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  الخالصة

روع  ل (مش ة باب تم تقییم أربعة نماذج من میاه شرب الشبكة العامة اثنان من محافظة كركوك (الحویجة) واثنان من محافظ

  . 2010المسیب الكبیر) خالل شھري تشرین الثاني وكانون أول 

ذه بینت القیاسات أن م ي ھ ارة ف اع نسبة العك اءة الترشیح وارتف دم كف شاریع تصفیة المیاه في المواقع األربعة تعاني من ع

ة   P ≤ 0.01المشاریع . كما بینت الدراسة وجود فروقا معنویة عالیة بمستوى  ي الصفات الفیزیائی بین میاه المحافظتین ف

رة والكیمیائیة والتلوث البكتیري . وتجاوزت التوصیلة الكھر دروجیني والعس ة واألس الھی بائیة والمواد الصلبة الذائبة الكلی

  الكلیة والمغنسیوم المواصفات القیاسیة العراقیة والسعودیة واألمریكیة في میاه نھر المسیب الكبیر . 

ا ی ر) مم زاب األسفل ونھر المسیب الكبی ات (نھر ال ى أن إما الكالسیوم فقد تجاوز كافة المواصفات في جمیع العین دل عل

د بینت الدراسة التلوث  ة فق األراضي العراقیة تحتوي على نسبة عالیة من الكالسیوم اما المحتوى المیكروبي للمیاه األربع

  الواضح لھذه المیاه والتي تجاوزت المواصفات القیاسیة المذكورة مما یدل على عدم كفاءة التعقیم في ھذه المشاریع. 
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Abstract 

Samples drawn from four sites in Al-Hawijah district , Kirkuk governorate and Al-Mussayab 

district, Babel governorate during November and December 2010 . 

The results indicate that the filtration process in water treatment plants are inefficient due to 

the high levels of turbidity . The study shows significant differences at P ≤ 0.01 in the 

physical , chemical properties, and bacterial contamination of drinking water in the two 

governorates . 

The level of electrical conductivity , total dissolved solid , PH , and total hardness , 

Magnesium , exceed the acceptable levels according to the American , Iraqi and Saudi 

standards in the water samples drawn from (Al – Mussayab river). 

The level of calcium in water exceeded the acceptable standards in all samples . This indicates 

that Iraqi soil contains high ratio of Calcium . The microbial content shown by this study 

revealed clear contamination in the water which exceeds the acceptable Iraqi , Saudi and 

American standards level which indicate non efficient determining in these projects . 

 

Keywords:  Water analysis; Turbidity; Electrical conductivity; Total dissolved solids. 

 

  المقدمة

ة  اه شرب عادی ي می دھما. وھ رات ورواف أن معظم مصادر میاه شرب الشبكة العامة ھي األنھار وخاصة نھري دجلة والف

  یحیة أو باستخدام أنواع خاصة من الفالتر ویتم تطھیرھا بإضافة معقمات الكلور . أجریت علیھا بعض العملیات الترش

ة  ار العراقی ي األنھ ة ف اد الملوح اه وازدی فیة المی اریع تص ن مش ر م ة لكثی یحیة والتطھیری اءة الترش اض الكف راً النخف ونظ

ي السنوات األخی رت ف وات النحسار المیاه فیھا وازدیاد الوعي الصحي للمواطن انتش أة بعب اه المعب اج المی ق إلنت رة طرائ

  بالستیكیة وباستعمال معدات التبادل األیوني واستخدام األوزون أو األشعة فوق البنفسجیة في عملیات التعقیم . 

ة  انصبت الكثیر من الدراسات السابقة على نوعیة میاه الشرب من الناحیة المیكروبیة باعتبار أن الخصائص الفیزیوكیمیائی

ام  ضمن ل ع ت 1986المواصفات القیاسیة كون مصدر المیاه ھي نھري دجلة والفرات, ففي دراسة لجامعة الموص م تباین
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ة  مستویات األمالح الذائبة بین موقعي الفلوجة والناصریة على نھر الفرات وبغداد والعمارة على نھر دجلة إذ ارتفعت كمی

) ملغم/لتر  680 - (360بین الموقعین على نھر الفرات وارتفعت من ) ملغم/لتر 1240 – (490المواد الصلبة الكلیة من 

