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املقدمة
تعنى الدراسات اهليدرولوجية بدراسة االنهار ملا هلا من أهمية كبرية يف األقاليم اجلافة وشبه اجلافة ،اذ متثل جزءاً
كبرياً من حمتوى الكائنات احلية ،فضالً عن أهميتها يف كثري من االستعماالت البشرية املختلفة املتمثلة باالستعماالت
الزراعية ،والصناعية ،واملدنية .وتعد دراسة نوعية مياه االنهار وخصائصها املختلفة موضع عناية الباحثني اذ أولوا دراسة
نوعية املياه والتنبؤ بكميتها اهتماما واسعا نتيجة الرتباط ذلك باستعماالت املياه املختلفة وتأثرياتها على البيئة والصحة،
فضال عن تأثري العناصر املختلفة كاأليونات الرئيسة واملعادن النزرة يف حتديد صالحية هذه املياه لألغراض املتعددة
،وتشري االحصائيات الصادرة من وزارة البيئة اىل تعرض البيئة املائية يف العراق اىل مشكالت كثرية اخطرها مشكلة التلوث
الذي تتعرض له املوارد املائية وخصوصا املياه السطحية ،وبصورة خمتلفة ،النامجة عن املخلفات الزراعية واملدنية تفتقد
اغلب حمافظات البالد اىل شبكة متكاملة من املبازل وكذلك لشبكة الصرف الصحي ،االمر الذي ادى اىل انسياب خملفات هذه
االنشطة اىل االنهر بشكل مباشر وتعرضها اىل التلوث؛ لذا كان من الواجب على اإلنسان أن حيافظ على املياه يف مجيع
النشاطات واالستعماالت.
تتأثر اخلصائص النوعية ملياه نهر دجلة مبجموعة عوامل منها ما يتعلق بطبيعة املياه ونوعية الصخور اليت جتري عليها
مياه النهر وتربتها ومناخها باالضافة اىل نوعية املياه اجلوفية ومدى ارتفاع مناسيبها يف املناطق احمليطة مبقطع النهر,
فضالً عن تباين التصاريف املومسية للمياه واالنشطة البشرية املختلفة كالنشاط (املدني  ,الزراعي  ,الصناعي) وما
تطرحه من نفايات تؤثر يف اخلصائص النوعية ملياه نهر دجلة.
اعتمدت الدراسة على مجع وحتليل اربع مناذج من مياه نهر دجلة ضمن منطقة الدراسة بواقع منوذجني مشال بغداد
ومنوذجني جنوب واسط خالل شهري كانون الثاني ومتوز وبلغ عدد العناصر اليت مت حتليها خمتربيا ( )11وبذلك يبلغ عدد
العينات اليت مت مجعها وحتليلها ( )44عينه .
الكلمات املفتاحية :اخلصائص النوعية  ،نهر دجلة  ،بغداد  ،سدة الكوت
مشكلة الدراسة
متثل املشكلة اجلوهر األساسي للبحث الذي يدور حوله موضوع الرسالة وتتمثل املشكلة الرئيسة للدراسة بالسؤال االتي-:
(هل تتباين اخلصائص النوعيه ملياه نهر دجلة يف منطقة الدراسة زمانيا ومكانيا)
فرضية الدراسة
)Vol.5, No.4 (August, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 200

