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ABSTRACT  
    Laboratory tests were conducted to evaluate the quality of drinking water on some 
water treatment plants in  Baghdad (AlKarkh, Shark Dijla, AlWathba, and Alkramh), 
the samples taken from raw (Tigris River) and treated water. The measurements of 
some physical and chemical properties taken every month and for  eight years in 
order to evaluate the drinking water quality and efficiency of these plants. The quality 
of drinking water was calculated by using Canadian model index (Canadian Council 
of Ministers of the Environment) in water quality evaluation, as contributed thirteen 
variables in the index calculation: the temperature of the water, turbidity, pH, total 
hardness (as CaCO3), magnesium, calcium, sulfate, iron, fluoride, Nitrate, chloride, 
color and conductivity. The samples were taken from the treated water that outside 
from the plant from 2005 to 2013. The study showed that the range of water quality 
index for raw water is (51-57) and can be classified as a bad water and needs 
advanced treatment, while the water quality index of treated water was (86, 81,80,80) 
for (AlKarkh, Shark Dijla, AlWathba and Alkramh) respectively. The water quality 
index of treated water of (AlKarkh, Shark Dijla, AlWathba and Alkramh) can be 
classified as Category II ( good). 
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تقييم نوعية المياه الخام و المعالجة لعدد من محطات معالجة المياه في بغداد ، 

 باستخدام مؤشر جودة المياه
  الخالصة

، الكرخلتقييم نوعية مياه الشرب في بعض محطات معالجة المياه في بغداد ( الفحوصات المختبريةأجريت    
عينات أخذت من الخام (نھر دجلة) والمياه المعالجة. قياسات بعض وتم سحب )، الكرامة، الوثبةدجلة،  شرق

تقييم نوعية مياه الشرب وكفاءة  كل شھر ولمدة ثماني سنوات من أجل اخذتالخصائص الفيزيائية والكيميائية 
. تم حساب نوعية مياه الشرب باستخدام مؤشر النموذج الكندي (المجلس الكندي لوزراء البيئة) في المحطاتھذه 

في حساب المؤشر: درجة حرارة مئوية الماء، العكارة ،  متغيرتقييم نوعية المياه، كما ساھمت ثالثة عشر 
)، المغنيسيوم ، الكالسيوم ، كبريتات CaCO3ة (كما كربونات الكالسيوم ودرجة الحموضة، والصالبة الكلي

 المحطاتمن  الخارجةالموصلية. تم أخذ عينات من المياه المعالجة  و كلوريد ، اللون، نترات ، الحديد ، الفلوريد 
)، ويمكن 57-51. وأظھرت الدراسة أن نطاق مؤشر جودة المياه للمياه الخام ھو (2013إلى عام  2005من عام 

، في حين كان مؤشر جودة المياه من المياه المعالجة معالجة متقدمةأن تصنف على أنھا مياه سيئة وانھا بحاجة 
) على التوالي. ويمكن تصنيف مؤشر جودة المياه من والكرخ الوثبةدجلة،  شرق، الكرخ) ل (81،80،80، 86(

  الفئة الثانية (جيد).(الكرخ، شرق دجلة، الوثبة والكرخ) من المياه المعالجة من 