  . (1)بین الموقعین لنھر دجلة

)  (3ارتفاع نسبة األمالح وخاصة الكالسیوم في فصل الصیف . وقد وجد  (2)وفي دراسة لمشاریع المیاه لمدینة بغداد وجد 

شھر الباردة في میاه مدینة بغداد (ولكن ضمن المواصفات ارتفاع تركیز النحاس والحدید والرصاص والزنك والزئبق في األ

ام  (4)القیاسیة العراقیة لمیاه الشرب باستثناء الرصاص) . و قدر  اه الخ بعض الخصائص المیكروبیة والفیزیوكیمیائیة للمی

ي للبكتری دد الكل ي الع اع ف د ارتف ة كربالء إذ وج ي محافظ اه ف ا ومیاه الشرب لثالثة مشاریع تصفیة المی ة وبكتری ا الھوائی

ز  ین تركی ة ب الي المعنوی اط موجب ع اردة والحظ وجود ارتب القولون البرازیة في األشھر الدافئة بالمقارنة مع األشھر الب

ع  الكالسیوم والمغنیسیوم واألس الھیدروجیني مع المحتوى المیكروبي في المیاه مقابل عالقة ارتباط سالبة عالیة المعنویة م

  دات والمواد الصلبة الذائبة الكلیة . تركیز الكلوری

داد ووجد أن  (5)كما درس  ة بغ ة لمدین اه مشاریع التصفیة الرئیس ة لمی ة والمیكروبی ائص الفیزیوكیمیائی ن  %69الخص م

ا  ل الشتاء والحظ أیض ي فص ا ف ة بأوطئھ نماذج میاه الشرب كانت ملوثة سجلت أعلى ھذه النسب في فصل الصیف مقارن

  وجب عالي المعنویة بین قیم العكارة والمحتوى المیكروبي في میاه الشرب . وجود ارتباط م

ادمیوم  (6)ودرست   اص والك نوعیة میاه الشرب لمشروع إسالة القادسیة في بغداد ووجدت تجاوز تركیز عنصري الرص

  .  Vibrio Choleraeالحدود المسموح بھا . ولم یسجل أي وجود لبكتریا القولون والسالمونیال و 

من النماذج للمتطلبات  %49.1في دراستھما لنوعیة میاه الشرب في بعض مناطق مدینة بغداد عدم صالحیة  (7)وأوضح 

  الصحیة الواردة في المواصفات القیاسیة العراقیة . 

بغداد بنسبة بعد أن قدرتھا دائرة بیئة  (8) %35بـ  2008وسجلت  وزارة الموارد المائیة نسبة التلوث في میاه الشرب لعام 

, لقد شھدت السنوات األخیرة تحوالً واضحاً على استھالك میاه الشرب من قبل  (9) 2006عام  %13و  2005عام  20%

ة  45إلى  1995المواطن العراقي على المیاه المعبأة . حیث زادت العالمات التجاریة من عالمة واحدة عام  ة تجاری عالم

أة بحسب بیانات الجھاز المرك 2008عام  ل  234زي للتقییس والسیطرة النوعیة . وبلغ عدد معامل میاه الشرب المعب معم

ارت  118موزعة على محافظات القطر المختلفة منھا  ا أش معمل في بغداد وحدھا ومعمل واحد في محافظة القادسیة  ,كم

إذ سجلت أعلى نسبة تلوث  2008 – 1995للسنوات  %75 – 16.6إلى التلوث ألمكروبي للمیاه المعبأة بنسب تراوحت بین 

ام  ة  10)( 2004في ع حة العالمی ة الص درت منظم اه الشرب   (WHO).أص ى مواصفات می وي عل دارات تحت عدة إص

ین  300إلى ممتازة وھي التي تكون اقل من  (TDS)بحسب محتواھا من المواد الصلبة الكلیة  جزء بالملیون وجیدة التي ب

جزء بالملیون .  1200 – 900جزء بالملیون وردیئة التي بین  900 – 600لة التي بین جزء بالملیون والمقبو 600 – 300

كما أن میاه الشرب التي تكون المواد الصلبة الذائبة الكلیة بھا منخفضة جداً قد تكون غیر مقبولة بسبب عدم وجود طعم فیھا 

  وخاصة في األجواء الحارة . ولحاجة الجسم إلى تعویض األمالح المعدنیة التي یفقدھا نتیجة التعرق
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  ھدف البحث

ر 1 ة مشروع المسیب الكبی . یھدف البحث إلى تقییم جودة میاه الشبكة العامة في مدینة الحویجة (محافظة كركوك) ومنطق

  (محافظة بابل) . 

