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 الممخص
 8107 األولتشةرين فة  مدينةة الموصةل لمفتةرة مةن  نهةر الخوصةرمصة  لميةا   ميائيةةيمن الخصائص الفيزوكدرست العديد 

جين ، درجة حةرارة الميةا ، العكةورة، األس الهيةدرو بعض الصفات الفيزياوية والكيمياوية الت  تمثمت بةة تم قياس .8108 حزيرانلغاية و 
 .التوصةةةيل الكهربةةةائ ، األوكسةةةجين المةةة ا ، المتطمةةة  الحيةةةو  لكوكسةةةجين، العسةةةرة الكميةةةة، ليونةةةات النتةةةرات، الفوسةةةفات والكبريتةةةات

عةةن الحةةدود ال صةةوم المسةةموح بهةةا  الموقةةا األول عنةةداغمةة  الصةةفات الفيزيائيةةة والكيميائيةةة  تراكيةةز ة ارتفةةاعيةةظهةةرت الدراسةةة الحالل
الموقةةا الثةةان   عنةةدكيةةز المموثةةات ا، ومةةن ثةةم لةةوحظ انخفةةاض تر ت وميةةا  الصةةرص الصةةح  بةةدون معالجةةةلفضةةاا طةةرحعالميةةاب بسةةب  

 .شار وسرعة الجريانوالثالث بعد االختاط بميا  نهر دجمة بفعل عامل التخفيص واالنت
تةةرثرت بم ةةدار لخوصةةر وممةةا تجةةدر اةشةةارة نليةةه لن ميةةا  ا .عسةةرة جةةداب بالنسةةبة لميةةا  نهةةر دجمةةة نهةةر الخوصةةرعةةدت ميةةا  

 .ميا  نهر دجمةب فيه مما جعمها لكثر عسرة م ارنةالفضات البشرية والصناعية والزراعية الت  تطرح 
 

 مموثات فيزيائية، مموثات كيميائية، نهر الخوصر، نهر دجمة، الموصل. :الدالةالكممات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A Study of Physiochemical Characteristics of Al- Khoser River Effluent 

and its Effect Upon Tigris River Quality within Mosul City 

 

Eman S. Al-Sarraj 

Department of Biology /College of Science/ University of Mosul 

 

ABSTRACT 

Many of the physio-chemical characteristics of Al- Khoser water effluent have been studied 

for the period from October 2017 to June 2018. Some of the physio- chemical charachteristics 

which represented by Temperature, pH, E.C, D.O, BOD5, T.H, ,  ,and  were 

measured. The results showed that most of these characteristics have high values, within the first 

location in comparison with the international maximum allowable limits, this is due to the discharge 

of sewage and wastes into the river without treatment. Whereas the second and third locations, after 

mixing with water of Tigris River, showed low concentrations of pollutants due to the influence of 

precipitation, dilution, diffusion and high flow. 

Al- Khoser water was considered very hard in comparison with the water of Tigris River. It is 

worth mentioning that the amounts of human industrial, agricultural and human detached pollutants 

have severely impacted the water of Al- Khoser River, which finally considered the more hardness 

in comparison with the water of the Tigris River.  
   

Keywords: Physical pollutants, Chemical pollutants, Al-Khoser River, Tigris River, Mosul. 
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 المقدمة 
 ميةةا  المصةبات التةة  تم ةةن فةة  النهةةر مباشةةرة بةةدون بسةةب نةةة الموصةةل نهةةر دجمةةة خةال مةةرور  بمدي فةة  تةزداد كميةةة المموثةةات

السةكان والتطةور العمرانة   عةدد كنتيجةة الزديةاد ت ريبةاب ولةوحظ زيةادة نسةبة  ة   المموثةات مصةباب  (83والبةال  عةدد ا )معالجة  عمميات
وطةةر   مةةن دمةةار وخةةرا  وانهيةةار مبةةان  والصةةناع  والزراعةة  نضةةافة نلةةن مةةا خمفتةةه الظةةروص الرا نةةة التةة  عاشةةتها مدينةةة الموصةةل 

نطمرت ف  ميا  نهر الخوصر وبالتةال  انجرافهةا نحةو ميةا  نهةر دجمةة ممةا لدم والمموثات الت  ا المطروحاتيادة وجسور لدت نلن ز 
فضةاب عةن ، يةةيةا وسةموو وتكيةص األحيةام المائفة  توز  اب مباشةر  اب دور  ؤد التة  تة نلن تغيير الكثير من خصائصه الفيزيائية والكيميائيةة

 .(8116السعد ، ؛ Weiner, 2000صاحية     الميا  لاستخدامات المختمفة ) ترثير ا عمن
قضةام الشةيخان  مةنينبةا  و و عبةارة عةن نهةر صةغير ،من ل م الوديان الت  تحمل الميا  نلن نهر دجمة اب واحدالخوصر  يعد