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

تعد فرضية الدراسة حال أوليا للمشكالت بني األشياء واملسببات أو هي تفسري الظواهـر املدروسة وعلى هذا األساس وضعت
الباحثة الفرضية الرئيسة اآلتية-:
(تتباين اخلصائص النوعية ملياه نهر الفرات يف منطقة الدراسة زمانيا ومكانيا)
هدف الدراسة
تهدف الدراسة اىل الكشف عن اخلصائص النوعية ملياه نهر دجلة يف منطقة الدراسة ،وبناء نظام قاعدة معلومات
متكاملة هلا ليتسنى للمتخصصني اختاذ التدابري الالزمة للحفاظ على املوارد املائية.
حدود منطقة الدراسة
تقع منطقة الدراسة يف القسم االوسط من العراق وهي جزء من السهل الرسوبي وضمن احلدود االدارية حملافظة بغداد
وواسط  ,ومتتد من نقطة دخول نهر دجله مشال بغداد يف قضاء الطارمية حتى سدة الكوت يف حمافظة واسط  ,يبلغ طول
النهر يف منطقة الدراسة  484كم  ,خيرتق النهر السهل الرسوبي الذي تغطية ترسبات العصر الرباعي ومن ضمنها منطقة
الدراسة ,متتد منطقة الدراسة بني دائرتي عرض  32.0.0 - 33.55.0مشاال وخطي طول 46.30.0 - 44.0.0
شرقا اخلريطة ()1
Physical charateristics
أوالً :اخلصائص الفيزيائية
-1درجة احلرارة Temperature Degree
خريطة ( )1املوقع اجلغرايف ملنطقة الدراسة

املصدر :وزارة املوارد املائية  ,املديرية العامة للمساحة  ،خريطة العراق االدارية مبقياس  , 100000 :1قسم انتاج اخلرائط املرئية الندسات
لسنة 2015

)Vol.5, No.4 (August, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 201

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

يتضح من اجلدول ( )1ان معدل درجة احلرارة ملياه نهر دجلة يتباين زمانياً ومكانياً اذ سجل أعلى معدل هلا يف شهر متوز بلغ
()22 , 20م °يف موقع (بغداد-الكريعات) ومشالي سدة الكوت على التوالي يف حني سجل أقل معدل هلا يف شهر كانون
الثاني إذ بلغ ()15.5 , 15م °يف موقع الكريعات ومشالي سدة الكوت على التوالي .ويعزى هذا التباين اىل تبان درجة
حرارة اهلواء اليت ترتفع يف شهر متوز وتنخفض يف شهر كانون الثاني كما سجلت درجات احلرارة أيضاً تبايناً مكانياً بفوارق
قلية بني موقعي الدراسة.
-2العكورة Turbidity
يتضح من اجلدول ( )1ان قيم العكورة ملياه نهر دجلة يف منطقة الدراسة تتباين مكانياً وزمانياً إذ سجلت اعلى تراكيز هلا يف
شهر كانون الثاني بلغت ( )25 , 23ملغم/لرت يف الكريعات ومشالي سدة الكوت على التوالي ,يف حني سجلت أقل تراكيز هلا
يف شهر متوز بلغت ()20 , 19ملغم/لرت للموقعني أعاله على التوالي ,ويعزى سبب ارتفاع العكورة يف شهر كانون الثاني اىل
اخنفاض معدالت التصريف يف ذلك الشهر وزيادة املوالد العالقة يف عمود املاء والناجتة عن تأثري مياه االمطار وجرف
الرتبة ووصوهلا اىل جمرى النهر ,باالضافة اىل عمليات النحت اجلانيب للنهر ,فضالً عما يطرح من خملفات الصرف الصحي
واملخلفات الزراعية اىل مياه نهر دجلة اليت تساعد يف كثافة اهلائمات النباتية واحليوانية واليت بدورها ترفع من عكورة
املياه ,كما ويعزى سبب اخنفاض تراكزي العكورة يف شهر متوز اىل انعدام تساقط االمطار وارتفاع معدالت التصريف بسبب
زيادة االطالقات املائية وحسب االحتياجات ,األمر الذي يقلل من تراكيز العكورة يف مياه نهر دجلة خالل شهر متوز.
وقد سجلت تراكيز العكورة تبايناً مكانياً أيضاً اذ ارتفعت قيمها يف موقع الكوت عما هي عليه يف الكريعات وميكن
ان يعزى ذلك اىل زيادة حجم االرسابات اليت ترد اىل نهر دجلة بعد مدينة بغداد من خالل ما يضيفه نهر دياىل من رواسب اىل
جمرى نهر دجلة.
-3املواد الصلبة العالقة )Total Suspended Solids (T.s.s
يتضح من اجلدول ( )1ان تراكيز املواد الصلبة العالقة يف مياه نهر دجلة ضمن منطقة الدراسة تتباين زمانياً
ومكانياً إذ سجلت أعلى تراكيز هلا يف شهر كانون الثاني بلغت ()51 , 47ملغم/لرت لكل من موقع الكريعات والكوت على
التوالي ,يف حني سجل اقل تراكيز هلا يف شهر متوز بلغ ( )38 , 22ملغم/لرت ملوقع الكريعات والكوت على التوالي .ويعزى
ارتفاع تراكيز املواد الصلبة العالقة يف شهر كانون الثاني اىل عملية غسل الرتبة مبياه االمطار واىل اخنفاض معدالت
التصريف املائي ,اما اخنفاض هذه الرتاكيز يف شهر متوز فيعود اىل ارتفاع معدالت التصريف املائي خالل هذا الشهر واليت
تعد مبثابة عامل ختفيف لرتاكيز املواد العالقة.
كما سجلت تراكيز املواد العالقة تبايناً مكانياً اذ ارتفعت قيمها يف مشالي سدة الكوت مقارنة مبوقع
الكريعات وذلك نتيجة ملا يرد لنهر دجلة من مواد عالقة يزودها به نهر دياىل جنوب مدينة بغداد.
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اجلدول ( )1اخلصائص الفيزيائية ملياه املواقع املدروسة لنهر دجلة 2017
املواد الصلبة العالقة
العكوره
درجة احلرارة
ملغم/لرت
املواقع
(م)°
* NTu
متوز
كانون الثاني
متوز
كانون
متوز
كانون الثاني
الثاني
بغداد  /الكريعات
22
47
19
23
20
15
واسط (مشالي سدة الكوت)
38
51
20
25
22
15.5
املصدر :من عمل الباحثني باالعتماد على:
 -1نتائج حتاليل عينات املياه يف خمتربات وزارة العلوم والتكنولوجيا دائرة حبوث البيئة -بغداد.2017 -
 -2القياسات احلقلية لدرجة حرارة املياه للمواقع املدروسة خالل شهري كانون الثاني ومتوز.

