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 الممخص   
من مياه االبار الواقعة ضمن مدينة  11 عمىاجريت الدراسة الحالية 

 الخصائصم نوعية ىذه المياه لتحديد عدد من وتم تقيي االيسر،/ الجانب الموصل
الفيزياوية والكيميائية منيا الدالة الحامضية والعكورة واالمالح الكمية الذائبة 
والقاعدية الكمية والنترات والكموريدات والفوسفات والكالسيوم والمغنيسيوم 

الذائبة الدراسة الحالية ان قيم معدالت المواد الصمبة  نتائج بينت والكبريتات.
-226 و، لتر ممغم/ 1151-155لميـاه االبار تراوحت ما بين  والكبريتات الكمية

 7.6-7تراوحت ما بينالدالة الحامضية  ومعدالت ،عمى التوالي لتر ممغم/ 1137
 ،منظمة الصحة العالمية مواصفاتوىي ضمن المحددات المالئمة لمشرب حسب 

 Nephelometric 21-1.5في حين ان معدل قيم العكورة تراوحت بين 

Turbidity Unit (N.T.U)،  وان طبيعة التكوينات الجيولوجية لمنطقة الدراسة
 و فضال عن الكموريدات ،كان ليا تأثير في تركيز كل من والكالسيوم والمغنيسيوم

 و 259-21 ،89-16 ،325-29القاعدية الكمية حيث تراوح معدل التركيز بين 
. واوضحت نتائج الدراسة الحالية ان مياه واليلتر عمى الت غم/مم 179-366

( تباينت ما CWQIمؤشر جودة الميـاه الكندي ) وحسب االبار ألغراض الشرب
 جيدة(. –بين )مشكوك فيو 

 
 . دليل نوعية الميـاه الكندي الكموريدات، الكبريتات، الجوفي،: الماء دالةالكممات ال
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 المقدمة
وان النقص الحاصل في كمية  البشرية،نمو الكائنات الحية وتطور المجتمعات  ،ُتعد الميـاه من العناصر األساسية لمحياة

يا حول الميـاه وظيور مفيوم حرب والصراع الحاصل حال السكانالميـاه المطموبة لسد االحتياجات الزراعية والصناعية واحتياجات 
من اجل  الجوفية،منيا الميـاه و دفع العمماء والباحثين الى التفكير بجدية إليجاد مصادر مياه أخرى غير سطحيو  عالميا،الميـاه 

  .(,.Sadat-Noori et al 2114؛  2021،؛ المسعودي2021،استغالل ىذه الميـاه في بعض مناطق العراق )جاسم وعبد الستار
 ,.2118et al)تعرف الميـاه الجوفية عمى انيا تمك الميـاه الموجودة داخل الفراغات المشبعة بالميـاه تحت سطح األرض و 

Kwami.) 
والتموث الصناعي وبمجرد  التركيب الجيولوجياه الجوفية بالطبيعة بما في ذلك المناخ وممارسات الري و ـتتأثر جودة المي

اه ـويعد تموث المي ،(2117et al., Gagandeepفييا الى األرض من الصعب السيطرة عمييا )دخول المكونات غير المرغوب 
اه الناتجة عن ـالجوفية مشكمة خطيرة تؤثر عمى جودة المياه في جميع انحاء العالم، بحيث تؤدي المصادر المتعددة لتموث المي

وعرف منظمة الصحة العالمية  ، 2121et al., (Abood ؛2121et al., Bhutianiتطور الحياة الى زيادة سريعة في التموث )
واالحيائية مما يجعميا غير صالحة لالستخدامات  الفيزيائية والكيميائية هاـاه بأنو التغيرات التي تطرأ عمى خصائص الميـتموث المي

 (.WHO, 2017الزراعية والصناعية والمنزلية فضال عن عدم صالحيتيا ألغراض الشرب )
اذ  ومنطقي،اه األداة األكثر فعالية لتحويل المعمومات الكبيرة والمعقدة الى بيانات تكون بشكل مبسط ـدة الميان مؤشر جو 

         عام اه بشكلـاه الى رقم منفرد يعبر عن حالة جودة الميـتستخدم لتحويل عدد من المتغيرات الخاصة لنوعية المي
(Semiromi et al., 2011 ؛Al-Mohammed and Mutasher, 2013)، اه ابار مدينة ـلذلك جاءت الدراسة بيدف تقييم مي