  . مقارنة جودة مصادر میاه الشرب بین نھر الزاب األسفل ونھر الفرات . 2

  المیاه بین الموقعین مع المواصفات القیاسیة . . مقارنة مدى انطباق محتوى 3

  

  المواد وطرائق العمل 

شملت الدراسة أربعة نماذج من میاه الشرب مشاریع تصفیة المیاه اثنان من محافظة كركوك واثنان من محافظة بابل خالل 

  . 2010شھري تشرین ثاني ، كانون أول 

  ركوك) . . مشروع تصفیة الماء في قضاء الحویجة (محافظة ك1

  . مشروع تصفیة الماء في المعھد التقني الحویجة (محافظة كركوك) . 2

  . مشروع تصفیة الماء في المعھد التقني المسیب (محافظة بابل) . 3

  . مشروع تصفیة الماء في مشروع المسیب الكبیر (محافظة بابل) . 4

في وقت واحد في مختبرات التقییس والسیطرة النوعیة   تم تحلیل النماذج (11)  .جمعت العینات من الحنفیات كما ورد في 

  ومعھد بحوث التغذیة واخذ المتوسط . 

  

  الفحوصات الفیزیائیة

  .  (12)وحسب  Turbid meterقیست بواسطة جھاز  (Turbidity). فحص العكارة 1

ة 2 الیة الكھربائی از      Electrical Conductivity (EC). اإلیص راءات  conduct meterباستخدام جھ جلت الق وس

  .   (13)بوحدة مایكروسیمنس / سم المربع حسب  

باستخدام العالقات بین اإلیصالیة الكھربائیة وتركیز المواد  Total Dissolved Solids (T.D.S).المواد الصلبة الكلیة 3

   T.D.S  =0.64 x ( EC ).  (13)الصلبة الذائبة الكلیة 

  .  pH meterام جھاز الـ باستخد pH. األس الھیدروجیني 4
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   (12) الفحوصات الكیماویة : حسب 

    Chloride Cl-. الكلوریدات  1

    2Calcium Ca+. الكالسیوم  2

   Total hardness. العسرة الكلیة  3

    2Magnesium  Mg+. المغنیسیوم  4

    2Fe   Iron+. الحدید  5

     2Lead  Pb+. الرصاص  6

 

  الفحوصات المیكروبیة : 

  . حساب العدد الكلي للبكتریا الھوائیة . 1

  . حساب العدد الكلي لبكتریا القولون . 2

  

  التحالیل اإلحصائیة : 

  تم تحلیل النتائج من خالل :  

  باتجاه واحد .  ANOVA. اختبار تحلیل التباین 1

  . (P ≤ 0.05 , 0.01)عند مستوى معنویة  LSD. اختبار اقل فرق معنوي األدنى 2

  

  ج والمناقشةئالنتا

مشاریع تصفیة المیاه في محافظتي كركوك وبابل على  4المتوسط الحسابي لقیاسات معاییر جودة  (1)یوضح الجدول رقم 

یطرة  یس والس زي للتقی از المرك ن الجھ ادرة ع رب الص اه الش فات می ي مواص واردة ف اییر ال یم المع ان ق ع بی والي م الت

ة السعودی (14)النوعیة اه الشرب. والھیئة العربی ة لمی ة العالمی اییس والجمعی دواء  (15)ة للمواصفات والمق ذاء وال وإدارة الغ

  . (16)األمریكیة
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ارة  Turbidity. العكارة 1 اع نسبة العك ل بارتف افظتي كركوك وباب ي مح : تمیزت جمیع میاه الشرب للمشاریع األربعة ف

  . (17)سعودیة واألمریكیة وھذا یطابق ما جاء بھ  مقارنة بالحد األعلى المسموح بھ في المواصفات العراقیة وال

عدم وجود فارق معنوي بین العینات األربعة.  P ≤ 0.05عند مستوى معنوي  LSDكما بین اختبار الفرق المعنوي األدنى 

  وتوضح النتائج أن كفاءة الترشیح المستخدمة في مشاریع تصفیة المیاه في ھذه الدراسة غیر كفاءة .  

