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 هاتيومدى صالح الواقع البيئي لمياه نهر دجلة في منطقتي الحمرة والمحزم

 لالستخدامات المختلفة .

 رياض عباس عبد الجبار                                         منة محمد جاسمآ     

 جامعة تكريت، كلية العلوم  ، قسم علوم الحياة                     

    2020 /1 /13وقبوله     2019 /11 /9تاريخ استالم البحث 

 االول للباحث ماجستير رسالة من مستل البحث . 

 الخالصة

 محافظة صالح الدينفي الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه نهر دجلة ضمن التغيرات الشهرية تمت دراسة 

لتقييم نوعية مياه النهر بيئيا للمدة من  الواقعتان بين مدينة تكريت وقضاء بيجي ولمنطقتي الحمرة والمحزم 

عن المحطة ( كم و ( 16.214عن مركز المحافظة  و تبعد المحطة االولى  2019اذارالى  2018 األول تشرين

قياس قيم وتراكيز مؤشرات الماء لذا كان جمع العينات شهريا وهدفت الدراسة الحالية  ( كم 5.088) الثانية 

(م  واالس الهيدروجيني  11_25(م  والماء  ) (13 _29: مديات درجة حرار ة الهواء واظهرت النتائج ماياتي 

( ملغم/لتر  0.2_2) والمتطلب الحيوي لالوكسجين  ( ملغم/ لتر 1.4_2.5)( و االوكسجين المذاب 8.3-6.8)

(|ملغم/لتر والعكورة 979_1196( مايكروسيمنز / سم والمواد الذائبة الكلية ) 970_1194)والتوصيلية الكهربائية 

 (42_8  )NTU   ( ملغم /لتر والمغنسيوم )  126_170( ملغم/ لتر والكالسيوم )  168_222)  والعسرة الكلية

ملغم / لتر (  18.98-|21.8( ملغم / لتر والكبريتات )   17.75_39.05( ملغم / لتر والكلورايد ) 30_96

 23.84_27.88ايكروغرام / لتر والنتريت  )( م  2.09_2.53/ لتر والسليكا )  (  مايكروغرام  23.18_24.34

وكذلك تم تشخيص بعض انواع الطحالب  0( مايكروغرام / لتر  8.13_11.72( مايكروغرام /لتر والنترات )

الطحالب ثم   Chlorophyta مرتبة االولى تليها الطحالب الخضراء بال  دراسة واتسمت الدايتومات فترة ال اثناء

  . وسجلت المحطة الثانية تنوعا ملحوظا للطحالب اكثر من المحطة االولى  Cyanophyta الخضر المزرقة

 كمية ونوعية.نهر دجلة ، خواص فيزيائية وكيميائية ، الطحالب ، دراسة   : المفتاحية الكلمات

Ecological Status for Tigris River water in the areas Hamrra and 

Mahzam and its sutibility for differend uses. 

Amna M.Jassim                                   Riadh A.Abdul Jabar 

                   Dept. of Biology, College of Science, Tikrit University    

 Date of research received 9 / 11 /2019 and accepted 13 /1 /   2020 

 Part of MSc. Dissertation for the first author. 
Abstract 

The Monthly Variation in physio_ chemical parameters of Tigris River water of 

Salah_Aldin Governate and tow areas Hamraa and are stadied , to investigate the river's 

water quality ecologically of the October 2018 to March 2019 .  The station 1 is 16.214 

KM  from the governate center and 5.088 KM from the station 2 . The study  aimed to 

measuring values of physical and chemical  parameter , The samples were collected 

monthly . These parameter are ranged as folloing : Air temperature (13_ 29 ) °C , Water 

temperatures (11_25) °C  , PH (6.8_ 8.3 ) , DO ( l.4_2.5 ) mg/l , BOD ( 0.2 _ 2) mg/l , 

EC (970_1194) ms/cm , TDS ( 979 _ 1196 ) mg/ l , Turbidty ( 8_ 42) NTU , Total 
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Hardness (168_222) mg/l , Calcium ( 126 _ 170 ) mg /l , magnesium ( 30_ 96) mg/l , 

