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Abstract:
Water samples were collected from three sites along the Tigris River within the city of Mosul for
the purpose of studying the seasonal variations of 2018 and 2019 on some environmental factors. It
was studied by means of a set of field and laboratory tests that included Water temperature,
Turbidity, Electrical conductivity, Total hardness (TH), Dissolved oxygen (DO), Biochemical
oxygen demand (BOD5), furthermore, measuring the concentration ions of chlorine,
orthophosphates, nitrates, and sulfate.
The results showed that there is a clear fluctuation in the values of the factors under study, the
Water temperature ranged between 14.2-25.4 ° C, and Turbidity between 2.8-23.1 NTU, and EC
between 266-335 µc/cm, and the pH from 7.6-8.5, The DO was between 6.6-9.6 mg / l, the BOD5
1.4-2.9 mg / l, the TH was 130-338 mg / l, the CL 19.8-29.9 mg / l, the SO4 120-177 mg / l, and the
NO3 0. 09-1.66 mg / l, PO4 0.011 - 0.036 mg / l.
The study showed that all the values obtained were within the natural limits of local and
international standards, although most of these values rise towards south of the city. The effect of
discharge of the wastes, which are dumped directly without treatment, causes a change in the
physical and chemical properties of water, especially in the areas where the valleys contact with the
river, however, this effect fades away later due to the many factors like dilution, spreading, speed of
flow and the increasing in water level.
Keywords: Tigris River water, Physical properties, Chemical properties, Mosul.

تأثير التغيرات الفصلية على بعض الخصائص الفيزيوكيمائية لمياه نهر دجلة في مدينة الموصل
ايمان سامي ياسين السراج
 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية العلوم،قسم علوم الحياة

الخالصة
للميررا مر ثالثررة مواقر
: علر

عينررا

 جمعر،العوامررل البيئيررة

الحقليرة والمختبريرة اشرتمل

الحيررو الكيميررائ لألوكسررجي

 علر بع ر2019 و2018 د ارسررة التغير ار الفصررلية لعررام

د ارسرتها عر طرير مجموعرة مر الفحوصرا

لغررر

 وتمر،عل طول نهر دجلرة ضرم مدينرة الموصرل

 والمتطلر،  واألوكسررجي المرربا، والعسررة الكليررة، والتوصرريلية الكهربائيررة، والعكررورة، درجررة حر اررة الميررا
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وكبلك قياس تركير أيونرا

الدراسة ،اذ تراوح

والنتر ار

الكلوريرد واالورثوفوسرفا

النترائ وجرود تببرب

والكبريترا  .أوضرح

واضر فر قريم العوامرل قيرد

درجة ح اررة الميا بي ° 25.4-14.2م ،والعكورة بري  23.1-2.8وحردة عكرورة نيفلومتريرة ،والتوصريل الكهربرائ

برري  335-266مرراركرو سيمن /سررم ،والدالررة الحامضررية م ر  ،8.5-7.6واألوكسررجي المرربا

برري  9.6-6.6ملغررم /لتررر ،والمتطل ر

 177-120ملغم/لتررر ،وأيرو النتر ار  1.66-0.09ملغم/لتررر ،وأيررو االورثوفوسررفا

 0.036 -0.011ملغم/لتررر .وأظهررر

الحيررو لألوكسررجي  2.9-1.4ملغم/لتررر والعس ررة الكليررة كان ر
الكبريتررا

الدراسة أ جمي القيم الت تم الحصول عليها كان

 338-130ملغم/لتررر ،وأيررو الكلوريررد  29.9-19.8مغم/لتررر ،وأي رو

ضم الحدود الطبيعية للمحددا

القرريم كلمررا اتجهنررا نحررو جنررو المدينررة .وأ ترريثير صررر مطروحررا
الخصررائ

المحلية والدولية عل الرغم مر ارتفرا معظرم

المدين رة الت ر تلق ر مباش ررة م ر دو معاملررة تسررب

رر ف ر
تغيير ا

الفي يائيررة والكيميائيررة للميررا خصوصررا فر منرراط اتصررال الودرررا بجسررم النهررر ،إال أ هرربا الترريثير يتالشر الحقررا بسررب

عامل التخفيف واالنتشار وسرعة جريا الميا وزيادة منسو الماء.
الكلمات الدالة :ميا نهر دجلة ،خصائ

كيميائية ،الموصل.

