
 2009، 2لعددا ،27المجلد مجلة الهندسة والتكنلوجيا،

 
  بغداد/ الجامعة التكنولوجية ,قسم العلوم التطبيقية *

  
  
  

 بغداد ما بين عام –نهر دجلة فيزيوكيميائية لمياه ت الصفالبعض الالتغيرات الشهرية 
2002-2003  

  *مل علي حسينا
  2/12/2007:تاريخ التسليم
  4/9/2008:تاريخ القبول

  الخالصة

 لنهـر  2003 ولغاية شهر آذار 2002تم إجراء دراسة شهرية إبتداءاً من شهر تشرين األول عام       
 بأربع محطات ضمن حدود مدينة بغداد إبتداءاً من منطقة دخوله مدينـة بغـداد فـي                 رهودجلة عند مر  

الراشدية مروراً بمعمل الزيوت النباتية وبالقرب من معمل الجلود في سعيدة وإنتهاءاً بالتقائه مـع نهـر         
ي وتناولت الدراسة قيـاس األس الهيـدروجين     .  متر في منطقة التويثة جنوب بغداد      200ديالى على بعد    

(pH)   ودرجـة الحـرارة ( Temperature)  والعكـورة  (Turbidity) ـ  )  الكهربائيـة ةلييوالتوص
Electrical Conductivity)  والكلورايـــدCl-)Chloride ( والعـــسرة الكليـــة ) (Total 

hardness وتركيز المتطلب الحيوي لألوكسجين( Biological oxygen demand)  ومجموع المـواد 
  .(Total dissolved solids ) والمواد الصلبة الذائبة (Total suspended solid ) الصلبة العالقة 

 -6.6(  بـين (pH)وكانت قيم  . م° )30 -11.7( تراوحت درجات الحرارة للمحطات األربعة بين     
حيـث  ) 4محطة( ورة في منطقة التويثة   عكسجلت أعلى قيمة لل   . وهي ضمن الحدود المسموح بها    ) 8.3

 فكانت فـي    (E.C)لية الكهربائية   يأعلى قيمة للتوص  ماأ. ة دولية خالل شهر آذار     وحدة عكر  100بلغت  
 فـي   وتميز نهر دجلة  .سم/ وزم ميكرو 2069خالل شهر تشرين األول بلغت      ) 3محطة  ( منطقة سعيدة 
 تـشرين الثـاني   لتر خالل شهر    / ملغم 800 بأحتوائه على اعلى قيمة للكلوريدات وكانت          منطقة سعيدة 

 على اعلى كميـة     ا بأحتوائه  الثانية في منطقة المسبح القريبة من معمل الزيوت النباتية         ت المحطة وتميز
 وسجل أعلـى تركيـز للمتطلـب         .كانون الثاني لتر خالل شهر  / ملغم 2258من العسرة الكلية وكانت     

وسجلت أعلى قيمـة    . لتر خالل شهر آذار في منطقة التويثة      / مغ مل 75 (BOD5)الحيوي لألوكسجين   
 المواد الصلبة العالقة والذائبة في منطقتي المسبح وسعيدة خالل شـهري آذار وكـانون الثـاني                 لتركيز
    .لتر على التوالي/ ملغم) 2210 -480( فبلغت 

  .BOD  بيئية ، نهر دجلة ، محددات: الكلمات المرشدة

Monthly Changes of Some Physiochemical Parameters for 
Tigris River- Baghdad between 2002-2003 

Abstract  
      A monthly study has been performed during October 2002 to March 2003 for 
Tigris river flowing at four stations, the first is Al-Rashdia which is the river enter 
Baghdad city, the second near oil vegetables factory in AL-Masbah, the third near 
tanning and leather factory in Saeda and the last station in AL-Twetha about 200 
kilometers from the site of Tigris river contact with Dyalla river south of Baghdad. 
Some environmental parameters such as pH, temperature, turbidity, electrical 
conductivity, chloride, total hardness, biological oxygen demand, total suspended 
solids and total dissolved solids have been investigated. 
      It has been found that temperature fill in the range (11.7-30)ºC for four stations 
and the values of pH fill in the range (6.6-8.3). AL- Twetha contained the highest 
concentration of BOD (7.5 mg/L), turbidity (100 NTU) at March. The highest 
values of E.C. (2069 mmhose/cm) at October and chloride (800 mg/L) at November 
recorded in Saeda . The highest values of total hardness recorded in AL-Masbah 
(225 mg/L) at November. The values of TSS and TDS (480,2210 mg/L) have been 
obtained at AL-Masbah and Saeda during March and January respectively. 
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