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 الممخص
 مناطق جنوب قضاء تمعفرالدراسة عمى اختيار مياه خمسة ابار من اشتممت      

الشرب واالستخدامات المنزلية  عشوائيًا لتقييم نوعيتيا وتحديد مدى مالءمتيا ألغراض
المواد الذائبة و ريق دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية )درجة الحرارة طعن  المختمفة

بيق معامل طفة الى االيونات الموجبة والسالبة( وتوالدالة الحامضية إضا الصمبة الكمية
بينت نتائج الدراسة ان درجة حرارة الماء كانت ثابتة و  ،عمييا( WQI) نوعية المياه

 1186 (TDSالمواد الذائبة الصمبة الكمية ) فيما تراوحت قيم ،نسبيًا طول مدة الدراسة
نما انخفض تركيز بي 5في البئر  لتر ممغم/ 1859الى  1في البئر  ممغم/لتر

في حين ارتفعت قيم العسرة  1في البئر  لتر ممغم/ 1.2االوكسجين المذاب الى معدل 
تراوحت  ،عمى التوالي لتر ممغم/ 840و لتر ممغم/ 1530الكمية والكبريتات الى حدود 

( 0.02-1.33ووقعت قيم الفوسفات بين ) لتر ممغم/ (13.8 – 1.2قيم  النترات بين )
اشارت نتائج . ب امتزازه بالمعادن الموجودة بالصخور حول المياه الجوفيةلتر بس ممغم/

( وتعد المياه المدروسة 125 -109الى تراوح القيم بين ) (WQI) معامل نوعية المياه
بسب  الشرب واالستخدامات المنزلية المختمفة من الصنف الرديئة االستعمال ألغراض

االبار  والكبريات لمياه (TDSبة الكمية )الذائبة الصم ارتفاع كل من قيم المواد
 المدروسة.

 

 .(WQI)معامل نوعية المياه  الشرب،نوعية مياه  ابار،مياه  الدالة:الكممات 
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 المقدمة
يتم الحصول عميو بشكل أساسي من مصدرين، المياه السطحية و  كائن حي ايحياة  في الرئيسيعنصر الماء يعد ال        

يمكن الشرب، الذي يعد خزان المياه الطبيعي الثمين، و ثمث سكان العالم يستخدمون المياه الجوفية ألغراض  وحواليوالجوفية، 
ومن جية اخرى فيناك (.  2021et alHamad ,.) بسيولة نيلمدالوصول إليو لالستخدام او ويمكن  ةمناآلمياه لم ااعتباره مصدر 

عدم توجيو قدر وافر من االىتمام و  في نوعيتِو نتيجة لالستغالل الواسع لو وترشح المخمفات اليو وترد  تناقص في ىذا المورد الحيوي 
 مع وجودعدم االىتمام بيا، تدىورًا كبيرًا في اآلونة األخيرة لفي قضاء تمعفر شيدت مصادر المياه الجوفية . و (2019 ،بو )محمد

عدد عدم وصول مياه االسالة الى فضال عن حاجة متزايدة لمموارد المائية بسبب النمو السكاني والتطور الصناعي واالقتصادي، 
ى المياه الجوفية كمصدر اساسي لمشرب واالستخدامات المنزلية واعتماد السكان عمجنوب القضاء  مناطقوخصوصًا مناطق من ال
 مفة.المخت

التأثيرات المتداخمة لمختمف  النعكاسمقياس  عمى انو Water Quality Index (WQI)معامل نوعية المياه  يعرف 
بدل الكم اليائل من القيم والتي تكون  ةالمدروس هايعد وسيمة كفؤة إلعطاء قيمة واحدة تمثل نوعية الميالصفات النوعية لممياه، و 

عمى مستوى العالم وأجريت عمميات  WQIمعامل  ( ولقد انتشر استخدام2018 ،ص )قبالنمفيومة من قبل المختص وغير المخت
.توجد العديد من الدراسات التي تناولت دراسة المياه الجوفية في محافظة نينوى  (2018 ،)الحمدانيلو بشكل كبيرتطوير وتحوير 

