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 الممخص
تم دراسة نوعية مياه نير دجمة المار في مدينة الموصل بدًء من منطقة الكبة شمااًل 

ينة. تم اجراء وحتى منطقة يارمجة جنوبًا، ويعد نير دجمة المورد الوحيد لمماء الخام في المد
الفحوصات الفيزيائية والكيميائية لمياه النير وشممت كاًل من درجة حرارة الماء، التوصيمة 
الكيربائية، العكورة، االس الييدروجيني، المواد الصمبة الذائبة الكمية، االوكسجين المذاب 

ياه الكندي = وبعض االيونات الموجبة والسالبة، وتم تقييم المياه عمى وفق دليل نوعية الم
Canadian Water Quality Index(CWQI)  لمتعبير عن نوعية مياه نير دجمة اثناء

في مدينة الموصل ومدى صالحيتو لالستخدامات البشرية والري وسقي مروره في مدينة 
. وأظيرت النتائج الى ان قيم الدالة الحامضية لمياه نير دجمة المار في مدينة المواشي

(، ومياه النير ذات 3.7-3.7القاعدية وقد تراوحت معدالتيا ما بين ) الموصل تميل نحو
 ( ممغم/ لتر.5.7-4.7تيوية جيدة، اذ تراوح معدل قيم االوكسجين المذاب في الماء ما بين )

وقد اظيرت ايونات النترات واالورثوفوسفات والكبريتات والكموريدات تباينًا في معدالت  
وقد تراوحت معدالت تراكيز ايون الصوديوم وايون البوتاسيوم ما  تراكيزىا خالل مدة الدراسة،

( ممغم/ لتر عمى التوالي. لذا صنفت المياه المدروسة بين 8..-8.2( و )4..8-95.5بين )
 ،المياهمعتدلة( لمشرب اعتمادا عمى النتائج التي تم الحصول عمى قيم دليل نوعية  -)جيدة

( وصنفت 55.2-42.7تراوحت قيم الدليل ما بين ) (. وقد59.8-32.3اذ تراوحت ما بين )
 .جيدة( بالنسبة لنظام صيانة االنيار –المياه بأنيا )ممتازة 

 
 نير دجمة، دليل نوعية المياه، الخصائص الفيزيائية والكيميائية. :دالةالكممات ال
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 المقدمة
 ية اىميتو لبقاء وديمومة الكائنات الحية يعد الماء بمثابة الرحم الذي يحتضن الحياة وىو مواٍز لميواء من ناح

(Melikishvili, 2001 وازداد القمق في اآلونة االخيرة بشأن المياه في العالم ويعد تموث المياه من .)انواع التموث، اذ إنَّ  أخطر
باشرة. لذا يعد تموث المياه مموثات اليواء والتربة جميعيا يكون مصيرىا في النياية الى المسطحات المائية بصورة مباشرة او غير م

 (.Hosam et al., 2012؛ 8198من اىم المشاكل التي تواجو البشرية حاليا )الطائي، 
نير دجمة ىو المورد المائي الوحيد في مدينة الموصل، حيث تستخدم مياىو لألغراض المختمفة منيا البشرية والزراعية 

مر ىذا النير في مدينة الموصل من جيتيا الشمالية الغربية ليقسميا الى جانبين والصناعية باإلضافة الى تنوع الحياة المائية، وي
األيمن واأليسر وتطرح فيو مختمف انواع المموثات ومن اىميا المموثات الصناعية، الزراعية، المخمفات المدنية، مياه الصرف 

صخور والمعادن وعمميات التبادل النوعي مع الصحي، مطروحات المستشفيات، فضال عن التموث الطبيعي الناتج عن تجرية ال
؛ 8198 ،؛ طمعتAl- Juboury, 2009؛  8117المياه الجوفية، حيث يعد النير كمستودع رئيس ليذه المموثات )الياشمي، 

 (..819السراج وآخرون، 
عية المياه، من ابسط الطرق لتقييم حالة نو  يعد Canadian Water Quality Index (CWQIان دليل نوعية المياه )

(Salim et al., 2009 وان اول من اقترح دليل نوعية المياه لتمخيص الكميات اليائمة من البيانات الى قيمة واحدة مفيومة ىو ،)
نوعية المياه عمى انو تحميل لخصائص المياه الفيزيائية  دليل et al., (2013)   Shjaul عرف( وقد 9527) Hortonالعالم 

يولوجية، ويعد اداة فعالة لتحديد نوعية المياه وصالحيتيا لألغراض المختمفة. والدراسات التي اجريت لتقييم مياه نير والكيميائية والبا
( اذ طبقوا دليل نوعية المياه عمى نير دجمة لتقييم Al- Obaidy et al., 2010دجمة عديدة نذكر منيا: الدراسة التي قام بيا )

