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  لمدينة بعقوبة الفيزيائية والكيميائية المؤثرة على جودة مياه الشرب الخواصدراسة بعض 

 

 مهدي حاتم ديوان

  جامعة ديالى، كلية التربية األساسية ، قسم العلوم 

 

  الخالصة 

 مدينـة بعقوبــة يـخمــس محطـات لتــصفية الميـاه فــلرات الفيزيائيـة والكيميائيـة ـبعـض المتغيــ      فـي هـذا البحــث تـم دراســة 

ركيز ـم تــ قيـأنالنتائج أوضحت  ، 2009انون األول ـدراسة ابتداء من شهر كانون الثاني لغاية كـ الوقد تمت، القريبة منهاوالقرى 

نــــسب األمــــالح الذائبــــة الكليــــة ومــــدى عالقتهــــا  و،اعدي الــــضعيفـانب القـــــللمــــاء هــــي ضــــمن الجــــ ) pH( األس الهيــــدروجيني 

  وأن نـسبتهاالح للـشربـالصللماء الح الذائبة الكلية هي ضمن المستويات المسموح بها ـألمكمية اإن بينت ية بالتوصيلية الكهربائ

ســجل مــشـروع مـــاء التحـــرير أعلــى نــسبة   ، اقــل مــن المحطــات الثالثــة األخــرىوالتحريــر هــي مــاء بعقوبــة المركــزي محطتــي فــي

 190تشرين الثـاني بينمـا سـجلت محطـة مـاء بعقوبـة المركـزي اقـل نـسبة  في شهر )  ppm( 485لتركيز األمالح الذائبة الكلية 

)ppm( واء النمــاذج المدروســة علــى األمــالح الذائبــة الكليــةـتم دراســتها لتأكيــد مــدى احتــفــربائية ـأمــا التوصــيلية الكهــ لــشهر تمــوز 

إذ ســجلت نــسبا اء الــصالح للــشرب وح بهــا للمـــ ضــمن النــسب المــسمانهــا ظهــرتقــيم تركيــز األوكــسجين المــذاب فــي المــاء أوان ،

 ppm( لـشهر كـــانون األول وأعلـى نـسبة فـي محطـة مــاء الحديــد  )ppm( 5.5متفاوتـة بـين اقـل نـسبة فـي محطـة مــاء التحريـر 

 العناصــر المــسببة عنــصري الكالــسيوم والمغنيــسيوم همــا أكثــر للمــاء إنعــسرة الكليــة وبينــت نتــائج ال،  لــشهر كــانون الثــاني) 12.0

وان نــسب تركيــز كــل مــن العنــصرين كانــت مطابقــة لمقــاييس جــودة المــاء الــصالح ،  المحطــات المــذكورة أعــاله  جميــعفــيللعــسرة 

 واقـل نـسبة لـه فـي محطـة مـاء بعقوبـة )ppm( 58وكـانت أعلى نسبة لتركيـز عنـصر الكـالـسيوم فـي محطـة مـاء الحديـد ، للشرب

 ،يوم قيمـــا عكــسية لتراكيــز عنــصر الكالــسيوم فــي جميــع المحطــات  بينمــا ســجلت تراكيــز عنــصر المغنيــس)ppm( 40.4الجديــدة 

لبعض األشهر وغير مطابقـة ألغلـب األشـهر األخـرى  المسموح بها  للنسبابقةـ مطانها بينرة الماء أيضا تم دراستها وبينت ـعكو

   .  في جميع محطات تصفية المياه)Turbidity > 5 NTU(إذ سجلت 
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  : المقدمة- 1

 حــدوث خلــل فــي نظامهــا االيكولــوجي إلــىممــا يــؤدي  ، مــائي هــو إحــداث تلــف أو فــساد فــي نوعيــة الميــاهإن التلــوث ال   

من قيمهـا  د الكثيرـأنها تفق  أو ،عند استخدامها من قبل اإلنسان بصورة أو بأخرى مما يقلل من قدرتها على أداء دورها الطبيعي

وكــذلك ، وهـي اسـتنزاف كميـات كبيـرة مــن األوكـسجين المـذاب فـي المـاءويـشتمل التلـوث المـائي علـى عــدة إبعـاد إال . االقتـصادية

دام ـالميكروبــات ممــا يجعــل استخــوتركيــز بعــض العناصــر الــضارة بجــسم االنــسان والمــواد الكيميائيــة األمــالح الذائبــة وزيــادة نــسبة 

وهنالـك  ،لوكيات اإلنـسان غيـر البيئيـة تعـود إلـى سـها وان معظم، المائي كثيرة ومتنوعةومصادر التلوث.طراخم بال"المياه محفوفا

المطـر  و،اري الـصحية ـالمجـ انع ومخلفـاتـذلك مخلفـات المـصـوكـفـي مقـدمتها النفــط ومـشتقاته العديد مـن مـصادر تلـوث الميـاه و

