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 دراسة تركيز العناصر الثقيلة في مياه الشرب في محافظة الديوانية
 علي هادي غاوي

 قسم الهندسة المدنية،كلية الهندسة،جامعة القادسية

 ة الخالص

تواجه البالد ذات الكثافة السكانية العالية مثل العراق العديد من المشكالت الصحية التي يسببها عبء       

التلوث الناتج عن األنشطة السكانية على مكونات البيئة المختلفة، ومن اخطر هذه الملوثات هي العناصر 

وجد فيها مرحلة معالجة كيمياوية إلزالة ان معظم محطات تصفية المياه ال يفي مياه االنهار، و الثقيلة

العناصر الثقيلة. تهدف هذه الدراسة الى قياس تراكيز العناصر الثقيلة السامة في مياه الشرب في محافظة 

الديوانية والتي تسبب امراض السرطان لدى االنسان. حيث تم دراسة تركيز العناصر الثقيلة في ثالث 

الديوانية من شمال المدينة )مشروع الديوانية الكبير "مشروع رقم محطات لتصفية المياه في محافظة 

والهدف من  ."( ووفي وسط المدينة )مجمع ماء الجزائر( وفي جنوب المدينة )مجمع ماء االسكان(6

اختيار ثالث مواقع لبيان تأثير طرح مياة الصرف الصحي من المدينة على مواقع وحدات تصفية مياة 

ناصر الثقيلة التي تم دراستها في هذا البحث هي )النيكل ،الكادميوم ،االلمنيوم ،الزئبق الشرب الثالثة. والع

و الرصاص( لكل محطة من محطات المعالجة الثالث و لخمس مراحل )المأخذ )النهر(، حوض 

الترسيب، بعد الفلتر، الخزان االرضي، ونموذج من ماء الشبكة الواصل للمنازل(. وحددت هذه المراحل 

ان تأثير مراحل التصفية على تركيز هذه العناصر من حيث الزيادة او النقصان وجودها من عدمة. لبي

وبينت نتائج الدراسة وجود تراكيز عالية لكل من عنصري االلمنيوم والرصاص فوق الحدود المسموحة 

وبينت  .للمواصفة العراقية القياسية، حيث كانت تراكيز عنصر الرصاص عالية لكل مراحل التصفية

االلمنيوم اكثر من الحدود المسموحة في جميع مراحل معالجة مياة ان تركيز عنصر الدراسة نتائج 

الشرب بسبب اضافة الشب لحوض المزج. اما تراكيز بقية العناصر الثقيلة وهي )النيكل ،الكادميوم 

.والزئبق( فكانت قليلة او معدومة وتقع ضمن حدود المواصفات القياسية العراقية
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     ABSTRACT 
Countries with high population density such as Iraq, are facing many health problems caused 

by pollution resulting from population activities on the different components of the 

environment burden which is the most dangerous of these pollutants are heavy metals in the 

waters of rivers, and that most of the water treatment plants where there is no chemical 

treatment to remove heavy elements stage. This project aims to find out the concentration of 

toxic heavy metals and cancer-causing disease in humans in the case of non-processed. 

Where the study of concentration of heavy metals in the three water treatment plants in 

Diwaniya city first in the north of the province of Diwaniya (Diwaniya large project, "Project 

No. 6") and in the center (water treatment plant in Aljazaer) and the South of Diwaniya city 

(water treatment plant in Aleskan). The aim of the selection of three sites to demonstrate the 

impact of the discharge of sewage from the city on the sites of three drinking water treatment 

plants. Heavy elements that have been studied in this research are (nickel, cadmium, 

aluminum, mercury and lead) for three drinking water treatment plants, and for five stages 

which were (the intake (the river), sedimentation, after filtration, the ground reservoir, and 

the water network). These stages were identified to indicate the effect of the treatment stages 

on the concentration of these elements in terms of increase or decrease. The results of the 

study showed high concentrations of both the aluminum and lead which were above the 

permissible limits of the standard Iraqi standard, where concentrations of the lead were high 

for all stages of treatment. The results of the study showed that the concentration of the 

aluminum is more than the permissible limits in all stages of drinking water treatment due to 

adding alum to the rapid mixing tank. Concentrations of the remaining heavy metals (nickel,

cadmium and mercury) were few or nil and were within the limits of Iraqi standards. 
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 المقدمة

