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ABSTRACT 

The present study includes ecological properties of danfeeli valley 
which is located at the south eastern part of Mosul city of Iraq. Danfeeli 
valley transports seasonal rainfall water domestic and industrial wastes to 
Tigris river, so that, creates additional water pollution of this river, water 
samples were collected from five stations along the valley inside Mosul 
city to examine the physical, chemical, and biological properties, as well 
as, the role of self purification in elimination of the pollution problems, 
Also, samples of Tigris river were collected to determine the effect of 
polluted valley water on the river water parameters. 

Results of the present study indicates for dimension of dissolved 
oxygen in the valley water especially dty Dryweather due to high 
biological oxygen demand which reachs to 177.4 mg/L in one of some 
warm month. Relative increase in sulphate ions concentration was found 
as a result of proteolysis of protein matters in the valley water. 

The dominant phytoplankton genera were: Clamydomonas. 
Euglena, Fragelaria, Nitizschia and Navicula. It was found high 
significant pollution effect of Danfeeli wastewater on Tigris river at 
station 50 m south meetings, this deterioration was continued till at 
station 250 m, therefore, ecosystem pollution will be increased later. 

Also it was investigated the relative effect of self purification event 
(pathways) on some investigated parameters of water wastes through its 
streaming in the valley; namely, biological oxygen demand, chloride ions, 
sulphate ions and phosphate ions. 

It was considered that Danfeeli and Tigris water proper for 
irrigation usages for pH, sodium percentages sodium adsorption ratio, 
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residual sodium carbonate and potential salinity. However, some 
problems in salinity were obtained according to standard international 
classifications. 

 
   الخالصة

شسمت الجراسة وادي الجانفيمي الػاقع في الجية الجشػبية الذخقية مغ مجيشة السػصل اذ         
يقػم بشقل كسيات كبيخة مغ مياه الديػل والفزالت السجنية والرشاعية الى نيخ دجمة مدببًا زيادة 

جخاه داخل السجيشة أعباء التمػث فيو. وقج تع جسع العيشات السائية مغ خسدة مػاقع عمى شػل م
لمتعخف عمى التغيخات الحاصمة في الرفات الفيديائية والكيسيائية والبايػلػجية ودور عسميات 
التشكية الحاتية في تقميل مذاكل التمػث. كسا تع جسع العيشات مغ مياه نيخ دجمة لمتعخف عمى 

 مجى تأثيخ مياه الػادي عمى خرائز الشيخ.
الى انعجام تخكيد األوكدجيغ السحاب في مياه الػادي السيسا في أشارت نتائج الجراسة        

الى  األشيخاألشيخ الحارة مغ الدشة بدبب الحسل العزػي العالي الحي وصل تخكيده في بعس 
( ممغع/لتخ كحلظ وجج ارتفاع ندبي في تخكيد أيػنات الكبخيتات نتيجة لعسميات التحمل 177.4)

مياه الػادي الػادي كحلظ وجج بأن األجشاس الصحمبية الدائجة في لمسػاد البخوتيشية السصخوحةالى 
(Oscillatoria ,Fragelaria ,Euglena ,Nitizschia ,Navicula ,

Clamydomonas) دجمة  عمى التػالي. كسا وجج ان ىشاك تأثيخًا واضحًا لسياه الػادي عمى نيخ
صة التقاء مياه الػادي مع نيخ م عغ نق 50جشػب مجيشة السػصل خاصة عشج السػقع الحي يبعج 
ج مغ مذاكل التمػث لشيخ مسا يدي .م 250دجمة وقج يدتسخ ىحا التأثيخ عشج السػقع الحي يبعج 

كسا وجج ان ىشاك تأثيخًا ندبيًا لعسميات التشكية الحاتية عمى بعس الرفات السجروسة لسياه  ،دجمة
كمػريج والكبخيتات ايػنات الالفزالت عبخ جخيانيا في الػادي وبخاصة الحسل العزػي و 

وتعج مياه الػادي ومياه نيخ دجمة صالحة ألغخاض الخي بالشدبة لكل مغ الجالة  والفػسفات 
الحامزية والشدبة السئػية لمرػديػم وندبة امتداز الرػديػم وكاربػنات الرػديػم الستبكية 

حدب الترانيف العالسية  والسمػحة الكامشة مع وجػد بعس السذاكل الستعمقة بالسمػحة الكامشة
  .السعتسجة

 

 Introduction   السقدمة
الساء  ،األرضسخ السياه بػصفيا روح كل مخمػق حي عمى  اإللييةأضيخت الحكسة            

لجيسػمة حياتو عمى وجو البديصة، اذ يذارك  اإلندانوالحياة وجيان لحكيقة واحجة وىي حاجة 
لحلظ يعج الساء أساس الحياة،  ،ة الالزمة لتصػر صػر الحياةالساء في جسيع العسميات الكيسيائي

ومغ ذلظ نقل السغحيات والعشاصخ الزخورية لحياة الكائغ الحي، فزال عغ أدواره ووضائفو 
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السيسة الشاتجة عغ خػاصو الفيديائية الفخيجة. وبسا ان الساء محيب جيج لالمالح العزػية وغيخ 
ولقج اصبحت  .(1عسميات الترفية تكػن معقجة ومكمفة ) ثشاءأالعزػية فان عسمية ازالتيا مشو 

وبخاصة دول العالع الثالث التي  اإلندانيةمذكمة التمػث البيئي مغ اخصخ السذاكل التي تػاجو 
الى البيئة في جديئات الحياة  اإلساءةتعير بعيجة ولألسف الذجيج عغ قزايا البيئة اذ تتع 

في فوالسؤسدات الحكػمية،  األجيدةاالعتبارات البيئية في اعسال  اليػمية وعجم السباالة في مخاعاة
اذ  ؛العخاق مثاًل وبدبب الطخوف التي يسخ بيا القصخ وانعجام الخجمات وتحصيع البشية التحتية

يالحع تكجس اكػام الشفايات السجنية والتجارية بكسيات كبيخة داخل السجنية ونقل الكثيخ مغ 
ر والديػل وكحلظ ترخيف الفزالت الدائمة السجنية والرشاعية الى السمػثات عغ شخيق االمصا

(. وقج وصمت التجاوزات الفخدية 2مياه نيخ دجمة مسا يديج مغ التأثيخات الدمبية عمى مياه الشيخ )
لعجد مغ السػاششيغ الى قياميع بترخيف مياه خدانات التعفيغ لسشازليع الى السجاري العسػمية، 

