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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

في مدينة  والخوصر دجمة ينهر دراسة حالة  :محياة المائيةل (CWQI)طبيق مؤشر جودة المياه ت
 العراق الموصل.

 1عمر موسى رمضان،  2عبدالعزيز يونس طميع صفاوي ، 1محمد حازم صبري المشهداني

 ، الموصل ، العراق جامعة الموصلعموم الصرفة ، ، كمية التربية لم قسم الكيمياء 1
 ، الموصل ، العراق جامعة الموصل،  كمية التربية لمعموم الصرفة،  قسم عموم الحياة 2
 

 البحث معلومات
نيررر الصوصررر، نيررر الكممااات المفتاحيااة   

 دجمة، الحياة المائية، الموديل الكندي

 محمد حازم صبري المشهداني االسم 
    يكتروني البريد االل

 رقم الهاتف 
 

 الملخص
تم تقييم نوعية مياه نيري دجمة والصوصر من ناحيرة صريحيتيما لمحيراة المائيرة باسرتصدام دليرل نوعيرة 

، جمعت عينات المياه شيريًا من سبعة مواقع اثنان عمر  نيرر دجمرة وصمسرة (CWQI)المياه الكندي 
تشرين االول، وتم تطبيق الموديرل الكنردي عمر   عم  نير الصوصر صيل الفترة من كانون الثاني ال 

، Temp. ،pH ،EC ،DO ،BOD5 ،NO3 ،PO4 ،SO4 ،Cl ،Zn ،Pb ،Cuمعيرررررررررررررررررررررررار   14
TPC ،F. Colif. اشررارت نتررائد الدراسررة ان ميرراه نيررر الصوصررر مررن صررنل الميرراه رديئررة النوعيررة ،

(Poor quality) ر جريرران النيررر داصررل لمحيرراة المائيررة بسرربا طرررح الفئرريت السررائمة مررع اسررتمرا
مررا  (CWQI)المدينرة، كركلن نيرر دجمرة مرن الصرنل نفسرو اعريه، وتراوحرت قيمرة دليرل نوعيرة الميراه 

 المتابعرررررةو  واوصرررررت الدراسرررررة بتشرررررديد الراقبرررررة( عمررررر  التررررروالي  3432-3936( و  2831-3334برررررين  
  لمحد من تدىور المصادر المائية المستمرة

 المقدمة
نترراج ا واجرروأحررد أىررم وأصطررر المشرراكل الترري تائيررة يمثررل تمرروث البيئررة الم

طررررررور الت الرررررر  يعرررررر   كيلرررررراالعررررررالم، و  فرررررري واالحيرررررراء المائيررررررة ناسررررررماال
طرررررح المصمفررررات  يررررادة ومررررا رافررررق كلررررن مررررن التكنولرررروجي و  االجتمرررراعي

ال راعية والصناعية والمدنية ال  المسطحات المائية مما اد  الر   يرادة 
في الكثير من مناطق العرالم وبالترالي  رياحمال التموث الكيميائي والبكتي

انتقاليا ال  االنسان المستيمن النيائي لمسمسمة الغكائيرة ولسروء الحرن ان 
 الحيررررررررررروي الكثيرررررررررررر منيرررررررررررا لرررررررررررو القابميرررررررررررة عمررررررررررر  الترررررررررررراكم والتئرررررررررررصم

Biomagnification كثيررررر لكالرصررراا والنحررران وال نرررن والنتررررات وا
 . (2005 صميل،  من المواد السامة

صرردمات بة لمبيئررة العراقيررة وبسرربا ترردمير البنرر  التحتيررة وترردني امررا بالنسرر
 الرررر  المصررررادر المائيررررة طرررررح الفئرررريت  وانعرررردام الرقابررررة عمرررر  البمديررررة

الررر  المجررراري  طررررح الميررراه العادمرررة وتجررراو  الكثيرررر مرررن المرررواطنين فررري
برل  Septic tank العمومية وتعد  كلن ال  طرح مياه ص انرات التعفرين

ح الفئيت الصرمبة الر  المروارد المائيرة االمرر الركي وصل الحد ال  طر 
 Aquaticيررررررة تيرررررردد االننمررررررة البيئيررررررة المائيررررررة ينرررررركر بكارثررررررة بيئ

Ecosystem السررريما وان العرررراق يعررراني مرررن مشررركمة شرررحة تصرررريل ،
فعمرر  سرربيل  ،دول المنبررعمررن قيررة اروافررد العر لميرراه نيررري دجمررة والفرررات وا