: بینت النتائج ارتفاع اإلیصالیة الكھربائیة لمیاه الشرب في مشاریع تصفیة المیاه  Conductivityیة الكھربائیة . اإلیصال2

مع انخفاض  لمیاه الشرب في مشاریع تصفیة المیاه  2مایكرو سیمنس/سم 1220 –1218لمحافظة بابل حیث تراوحت بین 

وقد أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فرق  2منس/سممایكرو سی 377.5 -369لمحافظة كركوك حیث تراوحت بین 

ع  P ≤ 0.01معنوي بین میاه المحافظتین على مستوى  . وھذا ناتج عن ارتفاع نسبة األمالح في میاه نھر الفرات مقارنة م

  في تحلیل میاه الشرب في محافظة كربالء .  (4)میاه نھر الزاب األسفل وھذا یتطابق ما توصل إلیھ ي 

ة . ا3 لبة الذائب وك  .T. D. Sلمواد الص ة كرك اریع تصفیة محافظ اه مش ي می ة ف لبة الذائب واد الص ز الم : تراوحت تركی

اه  (236 – 241.5) ملغم/لتر وھذه التركیز تقع ضمن حدود المواصفات القیاسیة العراقیة والسعودیة واألمریكیة . وفي می

ارج ملغم/ (779.5 – 780.5)مشاریع تصفیة محافظة بابل  ة وخ لتر . وھذه  ضمن الحد المسموح بھ للمواصفات العراقی

اه  P ≤ 0.01المواصفات السعودیة واألمریكیة . وقد بینت التحالیل اإلحصائیة وجود اختالف معنوي عند مستوى   ین می ب

اه  (4)مشاریع محافظة كركوك ومیاه الشبكة العامة في مشاریع محافظة بابل وھذا یتطابق مع ما توصل إلیھ  ل می في تحلی

  الشبكة العامة في محافظة كربالء . 

  (7.38 – 7.48): تراوح معدل األس الھیدروجیني لمیاه الشرب في مشاریع محافظة كركوك  pH. األس الھیدروجیني 4

ت  د تراوح ل فق ة باب  (8.95 – 9.1)تقع ضمن األس الھیدروجیني لجمیع المواصفات القیاسیة, إما میاه الشرب في محافظ

. وبین التحلیل اإلحصائي  (8.5 – 6.5)وھذه النتائج تقع خارج جمیع المواصفات القیاسیة العراقیة والسعودیة واألمریكیة 

ھ  P ≤ 0.01وجود فرق معنوي على مستوى  اه مشروع المسیب كون بین میاه المحافظتین وھذا یعكس مدى التلوث في می

  ) . 4المیاه (یمر بعدة قرى تطرح كثیر من الفضالت في ھذه 

اه  (2): یشیر جدول رقم Hardness Total. العسرة الكلیة 5 إلى ارتفاع تركیز العسرة الكلیة في میاه مشاریع تصفیة المی

  لمحافظة باب

ة .  (467.5 – 473.5)ل حیث تراوحت  عودیة واألمریكی ة والس ملغم/لتر وھذه النتائج خارج المواصفات القیاسیة العراقی

عودیة إما میاه مشار ة والس ملغم/لتر .  (300)یع تصفیة المیاه في محافظة كركوك فھي ضمن المواصفات القیاسیة العراقی

 ≥ Pوبین التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة بین میاه الشرب في محافظة كركوك عنھ في محافظة بابل عند مستوى 

  .وھدا ناتج عن ارتفاع األمالح في نھر الفرات.  0.01
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و   82.5)– (81.5: تراوحت تركیز الكالسیوم في میاه مشاریع تصفیة محافظة كركوك ومحافظة بابل  Ca 2+السیوم . الك6