Chloride ( 17.75_ 39.05 ) mg/l , sulphate ( 18.98_ 21.81 ) mg/ l , Phosphate ( 23.18 _ 

24.34) mg/ l , Silicate ( 2.09 _ 2.53)mg/ l , Nitrite ( 23.84_ 27.88)mg/ l ,  Nitrate ( 8.13_ 

11.72 ) mg/ l . Also the diagnostic of Some types of Algae is conducted study period 

and their distribution .  the Diatoms were at the First order followed by green algae and 

Cyanophyted. The seconds Station was recorded higher diversity of algae than the first 

station .                                                                                                                              المقدمة 

يكون محتوياً على عناصر ومركبات تتباين بتراكيزها مفيدة للكائن  الماء مركب كيمياوي ثابت التكوين وغالباً ما

ستخدامهُ في المياه الذي يسبب عدم السماح التعفر الحي لكن زيادة تراكيزها عن الحدود المسموحة فأنها تسبب 

افة للتأثيرات المناخية على المياه الجارية و التي تتضمن موجات الحر و البرد ضا (.1 جوانب الحياة المختلفة )

 (،(2 ساسية في االنظمة البيئية للماء واألمطار الغزيرة والفيضانات وأعاصير مدارية وساحلية وهذه تعتبر قوة ا

من و تعد الطحالب  ( (3،  ات و مستهلكات و متحلالت ن من منتجحيوي مكوان النظام البيئي المائي هو مجتمع و

( (4 سماك وغيرها من العوالق المائية  في النظم المائية كونها أحد المصادر الغذائية ليرقات االية ساساأل جاتالمنت

% ( من عملية   50 – 70، اضافة ألنها من أهم مصادر االوكسجين على سطح األرض إذ يقدر العلماء ان ما بين )

وتتواجد الطحالب في بيئات متنوعة بالنظم المائي أما تكون بهيئة هائمات (. 5)  البناء الضوئي تتم عبر الطحالب

Plankton  أو متعلقة على أسطح النباتات تسمىEpiphytes   أو تلتصق بأسطح الصخور المغمورة بالمياه فتدعى

، وغالباً ما يتم معاينة هذه Epipelicبأسفل المجرى المائي حينها يطلق عليها  أو بالرواسب القاعية Epilithicبـ 

(. وفي بعض البلدان تخلط كمية من مسحوق الطحالب مع دقيق 6 لسريعة الجريان ) االنواع جميعاً في المياه ا

ت بعض ستُخِدماساهمت في تطوير علوم الحياة حيث (، و7القيمة الغذائية للخبز )الحبوب في صناعة الخبز لرفع 

 ( . 5) ي أبحاث البناء الضوئي والوراثةومونس والكوريال  فيانواعها مثل طحلب الكالميد

 المواد وطرائق العمل

بغية الحصول على افضل النتائج  التحليلية ولكي تتمثل عينات الماء المأخوذة لإلجراءات المتعلقة  

بالتحليالت الكيميائية والفيزيائية الالزمة فقد اعتمدت الطرائق القياسية في عملية جمع العينات ونقلها وحفظها 

( متر من   15 – 10نهر على بعد )جمعت العينات من ال( ،  8)  (  APHA ، 2017وحسب ما موصوف في )

وبمعدل مرة واحدة شهرياً  تينالمحط متر (، وتبدأ عملية جمع العينات صباحاً لكال  5الضفة وبعمق ال يقل عن )

تي الحمرة و المحزم الواقعتان شمال ، من منطق 2019 ذارو لغاية شهر آ  2018إعتباراً من شهر تشرين األول 

( لتر 5 لعبوات الخاصة للجمع لغرض الفحوصات الفيزيائية والكيميائية وذات سعة ) ، ويتم ملئ ا مدينة تكريت

، مع مراعاة غسل جميع العبوات بماء المحطة المعنية  الى حد مرتين قبل ملؤها  Polyethyleneمن البولي أثلين 

الشفافة استعملت لجمع عينات ، أما القناني BODالمعتمة للمتطلب الحيوي لألوكسجين  .واستعملت قناني ونكلر

