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اجريت هذه الدراسة لتقييم دور المنظومة المنزلية لمعالجة المياه في أزالة المحتوى البكتيري وخفض   
تراكيز بعض العوامل الكيميائية )الكالسيوم, المغنيسيوم, الكبريتات والكلوريدات( من خالل معالجة عينات من 

لل ان  البكتيرية  الفحوصات  نتائج  االبار. أظهرت   النهر ومياه  المحتوى منظومة كفاءة عالية في  مياه  ازالة 
لمنظمة   العراقية وتلك  المواصفات  في  المعيارية  القييم  الهوائية  للبكتريا  الكلي  العدد  تجاوز  ان  بعد  البكتيري 

العالمية   المعالجة  (WHO)الصحة  قبل  بلغت  والتي  الشرب  مياه   X  510  16   و  X   510  21لنوعية 
اظهرت النتائج كفاءة عالية  دجلة ومياه اآلبار على التوالي. كما و   مل( في كل من عينات مياه نهر\)خلية

في خفض تراكيز كل من الكالسيوم والكبريتات والكلوريدات لمياه النهر واآلبار وجعلتها متوافقة مع للمنظومة  
متوافقًا مع   الذي بقى غير  المواصفات القياسية العراقية والعالمية باستثناء تركيز الكبريتات في مياه اآلبار و

بعد  انخفض  قد  واآلبار  النهر  مياه  في  المغنيسيوم  تركيز  بأن  الدراسة  وأوضحت  العراقية.  المواصفات 
المعالجة, اال ان تركيزه في مياه النهر بقية متجاوزة المواصفات العراقية والعالمية بينما تجاوز تركيزه في مياه 

ا نتائج  واظهرت  فقط.  العراقية  المواصفات  خفض األبار  في  معنوي  تأثير  للمعالجة  ان  االحصائي  لتحليل 
تراكيز الكالسيوم والكبريتات في مياه النهر واآلبار ولم يكن لها تأثير معنوي في خفض تركيز المغنيسيوم في 

 . مياه النهر والكلوريدات في مياه اآلبار
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 :ةــالمقدم
المناطق   العديد من  والمدنيةتعاني  العراق من عدم   المائية  في 

اقتناء  لذا بات من الضروري  البشري,  المياه الصالحة لالستهالك  توفر 
االقبال  كبير  وبشكل  ونالحظ   . المياه  لمعالجة  المنزلية  المنظومات 
لتدني  نظرًا  المنظومات  تلك  اقتناء  على  المدن  في  للمواطنين  الشديد 

الم قبل  نوعية  من  المنتجة  يتعلق  بعض  ياه  ما  وخاصة  المياه  مشاريع 
 . بكتيرياً احتمالية تلوثها و  بعكارتها
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الدراسات منها   العديد من  تلوث مياه   [9]و  [2]فقد أشارت  الى 
. الفيزيوكيميائية والمايكروبية  واالبار في مدينة بغداد بالملوثاتنهر دجلة  

حاجة مياه آبار منطقة الجادرية في بغداد الى عمليات    [8]وجدت    وقد
اس قبل  وتعقيم  للشـمعالجة  كمــتخدامها  والري.  بأن   [12]بينــت    اـرب 

جبور في مدينة الحلة ملوثة   اه المنتجة من مشروع ماء منطقة عربالمي 
بان التلوث الميكروبي ليس   [14]و  [11]أشار كل من  بكتريا القولون و ب 

 . وانما حتى في المياه المعبأة فقط مختصرًا على المياه الطبيعية
الى تقييم كفاءة المنظومة المنزلية لمعالجة تهدف الدراسة الحالية 

العوامل  بعض  ومعالجة  البكتيري  المحتوى  من  التخلص  في  المياه 
الفزيوكيميائية ومدى تطابق نوعية المياه المنتجة بمواصفات مياه الشرب 

العراقية العالمية    [1]  القياسية  الصحة  لمنظمة  , [20]  (WHO)وتلك 
من  وكذلك  دجلة  نهر  من  الخام  للماء  عينات  جمع  خالل  من  وذلك 
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وبعد اجراء التحاليل قبل و  بعض اآلبار في قضاء أبي غريب غرب بغداد
 المعالجة. 