ابو ماريا في قضاء تمعفر التي قامت بتحديد مدى مالءمة (  لنوعية المياه الجوفية في قرية 2018،منيا دراسة )الصفاوي واخرون
( لتقييم نوعية et al Talat,. 2019وكذلك دراسة ) WQIالمياه الجوفية لالستخدامات البشرية باالعتماد عمى معامل نوعية المياه 

نوعية المياه المدروسة بسب  مياه ابار الجانب االيسر لمدينة الموصل باستخدام معامل نوعية المياه والتي خمصت الى تدىور
( لنوعية المياه الجوفية 2020 ،ارتفاع قيم التوصيل الكيربائي والعسرة الكمية والكبريتات لممياه المدروسة ودراسة )اليوزبكي وسميمان

 ديئة.لمناطق شمال شرق مدينة الموصل وصالحيتيا لالستخدام المدني والتي بينت ان غالبية المياه المدروسة ذات نوعية ر 
 المدنيةتمعفر لمشرب واالستخدامات قضاء مناطق جنوب مختارة عشوائيا وتيدف ىذه الدراسة الى تقييم نوعية مياه ابار 

المدنية فضال عن بيان اىمية استخدام موديالت نوعية المياه الختبار نوعية المياه المدروسة ومدى صالحيتيا لالستخدامات 
 .المختمفة

 
 ق العملائطر المواد و 

الشكل  تم جمع العينات المائية من خمس ابار مختارة من جنوب قضاء تمعفر شمال غرب محافظة نينوى وكما موضح في        
احدة من أشير وبمعدل عينة و  ةلمدة اربع 2021وربيع عام  2020جمعت العينات خالل فصل الشتاء لعام . اذ (1الجدول )( و1)

العينات  جمعت (،5جدول)القياس عدد من الصفات الفيزيائية والكيميائية  تم (APHA, 2017) باالعتماد عمى .كل بئر شيرياً 
باستعمال قناني بولي اثمين نظيفة والتي يتم غسميا بماء العينة قبل ممئيا بينما يتم جمع العينات الخاصة بتقدير االوكسجين المذاب 

ات المنغنيز ثم محمول يوديد االزايد عند الموقع بمحمول كبريت وتثبيتوتر يميمم  250سعة  االوكسجين الزجاجيةقناني  بوساطة
 موقعيًا. فضال عن قياس درجة حرارة اليواء والماء .القاعدي عمى التوالي



 ............ق جنوب قضاء تمعفرطالتقييم النوعي لمياه ابار مختارة من منا
 

3 

 
  ( Googleمواقع اخذ العينات )اعداد الباحثين باالعتماد عمى خرائط  :1الشكل 

 
 مواقع االبار المدروسة: 1 الجدول
تسمسل 

 البئر
 الحي

 العمق/م وقعالم

 خطوط العرض خطوط الطول

E  "36 27' 42 حي الجزيرة 1
o N  "56 21' 36

o 22 

E  "57 27' 42 حي الجزيرة 2
o N  "44 21' 36

o 25 

E  "37 27' 42 حي الجزيرة 3
o N  "32 21' 36

o 22 

E  "58 26' 42 حي الخضراء 4
o N  "14 20' 36

o 27 

E  "09 27' 42 حي الخضراء 5
o N  "37 21' 36

o 30 

 
( لتحديد نوعية المياه 2الجدول )عمى أحد عشر معيارا مدروسا والموضحة في  Subindexكما تم تطبيق الموديل الفرعي 

لكل معيار مدروس  wiالخطوة االولى بتحديد وزن  تبدأاذ . (Al-Shanona et al., 2020المدروسة وكما في الخطوات التي )
صحة التراكمي في الجسم والخطر عمى  لتأثيرىا، فالنترات مثال حددت بالوزن خمسة (1-5تراوح بين )وحسب اىميتو النسبية وت

( كما ىو مبين في Al-Saffawi et al., 2018االنسان بينما حدد لمفوسفات الوزن واحد لمحدودية وجوده في المياه الجوفية )
 حسب القانون الرياضي Relative weigh( بعد ذلك يتم حساب الوزن النسبي 2الجداول )