لى تفاقع السذكمة لسياه الشيخ فزال عغ مخاشخ انتقال االوبئة واالمخاض وىحا بجوره سيؤدي إ
عجد مغ محافطات  ( في2008(. وخيخ دليل عمى ذلظ انتذار مخض الكػليخا في صيف )3)

وبرػرة عامة فان ان مياه نيخ دجمة تعاني مغ مذاكل التمػث البيئي بدبب ، العخاق الجشػبية
ة والدراعية عبخ مربات مباشخة الى الشيخ مغ دون اجخاء ترخيف الفزالت السجنية والرشاعي

أي معالجة في الغالب عمى شػل مجخى الشيخ. اذ تقجر كسية السصخوحات الدائمة السرخفة الى 
، اذ اصبح نيخ دجمة مجخى لشقل /ساعة3م 6598نيخ دجمة مغ مجيشة السػصل فقط اكثخ مغ 

شاحية الجسالية لزفاف الشيخ في عجد مغ السػاقع الشفايات والفزالت السختمفة بحيث تع تذػيو ال
في مجيشة السػصل فزال عغ انبعاث الخوائح الكخيية مغ السشاشق القخيبة مغ مربات فزالت 

تحجيج لالجراسة ، لحلظ جاءت (3،4)السجاري الى جانب التأثيخات الدمبية عمى بيئة مياه الشيخ 
عسميات التشكية الحاتية ليحه السياه قبل  خرائز مياه الفزالت عمى شػل السجخى ومجى حجوث

وصػليا الى نيخ دجمة وتأثيخ ىحه السصخوحات عمى نػعية مياه نيخ دجمة جشػب مجيشة 
السػصل, تحجيج االجشاس الصحمبية التي تشسػ في ىحه السياه باعتبارىا كجليل حيػي لمتمػث 

 .العزػي 
 

     Materials and methodsالسهاد وطرائق العسل
؛اذ يقػم بشقل شسمت مشصقة الجراسة وادي الجانفيمي الػاقع جشػب شخق مجيشة السػصل      

كع الى  12كسيات كبيخة مغ مياه الديػل والفزالت الرشاعية والسجنية الدائمة عبخ مجخاه البالغ 
ولقج تع اختيار  ،/ساعة3م 2736ويرل معجل ترخيفو الى  جشػب مجيشة السػصل نيخ دجمة

ا مػضح في الخارشة كس ،الػادي وثالثة مػاقع عمى نيخ دجمة عشج السرب عمى خسدة مػاقع
(1): 
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 .وحي عجن عجن عمى التػاليحي الخزخاء  (: يسثل وادي الجانفيمي قخب1،2السػقـع )
 .وحي الغفخان (: مياه الػادي عشج مشصقة الرشاعة الداحل االيدخ4،3السػقع )
 ئو بسياه نيخ دجمة جشػب مجيشة السػصل.(: وادي الجانفيمي قبل التقا5السػقـع )
 (.Control(: مياه نيخ دجمة قبل التقائيا بػادي الجانفيمي )مػقع مقارنة 6السػاقـع )
 مــغ التقائــو بفزــالت وادي الـــجانفيمي م ( 250و 50(: ميــاه نيــخ دجمــة عمــى بعــج )8،7السػقـــع )

بسعــجل نســػذج واحــج شــيخيًا مــغ كــل وقــج تــع جســع العيشــات مــغ السػاقــع السذــار الييــا ، عمــى التــػالي
باستخجام قشـاني نطيفـة مـغ  (2008ولغاية شيخ آب  2007ابتجاءًا مغ شيخ تذخيغ الثاني ) مػقع

البـــػلي اثيمـــيغ والتـــي تـــع غدـــميا ثانيـــة بسيـــاه العيشـــة قبـــل ممئيـــا. امـــا العيشـــات الستعمقـــة باالوكدـــجيغ 
اجخيــــت معطــــع وقــــج  خاصــــة, يــــةزجاج غجسعــــت بقشــــان  الســــحاب فــــي الســــاء والحســــل العزــــػي فقــــج

 والتػصـيلقياس كل مغ درجة حخارة السـاء  اذ تع (,5)الفحػصات وفق الصخائق السدتخجمة عالسيًا 
 واالوكدجيغ السحاب  ،PHوالجالة الحامزية  T.Sالسػاد الرمبة الكمية و الكيخبائي

 

 

       
 ،صمـب الحيـػي لألوكدـجيغ, والست(Azide modification Mصخيقـة تحـػيخ االزايـج )فـي السـاء ب

HCO3وأيػنــات البيكاربػنــات  T.Alkوالقاعجيــة الكميــة 
, والعدــخة الكميــة وعدــخة الكالدــيػم وعدــخة -

 ،(N 0.0.لسمــح الرــػديػم الكياســي )  EDTA بالسعــايخة مــع محمــػل ،اتبعــت شخيقــة ،السغشيدـيػم
ــــد ايػنــــات ال  Flameعــــاثي )باســــتخجام جيــــاز شيــــف الميــــب االنبرــــػديػم والبػتاســــيػم وتخكي

photometer). ــــج بصخيقــــة مــــػر ــــد ايػنــــات الكمػري ــــات بصخيقــــة  ،وتــــع تقــــجيخ تخكي ــــات الكبخيت وايػن
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Turbidimetric Method، كســــا تــــع وتخكيــــد ايػنــــات الفػســــفات بصخيقــــة كمػريــــج القرــــجيخوز 
باســـتخجام السعـــادالت  SAR%  وندـــبة امتـــداز الرـــػديػم Naحدـــاب الشدـــبة السئػيـــة لمرـــػديػم 

  :االتية
                         

MgCaKNa

100Na
%Na




    

                                  

2

MgCa

Na
SAR


  

فقـــج حدـــبت مـــغ  )ممسكـــافى/لتخ( PSوالسمػحـــة الكامشـــة  RSCامـــا كاربػنـــات الرـــػديػم الستبكيـــة 
 :(6) السعادالت االتية

                          RSC= (CO3 + HCO3) – (Ca + Mg)                                                
                                     P.S= CL +1/2SO4 