الماء هو أساس الحياة ومصدر نماء األمم واستقرارها. ويستخدم في أغراض       

 إطفاء الحرائق.وكثيرة منها الشرب، الطهي، االستحمام، النظافة، الزراعة، الصناعة، 

ففي غيابه تستحيل الحياة، وفي نقصه تصبح صعبة، فنقص المياه يؤدي الي حدوث 

لمجتمع، وهذا ما نالحظه في البلدان التي تعاني من نقص مشكلة بيئية وإنسانية في ا

المياه ومدى تأثير ذلك على الصحة المجتمع، وذلك يمكن في تأثيره على سلوك الفرد 

وعاداته وكاف نشاطاته، حدوث األوبئة والمجاعات، وتأثيره على الزراعة والصناعة 

قيلة، مثل الزئبق والرصاص تعتبر المعادن الث .التي قد تشكل المصدر األساسي لثروته

والزرنيخ والكادميوم والسيلنيوم من اخطر المواد التي تلوث التربة والماء، ومن أهم 

مصادر هذا التلوث مخلفات ونفايات المصانع وصهر المعادن واحتراق الفحم وعوادم 

واحدة من المشكالت السيارات ومبيدات اآلفات التي تحتوي على عنصر الزرنيخ. 

الرئيسية في مصادر مياه الشرب هو وجود العناصر الثقيلة و بتراكيز اكثر الصحية 

. حيث ان العناصر للمياةمن الحدود المسموحة حسب المواصفات العالمية و العراقية 

الثقيلة تعتبر عامل محتمل وفعال في معاناة االنسانية من أمراض مختلفة بما في ذلك 

ها تلك العناصر التي تزيد كثافتها على خمسة . وتعرف العناصر الثقيلة بأنالسرطان

لها تأثيرات سلبية على البيئة عند ( و3م /سمغمل 5اي اكثر من )أضعاف كثافة الماء 

وأن جميع هذه  .األفراط في استخدامها  كما تؤثر على صحة األنسان والحيوان والنبات

يميائية مختلفة وينطبق المعادن تشترك كثيرا في صفاتها الطبيعية اال ان تفاعالتها الك

هذا على اثارها البيئية فبعض هذه المعادن كالزئبق والرصاص والكادميوم منشئها 

خطر على الصحة العامة بينما المعادن االخرى مثل الكروم والحديد والنحاس تقتصر 

آثارها على أماكن العمل الذي يحدث فيها التعرض لفترات طويلة ولهذا فهي اقل خطرا 

دن االخرى كالرصاص الذي زاد انتشاره في اآلونة االخيرة واصبح موجودا من المعا

اء. وان كثير من المعادن الثقيلة ضرورية للحياة حتى ذبكثرة في الماء والهواء والغ

ولو استخدمت بمقادير قليلة جدا ولكنها تكون سامة إذا وصل تركيزها مستوى عالي 

وتتوافر ي نمو الخاليا والجهاز الهضمي. في الجسم تصبح بعدها قادرة على التدخل ف

المعادن الثقيلة بتراكيز واطئة في النظام البيئي المائي. لكن هذه التراكيز قد تزداد نتيجة 

للنمو السريع للتجمعات السكانية البشرية ونشاطاتها المختلفة  وبرامج استصالح 

وتتواجد   .ع المدناالراضي الزراعية والتوسع في فعاليات المصانع المختلفة وتوس

العناصر الثقيلة في المياه العذبة بصورة طبيعية وبتراكيز متباينة من بيئة إلى أخرى 

الجيولوجية للصخور الحاوية على العناصر وعمليات  كالتعريةنتيجة لعدة عوامل 

استخراج الخامات من المناجم وعمليات إعداد واستعمال المعادن ومركباتها في 

تطرحه المصانع  م األسمدة الكيمياوية والمبيدات الزراعية وماالصناعة واستخدا

الكيمياوية والفضالت المنزلية السائلة وما تحمله األمطار إلى البيئة وترتفع تراكيزها 