مع مراعاة عدم ترك اي فقاعة  قناني بمياه المحطتين(، اذ ملئت ال  Doوكسجين المذاب )ألالماء الخاصة بقياس ا

( مليلتر من محلول كبريتات  2هوائية ضمن عينة الماء ، وتم تثبيت األوكسجين في القناني الشفافة حقلياً بإضافة ) 

دقائق ( بعدها  10لتر من محلول األيوديد األزايدي القاعدي ورجت القناني ثم تركت فترة ) ( ملي 2المنغنيز ثم )

وتشمل المعامالت الفيزيائية والكيميائية قياس درجتا حرارة  ( مليلتر من حامض الكبريتيك المركز ،2اضيف )

ية الكهربائية واالمالح الذائبة م ، اما التىوصيل 10 _100الهواء والماء باستعمال المحرار الزئبقي المدرج من 

، واالس الهيدروجيني تم قياسه بوساطة  Canat 720 in olab WTWموديل  EC- meterالكلية قيست بجهاز 

. وبقية الفحوصات تم اتباع  ADWa( AD 1000 موديل )  PH – meter and temperature meterجهاز 

 .( APHA  ) 8 طريقة الفحوصات القياسية للمياه حسبالطرق وفقا ل
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 ( مواقع محطات الدراسة1شكل )

  النتائج والمناقشة

 واالنحراف ( التغيرات الشهرية للفحوصات الفيزيائية والكيميائية اضافة للمدى والمعدل(1 الجدول يبين

 (16_29( م و) 13_28بين )  ما مديات درجات الحرارة للهواء والماء  نهر دجلة ، اذ تراوحت لهم لمياه  المعياري

في   2018، حيث كانت اعلى مديات الحرارة في شهر تشرين االول  االولى والثانية على التواليم وللمحطتين 

عند دراستها  ( 9) حسن النتائج  مع هتتفق هذو 1في محطة 2019وادنى مدى في شهر كانون االول  2 المحطة 

( م لدرجتا  22_  8( و ) 38.5_ 8فتراوحت مدياتها  بين )  لتشخيص انواع الطحالب من مشروع ري العلم 

اثر النفايات الناتجة عن على لدراستها ( 10 )ا مع  السامرائي تتفق ايضو، حرارة الهواء والماء على التوالي 

( م لدرجتا  50_  6( و )  42_ 7فكانت  مدياتها  بين )  على البيئة الصحية استالم وتحضير المواد الصيدالنية

وتعد درجة حرارة الهواء والماء من اهم العوامل البيئية التي تؤثر في النظام . حرارة الهواء والماء على التوالي 

  كانت اعلى قيمة في شهر شباط (  6.8_8.3البيئي وفي العمليات الحيوية . وتراوحت قيم االس الهيدروجيني ) 

ربونات في الدقائق وبسبب وجود البيك لكال المحطتين ،2018  الول وادنى قيمة في شهر كانون ا2 للمحطة 2019

ـ  ( ANCوإضافةً لقابلية البيئات العراقية على معادلة الحامضية ) PHالعالقة التي تعمل على تقليل التذبذب في قيم ال

Acid Neutralization Capacity  لكان االنخفاض عالياً في معدالت األس الهيدروجيني والذي يؤثر  وإال

( يسبب صعوبة التبادل الغازي واختناق األحياء  PH = 5 لى )إخفاضهُ انبصورة سلبية على البيئة المائية فأن 

بها المياه  المائية ويقلل من مقاومتها، وتتفاقم المشكلة عند ذوبان العناصر المعدنية السامة من الصخور التي تمر

( . وكانت قيم االوكسجين المذاب (11  مثل األلمنيوم وبالتالي زيادة المؤثرات السلبية على االنسان والحيوان

 2 وادنى قيمة في محطة  2018من شهر تشرين االول    1( ملغم /لتر وسجلت اعلى قيمة في المحطة( 1.4_2.5

)  kalaf  الدراسة الحالية ادنى من دراسة نتائج كانت  و ،  2019 وشهر شباط  2018 ول من شهر تشرين األ

