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  Introduction المقدمة  –1

 ,بطريقة مباشرة او غير مباشرة ,زيائي اوكيميائي في نوعية المياهتلوث المياه هو اي  تغيرفي

يؤثر تلوث المياه  المطلوبة.او يجعل المياه غير صالحة لالستخدامات  يؤثر سلبيا على الكائنات الحية,

و  سائر الكائنات الحية, فالمياه مطلب حيوي لالنسان و ,المجتمع االسرة و في حياة الفرد و ثيرا كبيراأت

  .الحياة على االرض اذا كان ملوثا ا في انهاءرئيس باالماء سبقد يكون 

في تغير درجة حرارة هر ظي و التلوث الطبيعي هماولا :نرئيس قسم التلوث المائي الى نوعيني

وث بفعل النشاط البشري الذي يمتاز التل الثانيالنوع ا و .او ازدياد المواد العالقة او زيادة ملوحته الماء

 و كل ماتطرحه التجمعات السكنيةتشمل التي  الملوثات المنزليةو كالتلوث بمياه الصرف ، بتعدد اشكاله

تطرحه  تشمل ماو  الملوثات الصناعية ،االنهرعالقة الى  مواد شحوم و التجارية من فضالت و

 و ,ب النفطيالتسر و مركبات كيميائية كنواتج لعملياتها الصناعية المصافي من مواد و المصانع و

المبيدات الحشرية و المبيدات الزراعية  االدوية والمخصبات الزراعية تشمل التي  الملوثات الزراعية

الملوثات  الحرارية ومنها ايضا  ،)1988 ,مياه الغسل (مهدي الري والتي تدخل الى المياه عن طريق 

Thermal pollutant اطالق الحرارة الزائدة الى الماء هانعني ب و wiseman,1980)( ،الملوثات  و

 الخزن السيئة للمواد ظروفا في الخطر الرئيس لهكمن التي ي Radation pollutantsاالشعاعية 

  .)(Al –Amine,1996وعدم معالجة السائلة منها قبل طرحها  االشعاعية من الصناعات النووية

ل مصير الحياة على الكرة كثرت التحذيرات خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين حو لقد

 القلق، كما وجهت انتقادات كثيرة إلى تدخالت اإلنسان في التوازن البيئي الطبيعي وقد تزايد األرضية

، ة والتعدينبسبب استخدام اإلنسان للوسائل المؤثرة والناجمة عن التطور الهائل للتكنولوجيا والصناع

صبح يهدد التوازن البيئي األمر الذي أوجد مستويات غير مألوفة من التدخل لم يسبقها مثيل مما أ

التوازن ة الحفاظ على . ولعل من أهم المشكالت التي تواجه إنسان العصر الحالي هي كيفيالطبيعي

 لتزايد بالنظر و .) 2002, ألجل الحصول على مقومات حياته (السعدي ، البيئي الطبيعي في بيئته

 مصادر وتقيم لدراسة خاصة اهمية جميعا العالم دول حكومات اعطت فقد العالم في السكان اعداد

ان البيئة في تغير مستمر و .للسكان المستقبلية و الحالية الحاجة سد بغية اراضيها في المتوفرة المياه

خصوصا البيئة المائية وما تتعرض له من تلوث لذلك تتطلب دراسات مستمره لمرقبة نوعية المياه 

  .)2008العبيدي, (
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يعد نهر ديالى المصدر الرئيس لمياه الشرب وارواء االراضي الزراعية في المناطق الزراعية 

جعله بتماس مباشر مع بعقوبة مما مدينة مروره بالمناطق السكنية ومركز  الىالتي يمر خاللها,اضافة 

(حكمان, حياة المواطنين اليومية,لذلك وجد من الضروري تقيم نوعية مياه النهر واجراء هذه الدراسة

مياه نهر ديالى في مدينة  مياه نهر ديالى عموما و تي تناولتالدراسات الالعديد من هناك  و .)2018

تقدير التغيرات الفصلية للهائمات ) على نهر ديالى ل2010(اسماعيل و اكبر  و منها دراسة ،وبةبعق

بدراسة تلوث مياه نهر ديالى وتاثيره على ) 2011جماعتها (ريم عمران عيسى وفيما قامت النباتية 

نوعية مياه نهر ديالى  وجماعته درس رعد محمود نصيف 2012سنة  وفي .الفطريات الموجوده فيه

 بعقوبة مدينة في والكادميوم بالرصاص البيئي التلوث )2013( الجوراني ابراهيم هاشم احمد و درس

بقياس ثمانية متغيرات بيئية وتحديد نوعية مياه النهر  مياه نهر ديالى دراسة  تمتحديثا  و ،وضواحيها

  .)2017 خزعل وادي في ( و عدنان اثمارمن قبل 

بشكل عام الذي  2018-2017في العام  من ازمة مياه في البلد وصلت لذروتها حدثبعد ما 

الذي تطور الى ازمة هددت  لمياه وتلوث انهار مدينة البصرةانعكس بشكل خاص في مشاكل ا

حول وضع المياه في المدينة التي (نحن القائمون بهذه الدراسة) التساؤل  االستقرار السياسي, قادنا

لألجابة عن  .مياه نهر ديالى في مدينة بعقوبة في مستويات التلوث عناجراء بحث  دفعنا، نسكنها

و مدى تاثير مدينة  ماهو مستوى التلوث في نهر ديالى المار في مدينة بعقوبة سوالين مهمين، االول

 بمستوى التلوث في مصب نهر دجلة عالقةنهر ديالى  و هل لمستوى التلوث في ؛بعقوبة على النهر

 على ركزت هذه الدراسة .التي تصب في نهر دجلة روافدكونه احد الل مدينة البصرة) \(شط العرب

شحة المياه في النهر الذي في موسم  في مياه نهر ديالى المار من مدينة بعقوبة قياس مستوى التلوث

ازدياد يستمر لستتة اشهر عادة من شهر حزيران ولغاية شهر تشرين الثاني ومن جانب اخر ادت 

رة حمرين مع موسم االمطار زيادة اطالقات المياه من بحيمنسوب مياه النهر عن الحد الطبيعي بسبب 

االستمرار باجراء الدراسة لكونها اصبحت التعكس واقع حال التفاعل البيئي بين . الى توقفنا عن

  المدينة والنهر.

 ديالى لنهر مواقع الربعالميكروبية  و الكيميائية التحاليل اجريت الدراسة هدفولتحقيق 

 الصحة منظمة حددتها التي المواصفات مع النتائج مقارنة و عالميا المعتمدة التحليل طرائق باستخدام

 النوعية والسيطرة للتقيس المركزي الجهاز من المعتمدة العراقية المواصفات متطلبات كذلك و العالمية

  .واعتماد النموذج الكندي لتقيم نوعية مياه النهر



 الفصل الثاني                                                               استعراض المراجع

 

 

3 

  اس�ع�اض ال��اجع 2- 2

  ثل�ث ال��اه 1–2

اال)'�ل�جي  ن%امها في خلل حوث إلى ی�د� م�ا ال��اه، ن���ة في ف�اد أو تلف إحاث ه� ال�ائي ال�ل�ث

 تفق أنها أو اإلن�ان، ق7ل م2 اس�:امها ع9 ال�78عي دورها أداء على قرتها م2 )قلل م�ا -أخ/.  أو -,�رة

/?@Aها االق�,اد)ة م2 ال��B  .ل��DEائي ال�ل�ث و�ى ال  م2 ك7?/ة ك��ات فاF اس�9 وهي إال إ-عاد عة عل

2?J�Kاب األوN�اء، في ال�ادة و الEز PلNة كQة األمالح ن�QائNاد و ال��ائ�ة ال���Aو ال F?K/ت Tالع9اص/ -ع 

 ال�ائي ال�ل�ث م,ادر و .-ال�:ا\/" مZف�فا اس�:ام ال��اه )Jعل م�ا ال��'/وXات و االن�ان -W�J الVارة

 م,ادر م2 ه9الP العی . ةلل7?^ ال,)قة غ?/ اإلن�ان سل��Kات إلى تع�د مع%�ها ان و وم��9عة، ك@?/ة

وال�8/  ، ال,�Zة ال�Jار�  وم:لفات ال�,انع م:لفات وNKلP وم�Dقاته ال9ف_ مقم�ها وفي ال��اه تل�ث

�,  ال�A��ائ�ة واألس�ة الE/DZة ال�7?ات اس�:ام وتb�@A ، الZ�Vي  )2010(مه

   دل�ل ن���ة ال��اه 2–2

دل?ل ن���ة ال��اه )ع وس?لة Kف�ءة ل�ل:�k ال�7انات ال�:�لفة ع2 ن���ة ال��اه وع/ضها -D'ل تغ?/ K�ي 

� )�هل م2 خالله مع/فة ال�غ?/ات ال�'ان�ة والFمان�ة ال9اتJة ع2 تاث?/ ال�,ادر ال�:�لفة ع2 ال��اه Nوال

�عة ال�غای/ في ن���ه ال��اه اذ أنه ان تm?78 دل?ل ن���ه ال��اه )ع8ي ص�ره واضZه ع2 \7م�ضع الراسة. 