 Nephlometric turbidity unit (NTU) وتعين وحدة قياس العكورة النفلومرتية
ثانياً :اخلصائص الكيميائيةChemical Characteristics -:
-1القاعدية أو احلامضية PH
تعقد قيم الـ  PHيف املياه على نشاط االحياء اجملهرية والطحالب إذ تستهلك الطحالب ثاني اوكسيد الكربون
خالل عملية الرتكيب الضوئي فتزداد قيم الـ PHيف النهار ,كما ان االحياء اجملهرية احملللة وبقية االحياء تستهلك
االوكسجني وتطلق ثنائي اوكسيد الكربون خالل عملية التنفس فتنخفض قيم الـ PHوبذلك تعتمد قيم احلامضية على
التوازن ما بني العمليتني البناء الضوئي والتنفس ,باالضافة اىل التفاعالت الكيميائية االخرى اليت حتصل يف البيئة املائية
ومنها تفاعالت االكسدة واالختزال(.)1
يتضح من اجلدول ( )2ان قيم األس اهليدروجيين ملياه نهر دجلة تتباين زمانياً ومكانياً ,إذ سجلت اعلى تراكيز
هلا يف شهر متوز بلغت ( )7.4 , 7.3ملوقع الكريعات ومشالي سدة الكوت على التوالي ,يف حني سجلت أقل تراكيز هلا يف
شهر كانون الثاني بلغ ( )6.6 , 6يف الكريعات وسدة الكوت على التوالي ,ويعزى ارتفاع تراكيز الـ PHخالل شهر متوز اىل
ارتفاع درجات احلرارة اليت تتسبب يف الكثافة العالية للهائمات املائية وبالتالي زيادة فعالية البناء الضوئي اليت تؤدي
اىل استهالك ثاني اوكسيد الكاربون ورفع درجة األس اهليدروجيين( .)2أما سبب اخنفاضها يف شهر كانون الثاني فيعود اىل
اخنفاض درجات احلرارة الذي يقلل من منو اهلائمات النباتية ,وقد سجلت قيم الـ PHتبايناً مكانياً طفيفاً بني مواقع