في البيئة بصورة غير مباشرة نتيجة هالك األحياء المائية وتحللها. فضال عن ما تنقله 

ثقيلة من أعالي األنهار إلى المناطق الجنوبية. مياه نهري دجلة والفرات من العناصر ال

التلوث ، ان مصادر التلوث بالعناصر الثقيلة لنهري دجلة والفرات هي التلوث الزراعي

الصناعات ، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيمياوية) الصناعي

لقد تناولت  ليات المدنية.التلوث الناجم من الفعا(، و الصناعات االنشائية، والنسيجية

العديد من الدراسات مواصفات المياه في العراق وكفاءة محطات تصفية المياه فقد أشار 

الى وجود تذبذب كبير في التركيب الكيماوي للماء الخام وماء  [1]الباحث الشوك 

عالجة بدراسة تقييميه لم  [2]اإلسالة خالل اشهر السنة المختلفة . كما قام الباحث شاهين 

المياه في محطة إسالة ماء  الجانب األيسر في مدينة الموصل وأظهرت النتائج كفاءة 

جيدة للمحطة في إزالة بعض الشوائب وعدم كفاءتها في إزالة شوائب أخرى. وأظهرت 

بتقييم اداء مجمع اسالة ماء المحاويل الجديد ان  [3]نتائج الدراسة التي قام بها محسن 

 فيهفي الوقت الذي أخفقت  العكرةى حد ما لمحطة المعالجة في إزالة الكفاءة مقبولة ال

المحطة  في إزالة الكبريتات والعسرة وااليونات والمواد الصلبة المذابة حيث أعطت 

نسبة إزالة غير مقبولة.  وكذلك أظهرت النتائج وقوع بعض الخصائص النوعية لمياة 

درس كذلك الحدود المسموح بها. و النهر ضمن المواصفات المطلوبة وبعضها تجاوز

العديد من الباحثين تلوث االنهار وتركيز العناصر الثقيلة في المياه الجوفية ومن هذه 

 [13] .[12] ،[11] ،[10] ،[9] ،[8] ،[7]، [6]، [4]االنباري و غفرانالدراسات 

 .[14]و

العناصر الثقيلة  ان االختالف في هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو قياس تركيز    

)محطات تصفية المياه(  المختلفة في مأخذ )النهر( وفي مراحل معالجة مياه الشرب

وفي شبكة توزيع مياه الشرب، حيت لم يسبق اجراء دراسة مماثلة لمعرفة تراكيز 

العناصر الثقيلة في محطات تصفية المياه وهل يتم معالجتها وهل تركيزها اعلى من 

لتوصية بطرق ازالتها. حيث تهدف هذه الدراسة الى دراسة تركيز الحدود المسموحة وا

(، Cr(، الكروم )Pb(، الرصاص )Cd )  الكادميومخمس عناصر ثقيلة )

في مياه الشرب في محافظة الديوانية وهي دراسة  )( Al) (، وااللمنيومHgالزئبق)

دراسة ا البحث تناول هذفريدة من نوعها في المحافظة كونها تمس حياة المواطن. حيث 

ثالث محطات لتصفية المياه في محافظة الديوانية من الشمال )مشروع الديوانية الكبير 

"( والوسط )مجمع ماء الجزائر( والجنوب )مجمع ماء االسكان( 6"مشروع رقم 

طرح مياة الصرف الصحي والصناعي من والهدف من اختيار هذه المواقع لبيان تأثير 

 .الدراسة الثالثواقع ممدينة الديوانية على 

 المواد وطرائق العمل

اصلة في مياه الشرب والو الثقيلةلقياس العناصر  نتائج دقيقةللوصول إلى        

م اخذ اخذ عينات من الماء قبل المعالجة وعينات بعد المعالجة. حيث ت تمللمستهلك 

ك للتأكد من نين وذلالواصلة للمواط المياهقبل واثناء و بعد المعالجة ومن  للمياهعينات 

لتغيرات اإن المياه المعالجة والمستخدمة من قبل المستهلك مطابقة للمعايير ومالحظة 

 التي حصلت نتيجة المعالجة.