مــػقعيغ أوليســا عشــج بجايــة وادي  تحجيــج والجــل ذلــظ تــع االختبــارات البايػلػجيــة كســا تــع اجــخاء 
وقـج تـع تذـخيز االجشـاس الدـائجة فـي  .الجانفيمي واالخخ عشج نياية الػادي وقبل التقائو بشيخ دجمة

 (.9،8،7)اسة باالعتساد عمى السخاجع العمسية السعتسجة عالسيامشصقة الجر 
 

 Results and Discussion  الشتائج والسشاقذة
Temp. C                :درجة حرارة السياه 

o                    
لدشة وتأثيخ خافي وحالة الصقذ عمى مجار اباختالف السػقع الجغ تختمف درجة حخارة السياه      

( الى ان درجة حخارة مياه وادي الجانفيمي 1وتذيخ الشتائج السبيشة في الججول ) فعاليات االندان 
, وان انخفاض درجات حخارة عمى التػالي م º(23-9.5) (31-6.5تخاوحت مابيغ )ونيخ دجمة 

األحياء السجيخية في عسميات التحمل  السياه خاصة في فرل الذتاء سيؤدي إلى تقميل نذاط
اما ارتفاع درجات الحخارة  ،لمسػاد العزػية نتيجة النخفاض نذاط االنديسات والعسميات االيزية

وخاصة في فرل الريف فانو سيؤدي الى زيادة نذاط الكائشات الجقيقة وبالتالي زيادة استيالك 
حا بجوره يؤدي الى انخفاض تخكيد االوكدجيغ السحاب لتحميل وأكدجة السػاد العزػية وى

وتتفق ىحه الشتائج مع (, 3،10االوكدجيغ السحاب حدب تخكيد السػاد العزػية في الساء )
 ( في دراستو لمفزالت الدائمة السرخفة الى مياه نيخ دجمة.3ماتػصل اليو )

 
                    pH                    :الدالة الحامزية 

زية وسيمة التعبيخ عغ نذاط وفعالية أيػنات الييجروجيغ في السياه تعج الجالة الحام
وتذيخ الشتائج السبيشة في الججول  ،اإلندانوالتي تتأثخ بالعجيج مغ العػامل الشاتجة عغ نذاشات 

-5.38الى ان قيع الجالة الحامزية لسياه وادي الجانفيمي تخاوحت مابيغ ) (1والذكل ) (1)
: مشيا غاز أسبابوالتي تعػد الى عجة  (2نت عشج السػقع )سشخفزة كااذ ان الكيسة ال (؛8.08
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ذات التأثيخ  ثشائي اوكديج الكاربػن او الكبخيتات والشتخات والكمػريجات وغيخىا مغ االمالح
 لمسػاد Biological Oxidationعسميات التحمل واالكدجة الحيػية  (، كحلظ11الحامزي )

 تؤدي الى انتاج كبخيتيج الييجروجيغ والحي مسكغ ان Anoxic condition ائياالىػ العزػية 
 ( التالية:2،10) يتأكدج ىػائيًا لتكػيغ حامس الكبخيتيظ كسا مبيغ في السعادالت

 

Organic – S  H2S 

2H2S + O2    2SO2 + 2H2O 

2H2SO3 + O2  2H2SO4 
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درجة الحرارة pH

  
 دروسة.ساللسهاقع ل  pH(: معدل قيم درجات الحرارة والـ 1الذكل )

  
فزال عغ تكػيغ عجد مغ السخكبات الحامزية مثل حامس الخميظ والحػامس  

اثشاء جخيان السياه في الػادي  تشخفس كثيخا امس السعجنية ولكشيا الالكاربػكديمية وكحلظ الحػ 
 مسياه العخاقية الحتػائيا عمى ايػناتل Buffer Capacity شطسية العاليةبدبب القجرة الت

ار البيكاربػنات فزاًل عسا يجخل الجدع السائي مغ ىحه السخكبات مغ التخب السحيصة بيا باعتب
التي تعسل عمى معادلة الحامزية عشج دخػليا إلى  الكاربػنات سخكباتان التخب العخاقية غشية ب

ان الكيع لسياه الشيخ اعمى ندبيًا مسا ىي عميو في ( 1مغ الذكل )ويالحع ، (13،12،2) السياه
مياه الػادي والحي قج يعػد الى كثخة شخح الفزالت السجنية مغ حقػل تخبية السػاشي في السشصقة 
والغشية بالسػاد السغحية مسا يؤدي إلى زيادة نسػ الصحالب والشباتات السائية وىحا ما يالحع 

غاز ثشائي اوكديج الكاربػن وايػنات  في السشصقة، والتي تدتيمظلذػاشئ بػضػح عشج ا
ؤدي الى مسا ي (10) عسميات التخكيب الزػئير لمكاربػن الالعزػي في سرجك البيكاربػنات

 :رفع قيسة الجالة الحامزية كسا مبيغ في السعادلة التالية
HCO3

-
  + H2O + hr {CH2O} + O2 +OH

-
   

 EC25        :لتهصيل الكهربائيا
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ىػ مكياس لقابمية الساء عمى نقل التيار الكيخبائي ويعتسج عمى تخكيد ونػعية االيػنات       
( الى ان قيع التػصيل الكيخبائي 1تذيخ الشتائج في الججول ) ،جػدة في الساء ودرجة الحخارةالسػ 

 ( مايكخوسيسشد/سع, ويعػد1323-746لسياه الػادي قج تخاوحت خالل فتخة الجراسة مابيغ )
فزال عغ  ،اليو السرخفة رتفاع قيع التػصيل الكيخبائي لسياه الػادي إلى تأثيخ الفزالت الدائمةا

التفاعالت التي تحجث بيغ السخكبات الحامزية الستكػنة مغ عسميات األكدجة والتحمل البايػلػجي 
ة وفي التخبة السحيصة بسياه الػادي مثل كاربػنات مع السخكبات القاعجية السػجػدة في السػاد العالق

ائي مسا سيديج مغ قيع التػصيل الكيخب الحائبة الكالديػم التي ستتحػل الى بيكاربػنات الكالديػم
قيع التػصيل  معجل ( ارتفاع2كسا ويالحع مغ الذكل ) ,(14،2) عسميات التبخخ وتأثيخ

