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 صخلالم  
دجلة في مدينة  نهر إلىالدراسة على مطروحات مصب قره سراي بوصفه من المصبات الرئيسة لمياه المجاري  أجريت  

 واجريت ،مصب قره سراي فضالتنهر دجلة، وواحدة لمياه  مياه ثالثة منها على مواقع لجمع العينات أربعةالموصل، وتم تحديد 
 الطرائق المعتمدة عالميا. إلى استنادوالبكتريولوجية االكيميائية و الفيزيائية التحليالت  عليها بعض

وانعدامها في الماء المذاب  األوكسجينتميزت بانخفاض قيم  فضالتنوعية مياه ال أن إلى يةالحال نتائج الدراسة وتوصلت       
وبكتريا القولون  TPCالعدد الكلي للبكتريا كذلك ات والكبريتات و قيم الحمل العضوي وايونات الفوسف الصيف مع ارتفاع صلخالل ف
عند  اعدادها بلغتاذ وجود المسببات المرضية.  يعطي دليال علىمما  E. coli االيشياريشيا كواليو  Fecal coliform البرازية

 عن نقطة االلتقاءم  300بنهر دجلة والذي يستمر حتى الموقع الذي يبعد  صبقطة التقاء مياه المم عن ن 100الموقع الذي يبعد 
11×10

10×93، 1-مل1 .خلية 6
10× 93و 3

 على التوالي. 1-مل 100.خلية 3
  

 التلوث البكتيري. ،اه نهر دجلةنوعية مي المنزلية،فضالت لاه امي :دالةالكلمات ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

          The present study was conducted on discharged sewage water at Cara Saray disposition in 

Tigris River. It is one of the main sewage water disposal in Mosul city. Samples were taken from 

four stations along the river which began at the discharge position. According to international 

standard methods; physical, chemical and bacteriological properties were analyzed.  

It was found that the sewage water characterized by; diminution of dissolved oxygen and it 

depleted within summer season, high content of organic load and ions of phosphate and sulfate. 

Also, significant increases in total count bacteria, total fecal coliforms bacteria and bacterium E. 

coli as indicator of pathogenic existences. The previous bacterial parameters were significantly 

increased of the 100m (third) station. Thus, the mild increments were continue till the last (300)m 

station with values 11×10
6
 cell /ml, 93×10

3
 and 93×10

3
 cell /100ml.  
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 المقدمة

قــدر  بــبكبرقضــية البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث مــن اكثــر القضــايا حساســية فــي عــالم اليــوم، واســتوجب التعامــل معهــا  أضــحت
االنســان وصــحته وتقدمــه ألن هــذه القضــية تــرتبط ببقــاء  ؛ممكــن مــن الجديــة واحتلــت مكانــة مرموقــة فــي ســلم عنايــة المجتمــع الــدولي

لالستعماالت المتعددة للمياه في المجاالت المدنية والصناعية والزراعية يكتسب الماء الشـوائب واالحيـاء المجهريـة نتيجة واقتصاده. و 
وخطــرا علــى الصــحة العامــة وتشــويها لجمــال  لإلزعــا التــي تقلــل مــن فائدتــه نتيجــة لتصــريف الميــاه الملوثــة إليــه ممــا يجعلــه مصــدرا  

الصــــفاوي ) مبمونــــةبطريقــــة  ومعالجتهــــا ومــــن ثــــم تصــــريفها لتجميــــع ميــــاه الفضــــالت ءاتإجــــرااتخــــاذ االمــــر الــــذي يحــــتم الطبيعــــة، 
 . ( 2018السردار،و 

هائلــة مــن  أعــدادفضــال عــن  معقــدة التركيــبتحتــوي المخلفــات المدنيــة علــى كميــات كبيــرة مــن المــواد العضــوية والالعضــوية 
، حيــث يــتم تحلــل المــواد العضــوية بايولوجيــا فــي ال ــروف الهوائيــة والمســببات المرضــية الكائنــات الحيــة الدقيقــة الهوائيــة والالهوائيــة

Aerobic condition  2018 ;صــفاوي وطلعـت، )ال أخــر الــى زــاز ثـاني اوكســيد الكــاربون والمـاء ومكونــات Ama et al., 

يــات فــان هــذه العمل  ةعنــد ارتفــاع درجــات الحــرار  الســيما ،الدقيقــة األحيــاءالعضــوي وزيــادة نشــاطات  امــا عنــد زيــادة الحمــل (،2018
التــي تجريهــا  ضــويةومــن ثــم تغييــر مســارات التفــاعالت الكيميائيــة فــي عمليــات التحلــل للمــواد الع ســتؤدي الــى خلــق  ــروف الهوائيــة

نتـا  Anaerobic Bacteriaالبكتريـا الالهوائيـة  H2S , HS الكبريــت أشـكال مــواد سـامة ذات رائحــة كريهـة مثــل تكـوين وا 
ˉ
, S

