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  :(Abstract) اخلالصة
امليـاه اجلوفيـة ومقارنهتـا  لبحث لتقيمينظرا لرتدي نوعية مياه هنر دايىل وللحاجة املاسة للمياه اجلوفية لالغراض الصحية والزراعية اجري هذا ا

مبحـاذاة الهنـر والسـادس وسـط  مت اختيار ســتة اابر حضـةل رشيق هنـر دايىل مخسـة مهنـا.مع مياه هنر دايىل واملتطلبات العاملية للمياه الصحية والزراعية 
وقـد مت اخـذ الـامنذج مـن هـذه .  اختيـار حمطـة يف الهنـر اضـافة إىل مم))١٤١٤  --١٠١٠((عن الهنر وتبلغ اعامق هذه اآلابر بـني ) كمكم  ٣٣(املدينة ويبعد مسافة 

العـاكرة , PH ,TDS, َ BOD(واجريـت علهيـا خمتلـف الفحوصـات الفزيايئيـة والكمييائيـة  ٢٠٠٨٢٠٠٨للعام ) اب,حزيران ,اذار(احملطات خالل الاشهر 
  ,,  PPbb  ,,  ZZnn  ,,  CCdd  ,,  FFee(كزي لـبعض العنـارص الثقـيةل اضافة إىل اجـراء حفوصـات بكرتولوجيـة وقيـاس تـرا) اخل ----التوصيل الكهرابيئ والعرسة ,

MMnn(( ميـاه اآلابر غـري مطابقـة ملتطلبـات منظمـة  خالل شهر اب فقـط وقـد بينـت نتـاجئ الفحوصـات الفزيايويـة والكميياويـة والبكرتولوجيـة أن نوعيـة
WHO  ارتفاع املتطلب احليوي لالوكسـجني حيث اظهرت النتاجئ ارتفاعا واحضا يف األمالح اذلائبة والعنارص الثقيةل اضافة إىل ) )BBOODD((  اذلي يـدل

  . عىل تلوث املياه اجلوفية مبياه الرصف الصحي 
مـن  اما نوعية مياه هنر دايىل فقد اكنت ملوثة مبسـتوى عايل من احملتوى العضوي والامالح اذلائبة والعنارص الثقيةل بسبب مايطرح إىل الهنـر

ودة يف املنطقة ومن انحية اخرى فقد لوحظ أن نوعية مياه اآلابر احملاذية قريبة من نوعية مياه الهنر مقارنـة مـع بـرئ فضالت حمطة الرسـمتية واملعامل املوج
  .وسط املدينة 

  

Under ground water Assessment in Diyala Bridge Area 
 

Abstract 
SSeevveerree  SShhoorrttaaggee  aanndd  bbaadd  qquuaalliittyy  ooff  SSuurrffaaccee  wwaatteerr  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  DDiiyyaallaa  BBrriiddggee  ,,  

