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  ـالصةالخ

ُ�عد َموضوع نوع�ة الم�اه الجوف�ة ِمن الَمواض�ع الُمِهمة التي َتزداد الِدراسات الُمتعلقة ِبها اسِتمرار وذلك      
وعل�ه فان الدراسة الحال�ة هي محاولة لتعز,ز الحوث . الزد�اد الَطلب على الم�اه الَجوف�ة ِلَتلب�ة شتى االحت�اجات

  .وضوع في العراقوالدراسات المتعلقة بهذا الم
حیث تم َتحلیل الِصفاِت الك�م�ائ�ة  للم�اه الجوف�ة للَفترة التر3یز في الدراسة الحال�ة على منطقة سامراء تم     

موزعة  3٢م ٤٠٠بئرًا ُتغطي َمساحة  ٢١ولَعینات َمأُخوذة ِمن  ٢٠٠٨ِلغا�ة ن�سان  ٢٠٠٧الُممَتدة ِمن تشر,ن الثاني 
  .توفیر قاعدة ب�انات لنوع�ة الم�اه الجوف�ة في منطقة الدراسة على جانبي نهر دجلة ألجل

بینت نتائج الفحوصات الك�م�ائ�ة رداءة نوع�ة الم�اه الجوف�ة طوال فترة الدراسة وعدم صالحیتها لمختلف      
  .٢٠٠١لسنة  ٤١٧االستعماالت لكون أغلبها تقع خارج محددات المواصفة العراق�ة لم�اه الشرب رقم 

  الخصائص الك�م�او�ة للم�اه الجوف�ة. الم�اه الجوف�ة: ات الدالةالكلم

  

 Chemical Characteristics of Ground Water in Samarra 
 

 Abstract 
     Groundwater quality is considered as an important subject. Studies about 
groundwater are increased due to the increase of water demand.  
     This study Focus on Samarra region. Chemical characteristics of ground water is 
determined for 21 wells for the period November 2007 till april 2008.covering 400 km2  
on both banks of Tigris river.  
     The results indicated that the quality of ground water in the studied region is 
incompetence for various uses according to Iraqi standards No. 417 at 2007.  
Key words: Ground water. Chemical Characteristics of Ground Water 
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الهیدرولوج�ة والهیدروجیولوج�ـة وخلصـت إلـى االسـتنتاج 
الـرئ�س، وهــو أن الخزانـات المائ�ــة الرئ�سـ�ة فــي المنطقــة 
ـــــاعي ومـــــن صـــــخور  تقـــــع ضـــــمن ترســـــات العصـــــر ال̀ر

  ).ارس األعلىالف(الحجر الرملي لترسات تكو,ن أنجانة 
بدراسة  (Dangramji and Vbell, 1970)قام      

سامراء في الجانب  –الم�اه الجوف�ة لمنطقة تكر,ت
الشرقي لنهر دجلة وحدد اتجاه جر,ان الم�اه الجوف�ة في 
الخزانات الضحلة اتجاه مملحة الشارa من خالل 
مالحظة الز,ادة في تر3یز األمالح الكل�ة الذائة مع 

الم�اه من م�اه قلیلة الملوحة  صنفالجر,ان و اتجاه 
(Brackish Slightly) م�اه مالحة  ىإل(Brackish) 

 aعند مملحة الشار.  
مر3ز الفرات لدراسات مشار,ع الرa (قام     

بإعداد دراسة عن هیدرولوج�ة ) ١٩٨٩وتصام�مها سنة
سامراء تألفت من خمسة أجزاء، تضمن  –منطقة تكر,ت

ورصدًا  والطبوغراف�ةحي المناخ�ة النوا األولالجزء 
وتضمن الجزء الثاني تقر,رًا جیولوج�ًا . للنقاd المائ�ة

أما الجزء الثالث فقد احتوe على مواقع . وجیوفیز,ائ�اً 
أما التحر,ات . اآلار وتحل�ًال للب�انات الك�ماو�ة

الهیدرولوج�ة وتحلیل نتائج فحوصات ضخ الم�اه فقد 
. اع والخامس على التوالي3انتا من نصیب الجزء الر 

االعتمادوتم فصل الخزانات المائ�ة في هذه الدراسة  
  على طب�عة الصخور

  للطقات الجیولوج�ة والعوامل الهیدرول��3ة
  االستثمار األمثل للم�اه ) ١٩٩٧ ،العاني(درس      

سامراء وفي هذه الدراسة   –الجوف�ة في منطقة الفتحة  
طقتین رئ�سیتین األولى قسم العاني الحوض إلى من

 قسم  شرق نهر دجلة والثان�ة غرب نهر دجلة، 3ما 
مناطN أحواض ثانو�ة عددها   إلى المنطقتین  هاتین 

 Nثمان�ة أحواض حسب تغییر إتجاهات الحر3ة ومناط
و3ذلك درس نتائج الفحوصات . التغذ�ة والتصر,ف
 المنجزة من قبل المنشأة العامة ةالك�م�ائ�ة والفیز,ائ�

  .١٩٩٠ للمسح الجیولوجي والتعدین سنة 

بدراسته عن ) ٢٠٠٢،الدفاعي(أوضح 
  –هیدروجیو�3م�ائ�ة الم�اه الجوف�ة في منطقة بیجي 

سامراء غرب نهر دجلة مناخ منطقة الدراسة 
والتر3یب الجیولوجي لها وأوضح أن تر3یب م3حول 
الواقع خارج منطقة الدراسة یؤدa دورًا رئ�س�ًا في 

م�اه الجوف�ة في منطقة الدراسة وٕان الم�اه تغذ�ة ال
الجوف�ة فیها تقع ضمن مجموعة الكبر,تات مع وجود 

3بر,تات وتضم  -عائلة واحدة هي عائلة الكالسیوم 
من النماذج % ٧٤نوعـین من الم�اه األول و�ش3ل 
  :المأخوذة من منطـقة الدراسـة وهـي

  Ca > (Na+K) > Mg :  SO4 > Cl > 

HCO3  من نماذج الم�اه %٢٦الثاني و�ش3ل  والنوع
  :المأخوذة وهي

Ca >Mg > (Na+K) > SO4 > Cl > HCO3 
وان جم�ع نماذج الم�اه التي فحصت غیر صالحة 
لشرب اإلنسان وغیر صالحة لمشار,ع الدواجن ولكن 
مقبولة لشرب الحیوانات وذات تأثیر سيء على الت̀رة 

  .ال�ةعلى أمالح ذائة بتراكیز ع الحتوائهاوذلك 
  

  جـمـع الـنماذج وتحـلیـلها

بئرا تقع  ٢١نموذج 3ل شهر من  ٢١اخذ تم      
على جانبي نهر دجلة منها  3٢م ٤٠٠ضمن مساحة 

تقع داخل مدینة سامراء وموزعة على  آارسعة 
امتدت فترة الدراسة من شهر تشر,ن الثاني . أح�ائها
عض  �١مثل الجدول . ٢٠٠٨ن�سان  إلى ٢٠٠٧
التي تم اخذ النماذج منها في  اآلارعن  الب�انات

  .اآلارمواقع  ١حین یوضح الش3ل 
دق�قة  ٢٠-١٠لمدة  ئرتضخ الم�اه من الب     

نضمن كي ل) ٢٠٠٣ ،خلیل، ١٩٩٠ ،عاوa وحسن(
�مثل الم�اه الجوف�ة  المأخوذ3ون نموذج الماء 

جمعت النماذج عبوات الست��3ة  . المغذ�ة للبئر
 إجراءالمختبر لغرض  إلىم نقلت ث لتر ١.٥سعة  

  . التحالیل المطلوة
  

  طرائ1 التحلیل النوعي واألجهزة المستعملة

٢ 
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ـــم إجـــراء الفحوصـــات الك�م�ا   تـــم ـــى و ت �ـــة االعتمـــاد عل
طرائN التحلیل المعتمدة في الطرائN الق�اس�ة لفحوصات 

 Standard  Methods for)الم�ـاه وم�ـاه الفضـالت 
The Examination of Water & Wastewater 

  ) ٢(والطرائN هي 3ما مدونة  في الجدول   (
  

   ةمناقشالنتائج  و ال

   تراكیز األیونات الموج5ة

  و ٣.٩تراوح تر3یز ایون البوتاسیوم بین  : البوتاسیوم
لتر، وعلى الرغم من أن البوتاسیوم یتواجد /ملغم ١٩.٧

في الم�اه من ذوان المعادن المتواجدة في الصخور 
ك من تحلل قا�ا الناتات ومن اإلسراف في و3ذل

 oاستعمال األسمدة الك�ماو�ة، إال أن البوتاسیوم �الح
بتر3یز أقل من المسموح ه، وذلك لقابلیته لإلتحاد أو 

من قبل الناتات واالتحاد في عدد من  االمتصاص
التراكیب المعدن�ة للت̀رة وخاصة في التراكیب المعدن�ة 

  ). AWWA, 1998(الطین�ة 
 ٩٠٠ و ١٣٦تراوح تر3یز الصودیوم بین  : الصودیوم

، )١٦-١٤(لتر وسجلت أعلى ق�مه في اآلار /ملغم
والواقعة القرب من مملحة الشارa ذات التر3یز العالي 

والذa �صل إلى  (NaCl) من 3لور,د الصودیوم
تقر,ًا من مجموع األمالح الكل�ة الذائة %) ٩٥(
الحo 3ذلك ز,ادة في � .)١٩٨٢الس�اب وآخرون (

ي الغ̀ري من  تر3یز آیون الصودیوم في الجنوب والجن̀و
منطقة الدراسة اتجاه تصر,ف الم�اه الجوف�ة واآلار 

و3ما أشار العاني ) ١٦- ١١(و ) ٤- ١(هي رقم 
) ٢١- ١٧(و ) ١٠- ٥(3انت اآلار رقم ). ١٩٩٧(

