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ABSRACT: 
   This study was carried out during (2012-2013) on the water network of "Al-
Muqdadiah"City and the water intake from"Mahroot"River, because this study 
believes of field work and investigation of microbial contamination and chemical 
pollution. Some important parameters in `HZour study: Electric Conductivity  (EC), 
Total Dissolve Solids (TDS),Hydrogen Potential (pH), Total Hardness (TH), Chloride 
(Cl),Magnesium (Mg),Calcium (Ca), Lead (Pb), Chrome (Cr),Cadmium (Cd), Most  
Probable Number (MPN),Were selected and examined to measure and evaluate the  
levels of parameters of microbial  contamination and chemical pollution.The results 
indicated no evidence of microbial contamination in net and treated water in the plant 
except the water intake from the river. Negative result of cadmium and positive of 
Lead and variation of chrome levels. However the result showed increasing of total 
hardness, total dissolve salts, electric conductivity, with normal values for chloride 
and pH.  
   
Keywords: Muqdadiah, Mahroot, MPN,TDS,TH 
 

قضاء المقدادیة ومأخذھا من نھر یائیة مكروبیة لماء محطة وشبكة دراسة میدانیة كیم
  مھروت

 
            :خالصةال

قضاء المقدادیة ومأخذھا من نھر  وشبكة محطة ماءل 2012-2013)(مدة أجریت ھذه الدراسة خالل ال
ً من ضرورة العمل الحقلي والتقصي عن ظواھر ومصادر التلوث الكیمیائي والمیكروبي مھروت ، تیقنا

 اإلیصالیة, ألمالح الذائبةالمحتوى الكلي ل:بعض المؤشرات المھمة في فحوصات المیاه نتخبتأ. للمیاه
 الرصاص،الكروم، الكادمیوم، ،العسرة،الكلوراید،المغنیسیوم،الكالسیوم،الرقم الھیدروجینيالكھربائیة،

خلو  على النتائج دلت .مؤشرات التلوث المكروبي والكیمیائي ، وأختبرت لقیاس وتقدیرالعد اإلحتمالي
 سلبیة نتائج كما ظھرت. الشبكة والماء المعالج في المحطة من التلوث البكتیري وظھوره في مأخذ النھر

كما تبین من النتائج صعود في قیم العسرة الكلیة . للكادمیوم وإیجابیة للرصاص وتباین في قیم الكروم
درجة لوالمحتوى الكلي لألمالح الذائبة واإلیصالیة الكھربائیة مع قیم طبیعیة  للكلوراید وقاعدیة 

 .التفاعل
 

  :المقدمة
فضالً عن , الصعیدین البیئي والصحي المھمة علىتٌَعد دراسات تقییم صالحیة المیاه من االمور      

كونھا ذات ارتباط كبیر بإدارة إقتصادیات المیاه وما یصب ذلك في خطط التنمیة وبخاصة ما یتعلق 
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, حیث أن الملوثات التي تتعرض لھا المیاه بشكٍل عام تتمحور في الجوانب الفیزیائیة ,منھا باإلستدامة
عبر سالسل الغذاء ) كما في حال التعرض اإلشعاعي(إلنتقال ھذه الملوثات الكیمیائیة واالحیائیة نظراً 

كما أن الملوثات االحیائیة  .الى داخل انسجة وخالیا الكائنات الحیة )بخاصة العناصر الثقیلة(وصولھا و
إذ تتمتع بخاصیة , طیف واسع من الكائنات المجھریة ومنتجاتھا ومخلفاتھا وسمومھاعلى مل تتش

 في الشرب واإلستعمال المنزلي السریع واإلصابة المباشرة نظراً لكثرة تداول المیاه االنتشار
میاه ومقارنتھا بالمواصفة الصالحیة  الدراسات ملحة في تقییم ھذه م  اصبحتمما تقد. الصناعةو

لناحیة الى تقییم صالحیة میاه الشرب ومأخذھا في قضاء المقدادیة من ا ةھدفت ھذِه الدراس لذا ,القیاسیة
إیماناً منا بضرورة وأھمیة مثل ھذه الدراسات التي تعالج مشاكل في تماس مباشر  ,مكروبیةالكمیائیة وال
  .مع المجتمع

اھیة متنوالفیروسات ال برایوناتال تتعدد مابین ان الملوثات المایكروبیة في األنظمة البیئیة المختلفة     
 األولیاتوالخمائر والفطریات وبین البكتریا و, )المضیف على ایض الكائن تعتمد بتكاثرھا( في الصغر

مصادر للتلوث  بمجموعھا وتعد). تتكاثر بأیض خاص بھا(نانومتر  200حجمھا یفوق والتي
 [1].والعدوى