تركيز  ثرأيتحيث   ،( 11.75_   5.7فكانت قيم تتراوح بين )  عن ملوثات نهر دجلة في مدينة بغداد (  12
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وكسجين في الماء بعوامل عديدة منها : درجة الحرارة ، عملية البناء الضوئي ، التنفس ، الملوحة ، الضغط األ

أما   .(14،)( 13)  النهار الذي يتم  فيه اخذ العينةالجوي ، واالضطرابات بالتيارات المائية فضال عن الوقت من 

على أ(  ملغم / لتر والتي بلغت  0.2 _2)  بيننتائجه تراوحت ف BOD5وكسجين الحتياج الحيوي لألل بالنسبة

هذا يعود  ،لكال المحطتين  2019دنى قيمة كانت في شهر شباط أو 1 للمحطة  2018قيمة في شهر تشرين االول 

  ثناءأبالتحلل  أثناء وقت االمطار خاصة ، وتبدأ بكميات كبيرة   وكسجينلأل  لى وصول المواد العضوية المتطلبةإ

وكانت النتائج مقتاربة . (  15)  ت االوكسجين الذائب في الماء ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي الى تقليل كميا

 ( ملغم / لتر .  5.6_  0.5( فتراوحت قيم بين ) 9)مع نتائج حسن 

  كانت اعلى قيمة في محطة ( مايكروسيمنز / سم   970 _1194وتراوحت قيم التوصيلية الكهربائية ) 

ارتفعت قيمة التوصيلية  .2019     من شهر اذار   1 وادنى قيمة في المحطة 2018  من شهر تشرين الثاني 2

كونهما مناطق زراعية وذلك بسبب االمالح التي تصل اليها من عن المعدل الطبيعي ، الكهربائية في المحطتين 

وكانت  ((16  ح من االراضي المجاورةمالبمياه االمطار التي تجرف معها األعمليات السقي وعمليات الغسل 

عند دراستها لملوثات نهر دجلة بالعناصر     AL-Rawi(  17)ة أعلى من القيم التي توصلت نتائج الدراسة الحالي

 803فتراوحت قيم بين ) Kalaf( 12 )نتائج ومايكروسيمز/ سم ، 1236  )_  800الثقيلة فتراوحت القيم بين )  

لى اع( ملغم / لتر 966 _1196تراوحت بين )  TDS اما المواد الذائبة الكلية( مايكروسيمنز / سم .  1205.67_ 

 نتائج وكانت ، 1 للمحطة 2019  وادنى قيمة في شهر اذار 2  في محطة  2018قيمة سجلت في تشرين الثاني  

للعوالق النباتية في نهر دجلة إذ   ( AL-Hassany and AL-bayaty(18 الدراسة الحالية اعلى من نتائج

مما يؤدي الي ى ارتفاع درجة حرارة الجو إليعود السبب في ذلك  ، ( ملغم / لتر  665_ 234تراوحت القيم بين )

تراوحت  العكورة  ( .2 ) و تجديد المياه من مصادرهوعدم تغذية  زيادة تبخر المياه ونتيجة لذلك ترتفع كمية االمالح

وادنى قيمة في شهر تشرين 1 من محطة  2019 شهر  كانون الثاني كانت اعالها في  )   NTU  8 _42قيمها ) 

رتفاع مناسيب اليعود سبب ارتفاع العكورة  و ،ايضاً   2 لمحطة 2019 وشهر شباط  2  لمحطة  2018 االول  

النباتية الميتة والعوالق النباتية مما ازدادت نسبة المواد  بسبب المياه التي أدت بدورها لتعرية الصخور واالجزاء 

حركة الجريان السريع وسرعة التيار ، عالوة على ذلك تصريف شبكات المجاري المنزلية والفضالت الصناعية 

 8.0والتي كانتا تتراوح بين ) ( 20) أعلى مما توصل إليها العبيدي ، وجاءت هذِه النتائج(  19مباشرة الى النهر )

_28.8  ) NTU( ملغم / لتر  _222 168  . و سجلت العسرة الكلية ) وللشهرين 2  وسجلت اعلى قيمة بالمحطة

الدراسة الحالية  كانت نتائج ،  2للمحطة 2019 ي شهر اذار و ادنى قيمة ف2919   ط و شبا2018  كانون االول 