/ ملغم) ٢٥٠(ذات تر3یز الیون الصودیوم أقل من 
هذه اآلار في مر3ز المدینة أو قرب حیث تقع ، لتر

النهر و3ما أشارت نتائج فحوصات الت̀رة التي أجراها 
الم3تب االستشارa لكل�ة الهندسة جامعة تكر,ت 

فإن طقات الت̀رة في داخل مر3ز المدینة ) ٢٠٠٢(
  . تخلو من أنواع ترب تحوa على الصودیوم في مر3اتها

 و ٥٥م بین تراوح  تر3یز المغن�سیو  : المغن�سیوم
لتر، حیث أن اآلار التي تقع داخل / ملغم ٢٢٥

ذات  ١٧و  ١٠-  ٨و  ٥مر3ز المدینة وهي رقم 
و  ٦لتر والبئر,ن / ملغم ١٥٠معدل تر3یز أقل من 

أظهرت ز,ادة في تر3یز ایون المغن�سیوم عن هذا  ٧
المعدل وذلك لكونهما �قعان تحت تأثیر م�اه 

�ًا من قبل الفضالت الصناع�ة التي تطرح أرض
الشر3ة العامة لصناعة األدو�ة والمستلزمات الطب�ة 
والتي تستعمل المغن�سیوم في صناعة األدو�ة وتسرب 
جزء من م�اه الفضالت إلى الم�اه الجوف�ة مع حدوث 
انخفاض في تر3یز المغن�سیوم عد شهر 3انون 
األول وانخفاض في تر3یز ایون المغن�سیوم لآلار 

اطN الزراع�ة لحدوث حالة من التي تقع في المن
التخفیف سبب ز,ادة م�اه نهر الرصاصي ونهر 

وفي نفس الس�اق فقد بینت ذلك الاحثة . دجلة
)(EL-Dars, 2000  أن انخفاض تر3یز أیون 

المغن�سیوم �الحo في الم�اه الجوف�ة عد ف�ضان نهر 
  . النیل

كیـــــز آیـــــون الكالســـــیوم فـــــي اتراوحـــــت تر  : الكالســـــیوم
3انــت . لتــر/ ملغــم ٩٠٠ و ٢٣٥لدراســة بــین منطقــة ا

و  ١٠و  ٨-٥و ٣تراكیـــز الكالســـیوم فـــي اآلـــار رقـــم 
لتـر، أمـا اآلـار الاق�ـة / ملغم ٥٠٠أقل من  ٢١-١٨

. لتــر طیلــة فتــرة الدراســة/ ملغــم ٥٠٠فهــي أعلــى مــن 
ــة الحاملــة للم�ـــاه  أثنــاء ترشــح م�ــاه األمطـــار إلــى الت̀ر

ة الجس الموجود في الجوف�ة فإنها تتأثر عمل�ات إذا
 ,Jassim and Goffت̀رة منطقة الدراسة 3ما أشار 

الكالســـیوم فـــي الم�ـــاه  أیـــون والـــذa یز,ـــد مـــن  (2006)
الجوف�ة عد هطـول األمطـار و�عتمـد تـأثر الم�ـاه علـى 

ینــــت النتــــائج . ســــمك الطقــــات التــــي فوقهــــا ونوعهــــا ̀و
الكالسیوم فـي منطقـة الدراسـة، وهـذا  أیون 3ذلك س�ادة 

 ،والعــــاني ٢٠٠٢ ،N لمــــا أشــــار إل�ــــه الــــدفاعيمطــــاب
و3ذلك نتائج فحوصات الم�اه الجوف�ة لمدیر,ة  ١٩٩٧

و�م3ــــن مالحظــــة التمثیــــل الب�ــــاني . اآلــــار اإلرتواز,ــــة
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لنتــائج فحوصــات تراكیــز األیونــات الموجــة فــي األشــ3ال 
  .٧ - ٢رقم 

  

  :  تراكیز االیونات السال5ة

الكبر,تـــــات  أیـــــون  تر3یـــــزان نتـــــائج ال بینـــــت : الكبر%تـــــات
لتــر / ملغــم ٣٠٠٠ و ٦٥٠لآلــار المدروســة تــراوح بــین 

فقs ذات تر3یـز 3بر,تـات أقـل  ٢١و ١٨وأن البئر,ن رقم 
 ١٨لتــر وذلــك ســبب وقــوع بئــر رقــم / ملغــم ١٠٠٠مــن 

قـرب نهــر دجلــة حیــث عملـت الم�ــاه المتســ̀رة مــن الم�ــاه 
الســطح�ة إلــى الم�ــاه الجوف�ــة علــى إذاــة مــا هــو موجــود 

ـة ولقـدم البئـر فإنـه یتوقـع حصـول من  الكبر,تات في الت̀ر
الموجــود فـــي ) CaSO4(عمل�ــة غســل واســـتنفاد للجــس 