قـرن فـي  الدراسـات البيئيـة المائيـة بـدأت قبـل أكثـر مـن ٕوان. تكثيف استخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيميائيـة و،  الحمضي

وبدأ االهتمام بدراسة مياه البحيـرات مـن جميـع النـواحي الفيزيائيـة والكيميائيـة والبيولوجيـة حيـث قـام ) 1(الدول االسكندنافية وأوربا 

مـن  ويدية والهولندية والبريطانية ونشروا مئات البحـوث حـول التغيـرات الفـصلية لكثيـرـالبحيرات السمياه عدد من الباحثين بدراسة 

ٕان الدراسـات البيئيـة المائيـة حـول الميـاه الداخليـة بنوعيهـا الجاريـة  و.ل البيئية والمتغيـرات التـي تحـدث داخـل النظـام البيئـي العوام

 الـصناعي وخاصـة فـي هـذه أووالراكدة قد أسهم في تغيير واقتراح الحلول لكثير من المشاكل المعاصرة كخطـر التلـوث العـضوي 

وان نفايات المعامل وفـضالت المـصانع ومجـاري المـدن تأخـذ طريقهـا بـصورة  ،نولوجي في أوج قمته  التقدم التكإذ  األخيرةاآلونة

 أجـراس ا دقتـاللتـين غير مباشرة للمسطحات المائية الداخلية بالدرجة األساسـية وبـضمنها الثـروة الـسمكية وعذوبـة المـاء أومباشرة 

 مـن جهــة الميــاهت والبحــوث للحـد مــن هـذه المخـاطر مــن جهـة وتنقيـة ودأب العلمــاء بـإجراء الدراسـا.الخطـر فـي كثيــر مـن البلـدان

كمـا قـام عـدد ) .2(لوقايـة مـن تـردي الوضـع الفيزيـائي والكيميـائي والبيولـوجي للحيـاة ل باإلضافة إلـى اقتـراح الـسبل الكفيلـة ،أخرى

، يـــة عـــن بحيـــرة دوكـــان ونهـــر دجلـــة بدراســـة الـــصفات الفيزيائيـــة والكيميائيـــة لميـــاه شـــط العـــرب ودراســـة أول )4، 3(مـــن البـــاحثين

 إن الدراســات البيئيــة واالمــصادر المائيــة فــي العــراق وذكــر علــى دراســات مــسح )5(أجــرى العديــد مــن البــاحثينباإلضــافة إلــى هــذا 

 بدراسـة المـسطحات مـن القـرن الماضـي االهتمـام قـد زاد خـالل العقـدين األخيـرين إن. على المسطحات المائيـة فـي العـراق قليلـة 

بدراسـة العوامـل الفيزيائيـة ) 3، 1(كمـا قـام ،) 6(مائية العراقية من أوجه بيئية مختلفة حيث شملت شـمال ووسـط وجنـوب العـراقال

لقد تم في الدراسة الحالية دراسة بعض المتغيـرات الفيزيائيـة والكيميائيـة ، والكيميائية والطحالب الملتصقة والهائمة في نهر ديالى 
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 لخمس محطات رئيسية في مدينـة بعقوبـة والتـي السطحياه في مدينة بعقوبة وضواحيها والمأخوذة من لبعض محطات تصفية الم

، للمــاء وتــأثيره علــى نوعيــة الميــاه)  pH (وقــد تــضمنت الدراســة األس الهيــدروجيني ، نهــري دجلــة ديــالى يــتم تزويــدها بالميــاه مــن

للمـاء للتحقـق مـن وجـود األمـالح  )E.C.ppm (صـيلية الكهربائيـة التو و) T.D.S in ppm (    األمـالح الذائبـة الكليـةتركيـزو

علــى مــذاق المــاء الــصالح للــشرب  لمــا لهــا مــن تــأثيرتــم دراســتها ،نــسبة األوكــسجين المــذاب فــي المــاءو،فــي المــاء الكليــة الذائبــة 

 ة لهـا تـم دراسـتها مـن خـاللوالعناصـر المـسبب) in ppm  T.H ( العـسرة الكليـة للمـاءو، والكميـات التـي يحتاجهـا جـسم اإلنـسان

الكليـة عـسرة اللمـا لهـذين العنـصرين مـن تـأثير علـى ، ) Mg(والمغنيـسيوم ) Ca  (    دراسة تركيـز كـل مـن عنـصري الكالـسيوم 

  . لموصفات المقبولة للمياه الصالحة للشرب وعلى مدى واسع من أشهر السنة ة غير مطابقتعكرة المياه كان، اءلمل

  

  ):Experimental and Methods(وطرائق العمل الجانب العملي  - 2

 لغايـة مـن شـهر كـانون الثـاني "اعينـة شـهريا ابتـداء )2 -  1( بواقـع، جمعـت العينـات : طريقـة جمـع العينـات  )1 -2 (

