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  لملخصا

ـ   هذه الدراسة على مياه نهر دجلة للمسافة بين مدينة الموصل وناحية حمام العليل               أجريت  ةبواقع اربع

  2011   الـى شـهر حزيـران       2010 طول النهر بداية من شهر تشرين الثاني      مواقع لمدة ثمانية اشهر على      

  .خواص نهر دجلةشملت الدراسة قياس بعض 

 سجلت  إذلتر  / ملغم (2.63-8.13) وأظهرت نتائج الدراسة أن قيم األوكسجين المذاب قد تراوحت ما بين          

ني وأعلى قيمة سجلت في الموقـع       لدى خروج النهر من مدينة الموصل في تشرين الثا        ) 1(أدنى قيمة للموقع    

  .في ناحية حمام العليل في شهر نيسان) 4(

 سجلت أدنـى قيمـة فـي        إذلتر  /ملغم (1.93-17.2) مابينلالوكسجين  وتراوحت قيم المتطلب الحيوي     

  .في شهر نيسان) 1(المقابل لقرية الجماسة في شهر حزيران وأعلى قيمة سجلت في الموقع ) 2(الموقع 

 سجلت أدنى قيمة    إذ. لتر/ ملغم (0.40-1.59) الدراسة أن قيم النترات قد تراوحت ما بين       بينما أظهرت   

عند خروج النهر من    ) 1(المقابل لقرية لزاكة في شهر حزيران وكانت أعلى قيمة في الموقع            ) 3(في الموقع   

  .مدينة الموصل والمقابل لقرية البوسيف في شهر نيسان

في ) 2(حيث كانت أقل قيمة في الموقع       . لتر/ ملغم (0.21-1.25) ينوفوسفات ما ب  ثوتراوحت قيم األور  

  .في شهر نيسان) 1( الموقع  شهر كانون الثاني وأعلى قيمة سجلت في

لتر وكانت أوطأ قيمة عند     /ملغم) (74-114)  تراوحت قيم الكبريتات للمواقع المدروسة ما بين       في حين 

 حيث   في شهر حزيران   ) 4(حمام العليل   مة كانت في موقع     خروج النهر من المدينة في شهر نيسان وأعلى قي        

  .تكثر العيون الكبريتية في هذا الموقع
  

  ، الملوثات العضوية، االوكسجين المذاب، المتطلب الحيوي لالوكسجين دجلةنهر :الكلمات الدالة
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ABSTRACT 

       This study was conducted on the river Tigris between Albo-Sayf  and Hammam Al-
Aleel, on four positions stretching along the river for eight months started from November 
2010 to June 2011. The study concluded measurement of some biological factors. 
       The results showed that the dissolved oxygen value ranged between (2.63- 813) mg/L, 
the minimum value was recorded at station of Albo-Sayf at downstream Mosul city at 
November while maximum value recorded on station 4 Hamam Al-Aleel at April.  
       The range value of biological oxygen demand (BOD5) ranged between (1.93- 17.2) 
mg/L the minimum value recorded at station 2 Jamasa village at June  while the maximum 
value recorded at station 1 Albo-Sayf at April. 
       While the research showed that the value of nitrate ranged between (0.40- 1.59) mg/L 
the minimum value was at station 3 Lazaga village at June While the maximum value at 
station 1 Albo-Sayf at April. 

The value of orthophosphate ranged (0.21- 1.25)mg/L the minimum value at station 2 
Jamasa village while the maximum value at station 1 Albo-Sayf at April. 

Although the value of Sulfate range (74- 114) mg/L the minimum value at station 1 
Albo- Sayf at April , while the maximum value at station 4 Hammam Al-Aleel where there 
are many water sulfur springs at this station. 
 

