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Abstract 

 

Three water springs were selected in the western part of the city of Mosul (AinQana 

belongs to Al-Ayadiyah sub-district, Ain Abu Maria village, and AinSubashi in the center 

of Tal Afar district) to study some physical and chemical characteristics (temperature, 

electrical conductivity, acidic function, as well as negative and positive ions) and the 

biological characteristics of algae. The results of the study showed that the change in 

water temperature was little during the study period, and the highest value of the 

electrical connection reached (2557, 2488, and 1817) microsiemens / cm in Subashi, 

Qana, and Abu Maria sites, respectively. Whereas, the average dissolved oxygen 

concentration ranged between (0.0 to 3.6) mg / L at Qana and Subashi sites 

respectively. The total basal values ranged between (128) mg / L as CaCO3 at the site 

of Qana and (154) mg / L as CaCO3 at the site of Subashi. The results showed that the 

sodium concentration values were greater than the potassium concentration values in 

the three sites. Sixteen species of algae that belong to the algae section were 

diagnosed as bluish-green algae, green algae, and red algae. Oscillatoria was 

diagnosed in AinQana and the absence of the species belonging to the two algae 

sections, green and red algae in AinQana. 
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ي لمناطق غرب الموصل
ن
ن نوع الماء الجوف  دراسة مقارنة بي 

 

 5 عبدالمنعم محمد علي كنه

ن قبالن    6عبدالباري يونس حسي 
ي أ

ن
 7حمد شهاب احمد الحمدان

 8محمود اسماعيل الجبوري

 
 الملخص

ن قانا تابعة لناحية  ي من مدينة الموصل )عي  ي الجزء الغرب 
ن
تم اختيار ثالث عيون ماء ف

ي مركز قضاء تلعفر( لدراسة 
ن
ي ف

ن صوباش  ي قرية ابو ماريا وعي 
ن
ن ابو ماريا ف العياضية وعي 

يائية والكيميائية تمثلت ب)درجة الحرارة والتوصيلة الكهربائية  ن بعض الصفات الفي 
الصفات االحيائية  إىل إضافةض االيونات السالبة والموجبة( والدالة الحامضية وبع

ي درجة حرارة الماء كان طفيفا 
ن
المتمثلة بالطحالب. بينت نتائج الدراسة انالتغاير ف

 2488و 2557) إىلوصلت اعىل قيمة للتوصيلة الكهربائية  ،خالل مدة الدراسة
ي و قانا وابو ماري1817و

ي موقع صوباش 
ن
/سم ف ن ن ( مايكروسيمين ي حي 

ن
. ف ن أا عىل التواىلي

ن األ ن معدل تركي  ن ) وكسجي  ي الماء تراوح بي 
ن
ي 3.6إىل 0.0المذاب ف

ن
موقع  ( ملغم / لير ف

ي عىل التواىلي 
ن )أ .قانا و صوباش  ( ملغم / لير 128ن قيم القاعدية الكلية تراوحت بي 

ي عينقانا
ن
بداللة كاربون154) إىلبداللة كاربونات الكالسيوم ف كالسيوم  ات ال( ملغم / لير

ي 
ي عينصوباش 

ن
ن الصوديوم كان أ. وبينت النتائج ف ي أ ن تراكي 

ن
ن البوتاسيوم ف كي  من تراكي 

ي تعود  16المواقع الثالثة . وتم تشخيص 
قسم  الطحالب  إىلنوعا من الطحالب التر

 Oscillatoriaالخضن المزرق والطحالب الخضن والطحالب الحمر وتم تشخيص نوع 
ن قانا والذييخلو م ي عي 

ن
 .قسمي الطحالب الخضن والحمر إىلالتابعة  نواعن األ ف

 .دليل نوعية الماء، التوصيلة الكهربائية، المياه الجوفية: الكلمات المفتاحية

 المقدمة:
ي بعض مناطق العراق عام  أ بد

ن
ول دراسة فنية لهذه المياه عام ألكن كانت  1933االهتمام  بدراسة المياه الجوفية ف

وتخرج  رضومنها تتدفق من تحت سطح األ والينابيع، اآلبار مياه  وتضم المياه الجوفية،(2001)كنه ع.،  1938
ي جودة  ،والري مطار وان مصدر هذه المياه هي األ  ،بشكل طبيعي 

ن
ه ف ي تأثي 

ن
ي دورا مهما ف كيب الجيولوج  ويلعب الير

ي مناطق مختلفة من  .(2018)عبدالرسول، المياه الجوفية
ن
باستخدام المياه الجوفية   العراق،يلجأ كثي  من الناس ف

ي ماء ال  ،لألغراض المختلفة
ن
مد لمحطات دامة الطويلة األ سالة جراء عمليات األ خصوصا عند حدوث انقطاع ف

و من جراء الحروب ولهذا يتم اجراء الكثي  من البحوث حول نوعية المياه الجوفية لمعرفة مدى أ ،تصفية الماء 
ولهذا كان هنالك الكثي  من الدراسات حول المياه الجوفية منها دراسة  ،ة المختلفةمالئمتها لالستخدامات المدني