 تخفیفالتقنیة ، وبلسكان المكروبیة في المادة السائلةل األعداد اإلحتمالیة ھي لتقدیر MPN تقنیةان 
 من وتكرارھا عبر عدة خطوات  Culturesاتالزروعو Dilution and Incubation حضانةالو

 )إیجابیة وسلبیة(وھذه التقنیة تعتمد على نمط نتائج االختبار   Serial Dilution.التخفیف المتسلسل
  [2] .تخفیفعدة وحدات من كل لتلقیح والمتسلسل التخفیف بعد ال

، واإلقلیمیة والمحلیة احتلت مساحة كبیرة من إھتمام المؤسسات البیئیة العالمیة معاییر میاه الشربان    
العدید من الطرق  أشرتفقد ،معاییر محددة لماء الشرب EPAوكالة حمایة البیئة االمریكیة  اذ وضعت

 High ECالعالیة الكھربائیة یصالیةإلاككمؤشر على وجود التلوث   عمالھایمكن استوالتي مكلفة الغیر 
مستویات عالیة  لنوع ما  عند وجود لقیاساتحیث یمكن ان تقترح ھذه ا  TDSمالح الذائبة الكلیةاألو 

ال تحدد ماھیة التلوث  لكنھا قد تقترح اختبارات اخرى یمكن  ربماھذه االختبارات ,  من تلوث معین
كبیر في الماء و لكن من تلوث تشیر لعدم وجود قد  للمؤشرات أعاله نتائج الواطئةالان ,  االقیاس بھ

   [2].كلي للمعادنآالمحتمل ان یكون ھذا النوع من الماء ت
محددة مسموح بھا و معاییر اولیةبظم تتنف ،Inorganics (IOCS)ةفحوصات المیاه الالعضوی أما    

التي تشكل مصدر قلق  Complexes والمعقدات واألمالحلعناصرالثقیلة لمزیج ا, في ماء الشرب
ھذه الملوثات من الماء  فعلى األرجح أننا سوف نحتاج إلى بعض  إذا أٌرید رفع. ةروخطال متباین صحي

اختیار  حیث ان ،معالجة الماء تنصیب نظامومن المحتمل  یتوجب علینا  ،التجارب اإلضافیة على الماء
. ھا لالستخدام المنزليأنسب نظام معالجة المیاه یتطلب إجراء تقییم شامل لنوعیة المیاه المطلوب معالجت

 Pbالرصاص  ،)≥0.1 mg/l( Cr الكروم ،)≥Cd  )0.005 mg/lالكادمیوم: ھذه الملوثات أمثلة ومن
)0.015 mg/l≤( و اذا كان مصدر العینة من نظام توزیع محلي)0.005 mg/l≤(  اذا كان الماء من

وحدة  15(اللون ).1NTU-5(العكورة, )≥Almg/l) 0.2 االلمنیوم ،المصدر مباشرةَ الى المنزل
  .[3])لونیة

بالحجر الكلسي  مؤشراً لتلوث الماء  Total Hardnessعسرة المیاه الكلیة في حین تشكل    
Limestone،80جب ان ال یحتوي على عسرة تزید عنإن الماء جید المواصفة ی mg/l  كــCaCO3. 

واما النسب ،) (mg/l 15-375الكلیة بمدى لعسرةلوعلى ھذا فأن المستویات المتوقعة في المیاه العذبة 
 :ت بعض فرق العمل الى المدیات أدناهوكما توصل CaCO3 وحسب مستویات عسرة الماءلالعامة  

[4]   
  

Soft: 0 to30 mg/l                                            
 Moderate: 30 to 120 mg/l                               
Hard: 120 to 180 mg/l                                    
Very Hard: Above 180 mg/l 
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فضال عن كمیة (فھویمثل االمالح الالعضویة   TDSة في الماءذائباالمالح الكلیة ال أما مجموع    
, تلوثالعلى مدى  لكنھ دلیل كاشفان تركیز االیون المذاب ال یؤثرلوحده , )العضویة ادةضئیلة من الم
مجس األیصالیة  ممكن أن یحدد بواسطة مكان الى اخر لنفس المجرى المائي من آیوني ان اي تغییر

Conductivity Probe .أن قیمة الــTDS  250)( في البحیرات وجداول الماء عادة توجد بمدى-
50mg/l    500(حواليویرتفع في المناطق التي تكون ذات ملوحة عالیة لیصلmg/l(, أما ماء الشرب
-25mg/l)  500(مستوى  االمالح المذابة القیاسي یجب أن ال یتجاوز  حیث ان(500 mg/l) , في

  mg/l. ([4] 0.5 - 1.5( حین یكون الماء العذب المعالج عادة بالمدى
بھا قیاس التوصیل الكھربائي إعتماداً على المحتوى  یتممن الطرق التي  EC اإلیصالیة الكھربائیةتعد   