يسةةتمر  ةة ا النهةةر  ،هةةر دجمةةة عنةةد مةةرور  بمدينةةة الموصةةلخاصةةرة ن سةةم  بالخوصةةر ألنةةه ي ةةا فةة و  وتحديةةداب مةةن قريةةة باعةة را شةةماالب 
الزراعيةة التة   واألراضة ( كيمو متر ت ريبةاب مةاراب بعةدد مةن ال ةرم والتجمعةات السةكنية 45بالجريان من الشمال نلن الجنو  وبمسافة )

حيام السكنية مما جعمةه مجةرم لمميةا  ن  تحيط به األ األيسرت ا عمن ضفت  نهر الخوصر لحين دخوله مدينة الموصل من الجان  
فة  نهةر يصة  نهةر الخوصةر  .، لكن كمية الميا  فيه تةزداد خةال السةنوات التة  يةزداد فيهةا السةاقط المطةر المموثة طيمة ليام السنة

، اد العال ةةةوالمةةو ة مةةن المموثةةات عاليةة كميةةات معةةهُ  نةةاقاب  )الجسةةر ال ةةديم( مباشةةرة عنةةد منتصةةص المدينةةة قةةر  الجسةةر الحديةةد دجمةةة 
يةز المموثةات وااليونةات فة  سةهم فة  ارتفةاع تراكلمختمفة من األحيام المجهريةة ممةا  اب لنواع وك لووخاصة ف  فصم  الشتام والربيا، 

وتنةةاقص األسةةماو   جةةرة مثةةال  لةو المائيةةة لمحيةةاة لضةرارابةة لو لحةةدث و  ،(8118؛ رفية  ورشةةيد، 8117، الصةةفاو )دجمةةة  نهةةرميةا  
مثةةل ) األحيةةام المائيةةة مةةن اب ن  نةةاو لنواعةةنال ل .(8111عمةةن السمسةةمة الغ ائيةةة والحيةةاة البريةةة )العمةةر،   ةةاترثير عةةن اعةةداد ا فضةةاب 

تستطيا العيش ف  ميةا  نهةر الخوصةر  (دخمت نلن العرا  لغرض السيطرة البايولوجية عمن البعوضالت  ل سمكة البعوض الكمبوزيا
 .(0988وكسجين )السراج، ا ا من األفيها وقمة محتو الحرارة  رغم تباين درجة

ا  لتصةةريص ميةة تتنةةاقص بشةةكل كبيةةر كميةةة الميةةا  فةة  نهةةر الخوصةةر بعةةد انتهةةام موسةةم األمطةةار وبةة لو يتحةةول نلةةن مجةةرم
بواسةةطة الكائنةةات الحيةةة الدقي ةةة و ةة ا  تتحمةةلتحتةةو  عمةةن مركبةةات عضةةوية  التةة . الصةةناعية والزراعيةةةالصةةرص الصةةح  والمخمفةةات 

 وبالتال  موتها.األسماو  مما يؤثر عمن األحيام المائية بضمنها ف  المامالم ا  األوكسجين  ويتطم  استها
، ؛ بةةال ورخةةرون8117صةةطفن وجةانكير، ؛ م0999؛ الةةراو ، 0985الدراسةات التةة  قةةام بهةا كةةل مةةن )نعةوم،  لظهةرت نتةةائ 

المةةةواد العضةةةوية والعسةةةرة الكميةةةة والكبريتةةةات  ( زيةةةادة تركيةةةز8107؛ الصةةةفاو  والمعاضةةةيد ، 8104؛ التمةةةر، 8119؛ عمةةة ، 8117
تعمةةل عمةةن تخفيةةص  ةة   المموثةةات  نهةةر دجمةةة ميةةا يةةدة وسةةرعة جريةةان والفوسةةفات والنتةةرات، نال ان عمميةةة التن يةةة ال اتيةةة والتهويةةة الج

 (.8103وانتشار ا )السراج، 
وت يةيم الواقةا ميةا  نهةر دجمةة وم ارنتهةا مةا صةر نهةر الخو  لميةا  دراسة الخصةائص الفيزيوكيميائيةةة نلن يتهدص الدراسة الحال

فةةة  مدينةةةة  مميةةةا  الخةةاملوكةةة لو مةةةدم صةةاحيته كمصةةةدر األسةةماو  متةةةه لمعيشةةةة األحيةةام المائيةةةة بضةةةمنهامومةةدم ماالبيئةة  لمنهةةةر 
 .الموصل

 منطقة الدراسة
 :وكما يرت شممت منط ة الدراسة ثاث مواقا 

 .م  بميا  نهر دجمةنهر الخوصر قبل الت ا الموقا األول: ميا 
 ميا  نهر دجمة قر  الجسر الحديد . ما ميا  نهر الخوصرالموقا الثان : منط ة الت ام 

 من ميا  نهر دجمة.ت ريباب متر  851الموقا الثالث: منط ة ما بعد االلت ام بمسافة 
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 ق العملائالنمذجة وطر 
وبمعةدل نمةو ج واحةد  2018 حزيةران لغايةةو  2017 رين الثةان تشةقا الثاثة ابتدامب من شةهر اتم جما عينات الميا  من المو 