لمجيزة من محطات تصفية المياه في مدينة بغداد، وتوصمت تمك الدراسة إلى ان مياه نير دجمة ال نوعية المياه الخام والمعالجة ا
( 37-79ترتقي الى المستوى الممتاز وال تصل الى المستوى غير القابل لالستخدام. وقد تراوحت قيم الدليل شمال مدينة بغداد بين )

 (.911-37) وفي الجزء الوسط واالسفل من النير تراوحت القيم بين
( دليل نوعية المياه الكندي عمى نير دجمة في مدينة بغداد Al- Janabi et al., 2015كما طبقت الدراسة التي قام بيا )

عاماًل من العوامل الفيزيائية والكيميائية وشممت )درجة الحرارة لمماء، التوصيمية،  98لغرض معيشة االحياء المائية، اذ تم اختيار 
الفوسفات، االمونيا، النترات، النتريت(، لتحديد  االوكسجين،اص، الحديد، الزنك، المنغنيز، االس الييدروجيني، العكورة، الرص

 الى رديئة. ىامشيةنوعية المياه عمى ثالث محطات ضمن مدينة بغداد وتراوحت نتائج الدليل بين 
 Iraq Water Quality Indexراقية بتطبيق دليل نوعية المياه الع Al-Shujairi (8197)كذلك طبقت الباحثة 

(IRWQI)  عمى سبعة مواقع عمى نير دجمة وستة مواقع عمى نير الفرات وموقع واحد عند التقاء النيرين في منطقة القرنة، وقد
 من نوعية مياه نير الفرات. أفضلاعتمدت عمى المتغيرات الفيزيائية والكيميائية وبينت ان نوعية مياه نير دجمة 

( عمى مياه نير دجمة اثناء مرورىا عبر مدينة CWQI( دليل نوعية المياه الكندي )8193الباحثة الحديدي ) كما طبقت
 ممتازة(. -الموصل، وبينت ان مياه النير ذات نوعية )معتدلة 

تيدف الدراسة الحالية الى تقييم الخصائص النوعية لمياه نير دجمة المار في مدينة الموصل ومدى صالحيتيا 
 تخدامات البشرية والري وسقي المواشي وصيانة االنيار باستخدام دليل نوعية المياه الكندي.لالس

 المواد وطرائق العمل
 جمع عينات المياه

تم اختيار خمسة مواقع لجمع عينات المياه عمى طول مجرى نير دجمة المار ضمن مدينة الموصل، وقد قسم كل موقع من 
ثة مواقع ثانوية ىي )الضفة اليمنى، ووسط النير، والضفة اليسرى(، إذ تشمل المواقع الرئيسة: المواقع الخمسة الرئيسية الى ثال
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عينات المياه من مواقع الدراسة بواقع  ت(. جمع9الكبة، الرشيدية، الجسر الثالث، جسر الحرية، يارمجة، كما موضح في الشكل )
 . 8189ولغاية شير كانون الثاني من عام  8181ت من شير اب لعام عينة واحدة لكل موقع شيريًا خالل مدة الدراسة التي امتد

 

 
 (Google Earthالرئيسة المدروسة في نهر دجمة ضمن مدينة الموصل ) : المواقع1الشكل

 
 الفحوصات الفزيائية والكيميائية لعينات المياه

(، APHA, 2017والكميائية الواردة في )ان طرائق القياس المتبعة في الدراسة الحالية إلجراء الفحوصات الفيزيائية 
االوكسجين  الييدروجيني،التوصيمية الكيربائية والعكورة( والفحوصات الكيميائية )االس  ،المياهالفحوصات الفيزيائية )درجة حرارة 

الصوديوم  غنيسيوم،الم الكالسيوم، ،الكموريد الكبريتات، االورثوفوسفات،ايون  النترات، الصمبة،تركيز كل من المواد  المذاب،
 .والبوتاسيوم

 Water Quality Indexحساب دليل نوعية المياه 
 ؛ Lumb et al., 2006( الذي اشار اليو العديد من الباحثين )CWQIتم استخدام دليل نوعية المياه الكندي )

Salman et al., 2015 م حساب دليل نوعية المياه (، وت7الجدول )( وتطبيق الموديل عمى اربعة عشر معيارًا كما مبين في
 حسب المراحل االتية:

عدد العوامل التي تجاوزت المعايير القياسية مقسومة عمى عدد العوامل الكمية  Scope (F1)حساب قيمة المجال  .9
 المدروسة.