Keywords: tigris river, organic pollutants, dissolved of oxygen, biochemical oxygen  
demand. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المقدمة

على تنقيـة  الماء قدرة ل }وجعلْنَا ِمن الْماء كُلَّ شَيٍء حي{كما في قوله تعالى الماء هبة من اهللا عز وجل     

لمحللـة للمـواد   نفسه بنفسه مما يعلق به من ملوثات وبمساعدة العوامل البيئية ووجود األحيـاء المجهريـة ا         

وإن مشكلة تلوث المياه ) 2001السنجري،  (Self Purification) التنقية الذاتية(العضوية بعملية يطلق عليها 

المشاكل الرئيسية التي تواجه العالم وأضحت هذه المشكلة على درجة عالية من الخطورة نظـراً               من  أصبحت  

 اللـذين و السكاني في المدن الكبيرة والتطور الصناعي        ارلالنفجلتزايد حجمها واتساع نطاقها الجغرافي نتيجة       

  ).1984 السعيد،( أهم األسباب التي أدت الى اختالل التوازن البيئي من دانيع
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ة من أبرزها   ي المصادر المدن  وتعدطرح في نهر دجلة أنواع عديدة من الملوثات ومن مصادر مختلفة            ت

على الملوثات  مياه الصرف الصحي    تحوي  إذ   ،لجة قبل طرحها  وأكثرها تأثيراً في النهر وذلك لعدم وجود معا       

 آخر من ملوثات ميـاه نهـر        اًضالت الصناعية فهي تشكل مصدر    فالعضوية والالعضوية والميكروبية، أما ال    

كما يحمل نهـر دجلـة      أبرزها المعادن الثقيلة    دجلة لما تحتويه من كميات كبيرة وأنواع عديدة من الملوثات           

 ؛1989 ،يعل( الملوثات النتروجينية والفسفورية والمبيدات المستخدمة في األنشطة الزراعية          كميات كبيرة من  

  ).2001السنجري، 

لوث مياه نهر دجلة ببعض الفضالت الصناعية والسكنية جنوب مدينة الموصل           تأن  ) 1999 ع،يطل( ذكر

ر واضح لهذه الفضالت على     وجود تأثي   الدباغة والخميرة وأشارت الدراسة الى     معمليوخصوصاً مطروحات   

بسبب ارتفاع في الحمـل     ذلك   ينخفض تركيز األوكسجين المذاب في الماء بشكل كبير و         إذث مياه النهر    يتلو

  .العضوي

الى أن كثرة استخدام المياه لألغراض المختلفة وشـحة سـقوط            (2007) وطليع (2000)وأشار النعمة   

صريف مياه نهر دجلة مع استمرار طرح الفضالت السائلة         نوات األخيرة أدت الى انخفاض ت     ساألمطار في ال  

. الى النهر مما زاد في تردي نوعية مياه نهر دجلة وهذا ينذر بمشاكل بيئية يصعب السيطرة عليها مـستقبالً                  

من مدينة الموصل    المؤثرة على نوعية مياه نهر دجلة عند خروجه           بعض العوامل البيئية   تقديرهدف الدراسة   

  .ام العليلالى منطقة حم

  ق العمل ائالمواد وطر

  )وصف الموقع(

 وانتهاءاً  عند قصبة البو سيف    مدينة الموصل    مغادرتهنهر دجلة بعد    على   مواقع   ةشملت الدراسة أربع  

  :الخارطة أدناه بالموقع األخير في ناحية حمام العليل كما في 
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  )2008 عدو،( ، خارطة توضح مسار نهر دجلة بين الموصل وحمام العليل
 
 يصب فـي هـذا الموقـع    إذمثل مياه نهر دجلة جنوب مدينة الموصل والمقابل لقرية البوسيف ي): 1(الموقع  

فـي   يصاحبها قلةالفضالت المنزلية والصناعية وغيرها ويالحظ أن مياه النهر في هذا الموقع بطيئة الجريان           

  .منسوبال

كم ويالحظ هنا كثرة    ) 5(مسافة  ) 1(لموقع عن الموقع رقم     المقابل لقرية الجماسة حيث يبعد هذا ا      ): 2(الموقع  

