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 دراسة بيئية وبايلوجية للمياه الجوفية في مدينة الفلوجة غرب العراق

 حردان الخفاجي هخير الل أياد                    لعبد الجلي هعبد الل 
 األنبارجامعة -كلية التربية للعلوم الصرفة-قسم علوم الحياة

 الخالصة

للتعرف على  الفرات نهر آبار ومياهتسعة هدفت الدراسة الحالية أجراء دراسة ميدانية على مياه 
بعض الخصائص البيئة والبايلوجية للمياه الجوفية ومياه النهر ضمن مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها 

. 2141ولغاية شهر نيسان  2141شهر حزيران  )الزراعية والصناعية(. تمت النمذجة بشكل شهري وابتداًء من
شمل الجانب البايلوجي دراسة لنوعية الطحالب و  شملت الدراسة قياس العوامل الفيزيائية والعوامل الكيميائية

أظهرت النتائج ان هناك تفاوت ضيق في درجة حرارة الماء لآلبار لكن هذا التفاوت  المتواجدة في تلك المياه.
وكانت قيم المواد  كبيرا في بعض اآلبار ارتفاعاوأظهرت قيم التوصيل الكهربائي  ،اه النهركان واضحا على مي

مرتفعة في مياه معظم اآلبار المدروسة لذلك تكون مياه هذه اآلبار المرتفعة  األخرى الصلبة الذائبة الكلية هي 
في قيم األس الهيدروجيني ضيُق وان مدى التغاير  فيها قيم المواد الصلبة الكلية غير صالحة لشرب اإلنسان

 للمياه الحاوية على مركبات البيكاربونات   Buffering Capacity تنظيميةوان السبب يعود إلى السعة ال
الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم قيما مرتفعة  أيون ولوحظ أن مياه أغلب اآلبار كانت عسرة وسجل كل من 

في اغلب اآلبار ضمن الحدود المسموح بها وكانت قيم الكبريتات هي  لمعظم اآلبار بينما كانت قيم الكلوريد
في الجانب البايلوجي  أما ،ت النترات والفوسفات قيما منخفضةمرتفعة لمعظم اآلبار في حين سجل األخرى 

ويرجع السبب إلى  األخرى دون  8، 7، 5، 2 لدراسة نوعية الهائمات والطحالب فقد اقتصر وجودها على اآلبار
اآلبار وعدم وصول الضوء إلى المياه الجوفية لتتمكن الكائنات من عملية التركيب الضوئي، فقد تم  عمق

 Gomphonema sp, Naviculaتشخيص ستة أجناس أربعة منها تعود إلى صنف الطحالب الدايتومية )

sp,  ،Cymbella sp, Fragilaria sp( وجنس يعود للطحالب الخضر المزرقة )Oscillatoria sp )
 (.  Euglena spوجنس للطحالب اليوغلينية )
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Abstract 

This study has been on wells water and river to detect some quality and 

biological properties of groundwater and river, within Alfalluja City. In addition, start 

examined the environmental characteristics (physical, chemical and biological 

factors) during the study period from June 2013 to April 2014. From result was 

narrow variance in plurality wells water temperature, EC values almost wells high 

recorded and the total dissolved solids in wells was recorded high values too. 

                                                 
  مستل من رسالة الباحث الثانيبحث 
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compared with  unacceptable for drinking use as standard world values, The PH 

values were narrow ranged because buffering capacity to bicarbonate, And almost 

wells water were hardness, Almost wells were high recorded values to calcium, 

magnesium, sodium. Plurality wells water to Chloride values was did not walk past. 

The acceptable boundary and sulphates values was high recorded but nitrate, 

phosphate values low recorded. In the qualitative study of phytoplankton it's found in 

four wells only 2-5-7-8, The algae diagnosis six genus, Four genus from diatoms 

algae class (Gomphonema sp, Navicula sp, , Cymbella sp, Fragilaria sp) and one 

genus from blue-green algae (Oscillatoria sp) and last genus to Euglena algae class 

(Euglena sp).                      

 المقدمة

ب يعد الماء عص البشر،ُعرف الماء بأنه النعمة الكبرى والمنة العظمى التي انعم الله بها على بني 
 أشكالحيث تحدث القرآن عن  أهميته،كلها تشير إلى  اآلياتالحياة فقد ورد ذكره في القرآن الكريم في العديد من 

: )َأَلم تعالىيقول الله  الحاجة،مختزنة فيها لوقـت  أوخارجة من األرض  أوالمياه سواء كانت نازلة من السماء 
ذا قيست َفَسَلَكُه َيَناِبيَع ِفي اأَلرِض(. تعد مصادر المياه العذبة في العالم كافية إَتَر َأَن اللَه َأنَزَل ِمَن الَسَماِء َماًء 