F1 =  × 100 

ية مقسومة عمى عدد العوامل وىي عدد القراءات التي تجاوزت المعايير القياس Frequency (F2)حساب قيمة التردد  .8
 الكمية المدروسة.

F2 =  × 100 

 وبحسب الخطوات االتية: Amplitude (F3)حساب قيمة السعة  .7

 حسب المعادلة االتية: Excursionحساب االنحراف  . أ
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Excursion =  - 1  

ابقة لممعايير القياسية عن طريق مجموع االنحرافات مقسومًا ويحسب مجموع القراءات غير المط nseمجموع االنحرافات القياسية  . ب
 عمى المجموع الكمي لالختبارات حسب المعادلة اآلتية:

nse =  

 حسب المعادلة االتية:  F3بعد ذلك يحسب 
F3 =  

 ويحسب دليل نوعية المياه الكندي حسب المعادلة االتية:

CWQI =100-  

 (.9الجدول )ويعبر عن حالة المسطح المائي كما اشير اليو في 
 

 (Lumb et al., 2006قيم دليل نوعية المياه ) :1الجدول 
( لنوعية WQIقيمة )

 المياه
حسب  التقدير
 الوصف الدليل

 نوعية المياه محمية مع افتراض غياب المصادر التي تيدد او تموث المياه 57-911 ممتاز
 نوعية مياه محمية ولكنيا تكون ميددة او ضعيفة بشكل بسيط 41-.5 جيد

 نوعية مياه محمية غالبًا وتنحرف حالة المياه عن المستوى المطموب او المرغوب فيو في بعض االحيان 21-35 معتدل
 نوعية المياه ميددة او ضعيفة غالباً  7.-75 ىامشي

حرف حالة المياه بشكل مستمر عن المستوى المطموب او المرغوب نوعية المياه ميددة او ضعيفة دائمًا وتن 1-.. رديء
 فيو

 

 المحددات العراقية والعالمية لممياه: 2الجدول 
 *2006, 2003( WHO) نظام صيانة االنهار (2001المواصفات العراقية لمياه الشرب ) الخصائص الفيزيائية والكيميائية

 ----- ---- ---- درجة الحرارة
pH 2.7-4.7 2.7-4.7 2.7-5.7 

 7 ----- 7 (N.T.Uالعكورة )
E.C)11. ----- ----- )مايكروسيمنز/سم* 

 T.D.S )9111 ----- 9111 )ممغم/ لتر 
SO4

 871 811 11. )ممغم/ لتر( 2-
Cl

 871-7. 811 771 )ممغم/ لتر( -
Ca

 37 ----- 971 )ممغم/ لتر( 2+
Mg

 911 ----- 911 )ممغم/ لتر( +
NO3

 71 91 71 تر()ممغم/ ل -
PO4

 ..1 ..1 1.7 )ممغم/ لتر( -
K

 98-91 ----- ----- )ممغم/ لتر( +
Na

 871-811 ----- ----- )ممغم/ لتر( +
D.O )7< 7< 7< )ممغم/ لتر 
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 النتائج والمناقشة
 Physical propertiesالخصائص الفيزيائية  .1

اء منيا المون والطعم باإلضافة الى تأثيرىا عمى التفاعالت تؤدي درجة حرارة الماء دورًا ميما في تأثيرىا عمى خصائص الم
( 92.2-92.9( تراوح معدل درجة حرارة الماء ما بين )7الجدول )(، أظيرت نتائج ىذه الدراسة في Tebbutt, 1998الكيميائية )

اليواء، اذ ان درجة حرارة الماء ( اثناء مدة الدراسة، وقد يعزى ذلك الى التغاير اليومي في درجات حرارة 7الجدول )كما في  °م
 (. Al- Lami et al., 1997تتأثر بدرجة حرارة اليواء المحيط )

 يعبر التوصيل الكيربائي عمى نقل التيار الكيربائي اعتمادا عمى كمية االيونات الذائبة في الماء 
(Babiker and Mohammed, 2015 تشير النتائج الموضحة في ،)( بأن معدالت7الجدول )  قيم التوصيل الكيربائي 

( مايكرو سيمنز/ سم، ويعزى ارتفاع قيمة التوصيل الكيربائي الى زيادة طرح االمالح مع مياه 19.-781تراوحت ما بين )
؛ 8117المجاري، بينما يعزى انخفاض قابمية التوصيل الكيربائي الى تأثير عاممي التخفيف واالنتشار لمياه النير )الجيصاني، 