 .اهـالموصل ألغراض الشرب باستخدام الموديل الكندي لتقييم نوعية المي
اه ـ( بحيث يمكنو من خالليا تصنيف نوعية الميWQIاول باحث اقترح وطور مفيوم مؤشر جودة المياه ) Hortonيعد و 
 Canadian Water Quality Index   الموديل الكندي لمؤشر جودة المياه (. اماAl-Bayati et al.,2016) المختمفةلؤلنشطة 

((CWQI ويمتاز بانتشار استخدامو من قبل الباحثين في معظم دول العالم في تقييم نوعية المصدر المائي وتحديد مدى تموث 
 (.2018،)الصفاوي
الشرب في  ( في دراستُو لتقييم جودة الميـاه الجوفـية ألغراض2118وي )الصفا من الدراسات السابقة حول نوعية المياه قامو 

( عينة من ميـاه االبار 12اذ تم جمع )، (CWQI)ناحية المحمبية في محافظة نينوى وتطبيق الموديل الكندي لمؤشر جودة الميـاه 
القاعدية الكمية وااليونات  ،االس الييدروجيني، ميةالعسرة الك ،من منطقة الدراسة وقام بقياس كل من المواد الصمبة الذائبة الكمية

% من العينات المائية في منطقة الدراسة من صنف المشكوك فيو وبقية 83وأشارت نتائج الدراسة الى ان نسبة  ،السالبة والموجبة
اذ  ،ي تمر بيا الميـاهالعينات من النوع الضعيف ألغراض الشرب، وارجع السبب في ذلك الى طبيعة التكوينات الجيولوجية الت

( في دراستُو حول تقييم الواقع النوعي لميـاه 2118أشار قبالن ) ،(61.45-44.3( لعينات ميـاه االبار ما بين )WQIتراوحت قيم )
، (CCMEWQIوبعد تطبيق الموديل الكندي لمؤشر جودة الميـاه ) ،االبار في بعض احياء الساحل االيسر لمدينة الموصل

اذ تعد الميـاه الجوفـية في تمك المنطقة  ،(31.94-24.49ج ىذه الدراسة الى ان قيم مؤشر جودة الميـاه تراوحت ما بين)واشارت نتائ
 من النوع الضعيف.

( مؤشر جودة الميـاه في تقييم نوعية الميـاه الجوفـية في بعض مناطق الساحل االيسر في 2121وكذلك طبقت الحمداني )
% من عينات ميـاه 58( ان نسبة WQIأظيرت نتائج مؤشر جودة الميـاه ) الدراسة،العينات من منطقة  وبعد جمع الموصل،مدينة 

وارجعت السبب في ذلك  الشرب،االبار كانت من الصنف الرديء اما بقية العينات المائية كانت من الصنف المتوسط ألغراض 
 ري فضال عن ارتفاع قيم المموحة.التموث البكتي الكبريتات،التدىور الى ارتفاع تراكيز ايونات 

 .باستخدام الموديل الكندي المياه الجوفية لمشرب الواقعة ضمن مدينة الموصل مالءمةتيدف الدراسة الحالية الى معرفة مدى 
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 المواد وطرائق العمل
 اهـجمع عينات المي

 اذ (.1 )الجدولفي  المبينةة الموصل، بصورة عشوائية لجمع عينات الميـاه الجوفية ضمن مدينموزعة مواقع  11تم اختيار 
ولغاية شير كانون  2021من شير أيمول  بدألكل شير خالل مدة الدراسة  ةواحد ةمن مواقع الدراسة بواقع عين ىذه الميـاهجمعت 
تمتاز محافظة نينوى بصورة عامو ومدينة الموصل بصورة خاصة بطبقاتيا  ،جيولوجيا، (1كما في الشكل )2021 األول 

وتغطييما في معظم المنطقة ترسبات حديثة )السيل الفيضي  ،جيولوجية واسعة النطاق متمثمة بتكوينات الفتحة وانجانةال
 (.et al., Al-Rawi 1993)والمصاطب النيرية( العائدة لنير دجمة 

 

 : مواقع وخصائص االبار المختارة في الدراسة الحالية1الجدول 
 

ضمن مدينة  قعاالمو  رقم البئر
 موصلال

 خطوط الطول
E 

 خطوط العرض
N 

 (mالعمق )