ى ال��غ?/ات االك@/ اه��ة ل�7ان صالح�ه االس�:ام في مJال ان8Dة ال��اه ال�:�لفة،   )�D�ل عل

pاه ص9ف��ام�ع اساس�ة: ادلة ن���ة الJالى ثالث م-  

دل?ل ن���ة ال��اه الول م/ة اق�/ح  :General water quality index دلة العامة ل����ة ال��اه اال –1

 Hortonالعی م2 ادلة ن���ة ال��اه -االع��اد على دل?ل  ت-عها \�ر  و Hoton (1965)م2 ق7ل 

 لث�ان�ة م�غ?/ات ف?EFائ�ة و�K��ائ�ة ل�7ان مقار ال�ه�ر او ال�2�Z الZاص Horton واخ�ار ،ل�,b�9 ال��اه

 ثW اع�� مJ�ل ال�اث?/ات لعد م2 ال��غ?/ات على ن���ة ال��اه. 7?2ی-انه م{�اس  هق ع/ف و .في ن���ة ال��اه
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Brown et al., (1970) ة لE/%9ة ال/Aى الف  ��ة� مع ال�عي ن�Z ا)Jاد \/Eقة اك@/ م�ض Horton ـعل

ی االوزان ال�7�9ة ومقای�� ال�عای/ة لها -االع��اد على Zال ع2 تVل?ل فالخ��ار ال��غ?/ات ال�ي )E��Zها ال

ة وXاس�:ام تق�9ة االسZ��اء في ال�ال)ات ال�ها خ7/اء الE/J( ف�اءات ال�ي�Delphi method   2وهي م

ة االم/E'�ة,Z��ائعة في ال�ا-ان واال�ال)ات الDال mد  ال8/ائى اراء ع و االساس في تلP الE/8قة ه� االع��ادعل

ثW ال��صل ل/أ�  -Dان ت79�اتهW ل��اض�ع ال�ZQ,ال�m?�99 ب?2 ارائهW  م2 ثW ال�Fج و م2 ال:7/اءاخ�?/و بقة و

ى دل?ل ب/وان ( دل?ل  ا\لQ� m�ا )Lintsom and Turof, 1975( ال�8/وحه القVا)ا واح لJ��ع -ع عل

مقارنة ب?2 مJ��عة م2  اسQان�ا في  اج/�  2010عام  في و ).NSF WQIم�س�ة ال,Zة العامة ال�\�9ة 

ادلة ن���ة ال��اه الخ��ار الل?ل االن�� م2 ب?2 تلP االدلة ل�Zل?ل ب�انات ن���ة ال��اه ال�ي ج�عp ب�اس8ة 

ال�ي تع�ل على اج/اء ف�Zصات م���/ة   Automated sampling networkشQ'ة ج�ع الع?9ات االل�ة 

واشار الQاح@�ن الى   ة م�9%�ة ول:�� م8Zات م/اQBةل�J��عة م2 م�غ?/ات ن���ة ال��اه خالل ف�/ات زم�9

ی�9ج ع9ها قاعة ب�انات 7K?/ة جا ت��ح -اك�Dاف ا� حالة ت�ث/ في ن���ة ال��اه  ان الف�Zصات ال����/ة

� (Terado et. al., 2010)بFم�B 2اسي9Aاه ال��اح@�ن الى ان دل?ل ن���ة الQه� االن�� ., وت�صل ال

�7انات ل�/ون�ه العال�ه في اخ��ار ال��غ?/ات,فVال ع2 ام'ان�ة اج/اء تغ?/ على ل�@ل هNا ال�9ع م2 ال

  ال��اصفات ال{�اس�ة لAل م�غ?/ وح�� \�7عة االس�:ام.

اج/pE دراسات عیة ح�ل هNا ال��ض�ع م9ها ماقام -ه  :Indices of pollution ادلة ال�ل�ث -2

 River pollutionال9ه/  دل?ل اس��اه دل?ل تل�ث ار \�  اللNان Mcduffie and Haney(1973)الQاح@ان

indrx ، /ى ن���ة م�اه نه ال�اقع ش�ال ش/ق ال�ال)ات  Susquehannaاس�:م ل�/اQBة تأث?/ ال�ل�ث عل

ةZ��7?9ة ل�78عة ال�ل�ث في ن���ة ،ال�غ?/ات ال��ادا على ال�ض نه/  اع��Zلة لE�\  اه لف�/ات��الClyde 

 1966خاصة للف�/ة ال���ة م2  �عp م2 ق7ل ه?^ة�:امه ل�7انات واسعة وال�ي جل اسفي اس'�ل9ا م2 خال

  .1974الى 
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 Use-Related Water Quality Indicesادلة نوعية المياه المرتبطة باستخدام معين –3

مDeininger and Macinunas 1971  2اج/pE العی م2 الراسات ح�ل هNا ال��ض�ع م9ها ماقام -ه 

ان ال�7�9ة ال�/ت8Qة بهNا االوز  الخ��ار ال��غ?/ات و Delphi-اس�:ام تق�9ة  �k -��اه الD/بم: / دل?لEت�8 

دراسة دل?ل ن���ة ال��اه  1989 و Nguyen and Bahargava 1983 نافي ح?2 اج/. الQاح@ ,الD9ا¯

الل?ل  �:اماس في ف?�9ام و Saigonفي اله9 ونه/  Gangeل�{�W ن���ة ال��اه ل�:�لف االن8Dه ل9ه/ 

ى ارXع ف^ات و ی دل?ل ن���ة ال��اه لAل نDا¯ م2 ان8Dة ال��اه ال�:�لفة اع� ل�,b�9 ال9ه/ الZادا على ت�

PلNث/ة ب��غ?/ات ال��ا¯. الD9ال  

� ن��ذج رEاضي Kف�ء في ت{�W  :ال���ذج ال8�67 دل�ل ن���ه ال��اه 1–2–29Aاه ال��دل?ل ن���ه ال )ع

ب�انات ن���ه ال��اه وتE�Zلها الى معل�مات م2 ال��'2 فه�ها 7K?/ م2  على تل:�k عد ن���ه ال��اه لقرته

ى ال�قارنة ب?2 مJ��عة م2 الل?ل  مفه�م )��9 .)Came,2001a,bوتف�?/ها ( م�غ?/ات ن���ة ال��اه عل

� ی�9ج ع9ه رقW مف/د دون وحهNاصفات ال{�اس�ة وال��عای/ وال�ح بها ح�� ال����ود الZه  وال�ت�/اوح ال{�

� )�@ل م���. ن���ه ال��اه  100الى  0م2 N'2 تل:�,ها  وال�على خ�8ات اساس�ا )   ان تm?78 دل?ل )ع��

ی ف�/ه زم�9ه ان اح االهاف االساس�ة م2 وراء اس�:ام دل?ل ن���ة ال��اه ه� م�ا-عة ال�غ?/ات  :اوالZت

ی الف�/ه الFم�9ة ال�8Zل?ل تل�ب م/اQBه الFم�9ة الZاصلة في ن���ة ال��اه لNا م2 مهW جا ع9 اس�ع�ال ال

  ن���ة ال��اه خاللها.

� -اع8اء ح/Eه للQاح@?2 في اخ��ار م�غ?/ات ن���ه ال��اه ال�:�لفة اخ��ار ال��غ?/ات )��از الل?ل ا :ثان�ا9Aل

ی االهW م2 م�غ?/ات ن���ه ال��اه الدخالها ض�2 ال9��ذج مع ذلP م2 Zاح� في تQعلى خ7/ه ال اذ )ع��

  V/ور� م/اعاة اخ��ار ال��غ?/ات ال�9اسQة ح�� اه�?�ها لAل نDا¯ م2 ان8Dه ال��اه ال�:�لفه.ال
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  لل��اه والف�CDائ�ة الABائ@ ال���8ائ�ة وال��<�و>�ة 2-3

ـــــــــــF - :الABـــــــــــائ@ ال���8ائ�ـــــــــــة 1–3–2 ـــــــــ خ,ـــــــــــائk ال��ـــــــــــاه ال�A��ائ�ـــــــــــة -{�ـــــــــــاس ت/اك? یــZـــــــــــ2 ت'�(

و ,ال,ــــــــــــ�دی�م(مJ��عــــــــــــة واســــــــــــعة مــــــــــــ2 الع9اصــــــــــــ/ ال�A��ائ�ــــــــــــة ال��جــــــــــــ�دة فــــــــــــي ال�ــــــــــــاء مــــــــــــ2 ضــــــــــــ�9ها

یــــــــــــــو , ال�E/7Aــــــــــــــاتو ,والE/�9ــــــــــــــp ال�9ــــــــــــــ/ات و,الف�ســــــــــــــفاتو ,ال�غ��9ــــــــــــــ?�مو ,ال�7تاســــــــــــــ?�مZوغ?/هــــــــــــــا ال (

ــــــــــ والع9اصــــــــــ/  Eل�رAال�ــــــــــ?�م والAــــــــــ�ن ال ـــــــــاس ت/اك?Fهــــــــــا ج��عــــــــــا اخ�/نــــــــــا Kــــــــــل مــــــــــ2 ای لAــــــــــ2 ل,ــــــــــع�Xة �Bـ

ی ت/اك?Fها في م�اه نه/ د)الىZال@ق?لة ل�.  

ه� االی�ن ال��ج� االك@/ وف/ة في الW�J وه� م2 اهW الع9اص/ ال�'�نة للع%ام - :ای�ن الAال�?�م 1- 1–3–2

 Wاال\فال خاصة وفي ج� .ى اتالف ن�� الع%ام ل  ال�8ل�ب ال�78عي فقان ال9�� االن�ان وE�د� نق,ه ال

.� الع%ام ل9�� الالزم)د) ف?�ام?2 ت�Aن  في خلال �7�( نق,ه ان ك�ا الQAار لNال � -�/ض االصا-ة الى ی�د

 حدت لق و ,وال�@انة الAلى ام/اض وت��7 الAال�?�م اوFKاالت -D'ل م9ه الEFادة وت�/س� ,ال�Aاح

ی� و 1974 ل�9ة 417 رقW الع/ا�Bة ال��اصفاتZو 2001 لعام االول ال� PلNة ك�ة م9%Z,ة ال��العال 

F?K/ال�?�م ای�ن  تAكاق,ى ل�/ \ ملغ/ام 200.0ـ ب ال   .)WHO,1993( -ه م���ح ح

 ای�ن  1-2–3–2Eل�رAال:  أی�ن  عEل�رAة األی�نات م2 الQة ال�ال�ه�ج�دة ال��اه في ال��ة ال�µ�78و ال 

 م'�ناً  ال,�دی�م أی�ن  مع ارتQ_ إذا ،ال�الح ال8عW ال�اء )'��Eأمالح ت�,ف .)ال8عام ملح( ال,�دی�م كل�ر 

اتEل�رAى العال�ة -قابل?�ها ال  أی�ن  وج�د إنّ . ال�اء في الNوXان علEل�رAال F?K/اء في عالٍ  ب��سام تاث?/ له ال 

�  و ال�Fروعات في��Zالت تVاه ف��ل�ة الF9�ة ال,9ا��ة و الQم2 عال�ة ن� .Eل�رAال  ای�ن  ی�جEل�رAفي ال 

 ای�ن  ت/F?K الع/ا�Bة ال��اصفات حد لق و. ل�/ \ م/املغ 80.0 –20.0 ب?2 ی�/اوح ب�/F?K االنهار م�اه

Eل�رAب م�اه في ال/Dى ل�/\ ملغ/ام 300.0ـ ب ال   .-ه م���ح ح كاعل

 ال�ل�ث ه� ال7?^ي ال9%ام على \/ات ال�ي ال�ل�ث اش'ال  ض�2 م2 - :ال@ق?لة لع9ااص/ 3- 1–3–2