aaddddeedd    ttoo  tthhee  ggrroowwiinngg  ddeemmaanndd  ffoorr  ddrriinnkkiinngg  ,,  iirrrriiggaattiioonn  aanndd  ssaanniittaarryy  wwaatteerrss  ,,  lleeaaddss  ttoo  ssttuuddyy  
aanndd  qquuaalliiffyy  tthhee  uunnddeerr  ggrroouunndd  wwaatteerr  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ,,  SSiixx  sshhaallllooww  wweellllss  hhaass  bbeeeenn  sseelleecctteedd  ttoo  tthhee  
eeaasstt  ooff    DDiiyyaallaa  rriivveerr  ,,  ffiivvee  ooff  tthheemm  wwhheerree  oonn  sshhoorree  aanndd  tthhee  ssiixxtthh  wwaass  ffaarr  aawwaayy  ffrroomm  rriivveerr  
aabboouutt  ((  33  kkmm))  ..TThhee  ddeepptthh  ooff  tthheessee  wweellllss  wwaass  ((1100--  1144))mm  ..    TTeessttss  ooff  ((  PPhh  ,,  TTDDSS  ,,  BBOODD  ,,  
TTuurrbbiiddiittyy  ,,  CCoonndduuccttiivviittyy  ,,--------eettcc))  wwhheerree  ppeerrffoorrmmeedd  dduurriinngg  MMaarrcchh  ,,  JJuunnee,,  AAuugg..  iinn  22000088..  
HHeeaavvyy  mmeettaallss  ssuucchh  aass  ((  PPdd  ,,  ZZnn  ,,  CCdd  ,,  FFee  ,,  MMnn  ))  hhaass  bbeeeenn  eexxaammiinneedd  aass  wweellll  ..  RReessuullttss  ooff  
pphhyyssiiccaall  ,,  cchheemmiiccaall  aanndd  bbaacctteerriioollooggiiccaall  tteessttss  sshhooww  tthhaatt  tthhee  wwaatteerr  qquuaalliittyy  ooff  tthheessee  wweellllss  
wweerree  nnoott  ccoommppllyy  wwiitthh  WWHHOO  rreeqquuiirreemmeennttss  ,,aass  wweellll  aass  rreessuullttss  sshhooww  ccoonnssiiddeerraabbllee  iinnccrreeaasseedd  
ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  TTDDSS,,BBOODD  aanndd  hheeaavvyy  mmeettaallss  wwhhiicchh  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  uunnddeerrggrroouunndd  wwaatteerrss  
wweerree  hhiigghhllyy  ppoolllluutteedd  wwiitthh  tthhee  ssaanniittaarryy  wwaassttee  wwaatteerrss  ..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  tthhee  oonn  sshhoorree  wweellllss''  
wwaatteerr  qquuaalliittyy  wwaass  vveerryy  cclloossee  ttoo  tthhee  rriivveerr  wwaatteerr  qquuaalliittyy  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  wweellll  iinn  tthhee  
mmiiddddllee  ooff  tthhee  ttoowwnn..  
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  :(Introduction)املقدمة  - ١
خمزون الوطن العريب من املياه  يبلغ.تعد املياه اجلوفية احد مصادر املياه اليت عرفها الانسان منذ اقدم العصور واكنت سببا يف اسـتقراره واستيطانه

دت اسـتخدامات املياه وابلتايل زايدة يف ومع ازدايد عدد الساكن وتنوع متطلبات احلياة زا)  ١٩٩٢١٩٩٢العمر  ( ٣بليون م) ٤١٤١(اجلوفية سـنواي حوايل 
اجلائر لهذه املياه امللوثة اىل الاهنار مبارشة أو عن طريق اقامة احلفر  مكيات مياه الرصف اليت ابتت هتدد اغلب مصادر املياه ابلتلوث نتيجة للضخ

راعية اليت تتخلل الرتبة دة الكميياوية واملبيدات الز فوق مصدر للمياه اجلوفية أو نتيجة الاسـتخدام املفرط لالمس) sseeppttiicc  ttaannkk(الامتصاصية 
اجلبوري  (وتتاثر طبيعة وخواص املياه اجلوفية بطبيعة وخواص املصدر املايئ املغذي لها) .   ٢٠٠٠٢٠٠٠العاديل ,  ١٩٩٨١٩٩٨الصابوجني  (وصوال لهذه املياه 

ل الارايض الواقعة يف غرب ايران ورشق العراق وحىت التقائه بهنر املهمة واملمتدة عىل طو  ويعد هنر دايىل وهو احد  روافد هنر دجةل) .  ١٩٩٠١٩٩٠
يف دراسة هيدرولوجيه  مت اثباتهاملصدر املغذي للمياه اجلوفية الواقعة مبحاذاة هذا الهنر كام ) ١٩٩٩١٩٩٩الشكريج( دجةل جنوب مدينة بغداد 

ودراسات اخرى تلوث هنر دايىل وتغري خصائصه نتيجة اتثره  وكام بينت حبوث) . ٢٠٠٠٢٠٠٠اجلبوري  , ١٩٨٥نشأت  (هذا الهنر وجيومورفولوجيه 
ابالضافة ) . ٢٠٠٠٢٠٠٠رشـيد ,  ١٩٨٦١٩٨٦الساعدي ,  ١٩٨٤١٩٨٤جياد ( بقنوات الزبل مثل قناة اجليش ومطروحات حمطة الرسـمتية ملعاجلة الرصف الصحي 

الاسـتخدام البرشي والزراعي والصناعي نتيجة عدم صالحية مياه هذا الهنر الغراض )  ٢٠٠٦٢٠٠٦السعدي ,  ١٩٨٩١٩٨٩املرصي ( اىل ذكل فقد اثبت 
  .تلوثه مبخلفات الرصف الصحي 

  :الهدف من البحث 
  . احملاذية لهنر دايىل الاابردراسة وتقيمي اخلصائص الفزيايئية والكمييائية ملياه  -١