ا وعينا الواقعة ضمن محافظة نينوى  87ان درجة حرارة المياه ل  إىلالذي اشارت النتائج (2001)كنه ع.،  بير
ن ) ب . وكذلك دراسة  ،°( م42- 20تراوحت بي  ن وان المياه غي  صالحة للري والش  حول تقييم  (2018ا.، )حسي 

ا و16المياه الجوفية ) ي بادية السماوة3بير
ن
ي  ،عيون( ف

 غي   مياه نوعية ذات اآلبار غلبأ أن النتائج وضحتأوالتر
يتات.  الذائبة مالحاأل  نسب إرتفاعبسبب  العراقية والمواصفات العالمية الصحة منظمة لمواصفات مطابقة والكي 

ي أو 
ن
ي نوعية المياه الجوفية من خالل تفاعلها مع المياه وف

ن
ي له تأثي  ف شارت دراسات عديدة ان الطبقات الجيولوج 

ي االستخدامات المختلفةزيادة األ  إىلالنهاية تؤدي 
ن
ي صالحيتها ف

ن
ن و مثل دراسة ،يونات الذائبة مما يؤثر ف )حسي 

، و(2017السالم ،  ي
 . (2020)اليوزبكي و سليمان، و(2018شيد، )الكبيسي و خور و (2017)البدرابن

حه إىليعود بداية استخدام موديل نوعية المياه  ية من استخدام ساسوالغاية األ  1965عام Hortenالموديل الذي اقير
الموديل هي لبيان تأثي  صفات المياه المدروسة ومدى تداخلها مع بعضها لتحديد نوعية المياه وامكانية توضيح 

                                                           
abmsbio38@uomosul.edu.iq  العراق،   ،جامعة الموصل

 5
  

abmsbio38@uomosul.edu.iq ،  العراق،  مديرية تربية نينوى
 6

  
abmsbio38@uomosul.edu.iq ،  العراق،  مديرية تربية نينوى 

 7
  

abmsbio38@uomosul.edu.iq ،  العراق، جامعة الموصل
8
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، المياه من عدمها تلوث هذه ي
ات القيم إن نتيجة استخدامه هو أ ،(2018)الحمدابن عطاء قيمية واحدة بدل عش 

هم ن وغي  ي و الصفاوي، وتعد هذه القيمة الواحدة واضحة لدى المختصي 
 .(2018)لحمدابن

ئية والصفات تقييم جودة مياه العيون من خالل إجراء تحليل لبعض الصفات الكيميا إىلتهدف الدراسة الحالية 
يائية ن ( عىل WQIوتطبيق موديل نوعية المياه ) ،ومعرفة مدى مالئمتها لألغراض المختلفة،فضال عن االحيائية ،الفي 

ب ال   . نساننتائج التحاليل لتحديد مدى مالءمتها لش 
 :طرائق العمل

ي قضاء تلعفر شمال غرب محافظة نينوى جدول ) أخذ تم 
ن
( 1( وشكل )1العينات المائية من مياه ثالث عيون ف

يائية والكيميائيةاعتمادا عىل ،وخالل فصل الشتاء والربيع والصيف ن  & , Baird, Eaton)وتم دراسة بعض الصفاة الفي 

Rice , 2017)،  .فضال عن دراسة الطحالب 
 ( احداثيات مواقع الدراسة الحالية . 1جدول ) 

ن  ت  الموقع اسم العي 
 االحداثيات

 خطوط العرض خطوط الطول

 E "3825'42o N "1729'36o ناحية العياضية قانا 1

ي  2
 E "5926'42 o N "0522'36 o قضاء تلعفر صوباش 

 E "30'3642 o N "0226'36 o قرية ابو ماريا ابو ماريا 3

         
 Google maps) العينات ) أخذ ( مواقع 1شكل )

 
ن  ي نظيفة من البوىلي اثلي 

يائية  المختي   إىلالعينات  أخذ و  ،وتم جمع العيناتالمائيةباستخدام قنابن ن لجراء القياسات الفي 
ات والمغنيسيوموالفوسفات  ن والكيميائية لها )القاعدية الكلية والعشة الكلية وايونات الكالسيوموالنير وتقدير تركي 

ن األ كي 
يتات والكلوريدات والصوديوم والبوتاسيوم ( . اماالعينات الخاصة بير ن ايونات الكي  المذاب فجمعت  وكسجي 

ي زجاجية 
ي تثبيت األ 250سعة (oxygen bottle)بواسطة قنابن

ن
ن مل وباستخدام طريقة ونكلر ) تحوير ازايد( ف  وكسجي 

ي الموقع
ي والدالة الحامضية واأل فضال عن  تسجيل درجة  ،المذابفن

 مالحالحرارة الماء والتوصيل الكهربابر
ي زجاجية  ،فضال عن الملتصقة عىل الصخور  ،الكليةالذائبةحقليا. وجمعت عينة الطحالب من المياه

باستخدام قنابن
ن  ة وتثبيتها بواسطة محلول الفورمالي   % .4صغي 

 :Water Quality index (WQIنوعـــيةالمــياه) حساب موديل
ي الموزون  Sub indexتم اجراء تقييم المياه المدروسة باستخدام الموديل الفرعي   Weighted)طريقة الدليل الحساب 