 ال�/Xة في ت�Zلل ال ال@ق?لة ال�عادن  الن للغا)ة خ8?/ا ال@ق?لة -ال�عادن ال�ل�ث )ع ح?�  ال@ق?لة -ال�عادن
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� و  ال��اه  ل9ا ل�ل�ث االنهار ن�Z تJ9/ف االم8ار سق̄� مع و  اله�اء في ل�ج�دها  اضافةNع,� ه� ال 

ى  القرة لل�اء ان م2 ال/غW على و  ال�Zاه  ال�ل�ث ان�اع  في  الEFادة -��7 و ل2A و  ب9ف�ة نف�ه ت9{�ة عل

 على ال��اه في ال@ق?لة الع9اص/ ت/اك?F تع��. ب9ف�ة نف�ة ت9{�ة ال�اء على ال,ع� م2 اصQح  ت/اك?Fها و

 ال�اك� -Jه ال���@لة الف?�K�EF��ائ�ة وال%/وف وال/س��Xات االم ال,:�ر في ت/F?Kها م9ها م�عدة ع�امل

� اله?روج?9ي ال/قW وNKلP واالخ�FالNث/ ال�ه ان�قال�ة درجة في یNات م2 الع9اص/ ه�Xاه الى ال/س���ال 

 ع2 فVال الFرا��ة و ال,9ا��ة ال�ل�ثات خالل م2 الE/DQة الفعال�ات تاث?/ و ،االی�ني االحالل -E/8قة

 م,ادر اهW م2 و، (Swaine,1972) ال@ق?لة الع9اص/ ت/اك?F زEادة في مهW تاث?/ لها ال�ي ال�Zات�ة الع�امل

ى  ال@ق?لة ال�عادن الراسات ص9فp .الفVالت م�اه هي الع9اص/ هNه  الV/ور�  االول رئ��??2 ص9ف?2 ال

ی و  Mnال�9غF?9 و CU الZ9اس م@لZال Fe ال:ارص?2 و Zn 2 وAفق_ ل  و، لها االم2 ال�ع/ض ع9

 Cr الA/وم و Al االل�9?�م و Hg الFئm7 و  الAادم?�م و Pb ال/صاص م@ل V/ور� ال غ?/ االخ/ ال,9ف

ى ال�Z( W�Jاج .ال�ا\^ة ال�/اك?F في ح�ى سامة هي و ح?�Eة ½�فة و ا� لها ت��اف/ ال ال�ي  ع9,/ 70 ال

 الAادم?�م و الFئm7 و ال/صاص م@ل سامة هي الع9اص/ هNه م2 ع9,/ 12 ه9اك ل2A  ال@ق?لة الع9اص/ م2

 ب?2 م2 و للW�J اال)�Vة و االنEF��ة ال�½ائف مع ب�اخلها س��ما ب�صفها هNه تع�ل اذ ال�9'ل و الA/وم و

� الV/ر ال�امة ال�اث?/ات هNهNـال على )%ه/ ال DNA  ة  لل�اث?/ات اضافة��االخ/.  ال�.  

   ال7راسة  ت�اول�ها ال�ي الع�اص�

 ه� .)207،19( الNر�  ال�زن  و) 82( الNر�  العد و)  Pb(  ل/صاصل يال�A��ائ ال/مPb: F ال�صاص- 1

 الى م?له في خ�8رته تA�2 االرض قD/ة في صغ?/ة -'��ات ی�ج االزرق  و ال/ماد� ب?2 ل�نه \�7عي معن

Wع و ال�/اك�Jال�?�م -8/د )ق�م اذ الع%ام في ال�Aو ال  ك/Eات ع�/ م2 )قلل النه الم لفق/ رئ���ا م�Q7ا )ع

ى ت�ث/ م9ه العال�ة ال�/اك?F خ,�صا الماغ في دائ��ة اض/ار الى ی�د� انه ك�ا الZ�/ الم  و الماغ عل

�ى ال�اث?/ و ال�علW صع�Xة الى ت�د  ت/اك�هی�د�  و ال�الدة -ع و ق7ل اال\فال خاصة ،االن�Qاه و  الNاك/ة عل
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 و \/ائm عة خالل م2 الع9,/ لهNا غالQا ال9اس ی�ع/ض  .الحقا ال��ت الى ت�د� دائ��ة ق�Eة تJ9Dات الى

یخل  .الفاسة االغN)ة و الD/ب لغ/ض الفاسة ال��اه ت9اول كNلP و ال,9ا��ة ال�Jاالت في الع�ل اك@/ها م2

 ن%ام و الع/ا�Bة ال{�اس�ة ال��اصفات حدت لق. ال��اه اناب?� و كاالصQاغ عیة ص9اعات في الع9,/ هNا

 ل�/ \ م/املغ 0.01 ب الD/ب م�اه في -ه ال����ح ال�/F?K االنهار ص�انةZح اق,ى ك��ه م�-  

 الAادم?�م )ع .)112.40( الNر�  ال�زن  و 48 الNر�  العد و Cd للAادم?�م يال�A��ائ ال/مF :ال8ادم��م - 2

ى قابل?�ه -��7 ذلP و ال:8?/ة ال�ل�ثة الع9اص/ اح م2  و الZ?�ان�ة ال�Zة الAائ9ات اج�ام في ال�/اكW عل

7 في ی�/اكW اذ االن�ان  خ,�صا و الQ9ات�ةAل�ة و الAال )Schulz, 1992(. ا انVة الع9اص/ م2 -عEFالفل 

 الع9اص/ تلP الحالل ن��Jة تخل بل دائ�ا الW�J في \�µ�7ا ت�Aن  ال الZ9اس و ال/صاص و الAادم?�م م@ل

� ال�ل�ث \/mE ع2Nله ی�ع/ض ال k:D@ل ال�ه لNم2 و االمهات حل?� في ت��ق/ اذ ،الع9اص/ ه Wت�9قل ث 

ى ى ی�9قل لNلP  ن��Jة و الم ال ى الAادم?�م )ع�ل .ال/ضاعة اث9اء و ال�الدة ق7ل ال/ضع اال\فال ال  ت�ه?2 عل

 هي و جا ض^?لة ب��9 االرض�ة القD/ة في الAادم?�م ی��اج .الAال�?�م ت/س� ضعف الى ی�د� النه الع%ام

 م9%�ة و الع/ا�Bة ال��اصفة حدت لق ل�/ \/ام ملغ 0.001 م2 اقل الى ت,ل اح�انا و لل{�اس قابلة غ?/

ل�/  \/ام ملغ 0.003 ـب الD/ب م�اه في الAادم?�م ت/F?K العال��ة ال,ZةZK ح اق,ى��ن%ام اما -ه ،م� 

  .ل�/ \/ام ملغ 0.05 ـب ال���:مة ال��اه في -ه ال����ح ال�/F?K حد ق فانه االنهار ص�انة

 في ی��اج .)63.546( الNر�  ال�زن  و) 29( الNر�  العد و Cu لZ9اسل يال�A��ائ ال/مF :الZ9اس -3

ات امالح -D'ل ��'�ن  ال��اه في اما ال:ام -D'له او اكاس? و ك�E/7ات ش'ل على االرض�ة القD/ةEل�رAو لل 

7 و الN7ور و الE/ZQة الQ9اتات في م�ج�د الع9,/ هNا و -ای�ل�Jة، ع�ل�ة 400 في  یخلAخل و ال في ی

 )�'2 و الع9,/ هNا م2 مالئ�ة ك��ات الى ت�Zاج كلها و  القل� و) الع,7ي ال9%ام( االع,اب في و الم

�  االن�ان ج�W في ال��ج�دة االن�Jة كل ع��Zا على تNات و الع9,/ ه��Aت و االك7/ ال7 في جAو ال 

�  الم -الزما اما الAل�ة و القل� و الماغ��Zى  ف�  زEادة ت�ث/ ال و الZ9اس م2 م��ازنة اجFاء او ك��ات عل
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�  الW�J في الZ9اس/DQان اذ ال Wة اغل� -8/ح )ق�م االن�ان ج���Aاخلة ال ك��ات ت9اول حالة في اما ال�ه ال

 ن%ام و الع/ا�Bة ال��اصفة حدت .القل� عVلة ضعف و االسهال و ال�ق?� الى ی�د� ذلP فان م9ه ك7?/ة

 و االور�Xة ال��اصفات امال�/  \/ام ملغ 0.05  الD/ب م�اه في الZ9اس م2 -ه ال����ح ال�/F?K االنهار

�, ل�/\/ام ملغ 0.1 ب حدته فق العال��ة ال,Zة  م9%�ة  ).2008(الع7?

4 -Qارص�Bال: Fائي ال/م���Aلل:ارص?2 ال Zn, اNالع9,/ ه  یخل و االن�ان ج�W في جا مهW )ع

m/اف�ي ك�EF300 م2 الك@/ ان WEFان) ,Klevely,1980( راسات في و ال�اض�ة العD/ لل��9ات و االخ?/ة ال

 و الZ9اس ن�Qة ب?2 ال��ازنة لعم ذلP و. الFنP م���Eات ان:فاض ع9 االم/اض و ال�:ا\/ في زEاده جت

PنFال ی� 1974 لعام الع/ا�Bة ال��اصفات حدت وقZاق,ى 2001 لعام االول وال�  3ـ ب -ه م���ح ح

  .ل�/ \/ام ملغ

 ,Saprophyticی�ج في ال�اء مJ��عة م��9عة م2 ال��'/وXات(:لل��اه ال��<�و>�ة الABائ@ 2–3–2

pathogen( �7اه وت���املة الZات الX'/و��اكل م/ض�ة لDة م�Zع2 ی�9قل إذ خ8?/ة، ص mE/\ ،اه��ال 

 م@ل ال�ع��، للJهاز عو.  ت��7 ال�ي ، Enteric disease microbes ال�/ض�ة ال�ع�Eة ال��'/وXات

� واالل�هاب األ\فال، شلل وف?/وسات واألم?�7ة، الQاس?ل�ة، والوس�9ارEا وال�Aل?/ا، ال��ف�د، -'�/Eا7Aائي، الXال� 

 ال�Zال?ل هNه م2 األساسي الهف .العو.) وحاملي ضىال�/  وX/از ب�ل في ال�/ض�ة، ال��Q7ات هNه وت�ج