                            (1 ........ )                Wi=      
 مجموع اوزان الصفات :: وزن الصفة     wi          : الوزن النسبي Wi: اذ يمثل كل من

 باستعمال القانون الرياضي  Quality rating (Qi)التالية ايجاد قيم معدل النوعية خطوة ثم يتم في ال
                (2.......)            Qi=      

 ( WHO ،2004) التركيز القياسي لمصفة وحسب :Si المقاسة وقيمة الصفة  :Ci اذ يمثل كل من
 

 وكما يمي WQIدية لمعامل النوعية حساب القيمة العد والذي عمى اساسو يتم Subindex (SLi)يتم حساب المعامل الفرعي ثم 
Sli= Wi  Qi  ........            (3)                   
WQI= Sli                ........ (4) 
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 لمشرب لحساب معامل نوعية المياه والوزن النسبي المستخدمة الصفات القياسية واوزانالحدود : 2 الجدول
 Wi الوزن النسبي wi اوزان الصفات *siالحدود القياسية  مدروسالمعيار ال

TDS 1000 4 0.117647059 

DO 5 3 0.088235294 

pH 6.5 – 8.5 5 0.147058824 

T. Alkalinity 150 2 0.058823529 

T. Hardness 500 3 0.088235294 

Ca 200 2 0.058823529 

Mg 150 3 0.088235294 

NO3 50 5 0.147058824 

PO4 10 1 0.029411765 

SO4 250 3 0.088235294 

Cl
- 250 3 0.088235294 

    34=   1= 

 (WHO ،2004بدون وحدة حسب ) pHعدا *بوحدة ممغم/لتر 
 ((Al-Shanona et al., 2020  ( لتصنيف نوعية المياه3مع الجدول ) WQIويتم مقارنة القيمة العددية لمعامل النوعية 

 

 (WQIتصنيف نوعية المياه لمشرب واالستخدامات المنزلية المختمفة حسب قيم ) :3جدول ال
 > WQI > 50 99 – 51 199 – 100 299 -200 300قيمة 

 غير مناسبة رديئة جد رديئة جيدة ممتاز نوعية المياه

      ( Al-Shanona et al., 2020) 
 النتائج والمناقشة

عمى درجة ذوبانية الغازات واىميا غازّي  عكسياً  ىام في نوعية المياه فيي تؤثر لدرجة حرارة المياه تأثير:  الحرارة درجة       
 تراوح  عدل درجة حرارة المياهان م (4الجدول)النتائج المبينة في  اظيرت( 2018 ،االوكسجين وثنائي اوكسيد الكاربون )الحمداني

في الموقع  oم 25و oم 21( قيم درجة حرارة المياه في الموقع الخامس 5الجدول )في  لنتائجاظيرت ابينما  o( م23-24بين )
واظيرت  (2018 ،مستقرة لعمق االبار وعدم تأثرىا بدرجة حرارة اليواء )كنو واخرون ةالجوفي ياهالمحيث تبقى درجة حرارة الثالث 

 .بحسب فصول السنة oم (26 -18اليواء )( الى تراوح قيم درجة حرارة 5الجدول )النتائج المبينة في 
 

 ا زاءهالمؤشر ا ا( عدممغم/لتر) المدروسة بوحدةعينات المياه  نتائج تحميلمعدالت  :4الجدول 

 الموقع   
 المعيار

1 2 3 4 5 

 23 23 23 24 23 (oم) حرارة الماء

 23 22 23 24 21 (oم) ءايو حرارة ال

TDS 1423 1490 1628 1585 1634 

D.O. 1.2 2.5 3.7 4.5 4.2 
 pH     7.05 7.52 7.34 7.64 7.42بدون وحدة

T.A 230 340 320 310 290 

T.H 875 1020 1133 990 1310 

Ca 234 301 329 295 376 

Mg 71 65 75 62 91 

NO3 7.8 6.4 12.5 7.6 8.9 

PO4 0.89 0.53 0.11 0.08 0.19 

SO4 520 632 570 710 560 

Cl
- 43 64 35 31 51 
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لمؤشر ا اعد لتر نتائج تحميل الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعينات المياه المدروسة بوحدة ممغم/ وأدنىاعمى  :5الجدول 
 إزاءها 