في يائية ،خصائ

المقدمة Introduction
لقد نال نهر دجلة ف مدينة الموصل قسطا كبي ار م اهتمام الباحثي ف مجراال
عليه بسب

ما عان

منه المدينة ،م انعدام الخردما

ونقررل الكثيررر م ر الملوثررا

ع ر طري ر المصرربا

الترريثي ار السررلبية عليرره .تعتبررر هررب الملوثررا

وتكردس أكروام النفاررا

البيئرة مر أجرل متابعرة التغير ار التر تطر أر

المدنيرة والصرناوية وال راويرة وطرر الفضرال

السرائلة

واألنشررطة البش ررية واألمطررار والس رريول الت ر تلق ر مباش ررة ف ر النهررر مم ررا ت يررد م ر

مر الخروقررا

الخطيررة للبيئررة وتررنعك

أضررارها علر صررحة اننسررا واألنظمررة البيئيررة

والتطور الحضار  ،إضافة إل خطورتها ف التنو الحيات وبالتال ف السلسلة الغبائية [.]1

رعررد نهررر دجلررة مر المصررادر المائيررة المهمررة فر العرراق ،إذ تقر منابعرره الرئيسرة فر تركيررا ،وتشرركل نسرربة  %42مر إيراداترره

الكلية ،ومناب روافد الكبرى تق ف إي ار وتشكل  %20م إيراداته ،أما ف العرراق فهر تشركل  %38مر إيراداتره .ينبر نهرر دجلرة
مر جبررال طرروروس جنررو شرررق األناضررول فر تركيررا ويمررر فر سرروريا بحرردود  50كررم فر ضرواح مدينررة القامشررل ليرردخل األ ارضر

العراقية عند معبر فيشخابور ،إ معظم جريانه ركو ف األراض العراقيرة بمرا رقرار  1400كرم وتصر
عرران نه ررر دجلررة ف ر الس ررنوا

األخي ررة م ر نق ر

ح رراد ف ر مياه ره نتيج ررة نق ر

فيره خمسرة روافرد [ .]2لقرد

ف ر كمي ررة األمطررار الس رراقطة وإقامررة مش رررو الر رﮔا

(مجموعررة السرردود الواقعررة جنررو شرررق األناضررول فر تركيررا مثررل (سررد أليسررو الررب تسررب

عنررد برردء ملررا الخر ا الخررا

برره فر 1

ح ي ار  2018إل نقصا وشحة الميا ف نهر دجلرة فر مدينرة الموصرل إال أنره ارتفر منسرو الميرا فر نهاررة عرام  2018وبداررة
عام  2019نتيجة لفت تركيا المجرى المرائ  ،فضرال عر زيرادة إطالقرا

سرد الموصرل خرالل شرهر شربا و ذار مر هربا العرام ،كمرا

أ غ ارة األمطار الساقطة عل المدينة والسريول المنحردرة إلر نهرر دجلرة مباشررة أد

رر
جميعهرا إلر تغي ا

فر الخصرائ

الفي يائيرة

والكيميائية لمياهه ضم مدينة الموصل.

الهدف من الدراسة

م أجل زيادة المعلوما

ع نوويرة ميرا نهرر دجلرة ترم اختيرار ثالثرة مواقر علر طرول النهرر ضرم مدينرة الموصرل (الشركل

 1لتكو هدفا للدراسة الحالية وه كما ريت :

الموق األول :منطقة الرشيدرة شمال الموصل.

