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Abstract       

          After war and due to the bad conditions into most services in the country (including 
water supply).It is decide to study some of important characteristics of Tigris River especially 
when wastes began to through to the river directly without treatment. 
The study concentrated on the characteristics of Tigris River and its suitability to be treated 
by the plants facilities, especially water hardness and turbidity because they represents the 
most important factors for water classification and its convenience for public use, then 
comparing the treated water with the standards for the drinking water. 
Relations were found between water parameters like (hardness with conductivity),(hardness 
with TDS),(Turbidity with TSS) and (conductivity with TDS) and there variation with 
seasons along year. 
  Increasing in water turbidity and most of water characteristics were found in February which 
is the season of rains and high river flow. Water turbidity increased at Al-Wathba and Al-
Rasheed water treatment plants, turbidity values reached to 1200 NTU in raw water and 7 
NTU for the treated water at AL-Rasheed water treatment plant, this means exceeding the 
permissible limits.  
Concerning water hardness no difference has been found into raw and treated water values, 
water hardness stay in the same range between (215-465) mg/l .The maximum concentrations 
found in February at Al-Dora and Al-Rasheed water treatment plants. 
 

  )2006اكتوبر-2005نوفمبر(تقييم نوعية مياه نهر دجلة في بغداد للفترة بين 
 الخالصــــة

 بعد انتهاء الحرب و نتيجة للتخريب واالهمال الحاصل فـي الكثيـر مـن المؤسـسات ذات الخـدمات                      
رورية في البلد دعت الحاجة الى البحث ودراسة بعض الخواص المهمة في نهر دجلة نتيجة للمطروحات                الض

  .الكثيرة التي بدأت تلقى الى النهر دون معالجتها
    تم التركيز على دراسة خواص نهر دجلة خصوصا كدرة المياه وعسرتها بأعتبارهما من العوامـل المهمـة          

مكانيات المتوفرة في المشاريع وبالتـالي تحديـد مـدى صـالحيته لالسـتخدامات              لتقييم الماء ومعالجته باال   
كما وجدت عالقـات بـين      . بعد مقارنة خواص الماء المعالج مع المواصفات المعتمدة لمياه الشرب           ,البشرية

المـواد  التوصيلية و (و)الكدرة والمواد العالقة  (و)العسرة والمواد الذائبة  (و)كالعسرة والتوصيلية (بعض الخواص   
  .وتأثر هذه الخواص مع تغير فصول السنة, )الذائبة

وجدت زيادة في نسبة كدرة المياه في فصل شباط على وجه الخصوص وزيادة معظم خواص المياه في هـذا                
كما وجدت زيادة  نسبة الكدرة في محطتي الوثبـة والرشـيد حيـث              . الفصل الذي هو فصل سقوط االمطار     

في محطة الرشـيد ممـا    ) NTU  7 (والماء المعالج الى  )  NTU 1200(  وصلت كدرة الماء الخام الى
من الجدير بالذكر ان هذه المحطة تقع في منطقة صـناعية  ,يعني تجاوز الحدود المسموح بها في هذه المحطة   

  .مما يعطي احتمالية ارتفاع مستوى الكدرة في هذه المنطقة نتيجة للمطروحات القادمة من الصناعة
نسبة لعسرة المياه لم يوجد اختالف واضح بين عسرة الماء الخام والماء المعالج حيـث ظلـت حـدود                   اما بال 

وجد اعلى تركيز في مستوى العسرة في فصل شباط ايضا في محطتـي    ,  mg/l )465-215(العسرة بين 
.الــــــــــــــــــــــــدورة والرشــــــــــــــــــــــــيد
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