 الموقع       
 المعيار

1 2 3 4 5 

 (oم) حرارة الماء

 21 22 22 22 23 ادنى

 24 24 25 24 24 اعمى

  (oم)حرارة اليواء 
 19 19 18 18 19 ادنى

 26 24 25 26 25 اعمى

TDS 

 1302 1200 1204 1187 1186 ادنى

 1859 1760 1809 1720 1650 اعمى

D.O. 
 

 2.3 3.5 2.4 1.2 0 ادنى

 5.3 5.6 5.2 3.7 2.6 اعمى

pH 

 بدون وحدة

 7.17 7.30 7.26 7.40 7.01 ادنى

 7.55 7.80 7.45 7.60 7.09 اعمى

T.A 

 270 250 310 320 240 ادنى

 310 330 350 370 260 اعمى

T.H 
 

 970 600 750 720 780 ادنى

 1530 1320 1400 1200 970 اعمى

Ca 

 ادنى
208 204 212 188 300 

 اعمى
252 420 440 444 452 

Mg 

 ادنى
56 37 54 32 54 

 اعمى
85 102 95 92 109 

NO3 

 

 6.3 4.8 7.4 3.9 1.2 ادنى

 13.8 9.3 23.5 12.7 18.5 اعمى

 
PO4 

 

 0.05 0.02 0.07 0.38 0.22 ادنى

 0.35 18 .0 0.14 0.79 1.33 اعمى

SO4 

 

 340 560 422 569 378 ادنى

 675 840 723 789 645 اعمى

Cl
- 

 ادنى
24 32 20 13 42 

 اعمى
76 92 60 46 82 
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ليا وظيفة ميمة في تحديد  من اىم العوامل التي : تعدTotal dissolved solids(TDSالمواد الذائبة الصمبة الكمية )
مة المياه لمشرب واالستخدامات البشرية فيي كمية المواد العضوية وغير العضوية الموجودة في المياه وتعطي صورة عن ءمدى مال

 (5لتر في الموقع ) ( ممغم/1634( وقد بينت النتائج  ارتفاع قيميا لتبمغ معدالتيا ) 2019،مدى وجود االمالح في المياه )محمد
ذوبان االمالح من الصخور المحيطة بالمياه الجوفية اما يعزى الى ( وسبب ارتفاع تراكيز المواد غير العضوية 4الجدول )وكما في 

 (.2019، ارتفاع المواد العضوية فيعود الى االنشطة البشرية والصناعية والزراعية )محمد
فكرة اولية حول نوع المياه فانخفاض قيمو  رامعييمنح ىذا ال :Dissolved Oxygen (DO)االوكسجين المذاب في الماء        

يؤدي الى االضرار في الحياة المائية فقد تنشط البكتيريا الالىوائية وتغيير مسارات تفاعالت المواد العضوية وانتاج مكونات مموثة 
            معدالت القيم الى مستويات حرجة لتكون( الى انخفاض 4الجدول )( وتشير النتائج المبينة في 2019المائية )السراج،  لمبيئة
فضال عن لتر في الموقع االول والذي يعود الى عدم االحتكاك مع اليواء الجوي وارتفاع درجات حرارة المياه نسبيا  ممغم/ 1.2

 (.Jaafer and Al-Saffawi, 2020)في المواقع المدروسة زيادة تركيز االمالح 
                                     الييات المموثاه ومدى وصول المياميمًا لتحديد جودة  اتعد مؤشر  :pH مضيةالحالة الدا        

(Dalaas and Abduljabar,2018 وقد )الول الموقع ا( في 7.01لقيم بين )اوح الى تر ا( 5لجدول ا)لمبينة في ائج النتارت اشا
                 تاربونالكاعمى  اء صخورىاحتو اة بسب طلبسياعدية القاقية نحو العر اه الميابع وتميل معظم الر الموقع ا( في 7.80لى )ا