 05ʼ14.784 36°25ʼ02.2404 20°43 الرشيدية 1

 07ʼ18.1632 36°23ʼ55.824 18°43 حي العربي 2

 08ʼ45.0168 36°24ʼ14.562 35°43 حي الكندي 3

 10ʼ01.65 36°23ʼ31.0632 25°43 حي السكر 4

 12ʼ00.2736 36°23ʼ14.6076 30°43 حي التحرير 5

 08ʼ16.7928 36°22ʼ39.4428 9°43 حي الشرطة 6

 10ʼ00.8832 36°21ʼ24.5664 11°43 حي الجزائر 7

 12ʼ31.3632 36°21ʼ51.1992 40°43 كركوكميحي  8

 12ʼ08.5896 36°21ʼ32.958 45°43 حي االخاء 9

 13ʼ33.6288 36°20ʼ49.8372 37°43 حي القدس 11

 

 
 (Google Earthمدينة الموصل )الساحل االيسر من اقع جمع عينات مياه االبار في مو : 1الشكل                 
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 االبار اهـلعينات مي الفيزيائية والكيميائيةالفحوصات 
العكورة  قيست اذ، APHA (2017)تم اجراء عدد من الفحوصات الفيزيائية والكيميائية باالعتماد عمى الطرائق الواردة في 

بعد ضبط  ATC موديل pH-meter والدالة الحامضية قيست باستخدام جياز ،(N.T.U) جيد ومقاسًا بوحدةبعد رج العينـة بشكل 
 TDS meter(hold) من نوع  جياز لتقديرىااما المواد الصمبة الذائبة الكمية استخدم ، معايرة الجياز باستخدام محاليل منظمة

ة وذلك بعد اخذ حجم معموم من العينـة وباالستعانة بالدليمين الفينولفثالين القاعدية الكمي تقديروتم  ،لتر( عبر عنو بوحدة )ممغم/
الكالسيوم  اقيس ايونفي حين  ،(0.02N)والمثيل البرتقالي ثم سححت العينة ضد محمول حامض الكبريتيك ذي العيارية 

نترات الفضة القياسي بطريقة الكمورايد بالمعايرة ضد محمول  تقديروتم  ،Na2EDTA والمغنيسيوم بالمعايرة ضد محمول
 Stannous Chloride تقدير تركيز ايونات الفوسفات بطريقة كموريد القصديروز فضال عن ،(Mohar Method)مور

method)) ، بحسب طريقةو (Ultra Violet Screening Method )تركيز  قدرو  ،تم تقدير تركيز ايونات النتراتSO4
-2 

 .Turbid matric Methodحسب طريقة 
 

                                   Water Quality Index(CWQI) حساب دليل نوعية المياه
 والذي أشار اليو العديد من الباحثين منيم العالية،الذي يمتاز بدقتو  (،CWQI) تم استخدام دليل نوعية المياه الكندي

(Salman et al.,2015،)  تم و  ،(3جدولال) في الموضحة المعالم العشرةلكندي عمى تم تطبيق الموديل اوفي الدراسة الحالية
 :(Lumb et al.,2006) حساب دليل نوعية الميـاه حسب المراحل االتية

 المدروسة.عدد العوامل التي تجاوزت المعايير القياسية مقسومة عمى عدد العوامل الكمية  Scope (F1:)المدى  .1
F1 =  × 100 

 

عدد االختبارات التي تتجاوز قيمة الحد المسموح بو خالل فترة الدراسة مقسومة عمى العدد  Frequency (F2:)التردد  .2
 الكمي لالختبارات المقاسة.

    F2 =  × 100 

عدد االختبارات الفاشمة التي ال تتطابق قيمتيا مع المعايير القياسية وىذه تحسب بثالث  Amplitude (F3:)السعة  .3
  خطوات:

 عندما تكون قيم القراءات أعمى من قيم المعايير القياسية فحسبت وفق المعادلة اآلتية:  Excursionقياس االنحرافات  . أ
   Excursion i =  - 1 

وحسبت وفق طريق مجموع االنحرافات  Normal Sum of Excursion (nse)حساب مجموعة االنحرافات المعيارية  . ب
 وع الكمي لالختبارات مقسومًا عمى المجم

   nse =   

 وفق المعادلة التالية F3بعد ذلك حسب       ج. 
        F3 =   

 ( وفق المعادلة اآلتية:CWQIيمكن حساب دليل نوعية المياه الكندي ) -

 

   CWQI = 100 -  
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 (.Lumb et al., 2006) هتصنيف مياه االبار لقيم نوعية الميا :2الجدول 
WQI الدرجة التصنيف 