 - 1معن هاشم حممود الرفاعي ,اخلصائص النوعية ملياه حوض وادي املر وأثرها يف نوعية مياه نهر دجلة ,رسالة ماجستري ,كلية العلوم ,جامعة
املوصل ,2005 ,ص.23
 - 2صادق كاظم لفتة واخرون ,دراسة بعض الصفات الفيزيائية والكيمائية ملياه نهر الكوفة ,جملة جامعة بابل ,العلوم الصرفة والتطبيقية,
العدد ,4اجمللد  ,2010 ,18ص.143
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منطقة الدراسة ويرجع هذا التباين اىل تباين كمية املطروحات اىل مياه النهر من املخلفات الزراعية وخملفات الصرف
الصحي.

اجلدول ( )2اخلصائص الكيميائية ملياه املواقع املدروسة لنهر دجلة 2017
احملطة

PH

كانو
ن
الثا
ني

متوز

التوصيلة
الكهربائية
دمسنز/م
كانون
الثاني

متوز

املواد الصلبة
الذائبة
ملغم/لرت
كانو
ن
الثا
ني

االيونات املوجبة ملغم/لرت

متوز

Ca
ك
2

متوز

Mg
ك2

متوز

االيونات السالبة
ملغم/لرت
Na

ك2

متوز

Cl

So4

ك2

متوز

بغداد
(الكريعات)
32 85 20 31
60
187 45.5 49.5
68 12
544
867 0.86
1.35
7.4
واسط(مشالي 6.6
0
2
0
6
سدة الكوت)
املصدر :من عمل الباحثني باالعتماد على نتائج حتاليل عينات املاه يف خمتربات وزارة العلوم والتكنلوجيا دائرة حبوث البيئة-بغداد.2017 -
6.5

7.3

1.118

0.68
7

716

440

12
0

56

47

43.9

154

50

25
8

15
8

72

31

-2املواد الصلبة الذائبة Total Dissolved Solids (T.D.S) :
يتضح من اجلدول ( )2ان تراكيز املواد الصلبة الذائبة يف مياه نهر دجة ضمن منطقة الدراسة تتباين زمانياً
ومكانياً إذ سجلت أعلى الرتاكيز يف شهر كانون الثاني بلغت ()867 , 716ملغم/لرت يف الكريعات ومشال سدة الكوت على
التوالي ,يف حني سجل أقل تركيز هلا يف شهر متوز بلغ ()54 , 440ملغم/لرت على التوالي ,كما سجلت تراكيز املواد الصلبة
الذائبة تبايناً مكانياً إذ سجل موقع سدة الكوت أعلى الرتاكيز مقارنة مبوقع الكريعات.
يعتمد ارتفاع واخنفاض تراكيز املواد الصلبة الذائبة على تراكيز االيونات املوجودة يف املياه( ,)1ويعزى سبب
ارتفاع تراكيز املواد الصلبة الذائبة يف شهر كانون الثاني اىل اخنفاض معدالت التصاريف مقارنة بشهر متوز وكذلك اىل
املخلفات اليت تطرح اىل مياه النهر اضافة اىل غسل الرتبة مبياه األمطار أو من املياه اجلوفية اليت تتسرب اىل جمرى النهر
من مناطق كتوف االنهار والسهل الفيضي ,أما اخنفاض هذه الرتاكيز يف شهر متوز فيعزى اىل تأثرها بعامل التخفيف نتيجة
الرتفاع معدالت التصاريف يف شهر متوز.
-3التوصيلة الكهربائية Electrical conductivity