ولكن المشكلة تكمن في أن المياه ليست موزعة بالتساوي على سطح الكرة األرضية  ،بمتوسط االستهالك الحالي
عن  فضالً  أخرى ن من جهة من جهة وكون األنهار تأتي من مصادر طبيعية مما يجعلها قابلة للزيادة والنقصا

 األمازون أراضي غير صالحة للزراعة كما في نهر  أوعن التجمعات البشرية  مرور الكثير من األنهار بعيداً 
ذات تصريف متغير على مدار السنة فقد يفيض في الفصول  األنهارعن ان الكثير من  وانهار سايبريا فضالً 

  (.2فصول الجافة حيث تزداد الحاجة إلى الماء )الرطبة إذ تقل الحاجة إلى الماء ويجف في ال

من موارد المياه العذبة في العالم  %22لذلك بدأت المياه الجوفية تحتل أهمية بالغة باعتبارها تمثل 
وبالنظر إلى  القاحلة،مهما للبقاء على قيد الحياة في المناطق  رافداً  فضال عن هذا فان المياه الجوفية تشكل

 مهما من مصادر التزود بالمياه فان دراسة هذه المياه واستكشافها وتطوير استخدامها قد ها مصدراً باعتبار  أهميتها
(. فعلى صعيد العراق فأن الحاجة إلى الموارد المائية في تزايد مستمر نتيجة للنمو 9استقطب اهتمام الباحثين)

ضية من شحة المياه وعدم تجهيز معظم الفترة الما وقاسية خاللمعقدة  ظروفوالتوسع السكاني وما مر به من 
إلى االعتماد على مياه اآلبار كمصدر  أدىورداءة القديم منها مما  اإلسالةالمناطق الحديثة والنامية بشبكات 

(. وتعرف الطحالب 22) واألريافرئيسي في المدن والقرى  تستخدم بشكل وأصبحت أعدادهاإذ تنامت  رئيسي،
األهمية الكبرى في النظم البيئة المائية وذلك لدورها في السلسلة الغذائية باعتبارها من بين الكائنات الحية ذات 

(. إذ ُتشكل إنتاجية الهائمات 12مصدرا غذائيا مهما للهائمات الحيوانية واألسماك والحيوانات المائية األخرى )
النباتية القاعدة األساسية التي تستند إليها السلسلة الغذائية في البيئات المائية وتقوم بإنتاج األوكسجين خالل 

ألي نوع من أنواع التلوث  األوليعملية البناء الضوئي، كما إنها تستخدم بوصفها دالة لنوعية المياه في التقدير 
(42.) 

والمناطق المحيطة بها)الزراعية  اسة الحالية إلى معرفة نوعية المياه الجوفية في مدينة الفلوجة داخلهاتهدف الدر 
والصناعية( وذلك لتحديد مدى صالحية اآلبار لالستخدامات البشرية واالستخدامات المختلفة و لتأمين المياه 

حدوث  أواطق القريبة في حال شحة مياه النهر للمناطق البعيدة عن النهر والغير مجهزة بأسالة الماء وحتى المن
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غير مستقر، كما حدث للنهر من تلوث بالبقع النفطية في  تلوث لمياه النهر خاصة وان المنطقة تشهد وضعاً 
المناطق السورية، وكذلك البقع الزيتية في نهر دجلة في تكريت، وأخيرا عندما استخدم النهر كأداة حرب يفيض 

 و البديل. األمثل، عندها ستكون المياه الجوفية هي الحل األنبارفي محافظة  أخرى ن على مناطق و يقطع ع

 المواد وطرائق العمل

غرب العراق إذ  والعراق األنبارمحافظة  أقضية أكبرأجريت الدراسة الحالية في مدينة الفلوجة وهي من 
وتصنف تربة مدينة  شرقًا، 11.12.21و شماالً  12.12.11تقع عند خط  ،2مك 21تبعد عن العاصمة بغداد 

ظروف المناخ للمدينة فيخضع لظروف مناخ الصحراء  أما الجافة،الفلوجة ضمن ترب المناطق الصحراوية وشبه 
(. 5وصيف حار جاف ) األمطارإذ تتميز بشتاء بارد قليل  واألمطارالغربية من حيث الدرجات الحرارة والرطوبة 

خمسة منها من داخل المدينة إذ تم اختيارها بأربعة اتجاهات ومركز  الحالية،تسعة آبار للدراسة  انتخابتم 
اآلبار األربعة المتبقية فهي من المناطق )الزراعية والصناعية( المحيطة  أما (،Xالمدينة على شكل عالمة )

اآلبار إذ تم تحديد وتم اخذ مياه النهر للمقارنة مع مياه  متر، 22-48بين  هذه اآلبار ما وكانت أعماقبالمدينة 
 ( من الضفة اليسرى للنهر. )الكورنيشفي مدينة الفلوجة بين جسري المدينة الفرات موقع نهر 