  ).1(النباتات النامية على جانبي النهر وكانت مياه النهر هنا أسرع قليالً من الموقع 

كم تقريباً عن   ) 5( نالحظ أن جريان مياه النهر كانت سريعة ويبعد مسافة           -: المقابل لقرية لزاكة   ):3(الموقع  

  ).2(الموقع 

بعدما تصب مياه الينابيع الحارة فـي نهـر دجلـة           موقع حمام العليل المقابل لتل السبت وتحديداً        ): 4(الموقع  

  ).3(كم عن الموقع ) 8(ويبعد مسافة 

بولي اثيلين سعة   ال  من  من كل موقع حيث يتم أخذ العينة بوضعها في قنانٍ          مكررات 3 أخذ   تم:  جمع العينات 

مشار اليها من   ق المتبعة في ادناه     ائطرالالتالية علما بان جميع      قياساتال تم اجراء    هاوبعد لتر   2.25كل منها   

   American public Health Association) (APHA 1998 قبل هيئة الصحة العالمية 

 Azide modificationكلر المحورة ناستخدام طريقة ويب DO (Dissolved Oxygen(األوكسجين المذاب . 1

methodلمذاب لقياس األوكسجين ا.  

تم تقدير المتطلب الحيـوي   : BOD5 (Biochemical Oxygen Demand(المتطلب الحيوي لألوكسجين . 2

 Phosphateالمـنظم  الفوسـفات  محلول ويك ومحلول كلوريد الصوديوم  الحديدلألوكسجين باضافة كلوريد

buffer solution  ومحلول كبريتات المغنيسيوم للقناني الخاصة لقياس)BOD5 (باع طريقـة التخـافيف   وات

  .م لمدة خمسة أيام 20والتحضين للعينات بدرجة . للعينات الملوثة

باسـتخدام المطيـاف     يةوقياس االمتـصاص  . تم قياس كمية النترات بطريقة االندول      : Nitrateالنترات  . 3

  .تري نانوم395 الطول الموجي دعن CECIL 7200الضوئي من النوع 

وقيـاس  المولبديت والتي تعطـي لونـاً ازرق        وذلك باتباع طريقة     : Orthophosphateوفوسفات  ثاألور. 4

  .  نانوميتر690متصاص عند الطول الموجي اإل

 Gravimetric method with ignition ofتم قياسها باتباع طريقة حرق الراسب الوزنيـة   : الكبريتات. 5
residue  

   المناقشة النتائج و

  :(DO)  المذاب األوكسجين-1

). 1(لتر كما في الجدول   /م ملغ (2.63-8.13) وحت قيم األوكسجين المذاب للمواقع المدروسة ما بين       ترا

شهر تشرين الثاني وهذ يعود الـى الكـم الهائـل           ل) 1(لتر في الموقع    / ملغم (2.63) إذ سجلت أدنى قيمة لها    
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 يعود الى نشاط األحيـاء      في نهر دجلة وقد   والالعضوية المستهلكة لالوكسجين    المطروح من المواد العضوية     

المجهرية المحللة للمواد العضوية والتي يزداد نشاطها وكان ذلك على حساب األوكسجين المذاب في المـاء                

 وقد يعود ذلك    نيسانشهر  ل 4 و   3وسجلت أعلى قيمة لكل من الموقعين       ). 2003،  الجهصاني ؛ 1987خلف،(

 خفيـف الل هذا الشهر والتي يحصل خاللها عامل الت        من سد الموصل خ    المصرفةزيادة كمية مياه نهر دجلة      

ونالحظ أيضاً عـدم     .بانخفاضها يحصل رفع مستوى األوكسجين المذاب     للملوثات العضوية لنهر دجلة والتي      

 على التـوالي    )7.57 و   7.67 ( إذ كانت القيم   3 و   2 للموقعين لقيم األوكسجين المذاب     معنويةوجود فروقات   