 .(2019،رالجبان وعبد ا)نعم
 اعدية الكميةلقا وح قيمالى تر ا( 5 لجدولا)لمبينة في ائج النتارت اشا :Total Alkalinity( T.A) اعدية الكميةلقا         

 230( بين4الجدول )في  المعدالت كماوحت اتر  اني بينمالثالموقع افي  لتر ممغم/ 370لى االول الموقع افي  لتر ممغم/ 240بين
زنة الخالصخور الى تعرية اه المياعدية الرئيسي لقالسبب اويعود  نيالثالموقع افي  لتر ممغم/ 340لى االول الموقع افي  ممغم/لتر

  .(Al-Saffawi et al., 2018) لشرباه امض لميالحالح و الماعم طلافة اضالتي ستعمل عمى الجوفية و اه الممي
: Total hardness (T.H) and calcium ,magnesium ions (Ca, Mg)العسرة الكمية وايوني الكالسيوم والمغنيسيوم        

سراف في المنظفات تنتج العسرة بشكل عام من اكثر من ايون لكن ابرزىا ايونّي الكالسيوم والمغنيسيوم فمن سمبيات عسرة المياه اال
الشرب الحاوية عمى ايوني  والصوابين ومع ذلك فميا فوائد صحية اذا لم تتجاوز الحدود المسموح بيا حسب المحددات العالمية فمياه

 وقد اشارت النتائج المبينة  (Al-Araji, 2019لاليونين ) الغذائية االحتياجات إجمالي من قميمة تعطي كمية الكالسيوم والمغنيسيوم
لتر  ممغم/ 1310( الى بموغ معدل تراكيز العسرة الكمية وايونات الكالسيوم والمغنيسيوم في الموقع الخامس الى 4الجدول )في 

 لتر عمى التوالي. ممغم/ 91لتر و ممغم/ 376و
تصل الييا من  المائية اذالنيتروجين غير العضوي في البيئة  ىي الشكل السائد لمركبات :Nitrates (NO3) نتراتال       

 ممغم/  6.4معدل النترات بين ( تراوح4الجدول )( وقد بينت النتائج في 2018،مخمفات االنسان المنزلية والزراعية )عميا واخرون
 لتر في الموقع الثالث. ممغم/ 12.5لتر في الموقع الثاني و

 شائع في التربة والصخور والرواسبعنصر غذائي ضروري لجميع الكائنات الحية، و :  Phosphate(PO4)الفوسفات      
(., 2020et alLanjwani  وقد اشارت النتائج المبينة في )( و4 الجدول ) ( الى تراوح معدالتو  في عينات المياه 5الجدول )

ية لتر وىو بتراكيز قميمة في المياه الجوف (  ممغم/0.02-1.33لتر وبتراكيز تراوحت بين ) ( ممغم/0.08-0.89المدروسة بين )
 ( 2020et alKent ,.لترسبو و ادمصاصو بالمعادن الموجودة بالصخور حول المياه الجوفية )

، نتيجة لعمميات الغسل واالذابة لمصخور الحاوية عميو واكسدة الكبريت الجوفية: توجد في المياه Sulfate( SO4الكبريتات )      
ه في المياه بنسب عالية يسبب العديد من االمراض وخاصة االسيال ووجودالصرف الصحي  الجوفية من مياه مياهوقد يصل الى ال

( الى تراوح 4الجدول )( وقد اشارت النتائج المبينة في 2020et al  Martínez-Torres ,.) واضطرابات الجياز اليضمي
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          لتر كمت في  م/( ممغ340-840لتر وبتراكيز تراوحت بين ) ( ممغم/520-710معدالتو في عينات المياه المدروسة بين )
 .(5الجدول )

Chlorides (Clالكموريدات 
-
ة من الصخور الخازنة لممياه الجوفية بفعل من مصادر طبيعياما الجوفية : تصل الى المياه ( 