وحتى البئر  4ابتداء من البئر رقم  )من التاسعة وحتى الحادية عشر(بدأت عملية جمع العينات صباحاً 
ولغاية  2141من شهر حزيران  اعتباراً  شهرياً  وعينة النهر (Rوالنهر  W9إلى W1)أعطيت اآلبار رموز  9رقم

حيث ضخ ماء البئر لمدة عشر دــقـــائق بواسطة مضخة كهربائية )إذ جمعت عينات المياه  2141شهر نيسان 
الراكدة( بعدها ملئت  أوالجوفية من اآلبار بعد أن تضخ كمية من ماء البئر ليتسنى التخلص من المياه الملوثة 

رة بأقل فسحة هوائية ممكنة للحفاظ على الخواص الفيزيائية والكيميائية لماء العينة أثناء القناني من اآلبار مباش
مباشرة وهذه شملت درجة الحرارة باستخدام  النقل. قيست بعض العوامل البيئية في مواقع جمع العينات )حقليا(

والتوصيل الكهربائي  الحقلي،الهيدروجني  األسوأالس الهيدروجيني باستخدام جهاز القياس  إلكتروني،محرار 
باستخدام جهاز حقلي  أيضاوالمواد الذائبة الكلية  ،HANNAباستخدام الجهاز الحقلي والمجهز من قبل شركة 

 .HANNAمن شركة 

( تمت المعايرة مع محلول 42)باقي العوامل شملت العسرة الكلية اتبعت الطريقة الموضحة من قبل  أما
EDTA-2Na مل من المحلول المنظم وباستعمال  2-4بعد إضافةEriochrome Black T  ككاشف، و

ضافة EDTA-2Na( وذلك بالمعايرة مع محلول 42اتبعت نفس الطريقة الموضحة من قبل )  NaOHمحلول  وا 

1 N  واستعمال صبغةMurexid أيون تم حساب تركيز أيون المغنسيوم وذلك من خالل طرح تركيز  ،كدليل 
 Digitalتم تقدير الصوديوم باستخدام جهاز المطياف الفوتومتري باللهب من نوع ،لسيوم من العسرة الكليةالكا

Flame،  تم قياس الكبريتات والنترات  ،(11)الكلوريد بأتباع الطريقة الموضحة في  أيون تم قياس تركيز
ام جهاز المطياف الضوئي حيث تم القياس باستخد (29والفوسفات باستخدام الطريقة الموضحة من قبل)

Spectrophotometer الهائمات النباتية أتبعت  أمانانومتر على التوالي.  885-511-121وعلى طول موجي
( تم تشخيص الطحالب وذلك بفحصها تحت المجهر 15طريقة الترسيب في جمع العينات والموضحة من قبل )

 (.28-11-15-11-17)ة هي في التشخيص مصادر عالمية ومحلي اعتمدتالضوئي المركب. 
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 والمناقشة النتائج

  درجة الحرارة

إذ  W7عند البئر  oم28وأعلى قيمة لها  W1-W9 في البئر oم 22نى درجة حرارة للماء دبلغت أ
وهذا ما تمتاز به المياه الجوفية عمومًا بأن مدى التغاير بدرجة حرارتها يكون ضيقًا مقارنة  oم 25 يبلغ معدلها

بدرجة حرارة الهواء ودرجة حرارة مياه النهر إذ االختالف كان واضحا في تفاوت درجة الحرارة بين الصيف 
تعتمد درجات حرارة المياه الجوفية على عمق الطبقة الحاملة  ،oم 11-41والشتاء في مياه النهر تراوحت بين 

لها وعلى موقعها الجغرافي ونوع صخور الطبقة الخازنة ونوع الخزان الجوفي وعلى مصدر وأصل هذه المياه 
(8.) 

 القيمة األعلى واألنى والمعدل لدرجة حرارة الماء خالل فترة الدراسة 1جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 
 درجة
 الحرارة

H 25 27 25 25 22 27 28 22 25 11 
L 22 21 21 21 21 21 21 21 22 41 
R 21.4 21.5 21 21.4 21.4 21.5 21.1 21.8 21.7 24.8 

  H) القيمة األعلى– Lالقيمة األنى- Rالمعدل(    

  التوصيل الكهربائي

 التوالي،على  W7-W4في مياه اآلبار  4-سمز. منيس مايكرو 45891-872بين  تراوحت معدالت ما
وأن هذا االختالف في قيم التوصيلية الكهربائية في  ،4-سم زمنيس مايكرو 152 ومعدل التوصيلي لمياه النهر

آبار الدراسة يعود إلى اختالف في مسار المياه في الطبقات السفلى من األرض، فعمليات الغسل بمياه األمطار 
(. 14راضي المجاورة وكذلك جيولوجية واختالف الطبقة الحاملة للمياه وهذا ما بينه)تجرف معها األمالح من األ