 1 ممتاز 100 - 95

 2 جيد 94 - 80

 3 معتدل 79 - 60

 4 مشكوك فيو 59 - 45

 5 رديء 44 - 0

 
 النتائج والمناقشة

 الخصائص الفيزيائية-1
في منطقة الدراسة تراوحت ما ( ان قيم معدالت العكورة لميـاه االبار 3الجدول )اشارت نتائج الدراسة المبينة في  العكورة:

اذ ان معظم عينات ميـاه االبار المدروسة تقع ضمن الحدود المناسبة لمشرب عدا  ،خالل فترة الدراسة N.T.U( 21-1.5بين )
وان القيم المنخفضة  ،4 ،2( وىي WHO, 2006) N.T.U 5بعض العينات فقد تجاوزت الحدود المسموح بيا لمشرب عالميًا 

اما ارتفاع  ،(2112 ،ود الى عممية ترشح الميـاه اثناء مرورىا خالل طبقات التكوينات الجيولوجية المختمفة )الصديقلمعكورة قد تع
 (.Bouslah et al ., 2017القيم لمعكورة قد تعود الى جزيئات التربة المنتشرة الى الميـاه من األطراف غير المستقرة لآلبار )

 الخصائص الكيميائية:-2
   ة لتقدير التوازن بين قاعدية وحامضية الميـاه م( من المعالم الميpHيعد الرقم الييدروجيني ): دروجينيالرقم الهي

(APHA 2017,،)  اذ  ،..7- 7ان قيم معدالت الرقم الييدروجيني تراوحت ما بين ( 3جدول ال)وأشارت نتائج الدراسة المبينة في
؛ و يعود 8.3وليذا لم يتجاوز الدالة الحامضية لميـاه ىذه االبار  المدى القاعدي ان جميع عينات ميـاه االبار المدروسة تقع ضمن
ان جميع ميـاه االبار المدروسة تقع ضمن الحدود (، و Kevat et al., 2016السبب في ذلك الى وجود ايونات البيكاربونات )

 (.WHO, 2006) 9.5-6.5 المناسبة لمشرب

 

( ان قيم معدالت المواد الصمبة 3جدول ال)اظيرت نتائج الدراسة الموضحة في (: TDSالمواد الصمبة الذائبة الكمية )
اذ ان معظم العينات كانت ضمن الحد المسموح بو لمشرب عدا  ،ممغم/لتر 1151-155الذائبة الكمية لميـاه االبار تراوحت ما بين 

ويعود السبب في ىذا  ،2 ،1( وىي WHO, 2006) ممغم/ لتر 1111بعض العينات تجاوزت الحدود المسموح بيا لمشرب عالميًا 
( والمتبخرات CaSO4.2H2Oالتباين الى طبيعة التكوينات الجيولوجية فقد تمتاز ىذه الطبقات كونيا غنية بأمالح الجبسوم )

 .(Ameloko et al.,2018)( CaSO4واالنيايدريت )

 

-النترات )ايون 
NO3:) ( ان قيم معدالت تركيز ايون النترات لميـاه 3الجدول )ي أظيرت نتائج الدراسة الحالية المبينة ف

ممغم/لتر، يعزى السبب في ارتفاع تركيز ايون النترات في الميـاه الجوفية الى استخدام األسمدة  1.19-1.15االبار تراوحت ما بين 
قد يكون سببا ، لزراعية بعيدة عنياان معظم ما يحيط االبار المدروسة ىي االبنية في حين األراضي ا ،)2121،)الطائي الزراعية

 ممغم/لتر. 1.15الى  وصل والذي تركيز ايون النترات في انخفاض

 

-3االورثوفوسفات )ايون 
PO4 :)( ان قيم معدالت تركيز ايون االورثوفوسفات تراوحت 3 الجدول)نتائج الدراسة في  بينت

ز ايون االورثوفوسفات الى امتزازه من قبل دقائق الطين لتر. يعزى السبب في انخفاض قيم تراكي ممغم/ 1.4-1.23بين  ما
بينما يعزى السبب في ارتفاع تركيز ايون االورثوفوسفات الى كثرة  الكالسيوم،باإلضافة الى قابمية ترسيبو عمى شكل فوسفات 
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وان  (،2113، اوي والشنونةاستعمال المنظفات التي تعد المصدر الرئيسي لمفوسفات فضال عن استعمال األسمدة الفوسفاتية )الصف
 (.WHO, 2006ممغم/ لتر ) 1.4جميع العينات كانت ضمن الحدود المناسبة لمشرب عالميًا 

 

SO4الكبريتات )ايون 
 1137-226ما بين  ( تراوحت3الجدول )الموضحة في  قيم معدالت تركيز ايون الكبريتات ان(: 2-