عند دراستهم للتغيرات الموسمية للخواص البيئية إذ تراوحت القيم     Hasan etal; 2014 ( 21) اسةأقل من در

 دراسة وهنالك دراسات فاقت قيم تراكيز نتائج الدراسة الحالية للعسرة الكلية مثل( ملغم / لتر  527_  110بين ) 

ALkam and Abdulla  (22)  (  500_  388للعوالق النباتية فتراوحت قيم العسرة بين )   لدراسة موسمية

في قيم العسرة إلى انخفاض مناسيب المياه في موسم الصيف ونتيجة التبخر  و يوضح هذا التباين  ،  ملغم / لتر  

الكلية الحاصل في األجسام المائية وهذا يتزامن مع ارتفاع قيم الملوحة و إرتفاع العسرة وهذا يدل على إن العسرة 

 .( 23 سببها ال يقتصر فقط على ايونات الكالسيوم والمغنسيوم )

و ادنى  1للمحطة  2018  اعلى قيمة  في تشرين الثاني  ( ملغم / لتر  _118170  وكانت قيم عسرة الكالسيوم )

 ( ملغم / لتر  200_  100وهي ضمن حدود المعدل الطبيعي لمياه الشرب )  ،لنفس المحطة  2019 آذار قيمة في
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توازن مع  و يمثل الكالسيوم األيونات الموجبة ثنائية التكافؤ الموجودة في المياه السطحية بتراكيز عالية وهي في

متقاربة أيضاً جاءت النتائج و(  24 ربونات المعدنية ومع ثنائي اوكسيد الكاربون المذاب )ايونات المغنسيوم والك

 Ali etal نها كانت أقل من نتائج لك( ملغم / لتر ، 200_  22فتراوحت بين )  ( 10 )يها السامرائي لما توصلت ال

  ( ملغم/ لتر .  770_  350لنهر دجلة حيث تراوحت قيم بين )  عند دراستهم للدايتومات   ( 25 )

وادنى  1 للمحطة2019   هر اذار  فسجلت اعلى قيمة في شملغم / لتر 30 _96 ) فكانت قيمها ) اما المغنسيوم 

_  30الصالح للشرب )  هي أعلى بقليل من  حدوديات الماءو للمحطة نفسها  2018 في شهر تشرين االول  قيمة

ومن  ، ( ملغم/لتر  88_ 35فتراوحت بين ) AL-Rawi (17   )ائج متقاربة لنتائج  وجاءت النت، ( ملغم / لتر  50

ويعود السبب لذلك هو تحلل الكائنات الحية و إلحتواء اجسامها على كميات كبيرة من  لتباين القيم ،لمبينة ج االنتائ

مع الكالسيوم أكبر وأقوى من تفاعلهُ CO 2 الكالسيوم الذي يدخل في تركيب جدرانها ، ومما يؤدي لتفاعل غاز 

يوم ، وإن سبب تراكيز المغنسيوم المنخفضة يعود إلى ميل المغنسيوم للترسيب بكميات كبيرة وأما زيادة مع المغنس

تراكيز المغنسيوم سببهُ هو وجود هائمات نباتية بأعداد هائلة ، وإن إستهالك الكالسيوم من قبل الكائنات الحية يقود 

 ( 8إلنخفاض تراكيزهُ في مياه النهر ) 

 2018 من شهر كانون االول  2 اعلى قيمة في محطة  ( ملغم/ لتر 17.75 _39.05) وتراكيز الكلورايد تراوحت 

( ملغم /  200_  25وهي ضمن المدى الطبيعي لمياه الشرب )  لنفس المحطة  2019 وادنى قيمة في شهر اذار 

عند دراسته للواقع البيئي لمياه نهر الخوصر  (26) المشهداني   مطابقة لنتائج الدراسة الحالية  نتائج وكانت ، لتر 

مياه الري ومواد التنظيف والفضالت العضوية التي تعتبر  سبب ذلك ، ( ملغم / لتر 72_ 21فتراوحت قيم بين ) 