= 
؛  2013  الطـــائي،الصـــفاوي و ) Aquatic Ecosystemوزيرهـــا مـــن المـــواد الســـامة للن ـــام البيئـــي المـــائي  Aminesواالمينـــات 
ي فاف نهــر دجلــة فــعلــى ضــ الملوثــةمصــبات تصــريف الميــاه حــ  فــي العديــد مــن المواقــع القريبــة مــن لي ( وهــذا مــا2018الصــفاوي، 

 (.2018ري، الصفاوي والسنج؛ 2014 مدينة الموصل )الصفاوي والمعاضيدي، 
رافقهـــا مـــن ازديـــاد فـــي النمـــو الســـكاني أد  الـــى زيـــادة طـــر   ان التوســـع الحاصـــل فـــي المجـــاالت الصـــناعية والزراعيـــة ومـــا

 لوحـدهاوتقـدر كميـة المطروحـات السـائلة المصـروفة الـى نهـر دجلـة مـن مدينـة الموصـل  ،ئلة زير المعاملة الى النهراالسضالت الف
 ومما زاد المشكلة السلبية على الن ام البيئي للنهراالنعكاسات  زيادة إلىمؤدية بذلك  ،(2007وي،/ساعة )الصفا3م 6598أكثر من 

مجــر  لنقــل النفايــات والفضــالت المختلفــة ب أشــبهنهــر دجلــة  جعــل إلــى أد ممــا انعــدام الرقابــة و  العــراق ال ــروف التــي مــر بهــا ســوءا  
مـــن المواقـــع فـــي مدينـــة الموصـــل، كـــذلك الســـلوكيات الفرديـــة الخاطئـــة  بحيـــث تـــم تشـــويه الناحيـــة الجماليـــة لضـــفاف النهـــر فـــي عـــدد
(. لــذلك 2014 العسـاف،الصـفاوي و علـى بيئـة ميـاه النهـر ) اسـلبممـا يـؤثر للمـواطنين بتصـريف الميـاه الثقيلـة الـى المجـاري العموميـة 

 نهر دجلة.مياه  ةنوعي فيي همصب قره سراي وتبثير  التعرف على نوعية مياه فضالتبهدف  الدراسةهذه جاءت 
 

    المواد وطرائق العمل

ــ  ة شــمال مدينــة تمــت دراســة نوعيــة ميــاه مجــاري مصــب قــره ســراي بوصــفه مــن المصــبات الضــخمة المصــرفة الــى نهــر دجل
 يجمع مياه مجاري المناطق ذات الكثافة السـكانية العاليـة كمنطقـة المستشـفى ومحلـة الشـفاء والخاتونيـةاذ  ،ةجلالموصل دون أية معا

 ، وقـد حـددت اربعـة مواقـع لجمـع العينـات/سـاعة3( م1793معدل تصـريفه ) غلاذ ب يجاورها؛ وحي الثورة والشيخ فتحي والزنجيلي وما
 ( وهي:1الفضائية ) كما موضح في الصورة

 مصب قره سراي. (: مياه فضالت1الموقع )
 (: مياه نهر دجلة قبل التقائه بمياه المجاري )نقطة مقارنة(2الموقع )
 م.100(: مياه نهر دجلة بعد التقائه بمياه المجاري بمسافة 3الموقع )
 م.300(: مياه نهر دجلة بعد التقائه بمياه المجاري بمسافة 4الموقع )
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( مكـررات 10( ولغاية )كـانون الثـاني( بمعـدل )بآمن ) ءا  ابتدوالبكتريولوجية جمعت العينات الخاصة للقياسات الفيزيائية والكيميائية 
الــ و  درجـة الحـرارة حقليـا اذ تـم قيـاس (؛APHA, 1998)ق القياسية المعتمـدة عالميـا ائالى الطر  ااستناد موقع خالل مدة الدراسة لكل
PH   والتوصـيل الكهربــائي بجهــازEC meter فــي  مــع تصــحيح القــراءات حســب معامــل التصــحيح الحــراري، واالوكســجين المــذاب
 إجـراءمـع  أيـامم ولمـدة خمسـة 1ْ± 20 بتحضـين العينـات بدرجـة  BOD5قـدير الحمـل العضـوي م تتـبطريقة تحوير االزايد كما  الماء

التحاليــل البكتريولوجيــة بتقــدير كــل مــن العــدد الكلــي  إجــراءقيــاس كــل مــن االيونــات الســالبة والموجبــة، كمــا تــم  عــن فضــالُ التخفيــف، 
احتمـاال  األكثـرالكلـي لبكتيريـا القولـون البرازيـة بطريقـة العـدد بطريقة الزرع على وسط االكـار المغـذي وحسـاب العـدد  TPCللبكتيريا 

Most Probable Number  واالختبـار التكميلـي والتبكيـديعلـى الفحـص االفتراضـي التي  تقـوم ( APHA, 2017 ; APHA, 

1998    .) 
  