تةةةم قيةةةاس درجةةةة حةةةرارة الميةةةا  ح ميةةةا  (APHA, 1998باالعتمةةةاد عمةةةن الطةةةر  الةةةواردة فةةة  ) الفحوصةةةات التاليةةةة: ولجريةةةت شةةةهرياب.
، بوحةدة Turbidity meterت ةدير العكةورة لعينةات الميةا  باسةتخدام جهةاز ، درجةة سةيميزية 0-50باسةتخدام محةرار زئب ة  مةدرج مةن 

Nephelometric Turbidty Unit (NTU)،  بوحةةةةدة  قيةةةاس التوصةةةيل الكهربةةةائ  لعينةةةات الميةةةا  باسةةةتخدام جهةةةاز ح مةةة
بعةةد ضةةبط ومعةةايرة الجهةةاز باسةةتعمال  PH Meterجهةةاز  الميةةا  باسةةتخدامقيسةةت الدالةةة الحامضةةية لعينةةات ، )مايكروسيمينز/سةةم(

تثبيت األوكسجين الم ا  بالمحاليل ال ياسةية ح ميةا اعتمةادب عمةن طري ةة وينكمةر  تم ،4,7,9امضية المحاليل المنظمة  ات قيم دالة ح
اسةتخدمت  ثةم ف ةد تةم تحضةين العينةة لمةدة خمسةة ليةام المتطمة  الحيةو  لمةا ،بوحدة )ممغم/لتر( ،  Azid modificationالمحورة 
طري ةة التسةحي   رة الكميةة بداللةة كاربونةات الكالسةيوم باسةتخدامتةم حسةا  العسة ،بوحةدة )ممغم/لتةر( ، Azid modificationطري ةة

Titration method  الصةوديوم ضةد اثيمةين ثنةائ  األمةين ربةاع  حةامض الخميةو ثنةائEthylene  diamine tetra acetic 

acid disodum (Na2EDTA)،  تم ت دير ايون النترات بالطري ة الفو  بنفسجيةUltra-violet األشةعةز مطيةاص باسةتخدام جهةا 
، ا  تةةم قيةةاس Ultra Violet / Visible Spectrophotometer. LKB, Biochrom فةةو  البنفسةةجية والمرئيةةة الضةةوئ 

تةم ت ةدير  ،بوحةدة )ممغم/لتةر( ،ال ةرامتيننةانوميتر واخة  الفةر  بةين  275نةانوميتر و 220االمتصاصية لكةل عينةة عنةد طةول مةوج  
عنةةد  Spectrophotometerاالمتصاصةةية بجهةةاز  وقيسةةت ،Stannous Chloride صةةديروز االورثوفوسةةفات بطري ةةة كموريةةد ال

قيسةت  Turbidimeteric Method تم ت دير ليونات الكبريتةات بطري ةة الكةدرة .لتر( بوحدة )ممغم/ ،نانوميتر 690الطول الموج  
 نةةانوميتر بوحةةدة )ممغةةم/ 420مةةوج   عنةةد طةةول Spectrophotometerالضةةوئ  كميةةة الضةةوم المشةةتت باسةةتخدام جهةةاز المطيةةاص

  .لتر(

 
 (Google Earth) (الموقع الثالث-3، الموقع الثاني -2، الموقع األول-1يبين مواقع الدراسة ) :1الشكل 
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 اسةيوضح الحدود الدنيا والعميا لممتغيرات الفيزيائية والكيميائية في المواقع الثالثة خالل فترة الدر :1الجدول 
 

 عالمواق
 المتغيرات

 الموقع الثالث الموقع الثاني الموقع األول
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean 

 19.5 26 14 19.58 26.7 13 21 27 15 (°المياه )م حرارةدرجة 
 N.T.U 26.9 49.0 37.95 7.0 10.5 8.75 4.3 6.4 5.35    العكورة

E.C 460.5 475 446 662.5 709 616 960 1016 904 مايكروسيمنز/سم 
pH 6.9 7.4 7.15 7.3 7.6 7.45 7.7 7.8 7.75 

D.O )7.15 7.4 6.9 5.9 6.8 5.0 3 4.0 2 )ممغم/لتر 
BOD5 )3.45 3.8 3.1 15.55 16.5 14.6 43.15 50.1 36.2 )ممغم/لتر 

 289 298 280 349.5 379 320 468.5 480 457 العسرة الكمية )ممغم/لتر(
 0.40 0.41 0.39 0.52 0.63 0.41 1.025 1.32 0.73 (النترات )ممغم/لتر

 0.11 0.13 0.09 0.305 0.33 0.28 1.46 1.60 1.32 الفوسفات )ممغم/لتر(
 28.1 29.8 26.4 32.25 33.8 30.7 38.15 44.1 32.2 الكبريتات )ممغم/لتر(

 

 النتائج والمناقشة
 .خال فترة الدراسةالمواقا الثاثة  ف عمن عينات الميا    اؤ نجراتم كيميائية الت  ( نتائ  الفحوصات الفيزيو 0)الجدول  يبين