ة والمررردائن واالكيررران البيسررررتيكية القطرررع الصرررغيرة لممرررواد الصرررمب المثرررال
الحيراء المائيرة تيدد الكثير من االحياء، كما تنصدع الطيرور الكثيرر مرن ا

ننرررا منيرررا بانيرررا بيررروا لمحيوانرررات المائيرررة ممرررا يررر ثر فتقررروم بابتيعيرررا ن
سررررالبا عمييررررا لتجمعيررررا فرررري المعرررردة والجيررررا  اليئررررمي وكثيرررررا ماتسرررربا 

(، لرررررركا وجررررررا اجررررررراء 2018 ا واالمثمررررررة كثيرررررررة  الصررررررفاوي،المرررررروت ليرررررر
ادر المائيررة واتصرراك لموقررول عمرر  الواقررع البيئرري لممصرر الدراسررات الدوريررة
ويسرررتصدم حاليرررًا  لمحرررد مرررن تررردىورىا،ئرررروره عنرررد ال  مرررةاالجرررراءات الي

تاصرك الترداصيت لكافرة المعرايير  اكمودييت ريائية لتقييم نوعيرة الميراه 
نوعيررة الميرراه برردل االعررداد المدروسررة واعطرراء قيمررة واحرردة ليشررارة الرر  

الكبيرة من النتائد المربكة وتتمي  ىركه المرودييت بسريولة تطبيقيرا ودقرة 
بسرررررربا معالجتررررررو لكررررررل  (CWQI)نتائجيررررررا السرررررريما الموديررررررل الكنرررررردي 

نالررررن وى  الصررررفات المدروسررررة وكرررركلن جميررررع االصتبررررارات الترررري اجريررررت
 منيا  في ىكا المجال العديد من الدراسات

لتقيرريم نوعيررة ميرراه نيررر دجمررة لمحيرراة المائيررة  (2018  ،الصررفاوي دراسررة
الرر   يررادة تركيرر  بعررا المعررايير المدروسررة لميرراه نيررر  واشررارت النتررائد

رح ميرراه المجرراري دجمرة اثنرراء جريانرو فرري منطقرة الدراسررة نتيجرة ل يررادة طر
 نوعيرررةالدليرررل  سرررمبا عمررر  نوعيرررة الميررراه وقررريم تنعكسررراالررر  النيروالتررري 
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(CWQI)  فرران نوعيرررة ميرراه نيررر دجمرررة تصررنل كميرراه جيررردة ومررع كلررن
 ، كمررا اجررر معيشررة االسررمان واالحيرراء المائيررةل 8834 – 8838النوعيررة 
تقيريم نوعيرة ميراه نيرر الغررال، الركي يعرد الفررع ل دراستو (2016 ، عويد

 يررة صررالحيتيا لمحيرراة المائيررةالرئيسرري لنيررر دجمررة جنرروا العررراق مررن ناح
ميرررراه نيررررر  وتبررررين ان CWQI عيررررة الميرررراهنو ل الكنرررردي دليلالررررباسررررتصدام 
-Al امرررا، محيررراة المائيرررةالنسررربة لب  Poorكات نوعيرررة رديئرررةالغررررال 

Janabi  ،نير دجمرة فري مدينرة بغردادفقد درسوا مياه   (2015)واصرون 
عامرل لتحديرد  12تم اصتيار وقد  ،المائية باستعمال الدليل الكندي لمحياة

والدالرررررة نرررررن والمنغنيررررر  والكررررردرة نوعيرررررة الميررررراه  الرصررررراا والحديرررررد وال  
 ارسرةشارت الدوا يتوالنترات والنتر  واالمونيا PO4و DOالييدروجينية و

بعررد  Poor quality رديئررة النوعيررةالرر  ترردىور نوعيررة الميرراه لتصررب  
قبرل  Marginalدصولو مدينة بغرداد بعرد ان كانرت النوعيرة مشركون بيرا 

لركا جراءت  ،ة الر  النيرردصولو المدينة نتيجة لتصرريل الفئريت السرائم
الدراسة الحالية لقيريم الواقرع البيئري لميراه نيرر الصوصرر وميراه نيرر دجمرة 

   الموصل  ةعند مرك  مدين
 المواد وطرائق العمل

 وئيررامال همصررادر  امررا ،العررراقال شررمفرري سرريل نينررو   الصوصرررقررع نيررر ي
ائرررافة الررر   مررروا،قوجبرررل م ناحيرررة بعشررريقةسرررفوح مرتفعرررات  مرررن يتتررر ف