( وقد سجل معامل ارتباط بيرسون عالقة ارتباط معنوية 2( و)41وجاءت نتائج أغلب اآلبار أعلى من دراسة )
د مستوى معنوي عن =1.991rالذائبة الكلية بقيمة قدرت بـ  وتركيز األمالحموجبة بين التوصيل الكهربائي 

p≤0.01 .مما يبين العالقة بينهما عالقة طردية 

 القيمة األعلى واألنى والمعدل للتوصيل الكهربائي للماء خالل فترة الدراسة 2جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 
E.C  مايكرو
 1-سم زسيمن

H 9844 1915 2525 47141 1425 1811 414 4175 7117 515 
L 9115 1211 2481 45154 2291 1111 729 822 2891 195 
R 9249 1728 2118 45891 2911 1115 872 921 7199 152 

 المواد الصلبة الذائبة

على  W7-W4في البئرين  4-لتر ملغم44192-227لذائبة تتراوح بين أن معدالت تركيز األمالح ا 
التوالي وكانت القيم مرتفعة في اغلب اآلبار لهذا صنفت مياه معظم آبار الدراسة بأنها متوسطة الملوحة فاألمالح 
الذائبة الكلية بأنواعها وتراكيزها في المياه الجوفية تعتمد على نوع الصخور والترب التي تكون في حالة تماس 

وسجلت مياه النهر  (،19لية التالمس وحركة والمياه ومصدرها )معها وعلى المدة الزمنية التي تستغرقها في عم
فقد سجل معامل ارتباط بيرسون عالقة ارتباط معنوية موجبة للمواد الصلبة الذائبة مع  .4-ملغم لتر525معدل 
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على التوالي، كما  p≤0.01عند مستوى معنوي =r 1.194-1.879العسرة الكلية والقاعدية الكلية بقيمة قدرت بـ 
سجلت عالقة ارتباط موجبة مع كل من الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكبريتات قدرت بقيمة قدرت بـ 

1.789_1.917 _1.889_1.815r=  عند مستوىp≤0.01 مما يدل على العالقة الطردية بين على التوالي ،
النقصان في تراكيزها في مياه  أويادة تراكيز المواد الصلبة الذائبة وهذه العوامل، وتأثير كل منها على اآلخر بالز 

. أن تركيز األمالح الذائبة في أغلب مياه اآلبار في (18) اآلبار اعتمادًا على الطبيعة الجيولوجية للمنطقة
 (.51-19-12الدراسة الحالية لم تطابق المواصفات القياسية لمياه الشرب العراقية والعالمية )

 والمعدل للمواد الصلبة الذائبة الكلية في الماء خالل فترة الدراسةالقيمة األعلى واألنى  3جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 
TDS 

  1-لتر ملغم

H 7221 2821 4291 42115 2111 2811 995 4112 5221 811 
L 5899 4118 4184 41195 4288 4585 515 811 1974 151 
R 2717 2414 4194 44192 4211 2217 227 4198 1589 525 

  الهيدروجيني األس

يعد األس الهيدروجيني مقياسا للحامضية والقاعدية في درجات الحرارة والضغط االعتياديين وله تأثير 
(. إن مياه آبار الدراسة الحالية كانت شبه متعادلة، 12كبير في التوازن الكيميائي والبايلوجي في البيئة المائية )

والتي  بالبيكربوناتالعالية للمياه العسرة والقاعدية الغنية  Buffer Capacityالتنظيمية  سعةوهذا يعزى إلى ال
 7.12-2.92(. تراوحت معدالت األس الهيدروجيني لمياه اآلبار بين 42تقاوم التغير في األس الهيدروجيني)

العديد من الباحثين على المياه جاءت النتائج مقاربة للنتائج التي توصل إليها  ،7.1وسجلت أعلى قيم مياه النهر 
( وكانت نتائج األس الهيدروجيني مطابقة 21-47-45، وأنى مما توصل إليه )(21-21-41)الجوفية 

 (.51-19-12الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية( والعالمية))العراقية للمواصفات القياسية لمياه الشرب 

 س الهيدروجيني للماء خالل فترة الدراسةالقيمة األعلى واألنى والمعدل أل 4جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 
p

H
 

H 7.1 7.2 7.1 7.2 7.2 7.1 7.5 7.2 7.2 7.1 
L 2.9 2.2 2.8 2.9 2.8 2.9 7.2 2.8 2.9 2.2 
R 7.47 2.92 7.14 7.11 7.12 7.15 7.12 2.98 7.12 7 

  العسرة الكلية

المذابة وتختلف عسرة المياه Mgوالمغنسيوم  Caتعرف العسرة بأنها المجموع الكلي لتراكيز الكالسيوم 
باختالف المورد المائي إذ تكون المياه السطحية أقـل عسرة من المياه الجوفية وهـذا يـتبع الطبيعة الجيولوجية 