Arithmetic) Index methodي وضحت من قبل
، ( وحسب الخطوات التر ي

-Al-Shanona, Al)و(2018)الحمدابن

Assaf, & Al-Saffawi , 2020) 
ن wiىوضع وزن األولفالخطوات هي ؛  اوح بي 

ات وضع لها 5-1لكل معيار مدروسحسب اهميته النسبية وتير ،  فالنير
ها الضار عىل صحة ال  ي المياه  نسانالوزن خمسةلتأثي 

ن
ي حيناعطي للفوسفات الوزن واحد لمحدودية وجوده ف

ن
ف

ي الجداول ) ،الجوفية
ن
ن ف ي 2وكما هو مبي  ي الخطوة الثانية حساب الوزن النست 

ن
ي وكمRelative weigh(وف

ن
ا ف

 :المعادلةالتالية

    (1     ........ )Wi=  
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 :المخترصات

Wi ي ن ال ،هو الوزن النست  ي حي 
ن
 وزان الصفات. أهو مجموع  :وال ،وزن الصفة إىليشي  wiف

 
ي المستخدمة لحساب)2جدول)  الحدود القياسية واوزان الصفات والوزن النست 

ن ب. WQI( يبي   ( للش 

ي  wiاوزان الصفات *siالحدود القياسية  المعيار المدروس  Wiالوزن النست 

EC25 µs/cm 1400 4 0.100 

DO 5 4 0.100 

pH 6.5 – 8.5 5 0.125 

T. Alkalinity 150 2 0.050 

T. Hardness 500 3 0.075 

Ca 200 2 0.050 

Mg 150 3 0.075 

NO3 50 5 0.125 

PO4 10 1 0.025 

SO4 400 4 0.100 

Cl 250 3 0.075 

Na 200 2 0.075 

K 200 1 0.025 

  
40= 1= 

عدا المؤش  ازاءها وال   .(WHO, 2004)حسب  pH*بوحدة ملغم/لير
ي الخطوة الثالثة ايجاد قيم معدل النوعية 

ن
 .Quality rating (Qi)وف
 

Qi= ........ (2) 
 المخترصات: 

Ciيدل عىل قيمة الصفة المقاسة 
Si  ن القياشي للصفة وحسب التصانيف العالمية.  إىليشي كي 

 الير
ي الخطوة الرابعة يتم حساب الدليل الفرعي      

ن
 ه يتمأساسوالذي عىل  Subindex (SLi)اما ف

: WQIحسابالقيمة العددية لمعامل النوعية   وكما يىلي

SLi= Wi Qi  ........ (3)               WQI= SLi     ........ (4) 
، ( لتصنيف نوعية المياه 2مع جدول ) WQIة القيمة العددية لمعامل النوعية ويتم مقارن ي

 .(2018)الحمدابن

ب حسبقيم )3جدول ) ن تصنيف نوعية المياه للش   WQI)(Al-Shanona, Al-Assaf, & Al-Saffawi , 2020)(: يبي 

 > WQI >50 99 – 51 199 – 100 299 -200 300قيمة 

 غي  مناسبة رديئة جد رديئة جيدة ممتاز نوعية المياه

 
 النتائج والمناقشة: 

ب ولالستخدامات المختلفة   أنواعاللون والرائحة والطعم: معظم  -1 المياه سطحية وجوفية حتر تكون مقبولة للش 
ن وجود المواد المعدنية والعضوية والكائنات الحية الدقيقة مثل أو ،تخلو من الطعم والرائحة غي  المستساغ أن يجب

ي تغيي  لون الماء ،الطحالب
ن
ي لها تأثي  ف

ن و السالم ، فضال عن الغازات الذائبة والتر من خالل ،(2017)حسي 
ن قانا بانها رائقة وشفافة ولكنها  ،هاىلي المشاهدات الميدانية عند جمع العينات واالستفسار من األ ت مياه عي  ن تمي 
ن ص ائقة كذلك وشفافة وذات ذات طعم غي  مستساغ وذات رائحة نفاذة، اما مياه عي  ي فقد كانت مياه العيين

وباش 
ن ابو ماريا ،قلأنبعاث الروائح النفاذة منها كان أن أال إ طعم غي  مستساغ ي كانت  وكذلك الحال بالنسبة لمياه عي 

التر
ن الجدول) يائية والكيميائية 4رائقةوشفافة وذات طعم غي  مستساغ ويبي  ن للمياه ( مدى ومعدل نتائج التحاليل الفي 

 المدروسة. 
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يائية والكيميائية للمياه المدروسة بوحدة ملغم/لير عدا 4الجدول ) ن ن مدى ومعدل نتائج التحاليل الفي  (: يبي 
/سم ودرجة الحرارة بالدرجة المئوية.  ن ي بوحدة مايكروسيمين