 . بيان صالحية اسـتخدام هذه املياه لالغراض اخملتلفة -٢
  :منطقة ادلراسة 

( حماذية للهنر وتبعد عنه مسافات  مخسة مهنا اابر سـتةاختيار عىل ء الرشيق لهنر دايىل حيث مشلت ادلراسة تقع منطقة ادلراسة يف اجلز 
يرتاوح معق هذه الاابر مابني  . اضافة اىل حمطة تقع عىل الهنر عن الهنر مسي برئ وسط املدينة) مك ٣٣(والبرئ السادس يبعد مسافة  مرت )٥٠٠٥٠٠-  ٤٠٠٤٠٠

  ) .١( ابلشلك رمق مرت وكام مبني) ١٤١٤  ––  ١٠١٠( 

  :اجلانب العميل وامليداين 
  :انب العميل وامليداين ما ييل اجلمشل 

 .  ٢٠٠٨٢٠٠٨للعام ) أب, حزيران , اذار ( مجعت العينات املائيه من هنر دايىل والاابر الواقعة مضن منطقة ادلراسة بواقع ثالثة اشهر : مجع العينات  -١
اما العينات اخلاصة بفحص املتطلب احليوي , ع عينات املياه بعد غسلها وجمانسـهتا مباء البرئ والهنر لرت مجل ١اسـتخدمت حاوايت بويل اثيلني سعة 

وفامي خيص الفحوصات البكرتولوجية فقد مت مجعها يف حاوايت معقمة . لالوكسجني فقد مجعت يف حاوايت زجاجية مظلهل ومعدة لهذا الغرض 
  . ومظلةل خالل شهر اب فقط 

 :تلخصت هذه الفحوصات مبا ييل : ايوية والكميياوية الفحوصات الفزي -٢
  : حفوصات حقلية   - أ

فامي مت قياس ) WWTTWW  772200( جبهاز ) PPHH(مت اجراء بعض الفحوصات احلقلية مبارشة مثل الايصالية الكهرابئية وحفص احلامضية والقاعدية 
  ) .WWTTWW  555500((جبهاز ) TTUU(الكدره 
  : حفوصات خمتربية   - ب

  ,,  AAPPHHAA  11999999( قسم معاجلة املياه واسـتخدمت الطرق املتبعة / تربية يف خمتربات وزارة العلوم والتكنولوجية مت اجراء الفحوصات اخمل 

WWHHOO  11999999 ( البياكربوانت اضافة اىل حفص العرسه بطريقة التسحيح كذكل مت حفص , اللكورايد , لتحليل العينات وقياس لك من الاكلسـيوم
املنغنزي والزنك , احلديد , الرصاص ,  مت قياس الصوديوم والكربيتات وبعض العنارص الثقيةل مثل الاكدميوم فامي) BBOODD(املتطلب احليوي لالوكسجني 

اضافة ذلكل فقد مت اجراء بعض الفحوصات ) .  SS..JJ..HHaasswweell  11999900( جبهاز امتصاص اللهب وهجاز الامتصاص الضويئ حسب املصدر 
  .البكرتولوجية 

  :حتليل النتاجئ ومناقشـهتا 

, ) ١( جلداول بينت نتاجئ الفحوصات الفزيايوية والكميياوية ملياه هنر دايىل ومياه الاابر الواقعة مضن منطقة ادلراسة خالل فرتة البحث واملوحضة اب -١
   :ماييل) ٣(, ) ٢(
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عن احلدود اىل ارتفاع تراكزي الامالح اذلائبة  حثطيةل فرتة الب ارتفاع تراكزي الكربيتات واللكوريدات يف مياه هنر دايىل ومياه الاابر احملاذية هل ادى -أ
 لرت مقارنة مبياه برئ وسط املدينة/ملغم ) ٣٠٢٠٣٠٢٠  ––  ٣٠٠٠٣٠٠٠( حيث تراوحت قميها ) لرت/ملغم  ١٠٠٠١٠٠٠( املسموح هبا ملنظمة الصحة العاملية ويه 

  . يوحضان ذكل) ٣٣(شلك رمق وال ) ٢(والشلك رمق , لرت/ملغم ) ١٨٩٠١٨٩٠ــ ــ ١٨٤٠١٨٤٠  ( ااكنت تراكزي الامالح اذلائبة فهي اليت