الحالية قيما مرتفعة للعسرة الكلية في مياه (. سجلت نتائج الدراسة 1من خاللها ) أولألرض التي تجري عليها 
على التوالي  -W1W7ارلآلب 3CaCO 4-لتر. ملغم 2411-557اوحت معدالتها بين اغلب اآلبار قيد الدراسة تر 

 (،14ويعود أرتفاع قيم العسرة الكلية في مياه اآلبار إلى الطبيعة الكلسية التي تتميز بها الترب العراقية )
(. 24لتراكيز العالية للمواد الصلبة الذائبة والقاعدية والكبريتات في المياه تزيد من قيم العسرة )باإلضافة إلى إن ا

4-لتر .ملغم 181اقل من اآلبار إذ سجلت  وكانت قيم العسرة لمياه النهر
3 CaCO  كانت نتائج الدراسة الحالية

(، إذ 27-25-4دراسة العديد من الباحثين )( أعلى من نتائج 41( وكذلك مقاربة لنتائج )22مقاربة مع نتائج )
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سجل معامل بيرسون عالقة ارتباط موجبة مع الكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم والمواد الصلبة الذائبة الكلية بقيمة 
على التوالي وهذا ما يفسر سبب أرتفاع قيم  p≤0.01عند مستوى  =1.879r_1.829_ 1.815_1.851قدرت بـ

 في عسرة الماء.  أعالهامل العسرة إذ تشترك العو 

 القيمة األعلى واألنى والمعدل للعسرة الكلية للماء خالل فترة الدراسة 5جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 

T
.H

لتر 
غم/

مل 3
C

a
C

O
 

H 2215 4215 4225 2145 4181 4125 251 821 4282 744 
L 4925 4118 4485 4982 941 4214 191 219 4149 148 
R 2122 4445 4242 2411 4142 4122 557 712 4419 181 

  الكالسيوم

يحتل الكالسيوم المرتبة الخامسة من بين العناصر من حيث وفرته في المياه الطبيعية ويتواجد بكثرة في 
هذه المياه نتيجة لذوبان مركبات القشرة األرضية ألكلسية فيها كما يعد الجبس واألنهيدرايت ومعادن الطين من 

ن تراكيز الكالسيوم المسجلة في مياه اآلبار عالية تزامن 51المصادر األساسية للكالسيوم المذاب في المياه ) (. وا 
مع أرتفاع العسرة الكلية فقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية بأن معدالت قيم الكالسيوم تراوحت ما بين  االرتفاعهذا 
النهر. أن  لمياه 4-لتر ملغم 411.25وعلى التوالي   w7w4في مياه اآلبار  4-لتر ملغم12.412-17.717

يعود السبب إلى طبيعة التركيب الجيولوجي للمناطق التي تقع فيها  اآلبار ربمافي  عسرة الكالسيومأرتفاع قيم 
 = 1.811rـ اآلبار والطابع الكلسي للترب. كما لوحظ عالقة ارتباط موجبة للكالسيوم مع الكبريتات بقيمة قدرت ب

مما يدل على العالقة بينهما طردية حيث إن تواجد الكبريتات بالترب والصخور مرتبط مع  p≤0.01ند مستوى ع
الكالسيوم إذ إن المصدر األساسي لتواجد الكبريتات هي الجبس وكبريتات الكالسيوم باإلضافة إلى مصادر أخرى 

يز الكالسيوم في مياه آبار الدراسة ومياه (. إن نتائج تراك41ويعتمد ذلك على نوع الترب والصخور للمنطقة )
النهر لم تطابق في معدالتها المواصفات القياسية لمياه الشرب العراقية )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة 

 (. 51-19-12النوعية( والعالمية)

 القيمة األعلى واألنى والمعدل للكالسيوم في الماء خالل فترة الدراسة 6جدول 
 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 

Ca 
ملغم. 

  1-لتر

H 177.28 181.59 227.92 721.22 285.22 511.41 441.15 241.58 119.14 411.21 
L 199.44 111.99 244.87 289.94 251.27 521.28 192.49 492.94 297.87 192.55 
R 111.51 111.91 211.15 717.17 221.27 519.82 412.12 215.44 112.11 411.25 

  المغنيسيوم

الكالسيوم  أيوناتالمسببة للعسرة في المياه الطبيعية بعد  األيوناتوالمغنسيوم من أكثر  أيوناتتعد 
ملغم.  71.712-12.54(. فقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية بأن معدالت تركيز المغنسيوم تتراوح بين 17-11)

 في مياهإن زيادة تركيز المغنسيوم  .4-ملغم. لتر 11.19على التوالي ومياه النهر  w4w7في مياه اآلبار  4-لتر
يعزى إلى أرتفاع درجات الحرارة وزيادة عمليات التبخر  والخريف وهذافي الصيف  األغلباآلبار كانت على 