الموق الثان  :منطقة وسط المدينة قر الجسر القدرم.
الموق الثالث :منطقة ما بعد الجسر الراب باتجا جنو المدينة.
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1

2

3
(الشكل )1يبين مواقع الدراسة على نهر دجلة ضمن مدينة الموصل مأخوذة من ()Google Earth
جمع العينات
جمع

العينا

ابتداء م شهر تموز  2018ولغارة شهر ذار  2019بواق نموذج واحد شهريا ،نجراء الفحوصا

والكيميائية .تم قياس درجة ح اررة الماء وتثبي

األوكسجي المبا

والتوصيل الكهربائ حقليا ،أما بقية الفحوصا

الفي يائية

فقد تم إجراؤها ف

المختبر.
المواد وطرائق العمل Materials and Methods
لغر تحديد نووية الميا  ،أجري
العمل المختبري
الفحوصات الفيزوكيميائية

عل العينا

مجموعة م الفحوصا

الت ذكرها  ]3[ APHAوكما ريت :

درجة الحرارة :تم قياس درجة ح اررة الميا باستخدام محرار زئبق بوحدة درجة مئوية °م.
التوصيل الكهربائي :تم قياس قابلية التوصيل الكهربائ باستخدام جهاز حقل وبوحدة ماركروسيمين  /سم.
العكورة :قيس

العكورة باستخدام جهاز  Turbidity$Meterوعبر عنها بوحدة ).Nephelometric Turbidity Unit (NTU

الدالةةةة الحام ةةةية ( :)pHقيس ر
حامضية . 4,7,9

باس ررتخدام  pH meterبع ررد ض رربط ومع ررايرة الجه رراز باس ررتعمال المحالي ررل المنظم ررة ذا

ق رريم دال ررة

األوكسةةنين الم ة ا  :DO2بعررد تثبي ر األوكسررجي المرربا بالمحاليررل القياسررية حقليررا اعتمررادا عل ر طريقررة وينكلررر المحررورة Azid
 ,Modificationترم حسرا تركير األوكسرجي المربا بوحردة (ملغم/لترر .
المتطلب الحيوي الكيميائي لألوكسنين  :BOD5تم تقدير تركي  BOD5باالعتماد عل طريقة وينكلرر لقيراس األوكسرجي المربا ،
إذ حضررن العينررا لمرردة خمسررة أرررام ف ر درجررة ح ر اررة (° 1±20م ومعاملتهررا وف ر الط ارئ ر المتبعررة ف ر تحديررد تركي ر األوكس ررجي
المبا .
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العسةةةرة الكليةةةة  :THاسررتخدم
الصوديوم .Na2EDTA

طريق ررة التسررحي  Titration methodض ررد اثيلرري ثن ررائ االمرري ربرراع ح ررام

تقدير ايونات الكلوريد  :Cl-1تم تقدير تراكي أيونا

الخليررك ثن ررائ

الكلوريد بطريقة مور.

تقدير أيون الكبريتات  :SO4-2استخدم طريقة الكدرة Turbidimetric methodوالت تعتمرد علر ترسري الكبريترا علر شركل
كبريتا الباريوم ،قيسر كميرة الضروء المشرت باسرتخدام جهراز المطيرا الضروئ  Spectrophotometerعنرد طرول مروج 420
نانوميتر وعبر ع النات بوحدة ملغم/لتر.
تقةةدير أيةةون النت ةرات  :NO3-1اسررتخدم الطريقررة فرروق البنفسررجية Ultra-Violetباسررتخدام جهرراز مطيررا األشررعة فرروق البنفسررجية
والمرئيرة الضروئ ) Ultra- Violet/ Visible Spectrophoto Biochrom (LKBعنرد طرولي مروجيي  220نرانومتر و 275
نانومتر وأخب الفرق بي القراءتي  ,عبر ع النات بوحدة ملغم/لتر.
تقةةةدير أيةةةون األ رثوفوسةةةفات  :PO4-3تررم اسررتخدام طريقررة كلوريررد القصررديروز  Stannous Chlorideبتكرروي معقررد أزرق ,قيس ر
االمتصاصية بجهاز  Spectrophoto meterعند طول موج  690نانومتر ,عبر ع النات بوحدة ملغم /لتر.
النتائج والمناقشة Results and Discussion
خالل الدراسة الحالية لوحظ تببب لمنسو ميا نهر دجلة  ,اذ تراجع كمية الميا خالل صيف العام 2018م بسب البردء
بعمليررا حصررر الميررا فر بحيررة سررد اليسررو التركر  ,وكرربلك بسررب زيررادة التبخررر بفعررل ارتفررا درجررا حر اررة الجررو ،أمررا خررالل فصررل
الش ررتاء والربي ر للع ررام 2019م فق ررد ارتف ر منس ررو المي ررا وذل ررك لغ ر ارة هط ررول األمط ررار ،إض ررافة إل ر زي ررادة إطالق ررا المي ررا م ر (س ررد