�  ال��اه م,ادر كانp إذا ما مع/فة ه���Zات علي تXــة م�'/وEه وج�د ح?� ب/ازNات هXــة م�'/وEب/از  )

pورة ول��/Vن  أن -ال�Aم/ض?ــة ت  (Nخ�ل?ل ی وX,فة الZ?�ان�ة أو اآلدم?ــه -ال�:لفات ال��اه تل�ث علي ك

  .لق�ل�ن ا -'�/Eا هي ع9ها ی�ZQ ال�ي ال��'/وXات فإن عامة

ى القرة لها غ/ام ل,Qغة سالQة اله�ائ�ة اخ��ارEة -'�/Eا وهي -:ال7/ازEة �ن ق�لال  -'�/Eا 1- 2- 3–2  عل

 اذ والZ?�ان�ة الE/DQة -الفVالت ال��اه ل��ث ك��ش/ ال��اه ن���ة مع/فة في اس�:مp الالك��ز س'/ ت:�?/

 ال��اه في وج�دها فان لNلP الZار الم ذات والZ?�انات االن�ان امعاء في \�7عي -D'ل الE/�'Qا تلP ت�ج
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 وج�د ع2 للDAف م�ش/ا تع انها اال م/ض�ة غ?/ القال�ن  -'�/Eا ك�ن  م2 وXارغW ل�ل�ث دل�ال )ع ال�µ�78ة

 انZاء م:�لف في ال��اه ح�ا)ة وKاالت وضعp لNلP  ال�ع��  االصل ذات ال��اه في ال�9ق�لة ال��/ضات

Wودا العال  .)who,1996(الD/ب م�اه الس��ا ال��اه في القال�ن  -'�/Eا ل�ج�د صارمة ح

كالشد السطحي والتاين الذاتي  (يمتاز الماء بخصائص فيزيائية : الخصائص الفيزياوية للماء 2-3-3

  وهي:ه فيزيائية للماء لتحديد  مدى تلوثقياسات   لقد اختيرت  اهم  خمس)و والكثافة

تعرف  بانها الخاصية البصرية للمياه الناتجة من بعثرة الضوء وامتصاصه من المواد -العكورة : 2-3-3-1

العالقة بدال من انتقاله على شكل خط مستقيم خالل العينة وتقاس بمقدار الضوء النافذ فقط بعد حصول بعثرة 

 5.0لمية قيم الكدرة لمياه الشرب ب)وقد حددت منظمة الصحة العا1992الضوء وامتصاصه (عبد المحسن,

لسنة  417وكذلك حددت المواصفات العراقية رقم (WHO,1992)وحدات عكارة كحد اقصى مسموح به 

وحدات كحد اقصى مسموح به ,وقد تجدر االشارة هنا الى ان وحدة  5.0ايضا ب 2001التحديث االول  1974

  .Nephelomertic Turbidity unit) (NTUقياس العكارة هي  

التوصيل الكهربائي وهو قابلية المياه على نقل التيار الكهربائي - :التوصيل الكهربائي والملوحة 2-3-3-2

سم من الماء على 1.0,وتعتمد قيمة التوصيل الكهربائي على تركيز االيونات الموجودة في المياه وهي قابلية 

) ,وقد حددت المواصفات (Tood,1980م وتمثل المقاومة النوعية للماء 25التوصيل الكهربائي عند 

 1000قيم التوصيلية للمياه السطحية المستخدمة النتاج مياه الشرب ب  1974لعام  EECاالوروبية

مايكروسمنس كحد اقصى مسموح به.اما الملوحة هي محتوى الملح الذائب في الماء. وهو مصطلح عام يستخدم 

صوديوم، وسلفات المغنزيوم، وكبريتات الكالسيوم، وأمالح لوصف مستويات األمالح المختلفة مثل كلوريد ال

البيكربونات المختلفة. درجة الملوحة هي وزن الملح الذائب في ألف جزء من ماء البحر (جرام لكل كيلو جرام) 

وذلك عندما تتحول كل الكربونات إلى أكاسيد ويحل الكلور محل اليود والبروم، وتتأكسد جميع المواد العضوية 

تستخرج من القانون االتي  وجودة فيه ودرجة الملوحة عادة ال تقدر بالنسبة المئوية وانما تقدر بالنسبة األلفية .الم

  باالعتماد على التوصيلية

Salinity =EC-1478\1589.08 

تعرف بانها مجموعة من االيونات السالبة والموجبة وبعض - :مجموعة المواد الصلبة الذائبة 2-3-3-3

),تؤثر Davis,1966ثانوية النادرةوالتشمل المواد العالقة او الغروية او الغازات الذائبة في المحلول(العناصر ال

تركيز المواد الصلبة الذائبة في 1974في العديد من معايير ونوعية المياه ,ولقد حددت المواصفات العراقية لعام 

  ملغ.لتر 1000مياه الشرب ب



 الفصل الثاني                                                               استعراض المراجع

 

 

11 

الحراره من العوامل االساسيه المؤثره في النظام البيئي المائي اذ ان  تعد درجه -:ةدرجه الحرار 4- 3- 2-3-

لكل كائن حي درجه حراره مثلى للنمو.كما ان للكائنات قدره محدده لتحمل التغيرات في درجه الحراره المياه اذ 

حياء تعد الحراره من العوامل االساسيه المؤثره في عمليات االيض والتنفس والتفاعالت االنزيميه لال

) .كما ان للحراره تاثيرا واضحا في المواصفات المياه نفسها فهي تؤثر في ذوبان االوكسجين ٢٠٠٦(السعدي،

والغازات االخرى كما توثر في مستوى تركيز االمالح الذائبه في المياه من خالل تسريع التفاعالت الكيميائيه في 

 )Smith.2004الوسط المائي (

لمياه  phتعد قيمة الرقم الهيدروجيني مقياسا للحامضية والقاعدية اذ ان قيمة :ph:ةلدالة الحامضي5-3-3-2ا-

.كما تعد قيمة الرقم الهيدروجيني احدى الخصائص 8.5-6.5وللمياه الطبيعية  هي  6.0-5.5االمطار هي 

على phالكيميائية للمياه التي تؤثر بشكل كبير في تركيز العناصر الفلزية فيه,اذ يؤثر التغير الحاصل في قيمة 

  phالية االذابة في المحاليل الحامضية وبزيادة قيمة انتقالية بعض العناصر اذ ان معظم العناصر الفلزية تكون ع

اعلى من  phتترسب على شكل اوكسيدات او هيدروكسيدات .ومنها العناصر القلوية اذ تترسب عندما تكون قيمة 

. لقد حددت منظمة الصحة العالمية قيم الرقم الهيدروجيني لمياه الشرب بين (Hughes ,2000)المعدل الطبيعي 

والتحديث االول عام  1974لسنة  417دود مرغوب فيها وكذلك المواصفات القياسية العراقية رقم ح 6.5-8.5

  ).8.5-6.5الحد االقصى المسموح به ( 2001

  )AAS( اللهV Xاس�7Bام الWر6  االم�Aاص T�UV ال�Sل�ل الع�اص� 4–2

Flame Atomic Absorption spectroscopic Analsys 

 األشعة العاد)ة ال�9ف/دة الZالة في ال��ج�دة الNّرات ت��k ع9ما ت�W ال�ي الع�ل�ة ه� الNّر�  االم�,اص

ى ت�9قل و مع?2 م�جي \�ل ع9 ال�Vئ�ة  ال�8ل هNا ع9 ال���,ة األشعة ك��ة تFداد و ال�@ارة، الZالة إل

 ت/F?K و ال���,ة األشعة ك��ة ب?2 العالقة. األشعة م�ار في ال��ج�دة الع9,/ ذرات عد بEFادة ال��جي

�  ال�/F?K مع/وفة �Bاس�ة مادة -اس�ع�ال عل?ها الZ,�ل )�'2 تقی/ه ال�/اد الع9,/��Z/اد الع9,/ على ت�ال 

ى تقی/ه،  ، العاد)ة الZالة في الNرة في ل,�رته م�اثلة الع9,/ لهNا ال�A�ائ�ة و ال�µ�78ة ال,�رة ت�Aن  أن عل

 لهNا ال{�اسي ال�9Z9ي رسW )�'2 ال�Vئي االم�,اص ك@افة و ال{�اس�ة ال�ادة في الع9,/ ت/F?K م2 و

� الع9,/،Nئي االم�,اص ب?2 العالقة ی�ضح وال�Vو ال F?K/وم2 ال� W'2 ث�ی/ ) الع?9ة في الع9,/ تق
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 ت/F?Kه تقی/ )�'2 ال�Vئي االم�,اص هNا وم2 للع?9ة، ال�Vئي االم�,اص -{�اس وذلP ال�Jه�لة،

 ال8/ائm اح. الNر�  االم�,اص -b�8 ال�Zل?ل )ع ).2009,شع?� صارلي( ال{�اسي -ال�9Z9ي -االس�عانة

 م2 الNر�  االم�,اص \�b جهاز ی�ألف و ال�عادن اشQاه -عT و ال�عادن ل�Zل?ل ش?�عا االك@/ اآلل�ة

ی ی�W .ه�اء, اس�?ل?2 له�، ال�/ذذ ،ال��Jف ال�هQ_ م,Qاح؛ ال�ال�ة ال/ئ���ة االجFاءZات تQK/عادن م�ال 

 لل�m?78 قابلة و س/Eعة و سهلة الE/8قة هNه و الNر�  االم�,اص -b�8 ال�Zل?ل -اس�:ام مQاش/ة ال�Z9لة

ى  ی�W ح?� ال�µ�78ة و ال,9ا��ة ال�:لفات و ال��Z8ة ال��اه و الZQار م�اه و الD/ب م�اه في ك@?/ة معادن عل

 ال�Zال?ل ع?9ات و ال���Jة ال��اه تZل?ل ی�8ل� ح?2 في مQاش/ة ال�علقات م2 ال:ال�ة الD/ب م�اه تZل?ل

ی سا-قة ت,�Æة ع�ل�ة اج/اء ال,لQة ال�:لفات و ال�/Xة و ال,9ا��ة ال�:لفات و االخ/. Zات ل�QK/عادن م�ال 

 و الع?9ة وس_ -اخ�الف لل�عادن ال�9اسQة ال�/اك?F مJال و ال�Zاس�ة و الDAف حود ت:�لف. ال�Z9لة غ?/

 ن�ع م@ال ال���:مة واالجهFة االدوات على الDAف حود تع�� و .الNر�  االم�,اص -b�8 ال�Zل?ل ن�ع