مى االمالح خيف الفزالت الدائمة الحاوية عوالحي يعػد إلى ترالكيخبائي في مياه الػادي 
يعدى إلى عسميات التشكية الحاتية والحي قج ( 5يا ندبيا عشج السػقع )انخفاض والسخكبات الحائبة ثع

self purification السشتذخة في مػاقع كثيخة مغ الػادي في  كحلظ دور نباتات القرب
 بالشدبة (، اما15لتي تحجث فييا )امتراص العشاصخ السغحية فزال عغ عسميات التخسيب ا

ان ىشاك ب (1والذكل ) (1الججول ) نيخ دجمة فيالحع مغلتأثيخ مياه الػادي عمى نػعية مياه 
م  250 ي يبعج( ويدتسخ ىحا التأثيخ حتى السػقع الح7في الكيع عشج السػقع )شخأ تغيخًا ممحػضًا 

 .ي بشيخ دجمةدعغ نقصة التقاء مياه الػا
 

 .للسهاقع السدروسة السهاد الرلبة الكلية  التهصيل الكهربائي دل قيم(: مع2كل )ش
 

        Total Solids:السهاد الرلبة الكلية
تذتسل عمى السػاد الحائبة  ي السياه مغ السمػثات السيسة وىيتعج السػاد الرمبة الكمية ف    

إعاقة دخػل  السػاد العالقة تدبب قابمة لمتخسيب في قاع السجخى السائي؛اذال الرمبة والسػاد العالقة
تائج السبيشة في ( وتذيخ الش5و )ئيابًا عمى نذاط الصحالب السمسا يشعكذ سم العساقالزػء الى أ

ارتفاع تخكيد السػاد الرمبة الكمية مع جخيان مياه الػادي لترل  الى (2والذكل ) (1الججول )
عشج السػقع الثالث ولكشو  ي السرخفة اليو( ممغع/لتخ بدبب الكع اليائل مغ مياه السجار 824الى )
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في التخكيد قج يعػد يبجأ باالنخفاض عشج نياية الػادي وقبل التقائو بشيخ دجمة، وىحا االنخفاض 
الدائمة في الػادي وكحلظ  اثشاء جخيان الفزالت self purificationإلى عسميات التشكية الحاتية 

ادي في تقميل سخعة الجخيان وبالتالي تخسيب عجد تأثيخ نباتات القرب السشتذخة عمى شػل الػ 
اما بالشدبة لتأثيخ مياه الػادي عمى نيخ دجمة  فيالحع االرتفاع  ،(15مغ السخكبات غيخ الحائبة )

ثع تشخفس  عغ نقصة االلتقاءم  50الشدبي لتخكيد السػاد الرمبة الكمية عشج السػقع الحي يبعج 
 .واالنتذار ( بدبب عاممي التخفيف8عشج السػقع )

 
             DO & BOD5البايهكيسيائي السذاب بالساء واالحتياج األوكدجين

حاب في مياه الػادي ( إلى ان تخكيد االوكدجيغ الس1وتذيخ الشتائج السبيشة في الججول )       
نتيجة لمحسل العزػي  يكػن معجومًا خالل األشيخ الحارة مغ الدشة( ممغع/لتخ 0.0-9.2)

في الساء  الحوبان لالوكدجيغ ابميةالتي تعسل عمى تقميل ق ارتفاع درجة حخارة الساء معالعالي 
يزاف الى ذلظ زيادة نذاط االحياء الجقيقة في تحميل السػاد العزػية وبالتالي زيادة استيالك 

ليرل  األشيخ الباردة مغ الدشة تخكيدالع (، بيشسا يختف14،10االوكدجيغ السحاب في الساء )
ؤدي السشخفزة ستدرجات الحخارة  اذ ان ( ممغع/لتخ خالل شيخ كانػن األول؛9.2كيد الى)التخ 

انخفاض نذاط االحياء السجيخية في تحميل السػاد  باالوكدجيغ، مع مية الساء لمتذبعالى زيادة قاب
 العزػية. 

( 1ول )الجج يخ دجمة فيالحع مغتأثيخ مياه الػادي عمى نػعية مياه نل بالشدبة اما        
الى االنخفاض الذجيج في تخكيد االوكدجيغ حتى يرل الى دون السدتػيات ( 3والذكل )

يالحع م عغ نقصة االلتقاء بشيخ دجمة، كحلظ 50خجة عشج السػقع الحي عشج السػقع الحي يبعج الح
 والتي وصمت الىسياه الػادي ل BOD5 تخكيد الستصمب البايػكسيائي لالوكدجيغ فاعارت
 ( بدبب الكع اليائل مغ السصخوحات السرخفة الى الػادي 2السػقع ) عشج مغع/لتخ( م177.4)

 

 

 .السدروسةلسهاقع لالسذاب والحسل العزهي  األوكدجين(: معدل تركيز 3الذكل )
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خكيد االوكدجيغ السحاب في الساء وبالتالي حجوث عسميات التحمل مسا يشعكذ سمبا عمى ت
وغاز  H2Sمسػاد العزػية وتكػيغ مخكبات الكبخيتيج مثل ل Anoxic degradationالالىػائي 

مغ وادي  االمػنيا وانبعاث الخوائح الكخيية والسدعجة وىحا مايذعخ بو سكان األحياء القخيبة
لسياه وادي  5BODالجانفيمي مثل حي االشباء وحي الغفخان، اما بالشدبة لسعجل تخكيد الـ 

ياية الػادي وقبل التقائو بسياه نيخ دجمة، اذ ترل الجانفيمي فيالحع انخفاض التخكيد عشج ن
 %( وىحا االنخفاض يعدى الى عسميات التشكية الحاتية99الشدبة السئػية لالنخفاض الى )

والستسثمة بعسميات التحمل البايػلػجي والكيسياوي إضافة إلى عسميات االكدجة الزػئية بفعل ضػء 
م عغ 50ي لسياه الشيخ عشج السػقع الحي يبعج (، كحلظ ارتفاع قيع الحسل العزػ 15الذسذ )

( ويدتسخ ىحا 6اضعاف مقارنة بالسػقع ) 6نقصة التقاء لترل ندبة االرتفاع الى اكثخ مغ 
  .م عغ نقصة االلتقاء عمى الخغع مغ انخفاضيا الشدبي 250التأثيخ حتى عشج السػقع الحي يبعج 

 
     Total Hardness, Ca. H and Mg. H:العدرة الكلية وعدرتا الكالديهم والسغشديهم

    