في عینة الماء  Conductivity Probeیصالیةاإل مجس"وتقاس بواسطة وضع. اآلیوني - الملحي
لكل سنتمتر  وحدة  قیاسھا ھي المایكروسیمینز وان. بین االقطاب ئیةتم قیاس سریان الكھربایوبذلك 

)µS/cm(.  30 جداً  قیمة واطئة الطبیعیة للمیاه العذبة تتغیر مناالیصالیةµS/cm) ( الى قیمة عالیة
تتأثر  وھي ،فحسب ولیس للشرب التي تكون غیر مناسبة  للريو  )2000µS/cm(          اً جد

  [5] .بالحرارة لذلك فحرارة الماء یجب ان تقاس بنفس وقت قیاس االیصالیة
، كذلك الحرارة تؤثر بالعكسو تؤدي الى خفضھ CO2زیادة الـفان  ،pHس الھیدروجیني األأما     
 ویتغیر صعوداً ونزوالً حسب طبیعة المجرى المائي ) 8.5–6.5( وان مداه في المیاه بشكل عام علیھ

وھو  ،إذ أن الواطئ منھ یكون ذا تآكلیة  عالیة, ھو كاشف مھم جدا لمدى تآكلیة الماءو. ومایحصل علیھ
 لضمان ضروریة في مجال معالجة المیاه pH علىن السیطرة حیث ا, لنوعیة المیاه المقاییس ھمأ من

اقل من  pHللماء بواسطة الكلورین یجب ان یكون الــ ولتعقیم فعال ,بصورة مثالیة تعقیم المیاهروتطھی
 [5].لرائحة و المظھرواماء مما یؤثر في الطعم الالتحكم یؤدي الى  تلوث بان الفشل , 8
یجب أن  ر،لذا فإن اعلى مستوى لھما في الماءالكالسیوم والمغنیسیوم في العسرة بشكل مباشیسھم    

 mg/l(.[6] 180(یكون 
الماء و التربة و (ینتشر في الطبیعة مھماً لصالحیة المیاه، فھو مؤشراً -Cl یون الكلوراید یشكل آ   

بصورة طبیعیة في المیاه الجوفیة  تواجده :ھي إن مصادره الرئیسیةوفي بعض االطعمة و )الصخور
 ً من اھمھا و تحلل االمالحل یكون ناتج. ,التربةوعملیات التجویة والتسرب من الصخور  عن ناتجا

االمالح من المكبات إنتشار  ،رذاذ البحر في المناطق الساحلیةتسرب المیاه المالحة و ،الصودیوم كلورید
المواصفات تشیر .التلوث بمیاه الصرف الصحي، Water Softenerناتج من الغسل العكسي ، طمروال

میاه الملوثة بالكلورید تكون الان , )mg/l 250(بالقیمة لكلورید في الماءلتركیزاالكندیة لمیاه الشرب 
اكثر ان الماء الحاوي على كلورید كما ,  mg/l 100)(بتركیز قلیل   Salty Tasteذات طعم ملحي 

الكلورید الموجود في الماء بصورة طبیعیة یكون غیر ضار لألنسان .مرغوب غیر  mg/l 250)( من
ویؤثر على تآكل   TDS  في یشارك الكلورید .ظھر ضررهسی )mg/l 250(اال انھ بتركیز اعلى من 

ً كاشف یعد وإنھ ،باألنابیب والمعدات ةالموجود المعادنو حدیدوال اللمنیوما لمدى جودة المیاه الجوفیة  ا
إستلزم في المیاه الجیدة )mg/l 250(تركیز اكثر منال كون اذا تأكد منوحد سواء،على السطحیة و

خصصة بإختزال الكلوراید من متدم  وجود وحدات معالجة  موثقة  وع إنكما .الكشف عن المصدر
،  Distillationالتقطیر،  Ion Exchangeالتبادل االیوني الماء، الیعني عدم إستعمال تقنیات 

  [6].في التخلص من الكلوراید  Reverse Osmosisالتناضح العكسي 
 .Decontamination زالة التلوثوإ لتعقیم میاه الشرب تشكل خطوة أساسیة تعقیم المیاه بالكلورین    

ً , كخطوة نھائیة في مجال معالجة المیاه الترشیح ضروريالرغم من كون ب  اما تعقیم الماء كیمیائیا
یز بكون  الكلورین یسمح بترك وكذلك یتم ورخیص, بسیط, سریع نسبیاً  بأستخدام الكلورین یتمیز بكونھ