 
 :المواد وطرائق العمل

المنزلية   المعالجة  منظومة  المصنع    RO-50  موديلاستعملت 
االمريكية, والتي تتألف من ثالث وحدات رئيسية   Ritekمن قبل شركة  

الزالة   منها  أثنان  مرشحات  ثالثة  من  تتكون  التي  الترشيح  وحدة  هي 
الد للترشيح  فهو  الثالث  أم  الروائح  التحلية الرواسب ومعالجة  قيق, وحدة 

ومزودة   Reversed Osmosis  (RO)تعمل بتقنية التناضح العكسي  
مسامية   ذو  نفاذ  شبه  مرشح   0,0001بغشاء  الى  اضافة  مايكرون 

كاربوني لمعالجة ما يتبقى من المواد العضوية, أما المكون الثالث فهي 
البنفسجية   فوق  لالشعة  تضم مصدر  التي  التعقيم   داخل   (UV)وحدة 

معدنية  اس مزودة (Stainless Steel)طوانة  المنظومة  وأن  كما   .
بسعة   بالستيكيين  للمياه   20بخزانين  واألخر  الخام  للماء  أحدهما  لتر 

 المنتجة.
االول  وتشرين  أيلول  شهري  خالل  واآلبار  النهر  لمياه  العينات  جمعت 

حيث جمعت عينات مياه نهر دجلة من ثالثة مواقع قرب جسر   ،2015
 "34.43 '22°44  شماال "8.74 '17°33الجادرية عند االحداثيات )

 '16°33شرقا( و)"20.07 '22°44 شماالً "56.75 '16°33( و)شرقا
بالستيكية    شرقًا( "10.71 '22°44شمااًل   "47.82 قنينة  بوساطة 
اه الخام لآلبار فقد جمعت من ثالثة لتر. أما عينات المي  1 نظيفة سعة

بأعماق   بغداد والتي كانت   متر   10آبار في قضاء أبي غريب غرب 
 "27.37 '10°4شمااًل    "34.97 '18°33تقريبًا وتقع عند االحداثيات )

 '17°33شرقًا( و)  "39.79 '09°44شماالً   "04.76 '17°33شرقًا( و )
يل المختبرية البكتيرية (. أجريت التحال"32.01 '11°44شماالً   "53.87

والفزيوكيميائة في مختبرات مركز التقانة االحيائية  بجامعة النهرين وفقا 
, باستثناء الكبريتات حيث أعتمدت الطريقة الواردة في [13]لما جاء في  

. اجريت االختبارات االحصائية  [7]والبوتاسيوم وفقًأ لما جاء في    [17]
 .(SPSS)م االجتماعية باستخدام الحزمة االحصائية للعلو 

 
 :النتائج والمناقشة

( ان  1الشكل )   اظهرت نتائج الدراسة الحالية وكما موضح في
هناك نموا كثيفا جدا للبكتريا الهوائية الكلية قبل المعالجة لكل من عينات 
مياه النهر ومياه اآلبار والتي تجاوزت المواصفات العراقية وتلك لمنظمة  

بغداد  مدينة  في  دجلة  مياه  تأثر  الى  ذلك  يعزى  وقد  العالمية   الصحة 
وكذلك يكون   [10]بالملوثات البكتيرية وخاصة ما تطرحه مدينة الطب  

, أما [5]بسبب مالئمة درجة الحرارة للنمو وزياده تركيز المواد العضوية  
بالنسبة لمياه اآلبار فقد يعزى الى طبيعة المنطقة في أبي غريب والتي 
تتميز بكونها أراضي زراعية وقريبة من مناطق تربية االغنام والمواشي 

نشاط فيزداد  العضوي  للتلوث  تكون عرضة  المجهوية   وبالتالي  االحياء 
الى  أشار  كما  االمطار  بسبب  البئر  الى  الملوثات  هذه  لتسرب  نتيجة 

 .[4]ذلك

 
كما وتشير النتائج الى ان منظومة المعالجة كان لها تأثيرًا فعااًل 

م لم في  حيث  واآلبار,  النهر  من  كل  لمياه  البكتيري  المحتوى  عالجة 
فكفاءة  المياه.  من  النوعين  لكال  للبكتريا  محسوس  نمو  أي  يظهر 
المنظومة في ذلك قد يعود الى المراحل المتعددة التي مرت بها, فمرشح 