 الع?9ة وس_ على كD- /?7'ل )ع�� و ال8اقة م,ر و -ه ال�لmZ الف/ن  و ال�B b�8اس جهاز

 ام'ان�ة و افVل ح�اس�ة تع8ي الNر�  االم�,اص -b�8 لل�Zل?ل اخ/.  اش'ال ه9اك). 2011,اس�اع?ل(

 ,اس�اع?ل( الغ/اف?�ي الف/ان -اس�:ام او الله� ع)W الNر�  االم�,اص -b�8 كال�Zل?ل -الع?9ة لل�W'Z اك7/

2011.(  

   ال7راسات الfاVقة ال��Ddة على نه� دaالى 5–2

 2010 س9ةال�ZQ ال��D9ر في  نه/ د)الى م9ها ن���ة ال��اه فيدراسة  ه9اك عة -�Zث م�D9رة ت9اوت

ى  وت9اول م�8Z?2 في الFJء ال�س8ي لل9ه/  فيال�غ?/ات الف,ل�ة لل�Aلة ال�Zة للهائ�ات الQ9ات�ة في نه/ د)ال

ى و ةسادر ت�p  2011عام  وفي ،)2010، اس�اع?ل و اك7/( دجلة ج�9ب -غاد  تل�ث م�اه نه/� د)ال

ى ت�اج الفE/8ات ال�ائ�ة  دت ال,فات الف? )2011و ج�اع�ها، ���ى (وتأث?/ه�ا علZائ�ة ف���Aائ�ة والEF

دراسة ن���ة م�اه نه/ د)الى في -عT م9ا\m ال�Zض األوس_ و ال�Zض  ج/ت 2012 عام في . ولل��اه



 الفصل الثاني                                                               استعراض المراجع

 

 

13 

ی ال��اصفات ال�A�ائ�ة وZت Wائ�ة و األسفل ف�EF?ة و تاث?/ ال�ل�ث و الفE/DQصالح?�ه  الفعال�ات ال .م

ال�ل�ث ال7?^ي -ال/صاص والAادم?�م في می9ة -عق�Xة  ةسادر  ت�p ك�ا ).2012، ع7هللا ون,�b ( لالس�هالك

فق حدت ت/اك?F ال/صاص والAادم?�م في ال�/Xة  2013وض�اح?ها م2 ق7ل اح� هاشW اب/اW�È ال�Jراني في 

اول ورواس7ها وXعT الQ9اتات ال���اجة ف?هاJراني( وم�اه االنهار وال�Jة ون���ة  .و ).2013 ،ال��K دراسة

ش�لp الراسة �Bاس  2018ل�,قة على ال8?2 في نه/ د)الى قامp بها اث�ار عنان ح'�ان في للZ8ال� ال�

ن���ة  ال:,ائk الف?EFائ�ة ال�A��ائ�ة لل��اه وال/واس� و�Bاس ت/اك?K Fل�روف?ل أوالف?�فای�?2 أ وK��ة و

ى ال8?2 و الZ8ال� في  .)2018 ،ح'�ان( ق اس�ع�لp في الراسة خ��ة ادلة لل��9ع االح�ائي ال�ل�,قة عل

pانK 2?دی�ان في س9ة  دراسة ح Wحات �راسة -عT ال:�اص الف?EFائ�ة وال�A��ائ�ة ال��ث/ة ب ةم�علق 2010مه

ى ق7ل می9ه -عق�Xة -�Zالى على ج�دة م�اه الD/ب ل�ی9ة -عق�Xة   50ماخ�دة م2 انهار ت�ف/ع م2 نه/ د)ال

، اال ان هNه الراسة لW ت,�Æة ال��اه ل�ی9ة -عق�Xة وال�ن الق/QEةفق ت9اولp الراسة خ�� م8Zات ك?ل� م�/، 

. ح?� )الحÉ ان ه9اك دراسات م�ف/قة -عVها ی�9اول -D'ل خاص ت�9اول م�اه نه/ د)الى في می9ه -عق�Xة

ج�ان� ال9%ام ال7?^ي لل9ه/ واالخ/ ی/FK على خ,ائk ال��اه، و ال )�'2 الق�ل ان ه9اك دراسات م9ه�Jة 

  �ة م�اه نه/ د)الى.ل��9



 المواد وطرق العمل                                                الفصل الثالث   

 

14 

  المواد وطرائق العمل – 3

 المواد 1-  3

 في جدول بين اوصافها ومناشئهاالم المتلزمات المختبرية المواد و و استخدمت االجهزة

في  والشركات المجهزةبين انواعها الم االوساط الزرعية و المواد الكيميائية تواستخدم ،1–3

  انجاز الدراسة.ال  2–3الجدول

  المستخدمة في الدراسة. والمواد والمتلزمات المختبرية: االجهزة 1–3جدولال

 المنشاء اسم الجهاز  ت

 AA-6300 Shemazo (Japan)                             جهاز المطياف الذري  .1

 Filter membrane BBL (U.K)                جهاز الترشيح الغشائي  .2

 Sartorius (Germany)  مايكروميتر  0.45اوراق الترشيح الدقيق قطر    .3

 Sensitive balance  Mettler (Switzerland)               حساسميزان كهربائي   .4

 Incubator  Memmert (Germany)                                        حاضنة        .5

 Water  path Haake (Japan)                                       حمام مائي  .6

 Disitllator  Gallenkamp (U.K)                                     المقطر جهاز   .7

 SHANNA (Chaina)  لقياس تركيز الكلوريد H196753جهاز   .8

 السوق المحلية   ثالجة  .9

 Automatic Pipettes  Ependorf (Germany)                ماصات الية دقيقة    .10

 ml. plastic tubes AFCO 10مليلتير  10انابيب مختبرية سعة   .11

 Pipette tips  AFCOقصبات سحب للماصة االلية مختلفة القياس   .12

 السوق المحلية قناني زجاجية لحفظ بكتريا القولون  .13

  

  المستعملة والشركة المصنعة واالوساط الزرعية المواد الكيميائية :2–3جدولال
 الشركة الصيغة الكيميائية المادة  ت

 NaOH BDH  هيدروكسيد الصوديوم  .1

  C8H5O6N3H2 BDH  صبغة الميروكسايد  .2

  NaCl BDH  كلوريد الصوديوم  .3

  Na2Cl BDH  ملح ثنائي الصوديوم  .4

 Na2-EDTA Na2-EDTA BDHمادة   .5

6.  MFC Modifed fecal coliform  India Himedia 
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  العمل طرائق 3-2

  موقع الدراسة والعمل الحقلي 1–2–3

روافد نهر دجلة ينبع من شمال العراق و المناطق احد  ،مياه نهر ديالى اجريت الدراسة على

ويمر بالعديد من المناطق السكنية  ,يصب في نهر دجلة جنوب بغدادالشمالية الغربية من ايران 

ها اتيؤثر على المجتمعات من الناحية الصحية ونشاطيتائر بـ و والزراعية وان مستوى التلوث 

يمر الذي من الرافد  سفلالجزء اال في  اربع مواقع مختلفةغطت الدراسة  .المعتمدة على المياه

مثلت المواقع ,)2014نسمة حسب تعداد   268,866يقطنها ( مركز محافظة ديالى بمدينة بعقوبة

 عن موقعين داخل المدينة وكما مفصل ادناه نه فضالنقطة دخول النهر و خروجه من المدي

تغطي موسم شحة  اشهر متتالية من السنة والتي 6 خالل فترة . جمعت النماذج)3–3جدول ال(

جمعت العينات باواني . 2018امتدت من شهر حزيران ولغاية تشرين الثاني  في النهر، المياه

(لعد معقمة ذات سداد محكم مليليترباواني زجاجية  500بالستيكية بحجم لتر لكل موقع و جمعت 

يحتوي على الثلج بالستيك مبرد في صندوق  ونقلت الى المختبر لون البرازية)لبكتريا القو

الختبارات لحين اجراء ا والحد من النشاط المايكروبي لضمان الحفاظ على طبيعة النموذج

  .بعد حوالي ساعتين من الجمع الى المختبر صول العيناتو ،المطلوبة

  

  غطتها الدراسةالتي  ع على نهر ديالى المار بمدينه بعقوبةمواق: ال3–3جدول ال

  احداثيات الموقع الجغرافي  وصف الموقع  الموقع

  بلقرب من جسر مقبرة الشريف الرضي  الموقع االول
,شرق 33.79,3345شمال

57.38,4437  

  قرب مستشفى البتول  الموقع الثاني
,شرق 52.73,3344شمال(

52.73,4437  

  مدرسة العروبة ناحية بهرز  الموقع الثالث
 ,شمال"5.58'33°41

  شرق"49.20'44°37

  محطة مياه بهرز  الموقع الرابع
  شمال"21.89'33°39

  شرق"7.74'44°38
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  الدراسة مواقع وصف   2- 3-2

، احداثيات جسر مقبرة الشريف الرضي االول في قضاء بعقوبة قرب وقعقع المي :االول وقعالم

يمثل هذا الموقع نقطة دخول النهر  )57.38,4437شرق  ,33.79,3345شمالالموقع (

اساسي باالنشطة الزراعية مباشر او غير مباشر و بشكل  بشكل  موقعتتاثر نوعية مياه ال,.للمدينة

ر فيها العديد من االراضي الزراعية ,ولوحظ ايضا انتشار ة منها فالضفة الشرقية منها تنتشالقريب

  .Phragmites australisالعديد من النباتات المائية على ضفتي النهر كنبات قصب 

  

  : صورة تمثل الموقع االول المشمول بالدراسة قرب جسر الشريف.1- 3الشكل 

االول  وقععن الم كم2.5الثاني ايضا في قضاء بعقوبة وتبعد حوالي  وقعقع المي :الثاني وقعالم

نوعية ,تتاثر )52.73,4437شرق  ,52.73,3344شمال( ، احداثيات الموقعقرب مستشفى البتول

 و من مياه صرف صحي ومواد كيمياوية مياه مستشفى البتول وماتتضمنه بتصريفات مياه الموقع

 تتاثر بالعديد من االنشطةكذلك مياه صرف الصحي لدائرة انضباط الشرطة اضافه الى انها 

تنتشر على  الشرقية منها اراضي زارعية وكذلكالقريبة منها اذ تقع على الضفة المدنية والزراعية 

  ضفتي النهر نباتات مائية منها القصب والبردي وغيرها.