 

 : مواقع جمع العيـــنات من منطـقة الدراســة1فضائية  صورة
       

 ةالنتائج والمناقش
 درجة حرارة الماء   .1
 وتركيز االوكسجين المذاب فـي المـاء العوامل المهمة في تحديد نشاط وفعالية االحياء المائية والبكتريا ء منتعد درجة حرارة الما    

ير وتشــ، (2017)الصــفاوي والمعاضــيدي،  وتختلــف درجــة حــرارة المــاء بــاختالف الموقــع الجغرافــي وحالــة المنــا  وعوامــل جيولوجيــة
-9)و   ْ   (25-10) تراوحــت بــيننهــر دجلــة ه ايــمقــره ســراي و  ميــاه فضــالتدرجــة حــرارة  أن إلــى( 1الجــدول )النتــائج المبينــة فــي 

م 23 )طليع والبرهاوي، دراسة مع نسبيا  وتختلف هذه النتائج  ،على التوالي، وهذا االختالف في القيم يعتمد على درجة حرارة الجو(  
م  ْ   (16و  18ن )عـفي دراسـتيهما ومياه نهر دجلة  درجة حرارة مياه الفضالت إذ لم تتجاوز؛ نفسها مواقعللفي دراستيهما  (2000

 فيها الدراستان. أجريتوهذا االختالف قد يعود الى االختالفات في الفترات الزمنية التي  على التوالي،
 pH       االس الهيدروجيني:  .2

 تـبثيراتالوسـط الحامضـي لـه فـان لن ام البيئي المـائي، فعلـى سـبيل المثـال ل فات المهمة جداالص االس الهيدروجيني من يعد       
في عمليات النمـو والتطـور ليحيـاء المائيـة ممـا يـؤثر سـلبيا  األخر  والتبثيراتالعناصر الثقيلة  إذابةسلبية في الكائنات الحية بسبب 
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 ير امجـ لميـاه ( الـى ان قـيم الدالـة الحامضـية1الجدول ) تشير النتائج فياذ (؛ Krupa and Parikh, 2018) وع االحيائي في التن
يعود الى نواتج عمليات التحلـل البـايولوجي للمـواد العضـوية   pHاالنخفاض في قيم الـ  (، وهذا6.99-7.41) قره سراي تراوحت بين

 ,Able )               اآلتيــة معادلــةلالتــي تــؤدي الــى تكــوين الحــوامض الكاربوكســيلية والحــوامض المعدنيــة كمــا موضــح فــي ا

2002:) 
 

للمطروحات السائلة المصرفة الى النهر  ا  نسبي ا  ثير ب( ويالح  بان هناك ت7.36-8.09تراوحت بين )فمياه نهر دجلة أما قيم         
ومن ثم  ،مياه النهرلكان االنخفاض كبيرا في  Acid Neutralization Capacity( ANCمعادلة الحامضية )الولوال قابلية 

 (.2018المائي)الصفاوي والسنجري،  زيادة االثار السلبية في الن ام البيئي
 

 عدا المؤشر ازاءها 1-بالملغم. لتر نتـــــائج تحلــيل المـــياه قــيد الـدراســــة مقادير :1جدول ال
 

 الموقع             
 اتالصف

1 2 3 4 
Max.   min. Max.   min. Max.   min. Max.   min. 

Temp. c° 10      25 10      23 10       23 9      23 
pH 6.99    7.41 7.36   8.01 7.49   8.03 7.37   8.09 

EC25    µS/cm 660    1388 384    500 409    574 384    504 
D.o 0.0     5.1 4.2      8.8 4.8      8.7 4.2      8.8 

BOD5 43.1    98.6 1.5     3.8 5.6     10.2 5.6      8.8 
T. Alkalinity 164     226 120     144 128     142 124     126 
T.Hardness 216     560 180     216 178     230 180     210 

Ca.H 178     315 122     158 128     166 125     140 
Na

+
 12      76 3.2      19.3 3.0      20 3.0     19.5 

K
+

 8.8    14.5 0.8     2.2 1.0     2.3 1.1    2.5 
Cl

-
 21      85 11       18 11       43 11      18 
SO4

=
 81      245 55      103 62      106 56      97 
PO4

-3 1.41    5.11 0.11    1.05 0.12    0.82 0.11    0.55 
TPC* 220  57600 1.0     323 4.0    7824 2.0     1139 

F.coliform** 900 110000 Nil    110 40     930 3.0     930 
E. coli** 900 110000 Nil      70 11     930 Nil     930 

*  ×10
10**  ×     مل 1خلية/ 4

 .مل100خلية/  2
  
 EC25التوصيل الكهربائي: قابلية . 3

 811وبمعدل  1388قيم التوصيل الكهربائي لمياه فضالت مجر  قره سراي بلغت  أن إلى( 1( والشكل )1الجدول ) يشير     
شاطات االحياء المجهرية في عمليات وكذلك ن مياه الفضالتمع  األمال الى زيادة طر  ذلك يعود سبب مايكروسيمنز/سم، و 

االرتفاع النسبي  إلىالنتائج  فبشارتالمصب في نوعية مياه نهر دجلة  أما تاثير مياه فضالت(، 2000التحلل )طليع والبرهاوي ،
( ثم تقل 2بالنهر مقارنة بالموقع ) تقاء مياه المصبم عن نقطة ال 100( والذي يبعد 3عند الموقع )مايكروسيمنز/سم  464للمعدل 