عودیة  (129.2 – 129.5) ة والس ن  (75)ملغم/لتر على التوالي وھي أعلى من المواصفات القیاسیة العراقی ملغم/لتر وم

  بین میاه المحافظتین .  P ≤ 0.01 خالل التحلیل اإلحصائي ظھر وجود فرق معنوي على مستوى

  ) بارتفاع نسبة الكالسیوم في المیاه العراقیة بصورة عامة .( 4)(5وھذا ما توصل إلیھ مجموعة من الباحثین

ة كركوك  2Mg+. المغنیسیوم 7 اریع محافظ اه الشرب مش راوح محتوى می ي ضمن   10.55)– (10.5: ت ملغم/لتر وھ

  ملغم/لتر .  (30)والسعودیة المواصفات القیاسیة العراقیة 

ین  د  (43.0 – 43.1)إما فیما یخص میاه مشاریع تصفیة المیاه لمحافظة بابل فقد تراوحت ب ن الح ى م ي أعل ملغم/لتر وھ

 Pالمسموح بھ في المواصفات القیاسیة العراقیة والسعودیة وقد بین التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة على مستوى 

  المحافظتین. بین میاه 0.01 ≥

ان تركیز الكلوریدات ارتفع في میاه مشاریع التصفیة لمحافظة بابل عنھ  (2): یتضح من الجدول رقم    Cl-. الكلوریدات 8

  ملغم/لتر على التوالي. (22.45– 22.8)ملغم/لتر و  (103.5 – 105.5)في محافظة كركوك فقد تراوح التركیز بین 

  ملغم/لتر .  250صى المحدد في المواصفات العراقیة والسعودیة واألمریكیة إال أنھ لم یتجاوز  التركیز األق

ائي  ل اإلحص ین التحلی رات . وب ا نھر الف ذي یمر فیھ ة ال رب العراقی وھذا یدل على ارتفاع نسبة أمالح الكلوریدات في الت

  )5)( 4باحثین آخرین( بین میاه المحافظتین وھذا یطابق ما توصل إلیھ  P ≤ 0.01وجود فرق معنوي على مستوى 

د 9 ة كركوك   2Fe+. الحدی ي محافظ اه ف اریع تصفیة المی اه الشرب لمش ي می د ف ز الحدی   0.25)– (0.23: بلغت تركی

عودیة  (0.28 – 0.29)ملغم/لتر وفي محافظة بابل  ة والس اه الشرب العراقی ملغم/لتر وھو ضمن المواصفات القیاسیة لمی

  بین میاه المحافظتین .  P ≤ 0.05توجد فروقا معنویة على مستوى ملغم/لتر وال  0.3واألمریكیة 

ى  2Pb+. الرصاص 10 ل الحد األقص : لم تتجاوز تركیز الرصاص في میاه مشاریع تصفیة المیاه لمحافظتي كركوك وباب

ة والسعودیة  ات ا (0.05)للمواصفات العراقی م تتلوث بمخلف ة ل اه العراقی ى ان المی دل عل ا ی ا ملغم/لتر مم اص . كم لرص

  بین میاه المحافظتین .  P ≤ 0.05أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروقا معنویة عند مستوى 

  . الفحوصات المیكروبیة 11

ي  (3)یبین جدول رقم  ة والت اه األربع اریع المی ة لمش إعداد  البكتریا الھوائیة وبكتریا القولون في میاه الشرب الشبكة العام

في میاه مشروع تصفیة المیاه في المعھد التقني الحویجة ومیاه شرب الشبكة العامة لحي تونس    120 – 820 تراوحت بین

  لبكتریا القولون على التوالي .   10 – 402(المسیب) على التوالي بالنسبة للبكتریا الھوائیة تراوحت بین 
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اه أو وھذه النتیجة خارج المواصفات القیاسیة والعراقیة والسعودیة وا ل بالمی دار التلوث الحاص ى مق دل عل ا ی ألمریكیة مم

  . (19),  (18), (10)،  (7)، (4)عدم كفاءة التعقیم الذي یجري في ھذه المشاریع وھذا یتطابق مع ما توصل كٌل من   

ة و ا الھوائی ص البكتری ا یخ ة ومن خالل التحلیل اإلحصائي كان ھناك فروقا معنویة بین المشاریع األربعة فیم ا معنوی فروق

                                                                              بین میاه محافظة كركوك ومحافظة بابل بالنسبة إلى بكتریا القولون . 
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الخطأ القیاسي للتحلیل ألمختبري للفحوصات الفیزیائیة لمیاه الشرب ألربع مشاریع تصفیة ± : المعدل  (1)جدول رقم 

  المیاه في محافظتي كركوك وبابل .