/ ملميوز) ٤٩٩٠٤٩٩٠ــ  ٣١٤٩٣١٤٩ (ادى ارتفاع الامالح اذلائبة يف مياه الهنر والاابر احملاذية هل اىل ارتفاع الايصالية الكهرابئية حيث تراوحت قميها  - ب
  .مس  /ملميوز) ١٥٥٠١٥٥٠ــ ــ ١٤٤٤١٤٤٤( يصالية الكهرابئية ملياه برئ وسط املدينة اليت تراوحت قميها المقارنة اب مس

هبا ويه  ارتفاع تراكزي ايوانت الاكلسـيوم واملغنيسـيوم يف مياه الهنر ومياه الاابر احملاذية هل ادى اىل ارتفاع قمي العرسة عن احلدود املسموح -ج
ملغم ) ١١٢١١٢٤٤ــ ــ ١٠٩٠١٠٩٠(فقد تراوحت قمي العرسة ملياه الهنر ) ٤(رمق  لشلككام موحض اب) ٢٠٠١٢٠٠١حسب املواصفة العراقية (لرت/ملغم ) ٥٠٠٥٠٠(
لرت ولعل هذا الفرق يف النتاجئ يعود لطبيعة الصخور املكونة للرتبة اليت /ملغم ) ١٩٩٠١٩٩٠ــ ــ ١١٢٠١١٢٠  (لرت بيامن تراوحت قميها ملياه الاابر احملاذية هل /

وسط املدينة فقد تراوحت قمي  التاكسد والاخزتال اضافة اىل التخفيف اذلي قد حيدث يف مياه الهنر اما فامي خيص مياه برئ وظروفتتخللها تكل الاابر 
  .لرت /ملغم )٦٩٠٦٩٠ــ ــ ٢٤٩٢٤٩(العرسة فهيا 

ملغم ) ٣٠٣٠ ــــ  ٢٨٢٨( ارتفاعا واحضا يف مياه الهنر خالل فرتة البحث تراوحت قميها ) BBOODD (اظهرت نتاجئ حفص املتطلب احليوي لالوكسجني  -ء
وتشري هذه النتاجئ اىل احتواء مياه هنر دايىل عىل تراكزي عالية من املواد العضوية . لرت/ملغم ) ١١١١  --  ٥٥((حت فهيا القمي و لرت مقارنة مبياه الاابر اليت ترا/

أو نتيجة القامة احلفر  اليت تتواجد يف مياه اخمللفات اليت تلقى اىل الهنر بدون معاجلة مسـبقة اضافة اىل أن تلوث الرتبة نتيجة للطمر العشوايئ للنفاايت
  .يف مياه الاابر ) BBOODD(يف ارايض منطقة ادلراسة سامه يف ارتفاع قمي  ة الامتصاصية فوق جمرى املياه اجلوفي

(   احتواهئا عىل تراكزي عالية من) ٤(واملوحضة ابجلدول رمق  يف مياه الهنر ومياه الاابر اظهرت نتاجئ الفحوصات الكميياوية لبعض العنارص الثقيةل -٢
تتجاوز احلدود املسموح هبا ملنظمة الصحة العاملية حيث تراوحت قميها خالل تكل الفرتة ) Feاحلديد ,  Mnاملنغنزي ,  Pbالرصاص , Cdالاكدمييوم 

( لرت للمنغنزي و /ملغم ) ٠٫٣١٠٫٣١ــ ــ   ٠٫١١٠٫١١(, لرت للرصاص /ملغم ) ٠٫٠٩٠٫٠٩ــ ــ   ٠٫٠٤٣٠٫٠٤٣( , لرت للاكدمييوم /ملغم ) ٠٫٠٨٩٠٫٠٨٩ــ ــ   ٠٫٠٠١٠٫٠٠١( 
رتكزي عالية يف خملفات معامل الاصباغ وخملفات مواد التنظيف اضافة اىل خملفات ب ةتتواجد هذه العناص عاد. لرت للحديد /ملغم ) ٠٫٩٨ــ  ٠٫٣

  .يوحض ذكل )  ٥( والشلك رمق , ) ١٩٨٥١٩٨٥الهييت ( الرصف الصحي 
( ملياه الهنر  )TPC (اي عاليا جدا مقارنة مبياه الاابر حيث بلغت قمي التلوث البكتريي ريبينت نتاجئ الفحوصات البكرتيولوجية ملياه الهنر تلواث بكت -٣

