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Abstract  
           Tigris River one of the rivers that suffer from the effect of conservative 
pollutants. This study include the distribution of pollutants ( which are BOD5, 
TDS, pH, T.H., SO4

-2, Na+, and turbidity ) in Tigris river between Al-A'imma 
bridge and Al-Jumhuria bridge ,a reach which is about (9 km) length within 
Baghdad city; which include four sewage pumping stations untreated discharged to 
the river. 
      It was conclude that the concentrations of pollutants were increase at the 
discharge points in the river and exceeding the acceptable limits according to the 
Iraqi standards specification of surface water , then BOD5 and T.H. became within 
the acceptable values after (7.8 km ) in the study region , and pH, TDS and Na+ 
were within the acceptable ranges in all stations in the region, while SO4

-2 was 
exceed the allowable value (250 ppm) in all of the study region, and for turbidity it 
was reach to (4.5 NTU) on (8 km) in the study region. At the time of low 
discharges of Tigris river, sewage pumping stations should set at low discharge 
rate to decrease the pollutant's concentrations in Tigris river . 
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 تأثيرات تصريف مياه الصرف الصحي لبغداد الى نهر دجلة على نوعية المياه
 

  الخالصة  
تم . ان نهر دجلة يعتبر من االنهار التي تعاني من تأثير الملوثات التي تصرف مباشرة اليه      

في هذا البحث تطبيق نموذج الخاليا المتعددة لغرض معرفة انتشار الملوثـات والمتمثلـة فـي    
، األس الهيـدروجيني  ) TDS(، المواد الذائبة الكليـة  ) BOD5( طلوبسجين الحيوي الماالوك(
)pH ( العسرة الكلية ،)T.H. (  ايونات الكبريتـات ،)SO4

، ) +Na(، ايونـات الصـوديوم   ) 2-
على نوعية مياه نهر دجلة في المنطقة الواقعة  بين جسـر األئمـة وجسـر    ) ) .Tur(العكورة 

ضمن مدينة بغداد ، والتي تحتوي على اربعة محطـات  ) كم 9(على طول  الجمهورية والممتدة
الرياضي الى ان  تم التوصل من خالل النموذج   .للصرف الصحي تصرف مباشرة الى النهر 

تركيز الملوثات في النهر يزداد خاصة في المناطق التي يتم فيها التصريف مباشرة الى النهر ثم 
من اخر نقطة ) م300(خفاض والعودة الى الحدود المسموحة بعد باالن .BOD5 T.Hيبدأ تركيز  

فأنها كانت ضمن +pH, TDS, Na من منطقة الدراسة بينما قيم ) كم 7.8(صرف اي بعد حوالي 
SO4 في حين ان تراكيز ايونات الكبريتات, الحدود المقبولة وعلى طول منطقة البحث 

كانت   2-
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اما بالنسبة للعكـورة    , وعلى طول منطقة الدراسة ) 250ppm(جميعها خارج الحدود المسموحة
turbidity   فأن قيمتها وصلت الى (4.5 NTU) مـن  , من بداية منطقـة الدراسـة   ) كم 8(بعد

الضروري السيطرة على تصاريف محطات الصرف الصحي لجعل تراكيز الملوثات في ميـاه  
ه المحطات بطاقتها القصوى فأن نهر دجلة ضمن الحدود المسموح بها حيث لوحظ عند تشغيل هذ

 .تراكيز الملوثات يزداد خصوصا عندما يكون تصريف نهر دجلة قليل
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