(. سجل معامل بيرسون عـالقة ارتباط معنوية موجبة 1في الماء ) األيوناتوالذي تنتج عنه زيادة تراكيز 
عند مستوى معنوي  =1.815r_ 1.912لـتوصيل الكهربائي والعسرة الكلية وبقيمة قدرت بـ للمغنيسيوم مع ا

p≤0.01  قيم العسرة والتوصيل الكهربائي.  الرتفاععلى التوالي مما يدل على ان المغنسيوم من العوامل المسببة
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ات القياسية لمياه الشرب العراقية إن نتائج تراكيز المغنسيوم في مياه آبار الدراسة لم تطابق في معدالتها المواصف
 .w7-w5( ماعدا البئرين 51-19-12)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية( والعالمية)

 القيمة األعلى واألنى والمعدل للمغنيسيوم في الماء خالل فترة الدراسة 7جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 
Mg 

  1-ملغم. لتر

H 141.11 217.12 452.58 747.42 412.41 215.95 155.21 222.95 272.18 151.22 
L 191.41 488.59 412.81 292.98 194.29 499.12 118.52 211.21 251.77 112.59 
R 112.41 498.42 454.75 712.17 98.18 212.17 154.12 251.28 221.22 119.77 

  الصوديوم

الموجبة الرئيسية المتواجدة في المياه الطبيعية وهو من العناصر المستخدمة في تحديد  األيوناتحد أ
نتائج تراكيز الصوديوم  أظهرت(. 1نوعية المياه وصالحيتها لألغراض الحياتية وخاصة إذا كانت تراكيزه عالية )

ة بأن معدالت قيم الصوديوم تراوحت في بعض اآلبار فقد بينت نتائج الدراسة الحالي كبيراً  ارتفاعافي مياه اآلبار 
 وأكدت. 4-لتر ملغم.15.471ولمياه النهر  w4 w8في مياه اآلبار  4-ملغم. لتر 72.928-19.427ما بين 

 p≤0.05عند مستوى معنوي  صوديومنتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق معنوية زمانية ومكانية لتركيز ال
ن تراكيز الصوديوم في معظم آبار الدراسة الحالية لم تطابق المواصفات القياسية  بين آبار الدراسة ومياه النهر. وا 

 (.51-19-12لمياه الشرب العراقية )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية( والعالمية)

 القيمة األعلى واألنى والمعدل للصوديوم في الماء خالل فترة الدراسة 8جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 
Na 

  1-ملغم. لتر
H 952.21 488.91 581.11 4112.4 112.12 144.81 211.18 497.25 212.88 251.71 
L 712.22 454.52 191.44 911.12 242.41 212.22 471.21 419.14 512.24 415.19 
R 782.21 422.12 511.51 928.72 255.99 229.85 485.22 427.19 521.12 471.15 

 

 
  الكلوريد

وذلك لسهولة ذوبانها وصعوبة امتزاز  األمالحمن غيرها من  أكثرالكلوريد في المياه  أمالحتتوافر 
ما عدا  دالكلوريز مياه اآلبار الحدود المسموح بها لقيم او (. لم تتج18) الكلوريد على سطح المعادن الطبيعية
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وقد يعود  األولشهر كانون  في 4-ملغم. لتر W4  4.1858إذ سجال قيما عالية كانت أعالها w4-w1بئرين 
إلى ان هذا البئر يقع في منطقة صناعية فقد تتسرب اليه الفضالت الصناعية السائلة الملوثة  االرتفاعهذا 

 298.82-447.74بينما كانت معدالت باقي اآلبار بين  األيونات،بالمعادن مما تسبب أرتفاع تراكيز بعض 
وسجلت عالقة ارتباط موجبة للكلوريد مع الصوديوم قدرت بـ  .4-لتر ملغم 42.241 نهرال ومياه 4-لتر ملغم

1.779r=  عند مستوى معنويp≤0.01  وهذا يدل على العالقة الطردية بينهما وهذا ما يعطي الطعم المالح
 باختالفالصوديوم مع الكلوريد مكونا كلوريد الصوديوم )ملح الطعام( ويختلف الطعم  أيون للماء بسبب ارتباط 

( طابقت تراكيز الكلوريد فيها المواصفات القياسية لمياه w1-w4سة )عدا و در مال اآلبارإن أغلبية  .(44لتركيز)ا
 (.51-19-12الشرب العراقية )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية( والعالمية)

 القيمة األعلى واألنى والمعدل للكلوريد في الماء خالل فترة الدراسة 9جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 
Cl 

  1-لتر ملغم

H 4124.1 127.27 414.19 1858.4 211.12 124.29 418.18 292.11 241.74 412.21 
L 4191.9 218.54 417.51 1788.1 212.19 214.18 441.19 214.41 482.51 449.55 
R 4118.1 298.82 447.74 1821.4 249.41 272.18 421.22 275.11 497.15 412.42 