( مل اما مياه برئ وسط املدينة فقد اكنت قمي /خلية ) ٣٠٠٠٣٠٠٠ــ ــ   ٢٢٠٠٢٢٠٠( بيامن اكنت قميها ملياه الاابر احملاذية هل ) مل/خلية  ١٤٠٠٠١٤٠٠٠
TTPPCC ( فيه )وحض ي) ٦(أن وجود هذه امللواثت ابعداد كبرية تشري اىل تلوث املياه مبخلفات الرصف الصحي والشلك رمق , مل /خلية ) ٨٢٠٨٢٠

 .ذكل 
  

  :اعامتدا عىل هذه النتاجئ ميكن دراسة ماييل 
  .دراسة اسـتخدامات املياه  -١
 .دراسة اصل تكوين املياه  -٢

  
  :دراسة اسـتخدامات املياه  -١

 ,(واحمللية  العامليةأن اماكنية احلصول عىل مياه مالمئة الاسـتخدام خملتلف الاغراض حتدده نوعية هذه املياه ومدى اقرتاهبا من املواصفات القياسـية 
AAPPHHAA  11999999 , WWHHOO  11999999   وعىل هذا األساس مت مقارنة مياه هنر دايىل ومياه الاابر مع هذه املواصفات )  ٢٠٠١٢٠٠١املواصفة العراقية

  :وابلشلك التايل 

  : اسـتخدام املياه لالغراض البرشية  - أ
مئة هذه املياه لهذا الغرض نظرا الرتفاع الرتاكزي والقمي يف مت مقارنة مياه منطقة ادلراسة مع املواصفات القياسـية ملياه الرشب وتبني عدم مال

  .اغلب متغرياهتا 

  : اسـتخدام املياه لالغراض الزراعية  -  ب
( ملياه منطقة ادلراسة ارتفاعا واحضا عن احلدود املسموح هبا ملياه الري اظهرت نتاجئ حفوصات الامالح اذلائبة والايصالية الكهرابئية 

FFAAOO 11998855  ,,AAyyeerrss  11998855(  ذلكل تصنف هذه املياه ابهنا ماحلة جدا والتصلح الغراض الزراعة )وفامي خيص , ) ١٩٨٨١٩٨٨  اسامعيل
  مياه برئ وسط املدينة فميكن الاسـتفادة منه لهذا الغرض فقط 



    ٣٧-٣٠صفحة  ١العدد  ٧لمجلد احمد عبدهللا                                                                                المجلة العراقية للھندسة المدنية ا. كمال برزان ندا ، غفران فاروق جمعة و د

 ٣٣

  : اسـتخدام املياه لالغراض الصناعية -ج
تسـتخدم احلدود القياسـية ملياه الرشب كحدود صاحلة السـتخداهما يف الصناعة خصوصا يف الصناعات اليت يدخل فهيا املاء مثل صناعة 
ح التعليب واملرشوابت وغريها اضافة اىل أن الامالح تلعب دورا اساسـيا يف اسـتخدامات املياه الغراض الصناعة ذلكل فان ارتفاع قمي الامال

  .عرسة ملياه منطقة ادلراسة مينع من اسـتخداهما لهذا الغرض اذلائبة وال 
  :دراسة اصل تكوين املياه  -٢

) rNa/rCl( أن من اساسـيات معرفة املياه اجلوفية دراسة اصل تكل املياه وهناك عدة دوال هيدروكمييائية تسـتخدم لهذا الغرض مهنا ادلاةل 
ملعرفة اصل مياه منطقة ادلراسة فاذا ) rNa/rCl (عامتد ادلاةل اذلا فقد مت  )Todd 1985( حسب ماجاء يف ) r(Na-Cl)/rSo4(وادلاةل 

فان اصل هذه املياه حبري ويسـتعمل ايون اللكورايد يف ) ١(فان اصل هذه املياه جوي واذا اكنت اقل من ) ١(اكنت قمي هذه ادلاةل اكرب من 
) ٦(رمق  اجلدولويوحض ) .emp(    للنسـبة الوزنية املاكفئة  rويرمز , وية والكميياوية حساب هذه ادلاةل النه اقل الايوانت تأثرا ابملتغريات الفزياي