نهةار السائمة المصةرفة نلةن األالفضات  قيم نظيراتها منتجاوزت قد نهر الخوصر  منط ةالموقا األول المتمثل بان اغم  ال يم ف  
ثالةةث ضةةمن المواصةةفات العراقيةةة لحمايةةة الالموقةةا النتةةائ  ان جميةةا الخصةةائص فةة   لظهةةرتفةة  حةةين  العراقيةةة محةةدداتالوحسةة  

 .(0991)عباو ،  م0969ل( لعام 0 -85الموارد الطبيعية من التموث رقم )
 درجة حرارة الماء
 ن  يعد نهر الخوصر مةن البيئةات المتباينةة الحةرارة ،(8)الشكل °( م87-05)درجة الحرارة ف  الموقا األول بين  تراوحت قيم

لن درجة حرارة الميا  تترثر بدرجة حرارة  لظهرتيوم  ف  درجات الحرارة ن  ان اغم  الدراسات العراقية ويرجا السب  نلن التغاير ال
سب  قمةة نشةاط األحيةام المجهريةة فة  عمميةات التحمةل لممةواد  الثان  كانوناالنخفاض ف  درجات الحرارة ف  شهر  حيث ان  الهوام

 سةةب  زيةةادة نشةةاط الكائنةةات الحيةةة الدقي ةةة وبالتةةال  زيةةادة اسةةتهاوكةةان  يةةرانحز شةةهر بينمةةا ارتفةةاع درجةةات الحةةرارة فةة   ،العضةةوية
، ( ;8117Manhan, 2004)الصةفاو ، ، تتفة   ة   النتةائ  مةا مةا توصةل نليةه يةالمة ا  لتحمةل واكسةدة المةواد العضةو األوكسجين 

 .العضوية و و لن التباين ف  درجة حرارة المام لها ترثير عمن عمميات التحمل ولكسدة المواد
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 لممواقع خالل فترة الدراسة الماءحرارة درجات الحدود الدنيا والعميا لقيم  :2الشكل 

 العكورة
ل ار شةةهر فةة   الموقةةا األولفةة   لقصةةنكحةةد  (3) الشةةكلN.T.U  4991نلةةن النسةةبة  وصةةمتلمةةا فيمةةا يخةةص العكةةورة ف ةةد 

نضةافة نلةن  سة وط األمطةار الغزيةرة.كنتيجةة ل سةببها انجةراص التربةةة المموثة والمواد العال ة الت  ييبسب  تواجد المواد العضو  ونيسان
( الةة   يوضةة  م يةةاس 8)الجةةدول عنةةد م ارنتهةا مةةا المحةةددات التةة  توضةة  فةة  و  ،ارتفةاع مناسةةي  الميةةا  م ارنةةة مةةا ميةةا  نهةةر دجمةةة

ميةةا  السةةيئة حسةة  تصةةانيص الن ميةةا  نهةةر الخوصةةر ت ةةا ضةةمن ل( ناحةةظ Waterwatch, 1997صةةفام المةةام بداللةةة العكةةورة )
    الدراسة ما الدراسات وتتف  نتائ   ، بينما لوحظ انخفاض قيمة العكورة ف  الموقا الثالث بسب  عامل التخفيص واالنتشارالعكورة

سةةب  انجةةراص ي ممةةاو وبةةان الثمةةوج التةة  توصةةمت نلةةن لن العكةةورة تتةةرثر بكميةةة األمطةةار  (8103؛ السةةراج، 0999السةةاب ة )الةةراو ، 
 .ميا  نهر دجمةالتربة والمواد العضوية نلن 

 

 (Waterwatch, 1997) مقياس صفاء المياه بداللة قيم العكورة :2جدول ال
 (N.T.Uالعكورة ) الفئة
 01اقل من  ممتاز
 31-05 جيد
 31اكثر من  س م
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 دنيا والعميا لقيم العكورة لممواقع خالل فترة الدراسةالحدود ال :3الشكل 

 التوصيل الكهربائيقابمية 
لعمةن قيمةة حيةث كانةت ( 4) الشةكلفة  الموقةا األول  شةهر حزيةرانفة   اب نسةبي اب ارتفاعة التوصيل الكهربائ  قابمية قيم لظهرت

نلةةن طبيعةةة المطروحةةات السةةب  فةة   لةةو يعةةزم سةةم فةة  الموقةةا الثالةةث،  مايكروسةةيمنز/ 446 قيمةةةسةةم واقةةل  مايكروسةةيمنز/ 0186
دة تركيةةز نسةةبة نضةةافة نلةةن ارتفةةاع درجةةة حةةرارة الجةةو التةة  تسةةب  تبخةةر الميةةا  وبالتةةال  زيةةا األمةةاحالحاويةةة عمةةن لنةةواع عديةةدة مةةن 