 

  دراسة قرب مستشفى البتولبال المشمول الثاني الموقعتمثل  صورة 2- 3 الشكل
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 كم 7 ويبعد عن الموقع االول حوالي ناحية بهرز وسط في قع الموقع الثالثي :الثالثالموقع 

شطة القريبة منها باالن الموقع  تتاثر نوعية مياه(, )شرق"49.20'37°44 ,شمال"5.58'733°41(

اضافة لكون مخلفات االناحية النباتات المائية على ضفتي النهر فيها اذا انها منطقةزراعية وتكثر 

  .ها ممايؤثر سلبا على مياه المحطةتتجمع في

 

  ).بهرز ناحية( المشمول بالدراسة الثالث لموقعل صورة 3- 3 الشكل

يبعد عن الموقع  بالقرب من محطة تصفية مياه ناحية بهرز الموقع الرابع يقع :الرابعالموقع 

حيث تتاثر نوعية المياه لها ,)شرق"7.74'38°44شمال"21.89'39°33( كم 10الثالث بحوالي 

الموقع هو نهاية خروج النهر من المدنية اذ يكون موقع  بمايطرح من محطة التصفية اضافة لكون

وايضا المنطقة ايضا زراعية وتتاثر باالنشطة الزراعية  الستنتاج مخلفات المدينة بصورة عامة و

  قد لوحظ وجود نباتات مائية بكثره كانت اغلبها من نوع نبات القصب 

 

  ه بهرزميا تصفية محطة الرابع الموقعمن  صورة 4- 3الشكل

  العمل المختبري 3-3

 (0.01M) القياسي Na2-EDTAتم اتباع طريقة التسحيح مع محلول  :ايون الكالسيوم-1- 3-3

 APHA االمريكية العامة والموضحة من منظمة الصحة (Murexied)وباستخدام دليل 

ِ)APHA, 2005( لكل موقع.  
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  المحاليل المستخدمةتحضير اوال: 

غم من هيدروكسيد الصوديوم في  4.0حضر من اذابة  ):N1.0( محلول هيدروكسيد الصوديوم –أ

  مل من الماء المقطر  100الماء المقطر ثم يكمل الحجم الى 

غم من كلوريد  100مع  لميروكسايداغم من صبغة  2.0حضر من سحق  :دليل الميروكسايد –ب

  الصوديوم 

من ملح ثنائي الصوديوم مع الماء  3.725يحضر من اذابة  :القياسي Na2-EDTAمحلول  –ج

  المقطر واكمال الحجم الى اللتر.

  طريقة العملثانيا: 

) مل 2-1مل بالماء المقطر بعد اضافة ( 50مل من العينة في قنينة حجمية الى  10كمل حجم ا -1

  من هيدروكسيد الصوديوم 

  غم من دليل الميروكسايد اذ يتلون المحلول باللون الوردي  0.2 تاضاف -2

حيث يتلون المحلول باللون  ) M0.01(القياسي Na2-EDTAالعينة مع محلول  ححتس -3

  االرجواني 

  النازل من السحاحة Na2-EDTAسجل حجم محلول  -4

  المعادلة ادناه لحساب تركيز ايون الكالسيوم الموجبواستخدمت 

Ca�� (
mg

L
) =

A ∗ B ∗ 400.8

ml of sample
 

   -حيث ان :

A = محلول القياسيحجم ال )Na2-EDTA( بالمليلتر النازل من السحاحة   

 = B 0.980وزن كاربونات الكالسيوم mg  المكافئة لواحد مللتر من محلولNa2-EDTA 

  المستخدم في التسحيح. القياسي

لتحديد تركيز االيون في المواقع االربعة  H196753 استخدم جهاز-:ايون الكلوريد 2- 3-3

 الطرق محل ليحل المياه ولون الكهروضوئى الكشف على المياه محلل جهاز يعتمد المذكورة

  الدقة عالى بشكل تتم المياه تحليل جودة فان ولهذا البشرية االخطاء نسبة من يقل مما التقليدية

  -: االستخدام طريقة

 عينه نضعو  المياه لون تغير نالحظ وسوف التحليل مكان داخل تحليله المراد الماء من عينه نضع

 على الكلوريد نسبة يحدد سوف المحلل ان نالحظ وسوف كهربائيا الصورة مقارنه قالب على الماء

 والمياه الصناعية المياه لمحطات ومتوسط واسع نطاق على الجهاز يستخدم. المياه لون حسب

  .االساسية االحتياجات لتلبيه افضل مياه ضمان اجل من الكلوريد نسبة الختبار المنزلية
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  :fecal coliform Bacteria (Fc)لون البرازية  وبكتريا الق3- 3-3

بكتريا تواجد للكشف عن  Modified – Fecal Coliform (M – FC)استخدم وسط 

. Membrane Filtration Technique (MFT)طريقة الترشيح الغشائي بون البرازية ولالق

  .(APHA, 2005) (Germany/Sartorius)يتر ممايكرو 0.45بقطر  ورق ترشيحستخدم ا

  طريقة العمل:

من مكوناته للحفاظ على باستخدام الماء المقطر(دون وضعه بالمؤصدة  MFCحضر وسط ي-1

صغيره  )(petri dish صب الوسط في اطباق بتريو وعقم بالغليان  تلف بالحرارة العالية )ال

  معقمة 

في المكان المخصص له في جهاز الترشيح الغشائي باستخدام ملقط Filter  المرشح  وضعي-2

  معقم

) Vaccumمل من الماء المراد اجراء االختبار عليه في جهاز الترشيح واستخدم ( 50وضع -3

  لغرض تسريع عملية الترشيح 

ضع على ملقط معقم ويو عليه الماء باستخدامالذي رشح  Filterيؤخذ بعد انتهاء عملية الترشيح -5

  طبق بتري المحتوي على الوسط

  44.5ساعه بدرجة حرارة  24الحمام المائي لمده  فيحضن الطبق  -6

  ترك ليجف لمده ساعة باستخدام ورق التنشيف و يFilter  ن نقل المرشحبعد فترة الحض-7

  coliform الـل والتي تمث المستعمرات التي تحمل اللون االزرق تعد -8

 Colony Formingحسبت بكتريا القولون البرازية وفق المعادلة التالية وعبر عن النتائج وحدة 

Unit per 100 ml (CFU / 100 ml ).  

 

  :العناصر الثقيلة 4- 3-3

طريقة والكادميوم والخارصين والنحاس ب الرصاص ،من العناصر الثقيلةتم قياس اربع 

حيث تشغل المضخة الى ان تتوقف AA-6300 باستخدام جهاز المطياف الذري االمتصاص الذري

عن العمل تلقائيا ويفتح الصمام (الذي يمثل مفتاح التحكم بالهواء الداخل الى الجهاز) تدريجيا الى ان 

في مقياس الهواء الخارج الى الجهاز مع التاكد من انها ثابتة  bar 3.5 نحصل على قراءه ضغط 

مام غلق وفتح الهواء ومن ثم استخدم تطبيق الجهاز على الحاسب االلي للحصول على بعد فتح ص

  تراكيز العناصر المتمثلة بالرصاص والنحاس والكادميوم والرصاص.
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  Statistical Analysis التحليل االحصائي  3-4

  -تم تحليل بيانات الدراسة باالعتماد على النموذج الكندي وتطبيق المعادالت ادناه:

: يمثل نسبة المتغيرات التي التتطابق قيمها مع المعاير F1) يرمز له scopeالمدى او المجال (-1

  الموضوعه للنموذج وتحسب من المعادلة التالية

F1=(Number of  failed variables\Total number of variables)*100 

التتطابق قيمها مع المعاير : ويمثل نسبة االختبارات التي F2) يرمز له (Frequencyالتردد-2

  الموضوعه للنموذج وتحسب من المعادلة التالية:

F2=(Number of Failed test \ Total number of test )*100  

تمثل كمية االختبارات الفاشلة التي التتطابق قيمها مع  :F3) يرمز لها Amplitudeالسعة( -3

  المعاير الموضوعة وتحسب بثالث خطوات كما يلي

Failed test greater than objective  Excursion=(Faild test value \objective   

Failed test less than objective  Excursion=( objective\ Faild test value)-1 

Normalized sum of Excursion (NSE)=(sum (Excursion)\ Total number of 

tests(  

  التالية:بعد ذلك تحسب السعة من المعادلة 

F3= NSE\0.01 NSE+0.01  

 وبتطبيق الخطوات الرئيسية الثالث يكون حساب دليل نوعية المياه من المعادلة التالية:

(
√��^��������� �!!

�."��
=CWQI 

  وبناءا على القيمة المتحلة من المعادلة يمكن اصار الحكم على نوعية المياه وفق الجدول ادناه.

  وفق النموذج الكندي. نوعية المياهمقياس دليل  )4- 3(جدول
  نوعيه المياه  الدليل الكندي لنوعية المياه

 excellentممتاز  100-95

 goodجيد   94-80

 fairمعتدل   79-60

 marginalحافي   45-59
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  ةمناقشالالنتائج و - 4

  - المتغيرات الحياتية:1- 4
كانت التغيرات المكانية والزمانية واضحة في اعداد بكتريا القالون البرازية اذ  :البرازية ولونبكتريا الق

والشكل  1-4( الجدول ) CFU/100 ml(مل 100لكل  وحدة مكونة للمستعمرات  89-550تراوحت االعداد من 

ويعود مل) 100وحده مكونة للمستعمرات لكل  352كان اعالها في الشهر التاسع اذ بلغ معدلها حوالي  ( )4-1

ومياه ذلك اللى انخفاض معدالت التصريف النهرية وزياده تركيز الموثات الناتجه عن طرق الفضالت المنزلية 

 Mutaze et al.,2011:Baghel et( الصرف الصحي التي تحتوي على اعداد كبيره من بكتريا القالون البرازية

al.,2005)   وحدة مكونة  109ل (كاقل االشهر لتواجد البكتريا بمعد 11وقد يعود انخفاض االعداد في شهر

ه االطالقات المائية الحراره من جهة وزيادجميع محطات الدراسة الى انخفاض درجة ل مل) 100 \للمستعمرات 

اما  ).3- 4المسجلة خالل هذا الشهر في هذه الدراسة  (الجدول  وزيادة كمية الكلور في الماء من جهة اخرى

بالنسبة للتغيرات المكانية فقد سجل اكبر عدد من البكتريا في الموقعين االول والثاني ويعود ذلك الى تسلم كميات 