لدراسة ااعتماد ثالث محطات لتصفية مياه الشرب لمحافظة الديوانية في هذه تم       

ائر( ط )مجمع ماء الجز"( والوس6من الشمال )مشروع الديوانية الكبير "مشروع رقم 

ع لبيان الدراسة والهدف من اختيار هذه المواق هذهوالجنوب )مجمع ماء  االسكان( في 

مواقع العناصر الثقيلة لل على واحتواهاتأثير مطروحات المدينة في نهر الديوانية 

 (.2و 1)شكل   أعالهالمذكورة 

 

 
 

ة: يمثل توزيع مشاريع الماء في محافظة الديواني1شكل   
 

شمال  "( في6ان موقع المحطة االولى )مشروع الديوانية الكبير "مشروع رقم        

كبير عن  المدينة والتي تكون بعيدة عن ملوثات المدينة ويكون تأثرها  بالملوثات بحد

الغ طريق المطروحات القادمة من مدينة الحلة من الصرف الصحي الغير معالجة والب

لواقعة لمعامل االسمدة الزراعية. اما المحطة الثانية وامذب والمصانع وا 18عددها 

لمحطة بوسط المدينة )مجمع ماء الجزائر( فيكون تأثره بمطروحات المدينة اكثر من ا

لواقعة في ااالولى نتيجة لموقعه. اما المحطة الثالثة في الجنوب )مجمع ماء  االسكان( 

ثات توقع ان يكون تأثرها بملوجنوب المدينة قرب معمل اطارات الديوانية فمن الم

 المدينة اكبر من المحطتين. 

ة ابتداء من تم اخذ العينات الالزمة من المياه قبل وبعد المعالجة خالل سنننننننة كامل      

ن م( وبواقع ثالث عينات أسنننننننبوعيا 2016كانون الثاني لغاية كانون األول لسننننننننة ) 

وصننننات في المعالج.  نفذت كافة الفحالماء الخام والماء خالل مراحل المعالجة والماء 

ت المختبرات المركزية لمديرية بيئة الديوانية وبموجب الطرق القياسنننننننية لفحوصنننننننا

 (. قورنت نتائج الفحوصنننننننات للخصنننننننائص الفيزيائية مع الحدود[5] و [15]المياه )

ة (. وكذلك المواصنفات القياسنيWHOالمسنموح بها من قبل منظمة الصنحة العالمية )

 (.     2005الخاصة بمياه الشرب )المختبرات المركزية،العراقية 
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 الثالثة على نهر الديوانية محطات تصفية المياهمواقع  .أ

 
 موقع محافظة الديوانية بالنسبة لباقي المحافظات .ب

 

)ب( والثالثة على نهر الديوانية  محطات تصفية المياةيمثل مواقع )أ( : 2شكل 

 ي المحافظاتيمثل موقع المحافظة بالنسبة لباق

 

 العمل الحقلي

 عينات لكل محطة تصفية على اساس تسلسل مرحلة5تم جمع العينات بواقع        

الزيادة  التصفية لبيان مدى تأثير مرحلة التصفية على تركيز العناصر الثقيلة من حيث

ختبرية ماو النقصان. وقد تم اخذ العينات بدقة وحذر شديدين وذلك للحصول على نتائج 

أثر يقة. وتم اخذ وحفظ العينات بداخل اوعية زجاجية سوداء اللون وذلك بسبب تدق

ك وذل حامض الكبريتيكمن  ml 5العناصر الثقيلة بأشعة الشمس. وتم اضافة مقدار 

م جمع تخالل مدة البحث  لمنع العناصر المراد قياسها من االلتصاق بجدران االوعية.

