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Abstract  
      Alum represents the most coagulant used for water treatment .It is used due to 
its low cost and efficiency. However, there are many disadvantages, mainly some 
effects due to aluminum accumulation with time in human mind causing 
Alzheimer,s  disease. 
       In this work, Samples of water were collected and tested for residual aluminum 
concentration as a fieldwork investigation in the distribution system of Baghdad 
City. Samples of raw water were also taken from the intake of water treatment 
plants located along Tigris River in Baghdad (Al-Karkh, East Tigris, Al-Karama, 
Al-Wathba, Al-Dora, Al-Wahda and Al-Rasheed ), then samples of tap water were 
taken from some regions which the project supply and comparing it with the  Iraqi 
standards. Samples collection were continued for four months (February, April, 
May, July) –2004  . The results indicated that aluminum concentrations decreased 
with increasing distance from water treatment plants due to the precipitation of 
aluminum hydroxides on pipes wall, results had showed that most samples were 
within standards except Al-Rasheed water treatment plant which showed that 70% 
of samples exceeded the health limit (0.1 mg/L) and 30% of samples exceeded the 
aesthetic limits (0.2 mg/L) at the beginning of the water treatment plant .While in 
other water treatment plants percents were as follows: 35% of the samples exceeded 
health limits and did not exceeded the aesthetic limit in Al-Karkh water treatment 
plant ,45% of samples exceeded the health limit and 10% of samples exceeded the 
aesthetic limit in East Tigris water treatment plant, 33% of samples exceeded the 
health limit and in other points there  were no samples exceeded the aesthetic limit 
in Al-Karama water treatment plant .Percent of samples which exceeded the health 
limit was 35% and there were no samples exceeded aesthetic limit in Al-Wathba 
water treatment plant .While that in Al-Dora and Al-Wahda water treatment plants 
shows that no samples out of the range for both health and aesthetic limits 
     

  2004لسنة  تراآيز االلمنيوم في شبكات ماء شرب بغداد
 الخالصــة

. المخثر المعتمد في معالجة المياه في جميع محطات تصفية الماء في العراق  يعد الشب          
ويتم استخدامه لكونه رخيص الثمن ولكفاءته في ترسيب العوالق لكن هناك اضرار صحية ايضـا  
تترتب نتيجة هذا االستخدام في حالة استخدامه بصورة عشوائية او عند عـدم مراعـاة الجـرع    

ومن اهم هذه االضرار هو مرض الزهايمرالذي تسببه التراكيز العالية ,الجة المناسبة المطلوبة للمع
  . لاللمنيوم حيث ان معدن االلمنيوم يدخل في تركيب الشب والذي يتراكم بمرور الزمن في الدماغ

ولمعرفة . تمت دراسة تراكيز االلمنيوم في شبكات توزيع مياه الشرب في مدينة بغداد           
  . نماذج موقعية لمناطق من شبكات توزيع محطات تصفية الماءذلك تم أخذ 
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, الكرخ(تم فحص نماذج للماء الخام الداخل الى مشاريع تصفية الماء في بغداد وهي          
ثم اخذت نماذج لمياه الشرب من مناطق تغذيها ) الرشيد,الوحدة ,الدورة,الوثبة,الكرامة ,شرق دجلة
وهذا تضمن  2004لسنة  )تموز,ايار,نيسان,شباط( ج اربعة اشهراستمر جمع النماذ, المحطات 

  .الجو الحار والبارد
اشارت نتائج الدراسة الى ان تركيز االلمنيوم المتبقي يقل بزيادة المسافة عن محطة تصفية      

  .الماء وذلك نتيجة للترسب الذي يحصل لهيدروكسيدات االلمنيوم على جدار االنابيب الناقلة 
تم اجراء مقارنة لتراكيز االلمنيوم في الماء الخام وماء الشرب ووجد ان الزيادة بهذه           

التراكيز تأتي بعد اضافة الشب عند التصفية كما تم اجراء مقارنة بين مواصفات الناحية الجمالية 
% 70,ووجد ان مشروع الرشيد اظهر اعلى التراكيز لنسب االلمنيوم المتبقي, العراقية والصحية

من النماذج تجاوزت % 30المسموحة و )لتر/ملغم 0.1(من النماذج تجاوزت الحدود الصحية 
بينما كانت النتائج لباقي .المسموحة لمياه الشرب في بداية المشروع)لتر/ملغم 0.2(الحدود الجمالية 

من النماذج تجاوزت الحدود الصحية ولم تتجاوز النماذج الحدود %  35: المحطات كاالتي 
من النماذج % 10من النماذج تجاوزت الحدود الصحية و%  45, الجمالية في محطة الكرخ 

من النماذج تجاوزت الحدود الصحية %  33, تجاوزت الحدود الجمالية في محطة شرق دجلة 
نسبة النماذج التي تجاوزت الحدود . ولم توجد تجاوزات في الحدود الجمالية لمحطة الكرامة

بينما .وايضا لم توجد تجاوزات في الحدود الجمالية في محطة الوثبة % 35الصحية كانت 
  . اظهرت النتائج التابعة لمحطتي الدورة والوحدة عدم تجاوز للحدود الصحية والجمالية
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