إن تحدید الجرع . تلوث ممكن ان یصیب الماء الحقا  أي متبقیات منھ  لكي توفر حمایة ضد عدة
عند  تحدث اھاتإتج ثالثة وان ھنالك.مھمو المناسبة  ألضافة الكلورین بحجم معین من الماء ھو مباشر

مع المواد العضویة  تتفاعل مع الماء باألكسدةبعض جزیئات الكلورین  :أضافة الكلورین للماء 
جزء أخر من /المستھلك یسمى وھذا الجزء من الكلورین المضاف, في الماء و تقتلھا الممرضاتو

 ھذا الجزء یسمىو جدیدةویكون مركبات الكلورین  ىیتفاعل مع المواد العضویة االخر الكلورین
یسمى یرتبط  یبقى في الماء بشكل حر و لم یستھلك او  الفائض الذي الكلورین / بطتالمر  الكلورین

 ،یمتعقللتحدید مدى حاجة الماء للكلورین افضل وسیلة ل ان استخدام التجربة .الكلورین المتبقي الحر
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اضافة زیادة من ب العمل االساسيكون یلذلك , Free Residual Chlorine (FRC)لقیاسلھا لسھأو
الكمیة  لتحدید  FRCالكلورین الى الماء الى ان تحدث كل التفاعالت و لكي تتكون كمیة مناسبة من الــ

فھذا المدى من   )(0.6mg/lالى  )(0.2mglفي الماء ھي بحدود  FRCالموصى بھا لتركیز قیمة الــ 
القاعدة المطبقة لكمیة جرع أن .بقي والطعم المقبولالتركیز یوفر توازنا بین التأثیر المعقول للمت

      العضویة المواد تفاعل الكلورین مع من ویھدف , للكلورین الفعال لكل لتر )(mg 5الكلورین ھي
ً   FRCالحصول على محتوى من الــ ھو, في الماء  Pathogensوالممرضات  .)(mg/l 0.5تقریبا

 ان كفاءة وسرعة, مرضاتمونوع الوعدد  كمیة المواد العضویةعلى كمیة الكلورین المطلوبة تعتمد 
كل ھذه العوامل تتغیر من یوم الى أخر في , والحرارة االس الھیدروجیني, التعقیم تتأثر بكیمیاء الماء

إلستخدامھا في زمن معین وثابت لیس دائما  طاء قاعدة موثوقة لكمیة الكلورینإعف, ظروف مختلفة
         -50( إنخفاض یخفض التعقیم بنسبة درجات ) (10كلفل لحرارةل تأثیرواضحال إالأن,مضبوط

[7] .(60                    
 

  :المواد وطرائق العمل
 [8] .إختبارات الماء المعتمدة في القیاسیة أُجریت جمیع الفحوصات حسب الطرائق   

  :وصف منطقة المشروع
قضاء ضمن (العینات من مدینة المقدادیة  تاخذ،)2012-2013(أجریت الدراسة خالل الفترة   

. كم عن مدینة بعقوبة مركز محافظة دیالى40 كم شمال شرق بغداد و 90تقع على بعد  )محافظة دیالى
وتتمتع ببیئة جغرافیة  2003الف نسمة حسب منظمة االمم المتحدة  290یبلغ عدد سكانھا اكثر من 
تتمتع  المقدادیة ,  )احد روافد نھر دیالى(نھردیالى ویخترقھا نھر مھروت  متنوعة اذ یمر بالقرب منھا

اضافة , حقول تحیط بھا من عدة جوانب و تشتھر بزراعة البرتقال والرمان والتمور بأنواعھا وببساتین 
معمل للمشروبات ووھنالك معمل ألبان المقدادیة  ,الى عدة منتجات زراعیة اخرى دائمیة و موسمیة

  .ةالغازی
م تقریبا من نھر  200یقع مشروع ماء المقدادیة الجدید قرب مدخل المدینة غربي القضاء و على بعد   

و ھو یزود قضاء المقدادیة وناحیة  1966تأسس في عام ,  مھروت الذي یزود المشروع بالماء الخام
 147.547من المحطة  ونالمستفید, ملیون غالون یومیا 15طاقة المحطة ھي , الوجیھیة بماء الشرب 

مضخات بإرتفاع  6ھيو: L.L.Pمضخات السحب الواطئ :  عدة اقسام وتتكون المحطة من, نسمة 
 38mبقطر احواض3و ھي SFT Tanksأحواض الترسیب  ,M3 765كمیة التدفق  م 15

مضخات  ,40m2حوض مساحة الحوض 16تحتوي على و: Filter Hبنایة المرشحات  ,9m3وعمق
 550 كمیة التدفقو m 52مضخات بإرتفاع  6تشمل  :مضخات المقدادیة -أ :Pumping Hالدفع 

m3/hr .68  مضخات بإرتفاع 4 تشمل ضخات ناحیة الوجیھیة وم -ب m 450.بكمیة تدفق و  
m3/hr  مختبر و الو  اتالكیمیاویوتخزین الكلورین لویشمل المشروع عدة ملحقات وبنایات منھا