( الى ارتفاع تخاكيد العدخة الكمية وعدختي الكالديػم 1تذيخ الشتائج السبيشة في الججول )      
والسغشديػم في مياه الفزالت لػادي الجانفيمي مقارنة بسياه نيخ دجمة اذ ترل احيانًا الى 

 .( ممغع/لتخ عمى التػالي200 ،292 ،432الزعف وقج وصمت اعمى التخاكيد الى )
(  4،5) يغاما معجل تخاكيد العدخة الكمية وعدختي الكالديػم والسغشديػم فيالحع مغ الذكم      

االرتفاع الشدبي لمتخاكيد مع مدار السياه في الػادي بدبب التفاعالت التي تحجث في السياه والتي 
ان مدببات العدخة في التخسبات تؤدي الى تكػيغ السخكبات الحامزية التي تعسل عمى ذوب

( وعسػمًا فان كسية العدخة التي يشقميا الػادي الى مياه 20القاعية وفي السػاد العالقة في السياه )
( شًغ شيخيًا. اما تأثيخ مياه الفزالت عمى 476الى ) ترل نيخ دجمة جشػب مجيشة السػصل

( 7ػعية مياه نيخ دجمة عشج السػقع )نػعية مياه نيخ دجمة فيالحع وجػد ارتفاع ندبي شخأ عمى ن
م مغ نقصة التقاء مياه الػادي بشيخ  250وقج يدتسخ ىحا االرتفاع حتى عشج السػقع الحي يبعج 

 .دجمة
 

  &  Bicarbonate Ions T.Alkalinity          ية وايهنات البيكاربهنات:القاعدية الكل
اكيــد كـل مـغ القاعجيــة الكميـة وايػنــات ( الــى ارتفـاع تخ 1تذـيخ الشتـائج السبيشــة فـي الجـجول )

( ممغع/لتـخ 456-239( و )374-196البيكاربػنات لسياه وادي الجانفيمي والتي تخاوحت مـا بـيغ )
   إلى( ويعػد ىحا االرتفاع 3التخاكيد خالل شيخ تسػز عشج السػقع ) أعمىعمى التػالي وكانت 
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 .للسهاقع السدروسة )ملغم/لتر(يز القاعدية الكلية وايهنات البيكاربهنات (: معدل ترك4الذكل )
 

 (: 16التفاعالت التي تحجث في السياه في الطخوف الالىػائية كسا مػضح في السعادلة التالية )
SO4

=
  + CH4  HS

-
 + H2O + HCO3

=
  

CaSO4 + CnH2n+2  CaS + CO2 + H2O 

CaS + H2O + CO2  H2S + Ca(HCO3)   
 

 وبذكل عام ان التخاكيد اعمى مغ مثيالتيا في مياه نيخ دجمة اذ ترل ندبة الديادة في شيخ
تخكيد السػاد  ويعػد الدبب الى وجػد كسية مغ االوكدجيغ مع ارتفاع  % 149تسػز الى 

 األحساض الى باإلضافة CO2الى انتاج غاز سجيخية ل مغ قبل االحياء الالعزػية التي تدتغ
الكاربػكديمية والتي تتفاعل مع كاربػنات الكالديػم السػجػدة في التخسبات القاعية او في السػاد 

  :كسا في السعادالت التالية )10،2) العالقة وتحػيميا الى بيكاربػنات الكالديػم الحائبة في الساء
{CH2O} + O2  CO   + 2H2O 

 

H2CO3 + CaCO3    Ca(HCO3 
 

 Na & K                                  :ايهنات الرهديهم والبهتاسيهم

ديػم الى ان تخاكيد ايػنات الرػ  (5الذكل )و  (1تذيخ الشتائج السبيشة في الججول )      
( ممغع/لتخ عمى 9.1-2.3( ممغع/لتخ و )106-29تخاوحت مابيغ ) والبػتاسيػم لسياه الػادي

التخاكيد السيسا في معجل الحع ارتفاع يالعام لسياه الػادي كسا  التػالي. وعسػمًا فان السعجل
السػقعيغ الثاني والثالث والحي يعدى الى تأثيخ الفزالت الدائمة السصخوحة التي تحتػي عمى 
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دي الى ارتفاع التخاكيد في حيغ نالحع انخفاض التخاكيد عشج كسيات مغ ممح الصعام مسا يؤ 
 .(3) السػقع الخامذ والحي يعدى الى عسميات التشكية الحاتية لمسياه
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 .للسهاقع السدروسة (: معدل تركيز االيهنات السهجبة5الذكل )

 
الرػديػم ايػنات ارتفاع تخكيد  دجمة فيالحع مي عمى نػعية مياه نيخاما تأثيخ مياه وادي الجانفي

م مغ نقصة االلتقاء لترل ندبة الديادة  50والبػتاسيػم في مياه نيخ دجمة عشج السػقع الحي يبعج 
م  250لحي يبعج %  في شيخ تسػز وقج يدتسخ التأثيخ حتى عشج السػقع ا53في الرػديػم الى 

 ( ممغع/لتخ عمى التػالي.3.7-0.6) ،(25-11تخاوحت ما بيغ ) عغ نقصة االلتقاء والتي
 
 Cl & SO4      :والكبريتات الكلهريدتركيز ايهنات  

تخكيد ايػنات ل ( الى االرتفاع الشدبي6والذكل ) (1تذيخ الشتائج السبيشة في الججول )      
ليائل خ وقج يعدى ذلظ الى الكع ا( ممغع/لت69لجانفيمي والتي وصمت الى )مياه وادي االكمػريج في 

كسية الكمػريج التي يصخحيا الفخد  السرخفة الى الػادي؛ اذ تقجر الحياء الدكشيةمغ مياه مجاري ا
اما (، 3ات الكمػريج في مياه السجاري )غع( مسا يؤدي الى ارتفاع تخكيد ايػن 6الػاحج يػميا الى )

كيد الكمػريجات عشج ارتفاع تخ  جمة فتذيخ الشتائج الىتأثيخ مياه الػادي عمى نػعية مياه نيخ د
في شيخ حديخان ويدتسخ التأثيخ حتى عشج  ( ممغع/لتخ30( ليرل اعمى تخكيد الى )7السػقع )
تخكيد ايػنات كحلظ يالحع االرتفاع الشدبي لم عغ مػقع السقارنة،  250حي يبعج السػقع ال