طقات ت̀رة منطقة الدراسة وازد�اد تأثیر التـادل النـوعي 
بـــین الم�ــــاه الســـطح�ة والم�ــــاه الجوف�ـــة علــــى تلـــك البئــــر 

لوقوعــــــــه قــــــــرب نهــــــــر  ٢١و3ــــــــذلك الحــــــــال لبئــــــــر رقــــــــم 
ار ف3انـــت ذات تر3یـــز أعلـــى أمـــا ـــاقي اآلـــ. الرصاصـــي

 أیـــــون لتـــــر وأعطـــــت النتـــــائج ســـــ�ادة / ملغـــــم ١٠٠٠مـــــن 
الكبر,تــات فــي منطقــة الدراســة وهــذا مشــاه لمــا جــاء ــه 

�م3ــن مالحظــة التمثیــل الب�ــاني لنتــائج  .١٩٩٧ ،العــاني
وفـي حالـة مشـابهه . ١٣– ٨الكبر,تات في األش3ال رقـم 

ـــون لحالـــة  ـــز  أی ـــادة فـــي تر3ی ـــالكالســـیوم حصـــلت ز,  ون أی
الكبر,تــات فــي فتــرة األمطــار ســبب عمل�ــة إذاــة الجــس 

CaSO4 ) ( قــات الت̀رـة جــراء الم�ــاهالتــي تحـدث فــي ط
التـــــي تترشــــــح إلــــــى ــــــاطن األرض أو مــــــن إذاــــــة م�ــــــاه 
األمطــار الكاســید الكبر,ــت التــي تقــذف فــي الجــو نتیجــة 
حــرق الوقــود مــن قبــل وســائs النقــل أو المصــانع وغیرهــا 

  . ضها إلى الم�اه الجوف�ةوالتي یؤول مصیر ع
الكلور,د  أیون بینت نتائج فحص تر3یز  : الكلور%د

لتر و3ما في / ملغم ١٢١١ و ٦٠تراوحه مدe بین 
وسبب هذا التفاوت الواسع بین أقل  ١٣– ٨األش3ال 

وأعلى تر3یز هو وجود مملحة الشارa التي تمتاز 
الس�اب (بتر3یز عالي من ملح 3لور,د الصودیوم 

والتالي تأثیرها على اآلار القر,ة ) ١٩٨٢ ،وآخرون 
لوحo 3ذلك ارتفاع تر3یز  .١٦ – ١٤منها وهي اآلار 

الكلور,د في جنوب منطقة الدراسة حیث أشار  أیون 
أن اتجاه جر,ان  ١٩٨٩لسنة  تقر,ر مر3ز الفرات

اتجاهسامراء  –الم�اه الجوف�ة لحوض الفتحة  
وادa  اهواتجالجنوب في منطقة شرق نهر دجلة 

حیرة الثرثار في منطقة غرب نهر دجلة والتالي 
سحب ما یتسرب مما �طرحه اإلنسان من الكلور,د 
مع الفضالت  في دورات الم�اه وخصوصًا أن مدینة 

ش3ة مجارa لتجم�ع الم�اه  تحوa علىسـامراء ال 
الثقیلة ومعالجتها بل �ستعمل الس3ان نظام البوال�ع 

(Cesspools)  ب من م�اه هذه البوال�ع وحدوث تسر
 أیون إلى الم�اه الجوف�ة مما یؤثر في ز,ادة تر3یز 

الكلور,د اتجاه جر,ان الم�اه الجوف�ة وحر3تها حیث 
ن اإلنسـان �طرح مع أإلى ) ١٩٨٨(أشار محمود 

. غم من الكلور,د یوم�اً  ٦الفضالت ما �قارب من 
3انت ذات معدل  ٢١–١٧و  ١٠-٥واآلار رقم 
لتر وذلك لخلو طقات / ملغم ٢٥٠منتر3یز أقل 

الت̀رة في منطقة مر3ز المدینة من 3لور,د الصودیوم 
3ما أشار إلى ذلك تقر,ر فحوصات الت̀رة المعد من 
قبل الم3تب االستشارa لكل�ة الهندسة جامعة تكر,ت 

واقي اآلار 3ان تر3یزها أعلى من  ٢٠٠٢في عام 
  .لتر/ ملغم ٢٥٠

  والذNO3 a النترات  یون أتراوح تر3یز  : النترات
�عتبر من االیونات الثانو�ة نسة إلى تر3یزه في  

 ١٠٠ و ٥بین  (Harter, 2003)الم�اه الجوف�ة 
و  ٤ –١معدل التر3یز في اآلار رقم . لتر/ ملغم
لتر واقي / ملغم 3٥٠ان أعلى من  ١٦ –١٣و  ١١

اآلار 3انت ذات معدل تر3یز أقل من ذلك و3ما في 
أما مصدر النترات في منطقة . ١٩– ١٤ اإلش3ال

الدراسة فمن استعمال األسمدة الك�ماو�ة النتروجین�ة 
ومن فعل التأكسد واالختزال للنتروجین المتواجد في 
الت̀رة و3ذلك من تصر,ف م�اه الفضالت الصح�ة 