 مستشفى البتول وقد سجل اقل عدد بكتريا في الموقعين المدينة و الت المنزلية والملوثات منكبيره من الفض

وحدة مكونة للمستعمرات لكل  238بمعدل ( والرابع  مل) 100 \نة للمستعمرات وحدة مكو 205( الثالث بمعدل

رضة اقل عوالتي تكون  وكما يالحظ ان الموقع الرابع والثالث هما نقطه خروج النهر من المدينة مل ) 100

لكون المنطقة بعيدة عن االحياء السكنية نسبيا والنشاطات المدنية فيعود الماء لعملية  لتلوث من الموقعين السابقين

  .البكتيرية متمثلة بانخفاض اعداد  التنقية الذاتية الطبيعية و

  .مل 100لكل  CFUبوحدة  البرازية في المياه خالل مدة الراسة بكتريا القالون اعداد :1–4 جدولال

  المعدل  الموقع الرابع  الموقع الثالث  الموقع الثاني  الموقع االول الشهر

 294 300 86 390 400  6الشهر 

 340 220 250 400 490 7الشهر 

 327.5 198 346 216 550 8الشهر 

 352 369 209 550 280 9الشهر 

 250 250 200 300 250 10الشهر 

 109 92 136 100 110 11الشهر 

 277 238 205.5 320 346.6  المعدل
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  .مل 100لكل  C.F.Uبوحدة البرازية في المياه خالل مدة الراسة بكتريا القالون اعداد :1–4 شكلال

  -المتغيرات الكيميائية: 4-2

أيون الكالسيوم في تباين تراكيز  2– 4يالحظ من النتائج المعروضة في الجدول  :ايون الكالسيوم ––اوال

لعينات  mg/L 123.95- 15.99اذ تراوحت القيم ما بين  ،من نهر ديالى المشمولة بالدراسةالمواقع االربعة 

 اعلى بلغت حيثبينت الدراسة ان تركيز ايون الكالسيوم ازداد خالل شهر تموز واب من فصل الصيف  .المياه

حيث )  4-2 والشكل 4-2 الجدول(  mg/l 59.48 حوالي معدلها بلغ اذا اب شهر خالل الثاني الموقع في; نسبة

وهي المقبولة ( الموقع الثاني والتي تجاوزت النسبة الطبيعيةشهر اب من في  mg/L 123.95 تركيزاعلى سجل 

100 mg/L(، التي  لوجية للمنطقةوويعزى هذا االرتفاع الى تأثير الفعاليات البشرية فضال عن تأثير الطبيعة الجي

 .Ahmed, M.R( الترب الكلسية الغنية بعنصر الكالسيوم الصخور و دبوجو زتامالتي ت نهر ديالى و عبرهايمر 

ولوحظ فضال عن كون حوض النهر يعمل مبزل طبيعي لالراضي الزراعية والبساتين على اكتاف النهر. ) 2011

 نسبةانخفاض  ساهمت في سبتمبر واكتوبر في شهريالى النهر من بحيرة حمرين  زيادة االطالقات المائيةان 

الفترة ولكافة المواقع هذه خالل حيث سجلت نسب طبيعية جدا أليون الكالسيوم للمواقع المذكورة  ايون الكالسيوم

  المدروسة.

  نة بعقوبة في مديللمواقع المشمولة بالدراسة في مياه نهر ديالى  )mg/L( ايون  الكالسيوم : تراكيز2- 4جدول ال

    11شهر   10شهر   9شهر   8شهر   7شهر   6شهر  الشهر\الموقع

 54.9 19.99 41.18 47.98 112.75 90.76 17.19  الموقع االول

 59.48 17.99 35.98 55.17 123.95 107.15 16.79 الموقع الثاني

 35.31 23.19 23.99 16.79 73.97 53.57 20.39 الموقع الثالث

 23 18.79 17.59 24.79 .15.99 44.38 17.59 الموقع الرابع

 64.8 19.99 29,6 36.18 32,69 73.96 17.99  المعدل
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  ) في مياه نهر ديالى للمواقع المشمولة بالدراسة في مدينة بعقوبة mg/L( ايون  الكالسيوم : تراكيز2- 4ل الشك

في نهر ديالى وللمواقع االربعة  -Clالكلوريد  ايونااليون السالب خالل تقييم ومعايرة  :الكلوريديون ا ––ثانيا

ضمن الحدود الطبيعية حسب  لتر\ملغم  252-110 بين تراوحت ة كانت جميع التراكيز المسجلة والتيالمذكور

 .2009 لسنة لمياه الشربلمعايير العراقية ) حسب ا350mg/L-200وهي  (لمياه الشرب  المواصفات العراقية

ويعود ذلك بسبب مخلفات مياه  )3- 4ل و الشك 3-4جدول (ال لتر)\ملغم 252( في شهر اكتوبرسجل اعلى معدل 

والن عنصر  .الصرف الصحي ومخلفات المستشفيات وكذلك الفضالت المنزلية والصناعية واالراضي الزراعية

يجعل مستوى  ينزل من حافة النهر من مواد حامضية تتحد معه مكونة امالح مما وما وريد سالب (قاعدي)لالك

سجل في شهر  فقد معدلاما ادنى  .ويعتبر الكلوريد عنصر ذو حركة كبيرة في المياه الكلوريد ضمن الحد الطبيعي

كيز الكلوريد هو الموقع اما اعلى موقع سجل زيادة في تروالتي تعتبر نسبة طبيعية  )لتر\ملغم  117 (سبتمبر 

لتر وتعتبر \ملغم146موقع الموقع االول بمعدل لتر وادني \ملغم170مستوى الكلورايد  معدلالثاني  حيث كان 

  ايضا ضمن النسبة الطبيعية.

  ) في مياه نهر ديالى للمواقع المشمولة بالدراسة في مدينة بعقوبة mg/L(ايون ايون الكلوريد  : تراكيز3- 4جدول ال
  المعدل  11شهر  10شهر  9شهر   8شهر   7شهر   6شهر  الموقع

  146  120  230  110  150  140  130  االول

  170  180  290  120  160  140  130  الثاني

  161  180  200  130  160  150  150  الثالث

  161  140  290  110  160  140  130  الرابع

  159  155  252  117  157  142  135  المعدل
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  ) في مياه نهر ديالى للمواقع المشمولة بالدراسة في مدينة بعقوبة mg/L(ايون الكلوريد  : تراكيز3- 4ل الشك

في عينات المياه من المواقع االربعة وللفترة  المعادن الثقيلةاربع من  نسب شملت الدراسة تقدير :العناصر الثقيلة-3

. ولم يتم تقدير كافة العناصر Spectrophotometerجهاز المطياف الذري  استخدامب الزمنية التي غطتها الدراسة

خارج الكلي بالمقام االول وبسبب عدم توفر االختبارات لبعض  الثقيلة السباب تتعلق بكلفة االختبارات التي اجريت

) ppm( العناصر الثقيلة التي غطتها الدراسة مقدرة بوحدات الجزء بالمليون تراكيز 4– 4العناصر. يالحظ في الجدول 

  في مياه نهر ديالى للمواقع المشمولة بالدراسة في مدينة بعقوبة.

 0.0003-0.0151 حوالي  نهر ديالى سجلتفي  Cdعنصر الكادميوم مستويات ان  تبين  عنصر الكادميوم: – – اوال

 سجل الموقع االول اعلى نسبة من تركيز العنصر و ppm 0.01بمعدل   حزيران اعلى نسبة  للكادميوم في شهر

و التي هي  )2009 ،لمياه الشربلمعايير العراقية (ا تعتبر هذه النسبة فوق النسب الطبيعية للمواصفات العراقية

0.005 ppm. رة عدد ربما يعود الى كث يؤشر حالة تلوث بالمعادن الثقيلة، ان زيادة تركيز الكادميوم في فصل الصيف

قد و بصورة عامة  ، )2016التي تعمل بالمشتقات النفطية و هذا مااشارت اليه المكدمي ( المضخات المائية و االالت

 صناعية والمخلفات ال النفايات المنزلية كالبطاريات و رمي مع مرتبطا الىدميوم في مياه  نهر ديوجود الكا يكون

النفايات الصلبة و نفايات البالستيك و االصباغ  و النفايات المعدنية في النهر, باالضافة الى استعمال االسمدة الكيميائية  

، لعراقية غنية بعنصر الكادميوم (المكدميان االسمدة الفوسفاتية ا عية المنتشرة على جانب النهر حيثفي الحقول الزرا

في الموقع الرابع و التي تعتبر  ppm  0.0018بمعدل حيث كانت اكتوبر شهر  نسبة فكانت في اما ادنى .)2016

  .ضمن النسب الطبيعية
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  مشمولة بالدراسة) في مياه نهر ديالى للمواقع الppm جزء بالمليون(العناصر الثقيلة  تراكيز 4–4الجدول 

 Cu Zn pb Cd  زمان جمع نموذج المياه  موقع جمع نموذج المياه ت

6شهر 1 1  Nil 0.0413 Nil 0.0042 

6شهر  2 2  Nil 0.4473 Nil 0.001 

6شهر  3 3  Nil 0.4109 Nil 0.0083 

6شهر  4 4  Nil 0.4181 Nil 0.0003 

 Nil 0.3294 Nil 0.00345 معدل تركيز العنصر الثقيل في النهر 

7شهر 1 5  Nil 0.4303 Nil 0.0055 

7شهر 2 6   Nil 0.3987 Nil 0.0051 

 Nil Nill Nil Nill   7شهر 3 7

7شهر  4 8  Nil Nill Nil Nill 

 Nil 0.207 Nill 0.00265 معدل تركيز العنصر الثقيل في النهر 

8شهر 1 9  Nil 0.3969 Nil 0.0151 

8شهر 2 10  Nil 0.4601 Nil 0.0013 

8شهر  3 11  Nil 0.4747 Nil 0.0103 

8شهر 4 12  Nil 0.303 Nil 0 

 Nil 0.40867 Nil 0.0066 معدل تركيز العنصر الثقيل في النهر 

9شهر 1 13  Nil Nill Nil 0.0122 

9شهر  2 14  Nil 0.4747 Nil 0.0042 

9شهر 3 15  Nil 0.454 Nil 0.0042 

9شهر 4 16  Nil 0.4698 Nil 0.0016 

الثقيل في النهرمعدل تركيز العنصر    Nil 0.349 Nil 0.011 

10شهر 1 17  Nil 0.4425 Nil 0.0016 

10شهر 2 18  Nil 0.392 Nil 0.0013 

10شهر 3 19  Nil 1.706 Nil 0.0022 

10شهر 4 20  Nil 2.2998 Nil 0.0022 

 Nil 1.209 Nil 0.0018 معدل تركيز العنصر الثقيل في النهر 

11شهر 1 21  Nil 1.0022 Nil 0.0032 

11شهر 2 22  Nil 0.9475 Nil 0.0064 

11شهر 3 23  Nil 0.3841 Nil 0.0022 

11شهر 4 24  Nil 0.4339 Nil 0.0032 

 Nil 0.6919 Nil 0.0037 معدل تركيز العنصر الثقيل في النهر 
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  مدينة بعقوبة) في مياه نهر ديالى للمواقع المشمولة بالدراسة في ppm(عنصر الكادميوم  تراكيز :4-4 شكل