اذ يتع  ؛الكبخيتالحاوية عمى الكبخيتات والحي قج يعدى الى عسميات التحمل الالىػائي لمسخكبات 
وعشج تػفخ  لتكػيغ مخكبات الكبخيتيج Desulfovibrio desulfuriconsبػساشة بكتخيا  اختداليا

 ( كسا في السعادالت االتية:16، 10الطخوف اليػائية يتع اكدجتيا الى حامس الكبخيتيظ )
CaSO4    + CH4    CaCO3   + H2S + H2O 

2{CH2O} + SO4
=
 2CO2 + 2H2O + S

=
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S
=
 + 2H+  H2S 

H2S + 2O2  H2SO4 
 

مغ مياه الػادي التي يحذ بيا الخائحة السدعجة السشبعثة  أسباب أيزاً وىحه التفاعالت تفدخ 
تكػن  (pH<8) عشجف ،غ في السشاشق القخيبة مغ الػادي مثل حي الغفخان وحي االشباءشيكادال

مغ صػر الكبخيت السختدلة  %80 والتي ترل ندبتو إلى H2S صػر الكبخيت السختدلة بذكل
S) مقارنة بالرػرتيغ (pH=7) عشج

=
, HS

-
 Ph) الحخ قميمة عشج  H2S في حيغ تكػن كسية  (

ل كسية وعسػمًا فان مياه الػادي تشق (5) أي ان الكبخيتات تكػن ابخز نػاتج اكدجة الكبختيج (8≤
اما تأثيخ مياه الػادي عمى نػعية مياه  ششًا شيخيا، (183) مغ الكبخيتات الى نيخ دجمة ترل الى

الى ارتفاع تخكيد الكبخيتات عشج السػقع  أعالهنيخ دجمة فتذيخ الشتائج السبيشة في الججول والذكل 
ة لترل الشدبة عغ مػقع السقارن م 250 حتى عشج السػقع الحي يبعج التأثيخالدابع ويدتسخ 

 .عمى التػالي (68-65%) السئػية لمديادة الى
 

 

 سة.و در سال لسهاقع(: معدل تركيز االيهنات الدالبة ل6الذكل )
 

 Orthophosphate : تركيز أيهنات الفهسفات

تػجج مخكبات الفدفػر في السياه الصبيعية وفي مياه الفزالت السشدلية والرشاعية بذكل       
إلى ان  يخ الشتائج وتذ(، 5) قايا عالقة كسا يسكغ ان تػجج في الخواسب القاعية ذائب او بذكل ب

 تخكيدفي الرتفاع ( ممغع/لتخ، وىحا اال38.0ت الفػسفات لسياه الػادي وصمت الى )تخكيد ايػنا
تحتػي اذ  ؛يعػد الى وجػد مػاد التشطيف ومداحيق الغديل في مياه السجاري لسياه الػادي 

مكػنًا  الحي يتفاعل مع الساء  Tripoly Phosphateالرشاعية عمى ايػن  مداحيق التشطيف
 (:17) ايػنات الفػسفات كسا في السعادلة االتية
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الدراعية القخبية مغ الػادي  األراضيالفػسفاتية والسيسا  األسسجةفزال عسا يرل الى الػادي مغ 
السحاب اذ ان انخفاض  واألوكدجيغشاك عالقة عكدية بيغ تخكيد ايػنات الفػسفات كحلظ ان ى

السحاب في الساء يعسل عمى زيادة تحػل مخكبات الفػسفات مغ الذكل غيخ  األوكدجيغتخكيد 
 ،(3)ت الفػسفات الحائبة في ىحه السياهالحائب الى الذكل الحائب مسا يؤدي الى زيادة تخكيد ايػنا

الى ارتفاع  يخ الشتائج السبيشة في الججولياه الػادي عمى نػعية مياه نيخ دجمة فتذاما تأثيخ م
لترل ندبة الديادة الى  نقصة االلتفاءم عغ  50تخكيد ايػنات الفػسفات عشج السػقع الحي يبعج 

م لترل الشدبة  250%( مقارنة بالسػقع الدادس والتي يدتسخ حتى عشج السػقع الحي يبعج 93)
 .يخان مسا سيشعكذ سمبًا عمى الشطام البيئي السائي( خالل شيخ حد %92الى )

 
 % SAR  &Na     :للرهديهم وندبة امتزاز  الشدبة السئهية

-0909الى ) لسياه وادي الجانفيمي SARوالـ  سئػية لمرػديػماعمى قيسة لمشدبة ال وصمت      
( ان 7ويالحع مغ الذكل ) (6) وىي بحلظ ضسغ الحجود السالئسة لمخي  مى التػاليع (1010

عشج السػقعيغ الثالث والخامذ  Na%بيشسا والثاني  كان عشج السػقع  SAR اعمى معجل لكيع الـ 
والحي يعػد الى تاثيخ السصخوحات السرخفة الى مياه الػادي والحاوية عمى تخاكيد مختفعة مغ 

ياه نيخ مياه الػادي عمى نػعية م اما تأثيخ السغشديػم،ايػنات الرػديػم مقارنة بايػني الكالديػم و 
( ان ىشاك تأثيخًا واضحًا شخأ عمى نػعيتو عشج السػقع الدابع وقج 1دجمة فيالحع مغ الججول )

 م عغ نقصة االلتقاء. .05الحي يبعج يدتسخ ىحا التأثيخ حتى عشج السػقع 
 

 RSC  &   P.S                :السلهحة الكامشة وكاربهنات الرهديهم الستبقية

ارتفاع قيع السمػحة الكامشة في مياه وادي  إلى( 1تذيخ الشتائج السبيشة في الججول )
وىي مشاسبة لمخي حدب ترشيف  ( مميسكافئ/لتخ6.0-1.4الجانفيمي والتي تخاوحت مابيغ )

, وىحه االختالفات تعػد الى االختالف في تخكيد ايػني الكبخيتات والكمػريج خالل (16دونيغ )
قيع الـ اما تأثيخ مياه الػادي عمى نػعية مياه نيخ دجمة فتذيخ الشتائج الى ارتفاع   .سةفتخة الجرا

P.S  م عغ نقصة التقائو بسياه الػادي وقج يدتسخ ىحا التأثيخ ندبيًا  .5عشج السػقع الحي يبعج
 م، كسا ان قيع السمػحة الكامشة في مياه نيخ دجمة في مشصقة .05حتى عشج السػقع الحي يبعج 