  الكبريتات

في المياه العذبة إذ تتواجد بتراكيز  مركبات الكبريت انتشاراً  أشكال أكثرالكبريتات تعتبر من  أيونات
يميل إلى المرارة إذا ما أحتوى  طعما(. وعادة يكون للماء 52مختلفة بحسب الطبيعة الجيولوجية لمصادر المياه )

أن معدالت تركيز الكبريتات كانت مرتفعة في مياه اآلبار تراوحت ما (. 48على كبريتات المغنسيوم والصوديوم )
. جاءت نتائج 4-لتر ملغم 91.812ولمياه النهر  w7 -w4في مياه البئرين 4-لتر ملغم 1.2241-45.115بين 

بين ( وسجل معامل ارتباط بيرسون عالقة ارتباط موجبة 21( وأعلى من دراسة )4الدراسة الحالية مقاربة لدراسة )
عند مستوى معنوي   = r-1.811-1.872-1.811الكبريتات وتركيز الكالسيوم والمغنييسيوم والصوديوم بقيمة 

p≤0.01 .على التوالي مما يدل على العالقة الطردية بينهم 

 القيمة األعلى واألنى والمعدل للكبريتات في الماء خالل فترة الدراسة 11جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 
So4 

  1-لتر ملغم

H 2115.8 4411.2 4121.8 2258.2 4151.2 4271.1 175.81 198.22 4121.7 149.55 
L 4952.2 985.15 4122.9 2452.4 911.25 4412.9 211.81 111.51 911.22 251.25 
R 2114.8 4187.4 4172.7 2241.1 979.75 4489.2 115.45 121.52 971.52 281.91 

  النترات

في تحديد نمو الهائمات  وتعد النترات عنصرا مهماً  المياه،تعد النترات الشكل السائد للنتروجين في 
(. أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن معدالت تركيز النترات كانت منخفضة 19-17)النباتية في البيئة المائية 

قيم  وكانت أعلى .4-لتر ملغم 721.4ولمياه النهر  W8-W9لآلبار 4-ملغم لتر 282.2-114.1تراوحت ما بين 
تراكيز النترات خالل فصل الشتاء ألغلب اآلبار وهذا يعزى إلى توافر األوكسجين المذاب الذي يزيد من فرصة 

( وأنى من دراسة 49(. جاءت نتائج الدراسة الحالية أنى من دراسة )11)أكدهتحول النتريت إلى نترات وهذا ما 
اإلحصائي باستخدام تحليل التباين وجود فروقات معنوية زمانية ومكانية عند مستوى (. أظهرت نتائج التحليل 1)
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ن جميع آبار الدراسة الحالية تطابق تراكيز النترات للمواصفات  p≤0.05معنوي  بين آبار الدراسة ومياه النهر. وا 
 (.51-19-12) الميةالقياسية لمياه الشرب العراقية )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية( والع

 القيمة األعلى واألنى والمعدل للنترات في الماء خالل فترة الدراسة 11جدول 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 
No3 

  1-ملغم. لتر

H 2.291 1.844 1.977 1.129 4.125 4.111 1.412 1.179 1.222 2.911 
L 4.121 1.199 1.421 4.152 1.225 1.221 1.149 1.141 4.814 1.981 
R 4.914 1.141 1.514 2.482 1.752 1.991 1.127 1.114 2.282 4.721 

  الفوسفات

 وخصوصا الهائماتتعد الفوسفات من اهم العوامل المحددة لنمو الكائنات الحية في البيئة المائية 
أقل العناصر الموجودة في البيئة المائية بسبب ميلها إلى  إنها إال أهميتهاوبالرغم من  (،12النباتية والطحالب)

(. 54على معادن الطين والمركبات العضوية في التربة ) االمتزازشديدة  إنهاالتجمع في الرواسب فضال عن 
في  4-ملغم لتر 24.1-45.1بين  وهذا سبب انخفاض قيم الفوسفات في مياه اآلبار قيد الدراسة إذ تراوحت ما

لمياه النهر. جاءت نتائج الدراسة الحالية أنى مما توصل  4-لتر ملغم 24.1على التوالي و w9w7ئرين مياه الب
(. أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام تحليل التباين وجود فروقات 25-21-7إليه الـعديد من الباحثين )

ياه النهر. ان اغلب اآلبار تطابق قيم بين آبار الدراسة وم p≤0.05معنوية زمانية ومكانية عند مستوى معنوي 
-12) الفوسفات للمواصفات القياسية لمياه الشرب العراقية )الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية( والعالمية

19-51.) 