Amadi et al., 2010 ،8195؛ السراج.) 
خالل فترة الدراسة كما  N. T. U( 7.2اظيرت نتائج الدراسة ان اعمى معدل لمعكورة في عينات مياه النير وصل الى )

(، وقد يعزى ذلك الى ارتفاع مناسب المياه في النير فضاًل عن وجود المواد العضوية والمواد العالقة فضال 7الجدول )موضح في 
 (.8195االمطار )السراج، عن تساقط 

 Chemical propertiesالخصائص الكيميائية  .2

(، اظيرت نتائج الدراسة APHA, 2017مؤشرًا لمقدار التوازن بين حامضية وقاعدية المياه ) pHيعد االس الييدروجيني 
(، وقد يعزى ىذا نتيجة ..3-3.7( ان مياه النير تميل نحو القاعدية وقد تراوحت معدالتيا ما بين )7الجدول )الموضحة في 

لتصريف مياه الصرف الصحي بدون معالجة الى النير اثناء مروره في المدينة، اذ تقدر كميات مياه المجاري المصروفة الى نير 
 ( معدالت قيم المواد الصمبة الذائبة7الجدول )(. وأظيرت النتائج في 9555/ ساعة )طميع، 7م 2111دجمة اثناء مروره بالمدينة بـ 

ممغم/ لتر، ويعزى ذلك إلى تأثير طرح المخمفات الزراعية والمنزلية والصناعية الى  955-923الكمية لمياه النير إذ تراوحت ما بين 
 مياه النير.

 4.7( ان اقل معدل تركيز لألوكسجين المذاب في عينات مياه نير دجمة خالل مدة الدراسة ىو 7الجدول )أظيرت نتائج 
ممغم/ لتر وقد يعود السبب في زيادة تركيز االوكسجين المذاب الى التيوية الجيدة  5.7بمغ اعمى معدل لو  ممغم/ لتر، في حين

(، ويعد تركيز االوكسجين المذاب في 8118وسرعة التيار والخمط المستمر باإلضافة الى كثافة النباتات المائية )الالمي وآخرون، 
 (.8194مياه فضال عن أىميتو في الحياة المائية لمكائنات الحية )الصفاوي، الماء من المعايير الميمة لتقييم نوعية ال

الدراسة وقد يعزى ذلك الى النشاط الزراعي والمدني، فقد تراوحت  أشيراظيرت ايونات النترات تباينًا في تراكيزىا خالل 
تراكيزىا في عينات المياه المدروسة إلى زيادة  ( ممغم/ لتر، ويعزى ذلك إلى أن ارتفاع1.93-.1.1معدالت تراكيز النترات ما بين )

التحمل العضوي، بينما قد يعزى االنخفاض في تراكيز النترات الى استيالكيا من قبل النباتات الطافية والطحالب الموجودة في 
 (.8113؛ الزاممي، 8191منطقة الدراسة )الحمداني، 

(، 7الجدول )( ممغم/ لتر كما مبين في 9.97-1.79لدراسة ما بين )بمغ معدل تراكيز ايون االورثوفوسفات عمى مدى فترة ا
اذ انو تركيز الفوسفات في فضالت  وقد يعزى سبب ارتفاع تركيز ايون االورثوفوسفات الى فضالت المياه المصروفة الى النير،

اء بمساحيق الغسيل والمنظفات ذات (، فضاًل عن تموث الم9555ممغم/ لتر )الراوي،  91المياه السكنية لمدينة الموصل يصل الى 
التراكيز العالية من الفوسفات والتي تطرح دون معالجة الى النير، ومرور النير بأراضي زراعية واسعة تستخدم االسمدة الفوسفاتية 

(Khudair, 2013.) 
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ذلك الى الطبيعة الجبسية  ( ممغم/ لتر، وقد يعزى32.4-72.5ان معدل تركيز ايون الكبريتات في مياه النير تراوح ما بين )
لمصخور الرسوبية والتي تعد المصدر المباشر لمكبريتات الذائبة في المياه الطبيعية، فضاًل عن استخدام االسمدة الحاوية عمى 

 (..811الكبريتات خاصة في موسم الزراعة )طمك، 
( ممغم/ لتر، وتتصف 2..9-4.5اوح بين )( الى ان معدل تركيز ايون الكموريد تر 7الجدول )واشارت النتائج المبينة في 

(. وقد يعزى زيادة تركيز ايون الكموريد في مياه 9542امالح الكموريدات بقابميتيا العالية عمى الذوبان في الماء )السعدي وآخرون، 
سب عالية منو نير دجمة الى احتواء مياه الفضالت المنزلية والصناعية والزراعية ومياه المجاري المتدفقة الحاوية عمى ن