النشط     Sediments Filterالرواسب   الكاربون   Activatedومرشح 
Carbon Filter  زالة المواد العالقة التي توفر حماية ثر كبير في الها أ
الدقيقة   التناضح [19] لالحياء  االغشية  عبر  المياه  مرور  الى  اضافة 

( مسامية  ذات  مرور   0,0001العكسي  تمنع  التي  مايكرون( 
البنفسجية   فوق  باألشعة  التعقيم  مرحلة  عن  فضال   المايكروبات, 

UV  التي تتميز بانها تثبط العديد من المايكروبات كالبكتريا والفايروسات
وغيرها من االحياء الممرضة عن طريق التأثير في مادتها النووية ومن 

 . [15]ثم الى قتلها 
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بالمنظومة على المحتوى البكتيري في مياه : تأثير المعالجة (1)الشكل 

 النهر واآلبار مقارنة مع المواصفات العراقية ومنظمة الصحة العالمية
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فقد  الكيميائية,  لتأثير المنظومة في معالجة العوامل  بالنسبة  أما 

مياه النهر قبل في  ( ان الكالسيوم  2الحالية )الشكلالدراسة  أظهرت نتائج  
سجل قد  بين  تركيزًا      المعالجة   71.1بمعدل  و   84الى    56تراوح 

العراقية   لتر/ملغم المواصفات  في  له  المعيارية  القيم  من  أدنى  وهو 
يعود  والعالمية. درجات  في  نخفاض  اال  هذا  وقد  ارتفاع  الى  التركيز 
اليه  الحرارة   توصل  ما  تتفق مع  النتيجة  وهذه  الفترة,  تلك   ذيال  [2]في 

في الكالسيوم  تراكيز  في  واضحا  انخفاضًا  ببغداد   وجد  دجلة  نهر  مياه 
يتميز   خالل الذي  الشتاء  فصل  في  عليه  كانت  عما  الصيف  فصل 

عسرة المياه المرتبطة مباشرة بتركيز أيون الكالسيوم. أما تراكيز  باالرتفاع  
المعالجة   الكالسيومبعد  ايون  تركيز  انخفض  معنويًا    فقد  عند انخفاضًا 

االحتمال   )الجدول   Student t-testاختبار  وفق    (p≤0.05)مستوى 
لتر )الشكل \ملغم  23.3وبمعدل    33الى    16بين    قيميه  ت  وتراوح   (1
الشرب 2 مياه  مواصفات  في  المعيارية  تراكيزه  كثيرا عن  انخفض  أي   )

 بفعل التناضح العكسي. 
فأن    االبار  مياه  عينات  المعالجة  اتر   اما  قبل  فيها  الكالسيوم  قد كيز 

اذ ال  فيعيارية  الم  التراكيز  تتجاوز   , والعالمية  العراقية   مواصفات 
بينكيز اتر   تراوحت قد /ملغم  361وبمعدل    470الى    280  ه  وهذا  لتر 

,   [3]االراضي العراقية  بعض  الكلسية التي تتميز بها    طبيعةاليعود الى  

معدل وب   88  الى  70وتراوحت بين    ه كيز اتر   تنخفضفأاما بعد المعالجة  
في  اقل    يوه  لتر/ملغم  78 له  المعيارية  القيم  من  المواصفات  بكثير 

ايضًا  القياسية االنخفاض  كان  وقد  االحتمال   امعنوي ,  مستوى  عند 
(p≤0.05)  عالية كفاءة  للمنظومة  فأن  وبهذا  تركيز .  خفض  في 

 كذلك لمياه اآلبار.الكالسيوم لمياه النهر و 
المياه,  المغنيسيوم  تركيز   دتميع بها  تمر  التي  الترب  نوعية  على 

الص ذوبان  هو  المياه  في  الرئيسي  ان مصدره  وأنه  خحيث  الجيرية.  ور 
من العناصر الحيوية للكائنات الحية وله الدور الكبير في بناء البروتين 

 حاليةوفي دراستنا ال  .[11]واالحماض االمينية وفي التفاعالت االنزيمية  
تر 3  الشكل)  أيضاً  ان  قبل ا(  النهر  مياه  عينات  في  المغنيسيوم  كيز 

مرتفالمعالجة   بين  عكانت  تراوحت   412وبمعدل    472و    373ة 
اليه  لتر  /ملغم تتفق مع ما توصلت  النتيجة  لنهر   افي دراسته  [3]وهذة 

, وهذا قد يكون بفعل الملوثات التي دجلة في منطقة الكاظمية في بغداد 
بعد المعالجة بالمنظومة بشكل   يومانخفض تركيز المغنيسيستقبلها النهر.  