تـــم إجـــراء ،فـــي تجهيــز نمـــاذج القيــاسمعــدة لهـــذا الغــرض  )  لتـــر 1( قنــاني بالســـتيكية ســعة متاســـتخد . 2009انون األول ـكــ

أســماء مــشاريع ومجمعــات تــصفية الميــاه  )   1(ويوضــح الجـــدول،  النمــاذج فــي مختبــرات مديريــة بيئــة محافظــة ديالـــىفحوصــات

  .التي تم دراستها والمناطق التي تقع فيها

  أسماء ومواقع المحطات المشمولة بالدراسة) 1( جدول رقم

  المحطة
  رمز   

   المحطة
  المالحظات     الموقع    

               مشروع ماء

  بعقوبة المركزي
  1م

نهر (يقع على جدول سارية

 على الجانب األيسر *)خريسان

  للنهر ضمن مدينة بعقوبة

شمال مدينة بعقوبة وقبل أن يصل 

إلى مركز المدينة في منطقة ذات 

كثافة عالية من األشجار على حافة 

  .النهر

بعقوبة  جدول من مركز مدينةاليمر يقع على جدول سارية جنوب مدينة   2م  مشروع ماء التحرير
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مكشوفة  يث تكون حافة الجدولح  عقوبةب

 مياه مجاري العديد من هوتصب في

  .مناطق بعقوبة

  3م  مشروع ماء الحديد

    احد الجداول يقع على

لمشروع ماء )جدول التحويلة(الفرعية

  * .الخالص االروائي

شمال غرب مدينة بعقوبة ويمر خالل 

  .األراضي الزراعية

  4م   ماء األمالكمجمع

الفرعي  على نفس الجدوليقع 

لمشروع ماء )جدول التحويلة(

الخالص االروائي وقريب من مجمع 

  .ماء الحديد

شمال غرب مدينة بعقوبة ويمر خالل 

  .األراضي الزراعية

 ماء الهاشميات مجمع

  الكبير
  5م

الخالص ماء على مشروع يقع 

  .االروائي في منطقة الهاشميات

نة بعقوبة ويزود بالمياه غرب مدي

مباشرة من مشروع الخالص االروائي 

.  

  . مدينة بعقوبة على جدول سارية أهاليالتسمية التاريخية التي يطلقونها :  نهر خريسان *

  . جدول مغلف بالخرسانة اإلسمنتية ويزود بالمياه من نهر دجلة: مشروع الخالص االروائي **
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  : القياس األجهزة المستخدمة في ) 2- 2(

   ):pH( جهاز قياس الحامضية  -1

-14(    نـوقد تم تعيير الجهـاز مـ، pH Meter 3320  type Jenway از ـدام جهـاألس الهيدروجيني باستخ ساقيتم 

  أجــراءوالمجهــزة مــن قبــل الــشركة نفــسها لــضبط الجهــاز قبــل) 9، 4,6، 3(كيــز ابتر) Buffer( وباســتخدام المحاليــل المنظمــة) 4

  .تم اخذ معدل قراءتين لكل عينة و،علما إن الجهاز كان يصحح حسب درجات الحرارة ،سقياال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح الذائب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوالتوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة كمي                    : الكهربائي

 (Total Dissolved Solids and Electrical Conductivity )  

ـــــربائية وكميــــة األمـ الكهــــةيــــاس التوصــــيلتــــم ق ــــة للعينــــات فــــي درجــــة حــــرارة المختبــــر باستخـ ـــــالح الذائبــــة الكلي دام جهــــاز ـ

Conductivity .T.D.S. ◦C. meter type Cyberscan 10con .م التعبيـر عـن النتـائج المقاسـة بوحـدات جـزء بـالمليون ــ ت

)ppm. (  

   :) ( Dissolved Oxygen األوكسجين المذاب -3

 تــم تــصفيره أناس كميــة األوكــسجين المــذاب بعــد ـفــي قيــ   DO2 meter 9071 type Jenwayتــم اســتخدام جهــاز 

ر وفــي ـي المحلــول المــصفـ تــم اختبــار الجهــاز بأخــذ قــراءتين فــوقــد ،بمحلــول تــصفير خــاص مرفــق مــع الجهــاز معــد لهــذا الغــرض

تــم التعبيــر عــن النتــائج ،)KCl(الجهــاز بمحلــول ) Probe(ء قطــب د ذلــك بمــلـ وتــم إجــراء القياســات بعــ،الهــواء قبــل بــدء القيــاس

  .بوحدات جزء بالمليون بعد اخذ معدل أربع قراءات لكل عينة 

  )  : Turbidity ( العكرة -4

تــم و، )0-10( م تعييـر الجهــاز مـن ـ تــ اذ  Lamotte 2020 code 1979-EPAأجريـت القياسـات باســتخدام جهـاز 

ريت القياسـات ـم اخـذ قـراءتين لكـل عينـة أجــ وتـ،اترفقة مع الجهاز معدة لهذا الغـرض فـي إجـراء القياسـاستخدام أنبوبة زجاجية م

   .Nephelometric Turbidity Units (NTU)بوحدات 
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  ) :  Calcium   ( عنصر الكالسيوم-5

ـــــت ـــــي وسـفــــ) Titration)( 7( ح ـدام طريقــــة التــــسحيـم استخـــــ  EDTA-Na) (Ethylen( محلـــــول  ع ـدي مـــــط قاعـــــ

diamine tetra acetic acid-Na ( وباستخدام دليل الميروكسايد )Miroxide (  في إيجاد تركيز عنصر الكالسيوم.  