لمواقةا قيةد ا فة  فةان قةيم التوصةيل الكهربةائ  لميةا  نهةر الخوصةر (NHVRAP, 2011) اسةتناداب نلةن مةا  كةر ، االمةاح فة  الميةا 
التوصةيل الكهربةائ  فة  الموقةا الثالةث ف ةد  قابميةة لمةا انخفةاض .(3 وح بها الستخدام الميا  )الجةدولالدراسة ت ا خارج الحدود المسم
)مشةكور، كةل مةن  اتوصةل نليهةالنتائ  التة   تتف      الدراسة ما ،اضافةب نلن طبيعة ميا  نهر دجمة يعود نلن ترثر  بعامل التخفيص

 .ف  دراستهما عمن ميا  نهر دجمة (8103؛ السراج، 8117الزامم ،  ؛8118
 
 

 (NHVRAP, 2011) عمى نوعية المياه التوصيل الكهربائي قابمية تأثير :3الجدول   
 

 قيم التوصيل) مايكروسمنز/سم( الفئة
 011-1 اعتياد 
 811-010 قميل الترثير
 511-810 متوسط الترثير
 511اكبر من  عال  الترثير
العالميةيتجاوز المحددات  835اكبر من    
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 لممواقع خالل فترة الدراسة ود الدنيا والعميا لقيم التوصيل الكهربائيالحد :4الشكل 

 الدالة الحامضية
الموقةةا األول  عنةةد 699 اقةةل قيمهةةا ت( ولوحظةة5) ( والشةةكل0)الجةةدول لميةةا  نهةةر الخوصةةر  pH قيمةةةانخفةةاض لظهةةرت النتةةائ  

مةواد حامضةية تعمةل عمةن  الت  ينت  عةن تحممهةامن المواد العضوية ف  ميا  نهر الخوصر  وجود مستوم عال  نلن  يعزم   ا االنخفاضو 
ضةةمن ال ةةيم الطبيعيةةة لمميةةا  السةةطحية  كانةةتو  798قيمةةة األس الهيةةدروجين  فةة  الموقةةا الثالةةث  ارتفعةةتض األس الهيةةدروجين ، بينمةةا خفةة

( الةة   ينةةت  عةةن تحمةةل +OHجةة ر الهيدروكسةةيل )كةة لو ( المنفصةةل عةةن حةةامض الكاربونيةةو و +Hايةةون ) وربمةةا يكةةون  لةةو بسةةب  فعاليةةة
ن خةةال مةة( 8104توصةةل نليةةه )الصةةفاو  والعسةةاص، تتفةة   ةة   الدراسةةة مةةا مةةا  ،(Wetzel, 2001)و ةة ا مةةا لشةةار نليةةه البيكاربونةةات 

فة  الت يةيم النةوع  لمفضةات السةائمة لةةواد  ( 8107)الصةفاو ،  ةوكة لو فةة  دراسةدانفيم  الةميةا  واد  يةة عمةن البيئيةة والبايولوج مادراسةته
تؤثر نسبياب عمن قيمةة الدالةة  794 -690، ن  لشار نلن لن قيم الدالة الحامضية لميا  الواد  الت  تراوحت بين عكا  شمال مدينة الموصل
 .الحامضية لميا  نهر دجمة
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 في الماء  األوكسجين المذاب
بسةةب  انخفةةاض ( 6)الشةةكل ممغم/لتةةر  8  ةة  شةةهر حزيةةران خةةالفةة  الموقةةا األول  تركيةةز لكوكسةةجين المةة ا ظهةةر لقةةل 

كنتيجةة لتحمةل المموثةات بفعةل المة ا  فة  المةام  األوكسةجينلة   ينةت  عنةه انخفةاض فة  قةيم األمةر امنسو  الميا  وزيةادة المموثةات 
  غيةةةةةةةةةةر مائمةةةةةةةةةةة لحيةةةةةةةةةةاة بعةةةةةةةةةةض األحيةةةةةةةةةةام المائيةةةةةةةةةةة اب الكائنةةةةةةةةةةات المائيةةةةةةةةةةة المحممةةةةةةةةةةة لممةةةةةةةةةةواد العضةةةةةةةةةةوية وبالتةةةةةةةةةةال  خمةةةةةةةةةة  ظروفةةةةةةةةةة

(Alam et al., 2007)،  فة  الموقةا الثالةث بسةب  التهويةة الجيةدة  ممغم/لتةر 794نلةن الم ا   األوكسجين تركيزلوحظ ارتفاع بينما
 (.Hassan, 2004؛ 8118نضافة نلن كثافة الهائمات والنباتات المائية )الام ، والخمط المستمر وسرعة التيار 

 
 االوكسجين المذاب لممواقع خالل فترة الدراسة لتراكيزالحدود الدنيا والعميا : 6الشكل  

 

ل  مصةدر مةائ  ن   ميةا  من العوامةل التة  تةؤثر عمةن نوعيةة يعد ف  المام البد من اةشارة نلن لن االوكسجين الم ا  و نا
فةة   المة ا األوكسةجين  يعتمةةد تركيةزو ، (Viggori and Hellat, 2003دوراب مهمةاب فة  تسةريا عمميةةات التحمةل العضةو  ) ؤد ية