لتر /ملغم   313.7وبمعدل     356و    280كانت القيم تتراوح بين    اذ  قليل
التحليل  اوضح  وقد  القياسية,  للمواصفات  متجاوزة  بقيت  انها  اال 
المغنيسيوم  تركيز  على  للمعالجة  معنوي  فرق  وجود  عدم  االحصائي 

 لعينات النهر. 
المغنيسيوم في مياه اآلبار قيم مرتفعة مقارنة بالنهر سجلت تراكيز أيون  

طبيعيا أمرًا  يعد  االبار لالنتيجة    وهذا  مياه  في  االيونات  تراكيز  رتفاع 
المغنيسيوم   ايون  بين  [3]  ومنها  تراوحت  فقد  بمعدل   782الى    626. 

بشكل معنوي لتركيز  اانخفض  . أما بعد المعالجة فقد  لتر  /ملغم  715.7
الشكل    1)الجدول بين  3و  التراكيز  وتراوحت  بمعدل   194الى    72( 
ة المواصفات العراقي تجاوز القيمة المعيارية في  اال انه    لتر/ملغم  140.7

العالمية المواصفات  في  تلك  من  بقليل  النتائج   .وأقل  هذه  خالل  من 
تركيز  خفض  في  كفاءة  ذات  تكن  لم  المعالجة  منظومة  بأن  نالحظ 

خفضت تركيزه في مياه اآلبار وهذا ن أبينما  ينات مياه النهر  المغنيسيوم لع
الى العكوره  يعود  مقارنة    ارتفاع  النهر  مياه  في  العالقة(  المواد  )تركيز 

لذلك  البئر  خفض   بمياه  خالل  من  واضحا  كان  المنظومة  عمل  فان 
في المياه   )الرواسب(  تركيزه في مياه االبار كذلك فأن وجود مواد عالقه

للمنظومة العكسي   المجهزة  التناضح  وحدة  في  األغشية  عمل  تعيق  قد 
 غنيسيوم. مللمنظومة وتقليل كفائتها في فصل ال 
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في  2Ca+جة بالمنظومة على تركيز ايون الكالسيوم : تأثير المعال(2)الشكل 

 مياه النهر واآلبار مقارنة مع المواصفات العراقية ومنظمة الصحة العالمية
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نتائج  كما و  الحالية )الشكل  اظهرت  تركيز    (4الدراسة  أيون  ان 
المعالجة   قبل  النهر  مياه  في  المعيارية  الكبريتات  القيمة  من  أعلى  كان 

العالمية, للمواصفات  تلك  من  وأدنى  العراقية   تراوح   للمواصفات  ت  فقد 
في لتر/ملغم  357بمعدل  375الى    336بين    تراكيزها االرتفاع  أن   .

الكبريتات أيون  يعود  تراكيز  الناتجة    قد  العضوية  المواد  تحلل  الى  ذلك 
للنهر   العضوية  الملوثات  أشار    .[6]عن  وقد  تركيز   الى  [18]كما  أن 

جنوبًا.   اتجهنا  كلما  دجلة  نهر  في  انخفضالكبريتات  كيز اتر   توقد 
معالجة بعد  بالمنظ  الكبريتات  بين    ومةالمياه    120الى    70وتراوحت 

التي مرت    ةنتيجوذلك  لتر  /ملغم  92.7مقداره    معدلب  للمراحل المختلفة 
المياه في   بها  المعيارية  القييم  من  بكثير  أدنى  وأصبحت  المنظومة  في 

والعالمية. العراقية  المواصفتين  كان   كلتا  االبارفقد  مياه  كيز اتر   تاما 
مرتفع فيها  بين  الكبريتات  وتراوحت  نسبيًا  وبمعدل   1450الى    670ة 

اعزى  /ملغم  1050مقداره   وقد  الى    [3]لتر  ذوبان زيادة  ذلك  قابلية 
أيضًا  يعود  وقد  الماء,  مع  اآليوني  والتبادل  الكبريتية  الرسوبية  الصخور 