  ) :Magnesium( عنصر المغنيسيوم -6

 Isocrom( تـي -ل االيزوكـروم بـالك ـدام دليـباستخ) EDTA-Na(ول ـع محلـللعسرة م) 7(ح ـاستخدمت طريقة التسحي

black-T( مـــع اســـتخدام محلـــول مـــنظم )Buffer  (pH=10 وفـــق المعادلــــة اآلتيـــة،  ر المغنيـــسيومـ إيجـــاد تركيـــز عنـــص فـــي                   :

VT.H  -  VCa = VMg 

VMg ×4.88 =Concentration of Magnesium  

  :ان حيث    

   VT.H = اء الكلية يز عسرة المترك،VCa   =  عنصر الكالسيوم تركيز، VMg  =  تركيز عنصر المغنيسيوم  

  

  :والمناقشةالنتائج  - 3

   )pH( األس الهيدروجيني  )1 -3 (

لــبعض محطــات ومجمعــات تــصفية الميــاه فــي ) 2(المبينــة فــي الجــدول ) pH( األس الهيــدروجيني قيــاسأوضــحت نتــائج 

) 8(اعدية ـصـفة قـذو تـشير إلـى أن المـاء النـسبة وهـذه  ، )  7.8 - 7.2( ضـمن المـدى  منهـا هـيريبةـالقـمدينة بعقوبة والمناطق 

مرورهمــا بكثيــر المرتفعــات ورافــده نهــر ديــالى ل نهــر دجلــة اومنهــ) 3(لطبيعــة الكلــسية لرواســب األنهــار العراقيــة وهــذا يعـــود إلــى ا

، )9( مقبولـة لجـودة المـاء الـصالح للـشرب هـي نتـائج)2(المبينة في الجـدول ) pH (إن نتائج تركيز األس الهيدروجيني ،الجبلية 

أعلـى نـسبة فـي شـهر ) 5م ،4م ،3م ،2م،1م(إذ سـجلت المحطـات  ، )EPA)(pH >6.5< 8.5(وفق بيانـات منظمـة حمايـة البيئـة

ــساقطة فــي هــذا الــشهر ممــا أدى إلــى زيــادة  قاعديــة المــاء نتيجــة ذوبــان كــانون الثــاني مــن بقيــة األشــهر وذلــك لكثــرة األمطــار ال

 ، )9( الهيدروكــسيدات واالمونيــوم والــسيليكات باإلضــافة إلــىبيكاربونــات الــصوديوم والــسيوم والمغنيــسيوم ـاربونات الكـبيكــمركبــات 

  إنأظهـرت النتـائج، في شهر كـانون الثـاني)7.8  (أعلى نسبة ) 1م(وسجلت المحطة ، والتي لها تأثير كبير على قـاعدية الماء 
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 األخــرى والتــي كانــت متقاربــة فيمــا بينهــا علــى هــي اقــل مــن نظيراتهــا فــي المحطــات) 3م(كيــز األس الهيــدروجيني للمحطــة اقــيم تر

  .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنة

 

   )pH( قيم تركيز األس الهيدروجيني ) 2(  جدول رقم     

كانون  المحطات

 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

 األول

رين تش

 الثاني

كانون 

 األول

1م  7.8 7.6 7.5 7.5 7.5 7.7 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.2 

2م  7.7 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.4 

3م  7.4 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 

4م  7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

5م  7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 

  

  :والتوصيلية الكهربائية األمالح الذائبة الكلية )2 - 3(

 إذ،  إن المــاء يحتــوي علــى كميــات مــن األمــالح الذائبــة والمــواد المعدنيــة )3(أظهــرت نتــائج تحليــل األمــالح فــي الجــدول 

 وذلــك  )5م،4م،3م( مــن المحطــات "ية همــا اقــل تركيــزا واللتــان تــزودان بالميــاه مــن جــدول ســار)2م،1م( بينــت النتــائج إن المحطتــين

 كانـت اكبـر نـسبة لتركيـز األمـالح الذائبـة الكليـة إذ،مجرى نهر دجلة ومـروره بـالكثير مـن المـدن واألراضـي الجبليـة مسافة لطول 