 . (1)كما مبين في الشكل  م عن نقطة االلتقاء بسبب عاملي االنتشار والتخفيف 300( الذي يبعد 4القيم نسبيا عند الموقع )
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 للمواقع المدروسة (µS/cm)قيم التوصيل الكهربائي  ت: معدال1 الشكل

 

 D.o & BOD5   االوكسجين المذاب والحمل العضوي: .4
المائية وعمليات التنقية الذاتية للمياه ومنع تكوين وانبعاث الروائح المزعجة  األحياءالمذاب مهما لمعيشة  األوكسجينيعد         

المذاب في مياه  األوكسجين( الى ان تركيز 1الجدول )(، وتشير النتائج في 2010والمركبات الضارة للبيئة المائية )العمر، 
( ملغم/لتر؛ اذ يلح  ان التركيز يكون معدوما في مياه الفضالت خالل فصل 0.0 -5.1ره سراي تراوحت بين )فضالت مصب ق

الدقيقة في  األحياءدرجة الحرارة التي تؤدي الى زيادة نشاط الصيف وذلك بسبب الكم الهائل من المواد العضوية مع ارتفاع 
فضال عن ذلك فان ارتفاع درجة حرارة و اف االوكسجين المذاب في الماء، عمليات التحلل للمواد العضوية مما يؤدي الى استنز 

نوعية  في( وجود تاثير للمصب 2ويالح  من الشكل )(، APHA,1998) باألوكسجينالمياه تعمل على تقليل نسبة تشبع الماء 
يتالشى و  (2) مقارنة بالموقع لغم/ لترم (6.1)ليصل الى ( 3؛ اذ ينخفض التركيز نسبيا عند الموقع )النهر في منطقة الدراسة مياه

 ( بسبب عاملي االنتشار والتخفيف.4هذا التاثير عند الموقع )
  

 

 للمـواقع المـدروسـة (D.oو BOD5): معـدل تركـيز الـ 2الشكل 
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( ملغــــــم / لتــــــر والتــــــي 98.6بلغــــــت ) ذ، الميــــــاه فضــــــالت المصــــــب  BOD5كمــــــا يالحــــــ  مــــــن الجــــــدول ارتفــــــاع قــــــيم الـــــــ        

تجـــــاوزت الحــــــدود المســــــمو  بهـــــا لتصــــــريف الفضــــــالت الســــــائلة الـــــى االنهــــــار حســــــب محــــــددات )مديريـــــة البيئــــــة البشــــــرية العامــــــة 
ــــز  ،مــــن التلــــوث األنهــــار( لصــــيانة 1982لعــــام  ( وهــــذا االرتفــــاع BOD5مــــن ) أعلــــىلتــــر كحــــد  ملغــــم/ 40والتــــي ســــمحت بتركي

ميــــــاه المجـــــاري ممـــــا يــــــنعكس ســـــلبا علـــــى تركيــــــز  إلـــــىالهائــــــل مـــــن الفضـــــالت العضــــــوية المصـــــرفة  الكـــــم إلـــــىفـــــي القـــــيم يعــــــود 
ــــات التحلــــل الالهــــوائي للمــــواد العضــــوية وتكــــوين مركبــــات ضــــارة للبيئــــة المائيــــة  األوكســــجين ــــم حــــدوث عملي ــــي المــــاء ث المــــذاب ف

(. امـــــــا  2013لصـــــــفاوي والطـــــــائي،وانبعـــــــاث الـــــــروائح الكريهـــــــة  )ا NH3وزـــــــاز االمونيـــــــا  H2Sمثـــــــل كبريتيـــــــد الهيـــــــدروجين 
ـــــ  ــــي الشــــكل  BOD5معــــدالت قــــيم ال ــــيل (2)المبينــــة ف ــــذي يبعــــد فيهــــا ح  ف ــــع ال ــــيم عنــــد الموق ــــاع كبيــــر للق م عــــن نقطــــة  100ارتف

يــــاه نهــــر م( ليزيــــد مــــن اعبــــاء تلــــوث 4حتــــى عنــــد الموقــــع ) يمتــــد( والــــذي 2% مقارنــــة بــــالموقع )20.8االلتقــــاء؛ اذ بلغــــت الزيــــادة 
اســـــتمرار طـــــر  ميـــــاه المجـــــاري الـــــى النهـــــر ســـــيؤدي الـــــى تكـــــوين المركبـــــات الهايدروكاربونيـــــة المكلـــــورة الناتجـــــة دجلـــــة كـــــذلك فـــــان 

عـــــن عمليـــــة الكلـــــورة المســـــتخدمة فـــــي العديـــــد مـــــن البلـــــدان النتـــــا  ميـــــاه الشـــــرب نتيجـــــة لتفاعـــــل الكلـــــور مـــــع المـــــواد العضـــــوية، اذ 
 Louوالعيــــوب الخلقيــــة للمواليــــد ) واإلجهــــاضلــــون والمســــتقيم ســــرطان الكلــــى والمثانــــة والقو  أســــباب إحــــد تعــــد هــــذه المركبــــات 

et al., 2010 ; Yang et al ., 2000 .) 
    

