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Abstract 
One of the most important projects in the country is the power plants. 

They have significant environmental impacts in compare with other industries. 
Twenty one different sites inside South of Baghdad /power plant and six 

sites outside the station have been selected for collecting and  measuring samples 
of air. 

In this research, air samples had been taken from stations stacks for 
evaluation of air pollution in according to Iraqi and world limitations. This plant 
has three stations located on the east bank of Tigris River in the industrial 
district. The measuring results of the pollutants concentration showed there is 
significant pollution of suspended particulates inside and outside the stations. 
The average values of suspended particulate during the first (winter) and second 
(summer) seasons were (1641.3 μg / m³ and (2026.9 μg / m³) respectively. Most 
heavy metals concentrations such as (Cu, Ni, Zn) had an average values of 
(2.191 , 2.743, 0.383) and (2.951, 13.00, 1.2298) μg/m³ during winter and 
summer respectively which exceed the permissible limits. While (Pb) recorded a 
higher values of (0.847 μg/m³) and (2.1375 μg/m³) in both seasons respectively. 
(CO and SO2) gases concentrations were less than national and world limits. On 
the other hand, (CO2) and (NO2) gases exceeded the limits in most sites, where 
had an average values of (335.29 ,1.1814)ppm   and (326.33   ,0.577) ppm 
respectively. 

 Environmental impacts of cooling water and emissions resulted from the 
operation Power Plant /South of Baghdad has been studied. This plant has three 
stations located on the east bank of Tigris River in the industrial district. Many 
samples of cooling water during summer and winter seasons taken from influent 
and effluent are tested for water quality evaluation in according to Iraqi river 
disposal requirements. The results showed that the effluent water temperature 
reach (39.7°C) in summer. This is thermal pollution indication. In spite of 
moderate values of pH and TDS, higher value (1999 µs/ cm) of Electric 
Conductivity (E.C) had been recorded in winter. Observed Dissolved Oxygen 
(DO) concentrations are exceed the permissible limits. Most dissolved cations 
are under range, except (Na+1) which reach (400 mg/l) and (330 mg/l) in winter 
& summer seasons respectively . Tested samples showed the higher 
concentrations of heavy metals in winter such as (Pb), (Ni) and (Cu) which had 
maximum values of (1.5 mg/l) ,( 4.01 mg/l) and (3.45 mg/l) respectively. While 
(Zn) recorded its maximum value of (0.288 mg/l) in summer. 
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الخالصة 

تعد محطات تولید الطاقة الكھربائیة من المشاریع الفعالة والمھمة في البلد , والتقل الملوثات 

 الناتجة منھا اھمیة عن الملوثات الناتجة من الفعالیات الصناعیة االخرى.

) مواقع خارج المحطة لجمع 6 موقعا مختلفا داخل محطة كھرباء جنوب بغداد و(21تم اختیار

 . القیاسات فیھاوإجراءعینات الھواء 

الھدف من ھذا البحث ھو دراسة االثار البیئیة الناجمة عن تشغیل محطات تولید الطاقة الكھربائیة 

جنوب بغداد من خالل اجراء القیاسات لملوثات الھواء داخل وخارج المحطات الثالث وخالل فترتي 

الصیف والشتاء لغرض حساب تراكیزھا والتي شملت الدقائق العالقة وكذلك بعض الغازات مثل (أحادي 

اوكسید الكربون, ثنائي اوكسید النتروجین , ثنائي اوكسید الكبریت وثنائي اوكسید الكاربون)، فضالً عن 

 في ھواء منطقة الدراسة ومقارنتھا Ni ,Pb, Zn, Cu) حساب تراكیز بعض العناصر الثقیلة مثل (

 كما شملت الدراسة معرفة خصائص المیاه الداخلة والخارجة من محطات بالمحددات الوطنیة و العالمیة. 

تولید الطاقة الكھربائیة لجنوب بغداد ومقارنة تراكیزھا مع المحددات الوطنیة والعالمیة ومعرفة تاثیرھا 

على نوعیة میاه نھر دجلة. 