 التوصيل الكهربابر

 الموقع
 

 المعيار 

ي  قانا
 ابوماريا صوباش 

 اعىل ادبن  المعدل اعىل ادبن  المعدل اعىل ادبن  المعدل

 Cº 24 22 26 24 23 26 23.5 23 24الماء

E.C* 2039 1119 2488 2011 910 2557 1537 985 1817 

TDS 1022 557 1280 1005 455 1278 768 493 908 

D.O. 0 0 0 1.9 1.5 2.4 3.6 1.1 5 

PH 7.46 7.03 8.14 7.43 7.03 7.93 7.79 7.61 8 

T. Alk 128 120 140 154 140 184 143 140 150 

T.H 1048 975 1125 904 830 970 945 885 975 

Ca 347 330 360 321 310 346 316 330 300 

Mg 44 32 61 24 7 47 37 33 42 

NO3 4.9 3 7.1 5.4 2.6 7.5 6.7 6 7.3 

PO4 0.171 0.105 0.269 0.193 0.073 0.374 1.474 0.201 3.601 

SO4 1850 1596 2279 1958 1399 4534 1840 1036 2551 

Cl 66 46 122 61 21 96 59 31 97 

Na 15 6 30 22 15 38 29 28 31 

K 8.7 5 20 10.6 6 18 13 11 16 

 
 درجة حرارة الماء:  -2

ي تحديد نوعية المياه ألنها العامل الرئيسي غي  حيوي 
ن
ها Abiotic master factorتلعب درجة الحرارة دورا هاما ف لتأثي 

عىل العوامل ي المياه ومنها غاز األأل ا المباش 
ن
ن خرى فهي تؤثر عىل قابلية ذوبان الغازات ف ، وكسجي  ي

 ،(2018)الحمدابن
ي درجة حرارة المياه المدروسة وبمعدل )

ن
ن o24وقد بينت الدراسة تغيي  طفيف ف ي و) األول( للموقعي 

( o23.5والثابن
وتأثرها بدرجة حرارة الهواء يكون  ،مستقرة ضمن مديات ثابتة حيث تبفر حرارة المياه الجوفية ،للموقع الثالث

 (2018)كنه، الجبوري ، و العمري، بسيط عىل عكس المياه السطحية

 :التوصيلة الكهربائية -2
ي المياه، باالعتماد عىل كمية ونوعية األيونات الذائبة ودرجة حرارة  مالحتمثل التوصيلة الكهربائيةجميع األ 

ن
المذابة ف

ي جدول )(Baird, Eaton , & Rice , 2017)الماء 
ن
قيم االيصالية الكهربائية  إرتفاع( 4وقد بينت النتائج الموضحة ف

ي الموقع2488) إىللتصل 
ن
/سم ف ن ي و)2557و) األول( مايكروسيمين

ي الموقع الثابن
ن
ي الموقع الثالث ويعود 1817( ف

ن
( ف

ي المياه الجوفية  مالحنسبة األ  إرتفاع
ن
ي المجاورة إلىالطبيعة الجيولوجية للمنطقة او قد يعود  إىلف

شحها من االراضن ير
بة المحيطة بالمياه الجوفية مالحوكذلك عملية الغسل واالذابة لأل   .(Al-Mansori, 2017)المكونة للير

 :Total Dissolved Saltsالذائبة الكلية  مالحال  -3
علىنوعيةالمياهوتتكونمنالذائبةالكليةمن اهم العواماللتيلها مالحتعد األ  ي التأثي 

ن
 أمالحدور ف

ً
عضويةوخصوصا غي 
يتاتوكمياتبسيطةمنالموادالعضويةالمذابةف الكالسيوموالبوتاسيوموالمغنيسيوموالصوديوموالبيكاربوناتوالكلوريداتوالكي 

ي الجدول )(Khether، Khalaf، 2019)يالماء
ن
ن األ  إرتفاع إىل( 4واشارت النتائج المبينة ف  إىلالذائبة الكلية  مالحتراكي 

ي المياه حسب قابلية ذوبان المواد المكونة للصخور  األول( ملغم / لير عند الموقع 1280)
ن
ها ف ن وتختلف تراكي 

 المحيطة بها
ن ال -4 ي الماء  وكسجي 

ن
 :Dissolved Oxygenالمذاب ف

ن ن انخفاض قيمة األإ ي عىل الكائنات الحية المائية قد يؤدي  وكسجي  ي الماء له تأثي  سلت 
ن
يا  إىلالمذاب ف نشاط البكتي 

 انبعاث غازات ذات رائحة كري  هة ملوثة للبيئة المائية .  إىلالالهوائية مما يؤدي 
ي الجدول ) (2019)الشاج، 

ن
ن انعدام األ إىل( 4وتوضح النتائج ف ة الدراسة  وكسجي  ن قاناطيلة فير ي ماء عي 

ن
المذاب ف

ن األمالح الذائبة الكلية .  إىلوالذي قد يعود   إرتفاع تركي 
 :pHالدالة الحامضية  -5

ن قاعدية وحامضية المياه إلىيشي  االس الهيدروجيني  , Al-Shanona, Al-Assaf, & Al-Saffawi)مقدارالتوازنبي 

ي جدول )أ. و  (2020
ن
ن )( 4وضحت النتائج ف ي 7.43انقيمها تراوحت بي 

ي الموقع الثابن
ن
ي الموقع األول7.61) إىل( ف

ن
. ( ف
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تكون غنية بالكاربوناتوالبيكاربونات مما يمنحها  ن معظم المياه العراقيةأ إىلويعزى ثبات قيم الدالة الحامضية 
،  ،Acid Neutralization Capacity( ANCالقابلية عىل معادلة الحامضية ) ي

