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  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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  المقدمة

يعد الماء من ضـرورات الحيـاة علـى         
صر التي يجـب    األرض، كما يعد من أهم العنا     

فكلمـا أزداد تقـدم     . توافرها والحفاظ عليهـا   
المجتمعات ازدادت حاجتهـا للمـاء وازدادت       
درجة تلوثه، وهذا بدوره يؤدي إلـى تعـرض      
األنظمة البيئية إلى الخطـر إذا لـم يـتم إدارة        
الموارد المائية بصورة أكثر فاعلية مما كـان        

ويمثل نهر دجلة الـشريان     ) 1(عليه في السابق  
يوي في تكون مدينة بغداد كما تعد مياه نهر         الح

دجلة مهمة في االستخدام الصناعي والزراعي      
وقد ازدادت نسبة تلوث ميـاه نهـر     . والمنزلي

دجلة بسبب تداخل مجموعة من العوامل أهمها       
زيادة طرح المخلفات الصناعية وبالشكل الذي      
أثر سلباً في البيئة المائية هذه المشكلة قد زادت         

ت لطر انعدام التـوازن البيئـي وشـك       من مخا 
إخالالً بالنظام البيئي للمدينة مما يـؤدي إلـى         
ارتفاع مستويات معظم المحددات البيئية عـن       

  .الحدود المقبولة دولياً ومحلياً

إن الدراسات التي أجريت حـول تلـوث        
األنهار ودراسة تأثير مياه الـصرف الـصحي        

, 2( والمياه الصناعية على نوعية مياه األنهـار     
ــاه التــصريف الــصحية ) 4, 3 تبــين إن مي

والصناعية تؤدي إلى ارتفاع كبير في معظـم        
المحددات ذات الخطورة البيئية مع انخفاض في      
بعضها والسبب يرجع بصورة أساسـية إلـى        
انخفاض مستوى المياه في جميع األنهار فـي        
المدن العراقية والتي تؤدي إلى زيادة تركيـز        

  .المحددات البيئية

ثر درجة الحـرارة فـي األوكـسجين        تؤ
المذاب حيث تقل نسبته في فصل الصيف ممـا       
ينتج عن انخفاض في عمليـة تحلـل المـواد          
العضوية وتنفس الكائنات الحية المائية الهوائية      

 (BOD5)ويستخدم  ). 5(مما يؤدي إلى اختناقها   
كمؤشر على درجـة تلـوث الميـاه بـالمواد          

اه الصرف  العضوية التي تطرح لألنهار من مي     
 (BOD5)الصناعية والبشرية وتعتمـد كميـة       

كمية األوكسجين الذائبـة    ) 6(على عدة عوامل  
 الحامضية  لدالةفي الماء ودرجة حرارة الماء وا     

(pH)        6( للمياه والتي يفضل أن تتراوح بين-
حيث إن تحلل المواد العضوية يتعـرض       ). 8
   انخفاض أو ارتفاع في حالة الضطراباتل

  

  

ــاس . 7ة عــنالحامــضيلةالدا ويعــد قي
لية الكهربائية أفضل دليل على التغيـر       يالتوص

الحاصــل بتراكيــز األمــالح الذائبــة مثــل 
الكلوريدات والكبريتات وعلى تراكيز مجمـوع      

كما إن وجـود    . (TDS)المواد الصلبة الذائبة    
المواد الصلبة غير الذائبة في الماء مثل دقـائق     
 التربة والرمل والطـين والمـواد العـضوية       

والالعضوية فضالً عن وجود بكتريا وكائنات       
دقيقة وهي ما تدعى بالكدرة التي تعيـق مـن          
نفاذية الضوء المار خالل الماء مما يؤدي إلى         
تشتت الضوء وامتصاصه وبالتالي يؤثر علـى       

وتمثـل ميـاه    ).7(الحياة المائية والتنوع البيئي   
 المبازل وميـاه سـقي االراضـي الزراعيـة        

ية السائلة منها الـصناعات     والمخلفات الصناع 
وصناعة المطاط مـن اهـم       الجلدية والنفطية 