(Duggal, 2008.) 
 ،التوالي عمى( ممغم/ لتر 39-.7( و )987-45اما أيونًا الكالسيوم والمغنيسيوم فقد تراوحت معدالت تراكيزىا ما بين )

 (.8198ويعزى ذلك الى ما يضاف الى النير من المخمفات المختمفة من خالل المصبات المنتشرة عمى جانبي النير )خويدم، 
ت الصوديوم والبوتاسيوم من االيونات الموجبة الرئيسية المتواجدة في المياه الطبيعية، وبينت النتائج الموضحة في تعد ايونا

( ممغم/ لتر، في حين تراوح معدل تركيز ايونات 4..8-95.5( ان معدل تراكيز ايونات الصوديوم تراوحت ما بين )7الجدول )
( ممغم/ لتر. وقد يعزى سبب زيادة تراكيز ايونات الصوديوم والبوتاسيوم اثناء مسار 8..-8.2البوتاسيوم خالل فترة الدراسة ما بين )

 (.8197؛ السراج، 9555النير داخل المدينة الى ما يتمقاه النير من مصبات لمفضالت السائمة اثناء جريانو )الراوي، 
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 ة لمياه نهر دجمة والحدود الدنيا والعميا: معدالت قيم وتراكيز العوامل المدروس3الجدول 
 يارمجة (5) جسر الحرية (4) الجسر الثالث (3) الرشيدية (2) الكبة (1) الموقع

 ايمن وسط أيسر ايمن وسط أيسر ايمن وسط أيسر ايمن وسط أيسر ايمن وسط أيسر الصفة/ الصفة
درجة 
حرارة 
الماء 

 (°)م

Mean 92.7 92.7 92.7 92.7 92.7 92.9 92.7 92.7 92.9 92.7 92.7 92.9 92.2 92.7 92.2 
Min 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 99 91 99 

Max 

81 81 81 81 81 95 81 81 95 81 81 95 81 81 81 

 

E. C  

مايكروس
 يمنز/سم

Mean 723 722 722 781 721 7.4 739 723 723 .19 733 734 735 748 757 
Min 793 787 714 873 714 827 793 787 783 774 798 795 718 783 774 

Max 
..1 .89 .79 .95 .89 .85 .79 .87 .79 .75 ... .27 .79 ..4 .29 

العكورة 
N.T.U 

Mean ..7 ..3 ..4 7.7 7.9 7.7 7.4 ..2 8.1 7.7 7.. 7.7 ... 7.5 7.2 
Min 9.7 9.7 1.8 9.9 1.3 1.5 9.3 9.2 1.5 9.5 8.9 9.4 9.2 9.7 9.4 
Max 5.9 5.7 99.4 7.. 2.7 2.7 3.3 91 8.4 7.4 93.9 2.7 4.2 2.7 98.7 

pH 
Mean 3.7 3.7 3.7 3.. 3.7 3.7 3.. 3.. 3.. 3.7 3.. 3.7 3.. 3.. 3.. 

Min 3.9 3.8 3.8 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 3.1 2.3 2.3 
Max 3.5 3.4 3.4 3.5 4.1 4.8 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 

D.o  
 ممغم/لتر

Mean 5.7 5.8 5.9 5 4.5 4.3 4.3 4.5 4.7 4.7 4.2 5 4.4 4.3 4.7 
Min 3.. 3.8 2.4 3 3.9 3.. 3.8 2.8 2.. 3 3 3.8 3.. 3.. 3.. 
Max 99.. 91.4 91.2 91.2 99 5.4 91 91.2 91.. 91 91 91.. 91 91 5.4 

T. D. S 
 ممغم/لتر

Mean 94. 947 947 923 947 935 944 942 944 955 944 951 944 958 955 
Min 9.5 978 9.7 974 9.7 974 973 977 97. 975 9.3 971 9.8 97. 975 
Max 813 889 887 887 877 895 879 878 8.. 885 889 888 877 871 87. 