اء خالل صخور طبقة ـعند مرور المىو  ،بريتات عن الحد المسموح بو لمشربلتر. ويعزى السبب في ارتفاع تركيز ايون الك ممغم/
ان جميع و (. Chegbeleh et al.,2020)يزداد تركيزه ( CaSO4( واالنيايدريت )CaSO4.2H2O) ومالفتحة الحاوية عمى الجبس

فأنيا كانت ضمن الحد  9عدا البئر  (6WHO, 200ممغم/ لتر ) 251عالميًا  العينـات المائية تجاوزت الحدود المسموح بو لمشرب
 لمشرب.المسموح بو 

 

لتر كما موضح في  ممغم/ 366-179قيم معدالت تركيز القاعدية الكمية ما بين  تراوحت(: ALKالقاعدية الكمية )
ات البيكاربونات (. يعزى السبب الرئيسي الرتفاع قيم معدالت تركيز القاعدية الكمية في االبار المدروسة الى وجود ايون3 الجدول)
(HCO3،) 8.3 رقم الييدروجينيوذلك لعدم تجاوز قيم ال (Al-kubaisi and Khorsheed,2018 تجاوزت جميع عينـات ميـاه .)

 (.WHO, 2004ممغم/ لتر ) 151عالميًا  االبار المدروسة الحد المسموح بو لمشرب

 
لتر  ممغم/ 89-16و 325-29الكالسيوم والمغنيسيوم ما بين  يقيم معدالت ايون تراوحت والمغنيسيوم:الكالسيوم  يايون

الكالسيوم والمغنيسيوم في ميـاه االبار الى طبيعة  يلوجود ايون السبب الرئيسي ويعود(. 3 الجدول)في  عمى التوالي كما مبين
% من عينـات الميـاه فقد 21(. عموما فان Etikala et al.,2020الصخور الجيولوجية لؤلرض التي تجري من خالليا المياه )

اما بالنسبة أليون المغنيسيوم فأن جميع العينات لم تتجاوز الحد  الكالسيوم،تجاوزت الحدود المسموح بيا لمشرب بالنسبة أليون 
 (.WHO, 2004وفق محددات منظمة الصحة العالمية ) المسموح بو لمشرب

 

Clايون الكمورايد )
وعند ارتباطو مع ايون الصوديوم فأنو يعطي طعم  الميـاه،رات مموحة يعد ايون الكمورايد من اىم مؤش (:-

                        كما تمتاز امالح الكمورايدات بقابميتيا عمى الذوبان في الماء  (،Karroum et al.,2019الممح المعتاد )
ان قيم معدالت ايون الكمورايد تراوحت ما بين ( 3الجدول )(. وأشارت نتائج الدراسة الحالية المبينة في 1986،)السعدي واخرون

فأنيا  11عدا البئر عينـات مياه االبار في منطقة الدراسة لم تتجاوز المحددات القياسية العالمية معظموان  لتر. ممغم/ 21-259
 (.WHO, 2004ممغم/ لتر ) 251تجاوزت قيم الحد المسموح بو لمشرب عالميًا 
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لميـاه االبار في بعض مناطق مدينة الموصل والحدود الدنيا الخصائص الفيزيائية والكيميائية : معدالت قيم وتراكيز 3الجدول 
 .والعميا

 رقم البئر

 