 ، تمـوز  فـي شـهر)ppm (190اقـل نـسبة  )1 م(بينمـا سـجلت المحطـة ،  لـشهر أيلـول)ppm (380 سـجلت إذ) 3م(في المحطة 

دول ـدول وذلـك لمـرور الجــالواقعـة علـى نفـس الجـ) 1م(الواقعة على جدول سارية أعلـى نـسبا مـن المحطـة ) 2م(وسجلت المحطة 

إن األمالح الذائبة الكلية في مياه نهري دجلة وديالى .  السكنية األحياء تصب فيه الكثير من مجاري إذدينة بعقوبة ـز مـمن مرك

اربونات الكالــسيوم والنتــروجين والفــسفوريك ـمثــل الــصخور التــي تحتــوي علــى بيكــ  ،)10(ر العــضوية ـ غيــهــو مــا يــأتي مــن المــواد

   . )10(ذه المواد موجود على هيئة أمالح ـن هـ إن الكثير مإذ  ،)8(والكبريت نظرا للطبيعة الكلسية لمجرى هذين النهرين 

  

   )T.D.S. ppm( قيم تركيز األمالح الذائبة الكلية  ) 3(  جدول رقم



 

 376 

  Vol:6  No:2, April 2010 

" مياه الشرب على جودة الفيزيائية والكيميائية المؤثرةالخواصدراسة بعض  "،مهدي حاتم ديوان     

  

         للـــــــشرب تـــــــصفية هــــــي نـــــــسب مـــــــسموح بهـــــــا للميـــــــاه الـــــــصالحةال نــــــسب األمـــــــالح الذائبـــــــة الكليـــــــة لجميـــــــع محطـــــــات إن

)T.D.S< 500 mg/l ( البيئـة  وفــق بيانــات منظمـة حمايــة)EPA) (11 (.  التوصـيلية الكهربائيــة فــي قياســاتنتـائج أظهــرت 

، 12(  كيز األمـالح الذائبـة الكليـة اضعف قيم ترأنها تزداد طرديا بزيادة كمية األمالح الذائبة الكلية وان قيمها هي ) 3(الجدول 

  ) :10(وطبقا للمعادلة اآلتية  ) 13

T.D.S. ppm = 0.67 × E.C ( in micro ohm.cm-1 )  

  

   ) EC. ppm( قيم التوصيلية الكهربائية  )  4(جدول رقم 

  

  

كانون  المحطات

 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

 األول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

1م  260 295 280 280 280 195 190 280 283 280 240 290 

2م  265 294 288 288 288 230 210 260 292 288 275 355 

3م  281 295 355 355 355 355 355 355 380 355 355 355 

4م  350 355 362 362 362 345 350 362 362 362 295 360 

5م  345 345 345 345 345 330 345 345 375 345 340 355 

كانون  المحطات

 الثاني

تشرين  أيلول أب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

 األول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

1م  523 590 490 490 490 385 390 490 485 490 480 600 

2م  530 585 570 570 570 460 400 515 590 570 643 710 

3م  560 610 710 710 710 710 695 695 760 710 710 710 

4م  700 726 726 726 726 700 710 726 726 726 600 720 

5م  695 695 695 695 700 660 695 695 750 695 695 720 
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اقــل قيمـة ) 1م ( لشهر أيلول وسجلت المحطة)ppm( 760 )3م(ن أعلى قيمة للتوصيلية الكهربائية سجلت في المحطة ا

 385 )ppm (ن زيـادة ـج مـ الكهربائية ناتهتوصيليت ربائية وزيادة ـو موصل ردئ للتوصيلية الكهـاء النقي هـإن الم. لشهر حزيران

وهـي ) الكبريتـات،الكلوريـدات ، البيكاربونـات ،الكاربونـات  (والتي هي عبارة عـن،) 10(رى فيه ـواد األخـوالمالذائبة كمية األمالح 

  .)البوتاسيوم ،الصوديوم ،المغنيسيوم ،الكالسيوم (وايونات موجبة مثل ،ايونات سالبة 

  

  :األوكسجين المذاب  ) 3- 3(

والقـرى القريبـة  إن جميع محطات تصفية المياه في مدينة بعقوبة أظهرت،)5(كيز األوكسجين المذاب في الجدول اقيم تر 

 12.0         نــسبة أعلــى) 3م( المحطــة إذ ســجلت ، والمقبولــة لجــودة المــاء الــصالح للــشربمنهــا هــي ضــمن النــسب الجيــدة

)ppm(بينما سجلت المحطة ،انون الثاني ـ ك في)( 5.5اقل تركيز لــه ) 2مppm ( وأظهـرت النتـائج إن ،فـي شـهر كـانون األول 

مــع متقاربــة فيهــا نــسبة األوكــسجين المـــذاب مــن المحطــات الــثالث األخــرى والتــي تكــون " تركيــزا اقــل مــاه) 2 م،1م( المحطتــين 