أن التحليل االحصائي الى النشاط الزراعي في تلك المنطقة. وبالرغم من  
الى   مستوى انخفاض  يشير  )عند  الكبريتات  أيون  تراكيز  في  معنوي 
ليل من القيمة  اال أنها ظلت أعلى بق  بعد المعالجة  p≤0.05)االحتمال   

بين   تراوحت  حيث  العراقية  المواصفات  في   310الى    175المعيارية 
فأن  لتر/ملغم  233.3معدلب  عام  تأثير ا.وبشكل  بالمنظومة  لمعالجة 

خفض  معنوي    مالكبريتات  أيون    يزكاتر على  من  كل  النهر في  ياه 
 اآلبار.و 

وفي    دتع الطبيعة  في  انتشارا  األكثر  االمالح  من  الكلوريدات 
أهمها    همصادر   كثرةل السطحية المياه  العضوية األمالح ذوبانمن 

في والصرف و  المبازل مياه والالعضوية  الصناعي  النشاط  مطروحات 
الحالية  [16]الصحي   الشكل  . وفي دراستنا  المعالجة    (5)يوضح  تأثير 

على تركيز أيون الكلوريد. بعد أن كان التركيز في مياه النهر يتراوح بين 
, انخفض وأصبح بعد لتر/ملغم   209.3وبمعدل مقداره     240الى    189

بين   تتراوح  بتراكيز  ملغم   101.7  بلغ  معدلوب   130الى    85المعالجة 
, وقد كانت عملية المعالجة فعالة حيث كان الفرق بين تركيزين قبل لتر/

االحتمال   مستوى  عند  معنويًا  التحليل   (p≤0.05)وبعد  اليه  أشار  ما 
   .(1االحصائي )الجدول

أيون اما   تراكيز  المعالجة بخفض  أدت  فقد  اآلبار  لمياه  بالنسبة 
لتر /ملغم  448بمعدل    630الى    294من قيم تراوحت بين  الكلوريدات  

بين   تراوحت  تراكيز  أن   لتر/ملغم130  عدلبم  160الى    100الى  اال 
وهو .  (p≤0.05)هذا االنخفاض لم يكن معنويًا عند مستوى االحتمال  

اال ان نتائج التحليل االحصائي لم   اقل من المواصفات العراقية والعالمية
المعالجة قد أظهر وجود فرق معنوي  ت  دت الى خفض وبشكل عام فأن 

أقل   يزكترا الى مستويات  اآلبار  مياه  وكذلك  النهر  مياه  في  الكلوريدات 
الصحة   منظمة  ومواصفات  العراقية  المواصفات  في  المعيارية  تلك  من 

 العالمية.
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جة بالمنظومة على تركيز ايون الكبريتات : تأثير المعال(4)الشكل 
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واالنحراف  لتر( \: المتوسط الحسابي لتركيز االيونات )ملغم(1)الجدول 

المعياري ومستوى االحتمال للتغيرات في العوامل الكيميائية قبل وبعد المعالجة  
 بالمنظومة المنزلية لمعالجة المياه.
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 (p≤0.05): معنوية عند مستوى االحتمال  (*)
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Abstract: 
This study was conducted to assess the efficiency of home water treatment system for removing bacterial 

content and reducing concentrations of some chemical agents (calcium, magnesium, sulfate and chlorides) by treating 

samples of river water and well water. Results Bacteriological tests showed that the system highly efficient in 

removing bacterial content after it exceeded the standard value of total number of aerobic bacteria in the Iraqi water 

quality standard and the World Health Organization (WHO) for drinking water quality, which reached before 

treatment 21x105 and 16x105 (cell\ml) in both waters samples of river and wells, respectively. 

The results showed high efficiency of the system for reducing the concentrations of calcium, sulfates and 

chlorides in both of river and wells waters, which made them identical with the Iraqi and WHO standards in exception 

of the sulfate concentration in the wells water, which remained higher than the Iraqi standards. The study indicate that 

the concentration of magnesium has decreased significantly after treatment in both waters, but it remained higher than 

Iraqi and WHO standards, while in wells it exceeded the Iraqi standards only. 

The results of the statistical tests indicate a significant effect of treatment on reducing the concentrations of 

calcium and sulfate in both raw waters, while it had no significant effects on reducing concentration of magnesium in 

river water and chlorides concentration in wells water. 