NO3
-3

  
 ممغم/لتر

Mean 1.99 1.13 1.13 1.15 1.1. 1.17 1.13 1.12 1.14 1.12 1.1. 1.93 1.15 1.1. 1.15 
Min 1.1. 1.119 1.17 1.17 1.117 1.113 1.1. 1.17 1.17 1.117 1.19 1.19 1.17 1.119 1.17 
Max 1.9. 1.97 1.98 1.99 1.9 1.15 1.9 1.99 1.97 1.98 1.9 1.4 1.94 1.9 1.92 

PO4
-  

 ممغم/لتر

Mean 1.7. 1.35 1.79 1.72 1.39 1.77 1.27 1.24 1.28 9.1. 9.1. 9.97 1.25 1.57 9.1. 
Min 1.98 1.14 1.99 1.9. 1.14 1.15 1.95 1.99 1.15 1.92 1.94 1.9 1.94 1.97 1.93 
Max 9.4 7.8 9.7 9.3 8.5 8.7 9.4 8.1 9.2 7.7 7.5 7.. 9.4 7.1 8.5 

SO4
-

 

 ممغم/لتر

Mean .7.7 72.5 77.. 72.7 .4.7 23.9 29.8 24.1 78.9 27.4 24.8 25.8 32.1 32.4 38.8 
Min 3.5 2.4 87.7 95.2 98.9 93.9 89.7 9..5 98.8 93.7 89.2 85.2 74.7 79.7 77 
Max 911 54 45.3 913 57.7 917 42.5 991 919 914.2 912.5 53.5 54.8 55.9 994.4 

Cl- 
 ممغم/لتر

Mean 5.. 91.4 91.4 9..9 91.7 99.2 98.2 98.4 4.5 9..2 99.. 98.7 98.. 98.5 98.7 
Min 3.5 3 3 5 3.5 3 5 4 7 3 2 2 2 4 7 
Max 98 93.5 98.5 83.5 93 95.5 93 88 91.5 8. 92 94 93 93 95 

 يارمجة (5) جسر الحرية (4) الجسر الثالث (3) الرشيدية (2) الكبة (1) الموقع
 ايمن وسط أيسر ايمن وسط أيسر ايمن وسط أيسر ايمن وسط أيسر ايمن وسط أيسر الصفة/ الصفة

Na +  
 ممغم/لتر

Mean 88.5 89.9 81.7 89.4 81 81 88.7 95.5 81.7 87.7 89.9 89.7 87.4 87 8..4 
Min 9. 98 99.7 97 99.7 99 97.7 98 98 95 9. 97 9. 9. 9. 
Max 77.7 87 83 8. 8. 87 7. 8. 8. 71 84 84 7. 85 77 

K
+ 

 ممغم/لتر

Mean 8.3 8.2 8.4 7.8 8.5 8.4 7.4 8.2 7.1 ..8 7.8 8.3 7.3 7.8 7.7 
Min 9.9 9.5 9.4 8.9 9.9 9.. 8 9.4 9.9 8.7 8.9 9.9 8.2 8.7 9.5 
Max ... 7.4 7.2 ..9 . 7.2 2 7.2 ..4 2.8 7.4 7.7 7.7 7.7 7.8 

Ca 
+
  

 ممغم/لتر

Mean 51 57 911 91. 55 45 995 997 915 914 999 99. 992 989 987 
Min 27 38 2. 41 2. 21 59 34 24 4. 42 4. 33 48 58 
Max 987 995 927 977 972 973 949 9.7 9.. 937 927 9.2 947 937 923 

Mg 
+
  

 ممغم/لتر

Mean  29 73 22 2. 2. 39 74 21 21 24 73 27 21 7. 7. 
Min .1 .4 .4 .4 78 .4 .. .4 78 78 .1 .4 .1 .. .1 
Max 41 32 59 41 59 58 32 38 38 49 38 49 44 24 24 
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 Environmental Indicesاالدلة البيئية  .3

 دليل نوعية المياه لغرض الشرب .1

( الى ان اغمب عينات نير دجمة تصنف .الجدول )( الكندي لغرض الشرب في CWQIنوعية المياه ) نتائج دليلأظيرت 
بأنيا مياه ذات نوعية )جيدة( باستثناء الموقع الرابع )جسر الحرية( حيث صنفت المياه فيو بأنيا )معتدلة(، وسجمت اعمى قيم الدليل 

في الموقع الرابع جسر الحرية. وقد بينت نتائج الدراسة بأن  32.3في الموقع الثاني )الرشيدية(، في حين سجمت اوطأ قيمة  59.8
المتغيرات التي لم تكن ضمن حدود المعايير القياسية باستمرار ىي تراكيز الفوسفات حيث انيا تجاوزت المعايير القياسية بينما 

لقياسية في بعض االحيان. وان نوعية مياه نير دجمة تبدأ بالتدىور اثناء مرور النير داخل مدينة تجاوزت العكورة المعايير ا
؛ المشيداني وجاسم، Al- Obaiday et al., 2010)النير الموصل، وىذا نتيجة لتأثير المموثات المختمفة التي تصب في 