أن هنـاك   الى  ) 1980 آخرونصالح و (نهر دجلة وكما اشار        االوكسجين في مياه     فرصة ذوبان  لكثرةنتيجة  

 عمليـة البنـاء  وللميـاه   فرصة ذوبان الهواء في الطبقة الـسطحية  عوامل مؤثرة في كمية األوكسجين منها     

 6.63 (وكانتـا  4 و3  لكال الموقعين معنويةالحظ عدم وجود فروقات يو. الضوئي والتنفس وأكسدة الفضالت   

 (2.87-7.38) قد تراوحـت مـا بـين      ـعدالت ف ـبة للم ـ أما بالنس  في شهر حزيران  على التوالي   ) 6.47و  

وأقل قيمـة   .  نتيجة اللتقاء أفرع النهر وزيادة في سرعة جريانه        3لتر حيث بلغ أعلى معدل في الموقع        /ملغم

خر هو   الملوثات العضوية واآل   وهذا يعود لعاملين أحدهما الكم الهائل المطروح لمختلف       ) 1(كانت في الموقع    

 4 و   2قعين  الحظ أيضاً عدم وجود فروقات معنوية في المعدالت للمو        كما ي  .جريان النهر في هذا الموقع    بطء  

 .نهر دجلـة  لمياه   والتنقية الذاتية لتر على التوالي وهذا يعود لعاملي التخفيف        /ملغم) 6.78 و   6.81( كانتا   إذ

ع الرشيدية قبل مدينة الموصل أعلى معدل لقيم األوكسجين المـذاب ويبلـغ             أن موق  (2010)والحظ الحمداني   

ونالحظ أن  في هذا الجدول    د مياه الفضالت المصرفة الى نهر دجلة        وجو الى قلة    عزاهوالذي  ) لتر/ملغم 7.6(

 أثيرت وهذا يعود الى     ،)لتر/م ملغ  2.87 (معدل قيم األوكسجين لموقع البوسيف قد أعطى نتيجة واطئة وبلغت           

 اسـتهالك االوكـسجين     على حـساب  بواسطة االحياء المجهرية    تحللها  بالتي  الى النهر و  الفضالت المصرفة   

 و  1999ع  يطل( أنها كانت متقاربة لما توصل اليه العديد من الباحثين ومنهم            ةالدراسة الحالي المذاب واظهرت   

  .)2009   و العساف2003 الجهصاني

  

  )لتر/ ملغم(ذاب قيم االوكسجين الم : 1الجدول 

  

  المعدل  حزيران  نيسان  كانون الثاني تشرين الثاني األشهر/الموقع
1 2.63 h 3.17 g 2.83 hg 2.83 hg 2.87 c 
2 6.73 de 5.67 f 7.67 b 7.17 c 6.81 b 
3 7.20 c 7.57 b 8.13 a 6.63 e 7.38 a 
4 5.50 f 7.0 dc 8.13 a 6.47 e 6.78 b 

  . تمثل القيم ذات الفرق غير المعنويde ،dc ،hgالحروف . مثل القيم ذات الفرق المعنوي  تa ، b ،c ،d ،fالحروف 
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  قيم االوكسجين المذاب : 1الشكل 

  :(BOD5)الحيوي لألوكسجين  المتطلب -2

يعطي داللة على كمية االوكسجين المستهلكة من قبل االحياء المجهرية لهضم وتفكيك المواد العضوية              

أن إذ  في مياه األنهار والمياه الملوثة على اختالف انواعها         عضوية الموجودة   الالك قسم من المواد غير      واسته

المادة العضوية وعكسياً مع تركيـز      كمية  تتناسب طرديا مع    وعلى العموم   قيمة المتطلب الحيوي لالوكسجين     

ن القيم للمواقـع المدروسـة قـد    أالى ) 2(تشير النتائج في الجدول . )Weiner, 2000(األوكسجين المذاب 