 - 1مروان عبد االله حممود ,دراسة هيدرولوجية ملقطع من نهر دجلة فيم دينة املوصل ,رسالة ماجستري ,جامعة املوصل ,كلية العلوم,2011 ,
ص. .50
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يتضح من اجلدول ( )2ان تراكيز الـ Ecيف مياه نهر دجلة ضمن منطقة الدراسة تتباين زمانياً ومكانياً  ,إذ سجل
أعلى تركيز هلا يف شهر كانون الثاني بلغ ()1.35 , 1.118دمسنز/م يف الكريعات ومشال سدة الكوت على التوالي ,يف
حني سجل أقل تركيز هلا يف شهر متوز بلغ ()0.866 , 0.687دمسنز/م للموقعني اعاله على التوالي.
ويعزى ارتفاع تراكيز  Ecخالل شهر كانون الثاني اىل اخنفاض معدالت التصريف املائي فضالً عن غسل الرتبة
مبياه األمطار ,أما اخنفاض هذه الرتاكيز يف شهر متوز فيعود اىل ارتفاع معدالت التصريف املائي اليت ختفف من الرتاكيز
امللحية هلذه املياه.
وقد سجلت تراكيز الـ  Ecتبايناً مكانياً يف منطقة الدراسة إذ ارتفعت هذه الرتاكيز يف مشال سدة الكوت عما هي
عليه يف الكريعات وميكن ان يعزى ذلك اىل زيادة املخلفات الزراعية والبشرية املطروحة اىل مياه نهر دجلة جنوب مدينة
بغداد األمر الذي يؤدي زيادة الرتاكيز امللحية يف مياه النهر.
-4األيوانت السالبة ()Anions
أ-الكربيتات )Sulfates (So4
يتضح من اجلدول ( )2ان تراكيز  So4يف مياه نهر دجلة ضمن منطقة الدراسة تتباين زمانياً ومكانياً ,إذ سجل أعلى
تركيز هلا يف شهر كانون الثاني بلغ ()85 , 72ملغم/لرت يف الكريعات ومشال سدة الكوت على التوالي ,يف حني سجل ادنى
تركيز هلا يف شهر متوز بلغ ( )32 , 31ملغم/لرت يف الكريعات وسدة الكوت على التوالي .ويعود سبب ارتفاع تراكيز So4
يف شهر كانون الثاني مقارنة بشهر متوز اىل اخنفاض معدالت التصاريف املائية يف شهر كانون الثاني مقارنة بشهر متوز
الذي تزداد فيه معدالت التصريف املائي ,كما سجلت تراكيز  So4تبايناً مكانياً إذ ترتفع قيمها يف مشال سدة الكوت
مقا رنة بالكريعات وذلك بسبب املخلفات الزراعية وخملفات الصرف الصحي اليت تطرح اىل مياه النهر واليت حتتوي على
مواد عضوية حاملة للكربيتات مثل امليثونني واللستني واليت تضيف تراكيز عاليه يف عنصر الكربيت عند حتللها بفعل
االحياء اجملهرية(.)1
وقد توجد ايونات الكربيتات نتيجة ذوبان معادن الكربيتات املوجودة يف الصخور الرسوبية مثل اجلس واالنهيدرات
والصخور الطينية وصخور الطفل(.)2
ب-الكلوريدات)CL( :