وعليه فان اصل هذه املياه جوي وهذا ينطبق عىل منطقة ادلراسة ) ١(نتاجئ ادلاةل الهيدروكميياوية ملياه منطقة ادلراسة حيث اكنت قميها اكرب من 
  .يثه ذات طبيعة خصرية تسمح مبرور مياه الامطار وصوال اىل اخلزان اجلويف كون الرتسـبات اليت تغطي املنطقة ترسـبات حد

  :الاسـتنتاجات 
) WHO 1999  , APHA 1990,FAO 1985( ابملواصفات القياســية العامليـة ة ادلراسة ـيف منطقواآلابر اجئ مياه الهنر ـة نتـعند مقارن

  :والصناعي والزراعي ميكن اسـتنتاج ماييلولغرض بيان صالحيهتا ألغراض الاسـتخدام البرشي 
ذلا فـان  املاحلة جـدا حسـب التصـنيف املعمتـد مليـاه الـري ملياها مضننظرا الرتفاع األمالح اذلائبة والايصالية الكهرابئية لهذه املياه فاهنا تصنف  -١

  .ا لهذا الغرض فقط مياه برئ وسط املدينة حيث ميكن اسـتخداهم اهذه املياه غري صاحلة لالغراض الزراعية ماعد
أعاله  قمي املتطلب احليوي لالوكسجني اضافة اىل التلوث البكتريي مقارنة ابملواصفات القياسـية, الرتاكزي العالية للعنارص الثقيةل , ارتفاع العرسة  -٢

مليـاه مبخلفـات الرصـف كـام اعطـت مـؤرشا واحضـا عـىل تلـوث هـذه ا, جعل من هذه املياه غري صاحلة ألغراض الاسـتخدام البرشـي والصـناعي 
خدام املفـرط الصحي وخملفات املعامل اليت يلقى هبا اىل الهنر مبارشة اويمت التخلص مهنا يف احلفر الامتصاصية املتواجدة ابملنطقة اضافة اىل الاسـت

 .لالمسدة الكميياوية واملبيدات الزراعية 
اغلـب املتغـريات مقارنـة مبيـاه بـرئ وسـط املدينـة ولعـل هـذا التقـارب يف النتـاجئ نتيجـة تقارب النتاجئ ملياه هنر دايىل و مياه الاابر احملاذية هل يف  -٣

 اضافة اىل بعد املسافة بني الهنر وبرئ وسط املدينة مما جعهل اقل تأثرا ,للتكوين الهيدرولويج واجليومورفولويج لهنر دايىل ومنطقة ادلراسة 
تبـني اهنـا ذات اصـل جـوي حسـب تقاســمي ادلاةل الهيـدرو كميياويـة املعمتـدة لهـذا الغـرض عند دراسة اصل تكوين ميـاه اآلابر ملطقـة ادلراسـة  -٤

 . مبرور مياه الامطار وصوال للخزان اجلويفتسمح خصرية خصوصا وان منطقة ادلراسة متكونة من ترسـبات حديثة التكوين ذات طبيعة 
  :التوصيات 

  .اءة حمطة الرسـمتية وحتسني نوعية مطروحاهتا التوقف عن القاء مياه اخمللفات اىل هنر دايىل ورفع كف -١
 .طمر احلفر الامتصاصية املتواجدة يف املنطقة خصوصا القريبة من جمرى املياه اجلوفية  -٢
 .الرتبة  تقليل اسـتخدام الامسدة الكميياوية واملبيدات الزراعية اليت قد تسبب تلوث -٣

    . فة واجياد الطرق املمكنة ملعاجلهتاالكف عن اسـتخدام مياه اآلابر يف املنطقة لالغراض اخملتل -٤
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 ٣٤

  لرت عدا املشار الهيا يف اجلدول/ بوحدات ملغم  ٢٠٠٨نتاجئ التحليل الكمييايئ ملياه منطقة ادلراسة لشهر اذار لعام ) ١( جدول رمق 

  
  لرت عدا املشار الهيا يف اجلدول/ بوحدات ملغم   ٢٠٠٨نتاجئ التحليل الكمييايئ ملياه منطقة ادلراسة لشهر حزيران لعام ) ٢( ول رمق جد             

 لرت عدا املشار الهيا يف اجلدول/ بوحدات ملغم  ٢٠٠٨اب لعام نتاجئ التحليل الكمييايئ ملياه منطقة ادلراسة لشهر ) ٣( جدول رمق                
  

  
  

         
  
  
  