في مياه وادي  RSCمـ لأي قيسة تالحع  لع يشساب، خ( مميسكافئ/لت009-101الجراسة تخاوحت بيغ )
الكالديػم والسغشديػم  ارتفاع تخكيد ايػني خالل مجة الجراسة, بدببالجانفيمي ومياه نيخ دجمة 

 (.18) السياه السجروسةمقارنة بتخكيد ايػني الكاربػنات والبيكاربػنات في 
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  :االختبارات البايهلهجية

تقجيخ عجد الصحالب )اليائسات الشباتية( لتذخيذ و  وتعج الجراسة الحالية ىي اول محاولة
نتيجة  ػثاتججًا مغ السم في مياه وادي الجانفيمي الحي يتسيد بكػن مياىو حاوية عمى ندبة كبيخة

تذيخ الشتائج , الية القخيبة مغ الػادي جسيع مياه الفزالت السشدلية والرشاعية لمسشاشقترخيف ل
قج تسيدت بػجػد ذروة  يغ السجروستيغت( الى ان السحص8( والذكل )0،1السبيشة في الججوليغ )

 .Oscillatoria sppواضحة لشسػ الصحالب خالل شيخ آيار وشكل اجشاس شحالب 
(Cyanophycophyta والصحالب العرػية )Nitizchia sp.، Fragellaria sp. 
(Bucillariaphtcophyta الغالبية العطسى مغ مجسػع اليائسات الشباتية السػجػدة في مياه )

(. وعمى الخغع مغ 5) ( بارتفاع اعجاد اليائسات الشباتية مقارنة بالسػقع0الػادي، اذ تسيد السػقع )
الصحالب في السػقعيغ السجروسيغ فانيا اشتخاكا بطاىخة ضيػر ذروة واحجة لشسػ الصحالب  تبايغ

اعجادىا في شيخ  أمثالعذخة ( بحجود 2اذ وصمت ندبة الديادة لمسػقع ) ؛خالل فرل الخبيع
% مغ .9شكل اكثخ مغ  .Oscillatoria spكانػن الثاني، كسا يالحع مغ الججول ان جشذ 

ويميو  خمية/لتخ (.57775 - ..578؛ اذ تخاوحت اعجادىا مابيغ )شباتيةمجسػع اليائسات ال
يالحع ايزًا تبايغ اعجاد اجشاس (. كسا Euglinoaphcophata) .Euglina spجشذ 

باختالف اشيخ  .Naviculla sp.، Nitizschia sp.، Fragellaria spالصحالب العرػية 
( 5950-425) و( 8500-850) و( ..79-.85ما بيغ ) أعجادىااوحت تخ  الدشة والتي

 .Chlamydomonas spالى جشذ خمية/لتخ عمى التػالي في حيغ لع يالحع الصحالب العائجة 
(Chlarophycophyta اال في )الخبيع وبجاية الريف.  أشيخ 

 (: العدد الكلي )خلية/لتر( الجشاس الطحالب الدائدة في السهقع الثاني من وادي الدانفلي.2جدول)
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Others Clamydomonas Nvicula Natizschia Euglena Fgelaria Oscillatora 
 جشذ 

    االشيخ
 ت. ثاني 57800 5950 ---- 8500 ---- ---- 8925

 ك. اول 204000 1700 ---- ---- ---- ---- 20400

 ك. ثاني 59500 850 4250 ---- 850 ---- 1700

 شباط 238000 425 44200 ---- 3400 ---- 1700
 اذار 151000 1550 63200 850 2550 202300 ----

 نيدان 158650 2125 93500 3400 1700 8500 62900
 ايار 573750 1700 11900 1700 ---- 8500 16150
 حزيران 174250 ---- 2550 2550 ---- 5100 8500
 تسهز 136000 850 3400 2550 ---- ---- 6800
 اب 122500 ---- ---- ---- ---- ---- 850

 
( .97785اما في السػقع الخامذ فقج وصمت اعجاد اليائسات الشباتية فييا الى )

خمية/لتخ خالل شيخ آيار والتي تعادل تدعة امثال ما لػحع خالل شيخ آب وشكل جشذ 
Oscillatoria sp.  تقخيبًا مغ مجسػع اليائسات الشباتية ويميو جشذ 95وحجه اكثخ مغ %

Euglena sp، صحالب العرػية اما اعجاد الNitizschia sp . وFragellaria sp . فقج
اال في . Chlamydomonas spتبايشت اعجادىا باختالف االشيخ ولع يالحع اجشاس شحمب 

في . Navicula spاشيخ الخبيع وبجاية الريف وكحلظ لع يالحع الصحالب العائجة لجشذ 
( 0حي قج يعػد الى كػن السػقع )( وال0السػقع الخامذ عمى الخغع مغ مالحطتو في السػقع )

( الحي يكػن فيو الساء سخيع 5كانت السياه فيو محجػزة وساكشة نػعًا ما مقارنة بسياه السػقع )
الجخيان ندبيًا. ان االنخفاض السمحػظ في اعجاد الصحالب لػادي الجانفيمي قج يعػد بالجرجة 

العزػي السختفع مع انخفاض تخكيد الخئيدة الى الخرائز التي تسيدت بيا السياه ذات التمػث 
  .االوكدجيغ السحاب والحي يشعجم في االشيخ الحارة مغ الدشة

واخيخًا فان الصحالب السالحطة في مشصقة الجراسة تستاز بقابميتيـا العاليـة عمـى تحسـل مـجى         
ـــــ ـــــب الخزـــــخ السدرقـــــة والصحال ـــــاه، اذ ان اســـــتخجام الصحال ـــــي السي ـــــات السػجـــــػدة ف ب واســـــع لمسمػث

اصـبحت وسـيمة بايػلػجيـة شـائعة  اليػغميشية وبعس الصحالـب العرـػية بػصـفيا دالـة عمـى التمـػث
 الصحالــب البيئيــة السائيــة وبخاصــة لألنطســة أىسيتيــافزــال عــغ  (19فــي كثيــخ مــغ مشــاشق العــالع )

كالدـــسػم العرـــبية والكبجيـــة والجمجيـــة  لمدـــسػم الـــى السيـــاه بإشالقيـــاالتـــي تتسيـــد  السدرقـــة الخزـــخ
 .(21،20) مغ الدسػم التي ليا تأثيخات خصيخة عمى الكائشات الحية ومغ ضسشيا اإلندان اغيخىو 