ان  ،(Wetzel and Linkens, 2000)لمغةاز وتركيةز االمةاح ال ائبةة فة  المةام  والضةغط الجزيئة  عمةن درجةة حةرارة الميةا  المةام
عمةن الة وبان نضةافة نلةن زيةادة نشةاط األحيةام الدقي ةة فة  تحميةل األوكسةجين  عمةل عمةن ت ميةل قابميةةياالرتفاع ف  درجة حرارة المام 

 (.Sawyer and Mecarty, 1978المواد العضوية وبالتال  زيادة استهاكه )
 

 المتطمب الحيوي لألوكسجين
 BOD5 المتطمةة  الحيةةو  لاوكسةةجين تراكيةةزارتفةةاع عنةةد الموقةةا األول لدم نلةةن  المةة ا األوكسةةجين  تراكيةةز انخفةةاض نن
ضةةافات المباشةةرة اةسةةب   لةةو بوربمةةا يكةةون شةةهر حزيةةران  خةةال الموقةةا االولفةة  ممغم/لتةةر  51سةةجمت اعمةةن قيمةةة ن  ( 7)الشةةكل 

 ؛8103السةراج،  ؛8114)حسةن وحسةن،      النتائ  مةا مةا توصةل نليةه كةل مةنوتتف  لن ميا  نهر الخوصر لمفضات العضوية ن
نتةةائ  الدراسةةة  لظهةةرتمةةن ناحيةةة لخةةرم  دراسةةتهما عمةةن تةةرثير التمةةوث العضةةو  لممطروحةةات عمةةن ميةةا  النهةةر فةة  (8104التمةةر، 

فضةاب  لمميةا  والظةروص الجيةدة لمتهويةة الخمط المسةتمر بسب  ترممغم/ل 390الموقا الثالث نلن  عند BOD5 تركيزالحالية انخفاض 
 .عن عممية التن ية ال اتية لميا  نهر دجمة
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 المتطمب الحيوي لالوكسجين لممواقع خالل فترة الدراسة الحدود الدنيا والعميا لتراكيز :7الشكل 

 

 العسرة الكمية
ن  وصةمت نلةن الحةد األعمةن ( 8)الشةكلو ( 3)الجةدول نهةر الخوصةر ميةا  عسةرة جةداب  ان ميةا  اليةةالدراسةة الح ظهةرت نتةائ ل

و نلةةةن مةةةا ينجةةةرص نلةةةن الميةةةا  مةةةن مخمفةةةات صةةةناعية وبشةةةرية وزراعيةةةة وميةةةا  الصةةةرص ويعةةةزم  لةةة األولفةةة  الموقةةةا  ممغم/لتةةةر 481
ف  الفوسفاتية نضافة نلن استخدام االسمدة سية والكمسية السيول الناقمة لمتربة السطحية و وبان الصخور الجب وك لو بسب  صح ال

لن معدل قيم العسرة الكمية  من (8103 ،؛ السراج8111تتف      النتائ  ما ما توصل نليه )سعد اهلل ورخرون،  ،األراض  الزراعية
 .لميا  المصبات تزيد عن قيمتها ف  ميا  النهر

 
 لممواقع خالل فترة الدراسة بداللة كاربونات الكالسيوم العسرة الكمية لتراكيزدود الدنيا والعميا الح :8الشكل 
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  النتراتأيون 
 نشةةةاط الزراعةةة  لةةةو نتيجةةةة لموقةةةد يكةةةون ( 9)الشةةةكلاشةةةهر الدراسةةةة  خةةةال تراكيز ةةةاتباينةةةاب فةةة  فةةةرظهرت النتةةةرات ليونةةةات  لمةةةا
ن ارتفةاع تراكيةز ، لالموقةا الثالةث عنةدممغم/لتةر  1939 و عنةد الموقةا األولممغم/لتر  0938لنترات بين ا تراكيزن  تراوحت  ،والمدن 
 نهةر الخوصةرفضاب عن  لو فإن ، (Al- Lami et al., 1999؛ 8117الزامم ، زيادة التحمل العضو  )ربما يكون بسب  النترات 

فة   (Gachter et al., 2004، و  ا يتفة  مةا مةا لشةار نليةه )النتروجينيةسمدة استخدام األم فيها يمر بمناط   ات طابا زراع  يت
 .دراستِه عمن انت ال النترات من التربة نلن الميا  السطحية

 
 النترات لممواقع خالل فترة الدراسةأيونات  لتراكيزالحدود الدنيا والعميا  :9الشكل 

 

  االورثوفوسفاتأيون 
واقةل تركيةز كةان فة   ،(01) الشةكل عنةد الموقةا األولممغم/لتةر  096 ولهةا  ة تركيزفكان اعمن  ال ائبةفوسفات الليونات لما 