 .االدارة و الحمایة
 
  :ستحصال العیناتإ

تم التوجھ الى  ,علمتو لتر1,5 بحجم قیاسیة من البولي أثیلین  جمع العینات المائیة في قناني جرى  
رقم  والعینةمن النھر بالقرب من الجسر  1رقم  العینةأخذت جسر مھروت في مدخل مدینة المقدادیة و

من   م200على بعد " مشروع ماء المقدادیة"الىثم .على الضفة المقابلةومن االولى  م10على بعد  2
وھي    Low Lifting Pressureمحطة السحب الواطئ LLPحیث البدء بــ,  2و 1موقع العینتین 

. ھذا الموقع من 3وتم أخذ العینة رقم  مباشرةقاعة كبیرة تحتوي على ماكنات سحب المیاه من النھر
 .SFT Tanks أحواض الترسیب من  4العینة رقم  وأخذت

, )حوض تحتوي على الحصى و الرمل Filters )16 من بنایة المرشحات  ستحصلتأ5  رقم العینة   
من بنایة  وأخذت 6 رقم العینة.بالكلورین وھي المرحلة ما قبل التعقیمالخارج من الترشیح من الماء و

التعقیم التي تحتوي  جھاز ضخ غاز الكلورین حیث یتم تطھیر المیاه و تعقیمھا من المیكروبات 
ھذه , m3/hr 550وتحتوي كذلك على  مضخات رفع الماء لمدینة المقدادیة  بكمیة تدفق , والجراثیم

 .واإلستھالكالعینة ھي العینة الخارجة بعد التعقیم  وھي المعدة للشرب 
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في مدینة المقدادیة وحسب ما  مواقع متفرقة

 
  .صورة جویة لمدینة المقدادیة وتوضح  مشروع ماء المقدادیة الجدید ومواقع أخذ العینات

 Statisticalاجریت طریقة العمل  وتكون بأسلوب احصائي و تعتمد على طریقة العد االحصائي 
 Most Probable (MPN) العدد االحتمالي االكبر

في المؤصدة حسب  تعدفي أنابیب اإلختبار و أُو
لفحص حال استحصالھا من المصدر و بقناني معقمة و مَعلَمة حسب 

مكررات  و لكل تركیز من  3مل من كل عینة و لـ 
أضیف الماء الى االنابیب الُمعدة لإلختبار و حسب 

 فحصت -ح.ساعة 24اودعت في الحاضنة لمدة 
اعتمدت الجداول الواردة في المصدر  -د

pH,TDS , EC .  
  :الكلورید

مل من المحلول المنظم لغایة  1-2مل من العینة  و یضاف لھا 
غم من مسحوق الدلیل  0.1یضاف .مل بالماء المقطر 

حتى ظھور  EDTAیسحح المحلول مع 
 مرات 5وتعاد  القیاسي النازل من السحاحة

 :كاربونات الكالسیوم و بتطبیق المعادلة 

القیاسي تركیزه EDTA من محلول  0لتر

EDTA  مل من العینة  25یكمل حجم القیاسي
  N 1.0مل من ھیدروكسید الصودیوم ) 

غرام  من دلیل  0.2إضافة .ثم تحول الى دورق مخروطي 
القیاسي حتى یتغیر  EDTAتسحح العینة من محلول 
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مواقع متفرقةھي العینات المأخوذة من  )10,9,8,7(العینات المتبقیة   
   ).1( رقمالشكل الجویة  ھو موضح في الصورة 

 

صورة جویة لمدینة المقدادیة وتوضح  مشروع ماء المقدادیة الجدید ومواقع أخذ العینات) : 1( شكل رقم
 

 :البكتیريفحص العدد االحتمالي 
اجریت طریقة العمل  وتكون بأسلوب احصائي و تعتمد على طریقة العد االحصائي    

Enumeration Method  العدد االحتمالي االكبر: والتي تسمى
Number .في أنابیب اإلختبار و أُو توضعو لمخمرة األوساطرت حض

لفحص حال استحصالھا من المصدر و بقناني معقمة و مَعلَمة حسب ل العینات تحضر -ب .الضوابط
مل من كل عینة و لـ  10,1,0.1حبت س - ت.الموقع وتاریخ أخذ العینة

أضیف الماء الى االنابیب الُمعدة لإلختبار و حسب  - ث.التراكیز المعمول بھا حسب الجداول القیاسیة
اودعت في الحاضنة لمدة  -ج.تراكیز القیاسیة و في جو معقم قرب اللھبال
د. اتلفت بعد المشاھدة و القراءة بجھاز المؤصدة - خ.لعیناتا