 .(2018)الحمدابن
 Total Alkalinity القاعدية الكلية:  -6

ن الجدول ) ن )4يبي  ي الموقع 128( ان قيم القاعدية الكلية تراوحت بي 
ن
 األول( ملغم / لير بداللة كاربونات الكالسيوم ف

ي والمصدر الرئيسي لقاعدية المياه هو الكاربونات 154و)
ي الموقع الثابن

ن
( ملغم / لير بداللة كاربونات الكالسيوم ف

ي 
ي المياه الذي يساعد عىل تجوية وتعرية الصخور أوالبيكاربوناتالتيتتكون بوجود ثنابر

ن
وكسيد الكاربون الذائب ف

ية  .(Abduljabar & Dalaas, 2018)الجي 
ي الكالسيوم والمغنيسيوم Total Hardnessالعرسة الكلية -7

ن
 :وايون

ي المغنيسيوم و الكالسيوم من المسببات الرئيسية لعشة الماء 
ي  إىلوتعود عشة المياه  ،يعد ايوبن كيب الجيولوج  الير

ي تمر من خاللها المياهثم تؤدي  رضلأل
ي خزانات الماء  ،مالحذوبان األ  إىلالتر

ن
ي تحدث ف

فضال عن التفاعالت التر
ي ال

ن
 .(2018)قبالن، ابراهيم عمر سعيد، و عبد العزيز يونس الصفاوي، جوف

يد او عىل جدران انابيب المياه الحارة ار العشة منها ترك ترسبات عىل منظومة التي  اال ان لها ،عىل الرغم من اضن
وتينات وفعالية ا ي لنتاجالطاقةوبناءاألحماضالنوويةوالي 

ن
-Al)لنزيماتواالستنساخفوائدفمثال المغنيسيوم له دور ف

Shanona, Al-Assaf, & Al-Saffawi , 2020)،( ي جدول
ن
ن العشة الكلية وايونات إلى(4واتضح منالنتائج ف ان تراكي 

( اذ تراوحت 2الكالسيوم والمغنيسيوم كانت ضمن الحدود المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية جدول )
ن ) ي 181معدالتها بي 

ن
ي الموقع 210الموقع الثانيو)( ملغم/لير ف

ن
وكذللكالحال مع ايونات الكالسيوم األول( ملغم/لير ف

ن ) ي تراوحت معدالتها بي 
ي الموقع الثالث و)63التر

ن
ي الموقع 69( ملغم/لير ف

ن
ي  األول( ملغم/لير ف

وايوناتالمغنيسيومالتر
ن ) ي و)4.9وقعت معدالتها بي 

ي الموقع الثابن
ن
ي ال8.7( ملغم/لير ف

ن
 . األولموقع ( ملغم/لير ف

ات  -8  :Nitrateالنتر
اتن من األ إ ي الماء هو النير

ن
ن ف وجي 

ي المياه منها مياه األ إو ،شكال الذي تتواجد فيها مركبات النيير
ن
 مطار ن مصادرها ف

لية او الصناعية منها األ  ن ي المياه السطحية قليلة مقارنة مع المياه  ،سمدة الكيميائيةوالفضالت المين
ن
ات ف ن النير تراكي 

ات عن الحدود المسموح بها من قبل  إرتفاعن أ(1990)عباوي و حسن، الجوفية  النير ن ار  (WHO, 2004)تراكي  له اضن
ه عن  ن ب فيسبب مرض زرقة األ  10بالغة عىل الصحة فاذا زاد تركي  ي ماء الش 

ن
 مراضطفال واأل ملغم / لير ف

ي جدول )(Talat, Al-Assaf, & Al-Saffawi, 2019)الشطانية
ن
ات  إلى(4. واشارت النتائج ف ن ايون النير انمعدل تركي 

ن ) ن قانا  و)4.9كانت بي  ي ماء عي 
ن
ف ن ابو ماريا. 6.7(ملغم/لير ي ماء عي 

ن
 (ملغم/لير ف

 phosphate:ايون الفوسفات -9
ي المياه الطبيعية هو إ

ن
ي الصخور النارية ،الفوسفات ن الشكل الذي يتواجد الفسفور ف

ن
ن الفوسفات إو  ،ويوجد ف ن تركي 

ي معظم االحيان ال يتجاوز األ 
ن
ي المياه الطبيعية قليل وف

ن
، عشار من الملغم / لير ف .وقد تصل (2007)الحجامي

ات  Al-Saffawi, Ibn). المياه الجوفية من ترشح االسمدة والمبيدات المستخدمة من قبل االهاىلي  إىلالفوسفات والنير

Abubakar, & Abbass , 2020) 
ي الجدول )أ

ن
ن )أ إىل( 4شارت النتائج ف ن ايون الفوسفات كانت بي  ي موقع قانا  0.171)ن معدل تركي 

ن
ملغم/لير ف

ي موقع ابو ماريا. 1.474و)
ن
 ( ملغم/لير ف

يتات:  -01  sulfateايون الكتر
ي جدول )