الموصل ؛ إذ وصل نسبة انطالقا لحد  3500م/3ثانية ف فصل الربي (معلومرا المردلوال المائيرة للسرنة المائيرة  ، 2019لربا
أظهر النتائ تببب وتباي ف قيم معظم الخصائ الفي يائيرة والكيميائيرة للمواقر الثالثرة خرالل فصرول السرنة(الجدول ، 1 ،وفيمرا
ريت عر لنتائ الدراسة الحالية .
درجةةة ا ةرارة الميةةاه :تراوحر

درجرة حر اررة الميرا برري  14.2وº 25.4م فر المواقر قيرد الد ارسررة (الشركل 2نتيجررة لتريثر الميررا بحر اررة

الجو المحيط الب تتباي قيمه اعتمرادا علر فصرول السرنة ] ،[4إذ إ طبيعرة المنرا فر العرراق تترراو بري برارد ممطرر خرالل فصرل
الشتاء إل حار جا

خالل فصل الصيف [ ]2و [ ]5و [.]6

30
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الموقع األول
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الموقع الثاني
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الموقع الثالث
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0
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صيف
2018

(الشكل )2قيم درجات ارارة المياه لمواقع الدراسة خالل فصول السنة

35

درجة الحرارة ْم

20

)Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 3, 2020 (32-45

العكةةورة :ازداد

قريم العكرورة مر  2.8وحردة عكرورة نفلومتريرة خرالل فصرل الصريف حتر بلغر

فصل الشتاء والربي (الشكل ، 3أما أعل القريم فلوحظر

االشارة إل أ الرمال والعضويا
تطرحه المصبا

التيار [ ]6و [.]8

م فضرال

خرالل األررام الممطررة وبلغر

 23.1وحردة عكرورة نفلومتريرة خررالل

 45.7وحردة عكرورة نفلومتريرة ،وهنرا البرد مر

الدقيقة والمواد العضروية والعوالر واألحيراء المجهريرة تعمرل علر رفر قريم العكرورة [ ،]7فضرال عمرا
قريم العكرورة تررتبط بعالقرة طردررة مر كميرة األمطرار والسريول وتصرريف النهرر وسررعة

سرائلة ،لربا فر

25

15

الموقع األول
الموقع الثاني

10

الموقع الثالث

5
0
ربيع
2019

خريف
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صيف
2018

العكورة  -وحدة عكورة نفلومترية

20

(الشكل )3قيم العكورة للمواقع المدروسة خالل فصول السنة
التوصيل الكهربائي :تشير النتائ ف (الشكل 4الر أ قريم التوصريل الكهربرائ لميرا نهرر دجلرة قرد تراوحر
برري  335 - 266ماركروسمين /س ررم إذ س ررجل

منسو الميا أثناء فترة فصل الصيف ،أ ما سب
تحملرره السرريول مر كميررا

النشاطا

خرالل فتررة الد ارسرة مرا

أق ررل الق رريم ف ر فص ررل الص رريف ف ر الم رروقعي الثرران والثال ررث ،ويع ر ى ذل ررك إل ر قل ررة
ارتفا القيم خالل فصل الربي ف المواق المدروسة فيعود ال غ ارة األمطرار ومرا