8198.) 
 دة( وىذه النتيجة تتفق مع ما اشار اليو كل من الجي -وقد تباينت قيمة الدليل ما بين النوعية )المعتدلة

( ومن خالل النتائج يتبين ان مياه النير ال تصمح لالستيالك المباشر ألغراض Salman et al., 2015؛ 8193)الحديدي، 
 (.8197الشرب اال بعد معاممتيا وتصفية المياه من قبل محطات االسالة، وىذا يتفق مع ما توصمت اليو )العبيدي، 

 ليل نوعية المياه لغرض صيانة االنهارد .2

( ان عينات نير دجمة تصنف ضمن .الجدول)اظيرت نتائج دليل نوعية المياه الكندي لغرض صيانة االنيار في 
( في 42.7في الموقع الثالث لمنير )الجسر الثالث(، بينما اقل قيمة لمدليل ) 55.2الجيدة(، اذ ان اعمى قيمة لمدليل  -)الممتازة

(. وبينت نتائج الدراسة الحالية بأن تراكيز الفوسفات قد تجاوزت المعايير .الجدول )ع الرابع )جسر الحرية( كما موضح في الموق
القياسية بشكل مستمر، اما باقي المتغيرات لم تتجاوز المعايير القياسية. ومن خالل النتائج نستنتج ان مياه النير تصمح ألغراض 

 (.8193مع ما توصمت اليو دراسة )الحديدي، صيانة االنيار وىذا يتفق 
 

 لمصادر مياه دجمة في المواقع الخمسة المدروسة CWQIقيم : 4الجدول 
 

 لمياه الشرب WQIمعدل قيم  لصيانة االنهارWQI معدل قيم  المواقع المدروسة
 Sit 1 51.8 59.9الكبة 

 Sit 2 51.8 59.8الرشيدية 
 Sit 3 55.2 51.5الجسر الثالث 

 Sit 4 42.7 32.3سر الحرية ج
 ..Sit 5 43.7 47يارمجة 

 49 45.9 المعدل لجميع المواقع المدروسة

 
 االستنتاجات

 (.4.7-2.7كانت ضمن الحدود المسموح بيا في مواصفات مياه الشرب وضمن المدى ) pHان قيم االس الييدروجيني  .9

 بينت نتائج الدراسة ان مياه نير دجمة ذات تيوية جيدة. .8

جيدة( ويجب ان تتم معالجتيا قبل  –نت نتائج الدراسة ان مياه نير دجمة ضمن مدينة الموصل بانيا ذات نوعية )معتدلة بي .7
 استعماليا لمشرب.

 الجيدة( لغرض صيانة االنيار. –تندرج مياه النير اثناء جريانو في مدينة الموصل ضمن نوعية المياه )الممتازة  ..
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 المصادر العربية
(. االنعكاسات السمبية لمياه المطروحات المدنية والصناعية لمدينة الموصل عمى نوعية مياه 8117نوزت خمف خدر )الجيصاني، 

 رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة الموصل، العراق. نير دجمة.

القيارة لالستخدامات (. تقييم نوعية مياه نير دجمة في المنطقة الواقعة بين سد الموصل و 8193الحديدي، آمنة فارس فرحان )
 رسالة ماجستير، كمية عموم البيئة وتقاناتيا، جامعة الموصل، العراق. المختمفة.

(. دراسة بيئية وتشخيصية لمطحالب في مقدمة السد ونير دجمة قبل دخولو مدينة 8191الحمداني، عبد الودود شاكر محمود )
 راق.الموصل. رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة تكريت، الع

(. تأثير مياه الصرف الصحي عمى نوعية مياه نير ديالى ضمن مدينة بعقوبة. المجمة العراقية لمعموم، 8198خويدم، كريم حسين )
53 (9 ،)997-98.. 

-52 ،2(. بعض مظاىر التموث في نير دجمة في مدينة الموصل. مجمة ابحاث البيئة المستدامة، 9555الراوي، ساطع محمود )
24. 

 .82-95 ،(7)3(. التغيرات الشيرية لبعض العوامل البيئية لمياه نير الغراف. مجمة ذي قار، 8113، طالب فميح حسن )الزاممي

(. بعض المؤشرات النوعية لمياه نير دجمة في مدينة .819الراوي، ساطع محمود ) ؛جانكير، منى حسين ؛السراج، ايمان سامي
 .79-88 ،(9)25دين، دراسة استداللية. مجمة عموم الراف -الموصل

(. دراسة تموث نير دجمة بالمخمفات المختمفة ضمن مدينة الموصل وتأثيرىا في عدد من 8197السراج، ايمان سامي ياسين )
 االسماك المحمية. اطروحة دكتوراه، كمية العموم، جامعة الموصل، العراق.