ن
ي كل المواقع المدروسة بمعدالت تصل  إرتفاع( 4بينت النتائج ف

ن
يتات ف ن ايون الكي  و 1850) إىلتركي 

 قاناو صوباشيو ابو ماريا عىل التواىلي 1840و1958
ن ي ماء عي 

ن
ي المياه الجوفية  إرتفاعوان ،(ملغم/لير ف

ن
يتات ف نسبة الكي 

ي لمنطقة الدراسة والذي تنتش  صخور الجبس واالنهايدريت  إىليعود  كيب الجيولوج  يتاتالير  ومن ثم الغنية بالكي 
الصخور المكونة للمنطقةوالمحيطة بالمياه الجوفية بفعل عمليات التعرية وكذلكمن استعمال االسمدة  ذوبانه من

يت ي تحتوي عىل الكي 
 .(Khether، Khalaf، & Hassan.، 2019)الكيميائيةالتر

 Chlorideايون الكلوريد:  -00
ي  ،ارتبط مع الصوديوم ويتكون ملح الطعاميكسب الكلوريد الماء الطعم المالح اذا 

ن
ن عالية ف اكي 

وان وجود الكلوريد بير
ي المزروعات المياهسيؤثر عىل األ 

ن
ه ف ي  ،(1990)عباوي و حسن، نابيب المعدنية فضال عن تأثي 

ن
يدخل الكلوريد ف

ي المياهالطبيعة 
ن
 اظهرت ،(Hussein, Ghayda, & Ani, 2017)تركيب كثي  من الصخور لذا يكون واسعاالنتشار ف

ي الجدول )
ن
ن ) إىل(4النتائج ف ن الكلوريد تراوح بي  ن قانا و)66معدل تركي  ي ماء عي 

ن
ي ماء61( ملغم/لير ف

ن
ن  ( ملغم/لير ف عي 

ي و)
ن ا59صوباش  ي ماء عي 

ن
 بو ماريا. ( ملغم/لير ف

ي الصوديوم والبوتاسيوم -02
ن
 :ايون

ن ايونالصوديوم 4يوضح جدول ) ن أ( ان تركي  ي تحوي البوتاسيوم تكون أل ،البوتاسيومعىل من تركي 
ن الصخور التر

ي   ،(2018)كنه، الجبوري ، و العمري، من الصوديوم مقاومة للتجوية وانالبوتاسيوم اقل ذوبانية
ن
واشارةالنتائج  ف
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ن ) إىل( 4جدول ) ي تراوحت بي 
الصوديوم التر ن ن قانا15معدالت تراكي  ي ماء عي 

ن
ي ماء ( ملغم/لير 29) إىلو  ( ملغم/لير ف

ن
ف

ن ابو ماريا ن  عي  ن ) البوتاسيوم وللمواقع ذاتها بينما تراوحت معدالت تراكي  . 13) إىل( ملغم/لير 8.7بي   ( ملغم/لير
لية المختلفة باستعمال ن ب واالستخدامات المين  (:WQIنوع   يةالم  ياه ) موديل تقييم نوعية المياه للش 

ب -0  :ماء الرسر
ي جدول ) 13تم تطبيق الموديل عىل 

ن
ن ف يائية والكيميائية المدروسة وكما هو مبي  ن ( فقد 5معيار من المعايي  الفي 

ن قانا وصوباشيوابو ماريا ) إىلاشارت النتائج  ي ماء عي 
ن
( عىل  118و 134و 158وصول قيم موديل نوعية المياه ف

ن المياه من النوع الرديء أ( نجد WQI( الخاص بتصنيف نوعية المياه حسبقيم )3الجدول ) إىلوبالرجوع ،التواىلي 
ن وذلك بسبب انخفاض قيم األ ي الماء ) وكسجي 

ن
يتات  إرتفاعمستويات حرجة و  إىل(D.Oالمذاب ف ن الكي   إىلتراكي 

ي ادت  (WHO, 2004)مستويات اعىل بكثي  من الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية 
 إرتفاع إىلوالتر

 (.WQIقيم ) إرتفاع( وثم SLIقيم ) إرتفاع( مما نتج عنهاQIقيم )
يائية والكيميائية لعينات المياه المدروسة .   5جدول )  ن  (: المعايي  الفي 

 

 الموقع
 المعيار

ن قانا ي  مياه عي 
ن صوبس  ن ابو ماريا مياه عي   مياه عي 

Qi Sli Qi Sli Qi Sli 

EC25 µs.cm-1 146 14.6 144 14.4 110 11 

DO 500 50 263 26.3 138 13.8 

P H 100 12.5 99 12.4 104 13 

T. Alkalinity 85 4.25 103 5.15 95 4.75 

T. H 210 15.75 180 13.5 189 14.175 

Ca 174 8.7 161 8.08 158 7.9 

Mg 29 2.175 16 1.2 25 1.875 

NO3 9.8 1.23 10.8 1.35 13.4 1.68 

PO4 1.71 0.043 1.93 0.048 14.74 0.369 

SO4 462.5 46 489.5 49 460 46 

Cl 26.4 1.98 24.4 1.83 23.6 1.77 

Na 7.5 0.563 11 0.825 14.5 1.088 

K 4.35 0.109 5.3 0.133 6.5 0.16 

WQI 158 
 

134 
 

118 

 
 :صالحية المياه المدروسة للري -2

ي تقييم ماء الري عدة خصائص منها الملوحة والصودية والسمية فضال عن درجة الحرارة ويعد المدى 
ن
تستخدم ف