Tur. pH T.D.S NO3
- 

PO4
-3 

SO4
-2 

T.A Ca
+2 

Mg
+2 

 
Cl

- 

1 Min. 1 6.7 746 1.16 1.1 546 321 277 64 222 

Max. 7.4 7.1 1819 1.27 1.42 1264 371 388 111 298 

Mean 3.8 7 1151 1.17 1.23 911 348 325 81 259 

2 Min. 1 6.9 317 1.11 1.16 913 238 224 72 121 

Max. 16.5 7.2 1536 1.17 1.56 1219 291 264 115 131 

Mean 5.4 7.1 1119 1.15 1.29 1137 269 241 89 126 

3 Min. 1 6.9 232 1.16 1.18 414 327 113 32 52 

Max. 1.7 7.3 741 1.14 1.46 779 393 133 46 61 

Mean 1.6 7.1 514 1.1 1.23 577 356 115 39 57 

4 Min. 2.2 7.1 183 1.12 1.18 181 185 35 17 18 

Max. 64 7.4 457 1.35 1.52 511 348 84 26 41 

Mean 21 7.3 299 1.16 1.29 378 274 51 23 31 

5 Min. 1 7.1 269 1.12 1.1 317 319 73 27 81 

Max. 2.8 7.3 813 1.27 1.32 717 398 114 39 119 

Mean 1.3 7.2 581 1.19 1.23 537 366 95 33 89 

6 Min. 1 6.9 374 1.13 1.14 593 221 161 47 45 

Max. 11.1 7.2 1125 1.18 1.62 1145 254 225 57 58 

Mean 3.4 7.1 786 1.16 1.34 911 239 193 51 49 

7 Min. 1 7.1 297 1.16 1.15 171 317 61 21 41 

Max. 2.2 7.3 572 1.26 1.64 375 416 65 29 65 

Mean 1.6 7.2 415 1.13 1.34 259 361 62 27 52 

8 Min. 1 7.1 283 1.12 1.11 212 241 66 31 71 

Max. 11.5 7.3 817 1.3 1.59 786 327 87 44 125 

Mean 3.8 7.2 563 1.16 1.34 439 287 79 38 112 

9 Min. 1 7.1 212 1.12 1.16 94 261 42 18 26 

Max. 1.58 7.4 324 1.19 1.62 349 287 56 29 31 

Mean 1.5 7.3 268 1.18 1.33 226 274 49 25 29 

10 Min. 1 7.4 141 1.12 1.24 134 162 26 15 17 

Max. 1.6 7.7 169 1.17 1.63 631 196 33 17 24 

Mean 1.5 7.6 155 1.15 1.4 384 179 29 16 21 

 251** 151** 211** 151** 251 1.4 51 1111 9.5-6.5 5 المحددات*

 (WHO،2006المحددات القياسية العالمية لميـاه الشرب )*      
 (WHO،2004المحددات القياسية العالمية لميـاه الشرب )**      

 
 
 

 األدلة البيئية
 :دليل نوعية الميـاه لغرض الشرب      

كدليل لنوعية الميـاه وبذلك فانو  يعتمد بموجبيايعتمد دليل نوعية الميـاه لمشرب عمى بعض المعايير والصفات الميمة والتي 
ان  الشرب،( لغرض CWQIدليل نوعية الميـاه الكندي ) حسب(. Etim et al.,2013يعطي بعض المشاكل المحتممة لمميـاه )

%( من العينات صنفت بانيا ذات نوعية 31و نسبة ) (،جيدةبانيا ذات نوعية ) العينـات المائية تصنف%( من 51ة )نسب
سجمت كأوطأ قيمة بمغت  (1والعينة رقم ) ،)المشكوك فيو( %( من العينات المائية كانت من الصنف21في حين نسبة ) ،)مقبولة(

وقد أظيرت  (.4الجدول )كما من  ( حيث صنفت عينـة الميـاه بأنيا )جيدة(91.8) فأنيا سجمت كأعمى قيمة 9 البئراما  (،55.2)
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العكورة واالمالح نتائج الدراسة الحالية بأن تراكيز القاعدية الكمية وايونات الكبريتات قد تجاوزت المعايير القياسية بشكل مستمر اما 
 .عينات الميـاه المدروسةبعض ايونات الكالسيوم فقد تجاوزت المعايير في الذائبة الكمية و 

 
 قيم وتصنيف جودة ميـاه االبار بعض مناطق مدينة الموصل لمشرب :4الجدول 

 CWQIتصنيف  CWQIقيم  F1 F2 F3 البئر

 مشكوك فيو 55.2 31.8 51 51 1
 مشكوك فيو 55.6 31.3 51 51 2
 مقبول 79.8 21.6 21 21 3
 مقبول 69.9 31.3 31 31 4
 يدج 81 21 21 21 5
 مقبول 78.2 25 21 21 6
 جيد 82 13.1 21 21 7
 جيد 81.8 13.9 21 21 8
 جيد 91.8 7.5 11 11 9
 جيد 83.2 6.6 21 21 11

  
 االستنتاجات والتوصيات

امتازت عينات ميـاه االبار المدروسة بارتفاع بعض الخصائص المدروسة وخاصة القاعدية الكمية وايونات الكبريتات فقد  -1
 لحد المسموح بو لمشرب في جميع المواقع.تجاوزت ا

( تباينت ما بين CWQIبينت نتائج الدراسة ان نوعية ميـاه االبار في منطقة الدراسة حسب مؤشر جودة الميـاه الكندي ) -2
 جيدة( ألغراض الشرب. –)مشكوك فيو 