 - 1صادق علي حسني واخرون ,اخلصائص البيئية لنهر الفرات يف مدينة الناصرية ,جملة جامعة البصرة ,اجمللد ,2العدد ,2006 ,2ص.6
 - 2ازهار سامي خليل ,حتليل مكاني خلصائص مياه شط العباسية يف حمافظة النجف االشرف ,رسالة ماجستري ,كلية االداب -جامعة الكوفة,
 ,2013ص.124
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يتضح من اجلدول ( )2ان تراكيز الكلوريدات ملياه نهر دجلة ضمن منطقة الدراسة تتباين زمانياً ومكانياً ,اذ سجل
اعلى تركيز هلا يف شهر كانون الثاني بلغ ( )312 , 258ملغم/لرت يف الكريعات ومشال سدة الكوت على التوالي ,يف حني
سجل ادنى تركيز هلا يف شهر متوز بلغ ()200 , 158ملغم/لرت للموقعني اعاله على التوالي.
يعزى سبب ارتفاع تراكيز  CLيف شهر كانون الثاني اىل اخنفاض معدالت التصريف املائي يف هذا الشهر ,يف حني
يعود سبب اخنفاضها يف شهر متوز اىل زيادة معدالت التصريف املائي خالل هذا الشهر .وقد سجلت تراكيز  CLتبايناً مكانياً
إذ سجل موقع سدة الكوت تراكيز مرتفعة مقارنة مبوقع الكريعات ,ان وجود آيون الكلوريدات كان نتيجة لتكوينات الصخور
االرضية بنتاج عملية التجوية وتكوينات الرتبة واملياه اجلوفية والسطحية وباالخص مع ارتفاع درجات احلرارة وزيادة
عمليات التبخر ,كما ويوجد ايون الكلوريدات يف مياه اجملاري املدنية والصناعية ومياه البزل.
-5اآليونات املوجبة ()Cations
أ-الكالسيوم )Calcium (Ca++
يتضح من اجلدول ( )2ان تراكيز الكالسيوم ملياه نهر دجلة ضمن منطقة الدراسة تتباين زمانياً ومكانياً اذ سجل
اعلى تركيز هلا يف كانون الثاني بلغت ()120ملغم/لرت كل من الكريعات ومشال سدة الكوت يف حني سجل اقل الرتاكيز يف
شهر متوز اذ بلغ ( )68 , 56ملغم/لرت يف الكريعات ومشال سدة الكوت على التوالي .ويعزى هذا االخنفاض يف تراكيز
الكالسيوم خالل شهر متوز مقارنة بشهر كانون الثاني اىل زيادة معدالت التصريف املائي يف شهر متوز مقارنة بشهر كانون
الثاني ,كما سجلت تراكيز الكالسيوم ايضاً تبايناً مكانياً طفيفاً بني موقعي منطقة الدراسة.
ب-املغنسيوم )Magnesium (Mg++
يتضح من اجلدول ( )2ان تراكيز املغنسيوم يف مياه نهر دجلة تتباين زمانياً ومكانياً  ,إذ سجل أعلى تركيز هلا يف
شهر كانون الثاني بلغ ()49.5 , 47ملغم/لرت يف الكريعات ومشال سدة الكوت على التوالي ,يف حني سجل ادنى تركيز هلا
يف متوز بلغ ()45.5 , 43.9ملغم/لرت يف املوقعني اعاله على التوالي ,ويعزى اخنفاض تراكيز املغنسيوم يف مياه النهر خالل
شهر متوز اىل ازدياد معدالت التصاريف املائي خالل هذا الشهر مقارنة شهر كانون الثاني وقد سجلت تراكيز املغنسيوم
تبايناً مكانياً طفيفاً بني موقعي منطقة الدراسة.
اظهر نتائج التحليل ان قيم الكالسيوم كانت اعلى من قيم املغنسيوم يف املواقع املدروسة زمانياً ومكانياً  ,وميكن ان
يعزى ذلك اىل جيولوجية االرض اليت يغلب عليها الطابع الكلسي اضافة اىل ذلك فان الكالسيوم اكثر قدرة على التفاعل مع
ثاني اوكسيد الكاربون مقارنة مع املغنسيوم ونتيجة لذلك فان كميات كبرية من الكالسيوم تتحول اىل بيكاربونات ذائبة
وبالتالي تؤثر على العسرة(.)1
ج-الصوديوم )Sodium (Na+
1