ن )  وان معدل درجة حرارة المياه قيد (1990)عباوي و حسن، º( م 35-15االمثل للماء اثناء الري ولمعظم النباتات بي 
ن المدى اعاله .   الدراسة كانت محصورة بي 

ي حسب  مالحتصنيف ماء الري بالنسبة لمحتواه من األ  :الملوحة -1
الكلية الذائبة وقيمة التوصيل الكهربابر

عاىلي الملوحة عندما تقع معدل  -  C3صنف  إىلحيث صنفت مياه العينات  ،تصنيف مختي  الملوحة االمريكي 
ي واأل 

ن )  مالحقيم التوصيل الكهربابر ( ملغم /  1440 – 480سم و ) ( مايكروموز /  2250 -750الكلية الذائبة بي 
 عىل التواىلي .وان الماء مالئم للنباتات المقاومة للملوحة 

 لير
 :منها:  Sodicityالصودية  -2
از الصوديوم  ن  Sodium Adsorption Ratio(SAR) :نسبة امير

ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم .حيث كانت معدل النسبة  إىلعن نسبة فعالية ايون الصوديوم نسبة SARتعي  ال
ي وابو ماريا هي ) 

 ( عىل التواىلي . 0.4 ،0.3 ،0.2اعاله لمياه المواقع قانا وصوباش 
ن ) صفر  SARقليل الصوديوم عندما تكون قيم ال  -S1صنف   إىل SARصنفت مياه العينات حسب قيم  ( 10 –بي 

 عدا المحاصيل الحساسة جدا للصوديوم . فالماء مالئم لري معظم المحاصيل 
ك لكل قيمة التوصيل  أساسرتب عىل  إىلايضا صنف نظام مختي  الملوحة االمريكي مياه الري  التأثي  المشير

ي وال 
از الصوديوم لماء الري وعند تطبيق قيم معدل التوصيل الكهربابر ن ي ونسبة امير

وجدت ان جميع  SARالكهربابر
قليل الصوديوم اي ان ماء العينات ال يصلح للمحاصيل  –عاىلي الملوحة  C3-S1العينات تقع ضمن صنف 

 الحساسة وخاصة الحمضيات . 
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 :الصفات االحيائية

 :الطحالب
ن جدول )   :ثالث اقسام وهي  إىلنوعا من الطحالبوجدتفيالشتاءوالربيعوالصيفوالعائدة  16( نتائج تشخيص  6يبي 

ي Rhodophytaوالطحالب الحمر  Chlorophytaوالطحالب الخضن  Cyanophytaالطحالب الخضن المزرق
والتر

 ( نوع عىل التواىلي . 6 ،5 ،5ضمت ) 
ن قانا وخلوها من األ  Oscillatoria أنواعن معظم إ ي عي 

ن
قسمي الطحالب الخضن  إىلالتابعة  نواعتم تشخيصها ف

ن جدول )  ن قانا من األ إىل(  4والحمر حيث يبي  ن خلو ماء عي  يعد من  Oscillatoriaب وان هذا النوعالمذا وكسجي 
ي  Oscillatoria أنواعسيادة  إىلواشار المصدر نفسه  ،(2001)كنه ع.، الدالئل البيولوجية للتلوث  

ي العينات التر
ن
ف

ن الكالسيوم وانعدم األ ن زادت فيها تركي  ه قريب من الصفر .  وكسجي  ن  المذاب او تركي 
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ن  :( 6جدول )   ي عيون مياه المواقع الثالثة.  أنواعيبي 
ن
  الطحالب المشخصة ف

ي  النوع
ن ماء صوباش  ن ماء ابو ماريا  عي  ن ماء قانا  عي   عي 

winter spring summer winter spring summer winter spring summer 

DivisionCyanophyta 
Order Oscillatoriales 
Family Oscillatoriales 

         

         

         

1. Oscillatoria angustissima   *    * * * 

2. O.limnetica  *     * * * 

3. O. tevebriformis       * * * 

4. Phormidium   *       

Order Chlorococcacales 
Family Chlorococcaceae 

         

         

         

1. Chroococcus    *      

DivisionChlorophyta 
Order Ulotricales 
Family Ulotrichaceae 

         

         

         

1.Ulothrixsubtilissma *     *    

Order  Ulvales 
Family Ulvaceae 

         

         

1. Enteromorphaprolifera *         

Order cladophorales 
Family cladophoraceae 

         

         

1.Rhizoeclonium 
hieroglyphicum 

* * * * * *    

Order Zygnematales 
Family Zygnemataceae 

         

         

1. Spirogyra spp. * * * * * *    

Order Chaetophorales 
Family  Chaetophoraceae 

         

         

1.Desmococcus viridus   *       

DivisionRhodophyta 
Family erythrotricaceae 

         

         

1. Compsopogoncoeruleus * * *       

Subphylum Bacillariophyceae 
Order pennales 
Family Fragilariaceae 

         

         

         