مما يزيد من الفضالت العضوية والملوثات البشرية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة  يون الكلوريدمصدراً مهماً أل

وتباينت تراكيز الكلورايد فترة ارتفاع ، ,(28)  (27)اً لقربِه عن محطات تربية االسما، وقد يعزى ايض الكلوريد

بسبب اذابة الكلورايد بفصل االمطار في االراضي المحايدة لضفاف نهر دجلة إضافة للتعرية النهر  مناسيب

 ( .29) واالنجراف لبعض أجزاء االراضي نحو مجرى مياه النهر 

حيث سجلت اعلى قيمة في شهر كانون االول ( ملغم م لتر  18.98 _ 21.81بريتات فكانت تتراوح ما بين ) اما الك

 25وهي ضمن المعايير القياسية لمياه الشرب)  . 2للمحطة  2019و ادنى قيمة في شهر شباط 1 للمحطة  2018

_ 116فكانت قيم الكبريتات بين )  (Ali etal  25 (  وكانت النتائج ادنى مما توصل اليها( ملغم / لتر ،  250_ 

وبصورة عامة إن ( ملغم/لتر  277.33_  134.67إذ تراوحت قيم ببين )  ((Kalaf  12و   ( ملغم/ لتر 300

التي تعمل على أستهالك حيث سقوط األمطار و وجود بكتريا الكبريتات لكبريتات في المياه العذبة قليل ؛ تراكيز ا

( ملغم / لتر  2.53_  2.09أما قيم السليكا فتراوحت بين )  ( .30) كبريتيد الهيدروجين الكبريتات وتحرير غاز 

، وجاءت معدالت  2018من شهر تشرين االول  1في كال المحطتين و ادنى قيمة في محطة حيث سجلت أعلى قيمة 

(  3.3_  2.3 فتراوحت بين )Al-Hassany amd AL-byaaty ( 18)    تركيز السليكا متقاربة مع دراسة 

ملغم / لتر ،ويعود سبب أرتفاع  السليكا إلى دفع الماء المتزايد وقوة االنجراف عند زيادة ارتفاع مناسيب المجرى 

 ( .5المائي الذي يؤدي لصعود السليكا من القاع الى السطح ) 

 في شهر اذار ( مايكروغرام / لتر فكانت اعلى قيمة  23.18 -24.34بين ) قيما تراوحت  الفوسفات سجلتو 

 ادنى من نتائج كل من وكانت نتائج الدراسة للمحطتين ، 2018 و ادنى قيمة بشهر تشرين االول  2 لمحطة 2019
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وهناك دراسات سابقة تؤكد   ( ملغم /لتر، 6.08_  0.10م بين ) التي تراوحت قيمه (  31) طلعت و آخرون 

 لوجود عالقة طردية بين تراكيز الفوسفات وكثافة الهائمات النباتية ، ويعزى االرتفاع إلى طرح الفضالت الحيوانية

( 500 )      والتلوث بمساحيق التنظيف ) ذات التراكيز العالية من الفوسفات ( إذ يُطرح الفرد الواحد ما يقارب 

خلفات غسل المالبس وأعمال التنظيف والعمليات الصناعية واألسمدة الفوسفاتية وغيرها التي غم سنوياً من خالل م

(، وإن إرتفاع قيم الفوسفات يحدث بفعل سرعة التيارات النهرية التي تؤدي  27)  ( و 32)تطرح بالمجرى المائي 

 . (20)     ود الماء مع عم دلهاإلعادة خلط المواد العالقة التي تحتوي على كميات من الفوسفات يتم تبا

يعد النتريت الشكل الالعضوي للنتروجين وهو حالة وسطية من تاكسد المواد العضوية، يوجد بتراكيز قليلة جداً و 

ب في المياه ذات التهوية الجيدة في حين يزداد تركيزه في المياه الملوثة التي تعاني نقصا في قيم االوكسجين المذا

(ملغم/لتر 1والنتريت اكثر سمية من النترات وقد حددت وكالة حماية البيئة األمريكية تركيزه بان ال يتعدى ) ( (33

اعلى قيمة سجلت بشهر حيث  مايكروغرام / لتر( 27.63_  23.83)  قيم النتريت بينوتراوحت  . في مياه االنهار