 -حسن عالوي حسين الغانمي ,استخدام النباتات المائية ادلة حياتية على التلوث بالعناصر الثقيلة في نهر الفرات ,رسالة

ماجستير ,كلية العلوم ,جامعة بابل ,2011 ,ص.99
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يتضح من اجلدول ( )2ان تراكيز الصوديوم تتباين زمانياً ومكانياً اذ سجل اعلى تركيز هلا يف شهر كانون الثاني
بلغ ()187 , 154ملغم/لرت يف الكريعات ومشال سدة الكوت على التوالي ,يف حني سجل اقل تركيز هلا يف شهر متوز بلغ
()60 , 50ملغم/لرت للموقعني اعاله على التوالي ,وقد سجلت تراكيز الصوديوم ايضاً تبايناً مكانياً إذ ارتفعت تراكيزها يف
مشال سدة الكوت مقارنة بالكريعات ويعزى هذا االرتفاع اىل تأثري خملفات عملية البزل ومياه املخلفات الصناعية واملنزلية
اليت تزيد من تراكيز ايون الصوديوم ,كما يعزى ارتفاع تراكيز الصوديوم اىل كثرة اذابة الصخور امللحية وتأثري املياه
اجلوفية املتسربة اىل نهر دجلة(.)1
ويعزى ارتفاع تراكيز الصوديوم يف شهر كانون الثاني اىل اخنفاض معدالت التصريف املائي مما ادى اىل ازدياد
تركيز االمالح ,اما سبب اخنفاض تركيز الصوديوم يف شهر متوز فيعزى اىل ارتفاع معدالت التصريف املائي يف هذا الشهر.
النتائج
يتبني من مناقشة البحث أن اخلصائص النوعية ملياه نهر دجلة تتباين من مكان إىل آخر ,ومن موسم إىل أخر وذلك تبعاً
لتأثري العوامل الطبيعية والبشرية مبختلف أشكاهلا يف اخلصائص البيئية ملياه نهر دجلة ,وباألخص النشاط املدني,
والنشاط الزراعي وما ينتج منهما من خملفات تؤدي اىل تلوث مياه نهر دجلة وبالتالي تغري خصائصها البيئية .
كما تبني ان اخلصائص الفيزيائية والكيميائية تباين يف تراكيزها على امتداد نهر دجلة ضمن منطقة الدراسة كما
يالحظ ارتفاع اغلب الرتاكيز خالل فصل الصيف احلار مقارنه بفصل الشتاء وهذا يعود اىل زياده النشاط الزراعي
واالستخدام املدني للمياه
ويتجلى التباين املكاني والزماني خلصائص مياه نهر دجلة يف منطقة الدراسة باالتي :
 -1سجل اعلى معدل لدرجة حرارة املياه يف شهر متوز بلغ ()22-20مْ يف موقع الكريعات ومشال سدة الكوت على التوالي  ,يف
حني سجل اقل معدل يف شهر كانون الثاني بلغ ()15.5-15مْ يف املوقعني اعاله على التوالي .
 -2سجل اعلى تركيز للعكوره يف مياه نهر دجلة يف شهر كانون الثاني بلغ ()25 -23ملغم /لرت يف موقع الكريعات ومشال سدة
الكوت على التوالي  ،يف حني سجل اقل معدل يف شهر متوز بلغ ( )20 – 19ملغم /لرت للموقعني اعاله على التوالي  .كما
تباينت هذه الرتاكيز مكانيا اذ ارتفعت يف موقع الكوت عما علية يف الكريعات ويعزى ذلك اىل زيادة حجم االرسابات اليت
ترد اىل نهر دجلة جنوب بغداد .
 -3سجل اعلى تركيز للمواد الصلبه العالقه يف كانون الثاني بلغ ()51 -47ملغم/لرت ملوقع الكريعات والكوت على التوالي  ،يف
حني سجل اقل تركيز يف شهر متوز بلغ ( )38 -22ملغم/لرت للموقعني اعاله على التوالي  .كما سجلت اعلى الرتاكيز يف موقع
مشال الكوت مقارنه مبوقع الكريعات