  )9(.للقراءة والتقییمالمؤشر الحقاً 
  :الكلیة واالمالح واالیصالیة الھیدروجیني تقدیر االس

pHلــ  ا لقیاساتو  Multi-Tester جھاز الـبالعینات  ستیوق 
الكلوریدوالسیوم والمغنسیوم تقدیر العسرة الكلیة وأیونات الك

مل من العینة  و یضاف لھا  25یؤخذ  :تقدیر العسرة الكلیة    
مل بالماء المقطر  50ثم یكمل الحجم الى  10الى   pHوصول الـ

یسحح المحلول مع .حتى یتلون المحلول باللون االرجواني T- ایروكروم بالك
القیاسي النازل من السحاحة EDTAتسجل قیمة حجم محلول  .اللون االزرق الفاتح

كاربونات الكالسیوم و بتطبیق المعادلة  1-لتر.نتائج  بوحدات ملغلا توعبر
 

 
  بالمللیلترمن السحاحة  EDTAحجم المحلول =  Aإذ أن 

B =0.980 لتر 1وزن كاربونات الكالسیوم المكافئ لـ, مملغ
)0.01 M.(  

EDTAاتباع طریقة التسحیح مع محلول :تقدیر أیون الكالسیوم 
) 1-2(مل  بالماء المقطر بعد إضافة  50في قنینة  حجمیة الى 

ثم تحول الى دورق مخروطي  13 – 12من   pHلرفع  قیمة الــ
تسحح العینة من محلول .المیروكساید إذ یتلون المحلول باللون الوردي 
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 5النازل من السحاحة  ثم یعاد العمل   EDTAلون المحلول الى اللون األرجواني یسجل حجم المحلول
 :معادلة التالیةام الدبإستخ 1-لتر.مرات ویتم إستخراج تركیز الكالسیوم  بوحدات ملغ 

 
mg Ca+2.L-1 =  ∗ ∗   .            

 
 Aاذ ان 

 .من السحاحة بالمللتر   EDTAحجم الــ= 
  
B =0.980  ملغ من كاربونات الكالسیوم المكافئة لواحد مللتر من المحلولEDTA ذو  القیاسي
 Blankمل من الماء الالأیوني ویستخدم مقارنة بــ 100ؤخذ ی :أیون الكلوریدتقدیر.0.01Mتركیز ال

Solution.  مل  من محلول  1یضاف .بالماء الالأیوني 100 مل  من ماء العینة  الى  10یكمل
یسحح كل من المحلول المقارن والعینة  .دایكرومات  البوتاسیوم ككاشف اذ یالحظ ظھور اللون االصفر

یسجل حجم النترات و تكرر نفس  .ظھور اللون القھوائي لحین) 0.0141N(مع محلول نترات الفضة 
 :بإستخدام المعادلة التالیة  1-لتر.  یعبر عن النتائج بوحدات ملغم .الخطوات على بقیة العینات

 
Mg Cl-1 .L-1= (   )∗ ∗                 

 
 حیث

A  = حجم نترات الفضة من السحاحة لتسحیح العینة.  
B = لتسحیح المقارنلحجم نترات الفضة من السحاحة.  
N =0.0141عیاریة نترات الفضةN       .  

 قیمة العسرة طرح قیمة ایون الكالسیوم من  یقدر أیون المغنسیوم  من  :تقدیر أیون المغنیسیوم 
 
                 / =
 
 

  :فحص العناصر الثقیلة
 ةعتمدالمو Flameحیث أُتبعت طریقة الــ .وفق الطرائق القیاسیة العالمیة المعتمدةحسب ما معمول بھ  
حزمة ضوئیة لكل عنصر تماثل الطول  تكون إذ Halo-Cathode تقنیة الطول الموجي وبواسطة الــ ل

 [8].الموجي لھ
 
 

  :النتائج والمناقشة 
ً أستحصلت النتائج وفق: المیكروبي الفحص  ).9(مصدرلل ا
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 )MPN(فحص العد االحتمالي  قیم  )1( :جدول
MPN Index 

per 100ml   
10-2=No  
Con.=1  

10-1=No 
Con.=2  

100=No 
 Con.=3  

No of Sample 
ID 

 
460 

  

111 
112  (1) 

113  

121  
122  (3) 

123  

131 
132  (3) 

132  

1Water Intake F  

 
460 

  

211 
212  (1) 

213  

221 
222  (3) 

223  

231 
232  (3) 

233  

2Water Intake C 

 
120 

  

311 
312  (2) 

313  

321 
322  (1) 

323  

331 
332  (3) 

333  

3 Stat. P                

 
75 
  

411 
412  (1) 