كبي ررة مر التربررة المترسرربة علر ضررفت النهررر إلر المجرررى الررئي

البشرية وال راوية ،الت تصل النهر م ميا المصبا

و[ .]8إ مقياس قابلية الماء عل نقل التيار الكهربائ تتناسر

والمطروحا

للنهررر فر موسررم األمطررار فضررال ع ر

الحاوية عل أنوا عديدة م األمال [ ]2و[ ]6و[]7

طردررا مر درجرة الحر اررة وتركير األيونرا

البائبرة فيره إذ إ األمرال

الت تصل النهر م ميا السيول تجر ضم األراض ال راوية مما ت يد م تركي ها ف الميا الطبيعية [.]9
400
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(الشكل )4قيم التوصيل الكهربائي للمواقع المدروسة خالل فصول السنة
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الدالةةة الحام ةةية :إ قيمررة الدالررة الحامضررية تميررل نحررو القاعدرررة قلرريال بسررب وجررود أيونررا الكاربونررا والبيكاربونررا فر الصررخور
العراقي ررة [ ]10يوض ر (الش رركل  5أ اعل ر قيم ررة ف ر فص ررل الص رريف  8.5ف ر الموق ر األول بس ررب طبيع ررة الترس رربا الجبس ررية ف ر
المنطقة الت رمر بها النهر ،ف حي كان األدن  7.6ف الموق الثان ف فصل الربير  ،ويعر ى السرب فر انخفرا قيمرة الدالرة
الحامضية إل تصريف ميا الفضال السرائلة المطروحرة إلر النهرر مر المصربا وميرا السريول المنحردرة واالمطرار الغ يررة التر قرد
تمتر ج مر اكاسرريد الكبريتررا والنتر ار وثرران أوكسريد الكرراربو الموجررودة فر الهرواء .كرربلك فر هنالررك امكانيررة لتحلررل المرواد العضرروية
بواسطة األحيراء المجهريرة الالهوائيرة والناتجرة مر غراز كبريتيرد الهيردروجي الرب يتيكسرد إلر ثنرائ أوكسريد الكبريتيرك ثرم يتحرول إلر
حام الكبريتيك مما يؤد إل خف الدالة الحامضية [ ]8و[.]11

8.6
8.4
8
الموقع األول

7.8

الموقع الثاني

7.6

الموقع الثالث

7.4

الدالة الحامضية

8.2

7.2
7
ربيع
2019

خريف

شتاء

صيف
2018

(الشكل )5قيم الدالة الحام ية للمواقع المدروسة خالل فصول السنة
االوكسةةنين المة ا  :أظهرر النترائ ف (الشركل  6أ أعلر تركير لألوكسرجي المربا
فصرل الربير فر الموقر األول ،وربمرا رعررود ذلرك إلر زيررادة االطالقرا
التيررار وانخفررا

سجل

درجررة حر اررة الميررا  ،ممررا زاد فر فررر

أقل تركي لألوكسجي المبا

 9.60ملغرم  /لترر قرد تمر

مر (سررد الموصرل واألمطرار الغ يررة والخلرط المسرتمر وسرررعة

التهويررة الجيرردة وبالتررال ارتفررا قرريم االوكسررجي المرربا

ف فصل الصيف  6.6ملغم  /لتر فر الموقر الثران بسرب

وارتفا درجة الح اررة وزيادة عملية تحلل المواد العضوية الت تحدث بفعل األحياء الدقيقة مما سب

ف الماء [ ]2و[ ]6و[ .]8إ قياس تركي األوكسجي المبا

مالحظتره خرالل

انخفرا
خف

فر المرراء ،فر حرري

مناسري

الميرا وركودهرا

تركي األوكسجي المبا

رعد دليال جيدا عل نووية الميرا فضرال عر أهميتره فر التنقيرة الباتيرة

الت تحدث م قبل األحياء الدقيقة ف أكسدة المواد العضوية ومن تكوي الرروائ الضرارة ،وهرو عامرل محردد لمعظرم الكائنرا

الحيرة

المائيررة باسررتثناء األشرركال الالهوائيررة [ .]12إ ارتفررا عمررود المرراء وزيررادة سرررعة الجريررا يررؤد إل ر التهويررة الجيرردة وكرربلك األمطررار

الغ يرة الت تسب

خلطا ف عمود الماء جراء االنتشار م الهواء الجو .
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12

األوكسجين المذاب ملغم /لتر

10
8
الموقع األول

6

الموقع الثاني

4

الموقع الثالث

2
0
ربيع
2019

خريف

شتاء

صيف
2018

(الشكل )6قيم األوكسنين الم ا للمواقع المدروسة خالل فصول السنة
المتطلةةب الحيةةوي لأل وكسةةنين  :BOD5لوحظر
رعود ذلك إل عدد م الملوثا