 - 1زهراء فرحان اجلنابي ,تطبيقات دالئل نوعية املياه يف نهر دجلة ضمن مدينة بغداد ,رسالة ماجستري ,كلية العلوم ,جامعة بغداد,2011 ,
ص.70
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 -4سجل اعلى تركيز للمواد الصلبة الذائبة يف كانون الثاني بلغ ()876 -716ملغم/لرت يف الكريعات وسدة الكوت على
التوالي يف حني سجل اقل معدل يف متوز ()540 -440ملغم/لرت يف املوقعني اعاله على التوالي .
 -5سجل اعلى تركيز للتوصيلية الكهربائية يف كانون الثاني بلغ ()1.35 -1.118ديسمنز/م يف الكريعات ومشال سدة الكوت
على التوالي  .يف حني سجل اقل تركيز يف شهر متوز بلغ ( )0.866 -0.687ديسمنز/م للموقعني اعاله على التوالي  .كما
ارتفعت تراكيز التوصيبية الكهربائية يف مشال سدة الكوت عما هي عليه يف موقع الكريعات وذلك لزيادة املخلفات الزراعية
واملدنية املطروحة ملياه النهر جنوب بغداد .
 -6سجلت تراكيز (الكربيتات  ،الكلوريدات  ،الكالسيوم  ،املغنيسيوم ،الصوديوم) ارتفاعا ً خالل شهر كانون الثاني واخنفاض
يف شهر متوز  .كما سجلت تراكيز هذه العناصر ارتفاعا ملحوض يف موقع مشال سدة الكوت مقارنة مبوقع الكريعات .
وهذا مايؤكد صحة فرضية البحث (( تتباين اخلصائص النوعية ملياه نهر دجلة يف منطقة الدراسة مكانياً وزمانياً))
املصادر
 معن هاشم حممود الرفاعي ,اخلصائص النوعية ملياه حوض وادي املر وأثرها يف نوعية مياه نهر دجلة ,رسالة ماجستري,
كلية العلوم ,جامعة املوصل2005 ,
 صادق كاظم لفتة واخرون ,دراسة بعض الصفات الفيزيائية والكيمائية ملياه نهر الكوفة ,جملة جامعة بابل ,العلوم
الصرفة والتطبيقية ,العدد ,4اجمللد 2010 ,18
 مروان عبد االله حممود ,دراسة هيدرولوجية ملقطع من نهر دجلة فيم دينة املوصل ,رسالة ماجستري ,جامعة املوصل,
كلية العلوم2011 ,
 صادق علي حسني واخرون ,اخلصائص البيئية لنهر الفرات يف مدينة الناصرية ,جملة جامعة البصرة ,اجمللد,2
العدد2006 ,2
 ازهار سامي خليل ,حتليل مكاني خلصائص مياه شط العباسية يف حمافظة النجف االشرف ,رسالة ماجستري ,كلية
اآلداب -جامعة الكوفة2013 ,
 حسن عالوي حسني الغامني ,استخدام النباتات املائية ادلة حياتية على التلوث بالعناصر الثقيلة يف نهر الفرات,
رسالة ماجستري ,كلية العلوم ,جامعة بابل2011 ,
 زهراء فرحان اجلنابي ,تطبيقات دالئل نوعية املياه يف نهر دجلة ضمن مدينة بغداد ,رسالة ماجستري ,كلية العلوم,
جامعة بغداد2011 ,
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