  ).8(مصادر تلوث المياه بالكلوريدات 

يهدف البحث إلى مقارنة مستويات بعض      
المحددات البيئية في مياه نهر دجلة ضمن مدينة     
بغداد مع المحددات العالمية والمحلية ومعرفـة       
مدى تأثير مطروحـات المنـشآت الـصناعية        

مقامة على النهر على الخـواص الفيزيائيـة        ال
  .والكيميائية لمياه نهر دجلة

  طرائق العمل

   :األجهزة المستخدمة -1

 ) جهاز قياس األس الهيدروجيني استعمالتم  
PW 9420 PH meter) مــن شــركة ( 

Philips)ــت ــاز عمل واس  PW9526 ) جه
digital conductivity meter) لقيـــاس 

 (Philips)كة لية مجهــز مــن شــريالتوصــ
 HACH ) جهاز قيـاس العكـورة   استعملو

2100A)     من صنع شركة (WTW) األلمانية  .
ــتعملو ــاز اس  Millipore filter ) جه

apparatus)       لتقدير مجموع المـواد الـصلبة 
  .العالقة والذائبة

  :  طرائق العمل– 2

تم سحب عينة واحدة شهرياً ابتداءاً من شهر         
تهاءاً بـشهر آذار     وان 2002تشرين األول عام    

 من أربع محطات واقعة على نهـر     2003عام  
المحطة األولى  . دجلة ضمن حدود مدينة بغداد    
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وهي منطقة دخول النهر مدينة بغداد في منطقة        
الراشدية قرب جـسر المثنـى شـمال بغـداد          
والمحطة الثانية بالقرب مـن معمـل الرشـيد         
للزيوت النباتية في منطقة المـسبح والمحطـة        

ة بالقرب من معمل الدباغة والجلود فـي        الثالث
منطقة سعيدة والمحطة الرابعة وتقـع جنـوب        
بغداد عند التقاء نهر دجلة بنهر ديالى على بعد         

 لتـر   1وتم أخذ   .  متر في منطقة التويثة    200
للعينة الواحدة من كل محطة وحفظت العينـات    

ولي أثلين لغـرض أجـراء      بفي حاويات من ال   
 Winkler  ونكلـر  ينقنااستعملت  .الفحوصات

المتطلـب   جاجية لغرض إجـراء فحـص  الز
 حيث جمعت النماذج حسب     الحيوي لالوكسجين 

  ).9(المواصفات

اعتمدت طرق التحليل القياسـية الـشائعة     
. لتقدير وقياس المحددات الفيزيائية والكيميائيـة     

لية الكهربائية موضـعياً    يحيث تم قياس التوص   
س لية واأليباســتخدام جهــاز قيــاس التوصــ

 (pH meter)الهيدروجيني باسـتخدام جهـاز   
وتم قياس درجـة الحـرارة موضـعياً أيـضاً       

 وتـم قيـاس كميـة     باستخدام المحرار الزئبقي  
الكلوريدات بطريقة التسحيح مع محلول قياسي      

 عياري من نترات الفـضة بأسـتخدام      0.1من  
دليل كرومات البوتاسيوم وقيست العسرة الكلية      

 ثنـائي   EDTAشـف   بوساطة التسحيح مع كا   
ــسايد   ــل الميروك ــتخدام دلي ــصوديوم بأس ال

 وتم تقدير تركيز المـواد      .Tوايروكروم بالك   
الصلبة العالقة والذائبة الكلية بالترشيح والتبخير      
ــوي  ــوالي وقــيس المتطلــب الحي ــى الت عل

 نض باستخدام طريقة الح   (BOD5)لألوكسجين  
Winkler لمدة خمسة أيام في درجـة   المحورة 

  .م°2± 20 رارة ـح

  النتائج والمناقشة

أظهرت نتائج درجة الحرارة في جميـع       
المحطات وجود تباين في قيمها من محطة إلى        
أخرى، إذ تزداد قيم درجات حرارة الماء كلما        

) 1(اتجهنا أسفل النهر إلى جنوب بغداد جـدول       
) 4(فبلغ أعلى قيم لدرجات الحرارة في المحطة      