 القيمة األعلى واألنى والمعدل للفوسفات في الماء خالل فترة الدراسة 12جدول 

  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 R 
Po4 

  1-ملغم. لتر

H 1.12 1.11 1.47 1.12 1.18 1.22 1.22 1.55 1.74 1.12 
L 1.12 1.47 1.19 1.14 1.22 1.12 1.18 1.18 1.19 1.17 
R 1.12 1.21 1.41 1.17 1.11 1.52 1.45 1.12 1.24 1.24 

 

 الحدود المقترحة لبعض محددات مياه الشرب 13 جدول

 الجهاز المركزي للتقييس العوامل
 4992والسيطرة النوعية 

الصحة  منظمة
 4999العالمية 

جمعية وكالة حماية 
 2112البيئة األمريكية 

المواصفات 
 2111الكندية 

 45    °(درجة حرارة الماء )م

 EC 1611 1611  4-سمز. منيس مايكرو  

 151 1111 1111 1111 (1-ملغم. لتر) األمالح الذائبة الكلية

 8.5-2.5 8.5-6.5 8.5-6.5 8.5-6.5 االس الهيدروجيني

 511 511 511 251 (3CaCO لتر\ملغم) العسرة الكلية

 25 51 51 51 (1-ملغم. لتر) الكالسيوم

 51 125 125 51 (1-ملغم. لتر) المغنسيوم

 251 511 251 251 (1-ملغم. لتر) الكلوريدات

 111 511 251 251 (1-ملغم. لتر) الكبريتات

 51    (1-لترملغم. النترات )
    1.1 (1-ملغم. لتر) الفوسفات
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  الدراسة النوعية للطحالب

أظهرت نتائج الدراسة الحالية ان مياه اآلبار قيد الدراسة ال تحتوي جميعها على الهائمات النباتية 
 w2 – w5 – w7 – w8)الطحالب(، إذ اقتصرت الطحالب على أربعة آبار من أصل تسعة آبار، واآلبار هي 

عن المحتوى  الشمس( ومياه تلك اآلبار فضالً  أشعةو قد يعزى هذا إلى عدم وجود اتصال مباشر بين الضوء )
التراكيز القليلة  أسباب( إلى ان احد 41) أشارو  ،اه مما يقلل من فرص نمو الهائماتالملحي العالي للمي

انعزال وعدم وجود اتصال مباشر بين المياه عن  لألوكسجين المذاب في المياه الجوفية هو انعدام الطحالب فضالً 
التي تقلل من ذوبانية األوكسجين في الماء، كما وان تراكيز الفوسفات والنترات  األمالحوالهواء الجوي و تركيز 

( إذ تعد العناصر الغذائية التي 41) أكدهكانت منخفضة فهي تعتبر عامل محدد لنمو الهائمات النباتية وهذا ما 
يئة الكائن الحي بتراكيز منخفضة ذات اثر مهم في تحديد انتشاره إذ تكون عوامل محددة. تم تتوفر في ب

من الطحالب في اآلبار األربعة والتي تعود إلى ثالثة أقسام وثالثة  أجناستشخيص خالل هذه الدراسة ستة 
 Gomphonema sp, Navicula sp,  ،Cymbellaهي ) واألجناس عوائل،أصناف و ثالثة رتب و خمسة 

sp, Fragilaria sp وهي من صنف الدايتومات )،  ( وجنسOscillatoria sp  الذي عود للطحالب )
( ويعود للطحالب اليوغلينية. ان كثافة الطحالب في مياه اآلبار قيد  Euglena spالخضر المزرقة ، وجنس) 

ياه على الرغم من تشخيص جنس تلوث الم أوالدراسة كانت قليلة إذ ال يمن الحكم من خاللها على نظافة 
(Oscillatoria sp)  (. ولم تجري دراسة تشخيصية 11الدالة على التلوث العضوي ) األجناسوالذي يعتبر من
 لطحالب من قبل في منطقة الدراسة.ل

 يوضح توزيع الطحالب على اآلبار 14جدول 

W9  W 8 W7  W6  W5  W4  W3  W2  W 1 الطحالب المشخصة 
         Kingdom:  Monera 

Division :  Cyanophycophyta 

Class:      Cyanophycophyceae  
         Order:     Oscillatoriales 

Family:    Oscillatoriaceae 
         Genus:    Oscillatoria sp. 

 

W9  W8  W7  W6  W5  W 

4 
W3  W2  W 

1 
 الطحالب المشخصة

         Kingdom:   Protista 

Division:  Euglenophycophyta 

Class:    Euglenophycophyceae       
Orde:    Euglenales 

Family:  Euglenaceae 
         Genus:       Euglena sp. 

 
W9  W8  W7  W6  W5  W4  W3  W2  W1  الطحالب المشخصة 

         Division: Bacillariophycophyta    

Class: Bacillariophycophyceae  
         Order:    Pennales 

Family:   Fragilariaceae 

         Genus:     Fragilaria sp. 

         Family:    Naviculaceae 

         Genus:    Navicula sp. 
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         Family:   Cymbellaceae 

         Genus:   Cymbella sp. 

         Genus:  Gomphonema sp. 
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