الفوسةفاتية لتسةميد  سةمدةاألفيهةا تستخدم  ويعزم  لو نلن مرور نهر الخوصر بمناط  زراعية واسعة لتر ممغم/ 0.09الموقا الثالث 
، ضات البشرية والصناعية ومساحي  الغسيل الت  ترمن من التجمعات السةكنيةالفو المغ يات النباتية افة نلن نض األراض  الزراعية

( عنةد دراسةتهم لمتةرثيرات السةمبية لميةا  نهةر الخوصةر عمةن ميةا  نهةر 8118تتف      النتائ  ما ما توصل نليه )السنجر  ورخرون، 
 .دجمة
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 لممواقع خالل فترة الدراسةالذائبة أيونات الفوسفات  لتراكيزالحدود الدنيا والعميا  :11الشكل 

  الكبريتاتأيون 
وربمةةا يعةةزم  لةةو نلةةن  لتةةر ممغةةم/ 4490 ن  بمغةةتاألول  الموقةةا عنةةد تركيز ةةاارتفةةاع ( 00)الشةةكل  لكبريتةةاتانتةةائ   لظهةةرت

 األسةةمدةام ، نضةةافة نلةةن اسةةتخدتةةات ال ائبةةة فةة  الميةةا  الطبيعيةةةلمكبري اب مباشةةر  اب تعةةد مصةةدر  الطبيعةةة الجبسةةية لمصةةخور الرسةةوبية التةة 
ممغةم/ لتةر عمةن  8694 ،3197لما فة  الموقةا الثةان  والثالةث ف ةد كةان تركيز ةا ،وخصوصاب ف  موسم الزراعة الحاوية عمن الكبريتات

نن ارتفةاع تركيةز الكبريتةات  (Hassan, 2004؛ 8116سةممان، ؛ 8114طمةو، )تتف      النتائ  ما ما لشار نليه كل مةن  ،التوال 
 .سببه الطبيعة الجبسية لمصخور ال ائبة ف  المام

 
 أيونات الكبريتات لممواقع خالل فترة الدراسة لتراكيزالحدود الدنيا والعميا  :11الشكل 
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 االستنتاجات 
حيث  0967( لسنة 0  -85عن مثياتها ف  ميا  نهر دجمة لممواصفات العراقية رقم ) نهر الخوصر المموثات ف  تراكيزتجاوزت  -0

 ا  رديئة وضعيفة.يوب لو صنفت عمن لنها معسرة  اب ميا  نضافة نلن كونها لكوكسجين ازدادت المواد العال ة والمتطم  الحيو 

 .0967( لسنة 0ل -85اقية لحماية الموارد المائية ورقم )التزال ميا  نهر دجمة ف  مدينة الموصل ضمن المواصفات العر  -8

 التوصيات

الجةاموس ن  السةيما و  عمن جةانب  نهةر الخوصةر ف  فصل الصيص كتربية الحيوانات الت  تتمالممارسات الخاطئة  العمل عمن ننهام -0
 تعمل عمن زيادة تراكيز المموثات.

 نهر الخوصر ف  المجاالت المختمفة. ستفادة من ميا حول المعالجة الحيوية لغرض االنضافية نجرام دراسات  -8

 معالجة ميا  نهر الخوصر قبل طرحها نلن المسطحات المائية ةزالة المموثات غير المرغو  فيها. -3

 .بين المواطنين من خال دوائر البيئة ف  المحافظة وك لو وسائل اةعام نشر الوع  البيئ  -4

 

 العربية المصادر
(. ت يةيم نوعيةة مطروحةات فضةات واد  عكةا  وترثير ةا عمةن 2007سعيد، محمةد احمةد ) ؛تمر، مصع  عبد الجبارال ؛بال، عادل عم 

 .60-46 ،(1)51 .مجمة  ندسة الرافدين .نهر دجمة ف  مدينة الموصل
مجمةة  .ة الموصةل(. ت يةيم نوعيةة مطروحةات فضةات واد  الةدنفيم  وترثير ةا عمةن نهةر دجمةة فة  مدينة2014التمر، مصع  عبةد الجبةار )
 .93-82 ،(4)22 .عموم الرافدين

مجمة جامعة بابةل/  .محافظة النجص -(. ت ييم التموث العضو  لنهر الفرات/ منط ة الكوفة2004حسن، حسين حميد ) ؛حسن، سعد عزيز
 .782-775 ،(3)9 .العموم الصرفة والتطبي ية

 ،(1)2 .فة  مدينةة الموصةل، مجمةة ابحةاث البيئةة والتنميةة المسةتدامة (. بعض مظا ر التموث ف  نهر دجمةة1999الراو ، ساطا محمود )
86-96. 
، (10)2 .مجمةة الرافةدين الهندسةية .(. ت ةدير كميةة الرسةابات المترينةة مةن حةوض الخوصةر2002انةس محمةود ) ،رشةيد ؛رفي ، حميد رشيد
1-10. 