) 1(طـة وأدنى قيمة عنـد المح    ) م°30(وكانت
والتي تمثل بداية دخول النهر مدينة بغداد حيث        

وهي تقع ضمن الحدود المسموح ). م°11.9(بلغ
حـسب محـددات نظـام      ) م°35أقل من   ( بها

  ).10(صيانة األنهار من التلوث

 -6.6(  مـن  pHتراوحت قيم الدالة الحامضية     
) 4, 2(في مياه نهر دجلة في المحطتـين      ) 8.3

مما يشير إلى   ) 1(لعلى التوالي كما في الجدو    
إن . إن الماء يميل إلـى القاعديـة الـضعيفة        

بسبب ) 2(انخفاض الدالة الحامضية في محطة    
اســتخدام الحــوامض الكاربوكــسيلية وهــي 
حوامض عضوية ضعيفة تدخل فـي صـناعة        

) 4( فـي محطـة    pH المنظفات وزيادة قيمـة   
فيرجـع الـسبب إلــى الفـضالت العــضوية    

 إلـى زيـادة     المطروحة إلى النهر مما يـؤدي     
األحياء المجهرية التي يؤدي تنفسها إلى طرح       

(CO2)        الذي يؤدي ذوبانه في الماء إلى زيادة 
القاعدية وهذا يتفق مع ما أشارت إليه منظمـة         

وإن الحد المسموح به من     ) 11(الصحة العالمية 
pH  لذلك ال يشكل مؤشراً ) 9.5-6( يتراوح بين

  . قوياً لتلوث مياه نهر دجلة

ـ   وسجلت أع  ) 1(رة جـدول    ولى قيم للعك
لجميع المحطات خـالل شـهر آذار وكانـت         

 وحدة عكرة   (100NTU) 4أعظمها في المحطة  
. وحدة عكرة دولية   (95NTU) 2دولية ومحطة 

ويرجع السبب إلى ارتفـاع تراكيـز المـواد         
العضوية العالقة والناتجة من تـصريف ميـاه        
الصرف الصحي وربما يرجـع الـسبب فـي         

رة لجميع المحطـات خـالل      وارتفاع قيم العك  
شهر آذار إلى انجراف كميات كبيرة من ميـاه         
األمطار المحملة بالغرين إلى نهر دجلة علـى        
الرغم من قلة تساقط األمطـار وهـذه الحالـة      

  ).12(تحدث عادة أثناء فصلي الشتاء والربيع

لية الكهربائيـة   يوجد إن أعلى قيمة للتوص    
(E.C)ــدول ــي) 1( ج ــة ف  2069 (3 محط

ملـح كلوريـد     استعمال   بسبب) سم/موزوميكر
 كمادة كيميائية تدخل فـي      (NaCl)الصوديوم  

 كان عند   (E.C)وأدنى قيمة للـ    . دباغة الجلود 
والتي تمثل  ) سم/ميكروموز1299) (1(المحطة

بداية دخول النهر مدينة بغداد ويعود السبب إلى    
انخفاض تركيز األيونات الموجبة والسالبة فـي   

  . هذه المحطة

د ان اعلى تركيز للكلورايد ظهر عنـد    وج
المحطة الثالثة والتي تمثل موقع تصريف معمل       

لتر وهذا يعود /ملغم 800  الجلود والدباغة وبلغ
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 التي  (NaCl) الى استخدام مركبات الصوديوم   
تؤدي الى رفع نـسبة الكلورايـد فـي الميـاه         

 كما يمثل مؤشرا    الصناعية المصرفة الى النهر   
 لذا يعتبـر معمـل      المالح فيه مباشرا لتركيز ا  
  قد تجاوز الحدود المسموحة بهالجلود والدباغة

لتر ضمن محددات نظـام صـيانة   /ملغم 600
وهـذه الزيـادة فـي     .10) (االنهار من التلوث  

تركيز الكلورايد كانت الـسبب فـي ارتفـاع         
 اما ادنى تركيـز      في ذلك الموقع   تركيزالعسرة