Dبرئ Cبرئ        Bبرئ       Aبرئ    نوع التحليل برئ وسط املدينه Eبرئ     ر دايىلحمطه هن
PPHH  77..  44  77..  33  77..  33  66..  77  77..  33  77..  3322  77..  2233  

EEcc    μμss//ccmm  44880000  33880000  44880000  44779900  44660000  11550000  33550000  
TTUURR  //    NNTTUU  5555  4455  4455  4488  5566  1122  8877  

TTDDSS  33998800  33660000  33880000  33885500  33999977  11884400  33001188  
TTSSSS  1133  2222  4400  4455  4400  4444  9900  
TT..HH  11223300  11445500  11445500  11338800  11112200  224499  11112200  
CCaa  229999  550000  442200  336600  229999  335555  119900  
MMgg  228833  338866  228888  335533  332200  116600  446600  
SSOO44  11449900  990000  11666677  11336666  11229900  665500  991100  

HHCCOO33  225500  334411  224400  440022  221177  112222  444411  
CCll  661199  442299  448899  448899  444499  116699  337799  
NNaa  554499  553300  553333  556600  553300  333355  446666  
DDOO  66..  11  66..  00  66..  33  66 77  88..  55  66  

BBOODD  99..  22  1100  1100..  99  99  99  55....  55  2299  

Dبرئ  Cبرئ       Bبرئ        Aبرئ   نوع التحليل برئ وسط املدينه Eبرئ    حمطه هنر دايىل
PPHH  77..  22  77..  22  77..  22  66..  55  77..  22  77..  44  77..  11  

EEcc    μμss//ccmm  44888800  44889900  44888800  44889900  44667700  11555500  33550000  
TTUURR  //    NNTTUU  5566  5577  4477  5500  6600  1133  9900  

TTDDSS  44000000  33880000  33887700  33889900  33999999  11889900  33002200  
TTSSSS  1155  2255  4444  5500  4455  5555  9944  
TT..HH  11999900  11550000  11445566  11222200  11113322  669900  11112244  
CCaa  330000  550022  442255  336666  330000  336600  220000  
MMgg  229900  339900  229900  335544  333300  118800  443300  
SSOO44  11550000  991100  11666688  11336677  11110000  667700  993300  

HHCCOO33  226600  335500  225500  441122  221199  114400  119900  
CCll  662222  444400  550000  446688  445500  118800  338800  
NNaa  556600  554400  554400  557766  554400  335500  447700  
DDOO  55  66..  55  66..  22  77  88  99  66  

BBOODD  1100  1111  1100..  88  88  99..  99  55  2288  

Cبرئ Bبرئ  Aبرئ   نوع التحليل Dبرئ Eبرئ   برئ وسط املدينه  حمطه هنر دايىل
PPHH  ٩٩. . ٧٧  ٧٫٣٧٫٣  77..  44  66....9999  77....5599  77  ..4455  77..  33  

EEcc    μμss//ccmm  44..999900  33440000  44775500  44664400  3311449944  11444444  33440000  
TTUURR  //    NNTTUU  5500  4400  4455  4488  5500  1100  8800  

TTDDSS  33992200  33556600  33775522  33883322  33885522  11885522  33000000  
TTSSSS  1122  2200  3366  4400  4455  3300  8800  
TT..HH  11112200  11440000  11440000  11228800  11228800  449900  11009900  
CCaa  229922  449966  441166  334444  335555  335555  551155  
MMgg  228822  338866  331122  335544  223300  9900  110000  
SSOO44  11447799  881199  11666611  11336666  11222200  554400  990000  

HHCCOO33  225500  334411  220077  440022  334400  112222  444400  
CCll  661199  442299  448899  448899  449999  119966  334400  
NNaa  550022  551199  556600  556622  551155  333300  550000  
DDOO  66..55  66  66..  55  66..  11  66..  99  66..  99  55  

BBOODD  99..55  1100  1100  88..  55  88..  55  55  3300  
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 ٣٥

  )لرت / ملغم (  ٢٠٠٨ملياه منطقة ادلراسة لشهر اب لعام  الثقيةلنتاجئ حتليل العنارص )   ٤(جدول رمق 
نوع 
  التحليل