 ، فضال عن دراسة بعض من االحياء المائيةنوصي  اجراء عدد من الفحوصات الكيميائية لممياه الجوفية مثل المعادن الثقيمة    
 .   كالطحالب

 شكر وتقدير
 الحالية.نشكر عمادة كمية العموم ورئاسة قسم عموم الحياة والتدريسيين في القسم عمى دعميم لنا في انجاز الدراسة  
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المياه الجوفية في جنوب شرق ناحية اليوسفية. (. التحميل المكاني لخصائص 2121احمد ) الستار،عبد  حسين؛قادسية  جاسم،

 .152- 134،(74)11، العربية والدولية مجمة المستنصرية لمدراسات
(. تطبيق مؤشرات جودة المياه لتقييم نوعية مياه عدد من االبار في الساحل االيسر لمدينة 2121نور احمد سعدون ) الحمداني،

 العراق. الموصل،جامعة  وتقاناتيا،البيئة  كمية عموم ماجستير،الموصل/العراق. رسالة 
المفاىيم والتطبيقات. المنظمة العربية لمترجمة". مركز دراسات الوحدة  البيئة:(. "عمم وتقانات 2112) الصديق عمر الصديق،

 .1279العربية. الطبعة األولى. بيروت. 
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كمية التربية  مجمة(. التباين الكمي والنوعي لخصائص المياه الجوفية في ناحية الدجيمي. 2121استبرق كاظم شبوط ) المسعودي،
 .166-144،(42)1،جامعة واسط

 
 المصادر األجنبية

Abood, R.; Mustafa, A.; Al Somaydaii, J. (2021). Assessment of groundwater quality at selected 

location of three wells and Al-Warrar Canal, Ramadi City. Iraqi J. Civil Engineer.,15(2), 

1-7. 
Al-Bayati, S.; Albakeri, S.; Salih, M.M. (2016). Evolution the quality of wells water in Greenbelt 

Area North of Al-Najaf Al Ashraf City. Engineer. and Technol. J., 34(14) parts (A), 2692-

2704. 
Al-Kubaisi, Q.Y.; Khorsheed, S.A. (2018). Evaluation of groundwater suitability for consumption 

in Yaychi area (Southwest Kirkuk City-North Iraq). Iraqi J.  Sci., 59(1A), 119-134. 
Al-Mohammed, F.M.; Mutasher, A.A. (2013). Application of water quality index for evolution of 

groundwater quality for drinking purpose in Dibdiba Aquifer, Kerbala City, Iraq. J. 

Babylon University Engineer. Sci., 21(5),1647-1660. 
Al-Rawi, Y.T.; Sayyeb, A.S.; Jassim, J.A.; Tamar-Agha, M.; Al-Sammarai, A.I.; Karim, S.A.; Basi, 

M.A.; Dhiab, S.H.; Faris, F.M.; Anwar, F. (1993). New names for some of the Middle 

Miocene Pliocene formations of Iraq (Fath'a, Injana, Mukdadiya and Bai Hassan 

Formations). Iraqi Geol. J., 26, 108-121. 
Ameloko, A.; Ayolabi, E.A.; Enaworu, E.; Bolujo, E.O. (2018). Assessment of leachate 

contamination of groundwater around Ighenre Ekotedo dumpste, OTA, Southwest Nigeria. 

Petroleum and Coal., 60(5), 890-902. 

APHA, (American public Health Association). (2017). "Standard Method for Examination of Water 

and Waste Water. American Public Health Association". 23
th

 ed., Washington DC, 

AWWA and WCPE, USA. 
Bhutiani, R.; Ahamad, F.; Ram, K. (2021). Quality assessment of groundwater at Laksar Block, 

Haridwar in Utlarakhand, India using water quality index: A case study, J. Applied and 

Natural Sci., 13(1), 197-203. 
Bouslah, S.; Djemili, L.; Houichi, L. (2017). Water quality index assessment of Koudiat Medouar 

Reservoir, northeast Algeria using weighted arithmetic index method. J. Water and Land 

Developm., 35(1), 221-228. 

Chegbeleh, L.P.; Akurugu, B.A.; Yidana, S.M. (2020). Assessment of groundwater quality in the 

talensi district, northern ghana. Sci. World J., 2020(8450860), 1-24. 
Etikala, B.; Golla, V.; Arveti, N.; Yenamala, S.; Mannala, P.; Kumar, P.K.K. (2020). Statistical and 

analytical evaluation of groundwater quality of Atmakur Area, SPSR Nellore District, 

Andhra Pradesh, South India. In Emerging Trends in Civil Eng., 61, 323-333. 