لشهر حزيران ومن المالحظ أن     ) 2( سجلت أدنى قيمة في الموقع       إذ. لتر/ ملغم (1.93-17.2)تراوحت ما بين  

) 1(وسجلت أعلى قيمة للموقع      .لم تكن هنالك فروقات معنوية خالل فترة الدراسة       ) 2(جميع القراءات للموقع    

علـى  والتـي تعمـل     ذه المياه وما تحويه من فضالت عـضوية         لشهر نيسان ويعود سبب ذلك الى طبيعة ه       

استهالك االوكسجين المذاب بوجود االحياء المجهرية وبالتالي يحصل رفع للمتطلـب الحيـوي لألوكـسجين              

الـى نفـس   ذلـك  بقراءات المواقع االخرى ويرجـع      مقارنة  كانت مرتفعة    )1(قيم الموقع   جميع  ويالحظ أن   

موقع البوسيف اعلـى     اعطى   إذ ،)2010 وهذا يتفق مع ما توصل اليه الحمداني      (األسباب التي ذكرت اعاله     

كانت أعلى  ) 3(ونالحظ ان قراءات الموقع     . قيمة للمتطلب الحيوي لالوكسجين واقل قيمة لالوكسجين المذاب       

يـة   حدوث زيادة في كمية المياه الجار       الى لتر وقد يرجع ذلك   /ملغم (4.87)قيمة في شهر نيسان حيث كانت         

لم يالحظ اية   كميات كبيرة من الطمى اضافة الى المواد العضوية بينما          لخالل موسم االمطار وحدوث جرف      

فكانت جميع القراءات متقاربة ولـم يكـن        ) 4(اما الموقع   .  القراءات االخرى لهذا الموقع    فروقات معنوية في  

  .هناك فروقات معنوية
  

  .)لتر/ ملغم(قيم المتطلب الحيوي لألوكسجين :  2الجدول 

  المعدل  حزيران  نيسان  كانون الثاني تشرين الثاني االشهر/الموقع
1  16.2 a  12.0 b 17.2 a 12.7 b 14.53 a 
2 2.20 f 2.63 ef 2.20 f 1.93 f 2.24c 
3 2.53 ef 2.06 f 4.87 c 2.13 f 2.90 b 
4 3.23 def 3.60 cde 4.0 cd 2.73 def 3.39 b 

2.87
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  . تمثل القيم ذات الفرق غير المعنويde ،dc ،hg ، cde ،def ، efالحروف .  تمثل القيم ذات الفرق المعنوي a ، b ،c ،fالحروف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  قيم المتطلب الحيوي لألوكسجين : 2الشكل 

. رلميـاه االنهـا   ) Hynes،1974( التي اعطاها موقع البوسيف سيئة حسب تـصنيف          BOD5وتعد قيم    

  و   2006  و الـشاهري،      2005اني،  ي واالر 2001السنجري،  (وتقارب نتائج الدراسة لما توصل اليه كل من         

  )2010الحمداني، 

NO3)  النترات-3
-):  

) 3( سجلت أدنى قيمة للموقع      إذلتر  /ملغم (0.40-1.59) تراوحت قيم النترات للمواقع المدروسة ما بين       

عود ذلك لعاملي التخفيف والتنقية الذاتية إضافة الى كثرة وجود النباتات           لشهري كانون الثاني وحزيران وقد ي     

على حافتي النهر وعلى حواف الجزر الصغيرة المنتشرة وسط النهر وكانت أعلى قيمة فـي الموقـع                 النامية  

ويالحظ عدم وجـود     .لشهر نيسان وقد يعود ذلك الى زيادة منسوب مياه نهر دجلة خالل موسم األمطار             ) 1(

لوحظ عدم وجود فروقات معنويـة  ) 4(وفي الموقع . خالل فترة الدراسة  ) 3 و   2(روقات معنوية في الموقع     ف

 اعطى اعلى معدل لموقـع      إذلتر  / ملغم (0.46-1.12)  قيم المعدالت ما بين    تراوحتوقد   .خالل فترة الدراسة  

