة جاكسون  4.1)قٌمة لها هً فً شهر نٌسان وبمتوسط مقداره
 (.وحدة جاكسون 3.525)الثانً بمتوسط قدره 

اما تداخل العكارة مع كل من نوع المٌاه والمواقع والموسم فقد وجد بؤن اعلى قٌمة للعكارة للماء 
واقل  (وحدة جاكسون 6.750)المسحوب هً فً الموقع االٌسر القدٌم ولشهر تشرٌن االول بمتوسط قدره

وأما قٌم العكارة (. وحدة جاكسون 4)هر تموز بمتوسط قدرهقٌمة لها هً فً موقع حمام العلٌل ولش
بالنسبة للماء المدفوع فؤن اعلى قٌمة العكارة هً فً موقع االٌسر القدٌم ولشهر تموز بمتوسط قدره 

وحدة  1.850)واقل قٌمة لها هً فً موقع أوبروي ولشهر تموز بمتوسط قدره  (وحدة جاكسون  5.050)
النتائج اتضح بؤن كافة القٌم المؤخوذة للعٌنات فً نوعٌة المٌاه فً المواقع ومن خالل كافة  (.جاكسون

هً  للصفات المدروسة أعاله االربعة وللمواسم االربعة تتفق مع المواصفات القٌاسٌة العالمٌة المعتمدة
 .مالئمة للشرب واالستهالك فً مدٌنة الموصل
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 ٌبٌن العالقة بٌن فحوصات الماء مع موقع المشروع : (2)الشكل 
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 موقع المشروع* الفحوصات مع نوع الماء ٌبٌن العالقة ( : 4)الشكل 
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 الموسم* مع نوع الماء ٌبٌن العالقة بٌن الفحوصات ( 6)الشكل 
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TYPE OF WATER IN TIGRIS RIVER AND ITS SUITIBILITY FOR 

DRINK IN MOSUL CITY 
Loay Muhammad Fadhil Al-Emam 

Department of Chemical Industries Technical  Institute – Mosul 

 
ABSTRACT 

            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 projects (new right , old Right .Oprawy & Hammam 

Alaleel ). the samples were taken four seasons (winter – January ),(spring April) , 

(summer – July )  and two times at  statistical analysis. The total number of 

sample were 64. After the analysis of samples , a high significant effect was 

noticed on (Calcium , hardness , Turbidity and T.D.S )tests ,but no any effects 

were found on chloride test .The location of water projects had high significant 

effects on (chloride, calcium, hardness and turbidly ) tests, but it had only 

significant effect on T.D.S .However, interaction of the water types with the 

water projects location showed high significant effects on the calcium & the 

hardness tests  but only a significant effects on the turbidity and chloride test 

.The season had a high significant effects on the chloride , calcium and hardness 
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tests also ,with significant effects on turbidity and T.D.S tests .The interaction of 

the water types & season showed a rather high significant on the chloride test , 

and a significant effects on calcium , hardness ,turbidity and T.D.S.  Moreover  

interactions of the location of the water projects with the season showed high 

significant effects on the chloride , calcium and hardness ,and a significant effect 

on the turbidity and T.D.S test values .The interactions of the water types , water 

projects locations with seasons had high significant effects on hardness , with a 

significant effect on the chloride , calcium , turbidity and T.D.S respectively .The 

tests were agreed with international standards.  
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