 Total Alkalinity. القاعدية الكلية:   5

هذا يدل على ان المسبب الرئيس للقاعدية في المياه المدروسة هو ايونات و  8.3ان قيم الدالة الحامضية لم تتجاوز         
قد  يم القاعدية الكلية لمياه الفضالت( ان ق1الجدول )وتشير النتائج المبينة في  ،(2014 ،ات ) الصفاوي والعسافالبيكاربون

من قبل االحياء  تركيز المواد العضوية والتي تستهلكوهذا االرتفاع في القيم قد يعود الى ، 1-لتر.( ملغم226-164) تراوحت بين
واالحماض الكاربوكسيلية والتي تتفاعل مع كاربونات  CO2 ثنائي اوكسيد الكاربون زاز إنتا  إلىالمجهرية الهوائية مؤدية 

 ,Manhanالكالسيوم الموجودة في الترسبات والمواد العالقة وتحويلها الى بيكاربونات الكالسيوم الذائبة في الماء كما في المعادلتين )

2004:) 
{CH2O}+O2  CO2+H2O 

H2CO3+CaCO3↓→Ca(HCO3)2 

 

هم في زيادة تركيز البيكاربونات التي لها دور ايجابي في االن مة البيئية المائية؛ اذ تعمل على منع وهذه التفاعالت تس        
(، اما االنخفاض فقد يعز  الى التفاعالت التي تحدث في المياه 2013  ،حدوث التذبذب في قيم االس الهيدروجيني )الصفاوي

، وهذه النتائج مقاربة نسبيا للنتائج التي حصل عليها (Miyanaga and lkeda, 1996)ترسيب وحدوث عمليات ال
نهر دجلة؛ اذ بلغت  إلىللفضالت المدنية المطروحة من مدينة الموصل  Al-Rawi and Shihab (2005) ( و2007)الصفاوي

( ملغم/ 177طروحات وادي عكاب والتي بلغت )( لم2007) وآخرونمن النتائج التي حصل عليها بالل  وأعلى( ملغم/لتر 251)
ثير بنوعية مياه نهر دجلة عند الموقع الثالث ليتالشى الت فيثير ملحو  بوجود ت (3)( والشكل 1الجدول )كما يالح  من  ،لتر

 بسبب عاملي التخفيف واالنتشار.  4نسبيا عند الموقع 
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 القاعدية الكلية العسرة الكلية وعسرة الكالسيوم للمواقع المدروسةتركيز  ت: معدال3الشكل 

  

 .T. H and Ca H العسرة الكلية وعسرة الكالسيوم: .6

-178و) (560-216) نتراوحت ما بي العسرة الكلية وعسرة الكالسيوم تراكيز أن إلى( 1 الجدول)تشير النتائج المبينة في        
ت المسببة للعسرة في مياه يز االيوناويعود االرتفاع الى زيادة ترك ،على التوالي ونات الكالسيومبداللة كارب لتر/ ملغم (315

االمال  زير النقية الحاوية على امال  الكالسيوم والمغنيسيوم بوصفها شوائب  والحاوية على ملح الطعام السيما للمصب الفضالت
في (  2014الصفاوي والمعاضيدي، ) تركيز العسرة الكلية التي حصل عليها كل من وهذه النتائج اقل من ،(2007 ،فاوي)الص

لمياه وادي ( 2013 ،نتائج  دراسة )السنجريل ومقاربة ملغم/لتر( 340) والتي بلغتدراستهما للفضالت السائلة لوادي عكاب 
 لمياه الفضالت وعسرة الكالسيوم العسرة الكليةارتفاع معدل تركيز  (3) ويالح  من الشكل ،ملغم/لتر (580والتي بلغت )الخرازي 

 نوعية مياه في (% على التوالي مع وجود تبثير طفيف لمياه المصب62-43)مقارنة بمياه نهر دجلة )السيطرة( لتبلغ نسبة الزيادة 
 .4الموقع  نسبيا عند هذا التبثير ويتالشى 3عند الموقع دجلة  نهر
 Na and K .الصوديوم والبوتاسيوم:7

الـــى ان تراكيــز ايونــات الصـــوديوم والبوتاســيوم لميـــاه المجــاري المدروســـة  (4)والشــكل  (1 الجـــدول)تشــير النتــائج المبينـــة فــي 
مــع الفضــالت  األمــال  طــر  إلــىعلــى التــوالي وهــذا االرتفــاع قــد يعــود  1-لتــر.( ملغــم14.5 – 8.8( و )76 – 11.7ن )بــيت تراوحــ

وتختلـف هـذه  ، ي علـى كميـات مـن الملـح النـاتج عـن فضـالت اعـداد الطعـام وميـاه االسـتحمامالسـائلة المطروحـة التـي تحتـو  المنزليـة
لتـر علـى التـوالي / ( ملغم9.1-2.3)( و106-29)بين  التراكيز حيث تراوحت( 2014 العساف،الصفاوي و النتائج مع نتائج دراسة )