حيث  ت الدراسة  اعلى نسبة له في شهر تشرين االول و للموقع الرابعسجل : Zn الخارصينعنصر ا –– ثانيا

و هي قيمة عالية جدا حسب المواصفات العراقية للمياه و التي  2.2998ppm-0.0413 يتراوح بين كان التركيز 

 1029حوالي  حيث كان معدل تركيز العنصر في شهر تشرين االول  0.01ppmحددت النسب الطبيعية له  

ppm  و كالهما اعلى من النسب المسموح  0.02 في الصيف  للموقع االول شهر تموزبينما سجلت ادنى نسبة في

لخريف في بها حسب المواصفات العراقية لمياه الشرب . نالحظ من النتائج ارتفاع تركيز الخارصين خالل فترة ا

  .6)– 4الشكل ( ب المواقعاغل

  
) في مياه نهر ديالى للمواقع المشمولة بالدراسة في مدينة ppm( عنصر الخارصين تراكيز: 5-4الشكل 

   بعقوبة
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و بفضالت المنازل  من مخلفات  تاثر المواقع بالمخلفات المنزليةاالرتفاع في تركيز الزنك قد يعود الى  يرجح ان

او لكثرة استعمال المبيدات الحشرية  رف الصحي الملقاه الى مياه النهرالصرف الصحي المنزلية كذلك مياه الص

في المناطق الزراعية المجاورة للنهر كما ان ارتفاع منسوب المياه و كثرة االمطار خالل الخريف و الشتاء تؤدي 

االسمدة  الموجودة على االراضي الزراعية  المحاذية لمجرى النهر  ار و معها بقاياتربة ضفاف االنه الى  جرف

.اما في فصل  )2016ن الخارصين كما في المكدمي(جزء بالمليون م 406اذ ان االسمدة العراقية تحتوي على 

ة الواقعة بمحاذاتة الصيف فان انخفاضة قد يرجح الى جفاف النهر و قلة المنسوب لذا فان تاثرة بالمناطق السكني

  بينما لم يتواجد. .يكون اقل

في  كل من عنصري النحاس والرصاصعدم تواجد الدراسة بينت نتائج  :الرصاص والنحاسعنصري  ––ثالثا

وربما  وهي غريبة، وللفترة الزمنية التي غطتها والمواقع المذكورة. وهذه النتيجة جات عكس التوقعاتمياه النهر 

عنصر الرصاص الذي ربما يكون مرتبطا مع زياد تواجد  بخطاء تقني في طريقة القياس خصوصا  تكون متعلقة

او  لعدم وجود مصانع بالقرب من المنطقة استخدام وسائط النقل .اوربما تكون هذه حالة مياه النهر الفعلية

  مصادر للتلوث بالمعادن الثقيلة.

  دليل نوعية المياه 2-2

 االربعة للمواقع ديالى نهر مياه ان بينت الكندي النموذج من المتحصلة النتائج: الكندي النموذج1- 4-2
وهذه النتيجة  ضعيفة لىا رديئة مياه هي وانخفاض مستوى المياه) شحةلمدة  ستة اشهر (في موسم  سابقا المذكورة

حصلت على نفس ت )2019واخرون الجوراني (درس نوعية المياه  في نهر ديالى  متوافقة مع دراسة غير منشورة
  التقيم.

  يوضح نتائج المواقع اعتمادا على النموذج الكندي: 5–4 جدولال

  

  

  

  

  

  38.06  الموقع االول

  32.60  الموقع الثاني 

  37.06  الموقع الثالث

  37.46  الموقع الرابع
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 االستنتاجات
 -في ضوء ما تقدم في نتائج الدراسة الحالية يمكن ان نستنتج :

ترتبط نوعية المياه في نهر ديالى المار في مدينة بعقوبة بشكل رئيس مع حجم االطالقات المائية من بحيرة   .1

 الى النهر و تأثره بالنشاط البشري والزراعي والصناعي للمدينة. نحمري

بين نهر ديالى المار في مدينة بعقوبة بشكل عام لجميع المواقع وخالل فصل شحة المياه  صنفت نوعية المياه في  .2

 الرديء والضعيف.

النموذج الكندي في تقيم نوعية مياه نهر ديالى بشكل عام وتحدد صالحية مياه النهر لألنشطة  إمكانية تطبيق .3

 .المختلفة

حد االسباب لتردي مياه نهر دجلة جنوب بغداد وقد ينعكس نوعية مياه نهر ديالى وفق الدراسة الحالية قد تكون ا .4

 التائير التراكمي على تدهور المياه في جنوب العراق 

  ه نهر ديالى من خالل زيادة االطالقات المائية من بحيرة حمرين.يمكن تحسين نوعية ميا .5

 التوصيات
ت المائية من بحيرة حمرين للمحافظة اجراء دراسة علمية لتحديد المستوى المناسب من الحد االدنى لالطالقا. .1

  على مستوى نوعية مياه جيدة في نهر ديالى.

 زيادة االهتمام و التمويل لألبحاث العلمية المتعلقة بالمياه والتنبؤ بأوضاعها المستقبلية. .2

مكن توظيفها بالمعلومات التي ي ةالمسؤولالجهات اعتماد دليل نوعية المياه كأداة علمية وادارية لتزويد  .3

 الستخدامات المياه المختلفة.

اعتماد دليل نوعية المياه كطريقة سهلة وكفؤة للمراقبة المستمرة من قبل الجهات البيئية لتحديد التلوث في مياه  .4

 .االنهار ومصادره بغية معالجتها

 الملوثات الملقاة فيه.تفعيل دور دائرة البيئة في محافظة ديالى لمحدودية دورها في مراقبة مياه نهر ديالى و .5

فرض رقابة شديدة على المناطق الصناعية وخصوصا أصحاب المعامل والمصانع التي تستخدم شبكات الصرف  .6

قبل طرحها في  الصحي للتخلص من مخلفاتهم الصناعية وإلزامهم بإقامة وحدات معالجة لمخلفاتهم الصناعية

 .شبكات الصرف الصحي

مجتمع عبر وسائل األعالم والمناهج التعليمية لتعريفهم بمخاطر التلوث البيئي نشر الوعي البيئي بين أفراد ال .7

  .ة نظيفة خالية من التلوث البيئيوكيفية الحفاظ على بيئ
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  :المصادر باللغة العربية

 )التغيرات الفصلية في الكتلة الحية للهائمات  2010اسماعيل ,عباس مرتضى واكبر, حسن علي".(

  ).2(6.في نهر ديالى"العراق.مجلة ديالى للعلوم الصرفة   النباتية

 دراسة التلوث البيئي بالرصاص والكادميوم في مدينة بعقوبة  2013(,احمد هاشم  الجوراني".(

 .وضواحيها".رسالة ماجستير ,كلية العلوم,جامعة ديالى

 ) التحليل الكيميائي االلي" بغداد ,دار الحكمة  1992الحيدري,عبد المحسن عبد الحميد".(

  21جامعة بغداد, النشر, للطباعة و

 دراسة بعض الخواص الفيزائية والكيميائية المؤثرة على جودة   ".)2010 (ديوان, مهدي حاتم

  ).2(6". مجلة ديالى للعلوم الصرفة.مياه الشرب لمدينة بعقوبة

 دار اليازودي العلميه للنشر والتوزيع. عمان ،  ١ "البيئه المائيه  ". )٢٠٠٦ (السعدي، حسين علي .

  االردن .

 ) لجة المياه المستعملة لصناعة الطالء الكهروكيميائي  دراسة طرق معا"). 2011صارلي، شعيب

, رسالة ماجستير، جامعة منتوريـ  ")C. M. A. N. Eللمعادن مصنع أجهزة القياس و المراقبة (

  .5قسنطينة كلية العلوم الدقيقةـ  قسم الكيمياء. ص

 ) تلوث مياه نهري   2011عيسى ,ريم عمران و سرحان ,عبدالرضا طه وعبدهللا حسوني جدوع".(

ديالى ودجلة جنوب بغداد وتأثيرهما على تواجد الفطريات المائية " العراق ,مجلة علوم  

   33) ,6المستنصرية (

 ائيه لنهر  تنوع الطحالب وعالقتها ببعض الصفـات الفيزيائية والكيم". )٢٠٠٥ (كاظم، نهى فـالح

  . رساله ماجستير،كليه العلوم ،جامعه بابل."الحله

 )تحديد تلوث الهواء ببعض المعادن الثقيلة في مناطق صناعية   ").2011محمود حسن اسماعيل

اطروحة مقدمة الى مجلس كلية العلوم جامعة حلب, . "TSPفي حلب باستخدام جهاز االعتيان  

  .19-16ص

 دراسه لمجتمع الطحالب(الدايتومات)في قطاع من   ").٢٠١٦( المكدمي، بثينه عبد العزيز حسن

.اطروحه دكتوراه .كلية التربيه للعلوم الصرفه /ابن الهيثم  "نهر دجله بين بغداد ومنطقة الدجيل  

  .٢٩٥.جامعه بغداد .العراق. ص

  ) ية  تقيم نوعية مياه الجزء الشمالي من شط العرب باستخدام دليل نوع ").2004مويل, دمحم سالم

  .رسالة ماجستير .جامعة البصرة."المياه(النموذج الكندي)

 )  دراسة نوعية   2012نصيف ,رعد محمود و عبدهللا ,انعام جمعة والعزاوي ,علي عبد الرحيم ".(

)  2مياه نهر ديالى في بعض مناطق الحوض األوسط و الح{وض األسفـل"مجلة جامعة كربالء العلمية(

10. 
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