1. Frogillaria    * * *    

2. 2. Synedra ulna    * *     

Family Achnanthaceae           

1. Rhoicospheniacurvata *  * *  *    

Family Naviculaceae          

1.Gyrosigma    *      

Family cymbellaceae          

1.Cymbella affinisvar * *  * * *    
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 االستنتاجات: 

ن قانا، فضال عن أنواع الطحالب العائدة إىل قسمي  • ي ماء عي 
ن
ن المذاب ف  الطحالب الخضن والحمر .  خلو غاز األوكسجي 

 قليل الصوديوم.  -S1إىل صنف   SARصنفت مياه العينات حسب قيم  •

 ( نجد ان المياه للمواقع الثالثة من النوع الرديء. WQIتصنيف جودة المياه حسبقيم ) •
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ي بعض احياء مدينة  WQI(. تطبيق معامل نوعية المياه 2018الحمدابن

ن
لتقييم مياه اآلبار ف

بية للعلوم الضفة، جامعة الموصل، العراق.  ، كلية لير  الموصل. رسالة ماجستي 

، والصفاوي، عبد العزيز يونس. ) ن ، احمد شهاب احمد حسي  ي
مياه ابار الجانب االيمن من مدينة (. اتقييم نوعية 2018الحمدابن

ب باستخدام دليل نوعية المياه ) (. المؤتمر الدوىلي األول والعلمي الثالث لكلية العلوم WQIالموصل ألغراض الش 
 (.23-32جامعة تكريت، )الصفحات 

( . ن ها عىل2019الشاج، ايمان سامي ياسي  وكيميائية لمصب نهر الخوض وتأثي  ن  نوعية مياه نهر دجلة (. دراسة الخصائص الفي 
 . 89-77(، الصفحات 3)28ضمن مدينة الموصل. مجلة علوم الرافدين،

 عىلي . )
ن ، و السالم، طه حسي  ، رؤى عىلي

ن (. . هيدروكيميائية ونوعية المياه الجوفية لحوض القوش، قند شمال 2017حسي 
 .290-268.، الصفحات  12عدد ، ال1الموصل، شماىلي العراق. مجلة جامعة كركوك للدراسات العلمية،المجلد 

 -(. الهندسة العملية للبيئة وفحوصات الماء. دار الحكمة للطباعة والنش  1990عباوي ، سعاد عبد، وحسن،  محمد سليمان. )
 جامعة الموصل. 
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،سعيد، ابراهيم عمر، والصفاوي، عبد العزيز يونس. ) ن (. تطبيق الموديل الكندي 2018قبالن، عبد الباري يونس حسي 
CCMEWQI  ي الجانب االيش من

ن
لية ف ن ب واالستخدامات المين ي لمياه اآلبار ألغراض الش 

لتقييم الواقع البيتر
 .62 - 45(.، الصفحات 6مدينة الموصل، شمال العراق. مجلة االطروحة للعلوم البيئية )

، الجبوري، محمود اسماعيل محمد، والعمري، عائشة وميض. ) . مقارنة بعض صفات مياه (2018كنه،عبد المنعم محمد عىلي

 .222 – 212(، الصفحات 5) 27. مجلة علوم الرافدين،  :الزاب االسفل مع تجمع لمياه جوفية قريبة منه،

( . ، العراق،جامعة 2001كنه،عبدالمنعم محمد عىلي ي محافظة نينوى . رسالة ماجستي 
ن
يتية ف (. دراسة نوعية المياه الجوفية الكي 

 علوم الحياة.  الموصل، كلية العلوم، قسم

، قتيبة توفيق، وسليمان، عىلي محمد. ) ي مدينة الموصل 2020اليوزبكي
ر
ف (. تقييم نوعية المياه الجوفية لمناق مختارة شمال ش 

-107(، الصفحات 1)20وصالحيتها لالستخدامات المدنية والزراعية. المجلة العراقية الوطنية لعلوم األرض 
126. 

، وخورشيد، ن ، قصي ياسي  )جنوب غرب 2018صباح احمد. ) الكبيسي ي ي منطقة يايج 
ن
(. تقييم مالئمة المياه الجوفية لالستهالك ف

 .134-119.، الصفحات  59شمال العراق(. المجلة العراقية للعلوم .المجلد  -مدينة كركوك

، مهند موش كريم. ) ي 2007الحجامي
ن
رة وااليونات الموجبة والسالبة ف ن ن بعض العناض الين المياه الجوفية لمناطق  (. دراسة تركي 

 .106 - 97، الصفحات 14، المجلد 1مختارة من محافظة بابل . مجلة جامعة بابل / العلوم /، العدد 

اس محمد. ) ي العراق ومدى عذوبتها. مجلة الهندسة 2018عبدالرسول ، ني 
ن
ي لبعض مياه الينابيع الطبيعية ف

(. الواقع البيتر
 . 56-48، الصفحات 3عدد . ال22والتنمية المستدامة . مجلد 

، هوازن حسن فتجي مجول. ) ي
ين مختارين من جنوب غرب الموصل 2017البدرابن وكيميائية لمياه بير ن (. دارسة الخواص الفي 

ي علوم البيئة، كلية البيئة، قسم علوم البيئة. 
ن
 واستخدام المبادالت االيونية لمعالجتها . . رسالة ماجستي  ف

 
 
 
 