( 4 الجدول)اظيرت النتائج المبينة في  ،( 2021et alHamad ,.) المنزلية مياه الصرف الصحي والنفاياتمن و ا ،عوامل التعرية
 ( ممغم/31-64لتر وبمعدالت تراوحت بين ) ( ممغم/13-92( ان قيم الكموريد تراوحت في عينات المياه المدروسة بين )5الجدول )و

 .لتر
 

 المختمفة المدنيةستخدامات لال تقييم نوعية المياه
وذلك لدقتو في  Sub indexرعي من نوع المعامل الف  Water Quality Index (WQI)تم اختيار معامل نوعية المياه         

عمى  WQI معامل نوعية المياهبيق طت( وقد اشارت نتائج 2020et alShanona -Al ,.اء قيمة وزنية لكل معيار مدروس )طاع
د مموال( Sli( بسب ارتفاع قيم )1في مياه البئر ) 125( الى بموغ قيم المعامل الى 6الجدول )احد عشر معيارًا مدروسًا والمبينة في 

( والذي ادى بالتالي الى 1وكذلك االوكسجين المذاب والكبريات في عينات المياه المدروسة لمبئر ) (TDSالذائبة الصمبة الكمية )
( نجد ان كل المياه المدروسة ذات نوعية رديئة لمشرب 2الجدول )( وبالرجوع الى WQIرفع قيم معامل نوعية المياه )

والكبريات لمياه االبار المدروسة والتي  (TDSممواد الذائبة الصمبة الكمية )ل( Sliبسب ارتفاع قيم ) واالستخدامات المنزلية المختمفة
 .WQIنتج عنيا رفع قيم 

 
 عينات المياه المدروسة(  لSli( والمعامل الفرعي )Qiقيم معدل النوعية )( 6الجدول )

 لموقعا
 ر   المعيا

1 2 3 4 5 
Qi Sli Qi Sli Qi Sli Qi Sli Qi Sli 

TDS 142 16.7 149 17.5 163 19.2 159 18.7 163 19.18 

D.O. 417 36.8 200 17.65 135 11.91 111 9.8 119 10.5 

pH 94 13.8 100 14.71 98 12.4 102 15 99 14.56 

T.A 153 9 226 13.29 213 12.53 207 12.17 193 11.35 

T.H 175 15.4 204 18 227 20 198 12.47 262 23 

Ca 117 6.88 150 8.82 165 9.7 148 8.71 188 11.06 

Mg 47 4.14 43 3.79 50 4.41 41 3.62 61 5.38 

NO3 16 2.35 12.8 1.88 25 3.68 15.2 2.23 17.8 2.62 

PO4 9 0.265 5.3 0.156 1.1 0.032 0.8 0.024 1.9 0.056 

SO4 208 18.4 253 22.32 228 20.12 284 25.05 224 19.77 

Cl
- 17 1.5 25.6 2.26 14 1.235 12.4 1.09 20.4 1.8 

WQI 125 120 115 109 119 

  
 االستنتاجات والتوصيات

ان مياه ابار المنطقة المدروسة غير مالئمة لمشرب واالستخدامات المدنية وذلك لتميزىا بارتفاع  نستنتج من الدراسة الحالية
 .ية المحددة من قبل منظمة الصحة العالميةتراكيز اغمب المعايير المدروسة وتجاوزىا لمحدود القياس

 ومن ىذا نوصي 

  .االمالح من مياه االبار وتحسين نوعيتيا إلزالةق المختمفة ائاستخدام الطر  -1
 .طقوبقية المنا لفت نظر الجيات المعنية إليصال مياه االسالة الصالحة لمشرب وبشكل مستمر لمناطق الدراسة -2
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 المصادر العربية
لتقييم مياه االبار في بعض احياء مدينة  WQIتطبيق معامل نوعية المياه (. 2018) حسيناحمد شياب احمد  ي،الحمدان

 العراق. الموصل،جامعة  الصرفة،لتربية لمعموم اكمية  ماجستير،. رسالة الموصل
ىا عمى نوعية مياه نير دجمة دراسة الخصائص الفيزيوكيميائية لمصب نير الخوصر وتأثير  .(2019ايمان سامي ياسين ) السراج،