  

  رقم النموذج

  العكارة 

NTU 

EC  مایكرو سیمنس

  2/سم

TDS   

  ملغم/لتر

 

PH 

1 6.65  ±0.7  377.5 ±23  a  241.5 ±11  a  7.38 ±0.21 a   

2 7.3  ±0.64  369.0 ±18  a  236.0  ±18 a  7.48 ±0.18 a  

3 6.7 ± 0.43  1220 ±44   b   780.5 ±35  b   8.95 ±0.12 b  

4 6.4 ± 032  1218 ±52   b  779.5 ±38  b  9.1 ±0.15   b  

LSD  2.55 61.36  20.93  0.62  

 8.5 – 6.5 1000 – 900 1000 – 500 5  المواصفات العراقیة

  8.5 – 6.5  700 – 100  1000 – 200  5  المواصفات السعودیة

  8.5 – 6.5  500  /  0.5  المواصفات األمریكیة

 N.S * HS * HS * HS  الفرو قات المعنویة
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للفحوصات الكیمیائیة لمیاه الشرب ألربع مشاریع تصفیة الخطأ القیاسي للتحلیل ألمختبري ± : المعدل  (2)جدول رقم 

  المیاه في محافظتي كركوك وبابل (ملغم/لتر) .

العسرة الكلیة     رقم النموذج

hardness 

+2Ca   +2Mg   -Cl  +2Fe  +2Pb  

1 184.3 

± 1.7  

81.5 

± 4.5  

10.5 

± 0.6  

22.45 

± 0.85  

0.23 

± 0.02  

0.014 

± 0.001  

2 191.5 

± 2.5  

82.5 

± 7.5  

10.55 

± 0.25  

22.8 

± 1.6  

0.25 

± 0.03  

0.015 

± 0.001  

3 467.5 

± 4.5  

129.2 

± 2.8  

43.1 

± 1.5  

103.5 

± 2.7  

0.28 

± 0.02  

0.015 

± .00  

4 473.5 

± 2.5  

129.15 

± 4.5  

43.0 

± 0.7  

105.05 

± 1.3  

0.29 

± 0.01  

0.015 

± .00  

LSD  8.09  12.95  2.83  4.92  0.00  0.00  

 0.05 0.3 250 30 75 300  اقیةالمواصفات العر

  0.05  0.3  250  30  75  300  المواصفات السعودیة

  /  0.3  250  /  /  0  المواصفات األمریكیة

 HS * HS * HS * HS    NS NS *  الفرو قات المعنویة

 *HS  من جھة أخرى على مستوى    3 , 4من جھة ونموذج    1 , 2ھناك فارق معنوي بین نموذجP ≤ 0.01  .  

  میاه الشبكة العامة لمشروع ماء المعھد التقني في الحویجة .. 1

  . میاه الشبكة العامة لمشروع ماء الحویجة . 2

  . میاه الشبكة العامة لمشروع ماء المعھد التقني في المسیب .3
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  . میاه الشبكة العامة لمشروع میاه حي تونس (المسیب) .  4

  

  ئیة وبكتریا القولون في میاه الشرب .: معدل إعداد البكتریا الھوا (3)جدول رقم 

  بكتریا القولون  البكتریا الھوائیة  النموذج

 a 10 a 120  المعھد التقني / الحویجة

  b 8 a 182  میاه الشرب الشبكة العامة الحویجة

 c 302 b 626  المعھد التقني / المسیب

 d  402 c 820  میاه الشرب الشبكة العامة المسیب

LSD 23.05 16.87 

 HS HS الفرو قات المعنویة

 ml  0 100/  20  المواصفات العراقیة

  ml  1  /100 ml 100/  1  المواصفات السعودیة

  ml  1  /100 ml 100/  1  المواصفات األمریكیة

  

 