( فــي دراســتيهما للفضــالت الســائلة لــوادي عكــاب 2017)الصــفاوي والمعاضــيدي،  دراســة لميــاه مطروحــات وادي الــدانفلي وكــذلك مــع
. وهـــذا االخـــتالف فـــي التراكيـــز قـــد يعـــود الـــى نوعيـــة ميـــاه علـــى التـــوالي لتـــر/ ملغـــم( 8.6-1.6)( و61-13.0والتـــي تراوحـــت بـــين )

اري مصب قره سراي كيز ايونات الصوديوم والبوتاسيوم لمياه مجاتر  تان معدالكذلك ف الفضالت السائلة وطبيعة النشاطات اليومية.
لميــاه نهــر دجلــة، اذ وصــلت نســبة الزيــادة الــى  مثيالتهــابكثيــر مــن  أعلــىوهــي علــى التــوالي ( ملغم/لتــر 10.69( و )33.77بلغــت )

 (% على التوالي. 342،  249)
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 معـدل تركـيز ايونات الصـوديوم والبـوتاسيوم للمواقع المـدروسـة :4الشكل 
 

-1تركيز ايونات الكلوريد:   .8
Cl 

ن بيت تراوحقره سراي  ركيز ايونات الكلوريد لمياه مجاريالى ان ت (5) والشكل (1الجدول )تشير النتائج المبينة في          
لتر لمياه ملغم/ 82( اذ وصل تركيز ايون الكلوريد الى 2000 لتر وتتفق هذه النتائج مع دراسة )طليع والبرهاوي،/ ( ملغم21-85)

قيمة لمياه مجر  االندلس الى  أعلى( حيث وصلت 2005 فضالت مجر  قره سراي في حين اختلفت مع نتائج دراسة )االرياني،
 ارتفاع (5)كما يالح  من الشكل . الدراسة وجمع العينات إجراءترات ( ملغم/لتر وهذا االختالف قد يعود الى االختالفات في ف58)

ثير في مياه نهر دجلة عند بلمياه فضالت مصب قــــره سراي وكـــذلك هناك ت ملغم/ لتر (45)وريد حيث بلغ ايون الكلمعدل تركيز 
بسبب عاملي التخفيف  (4)ثير عند الموقع بويتالشى هذا الت (2) % مقارنة بالموقع29لتبلغ نسبة الزيادة في التركيز  (3)الموقع 

 واالنتشار.
 

 

 لمـواقع المـدروسةفي اتركيز الكلـوريد والكـبريتات والفوسفات  ت: معدال5الشكل 
 

SO4: تركيز ايونات الكبريتات. 9
-2

     
وان  ،لتر/ ملغم (245)بلغت  نات الكبريتات لمياه فضالت المصبالى ان تراكيز ايو  (1الجدول )تشير النتائج المبينة في         

 -Al)         وتسبب االسهال  Butter testملغم/ لتر يعطي الماء طعما مرا 500في المياه اكثر من ارتفاع تركيز الكبريتات 
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Saffawi et al.,2018) ما للفضالت السائلة لوادي عكاب في دراسته (2014)الصفاوي والمعاضيدي،  وهذه النتائج مقاربة لنتائج
ستها لوادي الخرازي التي بلغت ( في درا2018 ،اسة)الصفاوي والسنجريواقل من نتائج در  لتر/ ملغم (238-71) التي تراوحت بين

عمليات التحلل البايولوجي للمواد العضوية ونشاط بكتريا الكبريت  إلىوهذا االرتفاع في التركيز قد يعود  لتر،/ ( ملغم35-478)
Thiobacillus denitrificatis  اآلتيةكما موضح في المعادالت (Manhan, 2004.) 

2{CH2O} + SO4  2CO2+2H2O+S
= 

S
=
 + 2H

+
→ H2S  

H2S + 2O2  H2SO4 
 

نين في المناطق القريبة التي يحس بها  الساك المنبعثة من مياه المجاري الكريهة الرائحة أسباب أيضاوهذه التفاعالت تفسر        
% من صور الكبريت 80تصل نسبته إلى  والذي H2Sة بشكل تكون صور الكبريت المختزل (pH<8)فعند  من مصب قره سراي

S)مقارنة بالصورتين  (pH=7)المختزلة عند 
=
, HS

-
وتكون الكبريتات  (pH≥8)الحر قليلة عند  H2Sفي حين تكون كمية زاز  (

 (.2014الصفاوي والعساف،  (ابرز نواتج اكسدة الكبرتيد
والتي تفوق تركيزها في  لتر/ ملغم (140ت )بلغ اذالمصب  الكبريتات في مياهل تركيز ارتفاع معد (5)من الشكل  ويلح        

لوادي الدانفيلي في مدينة  (2014)العساف الصفاوي عليها  من النتائج التي حصل أعلىالقيم  وهذه % 84مياه النهر بنسبة 
% 11صل معدل نسبة الزيادة الى يجلة؛ اذ نهر د نوعية مياهفي  تبثيركذلك لوح  وجود  ،لتر/ ( ملغم110الموصل والتي بلغت )