ى والتـي   للعسرة الكلية كان عند المحطة االول     
تمثل بداية دخول النهر مدينـة بغـداد وعنـد          
مقارنة نتائج تراكيز العسرة مع محددات نظام       
صيانة االنهار من التلوث والذي حدد تركيـزه        

لتر نجد ان   /ملغم) 500(في مياه االنهار بحدود     
 قد تجاوزت الحدود المـسموح      4,3,2المحطة  

بها ضمن النظام ويعود السبب الى انخفـاض         
  .  نهر دجلةمناسيب

 4في محطـة BOD5  وسجلت أعلى قيمة
 1لتر وأدنى قيمة في محطة    / ملغم) 7.5(بلغت
). 1( كما فـي الجـدول     ) لتر/ ملغم1.1(بلغت

نالحظ زيادة هذا المؤشر في مياه نهـر دجلـة      
بسبب التقاؤه بنهر ديالى شديد التلوث ووجـود        
محطة الرستمية لمعالجة مياه الصرف الصحي      

العـضوية التـي تحملهـا      اد  وبسبب كثرة المو  
الفضالت المنزلية إلى مجرى النهـر وتحللهـا       
باألحياء المجهرية مما يزيـد الطلـب علـى         

) 13(األوكسجين وهذا ما أكده السعدي وآخرون  
والذي أشار إلى إن الماء يعتبر مـشكوك فـي          

 )لتـر /  ملغـم  BOD5) 5تلوثه إذا بلغت قيمة   
ا وحسب مواصفات الصحة العالمية التي أورده     

والتي أشارت إلـى إن المـصدر       ) 14(محمود
ـ        (BOD5)المائي يعتبر رديئاً إذا بلغت قيمة ال

 لذا يعتبر ماء نهر دجلـة فـي         )لتر/  ملغم 5(
  . من المصادر الرديئة4المحطة

كان أعلى تركيز للمواد الصلبة العالقـة         
TSSلتر / ملغم) 448, 480 (4و2   في محطة

نتيجـة  ) 1(لعلى التوالي خالل شهر آذار جدو     

 ميـاه األمطـار المحملـة باألطيـان         انجراف
وإطالق المياه الصناعية الحاوية على تراكيـز       

أما . عالية من المواد العالقة إلى مياه نهر دجلة       
 1أدنى تركيز للمواد العالقة فسجل في المحطـة   

لتر فـي شـهر تـشرين األول        / ملغم) 15.8(
بسبب انخفاض مناسيب النهر فضالً عن بـطء        

ان النهر وزيـادة عمليـة التبخيـر وقلـة         جري
  .األمطار

وترتبط تراكيز المواد العالقة مع العكورة      
 تراكيـز   ارتفعـت  حيث كلمـا     طرديا ً ارتباطا

 نسبة العكـورة    ارتفعتالمواد العالقة في النهر     
وعند مقارنة  ). 15(اويدفيه وهذا ما أكده الفه    

مع محـددات نظـام صـيانة       ) 1(نتائج جدول 
والذي بلـغ   ) 10(1967لسنة) 25(األنهار رقم 

 TSSالحد المسموح به للمواد الصلبة العالقـة        
جـد إن مواقـع   نلتـر لـذلك   / ملغم60بحدود  

الدراسة قد تجاوزت الحد المسموح به ضـمن        
  .النظام

بلغ أعلى تركيز للمواد الـصلبة الذائبـة        
لتر عند  / ملغم) 2210  ،1580 ((TDS)الكلية  

ية إلـى   مواقع تصريف المطروحات الـصناع    
 على التوالي بسبب 2و 3 النهر عند المحطتين

استخدام مواد كيميائية متعددة أثنـاء عمليـات        
) 1(أما أدنى تركيز فكان عند المحطة     . التصنيع

والتي تمثل بداية دخول النهر مدينة بغداد بلـغ         
وعند مقارنة هذه النتائج    . لتر/  ملغم 500بحدود

لـوث  مع محددات نظام صيانة األنهار من الت       
) 1500(حد المسموح به في النظـام  لحيث بلغ ا  