413  

421 
422  (1) 

423  

431 
432  (3) 

433  

4 Stat.T  

 
64 
  

511 
512  (2) 

513  

521 
522  (0) 

523  

531 
532  (3) 

533  

5 Stat.AF  

 
0 
  

611 
612 
613  

621 
622 
623  

631 
632 
633  

6 Stat.AS  

 
0 
  

711 
712 
713  

721 
722 
723  

731 
732 
733  

7 Dom.1  

 
0 
  

811 
812 
813  

821 
822 
823  

831 
832 
833  

8 Dom. 2  

 
0 
  

911 
912 
913  

921 
922 
923  

931 
932 
933  

9 Dom. 3  

 
0 
  

10121 
10122 
10123  

1021 
1022 
1023  

1031 
1032 
1033  

10 Dom. 4  

Samples bringing Date: 2/12/2012  
 

 
 المتمثل بنھر مھروتمحطة المقدادیة و -الماء أن ھنالك تلوث واضح في مأخذ  (1)یظھر من الجدول 

عینة رقم (وكذلك لموقع المأخذ القریب ) 1عینة رقم (, لموقع المأخذ البعید 460إحتمالي    وبواقع عد 
انخفاض في العد ) 3عینة رقم (في حین أظھرت عینات االنابیب   , و بنفس العد االحتمالي) 2

فكان العد االحتمالي  )4عینة رقم (اما العینات الخاصة بالخزانات قبل الفلترة , 120االحتمالي الى 
التي في  اً أظھرت باقي العینات سواء).5العینة رقم ( بعد الفلترة 64في حین انخفض الى  75بمقدار 

  .المحطة او الشبكة خلوھا من الملوثات  وبنتیجة عد إحتمالي بمقدار صفر
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  :عینات ماء الدراسةلفحوصات الكیمیائیة لانتائج 
 في عینات ماء الدراسة الھیدروجیني و االیصالیة و االمالح الذائبةاالس قیم  :) (2دولج

TDS mg/ EC µs/cm pH Samples  
310 630 7.9 1-Intake 1 F 
310 630 7.9 2-Intake 2 C 
320 640 7.9 3-Stat. P  
310 630 7.9 4-Stat. T 
310 640 7.9 5-Stat. AF 
320 640 7.6 6-Stat. AS  
320 640 7.5 7-Dom.1 
320 640 7.5 8-Dom.2 
320 640 7.5 9-Dom.3 
320 640 7.4 10-Dom.4 

  
أو موقع ) النھر( قاعدیة میاه الشرب و لكافة العینات سواء كانت لمأخذ الماء (2)اظھرت نتائج الجدول 

بالمایكروسیمنز كما بینت النتائج ارتفاع درجة االیصالیة الكھربائیة  المقدرة  . المحطة او الشبكة 
وایضا ھنالك ارتفاع ملحوظ في المحتوى الكلي لألمالح الذائبة مع زیادة . سنتمتر و لجمیع العینات \

  .االیصالیة
 في عینات ماء الدراسةالعسرة الكلیة قیم  :)(3جدول 

Total Hardness ( mg.L-1)  Samples  
362.6  1-Intake 1 F 
362.6  2-Intake 2 C 
362.6  3-Stat. P  
392.0  4-Stat. T 
382.2  5-Stat. AF 
382.5  6-Stat. AS  
382.4  7-Dom.1  
382.7  8-Dom.2 
382.2  9-Dom.3 
382.2  10-Dom.4 

  
ي الشبكة  عسرة الكلیة و بخاصة فقیم البالمواصفات المعتمدة  صعود  قیاساً  (3)ظھرت نتائج الجدول أ 

  .كسراتالت ضافاتإ التقادم في المنظومة أوعود الى یقد الخاصة بالقضاء وھذا  
 

 تركیزآیون الكلورید في عینات ماء الدراسة: 4) (جدول                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Chloride ( mg.L-1)            Sample  
4.998  1-Intake 1 F 
4.998  2-Intake 2 C 
9.996  3-Stat. P  
9.996  4-Stat. T 
9.996  5-Stat. AF 

34.9891  6-Stat. AS  
34.9891  7-Dom.1 

34.9891  8-Dom.2 
34.9891  9-Dom.3 
34.9891  10-Dom.4 
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بتراكیز طبیعیة تحت المواصفة القیاسیة ) 4(ان نتائج ایون الكلورید المستحصلة من الفحص،جدول
 .المحلیة والعالمیة 

 تركیز آیون الكالسیوم في عینات ماء الدراسة (5):جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
كانت قیم الكالسیوم بالمستوى الطبیعي  ولم ترتفع عن قیم المواصفة المحلیة والعالمیة كما ورد في 