دجلرة ،فر حرري لروحظ انخفرا

أعلر القرريم  2.9ملغم/لتررر فر الموقر الثرران فر فصررل الصرريف (الشرركل 7وربمررا

المدنية وال راوية والصناوية الت تدخل مجرى النهرر عر طرير ميرا الودررا المتصرلة بجرانب نهرر
ارتفررا منسرو الميررا

تركير  BOD5فر الموقر الثالرث فر فصررل الربير إلر  1.4ملغم/لترر بسرب

والخلط المستمر والتهوية الجيدة مما تجعل ميا النهر ف حالة جيدة وال وجود أل تلوث عضرو  ،وهربا يردل علر أ ميرا النهرر لهرا

القابليررة علر التنقيررة الباتيررة ،ولكررو األوكسررجي المرربا

الحيررو لألوكسررجي  BOD5فر

البيئر  ,وكرربلك المتطلر

رعررد واحرردا مر أفضررل المؤشر ار البيئيررة المسررتخدمة لتوصرريف صررحة النظررام
قيمترره تعن ر قابليررة الجسررم المررائ علر التنقيررة الباتيررة [ .]6رعررد اسررتهال

األوكسجي بواسطة األحياء المجهريرة ضرروريا ألكسردة المرواد العضروية المتروافرة [ ]13إذ يتريثر تركير األوكسرجي بعردة عوامرل بيئيرة
منها درجة الح اررة والتركي

الضوئ والتنف

والملوحة واضطرابا

تيار الماء فضال ع فترة النهار [.]5
3.5
3

2

الموقع األول
الموقع الثاني

1.5

الموقع الثالث

1

ملغم /لتر BOD5

2.5

0.5
0
ربيع
2019

خريف

شتاء

صيف
2018

(الشكل )7قيم المتطلب الحيوي لألوكسنين للمواقع المدروسة خالل فصول السنة
العسرة الكلية :يوض (الشكل 8أ قيم العسرة الكلية قد تراوح
العسرة الكلية طبيعيا اعتمادا عل تركي األيونا

ما بي  130و  338ملغم /لتر ،ويعد هبا التفاو

الموجبة السيما الكالسيوم والمغنيسيوم وه أكثر األيونا

ع غ ارة األمطار خالل مواسم الدراسة وسرعة تيار النهر ومناط سي األر

38

بي تراكي

المسببة للعسرة ،فضال

[ ,]14كما لوحظ زيادة العسرة الكلية ف الموق
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الثان ف فصل الشتاء إل  338ملغم/لتر ،وهبا نتيجة وصول ج ء م تربة الضفا

القريبة إل مجرى النهر أثناء موسم األمطار الت تمتاز بتواجد الترسبا

وانج ار

والتدفقا

الملوثا

الكاربونية والكلسية [ ]6و[.]7

م األراض

400
350
300

الموقع األول

200

الموقع الثاني

150

الموقع الثالث

100
50

العسرة الكلية ملغم /لتر

250

0
شتاء

ربيع

خريف

2019

صيف
2018

(الشكل )8قيم العسرة الكلية للمواقع المدروسة خالل فصول السنة
ايون الكلوريد  :Cl-1أظهر النتائ فر (الشركل  ، 9وجرود تبراي فر تركير أيرو الكلوريرد إذ كانر

القريم مرا بري  18.9ملغم/لترر
فر هرربا إلر وصررول ميررا

فر الموقر األول فر فصررل الصرريف و 29.9ملغم/لتررر فر الموقر الثرران فر فصررل الشررتاء ويرجر السررب

السريول وغر ارة األمطرار فضرال عر وصرول ميرا المطروحرا

الصرناوية والبشررية وال راويرة التر تلقر جميعهرا مباشررة فر النهرر ممررا

إل ارتفا تركي أيو الكلوريد ،إال أنها تعراود االنخفرا

نتيجرة لالخرتال المسرتمر وسررعة الجريرا وزيرادة منسرو المراء [.]6

أد

رعررد أيررو الكلوريررد مر المعررايير المهمررة لتحديررد نوويررة الميررا الخررام ،يتولررد أيررو الكلوريررد مر التكوينررا