في الدراسة وجود تلوث بالدقائق العالقة قیاس تراكیز الملوثات في ھواء منطقة اظھرت نتائج 

 حیث بینت النتائج ارتفاع كبیر في تراكیزھا اذ بلغ معدلي تركیز الدقائق .المواقع داخل وخارج المحطات

 2026.9 و (μg/m³ 1641.3) ( االولى(الشتاء) والثانیة (الصیف)   وخالل فترتي القیاسالعالقة

μg/m³  .كما بینت النتائج وجود تلوث ) على التوالي وھي اعلى بكثیر من المحددات الوطنیة والعالمیة

 μg/m³ خالل فترة القیاس االولى (الرصاص  تركیزمعدل فقد بلغ  , منطقة الدراسةبالرصاص في ھواء

 وقد تجاوزت الحدود )μg/m³2.1375), وبلغ معدل الرصاص خالل فترة القیاس الثانیة (0.847

  ,0.383) فقد بلغت معدالتھا(Cu, Ni, Znبقیة تراكیز العناصر (اما  وعالمیا.وطنیاً المسموح بھا 

 ,2.951)خالل فترة الشتاء على التوالي اما معدالتھا خالل فصل الصیف فقد بلغت2.191 ,2.743

) على التوالي وھي اعلى من الحدود المسموح بھا مما یدل على وجود تلوث بھذه ( 1.2298 ,13.00

 . العناصر في معظم مواقع الدراسة

في مواقع محطات ) CO, SO2من خالل نتائج الدراسة وجد ان معظم تراكیز الغازات المقاسة (

الدراسة جاءت اقل من الحدود المسموح بھا وطنیا وعالمیاً ،حیث بلغ معدلي تركیزھما خالل فترة القیاس 

) على التوالي, وھذا یعني عدم وجود 2.229,0.0518(ppm) و ppm)2.825,0.0296االولى والثانیة 

)  حیث بلغ NO2) وثنائي اوكسید النتروجین(CO2تلوث بھذه الغازات عدا غاز ثنائي اوكسید الكربون (

) على  0.577,  326.33( ppm و  )ppm)1.1814 ,335.29 خالل فترتي القیاس معدلي تركیزھما

  واقع. الممعظمقد تجاوزت الحدود المسموح بھا في التوالي و 

ھناك زیادة  المحطات الثالث منالداخلة والخارجة  نماذج المیاه لبینت نتائج الفحوصات الفیزیاویة 

والتي   (C° 39.7)قیم درجة حرارة المیاه وبالتحدید خالل فترة القیاس الثانیة ، حیث بلغت اعلى قیم  في 
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ان وھي اعلى من الحدود المسموح بھا. كما بینت النتائج  تمثل المیاه الخارجة من المحطة الغازیة الثانیة

) كانت ضمن الحدود المسموح بھا , بینما TDSوتراكیز المواد الذائبة الكلیة () pHالدالة الحامضیة (قیم 

كانت اعلى من الحدود المسموح بھا ، حیث بلغت اعلى التوصیلیة الكھربائیة النتائج الى ان قیم  اشارت

) فقد لوحظ انھا DOاما تراكیز االوكسجین المذاب (.  خالل فصل الشتاء  µs/ cm (1999) قیمة

 تجاوزت الحدود المسموح بھا. 

اما تراكیز الخصائص الكیمیائیة المقاسة في نماذج المیاه والمتمثلة بالعناصر الرئیسیة الموجبة 

لم تتجاوز الحدود  )K+, Mg+2, Ca+2  ()، فقد وجد ان تراكیز كل من K+, Na+1, Mg+2, Ca+2 مثل (

عن الحدود المسموح بھا ، حیث بلغ اعلى  )Na+1 بینما لوحظ زیادة في تراكیز الصودیوم (, المسموح بھا

 على التوالي وھي اعلى من mg/l 330)و( mg/l 400)(تركیزلھ وخالل فترتي القیاس االولى والثانیة 

 الحدود المسموح بھا.

میاه ضمن منطقة الدراسة نماذج ال في الثقیلةكما لوحظ من خالل نتائج التحلیل ان تراكیز العناصر 
كیز الرصاص ا، حیث لوحظ زیادة في ترالدراسة بعض مواقع  من الحدود المسموح بھا في اعلىجاءت 

)Pb) والنیكل (Ni () والنحاسCu (ىفي فترة القیاس االول)1.5 فقط حیث بلغ اعلى تركیز mg/l (
 على التوالي و ھو اعلى بكثیر من الحدود المسموح بھا. بینما وجد ان 3.45 mg/l) (mg/l 4.01)و(

) قد تجاوزت الحدود المسموح بھا ولكن خالل فترة القیاس الثانیة، حیث بلغ اعلى تركیز Znتركیز الزنك (
 .mg/l 0.288 )خالل ھذه الفترة (

 وذلك عن طریق في موقع الدراسةملوثات الھواء لتوزیع تم في ھذه الدراسة اعداد خرائط بیئیة ل
 باستخدام نظام المعلومات  المحطات الكھربائیة الثالثبناء نظام قاعدة معلومات متكاملة للملوثات في

  حیث تم استخدام التدرج اللوني في عزل المواقع التي تضمنت تراكیز عالیة من).GISالجغرافیة (
 الملوثات الھوائیة ومقارنتھا بالمواقع ذات التراكیز الواطئة من الملوثات.
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