 عبدالمنعم محمد عمي كنو وقصي ثائر محمد  
 

11 

Etim, E.E.; Odoh, R.; Itodo, A.U.; Umoh, S.H.; Lawal, U. (2013). Water quality index for the 

assessment of water quality from different sources in the Niger Delta region of Nigeria. 

Frontiers in Sci., 3(3), 89-95. 
Gagandeep, G.; Prakash, R.; Kumar, S.; Rajpaul, R.; Satyavan, S.; Sharma, S. K. (2017). Ground 

water quality assessment for irrigation in Palwal block of Palwal district, Haryana, India. J. 

Appl. and Natural Sci., 9(1), 34-38. 
Karroum, L.; El Baghdadi, M.; Barakat, A.; Meddah, R.; Aadraoui, M.; Oumenskou, H.; Ennaji, W. 

(2019). Hydrochemical characteristics and water quality evaluation of the Srou River and 

its tributaries (Middle Atlas, Morocco) for drinking and agricultural purposes. Dwt, 146, 

152-164. 
Kevat, D.; Dubey, M.; Saxena, A.K.; GaurBiol, A. (2016). Assessment of water quality index of 

Saank River, Morena, Madhya Pradesh. Internation. J. Sci. Engineer. and Technol. 

Research (IJSETR), 5(8), 2563 – 2567. 
Kwami, I.A.; Ishku, J.M.; Bello, A.M.; Yusuf, A.; Abubakar, U.; Mukkafa, S. (2018). Assessment 

of water quality index for the Groundwater in Gombe and Environs, North-east Nigeria. J. 

Appl. Geol. and Ggeophys., 6(5), 29-37. 
Lumb, A.; Doug, H.; Tribeni S. (2006). Application of CCME water quality index to monitor water 

quality: A case of The Mackenzie River Basin Canada. Environm. Monitor. Assessm. 

113(1), 411-429. 
Sadat-Noori, S.M.; Ebrahimi, K.; Liaghat, A.M. (2014). Groundwater quality assessment using the 

Water Quality Index and GIS in Saveh-Nobaran aquifer. Iran. Environm. Earth Sci., 71(9), 

3827-3843.  
Semiromi, F.B.; Hassani, A.H.; Torabian, A.; Karbassi, A.R. ; Lotfi, F.H. (2011). Evolution of a 

new surface water quality index for Karoon catchment in Iran. Water Sci. and 

Technol., 64(12), 2483-2491. 
WHO. (World Health organization). (2006). "Guidelines for Drinking Water Quality". 3

rd
 ed, 

Geneva. 

WHO. (World Health organization). (2004). "Guidelines for Drinking Water Quality". 3
rd

 ed. 

Volume 1: Recommendations. World Health Organization, Geneva. 
WHO. (World Health Organization). (2017).” Guidelines for Drinking Water Quality”. 4

th 
ed. 

Incorporation the first addendum. Geneva, Switzerland. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .....................تقييم نوعية عدد من مياه االبار ومدى
 

11 

Assessment the Quality Number of Well Water on the Left Side of the City of 

Mosul / Iraq and its Suitability for Drinking Using the Canadian Water Quality 

Index. 

 
Qusay T. Muhammad                             Abdulmoneim M. Kannah  

Department of Biology/ College of Science/ University of Mosul 

      

ABSTRACT 

        The current study was conducted on 10 wells of water located within the city of Mosul / on the 

left side. The quality of this water was evaluated to determine the number of physical and chemical 

properties, including acidity, turbidity, total dissolved salts, total alkalinity, nitrates, chlorides, 

phosphates, calcium, magnesium, and sulfates. The current study showed that the values of total 

dissolved solids and sulfate rates for well water ranged between 155-1150 mg/L, and 226-

1037mg/L, respectively, and the acidity function rates ranged between 7-7.6, which are within The 

appropriate determinants of drinking according to the specifications of the World Health 

Organization, while the average values of turbidity ranged between 0.5-21 N.T.U, and the nature of 

the geological formations of the study area had an impact on the concentration of calcium and 

magnesium, as well as the chlorides and total alkalinity where the concentration rate ranged 

Between 29-325, 16-89, 20-259 and 179-366 mg/L, respectively. The results of the current study 

showed that wells water for drinking purposes, according to the Canadian Water Quality Index 

(CWQI), varied between (doubtful - good). 

 

Keywords: Groundwater; Sulfate; Chloride; Canadian Water Quality Index (CWQI).  

 