 . بسبب عاملي التخفيف واالنتشار (4)عند الموقع  التبثيرويتالشى هذا  (3)عند الموقع 
 Orthophosphate   ايونات الفوسفات: .10

( 5.11-1.41) بين قيم التراكيز أليونات الفوسفات لمياه المصب قد تراوحت أن إلى( 1الجدول)تشير النتائج المبينة في        
 استخدام المن فات ومساحيق الغسيل الغنية بمركبات الفسفور التي تحتوي على ايون إلىوقد يعز  االرتفاع  لتر/ ملغم

Tripolyphosphate االتية الذي يتفاعل مع الماء مكونا ايونات الفوسفات كما في المعادلة (Baird and Cann, 2005): 
 

       P3O10 + 2H2O → 4H
+
 + 3PO4

-3 
      

الشكل الذائب مما  إلىتحول الفوسفات من الشكل زير الذائب  فيكما يسهم انخفاض تركيز االوكسجين المذاب في الماء        
( 2013حصلت عليها السنجري ) لما وهذه النتائج مقاربة ،(2007، يزيد من تركيز ايونات الفوسفات الذائبة في المياه )الصفاوي

الفوسفات  تركيز معدل ارتفاع (5)الشكل  فيح  كذلك يل ،لتر/ ملغم (5.48القيم ) أعلىلوادي الخرازي حيث بلغت في دراستها 
نوعية مياه النهر عند  فيواضح  تبثيرمع وجود  ضعف 12في مياه نهر دجلة بمقدار  بحيث تفوق تركيزه في مياه الفضالت

 على التوالي.     ( %38-43) السيطرة يز مقارنة مع موقعزيادة في التركلغ معدل نسبة البلي (3،4)الموقعين 
 االختبارات البكتريولوجية: .11

لمياه الفضالت )موقع  E. coli( الى ان العدد الكلي للبكتريا وبكتريا القولون البرازية وبكتريا الـ 1الجدول )تشير النتائج في        
10 × 576قد بلغت )( 1

10× 11و  مل1/ خلية 6
10× 11 و 6

يعز   األعدادمل( على التوالي، وهذا االرتفاع في 100/ خلية 6
وهذه النتائج مقاربة للنتائج التي  ،  المياه الثقيلة مع مياه الفضالتالى طر  المخلفات المدنية وما يرافقها من التجاوزات في طر 

10 ×107التي بلغت ) الكلي للبكتيرياباستثناء العدد  في دراستها لمياه وادي الخرازي( 2013، حصلت عليها )السنجري
/ خلية 6

10×11و مل1
10× 11و 6

( 2014)الصفاوي والمعاضيدي،  حصل عليها لى التوالي، واقل من النتائج التيمل( ع100/ خلية 6
10 × 672في دراستيهما لوادي عكاب التي بلغت )

10× 110,110و  1-مل1.خلية 6
ويالح  من  ،مل( على التوالي100/ خلية 6

العدد الكلي للبكتريا وبكتريا القولون البرازية وبكتيريا االيشيريشيا كوالي لمياه فضالت مجاري مصب قره سراي ان معدل  (6) شكلال
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10×157بلغت )
10×  228-260مل و1 /خلية 6

يالح  وجود تاثير في نوعية مياه النهر مل ( على التوالي، كما  100خلية/ 4
(% على التوالي مقارنة بمثيالتها عند موقع السيطرة وتستمر الزيادة 2025و 1535و 1872يادة )( ليبلغ معدل الز 3عند الموقع )
(% مقارنة مع مثيالتها عند موقع السيطرة، 1542و 1058و  226انخفاضها قليال لتصل الى )من رزم على ال( 4حتى الموقع )

 .     اإلنسان إلى ضاألمراسلبية في سالمة نوعية مياه نهر دجلة وانتقال  آثارمما له 
 

 

10)* × اعداد ادلة التلوث البكتيري ت: معدال6الشكل 
6-× **10

 للمواقع المدروسة  (4
 

  االستنتاجات    

  المصب. دلة التلوث البكتيري لمياه فضالتارتفاع تركيز الملوثات واعداد ا .1

نتيجــة الرتفــاع تراكيــز  مدينــة الموصــل نوعيــة ميــاه نهــر دجلــة وســط ثير واضــح لمطروحــات مصــب قــرة ســراي فــيبوجــود تــ .2
 العديد من الخصائص المدروسة.