  . وتس̀رها إلى الم�اه الجوف�ة
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 أیـون فـإن  ١٩ – ١٤ األشـ3المن مالحظـة  :الفوسفات 
لتـــر / ملغـــم ٩یتجـــاوز  3ـــان تر3یـــزه ال PO4الفوســـفات 

أن مصــدر الفوسـفات فــي . ولجم�ـع اآلـار التــي فحصـت
منطقــــة الدراســــة �ــــأتي مــــن اســــتعمال األســــمدة الزراع�ــــة 

والمبیــدات الزراع�ــة و3ــذلك مــن  ).N.P.K(المعروفــة بـــ 
المنظفات التي تتسرب مع م�اه الفضـالت الصـح�ة نحـو 

الفوســفات الطب�ع�ــة  الم�ــاه الجوف�ــة وذلــك لكــون مر3ــات
  ).٢٠٠١غازa منى (قلیلة 

بینت نتائج الفحوصـات أن الب�3ا̀رونـات  : الب�:ار9ونات 
HCO3  لتـــر / ملغـــم ٣٤٠إلـــى  ٨٠تـــراوح تر3یزهـــا بـــین

 Hamil)وهذا المدe من التراكیز مطابN لما أشار إل�ه 

and Bell, 1986)  علـى aمن أن الم�اه الجوف�ـة تحتـو
ــــــــا ــــــــز مــــــــن الب�3ا̀رون ــــــــین تر3ی ــــــــراوح ب  ٤٠٠ و ٥٠ت یت

أعلــى التراكیــز و3مــا هـــو  ١٧بئــر  ال تأظهــر . لتــر/ملغــم
واضح في التمثیل الب�اني لنتائج تراكیز الب�3ا̀رونات في 

وســــبب ذلـــك �عــــود إلـــى أن مصــــدر  ١٩– ١٤األشـــ3ال 
الب�3ا̀رونات أما من عمل�ة إذاة للصـخور الكا̀رون�ـة أو 

ف ذات من تف3ـك حـامض الكا̀رون�ـك المخفـف فـي ظـرو 
والذa �م3ن أن یتكون من  ٨.٢رقم هیدروجیني أقل من 

مـــع الم�ـــاه ) CO2(تفاعـــل غـــاز ثـــاني أو3ســـید الكـــا̀رون 
 ٨.٢و3ذلك فإنه في محـ�s ذو رقـم هیدروجیني أقـل من 

تتحــول إلــى ب�3ا̀رونــات ) CO3(فــإن معظـــم الكا̀رونــات 
 ,Davis and Dewiest)الهـیدروجیــن أیـون بإضـافة 

هــي بئــر غیــر  ١٧و3مــا ذ3ــر ســاقًا فــإن البئــر . (1966
م وعل�ه  ١.٢٥عم�قة وم3شوفة للظروف الجو�ة وقطر 

�م3ـــن أن تحـــدث عمل�ـــة اتحـــاد بـــین غـــاز ثـــاني أو3ســـید 
الكـا̀رون الموجــود فـي الجــو وم�ــاه هـذه البئــر وخصوصــًا 

و�الحـــo . ٨.٢أن البئــر ذات رقـــم هیـــدروجیني أقــل مـــن 
 خفـــض قلـــ�ًال عـــن معدالتـــه أن تر3یـــز الب�3ا̀رونـــات قـــد أن

ثــــم عــــادت إلیهــــا فــــي شــــهر ن�ســــان والســــبب �عــــود إلــــى 
حـــدوث عمل�ـــة تخفیـــف لهـــذا الم3ـــون فـــي موســـم الز,ـــادة 
المائ�ة للم�اه السطح�ة وتأثیرهـا عـد حصـول تغذ�ـة لهـذه 

  .الم�اه الجوف�ة

أوضحت نتائج فحص العسرة أن :  العـسرة الكـل�ة
ـ 3لتر / ملغم ٣٠٠٠و  ٩٤٠مدe تر3یزها تراوح بین 

(CaCO3)   إذ بلغ  ١٨و3ان أقل تر3یز في بئر
لتر لتأثر م�اه هذه البئر التادل النوعي / ملغم ٩٤٠

 ٤ –١ن اآلار إ. مع م�اه نهر دجلة القر,ب منه جداً 
 3٢٠٠٠انت ذات معدل عسرة أعلى من  ١٦–١١و 

لتر واقي اآلار 3انت ذات معدل عسرة أقل / ملغم
 ١٣– ٨تر3یز العسرة في األش3ال ومن مقارنة نتائج 

یتضح أن الم�اه الجوف�ة في منطقة الدراسة هي م�اه 
عسرة جدًا وهذا مطابN لما أشار إل�ه العاني 

  ). ٢٠٠٢(والدفاعي ) ١٩٩٧(
تراوحــــــــت قــــــــ�م الــــــــرقم  :pHالـــــــــرقم الهیــــــــدروجیني  

