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  الخالصة
بالنظر لشحة المياه في مدينة بغداد وكثرة اعمال التخريب التي حصلت على انابيب شبكات 

الـري  , ستخدام الماء لجميع نواحي الحياة الشرب       المياه القادمة من محطات التصفية ولضرورة ا      
بات من الضروري اللجوء الى المياه الجوفيه باعتبارها مصدر ثاني من مصادر الميـاه             .  وغيرها

ـ   .   مناطق على نهر دجلة المحيطة 4 بئر من ابار مدينة الكاظمية واختيرت 13فقد تم مسح نوعي ل
ومـن  . التربة العماق مختلفة ليتسنى لنا تقييم هذه المياه   كما تضمنت دراسة كيميائية   .بتلك المنطقة   

خالل التجارب المختبرية تبين ارتفاع في قيم العكارة والعسرة والكالسيوم والمغنيسيوم والكلوريدات         
 فبعـضها اما للـري  .االمر الذي جعلها غير صالحة للشرب   ) الكولفورم(والكبريتات وادلة التلوث    

 متوسط الملوحة والكلوريد ومن خالل الفحوصات المختبرية لمياه نهـر           صالحة لنباتات ذات تحمل   
  .  للشرب وباالمكان استخدامه للري ان الماء الخام غير صالحدجلة تبين 

 
Survey of Ground and Surface Water Quality in                    

AL-Khadimiya Town 
 
Abstract 

According to the lack of water in AL-Khadimiya town due to the sabotage 
justify  happened in the infrastructure of town like water distribution system of 
potable water as a result the residents of the concerned town used the ground water in 
all life activities as second source.                                                                                                    
13 sampling wells have been chosen in that area ,4 sample collected from Tiger river 
each sample represented different area around AL-Khadimiya and chemical study 
included for the soil of different depth to examine their water .                                                                                             

The experimental works at the laboratory shows the increase in Turbidity 
value .Hardness of calcium and magnesium, chloride, sulphat &Bacteria account 
(Coli form) the high values of the pervious testes made water an portable and with 
respect to the irrigation of plants, it is accepted with medium salt &Chlorides, the 
spiel result at the laboratory tests for the Tiger river is not acceptable for drinking not 
for irrigation is accepted.        
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