شروع مشروع الديوانية الكبير)م) الشرب هي :العينات من ثالث محطات لتصفية مياه 

ليل تم اخذ نماذج المياة للتح(. مجمع ماء االسكان، ومجمع ماء الجزائر ،(6رقم 

 والفحص من عدة مراحل من مشروع المعالجة و النهر و شبكة توزيع المياة. حيث

وانية اخذت العينات من نهر الديوانية كمرحلة اولى عند مأخذ محطة مشروع ماء الدي

لمياة االكبير واحواض الترسيب وبعد الفالتر وخزان مياه المعالجة ومن شبكة توزيع 

 .لثقيلةالى ازالة العناصر كفاءة وحدات تصفية مياة الشرب ع)المنازل(. وذلك لدراسة 

 العمل المختبري 

تم اجراء الفحوصات المختبرية في مختبرات مديرية بيئة الديوانية. ففي هذة       

(، Pb(، الرصاص )Cdوهي الكادميوم ) دراسة تم فحص خمسة عناصر ثقيلةال

العناصر الثقيلة  حيث تم قياس(. Al(، وااللمنيوم )Hg(، الزئبق )Crالكروم )

 Atomic Absorptionباستخـدام جهاز طيف االمتصاص الذري 

Spectrophotometer  جهاز االمتصاص الضوئي وياباني المنشا  2002موديل

(Spectrophotometer موديل )ياباني المنشا واعتمدت طريقة  2006APHA 

 .للقياس مختبريا (1998)

 

 النتائج والمناقشة

ملة ابتداء من تم اخذ العينات الالزمة من المياه قبل وبعد المعالجة خالل سنة كا      

ية تبروتم اخذ معدل الفحوصات المخ (2016كانون الثاني لغاية كانون األول لسنة ) 

رنت مع قوالشرب  مياهان نتائج الفحص المختبري للعناصر الثقيلة لعينات  لمدة عام .

ي وجود تركيز عالحيث بينت الفحوصات المختبرية المواصفات القياسية العراقية 

 الجداول رقمكما هو مبين في الثالثة  محطات المعالجةلعنصر الرصاص لجميع 

موجود في  كونهج من عوادم المركبات وذلك  كون عنصر الرصاص ينت .(1,4,7)

نيوم  فان نسبته وقود المركبات المختلفة وبالتالي انتقاله  للنهر عن طريق الجو. اما االلم

ه فوق في مياه النهر قليلة ولكن لوحظ في مرحل االولى من التصفية زيادة في تركيز

الحنفية  صول الى ماءالحدود المسموحة ثم بدأ بالنقصان لبقية مراحل التصفية لحين الو

ول الجداهو مبين في  كما mg/l 0.3)في المنازل مع بقائه فوق الحدود المسموحة )

الشب بنسب عالية في داخل محطات  ألضافهويعود السبب نتيجة  (.9,6,3رقم )

ن مالعالي في نهر الديوانية حيث يوجد نوعين  العكرةالتصفية وذلك بسبب تركيز 

يتات ق هما شب البوتاس صيني المنشأ والنوع الثاني هو كبرالشب المتداول في السو

وعين في االلمنيوم المستخدم من قبل مديرية الماء حيث تم المقارنة بين استخدام الن

بريتات . حيث تبين ان تركيز االلمنيوم في المياه التي استعمل فيها كالمياهتصفية 

 استعمل فيها شب البوتاس هو اكثر في المياه من التي(  23.76ppmااللمنيوم )

(3.6ppm  وان شب البوتاس ذو كفاءة اعلى من كبريتات االلمنيوم في عملية .)

ديرية بيئة وذلك تم تحديده من قيم العكورة الناتجة التي تقاس يوميا من قبل م التصفية

تكون مركب . وايضا لوحظ انه عند تفاعل كبريتات االلمنيوم مع مادة الكلور يالديوانية

د تركيز ام هو ثالث كلوريد االلمنيوم بينما ال يتكون عند استعمال شب البوتاس. وجس

قية عنصر الكادميوم بنسبة اعلى من الحدود المسموحة في عينة النهر ولكنه قل لب

 (.2,5،8الجداول رقم )كما هو مبين في  مراحل التصفية في مستوى الحدود المسموحة

 (1,4,7الجداول رقم )كما هو مبين في لكروم كاو كذلك لوحظت العناصر االخرى 

 ولكن بنسب ضئيلة وهي ضمن الحدود المسموحة بها كما هو موضح كما هووالزئبق 

 .(1,4,7الجداول رقم )مبين في 

 