 الخـضراء  المائيـةالنباتـاتباإلضافة إلى طـول مـسافة مجـرى نهـر دجلـة وكثـرة ، بعضها وذلك لتزودها بالمياه من المصدر نفسه 

وئي ـالل عمليــة البنــاء الــضـاألوكــسجين المــذاب مــن خــ كميــات كبيــرة مــن رؤدي إلــى تحريــه ممــا يــوالطحالــب الموجــودة فــي حوضــ

 مـن األوكــسجين الموجـود فــي جــو كبيــرةمعهـا كميــات تجمــع والتـي باإلضــافة إلــى ميــاه األمطــار ، )16، 15، 14( التـي تقــوم بهـا

    .) 8(األرض

  )D.O ppm( قيم تركيز األوكسجين المذاب  ) 5( جدول رقم

  :الكلية عسرة  ال) 4- 3(

كانون  المحطات

 الثاني

اننيس آذار شباط تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار 

 األول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

1م  8.5 10.1 9 9 9 9.5 9 9 8.5 9 9.5 6 

2م  9.3 8.5 9 9 9 9.5 9 10 8.5 9 9.1 5.5 

3م  12.0 9.5 10 9 10 10.5 10 10 9.5 10.0 10.5 7.5 

4م  10.5 10 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10 10.5 10.5 7 

5م  10.5 9 9.5 9.5 9.5 10 9.5 9.5 9 9.5 10 6.5 
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ضـمن  هـي ات تـصفية الميـاهـجميـع محطـل ،) 6 (دولـ فـي الجـ المبينـة)Total Hardness(  العـسرة الكليـة نتـائج تركيــز

 (                       العامـة  والتـي تكـون فيـه العـسرة ، لجميـع أشـهر الـسنة)T.H > 200 pp)(15 (درجـة المـاء العـسر

General Hardness  (ربونـاتااكبـر مـن عـسرة الك)  Carbonate Hardness) (15 (،ة إن المحطـ أظهـرت النتـائج) 1 م (

بينمــا ، فــي كــانون األول  )  ppm( 140إذ ســجلت المحطــة اقــل نــسبة، المحطــات األخــرى  مــن الكليــةلعــسرة لهــي اقــل تركيــزا 

بالمـاء ) 2م(الـذي يـزود المحطـةرور جـدول سـارية ـ لمـ لعـدد مـن األشـهر وذلـك)ppm  275(سبة  أعلـى نـ) 2 م( سجلت المحطـة

والتـي تـزود بالميـاه مـن ) 5 م،4م،3م(وسـجلت المحطـات ، اإلحيـاء الـسكنية مـنكثيـر مجـاري تـصب فيـهإذ من مركز مدينة بعقوبة 

 )Ca+2( لمياه نهري دجلة وديالى تعود إلى ايونات الكالـسيوم إن العسرة الكلية. قيما متقاربة فيما بينهامشـروع الخالص االروائي 

 بزيــادةتـزداد الكليـة عـسرة الدرجـة إذ إن  ، )17(باإلضـافة إلـى تراكيـز ايونـات العناصــر األخــرى ) Mg 2+ (وايونـات المغنيـسيوم 

 مـن خــالل تقــاسوالتـي )  GH(  العـسرة العامــةمــن العــسرة الكليـة تتكـون. ) 14( الكالـسيوم والمغنيــسيوم  كــل مـن عنــصريتركيـز

ـــسيوم اتتركيـــز ايونـــ ــــى)  Mg+2 (المغنيـــسيوم) Ca+2( الكال ـــيال والتـــياألخـــرى  رـ ايونـــات العناصـــباإلضـــافة إل  يكـــون تأثيرهـــا قل

 ربونــاتا ك ايونــاتركيزـلتــ)  ppm( زاء المليــونـبأجــ إذ يــتم التعبيــر عــن العــسرة العـــامة ، )17(باإلضــافة إلــى صــعوبة  قياســها 

وعـــسرة ) GH ( امةـ حـــدوث بعـــض التفـــاعالت بـــين العـــسرة العـــناتجـــة مـــنالمـــاء العـــسر قاعديـــة   إن،) CaCO3( سيومالكالـــ

والتـي ربونـات اعـسرة الكأمـا النـوع الثـاني فهـي ، ) 14(ركيز األس الهيـدروجينيـ تكـون مـؤثرة علـى تـوالتي ال) KH  (ربونات االك

HCO3 ( الثنائيــــة ربوناتـاونات الكـــــوايــــ ) HCO3 -(األحاديــــة ربونات ـاات الكـــــناتجــــة مــــن ايونــــتكـــــون 
 إذ إن ،اء ـي المـــــفــــ)   --

HCO3  (ات ـايونـ
سـائدة فـي األوسـاط المائيـة ) CO3--  H(   ايونـاتتكــون بينمـا ،ائدة فـي األوسـاط المائيـة العذبـةـسـتكـون ) -