 التوصيات 
تصــريف الميــاه الثقيلــة مــع الفضــالت المدنيــة  نشــر الــوعي البيئــي لــد  كافــة الشــرائح االجتماعيــة للحــد مــن التجــاوزات فــي .1

  .مياه نهر دجلة السائلة

الفضــــالت للحــــد مــــن تــــدهور ميــــاه نهــــر دجلــــة واالســــتفادة مــــن الميــــاه المعالجــــة لــــبعض  المعالجــــة الطبيعيــــة لميــــاه إجــــراء .2
 .االستخدامات كالري

 العربية المصادر
تقدير بعض العناصر الصغر  والثقيلة في مياه وترب ونباتات مجاري مدينة الموصل وتحديد  .(2005االرياني، عادل قائد )

  راه، كلية العلوم، جامعة الموصل.اطروحة دكتو  .كفاءة زهرة الشمس في ازالتها
فضالت وادي عكاب تقييم نوعية مطروحات  .(2007) سعيد، محمد احمد، التمر، مصعب عبد الجبار؛ بالل، عادل علي

  .60-46 ،(1)15مجلة هندسة الرافدين،  .وتبثيرها على نهر دجلة في مدينة الموصل
ة وتبثير التنقية الذاتية في مياه وادي الخرازي / مدينة الموصل. رسالة تقييم نوعي .(2013وفاء عصام عبد القادر ) ،السنجري

 جامعة الموصل.  ،كلية التربية ،ماجستير
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لتقييم الواقع البيئي لمياه نهر دجلة للحياة المائية في  CCMEWQI(. استخدام 2018عبدالعزيز يونس طليع ) ،الصفاوي
   .25-13 ،5للدراسات البيئية.  األطروحةمحاف ة نينو . 

(. قابلية بعض الطرائق الفيزيائية والحيوية لتحسين نوعية 2018السردار، نور ميسر صادق )؛ عبدالعزيز يونس طليع ،الصفاوي
 .60-27 ،(2)27 التربية والعلم للعلوم الصرفة. ةمياه االبار. مجل

المطروحة من مدينة الموصل وتبثيرها على  دراسة كمية ونوعية الفضالت السائلة .(2007الصفاوي، عبد العزيز يونس طليع )
 6-5 ، وقائع المؤتمر العلمي االول لمركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث، جامعة الموصل. نوعية مياه نهر دجلة

  .10-1، حزيران
الخرازي في مدينة . التنقية الذاتية لمياه وادي (2018) قادروفاء عصام عبد ال ،السنجري؛ الصفاوي، عبد العزيز يونس طليع

 الموصل. مقبول للنشر في مجلة التربية والعلم.
دراسة بيئية وبكتريولوجية للفضالت السائلة من مستشفيات  .(2013الطائي، نور ضياء )؛ الصفاوي، عبد العزيز يونس طليع

 . 97-86 ،(4)18مجلة تكريت للعلوم الصرفة.  .مدينة الموصل
 نهر مياه على وتبثيره عكاب لوادي البيئي الواقع .(2014) عالء طلعت حسين ،المعاضيدي؛ لصفاوي، عبد العزيز يونس طليعا

 . 61 – 55 ،12.مجلة الدراسات البيئية العراق.. مدينة الموصل شمال دجلة
التقييم النوعي للفضالت السائلة لوادي عكاب  .(2017) عالء طلعت حسين ،المعاضيدي؛ لصفاوي، عبد العزيز يونس طليع ا

 .20-14 ،(12)22 شمال مدينة الموصل ألزراض الري. مجلة تكريت للعلوم الصرفة.
 .الشمسية ليشعة المباشر بالتعريض الصحي الصرف مياه تنقية.  (2018)دأيا ريم طلعت،؛ طليع يونس العزيز عبد ،الصفاوي

   64-75.،27(1)مجلة علوم الرافدين.
. تقييم مياه وادي الخرازي في مدينة الموصل  (2018)فاء عصام عبدالقادرالسنجري، و ؛ الصفاوي، عبدالعزيز يونس طليع

  -5،1.157 . مجلة االطروحة للدراسات البيئية.(IWQI)ألزراض الري وسقي المواشي باستخدام دليل نوعية المياه 
السائلة في وادي الدانفيلي . دراسة بيئية وبيولوجية للفضالت (2014)، ازهار يونس العساف؛ ، عبدالعزيز يونس طليعالصفاوي

 .89-71 ،(1)27. للعلوم الصرفة وتبثيره على نوعية مياه نهر دجلة جنوب مدينة الموصل. مجلة التربية والعلم
(. مالئمــة نوعيــة ميــاه نهــر دجلــة فــي مدينــة الموصــل والفضــالت الســائلة المصــرفة اليــه 2008) الصــفاوي، عبــدالعزيز يــونس طليــع
 .8-78، (2)13 ريت للعلوم الصرفة.ألزراض الري. مجلة تك

(. تلوث مياه نهر دجلة بالفضالت السـكنية شـمال مدينـة الموصـل. مجلـة 2000البرهاوي، نجو  ابراهيم )؛ طليع، عبدالعزيز يونس
 . 13-4 ،(41التربية والعلم، )
 االردن.  -ن(. "التلوث البيئي". الطبعة الثانية. دار وائل للنشر/ عما2010) العمر، مثنى عبدالرزاق

قسم الهندسة الصحية، نقال  عن:  .المحددات الجديدة لن ام صيانة االنهار من التلوث .(1982مديرية البيئة البشرية العامة )
تبثير معمل البان الديوانية على تلوث  .(2002عبد الرضا، نبيل عبد ومطلك، انذار )و مشكور، سامي كا م حسن 

  .52-42 ،(2)7لصرفة، مجلة القادسية للعلوم ا .المياه
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