 ) 5(الجدول
 آیون المغنسیوم في عینات ماء الدراسة: )6(جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي  وتحت الحد االقصى أن مستویات أیون المغنسیوم بالستوى الطبیع) (6وضحت القیم في الجدول 
 .والمحلیة العالمیة تینالقیاسی تینمواصفال المسموح حسب

  
  )(mg.L- 1 في عینات ماء الدراسة العناصر الثقیلةتركیز :)7 (جدول

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Ca+2 ( mg.L-1)             Samples         
82.483  1-Intake 1 F 
82.483  2-Intake 2 C 
82.483 3-Stat. P  
74.628 4-Stat. T  
74.628 5-Stat. AF 
74.628 6-Stat. AS  
78.556 7-Dom.1 
78.556  8-Dom.2 
78.556 9-Dom.3 
78.556  10-Dom.4 

Mg+2 ( mg.L-1)        Samples  
39.425  1-Intake 1 F 
39.425  2-Intake 2 C 
39.425  3-Stat. P  
51.773  4-Stat. T 
49.303  5-Stat. AF 
49.330  6-Stat. AS  
46.884  7-Dom.1 
46.960  8-Dom.2 
46.796  9-Dom.3 
46.796  10-Dom.4 

Cd           Cr      Pb     Samples   
0.1268 0.1059 0.3038 1-Intake 1 F 
0.2226 0.1190 0.3352 2-Intake 2 C 
0.2374 0.1794 0.2952 3-Stat. P  
0.2558 0.1531 0.3581 4-Stat. T 
0.2558 0.1531 0.3581 5-Stat. AF 
0.2816 0.1531 0.3581 6-Stat. AS  
0.3074 0.2083 0.3610 7-Dom.1 
0.3184 0.1846 0.4295 8-Dom.2 
0.3037       0.2030   0.4181 9-Dom.3 
0.3000       0.152    0.4438 10-Dom.4 
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 العراقیةقیم الكادمیوم مقارنة بالمواصفة القیاسیة  تركیز في زیادة  )7(اظھرت النتائج في الجدول       
في حین أظھر الكروم تباینا في القیم متمثلة في ارتفاع ملحوظ في بعض أجزاء الشبكة و انخفاض نسبي 

كما تبین من تفسیر  .في مصدر الماء في حین شكلت قیم الرصاص أرقاماَ تحت الحدود المسموحة
النتائج وتغایر بعض القیم الكیمیائیة عن معدالتھا المرخص بھا ان ھنالك توافق مع ماتوصلت الیھ 

وبشكل عام فأن معطیات النتائج  .بعض الدراسات على عدد من شبكات المیاه في مناطق محلیة أخرى
في  اصفات المحلیة والعالمیةواي تجاوز للمو فلم یظھر اي تلوث, وبما یتعلق بالتلوث المكروبي

كما إن ھنالك دور واضح لكفاءة التركید , المشروع بعد مرحلة التعقیم على خالف مصدر الماء 
والترسیب والترشیح في تقلیل كمیة  الملوثات المكروبیة الواردة الى مرحلة التعقیم والتي أبدت فعالیتھا 

جل لم تس المجراة معظم الفحوصات الكیمیاویةوعلى ضوء تحدیثات المواصفة المحلیة فأن .لإلبادة
إرتفاعاً عن المسموح بھ ماعدا العناصر الثقیلة والتي تحتاج ألكثر من دراسة وفریق وموقع وفترة 

  [11] [10] .ومكون بیئي
 

: اإلستنتاجات  
لمصدر الماء تأثیر كبیر على نوعیة وصالحیة المیاه سواء كان من حیث  تلوث المصدر وطبیعة 

 .الترب واألراضي المار بھا 
عامل التخسفات و التكسرات في البُنى التحتیة لشبكة الماء وعوامل  االندثار والتفادم في الُعمراألثر ل

 .الكبیر في زیادة بعض العناصر فوق الحدود المسموح بھا
یؤدي الى إرتفاع الملوثات الكیمیائیة  تنمويلمحطات بشكل جدیدلإن عدم تنفیذ الیات للمعالجة  والت

 .والحیاتیة في میاه الشرب
  

  :التوصــــــــــــــیات
أن تقوم أعمال مماثلة ألكثر من منطقة وألكثر من منطقة وألكثر من شبكة على نطاق المحافظة وعلى 

 .نطاق المحافظات األُخرى بما یصب في حمایة وخدمة المجتمع
وبخاصة  ملوثات المیاه بعد التنقیة من المحطاتللكشف النوعي والكمي حدیثة لالإستخدام األجھزة

 .المشعة والثقیلة
  .اإلستزادة من الخبرة العالمیة الحاصلة في ھذا المجال دعماً للبُنى التحتیة الوطنیة
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