وقـد بـين    )3(دل للموقـع   مباشرة الى نهر دجلة وكان اقل مع      مياه الصرف الصحي  نتيجة لكثرة طرح    ) 4(

) 0.36( واطئة للنترات وكانت أقـل قيمـة لهـا وهـي             اًأن موقع الرشيدية قد أعطى قيم     ) 2010(الحمداني  

وذلك لكثـرة مايـستقبل     لتر  /ملغم) 2.77(موقع البوسيف حيث بلغت     في  لنترات  للى قيمة   وكانت أع لتر  /ملغم

 االنخفاض لموقع الرشيدية الى قلـة المـواد         اعزوقد  . النهر من مطروحات خالل مروره في مدينة الموصل       

 الدراسـة   نتـائج وجاءت   .ستهالكها من قبل النباتات واالحياء المجهرية هناك      الالعضوية المطروحة اضافة    

  .)2010الحمداني،  و2005الرفاعي، (مقارنة لما توصل اليه 
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  .)لتر/ملغم(قيم النترات للمواقع المدروسة  : 3الجدول 
  

  المعدل  حزيران  نيسان  كانون الثاني تشرين الثاني األشهر/الموقع
1 0.79 bcd 0.72 cd  1.59 a  1.08 bc 1.04 a 
2 0.61 cd 0.48 d 0.76 cd 0.77 cd 0.65 b 
3 0.45 d 0.40 d 0.59 cd 0.40 d 0.46 b 
4 1.07 bc 0.87 bcd 1.27 ab 1.26 ab 1.12 a 

   تمثل القيم ذات الفرق غير المعنويab ،bc، bcd ،cd الحروف. رق المعنوي  تمثل القيم ذات الفa ، b ،d ،fالحروف 

  

  

  

  

  

  

  )لتر/ملغم(قيم النترات للمواقع المدروسة  : 3الشكل 

PO4)  قيم االورثوفوسفات-4
-3):  

لـشهر كـانون    ) 2( كانت أقل قيمة سجلت في الموقع        إذلتر  / ملغم (0.21-1.26) تراوحت القيم ما بين    

لشهر نيسان ويعود سبب ذلك لكمية الحمل العـضوي الـذي           ) 1(نت أعلى قيمة سجلت في الموقع       الثاني وكا 

  .تحمله مياه النهر عند خروجها من مدينة الموصل نتيجة لكثرة استخدام مساحيق الغسيل وعوامل اخرى

) 1( الموقع   لتر حيث كانت مرتفعة في    / ملغم (0.32-0.88) وعند مالحظة المعدالت فقد تراوحت ما بين            

بسبب الترسيب او االرتفاع في كمية المطروحات الواصلة الى مياه النهـر            ) 2(وأوطأ معدل كان في الموقع      

 والترسيب واالستهالك دون معالجة ثم يقل تركيزها نسبياً في مجرى النهر لوجود عوامل عديدة منها التخفيف               

 مع  النتائجتفق  تو .تمدة على وجود األوكسجين المذاب    بوجود االحياء المجهرية المحللة للمواد العضوية والمع      

  )2005   و الدوري،2009   و الحمداني ،2009   و الشواني،2006 سلمان، (ونما توصل اليه الباحث
  

  .)لتر/ملغم( قيم االورثوفوسفات للمواقع المدروسة  :4جدول ال

  المعدل  حزيران  نيسان  كانون الثاني تشرين الثاني األشهر/الموقع
1 0.74 cd 0.25 cdef 1.26 a 0.96 b 0.88 a 
2 0.22 i 0.21 i 0.56 def 0.31 ghi 0.32 d 
3 0.27 hi 0.72 cde 0.44 fgh 0.39 fghi 0.45 c 
4 0.40 fghi 0.50 efg 0.79 bc 0.59 cdef 0.56 b 
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 ،  bc، cd  ،cdef  ،def، hgi  ،hi  ،fgi  ،efg   ،fgh الحـروف .  تمثل القيم ذات الفرق المعنـوي        a   ، b  ،c  ،d  ،iالحروف  

fghi تمثل القيم ذات الفرق غير المعنوي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )لتر/ملغم(قيم االورثوفوسفات للمواقع المدروسة  : 4الشكل 

