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  الخالصة

 (1400)الذي تبلغ مساحته تقع مدينة أربيل في شمال العراق ضمن الحوض الوسطي لسهل أربيل      
الهيدروكيميائية للمياه الجوفية تناول البحث دراسة الصفات . 2كم (70)مساحة المدينة  تبلغ في حين 2كم

 بئراً وذلك بأخذ نماذج للمياه الجوفية من تلك اآلبار للتعرف على أصلها (20)اآلبار وبواقع  منلعدد 
ومن تحليل النتائج تبين إن مياه منطقة الدراسة عديمة . ل أمثل بشكواستغاللها استخدامها  لتحديدونوعيتها

 درجة مئوية (20.31)وبمعدل  (Tcº)ت درجات حرارة متقاربة ذااللون والرائحة وصافية من العوالق و
وإن معدالت قيم  PH (8.076) الهيدروجيني األس المياه قاعدية خفيفة حيث بلغ معدل قيمة هولهذ

 TDS (244.45) سم والمواد الصلبة الذائبة الكلية/  مايكروموس Ec (353.65) التوصيلية الكهربائية
وقد جزء من بالمليون وهي تؤشر قيماً منخفضة  )79.66(  THالكلية والعسرة )PPm(جزء بالمليون

 وتم تصنيف المياه الجوفية .(Fresh Water)نفت معظم نماذج المياه الجوفية من نوع المياه العذبة ص
 وتبين سيادة مجموعة البيكربونات في المياه الجوفية لمنطقة الدراسة ومن (Schoeller)ولير شبطريقة 

 وإن نماذج المياه الجوفية جميعها (Na2So4) أمالح تبين بأن أغلب مياه اآلبار (Sulin)تصنيف سولن 
كلورايد ونسبة ومن دراسة الدوال الهيدروكيميائية المتمثلة في نسبة الصوديوم إلى ال. ذات أصل جوي

فرق الصوديوم عن الكلورايد إلى الكبريتات تبين إن المياه الجوفية في منطقة الدراسة ذات أصل جوي 
دت صالحة ألغراض الشرب والزراعة والري والبناء واإلنشاءات ولألغراض جوإن هذِه المياه و

 .الصناعية عدا صناعة الورق واألقمشة

                                                            .اربيل,لدوال الهيدروكيميائيةا,المياه الجوفية:الكلمات المرشدة

Hydrochemical Evaluation of Erbil City Aquifer 

/ North of Iraq 

   Abstract 

          Eribl city lies in the north part of Iraq within the middle basin of Eribl plain 
(1400) km2, while the city of Eribl is only (70) km2. The research deals with the 
study of hydrochemical features of ground water. (20) wells were sampled to 
identify the quality and origin of the water for municipal use. The results showed 
that the water is clear with no impurities, the temp. was (20.31)cº, the water was 
slightly basic with PH.(8.07), E.C.(353.65) µ mhos/cm, TDS was (244.45) ppm, 
and the total hardness (79.66) ppm. The type of the water was classified as fresh 
water, according to (Schoeller) classification with domination of the bicarbonate 
groups. According to (sulin) classification, the type of water was of (Na2So4) and 
of atmospheric origin, the study concluded that the water was suitable for all kind 
of human uses.  
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