عرردة بيمررر النيررر  ،مجررر  النيرررعمرر  طررول العيررون الصررغيرة  د مررنالعديرر
الشررريالت  فررري والمدينرررة السرررياحيةة قيل وسرررماق انررري وتمسرررحب منيررراقرررر  
مرع  يمتقريقبرل أن  احيراء ةوعند دصولو مدينة الموصرل يمرر بعرد ،وغيرىا

مرن ح اليرو كميرات كبيرره ر طرجسرر نينرو ، والتري تبرالقرا مرن نيرر دجمرة 
ممرا  المصربات المنتشررة عمر  جرانبي نيرر العديد مرن برعالمياه العادمة 

وصاصررة فرري فترررات الجفررال،  الصوصرررميرراه نير   يررد مررن مشرراكل تمرروثي
لدراسرة  ويقردر معردل ي ثر سمبا عم  مياه نيرر دجمرة فري منطقرة ا وبكلن

    1-ساعة  3( م5682  الصوصر بحدود تصريل نير
ة منيررا عمررر  نيرررر ، صمسرررلجمررع العينرررات المائيررة مواقرررع ةسرربعتررم تحديرررد 
إلرر   كررانون الثررانيعمرر  نيررر دجمررة صرريل الفترررة مررن  ومرروقعين الصوصررر

والمحرددة بصطري  ننيفرةالثيمين البولي ا قناني منباستصدام  تشرين االول
( عنرد الموقرع االول -E- 43 19 93 N 54 42 35طرول وعررا  

K1   و(N-36 34 19 E-43 14 37)  عند الموقع السابع T7كما ، 
ئيرررررة والكيميائيرررررة اجريرررررت الفحوصرررررات الفي يا، (1  الشررررركلي موئررررر  فررررر

، Temp. ،pH ،EC25، DO ،BOD5 ،Cl والبكترولوجيررررة لكررررل مررررن
PO4 ،NO3 ،SO4 ،TPC ،F. Colif.ائررافة الر  تراكير  الررر ، Pb ،
Cu ،Zn  العالميرررة المعتمررردةباسرررتصدام الطريقرررة القياسرررية  APHA, 

1998, 2017 ) 
 

 
 مدينة الموصلالخوصر ودجمة في  يلعينات عمى نهر (  مواقع جمع ا1الشكل )

 

لتقيرررريم نوعيررررة ميرررراه نيررررري دجمررررة  CWQI تررررم تطبيررررق الموديررررل الكنرررردي
باسررتصدام  aquatic lifeوالصوصررر فرري مدينررة الموصررل لمحيرراة المائيررة 

معيرارًا المرككورة سرابقًا مرع مقارنتيررا بالحردود القياسرية العالميرة لمحيرراة  14
( ويرتم حسراا قريم EPA, 2001 and  ANZECC,2000المائيرة  

 الدليل باالعتماد عم  العوامل االتية 
◄ F1 النسبة المئوية لممعايير المتجاو ة لمحدود المسموح بيا    
◄ F2 النسبة المئوية ليصتبارات المتجاو ة لمحدود المسموح بيا   
◄ F3 االنحرافات عن الحدود المسموح بيا   نسبة    
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وبعد ايجاد قيمة الدليل يتم تقييم نوعية المياه باالعتماد عم  الجدول 
 1)  

 

 CWQI حسب قيم نوعية المياه  تصنيف(  1جدول )ال
 الدرجة WQI التصنيل

Excellent 95 – 100 1 
Good 80 – 94 2 
Fair 65 – 79 3 

Marginal 45 – 64 4 
Poor 030 - 44 5 

 

 

 النتائج والمناقشة
 ( الررررر  ان قررررريم دليرررررل النوعيرررررة2تشرررررير النترررررائد المبينرررررة فررررري الجررررردول  

(CWQI) وبيرركا ( 2831-3334الصوصررر تراوحررت مررا بررين   ه نيرررلميررا
وكركلن قريم كرل ، Poor qualityتكون من صرنل الميراه رديئرة النوعيرة 

ا الرررردليل لمحيرررراة المائيررررة المسررررتصدمة لحسررررا F1، F2 ،F3مررررن العوامررررل 
وىركا سري دي الر  انصفراا  F3 نفسو ارتفاع قيم (2 فييحن من الجدول

قيم الدليل كما مبين في المعادالت اعريه، ويعرود كلرن الر  ارتفراع نسربة 
االصتبررارات الفرديررة المتجرراو ة لمصررفات المدروسررة عررن الحرردود المسررموح 

وبركلن يمكرن القررول تجراو ة، بيرا لمحيراة المائيرة مقارنرة بنسرربة الصرفات الم
بتدىور نوعية مياه نير الصوصر اثناء مساره بسربا تصرريل الفئريت 