   :الكبريتات

لتر حيث كانت أقل قيمة في الموقع       / ملغم (114-574) تراوحت قيم الكبريتات للمواقع المدروسة ما بين       

في شهر حزيران وهذا يعود الى طبيعة المياه المعدنيـة          ) 4( قيمة سجلت في الموقع      لشهر نيسان وأعلى  ) 1(

للينابيع الحارة في حمام العليل والتي تطرح مباشرة الى نهر دجلة والتي تكون غنية بعنصر الكبريت ومـن                  

) 1(نسبة للموقع   بال. مواقع االخرى بالخالل أشهر الدراسة مرتفعة مقارنة      ) 4(المالحظ أن جميع القيم للموقع      

أما بالنسبة للمعدالت فقـد      ).2(وكذلك الحالة للموقع    .  خالل فترة الدراسة   معنويةيالحظ عدم وجود فروقات     

وكانت القراءات للمواقع الثالث    ) 4( في الموقع    قيمةلتر حيث سجلت أعلى     / ملغم (194-503) تراوحت ما بين  

  .بينها فيما ولم يكن هناك فروقات معنويةمتقاربة األولى 
  

  .)لتر/ملغم(قيم الكبريتات للمواقع المدروسة  : 5الجدول 
  

  المعدل  حزيران  نيسان  كانون الثاني تشرين الثاني األشهر/الموقع
1 224 ed 182 e 114 e 254 ed 194 b 
2 146 e 163 e 278 cde 257 ed 211 b 
3 142 e 160 e 233 ed 347 bcd 221 b 
4  494 ab 516 a 428 adc 574 a 503 a 

  تمثل القيم ذات الفرق غير المعنوي ab ،ed ،adc ،cde ،bcdالحروف .  تمثل القيم ذات الفرق المعنوي a ، b ،eالحروف 
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  )لتر/ملغم(قيم الكبريتات للمواقع المدروسة  : 5الشكل 

  

   ستنتاجاتاال

ارتفاع نـسبي   تطلب الحيوي لالوكسجين يصاحبه     في قيم الم  و في نسبة الملوثات     اً ان هناك انخفاض   يالحظ -1

وجود االحياء المجهرية   وذلك ل والترسيب واالستهالك   خفيف  في قيم االوكسجين المذاب بسبب عاملي الت      

  .المحللة للمواد العضوية

كان لظاهرة االثراء الغذائي ونمو النباتات على جانبي نهر دجلة مثل القصب والبردي وغيرها والتي لهـا     -2

 . تحسين نوعية مياه نهر دجلةيعزز جزء من الملوثات العضوية والالعضوية وهذا قدرة على استهالكال

أكدت العديد من البحوث أن مياه نهر دجلة قبل دخوله مدينة الموصل كانت ضمن الحدود المسموح بهـا                   -3

 الحـدود   من حيث المواصفات أما مواصفات نهر دجلة بعد خروجه من مدينة الموصل فكانت خـارج              

  )2009 الحمداني،(يتفق مع ماتوصل اليه المسموح بها وهذا 

   التوصيات

متكاملة مع وحدات معالجة لمياه الفضالت قبل وصولها الى مياه نهر           مجاري  العمل على انشاء شبكة مياه       -1

 .دجلة

  .تلزمات للباحثين في هذا المجالساجراء العديد من البحوث وتوفير كافة الم -2

 نمو النباتات المائية ومنها القصب والبردي وعدس الماء وذلك لما لها من دور في عمليـة التنقيـة                    اكثار -3

  .الذاتية وتحسين مواصفات مياه النهر
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