وكانت نتائج الدراسة . 2للمحطة   2018بشهر تشرين االول وادنى قيمة من بشهر 1 للمحطة  2018كانون االول 

وسبب ذلك ،  ( ملغم / لتر  6.08_  0.10حيث تراوحت قيم بين )  (34)الساداني الحالية اعلى من نتائج دراسة 

إلى ارتفاع مناسيب المياه المسببة لغسل األرض الزراعية المحاذية وجرف حافاتها الحاوية على النتريت الذي 

 ( 35إلنتاج الزراعي ) اة الكيميائية المستخدمة في زيادة يدخل في تركيب األسمد

  2019، اعلى قيمة كانت في شهر شباط مايكروغرام / لتر  ( 8.13 _11.72سجلت النترات تراكيز تراوحت ) 

 الحالية مطابقة لدراسة . وكانت نتائج الدراسة 2للمحطة   2018وادنى قيمة في شهر تشرين االول   1للمحطة 

AL-Shandah  (36 )    ( ملغم / لتر  8.72_  0.48إذ تراوحت بين ) ويعود سبب ذلك الى طبيعة المحطتين .

راضي الزراعية وزيادة لغرض اال ذات الطابع الزراعي المجاورة للنهر ، التي تستعمل فيها االسمدة النتروجينية 

زالنترات في مياه النهر االسمدة للنهر بانسيابها اثناء البزل قد يعود الى زيادة تركيهذه راعي التي تدخل زانتاجها ال

بفترة هي السائدة  Diatoms ت الهائمات النباتية تنوعا واضحا لمحطات الدراسة وكانت الدايتوماتوسجل ( .20) 

الدايتومات  . كانت Cyanophytaوالطحالب الخضر المزرقة Chlorophyta الدراسة تليها الطحالب الخضراء

،   2للمحطة 48.71 % % من المجموع الكلي للمحطة و   51.28 بنسبة  2اكثر وفرة من محطة  1المحطة ب

 ، Nitzschia -االجناس السائدة بفترة الدراسة هي:جنس ، و 18نوع للدايتومات تعود الى  78وشخص 

Diatoma ، Pleurosigma ، Cyclotella ,Melosira ,Achnathes , Cocconeis , Synedra , 

Fragilaria ,Navicula ,Gyrosigma ,Surirella ,Cymatopleura , Amphor،  Gomphonema 

,Cymbella Aulacoseira ,Cosinodiscus ,  سجلت تنوعا واضحا  2اما الطحالب الخضراء فكانت المحطة

دة واالجناس السائاجناس سبعة  نوعا تعود الى  35سجل  1% للمحطة  40% من المجموع الكلي و   60بنسبة

  Spirogyra ، Closterium ، Scenedesmus  ،Westell   Pediastrum  : بفترة الدراسة الحالية كانت

Westella  Ulothrix . أما الطحالب الخضر المزرقةCyanophyta اربعة  فقد ضمت ستة أنواع تعود إلى

 , Chroococcucsواالجناس المتواجدة هي:  1ولم يسجل اي نوع لمحطة فقط  2في المحطة  اجناس

Gleacapsa, Lyngloya,  Tolypothrix   . وسبب ازدهار الطحالب في مياه نهر دجلة بفترة الدراسة ونسبة

تلوثهُ بالمغذيات التي تقلل من توفر البعض وتزدهر البعض منها ، وكان ظهور بعض انواع االجناس في بعض 

المواقع هي فرصة لنمو االنواع االخرى وذلك بسبب قدرتهم على تحمل درجات الحرارة العالية والتغيرات في 
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و كما مبين في اللوحتين التاليتين اللتان توضحان بعض االجناس السائدة خالل  ( .37ل البيئية المختلفة ) العوام

( يبين التغيرات الشهرية للفحوصات الفيزيائية و الكيميائية اضافة للمدى و المعدل و 1جدول ) مدة الدراسة .