 (.6مشروع الديوانية الكبير)مشروع رقم  .1

 

حسب mg/l 0.05 المعيار -الرصاص -: نتائج فحوصات عنصري الكروم 1جدول 

 2005لقياسية العراقية المواصفات ا

 

 موقع الفحص ت
Cr 

mg/l 

Pb 

mg/l 

 حدود

 المواصفة

mg/L 

 0.05 2.035 0.0003 نموذج ماء النهر 1

 0.05 1.864 0 نموذج ماء حوض الترسيب 2

 0.05 1.725 0 نموذج ماء بعد الفلتر 3

 0.05 1.692 0 نموذج ماء الخزان األرضي 4

 0.05 1.610 0 نموذج ماء الشبكة 5
 

 

 حسبmg/l 0.005 معيار -: تراكيز عنصري الزئبق و الكادميوم 2جدول 

 2005المواصفات القياسية العراقية 

 

 موقع الفحص ت
Hg 

mg/l 

Cd 

mg/l 

 حدود

 المواصفة

mg/L 

 0.005 0.01633 0.00141 نموذج ماء النهر 1

 0.005 0.00518 0.00012 نموذج ماء حوض الترسيب 2

 0.005 0.00462 0.00004 ترنموذج ماء بعد الفل 3

 0.005 0.00447 0.00004 نموذج ماء الخزان األرضي 4

 0.005 0.00305 0.00002 نموذج ماء الشبكة 5
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حسب المواصفات القياسية mg/l 0.3 معيار -: نتائج فحص عنصر االلمنيوم 3جدول

 2005العراقية 

 

 موقع الفحص ت
Al 

mg/l 
 mg/L المواصفة حدود

 0.30 0.731 اء النهرنموذج م 1

 0.30 3.527 نموذج ماء حوض الترسيب 2

 0.30 2.806 نموذج ماء بعد الفلتر 3

 0.30 2.775 نموذج ماء الخزان األرضي 4

 0.30 2.416 نموذج ماء الشبكة 5

 

 محطة مجمع ماء الجزائر .2

 

 mg/l 0.05 المعيار -الرصاص -: نتائج فحوصات عنصري الكروم 4جدول 

 2005حسب المواصفات القياسية العراقية 

 

 موقع الفحص ت
Cr 

mg/l 

Pb 

mg/l 

 المواصفة حدود

mg/L 

 0.05 2.256 0.0005 نموذج ماء النهر 1

 0.05 1.913 0 نموذج ماء حوض الترسيب 2

 0.05 1.784 0 نموذج ماء بعد الفلتر 3

 0.05 1.720 0 نموذج ماء الخزان األرضي 4

 0.05 1.675 0 ةنموذج ماء الشبك 5

 

حسب mg/l 0.005 معيار -: تراكيز عنصري الزئبق و الكادميوم 5جدول 

 2005المواصفات القياسية العراقية 

 

 موقع الفحص ت
Hg 

mg/l 

Cd 

mg/l 

 المواصفة حدود

mg/L 

 0.005 0.01751 0.00162 نموذج ماء النهر 1

 0.005 0.00587 0.00012 نموذج ماء حوض الترسيب 2

 0.005 0.00502 0.00006 ج ماء بعد الفلترنموذ 3

 0.005 0.00473 0.00004 نموذج ماء الخزان األرضي 4

 0.005 0.00369 0.00002 نموذج ماء الشبكة 5

 
حسب المواصفات mg/l 0.3 معيار -: نتائج فحص عنصر االلمنيوم  6جدول

 2005القياسية العراقية 

 