الهیــدروجیني للم�ــاه الجوف�ـــة فــي منطقـــة الدراســة بـــین 
أظهـرت . ٢٥ -٢٠ش3ال و3ما في األ ٧.٩ و ٦.٧٥

ن الم�اه الجوف�ـة فـي إنتائج فحص الرقم الهیدروجیني 
منطقـــة الدراســـة هـــي متعادلـــة إلـــى قاعد�ـــة خف�فـــة فـــي 
فتــرة 3ــانون الثــاني وشــاd وآذار ون�ســان لتــأثر الم�ــاه 
الجوف�ــة الم�ــاه المغذ�ــة لهــا والتــي تمیــل إلــى القاعد�ــة 

وم أن الكالســـیوم الموجـــب و3مـــا هـــو معلـــ أیـــون وٕاذاـــة 
االیونـــات الموجـــة تعطـــي میـــوًال قاعد�ـــة علـــى ع3ـــس 
االیونـــــــات الســـــــالة والتـــــــي تعطـــــــي میـــــــوًال حامضـــــــ�ة 
ومتعادلة إلـى حامضـ�ة خف�فـة جـدًا فـي شـهرa تشـر,ن 
الثاني و3انون األول وهذه النتائج مطاقة لمـا جـاء ـه 

  ).   ١٩٩٧(العاني 
 : األو:سجین الذائب والطلب الك�موحیو� لألو:سجین

بینت نتائج فحوصات تر3یز األو3سجین الذائب      
لتر و3ما / ملغم ٤.١ و ٢.١أن التر3یز تراوح بین 

إن هذه التراكیز القلیلة . ٣١– ٢٦مبین في األش3ال 
من أن الم�اه ) ١٩٨٨(تتوافN مع ما ذ3ره محمود 

الجوف�ة عادٍة ما تكون معدومة أو واطئة التر3یز 
همال ما تض�فه وال �م3ن إ . لألو3سجین الذائب

مضخات سحب الم�اه من األو3سجین إلى الم�اه 
ولقد تراوحت نتائج الطلب . أثناء عمل�ة الضخ

٦ 
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لتر و3ان / ملغم ١٠ و ٠الك�موحیوa لألو3سجین بین 
 ٢٠و ١٨و ١٥و ١١و ٥و ٣التر3یز في اآلار رقم 

لتر وأظهرت النتائج تر3یزًا / ملغم ٣أقل من  ٢١و
وذلك لسببین األول تعرض  ٧في بئر ) اصفر (مقداره 

م�اه البئر إلى تسرب المعقمات التي تطرح مع م�اه 
الفضالت الصناع�ة من قبل الشر3ة العامة لصناعة 
األدو�ة والمستلزمات الطب�ة والتي تؤدa إلى هالك 
ال3تر,ا الموجودة في الت̀رة أو تقلیل نموها والسبب 

3ون الملوثات العضو�ة من نوع  احتمالاألخر هو 
ومن . صعب التحلل مما أدe إلى ظهور هذه النتیجة

مقارنة النتائج في األش3ال أعاله فإن الم�اه الجوف�ة في 
منطقة الدراسة تعد نظ�فة إلى حد ما من هذه الناح�ة 

 .هوذلك فعل عمل�ات الترش�ح التي تتعرض لها الم�ا

  

  االستنتاجات

 إن الم�اه الجوف�ة في منطقة الدراسة ال تصلح  – ١
 لالستعمال المنزلي ولمختلف االستعماالت وهي م�اه

  .جداً  عسرة
  ات الموجةــحدوث تاین في تراكیز االیون- ٢
والسالة خالل فترتي الز,ادة والنقصان المائ�ة مع ثات  

  .تقر,ًا الیون الفوسفات والبوتاسیوم
عدم حدوث تاین 3بیر في تر3یز األو3سجین  -  ٣

  .ك�موحیوa لألو3سجینالذائب و3ذلك الطلب ال
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   مواقع اآل5ار   *

٨ 

  خر%طة مواقع اآل5ار في منطقة الدراسة) ١(ش:ل 

٨ 
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تراكیز األیونات الموج5ة لآل5ار لشهر تشر%ن )  ٢(ش:ل 

  ٢٠٠٧الثاني 
 

 
  تراكیز األیونات الموج5ة)  ٣(ش:ل 

 ٢٠٠٧لآل5ار لشهر :انون األول  
  

تراكیز األیونات الموج5ة لآل5ار لشهر :انون )  ٤(ش:ل 

  ٢٠٠٨الثاني 

 
لآل5ار لشهر ش5اO  تراكیز األیونات الموج5ة)  ٥(ش:ل 

٢٠٠٨  
  

  
تراكیز األیونات الموج5ة لآل5ار لشهر آذار )  ٦(ش:ل 

٢٠٠٨  
  

  تراكیز األیونات الموج5ة لآل5ار لشهر) ٧(ش:ل 

  ٢٠٠٨ن�سان 

٩ 
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تر:یز آیون الكبر%تات والكلور%د والعسرة )  ٨(ش:ل 