 التـي تـرتبط فيهـا، ) 14(لـسعة الـربط الحامـضيةربونات تلعب دورا في قاعدية المـاء وهـي مقيـاس ا فان ايونات الكهوعلي،المالحة 

بـشكل عـام  ،)pH( حيث تساعد على اسـتقرار األس الهيـدروجيني  ،) +H (      ةااليونات السالبة بايونات الهيدروجين الموجب

  . ربونات تشير إلى درجة العسرة افان عسرة الك

  

  

   )T.H ppm( قيم تركيز العسرة الكلية للماء )   6( جدول رقم
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  :الكالسيوم والمغنيسيوم   )5 - 3(

لكالـسيوم والمغنيـسيوم  ايقـيم تركيـز إن )8، 7(أظهرت نتائج تركيز عنـصري الكالـسيوم والمغنيـسيوم المبينـة فـي الجـدولين 

-EPA (  Ca = (40 (لــبيانات منظمـة حمـــاية البيئـة "   وفــقا)11 ( لجـــودة المــاء الـصالح للـشربا ضـمن النـسب الطبيعيـةـهمـ

100) ppm  ،Mg = (5-25) ppm ، وسـجلت ) 3م(المحطـة كانـت فـي   للكالـسيومتركيـزأعلـى نـسبة ل إذ أظهـرت النتـائج إن

58 )ppm(ثــاني بينمــا ســجلت المحطـة  ال فــي كــانون)( 37.3               المغنيــسيوم  لتركيــز ى نــسبةـأعلــ) 2مppm(  فــي 

ر الكالـــسيوم والمغنيـــسيوم مقارنـــة ـ تـــزود بالميـــاه مـــن جـــدول ســـارية اقـــل تركيـــزا لعنـــصالتـــيو) 1م(المحطـــة ســـجلت ، كـــانون الثـــاني

 تعــود إلـى ميـاه نهـري دجلـة وديـالىموجـودان طبيعيـا فـي يوم والإن وفرة عنـصري الكالـسيوم والمغنيـس. رىـبالمحطات األربعة األخ

 Alumino Silicates of Calcium and(                            ل لاللمنيوسيلكات الكالسيوم والمغنسيومـعمليات التحل

Magnesium ( ، ايت ـالـس المغنيـسيوم الجيريـة والجـبس والكوأحجــارار الجيريـة ـألحجـال ـعمليـات تحلـوكـذلك)وغيرهـا مـن ) 14

 هذين العنـصرين إن وجود، أعـالهنهري دجلة وديالى خالل المرتفعات الجبلية الغنية بالمركبات المذكورة وذلك لمرور ،العناصر 

صـر الموجـودة فـي ا العنوهما أكثـر ،) Mg+2(لمغنيسيوم وا)  Ca+2 (لكالسيوم لايونات ثنائية التكافؤ شكل في الماء يكون على 

  ) .  15)(8(في الجدول المبين  تركيز الكالسيوم هو اكبر من تركيز المغنيسيوم إن) 7( ويوضح الجدول ،اء والمسببة للعسرة الم

                           

  

   )Ca. ppm( كيز عنصر الكالسيوم اقيم تر )  7( جدول رقم

كانون  المحطات

 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

 األول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

1م  160 199.8 215 215 215 215 205 208 190 215 195 140 

2م  165.5 198 275 275 275 275 215 285 225 275 260 215 

3م  190 210 217.5 217.5 217.5 217.5 204.5 202.5 205 217.5 200 160 

4م  180 200 215 215 215 215 207 180.5 195 215 210.5 180 

5م  205 215.5 220 220 220 220 210 210 205.5 220 205 195.5 

كانون تشرين تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباطكانون المحطا
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   )Mg.ppm( كيز عنصر المغنيسيوم اقيم تر)  8 (جدول رقم 

      

  :عكرة الماء ) 6- 3(

 غيـر مطابقـة للموصـفات هـيجميـع محطـات تـصفية الميـاه إن )   9(الجـدول الموضـحة فـي رة ـكيز العكـام ترـقيأوضحت 

نتيجــة ضــحالة وانخفـــاض ،  ألغلــب أشــهر الــسنة)Turbidity>5 NTU) (11(  الــصالح للــشربالمــاءبهــا لجــودة  المــسموح 

ن قبـل الـدول ـ بسبب قلة اإلمطار وبناء العديد من السدود علـى مجـرى هـذين النهـرين مـن نهري دجلة ديالىلكل م ياهالممنسوب 

سـجلت ، ) 18(الرواسـب واألطيـان الموجـودة فـي قعـري النهـرين امتـزاج المـاء ب  نتيجـةالمجاورة للعـراق ممـا أدى إلـى زيـادة العكـرة

وشهـــر  ) 2م، 1 م( لثــاني وشــباط باإلضــافة إلــى شــهر آب فــي المحطــةمطابقــة فــي كــانون ا" جميــع محطــات تــصفية الميــاه نــسبا