 موقع الفحص ت
Al 

mg/l 

 حدود المواصفة

mg/L 

 0.30 0.764 نموذج ماء النهر 1

 0.30 4.028 نموذج ماء حوض الترسيب 2

 0.30 3.266 نموذج ماء بعد الفلتر 3

 0.30 2.947 نموذج ماء الخزان األرضي 4

 0.30 2.483 نموذج ماء الشبكة 5

 
 مجمع تصفية ماء االسكان  .3

 

 حسبmg/l 0.05 المعيار -الرصاص -: نتائج فحوصات عنصري الكروم 7جدول 

 2005 العراقية القياسية المواصفات

 

 موقع الفحص ت
Cr 

mg/l 

Pb 

mg/l 

 المواصفة حدود

mg/L 

 0.05 2.553 0.0007 نموذج ماء النهر 1

 0.05 1.875 0 نموذج ماء حوض الترسيب 2

 0.05 1.745 0 نموذج ماء بعد الفلتر 3

 0.05 1.701 0 نموذج ماء الخزان األرضي 4

 0.05 1.655 0 الشبكةنموذج ماء  5

 
 حسبmg/l 0.005 معيار -: تراكيز عنصري الزئبق و الكادميوم 8جدول 

 2005 العراقية القياسية المواصفات

 

 موقع الفحص ت
Hg 

mg/l 

Cd 

mg/l 

 حدود

 المواصفة

mg/L 

 0.005 0.01324 0.00134 نموذج ماء النهر 1

 0.005 0.00654 0.00034 نموذج ماء حوض الترسيب 2

 0.005 0.00632 0.00005 نموذج ماء بعد الفلتر 3

 0.005 0.00547 0.00002 نموذج ماء الخزان األرضي 4

 0.005 0.00421 0.00001 نموذج ماء الشبكة 5

 

 
 المواصفات حسبmg/l 0.3 معيار -: نتائج فحص عنصر االلمنيوم  9جدول

 2005 العراقية القياسية

 

 موقع الفحص ت
Al 

mg/l 

 mg/L صفةالموا حدود

 0.30 0.756 نموذج ماء النهر 1

 0.30 5.345 نموذج ماء حوض الترسيب 2

 0.30 3.453 نموذج ماء بعد الفلتر 3

 0.30 2.398 نموذج ماء الخزان األرضي 4

 0.30 2.443 نموذج ماء الشبكة 5
 

 
 والتوصيات االستنتاجات

كل من اصر الثقيلة وهي العنبعد قياس  المستحصلةومن النتائج المختبرية        

مديرية االلمنيوم والزئبق والكادميوم والكروم والرصاص والتي تم قياسها في مختبر 

.  لوحظ وجود تركيز عالي لعنصري الرصاص وااللمنيوم اكثر من ما بيئة الديوانية

حيث ان الحدود المسموحة  2005القياسية العراقية لعام  هو مسموح به في المواصفة

ويعود هذا السبب  .mg/l 0.30و االلمنيوم هو  mg/l  0.05لرصاص هو لتركيز ا

وبالتالي انتقاله  للنهر  )الوقود العادي(في وقود السيارات عنصر الرصاص لوجوده 

اما االلمنيوم فان نسبته في مياه النهر قليلة ولكن ووصوله الى المياه عن طريق الجو 

قد ادى الى زيادته فوق الحدود المسموحة نتيجة اضافة الشب في مراحل تصفية الماء 

ضمن الحدود المسموح ضئيلة  بتراكيزاالخرى ولكن الثقيلة وكذلك لوحظت العناصر 

ويعود هذا السبب لموقع المحطة الواقع في شمال المدينة حيث التلوث البيئي بها 

محطات كافة  مثل الرصاص وااللمنيوم فيالعناصر الثقيلة  ازالةلهذا يتطلب  الضئيل.

يمكن ازالة العناصر الثقيلة في  انه Ghawi 2017بين و الشرب في المحافظة مياه

الشرب في العراق باستخدام مخثرات طبيعية مثل حبوب و الياف  مياهمحطات تصفية 

مادة فعالة جدا في  كونهبدال من الشب ( Moringa Oleifera)نبات بان زيتوني 

 والعناصر الثقيلة. العكرةازالة 
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