 برئ   D برئ C  برئ  B برئ  A برئ
E  

برئ وسط املدينه حمطه هنر دايىل حمددات منظمة 
WHO 

CCdd  00..000011  00..000088  00..000099  00..008899  00..000099  00..000033  00..0077  00..000033  
PPbb  00..004455  00..004466  00..004477  00..004488  00..004433  00..004444  00..0099  00..0011  
ZZnn  00..99  00..9988  00..9944  00..9988  00..9988  00..4433  22..11  33  
FFee  00..3355  00..4488  00..3366  00..3355  00..3333  00..33  00..9988  00..33  
MMnn  00..1111  00..1155  00..113344  00..115544  00..113322  00..1111  00..3311  00..11  

  
  )مل /خليه (  ٢٠٠٨نتاجئ التحليل البكرتيولويج  ملياه منطقة ادلراسة لشهر اب لعام )  ٥(  جدول رمق        

  
B برئ      A برئ  نوع التحليل Dبرئ C برئ  برئ وسط املدينه Eبرئ    حمطه هنر دايىل

TTPPCC  22220000  22550000  22440000  22660000  33000000  882200  1144000000  

  
 لتحديد اصل املياه اجلوفية يف منطقة ادلراسة rNa\rClنتاجئ ادلاةل )٦(جدول رمق                     

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 

   خارطة تبني حمطات المنذجة يف منطقة ادلراسة) ١(شلك رمق 
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  ت المنذجة خالل فرتة البحث تباين تراكزي األمالح اذلائبة يف حمطا) ٢(شلك رمق 

rNa/ rCl Cl  epm Na epm ( االبار  )  المحطات 
 Aبئر    21.8 17.6 1.2
 Bبئر    22.5 12.2 1.8
 Cبئر    24.3 13.9 1.7

 Dبئر    24.4 13.9 1.7

  Eبئر    22.3 14.2 1.5

 بئر  وسط المدينه   14.4 5.6 2.5
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 ٣٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يبني معدالت تراكزي الامالح اذلائبة مقارنة ابلكربيتات واللكوريدات حملطات المنذجة يف موقع ادلراسة خالل فرتة البحث)٣(شلك 

  

 
 

  تباين معدالت العرسة والاكلسـيوم واملغنيسـيوم حملطات المنذجة يف موقع ادلراسة ) ٤(شلك 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يبني معدالت تراكزي العنارص الثقيةل حملطات المنذجة يف موقع ادلراسة )  ٥( شلك رمق 
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 ٣٧

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 يبني تباين التلوث البكرتيولويج حملطات المنذجة يف موقع ادلراسة)  ٦( شلك رمق 

  
  :املصادر
  جامعة بغداد-لكية العلوم/رساةل دكتوراه,١٩٩٠"هيدرولوجية وجيومورفولوجية هنر دايىل"اثئر حبيب عبدهللا,اجلبوري -١
 جامعة بغداد –رساةل دكتوراه ,دراسة يف اجلغرافية ,مشاريع الري والزبل يف حمافظة دايىل ,١٩٨٦جميد علوان ,الساعدي -٢
 دمشق,دار اليازوري العلمية للنرش,البيئة املائية ,٢٠٠٦حسني عيل ,السعدي  -٣
 /رسـاةل ماجســتري ١٩٩٩"ايىل واتثريه عىل هنر دجةل ابسـتخدام معطيات التحسس النـايئ التلوث يف هنر د"مرشق طالب محمد,الشكريج -٤

 اجلامعة التكنولوجية/ قسم البناء والانشاءات
 اطروحـة,الطحالب امللتصقة عىل الطـني ككواشـف حياتيـة للتلـوث العضـوي يف شـط العـرب وبعـض قنواتـه,١٩٩٨ازهار عيل ,الصابوجني  -٥

 جامعة البرصة, دكتوراه
 . ١٩٩٢املؤمتر الهنديس التاسع عرش يف بغداد  , التعاون العريب وتبادل اخلربات يف جمال حامية البيئة ,  ١٩٩٢مثىن عبد الرزاق  , عمرال -٦
 .٢٠٠٠جامعة تعز , املؤمتر العلمي األول للبيئة , تأثري الفعاليات البرشية عىل نوعية مياه هنر دايىل الاسفل , ٢٠٠٠عقيل شاكر , العاديل  -٧
 .جامعة بغداد , اطروحة ماجسـتري , دراسة نوعية املياه اجلوفية يف بغداد , ١٩٨٥بيان حمي , الهييت  -٨
 ) .٥(جمةل علوم احلياة العدد / الصفات الفزيايوية والكميياوية ملياه هنر دايىل قرب سد محرين ,  ١٩٨٤مجيل هادي , جياد  -٩
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