 ٢٠٠٧لآل5ار لشهر تشر%ن الثاني 

  
  

ر%د والعسرة تر:یز آیون الكبر%تات والكلو )  ٩(ش:ل 

  ٢٠٠٧لآل5ار لشهر :انون االول 
  

  

تر:یز آیون الكبر%تات والكلور%د والعسرة )  ١٠(ش:ل 

  ٢٠٠٨لآل5ار لشهر :انون الثاني 

تر:یز آیون الكبر%تات والكلور%د والعسرة )  ١١(ش:ل 

 O٢٠٠٨لآل5ار لشهر ش5ا  
  

  

تر:یز آیون الكبر%تات والكلور%د والعسرة )  ١٢(ش:ل 

  ٢٠٠٨لشهر آذار لآل5ار 
  
 

تر:یز آیون الكبر%تات والكلور%د والعسرة )  ١٣(ش:ل 

  ٢٠٠٨لآل5ار لشهر ن�سان 

١٠ 
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تر:یز الب�:ار9ونات والفوسفات والنترات )  ١٤(ش:ل 

  ٢٠٠٧لآل5ار لشهر تشر%ن الثاني 

  

تر:یز الب�:ار9ونات والفوسفات والنترات ) ١٥(ش:ل 

  ٢٠٠٧لآل5ار لشهر :انون األول 

تر:یز الب�:ار9ونات والفوسفات والنترات ) ١٦(ش:ل 

  ٢٠٠٨لآل5ار لشهر :انون الثاني 

  

  

تر:یز الب�:ار9ونات والفوسفات والنترات )  ١٧(ش:ل 

 O٢٠٠٨لآل5ار لشهر ش5ا  

  

تر:یز الب�:ار9ونات والفوسفات والنترات ) ١٨(ش:ل 

  ٢٠٠٨لآل5ار لشهر آذار 

ترات تر:یز الب�:ار9ونات والفوسفات والن) ١٩(ش:ل 

  ٢٠٠٨لآل5ار لشهر ن�سان 

  

  

١١ 
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الرقم الهیدروجیني لآل5ار لشهر تشر%ن )  ٢٠(ش:ل 

  ٢٠٠٧الثاني 

  

  

الرقم الهیدروجیني لآل5ار لشهر :انون األول ) ٢١(ش:ل 

٢٠٠٧  

الرقم الهیدروجیني لآل5ار لشهر :انون ) ٢٢(ش:ل 

  ٢٠٠٨الثاني 

  

الرقم الهیدروجیني لآل5ار لشهر ش5اO ) ٢٣(ش:ل 

٢٠٠٨  

  

  

  ٢٠٠٨الرقم الهیدروجیني لآل5ار لشهر آذار ) ٢٤(ش:ل 
  
  

الرقم الهیدروجیني لآل5ار لشهر ن�سان ) ٢٥(ش:ل 

٢٠٠٨  

  

١٢ 
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تر:یز الطلب الك�موحیو� لألو:سجین ) ٢٦(ش:ل 

  ٢٠٠٧واألو:سجین الذائب لآل5ار لشهر تشر%ن الثاني 

لألو:سجین  تر:یز الطلب الك�موحیو� )  ٢٧(ش:ل 

  ٢٠٠٧لذائب لآل5ار لشهر :انون األول واألو:سجین ا
  
  

تر:یز الطلب الك�موحیو� لألو:سجین ) ٢٨(ش:ل 

  ٢٠٠٨واألو:سجین الذائب لآل5ار لشهر :انون الثاني 

  
  

تر:یز الطلب الك�موحیو� لألو:سجین ) ٢٩(ش:ل 

 O٢٠٠٨واألو:سجین الذائب لآل5ار لشهر ش5ا  
  

ن تر:یز الطلب الك�موحیو� لألو:سجی) ٣٠(ش:ل 

  ٢٠٠٨واألو:سجین الذائب لآل5ار لشهر آذار 
  

  

تر:یز الطلب الك�موحیو� لألو:سجین ) ٣١(ش:ل 

  ٢٠٠٨واألو:سجین الذائب لآل5ار لشهر ن�سان 

١٣ 



 )١٥ - ١(، ٢٠١٠  كانون األول/٤العدد/١٧المجلد /مجلة تكریت للعلوم الھندسیة

 
 

 

 

    

  اآل5ار المدروسة وأعماق  وأنواعمواقع ) ١(جـدول 

رقم 

  البئر

عم1   نوع البئر  موقع البئر

  )م(البئر 

المسافة بین 

 ومر:ز البئر

  :مالمدینة،

  المالحظات

  عد�م اللون وغیرمستساغ  ٩.٥  ٤٤  ةنع�  احمد ح3مت/الجبیر,ة  ١
  عد�م اللون وغیرمستساغ  ١٠.٨  ٧٤  ةنع�  حجي ح3مت القصاب/ الجبیر,ة  ٢
  عد�م اللون وغیرمستساغ  ١١.٥٥  ٥٨  ةنع�  ولید الجداع/ صخیرة   ٣
  عد�م اللون ومر  ١٢.٤٩  ٢٠  ةنع�  أحمد البهالي/ صخیرة  ٤
  عد�م اللون وغیرمستساغ  ٤.١  ٥١  ارتواز,ة  جامع الحمد/ قادس�ةحي ال  ٥
 األدو�ةالشر3ة العامة لصناعة   ٦