ة لمصب نير الخوصر وتأثيرىا عمى نوعية مياه نير دجمة (. دراسة الخصائص الفيزيوكيميائي8195السراج، ايمان سامي ياسين )
 .45-33 ،(7) 22مجمة عموم الرافدين،  ضمن مدينة الموصل.

دار الكتب لمطباعة والنشر، مركز  (. عمم البيئة المائية.9542الحصان، ليث عبد الجميل )؛ قمر ،نجم؛ السعدي، حسين الدىام
 بحوث البحار، جامعة البصرة، العراق.

( لتقييم جودة المياه ألغراض الشرب: دراسة CCME WQI(. تطبيق المؤشر الكندي )8194اوي، عبد العزيز يونس طميع )الصف
 .818-957 ،(7)22حالة جودة المياه الجوفية في ناحية المحمبية/ محافظة نينوى. مجمة عموم الرافدين، 

ئية والعناصر الثقيمة المطروحة في نير دجمة ضمن مدينة (. دراسة بعض المموثات الكيميا8198الطائي، امان عادل مولود )
 الموصل وتأثيراتيا البيئية. رسالة ماجستير، كمية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق.

(. دراسة بيئية وبكتريولوجية لمياه الصرف الصحي لمصب قره سراي في مدينة الموصل وبعض تقنيات 8198طمعت، ريم اياد )
 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الموصل، العراق. المعالجة.

مجمة العموم  (. تحديد المموثات في مياه ينابيع وادي حقالن ودراسة تأثيرىا عمى نير الفرات..811طمك، محمد عبد الكريم )
 .37-29 ،(5واليندسة، )

مجمة التربية  ة والسكنية جنوب مدينة الموصل.(. تموث مياه نير دجمة ببعض الفضالت الصناعي9555طميع، عبد العزيز يونس )
 .29-79 ،35والعمم، 

(. تأثير نوعية مياه نير دجمة الخام في اداء وحدات محطات تصفية المياه في محافظة نينوى. 8197العبيدي، مروة بدر فالح ) 
 رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة الموصل، العراق.

(. التأثيرات البيئية لذراع 8118الدليمي، عامر عارف )؛ محسن، كاظم عبد االمير؛ انمار وىبيصبري، ؛ الالمي، عمي عبد الزىرة
-988 ،(7) 2الثرثار عمى نير دجمة الخصائص الفيزيائية والكيميائية. المجمة العممية لمنظمة الطاقة الذرية العراقية، 

972. 
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خواص نير دجمة لممنطقة المحصورة بين مدينة الموصل  (. دراسة بعض8198جاسم، عمي احمد )؛ المشيداني، يحيى داؤود
 .23-72(، .) 23وحمام العميل. مجمة عموم الرافدين، 

( التحديث الثاني. مجمس الوزراء الجياز 93.القياسية لمياه الشرب رقم ) (. المواصفة8119المواصفة العراقية لمياه الشرب )
 المركزي لمتقييس والسيطرة النوعية.

(. تأثير كيمياويات مطروحات بعض المستشفيات في مدينة الموصل عمى المعالجة 8117ينة فخري اسماعيل )الياشمي، ز 
 البايولوجية لمياه الفضالت. رسالة ماجستير، كمية اليندسة، جامعة الموصل، العراق.
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ABSTRACT 

The quality of the water of the Tigris River passing through the city of Mosul was studied, 

starting from the Kubba area in the north to the Yarmajah area in the south, and the Tigris River is 

the only water resource for the city. The Physical and Chemical propertiesof river water was 

conducted, which included (water temperature, pH, electrical conductivity, total dissolved solids, 

turbidity, dissolved oxygen and some positive and negative ions), and the Canadian Water Quality 

Index = (WQI) was used to express the quality of river water. Tigris as it passes in the city of 

Mosul. The results indicated that the water of the Tigris River passing through the city of Mosul 

tends towards alkalinity, and the river water has good ventilation, as the average dissolved oxygen 

values ranged between (8.3-9.3) mg / liter. The ions of nitrates, orthophosphates, sulphates and 

chlorides showed a variation in their concentrations during the study period. The rates of sodium 

and potassium ion concentrations ranged between (19.9-24.6) and (2.6-4.2) mg / liter, respectively. 

The studied water was classified as (good - moderate) for drinking, as the values of the water 

quality index ranged between (76.7-91.2). The index values ranged between (86.3-99.6) and the 

water was classified as excellent too good for the river conservation system. 
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