  . 89-77 ،(3) 28،مجمة عموم الرافدين .الموصلضمن مدينة 
تقييم خصائص نوعية  (.2018)نور ميسر صادق  ،السردار ؛ريم عدنان عبد الرزاق ،الشنونة ؛عبد العزيز يونس طميع الصفاوي،

محافظة نينوى. مجمة التربية  تمعفر،اء قض ماريا،( لبعض مصادر المياه في قرية ابو WQIالمياه وحساب معامل )
 .98 -81 ،(3)27والعمم. 

كيز بعض الشوارد في المياه الجوفية ادارسة تر  (.2018) رماز ناصر،شريف بدر؛  حايك،عادل؛  ،تميم احمد؛ عوض عميا،
 .31-45،(6) 40 .مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية .جبمةيل ض الشرب في ساألغر 

نوعية  تباستخدام موديال مدينة الموصل من بار بعض أحياءآتقييم الواقع النوعي لمياه (. 2018)عبد الباري يونس حسين  قبالن،
 العراق. تكريت،جامعة  العموم،كمية  ماجستير،. رسالة (WQI)المياه 

ارنة بعض صفات مياه الزاب (. مق2018عائشة وميض ) العمري،محمود اسماعيل محمد؛  الجبوري،المنعم محمد عمي؛  عبد كنو،
 .222 – 212 ،(5) 27مجمة عموم الرافدين  .منواالسفل مع تجمع لمياه جوفية قريبة 

 – 68 ،(4) 30 .(. مجمة كمية التربية لمبنات2017تقييم مياه الخام والشرب لُمحافظة ديالى لسنة )(.  2019نجمة عجيل ) محمد،
92. 

 البالج منطقة في دجمة لمياه نير والكيميائية الفيزيائية الخصائص دراسة .(2019عباس ) رياض ،رعبد الجبانزىان؛  عيود نعمان،

 .26 -  9،(2)6 .روحة لمعموم البيئيةطاالمجمة . والزالية
(. تقييم نوعية المياه الجوفية لمناطق مختارة شمال شرقي مدينة الموصل 2020عمي محمد ) ،سميمان ؛قتيبة توفيق ،اليوزبكي

 .126 -107 ،(1) 20المجمة العراقية الوطنية لعموم االرض  والزراعية،ا لالستخدامات المدنية وصالحيتي
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Qualitative Evaluation of Selected Well Water from the South Areas of Tal Afar 

District in Nineveh Governorate / Iraq for Various Civil Uses 
 

 Ahmed Sh. Ahmed Al-Hamadani                     Abd Al-Bari Y. Husen O. Qablan
  

 
General Directorate of Education in Nineveh Governorate /The Ministry of Education/Iraq 

ABSTRACT 

         The study included the random selection of water from five wells from the southern districts 

of Tal Afar district to assess its quality and determine its suitability for drinking purposes and 

various civil uses by studying the physical and chemical properties (temperature, total solid 

dissolved materials, pH in addition to positive and negative ions) and applying the water quality 

index (WQI).  The results of the current study showed that the water temperature was relatively 

constant throughout the study period, while the values of total dissolved solids (TDS) ranged from 

1186 mg/l  in the well (1) to 1859 mg / l  in the well (5) While the concentration of dissolved 

oxygen decreased to an average of 1.2 mg/l in well (1), while the values of total hardness and 

sulfate increased to the limits of 1530 mg/l and 840 mg/l, respectively, and the nitrate values ranged 

between (1.2 - 13.8) mg / l and A Phosphate values  ranged  between (1.33-0.02) mg / l  due to its 

adsorption with minerals in the rocks around the groundwater, and the results of the water quality 

coefficient (WQI) indicated that the values ranged between (109-125), and the studied was 

considered to be of poor quality for drinking purposes and various household uses due to the high 

values  of total dissolved solids (TDS) and sulfur for the studied well water. 

 

Key words: Well water, Drinking water quality, Water quality Index (WQI). 

 

 

 