 2و  3لتر لذلك نستطيع القول إن المحطة     / ملغم
واللتان تمثل تصريف معمل الجلود والحقائـب       
ومعمل الرشيد لصناعة الزيوت النباتيـة قـد        

وهذا مـا   . تجاوز الحد المسموح به في المحدد     
  ).16، 4، 2(هـــــأكدت
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  المياه المأخوذة من المواقع األربعة على نهر دجلة ضمن حدود مدينة بغدادقيم المحددات الفيزيائية والكيميائية لنماذج ): 1(جدول رقم

  

  
  

  

  ت
 الموقع

  

 
 نوع القياس

  

تشرين 
  األول

شرين ت
  الثاني

كانون 
  األول

كانون 
  آذار  شباط  الثاني

المحددات 
البيئية 
  *القياسية

  مo 35اقل من  14 13 11.7 14 25  28  درجة الحرارة

pH 7.1 7.2 7.7 7.2 7.3 7.1 9.5-6 

وحدة عكرة  (العكورة
  NTU(  15 22 20 26 44.5 72 5(NTU)دولية 

التوصيلية 
 Mmhose/cmالكهربائية

770 1008 612 1229 1014 796 ---  

BOD5 mg/L 1.1 2.3 3.6 4.8 6.1 1.1  5<  

TSS mg/L 15.8 60 34 27.2 46 75.4 60  

TDS mg/L 612 695 707 700 560 500 1500 

Cl- mg/L 119 114 101 109 219 104 600 

 النهـر مدينـة     منطقة دخول   -1
  بغداد في منطقة الراشدية

   

   

T.H mg/L 296  420 378 407 660 166  500 

 16 13.5 12 15 26 29  درجة الحرارة

pH 7.3 7.0  6.9  7.2  6.6  6.8  

وحدة عكرة  (العكورة
  )NTUدولية 

44 32  39  24 32 95 

التوصيلية 
 Mmhose/cm  1460 1664 1350 1063 1040 816الكهربائية

BOD5 mg/L 7.4 6.4 7.2 5.9 5.3 3.4 

TSS mg/L 251 180 417 110 410 480 

TDS mg/L 740 1580 1115 1235 600 520 

Cl- mg/L 352 535 103 573 203  140 

بالقرب من معمـل الرشـيد       -2
للزيوت النباتية فـي منطقـة    

  المسبح

T.H mg/L 1386 2108 406 1807 680 360  
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  ت

 
  
  الموقع

 
 

 نوع القياس
  

  تشرين األول
تشرين 

  الثاني
كانون 
  آذار  شباط  كانون الثاني  األول

  16.5  14  12 15  26  29  درجة الحرارة

pH 7.2 7.9 7.9 6.9 7.9 7.9 

وحدة عكرة دولية  (العكورة
NTU(  

25 31 28 33.5 32 40 

التوصيلية 
  Mmhose/cmالكهربائية

2069 1077 1460 1063 1043 842 

BOD5 mg/L 4.8 5.0 4.6 5.6 2.5 2.9 

TSS mg/L 52 78 66.5 160 140 320 

TDS mg/L 1916 1172 2131 2210 760 560 

Cl- mg/L 128 800 233 780 573  72.9 

بالقرب من معمل الجلود والدباغة في   -3
  منطقة سعيدة

T.H mg/L 450  1854 540 2258 800 287 

 16 16.3  15  15  27  30  درجة الحرارة

pH 7.2 7.8 8.0 7.9 8.3 7.7 

وحدة عكرة دولية  (العكورة
NTU(  

91 94 89 37 27 100 

التوصيلية 
  Mmhose/cmالكهربائية

800 668 712 1345 1324 974 

BOD5 mg/L 7.0 6.2 7.3 5.6 7.1 7.5 

TSS mg/L 228 234 226 210 180 448 

TDS mg/L 680 540 876 1520 720 530 

Cl- mg/L 150 152 228 179 149 100 

 200التقاء نهر دجلة مع نهر ديالى بمسافة   -4
  .متر في منطقة التويثة

T.H mg/L 400 520 648 508 520 350 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