الرسوبية بنتاج عملية التجوي ة وتكوينا

الجيولوجيررة والسرريما الصررخور

التربة والميا الجوفية والسطحية.
35
30

20

الموقع األول

15

الموقع الثاني

10

الموقع الثالث

5
0
ربيع
2019

خريف

شتاء

صيف
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(الشكل )9قيم أيون الكلوريد للمواقع المدروسة خالل فصول السنة

39

أيون الكلوريد ملغم /لتر

25
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أيون الكبريتات  :So4-2تشير نتائ الكبريتا
األول (الشكل  ، 10وقد ركرو ذلرك بسرب

ال انخفا

تراكي األيو خالل فصل الشتاء والربي إل  120ملغم/لتر ف الموق

عامرل التخفيرف واالنتشرار وزيرادة منسرو ميرا النهرر ،فر حري ارتفعر

ملغم/لت ررر ص رريفا فر ر الموقر ر الث رران وذل ررك نتيج ررة الرتف ررا درج ررة حر ر اررة الج ررو وتبخ ررر المي ررا فض ررال عر ر المطروح ررا
والتجراو از فر كافرة الفضررال

مركبا

المصر ررفة إلي رره

السرائلة المطروحرة المدنيرة والصررناوية وال راويرة إلر ميرا النهررر [ ]6و[ ]7و[ .]15يوجرد الكبرير

الميا السطحية وبصورة طبيعية عل شكل أيو الكبريتا
الكبري

القيمرة إلر 177

أو متحرد مر أيونرا

بيولوجيا أو م إذابة ماء المطر ألكاسيد الكبري

الت تقب

موجبرة تنشري مر العمليرا

الجيولوجيرة أو مر أكسردة

إل الجو.

200

180
160
120
الموقع األول

100

الموقع الثاني
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(الشكل )10قيم أيون الكبريتات للمواقع المدروسة خالل فصول السنة

40

ايون الكبريتات ملغم /لتر

140

فر
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أيون النترات  :NO3-1تشير النتائ المبينة ف (الشكل  11إل أ تركي أيرو النتر ار فر ميرا نهرر دجلرة سرجل
إذ تراوح
األيونرا

 0.176-0.09ملغم/لتر ،إذ ظهر أعل تركي ف الموقعي الثان و الثالث صيفا بسب

التر تخرتلط بميرا المطروحرا

التر تلقر إلر النهرر مباشررة ،وكربلك الفضرال

علر جرانب النهررر والمحتمرل احتوائهرا علر المركبرا
تتطل

منسو الميا وتركي

ال راويرة المطروحرة مر قبرل المبرازل الواقعررة

األمونيرة ،ممررا ترؤد إلر زيرادة النتر ار التر تعران مر عمليررا

ح اررة مرتفعة [ ،]16إضافة إل تبخر الميا  ،ف حي انخف

فصل الربي بسب

انخفا

تباينرا فر قيمهرا

النترجرة ،التر

تركي أيو النت ار ال  0.09ملغم/لتر فر الموقر األول فر

زيادة منسو الميا وسرعة التيار والخلط المستمر مما أدى إل تخفيف الملوثا

وانتشارها [.]6
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ايون النترات ملغم /لتر
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(الشكل )11قيم أيون النترات للمواقع المدروسة خالل فصول السنة
أيةةون االورثوفوسةةفات  :PO4-3يالحررظ مر (الشركل  12و(الجرردول  1االرتفررا النسررب فر تركير أيونررا

االورثوفوسررفا

ملغم/لتررر ف ر فصررل الشررتاء ف ر الموق ر الثرران  ،ويع ر ى هرربا إل ر االرتفررا ف ر اسررتخدام مسرراحي الغسرريل والمنظفررا

الفسفور ،وكبلك المطروحا

ال راوية الحاوية عل المبيردا

الحشررية واألسرمدة مر خرالل طرر ميرا المصربا

والمطروح ر ررا

االورثوفوسفا

الص ر ررناوية والمخص ر رربا
هو المرك

الغنيررة لمركبررا

والسريول الناتجرة مر

األمط ررار الغ ير ررة التر ر تلقر ر مباشر ررة إلر ر النه ررر .ذكر ررر [ ]13أ المي ررا الطبيعي ررة رمكر ر أ تك ررو غني ررة بالفوس ررفا
ال راوي ر ررة التر ر ر تنس ر ررا