 .26-19 ،(3)3 .مجمة جامعة    قار .ئية لميا  نهر الغراص(. التغيرات الشهرية لبعض العوامل البي2007الزامم ، طال  فمي  حسن )
، رسةالة Gambusa Affinis(. بعةض نةواح  التةرقمم الكيميةائ  الحيةات  لمحةرارة فة  سةمكة البعةوض 1988السةراج، ايمةان سةام  ياسةين )

 جامعة الموصل. -ماجستير، كمية العموم
ة بالمخمفةات المختمفةة ضةمن مدينةةة الموصةل وترثير ةا فة  عةدد مةن األسةةماو (. دراسةة تمةةوث نهةر دجمة2013السةراج، نيمةان سةام  ياسةين )

 لطروحة دكتورا  كمية العموم، جامعة الموصل، العرا . .المحمية
(. دراسةةة تةةرثير خةةزان حمةةرين عمةةن ضةةعص 8111عمةةاد الةةدين عبةةدالهاد  ) ،المختةةار  ؛صةةباح فةةرج  ،باصةةات؛ حسةةن عمةة  لكبةةر ،سةةعداهلل

 .896-878 ،(8)1 .يالن. مجمة ديالنخصائص الميا  ف  نهر د
 عمان، االردن. -(. اساسيات عمم البيئة والتموث، دار اليازورد 2006السعد ، حسن عم  )
اطروحةة  .العةرا  -(. دراسةة بيئيةة لةبعض المموثةات المحتممةة فة  نهةر الفةرات بةين سةدة الهنديةة ومدينةة الكوفةة2006سممان، جاسم محمد )

 جامعة بابل. -دكتورا ، كمية العموم
(. التةةرثيرات السةةمبية لميةةا  نهةةر الخوصةةر عمةةن نهةةر دجمةةة فةة  8118النعيمةة ، حةةازم جمعةةة )؛ خطةةا ، محمةةد فةةوز ؛ السةةنجر ، مةةازن نةةزار

 .55-40 ،(0)8 .المجمة العراقية لعموم األرض .منط ة المص 
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مطروحةةة مةةن مدينةةة الموصةةل وترثير ةةا عمةةن نوعيةةة دراسةةة كميةةة ونوعيةةة لمفضةةات السةةائمة ال .(2007الصةةفاو ، عبةةد العزيةةز يةةونس طميةةا )
-1.حزيةران 6-5وقةائا المةؤتمر العممة  األول لمركةز بحةوث البيئةة والسةيطرة عمةن التمةوث، جامعةة الموصةل  .ميا  نهةر دجمةة

10. 
الةدانفيم  وتةرثير   (. دراسةة بيئيةة وبيولوجيةة لمفضةات السةائمة فة  واد 2014العسةاص، از ةار يةونس )؛ الصفاو ، عبةد العزيةز يةونس طميةا

 عمن نوعية ميا  نهر دجمة جنو  مدينة الموصل. م بول لمنشر ف  مجمة التربية والعمم.

(. الت يةةيم النةةوع  لمفضةةات السةةائمة لةةواد  عكةةا  شةةمال 2017المعاضةةيد ، عةةام طمعةةت حسةةين )؛ طميةةا ، عبةةد العزيةةز يةةونسالصةةفاو 
 .20-14 ،(12)22 .صرفةمجمة تكريت لمعموم ال .الر  ألغراضمدينة الموصل 
 .مجمةة العمةوم والهندسةة .(. تحديةد المموثةات فة  ميةا  ينةابيا واد  ح ةان ودراسةة ترثير ةا عمةن نهةر الفةرات2004طمو، محمد عبد الكةريم )

1، 61-75. 
جامعةة  ،والبحث العممة  العال  وزارة التعميم ".فحوصات المام -الهندسة العممية لمبيئة" .(0991) محمد سميمانحسن، عباو ، سعاد عبد و 
 ، العرا .الموصل
-17 ،(4)51 .مجمةة  ندسةة الرافةدين .وليةة لةهلخوصةر عمةن نهةر دجمةة والمعالجةة األ(. ترثير نوعية ميةا  نهةر ا2009عم ، ميادة حازم )
27. 

 .223دار وائل لمنشر، عمان، االردن،  .(. التموث البيئ 2000العمر، مثنن عبد الرزا  )
-29 ،(2)1 .مجمةة ال ادسةية .(. ترثير الميا  الث يمةة والصةناعية لمدينةة السةماوة عمةن تمةوث ميةا  نهةر الفةرات2002م )مشكور، سام  كاظ
38. 

(. التبةةةاين النةةةوع  لمةةةوقعين عمةةةن نهةةةر دجمةةةة ضةةةمن مدينةةةة الموصةةةل، مجمةةةة عمةةةوم 2007جةةةانكير، منةةةن حسةةةين )؛ مصةةةطفن، معةةةا  حامةةةد
 .124-111 ،(1)51 .الرافدين

 .136رسالة ماجستير، كمية الهندسة، جامعة الموصل،  .(. ترثير مطروحات مدينة الموصل عمن نهر دجمة1985ك  )نعوم، جوزيص ز 
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