  والمستلزمات الطب�ة
الم�اه ذات لون مائل   ٢  ٣٤  ارتواز,ة

  لالصفرار
 األدو�ةالشر3ة العامة لصناعة   ٧

  والمستلزمات الطب�ة
الم�اه ذات لون مائل   ٢  ٣٤  ارتواز,ة

  لالصفرار
  عد�م اللون وغیرمستساغ  ٣.٨٥  ٥٥  ارتواز,ة  جامع عائشة/اءحي الشهد  ٨
  الم�اه 3درة وغیرمستساغ  ٣.٦٥  ٣٠  ارتواز,ة  جامع ال̀زیر/ حي الخضراء  ٩

  عد�م اللون وغیرمستساغ  ٣.٥  ٥١  ارتواز,ة  مقابل جامع المختار/حي العرموش�ة  ١٠
  عد�م اللون وغیرمستساغ  ١٧.٨  ٣٩  ةنع�  ناصر الدش/ بنات الحسن  ١١
  عد�م اللون وغیرمستساغ  ٢٢.١  ٩٠  ارتواز,ة  إبراه�مالحاج أحمد / الجز,رة  ١٢
  عد�م اللون وغیرمستساغ  ٢٤.٢٥  ٩٥  ارتواز,ة  حسن البرشان/ الجز,رة  ١٣
  عد�م اللون ومالحة  ١٩.٧٥  ٥٤  ةنع�  قرب مدرسة الصیرة/الجالم  ١٤
  عد�م اللون ومالحة  ١٦.٧  ٤٧  ةنع�  محمود البدرa /الجالم  ١٥
  عد�م اللون ومالحة  ٢٣.٤  ٦٧  ارتواز,ة  أحمد خلف البدرa / الجالم  ١٦
علي  اإلمامقرب مرقد /مر3ز المدینة  ١٧

aالهاد  
  الم�اه ذات 3درة قلیلة  ٠.١٥  ٩  ةنع�

١٨   aمدرسة /علي حسین-أ/ الحاو
  قصر الحیر االبتدائ�ة

ا عد�م اللون ومستساغ نوع  ٢.٥  ١٢  ةنع�
  ما

١٩   aع�  حو�شال/ دحام جمعة/ الحاوا عد�م اللون ومستساغ نوع  ٣.٧٥  ١٤  ةن
  ما

  عد�م اللون وغیرمستساغ  ٦.٨  ٧٠  إرتواز,ة  محمود لطیف المجبر/ تل العلیج  ٢٠
  عد�م اللون وغیرمستساغ  ٢٠.٥  ٢٦  ةنع�  سامر علو/ بنات الحسن  ٢١

  

  

١٤ 

١٥ 



 )١٥ - ١(، ٢٠١٠  كانون األول/٤العدد/١٧المجلد /مجلة تكریت للعلوم الھندسیة

 
 

 

 

  

  طرائ1 التحلیل المستعملة في فحوصات نوع�ة الم�اه الجوف�ة) ٢(جدول 

  األجهزة واألدوات والمعدات SMWWوف1 البند في   تالفحوصا  ت

  السحاحة االعت�اد�ة وأدوات زجاج�ة مختلفة Ca B-3500  الكالسیوم  ١
  السحاحة االعت�اد�ة وأدوات زجاج�ة مختلفة Mg B-3500  المغن�سیوم  ٢
 K B Flame photometric JENWAY-3500  البوتاسیوم  ٣

  Na B Flame photometric JANWAY-3500  الصودیوم  ٤

  السحاحة االعت�اد�ة وأدوات زجاج�ة مختلفة CL B-4500  الكلور,د  ٥
 NO3 B Spectrophotometer-4500  النترات  ٦

JENWAY6405  
 PO4 Spectrophotometer-4500  الفوسفات  ٧

JENWAY6405  
  السحاحة االعت�اد�ة وأدوات زجاج�ة مختلفة WHO 1-7.23  الكبر,تات  ٨
  السحاحة االعت�اد�ة وأدوات زجاج�ة مختلفة B1 2320  الب�3ا̀رونات  ٩
  السحاحة االعت�اد�ة وأدوات زجاج�ة مختلفة  C1 2340  العسرة  ١٠
 PH B pHmeter 3310 JENWAY-4500  الرقم الهیدروجیني  ١١

 – DO G HANNA HI 93732N  D.O-4500  األو3سجین الذائب  ١٢
meter 

الك�موحیوa  الطلب  ١٣
  لألو3سجین

5210  B 

  
HANNA HI 93732N D.O – 

meter 

  
  