0.036

كمي ررا المجر ررار

مر ر ر مي ر ررا األمط ر ررار إلر ر ر مي ر ررا النه ر ررر [ ]6و[ ]7و[ .]17إ أي ر ررو

السائد للفسفور غير العضو ف الميا الطبيعية الب رستغل مر قبرل النباترا

[.]18

41

المائيرة والهائمرا

النباتيرة

)Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 3, 2020 (32-45

0.04
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أيون األورثوفوسفات ملغم /لتر

0.035

(الشكل )12قيم أيون األورثوفوسفات للمواقع المدروسة خالل فصول السنة
االستنتاجات Conclusions
توصل الدراسة إل االستنتاجا

اآلتية:

القياسررية العراقيرة وطبقرا لنظررام

 -1تقر أغلر قريم الخصررائ الفي يائيرة والكيميائيرة ضررم الحردود الطبيعيرة وتتطرراب مر المواصرفا
صيانة االنهار العراقية لعام .1967
 -2تعد ميا نهر دجلة ميا جيدة وصالحة لالستخدام البشر واالستخداما األخرى ،كما أنها المصدر الوحيد للميا الخام لمحطا
انسالة.
 -3إ ترريثير صررر المطروحررا المدنيررة ع ر طري ر المصرربا والت ر تلق ر مباش ررة م ر دو معاملررة تسررب تغييررر ف ر الخصررائ
الفي يائية والكيميائية ف منطقة االلتقاء ،إال أ هبا التيثير يتالش الحقا بسب عامرل التخفيرف واالنتشرار وسررعة جريرا الميرا
وزيادة منسو الماء ،فضال ع قدرة النهر عل التنقية الباتية.

التوصيات Recommendations
 -1إجراء دراسا دورية شهرية أو فصلية علر ميرا نهرر دجلرة ضرم مدينرة الموصرل ،وذلرك ألنهرا معرضرة لالخرتال المسرتمر مر
ميا المصبا الت تطر بدو معالجة.
 -2دراسة تركي المعاد الثقيلة مثل الرصا  ،والكادميوم ،والخارصي ف ميا نهر دجلة ضم مدينة الموصل.
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جدول ( :)1معدل تراكيز الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواقع المدروسة خالل فصول السنة 2019 -2018
المواقع

فصل الخريف 2018

فصل الصيف 2018

فصل الربيع 2019

فصل الشتاء 2018- 2019

موقع 1

موقع 2

موقع 3

موقع 1

موقع 2

موقع 3

موقع 1

موقع 2

موقع 3

موقع 1

موقع 2

موقع 3

درجة الحرارة °م

25.0

25.1

25.4

23.0

23.4

23.3

14.2

14.7

14.9

17.4

18.0

18.1

العكورة NTU

2.8

3.27

3.24

3.1

3.21

3.14

12.3

16.7

16.2

20.9

23.1

22.2

266

287

270

272

293

287

319

321

318

332

335

334

الدالة الحام ية (pH

8.50

8.02

7.87

8.07

8.01

7.71

8.1

7.7

8.2

7.9

7.6

8.0

األوكسنين الم ا ملغم/لتر

6.9

6.6

6.7

7.4

7.1

7.3

8.4

8.7

8.0

9.6

7.2

7.4

 BOD5ملغم/لتر

2.0

2.9

2.3

1.8

2.7

2.2

1.7

2.3

2.0

1.2

1.6

1.4

العسرة الكلية ملغم/لتر

130

180

178

210

230

223

315

338

326

231

268

252

أيون الكلوريد ملغم/لتر

19.8

21.1

20.5

22.2

24.7

22.6

27.1

29.9

28.4

21.6

22.3

21.9

أيون الكبريتات ملغم/لتر

155

177

169

151

175

162

124

136

128

120

128

124

أيون النترات ملغم/لتر

0.146

0.176

0.152

0.152

0.165

0.159

0.118

0.123

0.121

0.09

0.112

0.103

أيون األورثوفوسفات ملغم/لتر

0.011

0.019

0.017

0.024

0.025

0.021

0.023

0.036

0.029

0.011

0.017

0.015

المتغيرات

التوصيل الكهربائي
ماركروسيمن /سم

45