 االنحراف المعياري
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  MO October November December January February March Rang   Rate ± SD 

Parameter ST 1 ST 2 ST 1 ST 2 ST 1 ST 2 ST 1 ST 2 ST 1 ST 2 ST 1 ST 2 ST 1 ST 2 

Aire Temperature c0 28 29 16 24 13 16 16 18 14 16 16 16 
13-28 

17.16±2.84 

16-29 

19.83±5.08 

Water Temperature 24 25 18 18 12 14 11 11 12.5 14 15 13 
11-24 

15.41±14.47 

11-25 

15.8±4.45 

PH 7.5 7.8 7.9 8.1 6.8 6.8 8.2 8.2 8.2 8.3 7.4 7.6 
6.8-8.2 

6.7±0.5 

6.8-8.3 

7.8±0.04 

Dissolved Oxygen mg .L-1 2.5 1.4 1.9 2 1.9 2.1 1.6 1.5 1.5 1.4 1.7 1.8 
1.5-2.5 

1.85±0.32 

1.4-2.1 

1.7±0.23 

BOD5 mg .L-1 2 0.6 0.7 0.7 0.5 0.8 0.5 0.5 0.2 0.2 0.4 0.4 
0.2-2 

0.8±0.59 

0.2-0.8 

0.53±0.19 

EC ms/cm 993 979 1178 1194 1178 1169 1096 1109 1008 1010 970 981 
970-1178 

1070.5±85.41 

979-1194 

1073.6±87.95 

TDS mg .L-1 993 979 1179 1196 1180 1171 1096 1114 1004 1011 966 984 
933-1180 

1196.6±87.32 

979-1196 

1075.83±88.47 

Turbidity TNU 9 8 24 28 16 37 42 16 8 9 19 25 
8-42 

19.6±11.41 

8-37 

20.5±10.46 

Total Hardness .mg caco3.L
-1 170 202 210 212 200 222 212 208 212 222 214 168 

170-214 

203±15.43 

168-222 

205.6±18.30 

Calcium  .mg caco3.L
-1 140 132 170 160 126 146 150 154 166 160 118 134 

126-170 

145±19.17 

132-160 

147.6±11.39 

Magnesium .mg caco3.L
-1 30 70 40 52 74 76 62 54 46 62 96 34 

30-96 

58±22.24 

34-76 

58±13.61 

Chloride .mg.L-1 30.17 33.72 28.4 35.5 37.2 39.05 19.52 21.3 26.62 26.62 24.8 17.75 
19.52-37.27 

27.8±5.4 

17.75-39.05 

28.9±7.71 

Sulphate .mg.L-1 19.38 19.34 20.55 20.51 21.81 20.05 19.22 19.35 19.28 18.98 19.03 19.3 
19.03-21.81 
19.83±0.99 

18.98-20.51 
19.57±0.52 

Phosphate  .mg.L-1 23.18 23.18 23.50 23.35 24.28 24.15 

 

 

23.19 
 

 

23.19 23.42 23.67 23.58 24.34 
23.180-23.58 

23.52±0.36 

23.18-24.34 

23.48±0.30 

Silicate .mg.L-1 2.09 2.45 2.32 2.34 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.51 2.53 
2.9-2.53 

2.41±0.16 

2.45-2.53 

2.48±0.07 

Nitrite  .mg.L-1 23.84 23.83 24.52 24.29 27.63 27.63 24.78 24.14 24.46 24.52 26.08 26.26 
23.84-27.88 

25.24±1.32 

23.88-27.63 

25.11±1.35 

            Nitrate . mg.L-1 8.16 8.13 8.20 8.32 9.9 10.7 10.5 10.59 11.72 11.14 10.62 10.25 
8.16-11.72 
9.85±1.29 

8.13-11.14 
9.9±1.20 
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Scenedesmus                                                            Lyngloya 

              

Tolypothrix                                                                    Pleurosigma 

             

Diatoma                                                                 Spirogyra   

 

 ( توضح بعض اجناس الطحالب المشخصة بمدة الدراسة1لوحة )
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Staurastrum                                                  Westella botryoides     

                         

 Gomphonema                                       Cymbella  

            

Closterium                                                               Ulothrix   

 ( توضح بعض اجناس الطحالب المشخصة بمدة  الدراسة2لوحة )
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