 منظمــة لبيانــات "اـطبقــ،وذلــك الرتفـاع مناســيب الميــاه فــي نهـري دجلــة وديــالى فــي تلـك األشــهر  ) 1م( كـانون األول فــي المحطــة 

أمـا النـسب ،  )  Turbidity > 1 NTU(        اقـل مـن الواحـد هـيلعكـرة لفـان النـسب الجيـدة ) WHO  (الـصحة العالميـة 

تعتبـر ) . Turbidity > 5 NTU )(11(أمـا النـسب الـضعيفة ،)> NTU  Turbidity 5(المقبولـة والتـي تعتبـر متوسـطة هـي

 األول الثاني األول الثاني ت

1م  40.4 42.5 45.5 45.5 45.5 45.5 35 35 42 45.5 41.3 41.3 

2م  42.5 44.3 55 55 55 55 45.6 47 48.8 55 45.5 44.2 

3م  58 48.5 54 54 54 54 50.3 51.2 52.6 54 53.1 50.5 

4م  52 50 51.9 51.9 51.9 51.9 43.2 43.2 48.9 51.9 49.7 49 

5م  54 51 52.3 52.3 52.3 52.3 44.2 40.7 50.5 52.3 50.2 50 

كانون  المحطات

 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

 األول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

1م  19.5 20.7 19.5 19.5 19.5 19.5 28 28 19.2 19.5 18.5 20.1 

2م  23.2 21.2 32 32 32 32 33.4 30.1 29.8 32 36.8 37.3 

3م  21.3 20.9 24.7 24.7 24.7 24.7 29.2 28.2 27.8 24.7 25.2 28.9 

4م  24.5 23 25 25 25 25 21.4 21 23.6 25 23 23.8 

5م  22.5 23.7 24.3 24.3 24.3 24.3 29.4 33.5 32.9 24.3 22.3 23.7 
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 ةدرجة ما يفقده الماء من نفاذيتـة للـضوء نتيجـة وجـود الجـسيمات العالقـة فيـه مثـل الطـين والوحـل والمـواد العـضويـرة مقياس لـالعك

ن المـسببات التـي ـ هنالـك الكثيـر مـإناء جريانـه باإلضـافة إلـى ـرى التي يلتقطهـا المـاء إثنــحياء المهجرية األخوغير العضوية واإل

  .) 14( الصخورتفتتلك الرواسب الناتجة من عمليات ـذ وكاألنهـارر ـوجودة في قعـتسبب عتمة المياه منها الرواسب الم

  

   )Turb .NTU( قيم تركيز عكرة الماء  ) 9( جدول رقم

كانون  المحطات

 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط

 األول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

1م  3.0 4.6 9.5 9.5 9.5 9.5 5.5 5.0 15 9.5 7.0 10 

2م  4.1 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 11 4.3 14 6.0 9.5 4.5 

3م  5.0 4.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 6.5 9.5 9.0 8.5 9.5 

4م  4.5 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.5 5.5 6.0 8.0 6.5 8.0 

5م  4.7 5.0 6.0 6.0 6.0 5.5 5.0 6 5.0 6.0 6.0 5.5 
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Abstract : 

 
       Some physical and chemical properties for five water purification stations in 
Baqubh and the villages near it were studied, the study started in January to December 
2009, it shows that water ( pH ) concentration is within the weak alkaline aspect ,As 
for the ratio of total dissolved solids and its relation with the electrical conductivity , 
the study shows that the quantity of  total dissolved solids is within the permitted levels 
for drinking water , it's also shows that the ratio of total dissolved solids in the stations 
of  Baqubh central and Al-Tahreer is less than the three other stations , Al-Tahreer 
water station recorded the higher ratio of the concentration of water dissolved solids 
(485 )ppm in November, whereas Baqubah central station of water recorded the lower 
ratio (190 )ppm in July ,the electrical conductivity is studied to ensure the containing of 
the studied samples of the dissolved solids , the concentration of the dissolved oxygen 
values in the water were measured and shows its within the permitted ratios for 
drinking water , various ratios were recorded in the lower level in Al-Tahreer water 
station ( 5.5 )ppm  in December , and higher ratio in Al-Hadeed water station ( 12.0 
)ppm in January ,total hardness for water was studied and the results showed that 
calcium and magnesium were the most elements that caused hardness in all the stations 
mentioned above ,and the ratio of concentration of the two elements were in 
accordance with the measures of drinking water quality ,the higher ratio of calcium was 
in Al-Hadeed water station ( 58 )ppm  and the lower ratio was in Baqubah central 
station ( 40.4 )ppm, whereas the concentrations of magnesium recorded opposite values 
to the concentration of  calcium in all station , water turbidity was also studied ,and its 
shows that water turbidity was in accordance with the permitted measures in some 
months and  not in the accordance with the permitted measures for the most months of 
the year and recorded ( Turbidity > 5.0 NTU ) in all water stations.   
 