 ي السهقع الخامدسن وادي الدانفلي.العدد الكلي)خلية/لتر( الجشاس الهائسات الشباتية الدائدة ف: (3جدول )
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ايػنات الفػسفات سيذجع عمى ازدىار نسػ  اذ يالحع مغ الججاول اعاله ارتفاع تخكيد    
التي تتسيد بتكػيشيا لمدسػم والتي تعتبخ كسحفدات Oscillatoria  الصحالب، كحلظ سيادة جشذ
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  معدل العدد الكلي للطحالب لبداية ونهاية وادي الدانفيلي. (:8الذكل )

 
( فزال عغ قابميتيا لممتخاكع والتزاعف عشج دخػليا الدمدمة الغحائية 22الدخشانية ) باألمخاض

      (.23) الدمبية عمى الكائشات الحية ثيخاتياتأمسا يديج مغ 
 Conclusions  &  Recommendations       التهصيات االستشتاجات 

Others 
Clamydo 

monas 
Natizschia Euglena Fgelaria Oscillatora 

    

 ت. ثاني 102000 6800 ---- 3825 ---- 37825
 ك. اول 38050 2550 1700 ---- ---- 5950

 ك. ثاني 123250 3400 10625 ---- ---- 5100

 شباط 8500 425 24650 ---- 4250 10800
 اذار 9350 1257 33950 ---- 10300 61200
 نيدان 95625 1275 22300 2550 11900 1200

 ايار 450500 425 2550 1700 5525 12725
 حديخان 70125 ---- 1275 425 425 4675

 تسػز 8375 850 2550 850 ---- 22525
 اب 26350 125 850 ---- ---- ----
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انخفـــاض االوكدـــجيغ الســـحاب فـــي ميـــاه وادي الـــجانفيمي الـــى مدـــتػيات وجـــج مـــغ الجراســـة 
يع الحســل السيــاه فــي معطــع اشــيخ الدــشة نتيجــة الرتفــاع قــ ة وانعجامــو مــع ارتفــاع درجــة حــخارةحخجــ

 ،االندـان صـحية خصيـخة عمـى تأثيخاتمسا لو Oscillatoria  وسيادة جشذرتفاع اكحلظ  العزػي 
 خفـس تخكيـد بعـس السمػثـات ندـبيا، كـحلظمع مالحطة تاثيخ واضح لعسميات التشكية الحاتيـة عمـى 

تعـج  السػصـل اذىشاك تأثيخ واضح لسيـاه وادي الـجانفيمي عمـى نػعيـة ميـاه نيـخ دجمـة جشـػب مجيشـة 
ـــحلظ نػصـــي بتذـــجيع  ،5BODنػعيـــة السيـــاه ســـيئة جـــجًا بالشدـــبة لكـــيع الــــ  بعـــس الشباتـــات  نســـػ ل
كترــخيفيا الــى  لمسيــاه السمػثــة معاممــة اوليــة ع اجــخاءمــ ،السدــتيمكة لمسمػثــات ضــسغ مجــخى الــػادي

 ،مـــػث البـــايػلػجي والســـػاد العالقـــةوتعخيزـــيا الشـــعة الذـــسذ لمتقميـــل مـــغ الت االراضـــي السشخفزـــة
لمتعـخف عمـى االنـػاع الدـائجة لكـل  سيـاهالػدة فـي الجراسات السدتفيزة عمى الصحالب السػجـ وإجخاء
  .وخاصة الصحالب الخزخ السدرقة لساليا مغ تاثيخات سسية عمى الكائشات الحية جشذ
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              السػاقع         
 السعاييخ

 نهر دجلة وادي الدانفيلي

1 2 3 4 5 6 7 8 
Temp. co 8.0-30 7.5-31 6.5-30 7.0-30 6.5-30 10-22 9.5-23 9.0-22.5 
PH 6.4-7.5 5.4-7.5 6.6-7.4 6.4-7.5 6.3-8.0 7.1-8.3 6.3-8.2 6.8-8.3 
Ec.   µS/cm 845-1323 746-1306 832-1323 873-1048 824-1037 488-596 508-642 492-631 
T.S.    mg/l 260-734 336-752 494-824 470-690 448-592 208-328 392-258 236-346 
DO     mg/l 0.0-11.2 0.0-9.2 0.0-5.0 0.0-6.0 0.0-3.0 5.8-9.7 2.5-8.1 3.2-8.5 
BOD5 mg/l 18-106 34-177 30-89 22-74 12-71 1.4-7.8 6.0-43 3.3-19 
T.AL. mg/l 214-350 196-364 244-374 198-306 226-292 130-172 148-184 130-176 
HCO3 mg/l 261-426 275-443 261-456 241-372 245-356 158-209 180-224 163-219 
T.H.    mg/l 288-430 372-416 329-420 330-432 344-420 200-264 240-324 224-272 
Ca.H   mg/l 180-268 176-272 208-292 216-276 192-228 120-172 156-189 136-180 
Mg.H  mg/l    72-190 92-200 88-196 128-160 124-176 60-96 80-144 78-100 
Na      mg/l 33-106 34-90 29-100 30-59 36-60 6.0-18 12-25 11-24 
K        mg/l 3.3-7.6 3.9-8.0 2.6-9.1 2.7-7.0 2.6-8.0 0.6-2.7 0.6-3.5 0.6-3.0 
CL      mg/l 30-46 36-60 40-69 38-62 34-56 14-24 16-30 16-28 
SO4     mg/l 97-187 108-209 84-167 85-178 103-208 52-91 75-138 57-135 
PO4     mg/l 3.7-38.0 2.8-38.0 2.8-29.5 4.4-30.0 4.0-31.7 0.02-0.6 0.39-1.2 0.07-1.1 
%Na   3.5-39 4.0-35 4.0-36 5.0-31 3.0-30 1.9-19.4 2.2-24.4 2.0-22.4 
SAR 0.65-1.0 0.6-0.96 0.6 -1.08 0.6 -0.77 0.38-1.1 0.2 -0.54 0.5 -0.63 0.4-0.63 
P.S.   meq/l 2.1-3.9 2.1-4.0 2.4-6.0 1.4-4.0 1.5-3.5 1.1-2.3 1.3-2.9 1.1-2.4 

 ل(: مدى نتائج تحليل مياه وادي الدانفيلي ونهر دجلة في مديشة السهص1جدول )