  Anthropogenic activiteالسرائمة الناتجرة عرن نشرراطات االنسران 
  عبر المصبات المنتشرة عم  جانبي النير  

 

نهري الخوصر لتقييم مياه   CWQI , F3, F2 , F1(   قيم 2الجدول )
 ة المائيةلمحيا ودجمة

stations F1 F2 F3 CWQI 

Values status 

K1 50 31.8 98.9 33.4 Poor 

K2 57.1 47.7 99.9 28.1 Poor 

K3 50.0 49.5 99.9 29.4 Poor 

K4 50.0 47.7 99.9 29.8 Poor 

K5 50.0 49.5 99.9 29.45 Poor 

T6 35.7 21.3 95.9 39.6 Poor 

T7 42.8 34.2 99.8 34.2 Poor 
 

فرري الجرردول ان الصصررائا الترري تحرردد صرريحية نوعيررة الميرراه والمبينررة 
( والكي يشير ال  ارتفاع درجة حرارة الميراه مرع مسرار النيرر والسريما 3 

م عنرررد الموقرررع الرابرررع  3335فررري االشرررير الحرررارة مرررن السرررنة لتصرررل الررر  
% مررن القررراءات لمحرردود المسررموح بيررا لمحيرراة المائيررة 48بحيررث تجرراو  

 EPA, 2001 and  ANZECC,2000 ان ىركا االرتفراع لدرجرة  )
الحرررارة لررو ترراثير عمرر  سرررعة التفرراعيت الكيميائيررة والنشرراطات الحيويررة 
لمكائنرررات الحيرررة فئررري عرررن تررراثيره عمررر  كوبانيرررة االوكسرررجين الئرررروري 

   (Sadalla, 1998  لمحياة المائية
البايولوجيرة ليا دور كبير في التاثير عم  االنتاجيرة  pHككلن فان قيم  

لمحيرراة المائيررة رغررم اصررتيل مررد  التحمررل لينررواع المصتمفررة مررن االحيرراء 
وكرركلن الترراثير عمرر  سررمية الكثيررر مررن المررواد السررامة الموجررودة بالميرراه، 

-833( الررر  ان القررريم تراوحرررت مرررا برررين  3وتشرررير النترررائد فررري الجررردول  

بيئررة ( والترري ىرري ئررمن الحرردود المسررموح بيررا ولحسررن الحررن فرران ال637
الناتجررة  ANCالعراقيررة تتميرر  بقابميتيررا العاليررة عمرر  معادلررة الحامئررية 

عن كثرة وجود مركبات الكاربونات والبيكاربونرات فري البيئرة والتري تعمرل 
 ,Al-saffawi and Al-Maathidi)عمرر  منررع التكبرركا فرري القرريم

2017)   
ئيررة اك مررن المعررايير الميمررة لمترراثير عمرر  الحيرراة الما ECوكمررا وتعررد قرريم 

يمعا دورا في التننريم اال مرو ي ليحيراء المائيرة وارتفراع تركير ه اك ير ثر 
عمررر  نموىرررا وكررركلن ي يرررد مرررن سرررمية العديرررد مرررن المموثرررات كالرصررراا 
والكررادميوم وال نررن وبعررا الفينرروالت وتفسررير كلررن اليرر ال غيررر معرررول 

% مررن قرريم 74وتشررير النتررائد الرر  ان  (Harrison, 2006)بالئرربط 
الكيربرررائي لميررراه نيرررر الصوصرررر ئرررمن الحررردود المسرررموح بيرررا  التوصررريل

لمحيررراة المائيرررة وىررركا االرتفررراع فررري التفررراعيت الحيويرررة التررري تحررردث فررري 
الميرراه المموثررة بالفئرريت السررائمة والترري ترر دي الرر  انترراج المررواد الكائبررة 

(، امررررا بالنسرررربة ليوكسررررجين المرررركاا 2018، واصرررررونبالمرررراء  صررررفاوي 
ونررررات الرئيسررررة لمبيئررررة بحاجررررة الكائنررررات الحيررررة اليررررو الرررركي يعررررد مررررن المك

لعمميررررات االيررررا الغكائيرررررة وكرررركلن اىميررررة فررررري التفرررراعيت البايولوجيرررررة 
لتحميل المركبات العئوية ومنرع تكروين المرواد السرامة ومسرببات الرائحرة 
( 3فررران ارتفررراع تركيررر ه دليرررل عمررر  جرررودة الميررراه وييحرررن مرررن الجررردول  

ويعرر    1-ممغررم  لتررر 1033ليصررل الرر   K1ارتفرراع تركيرر ه عنررد الموقررع 
كلررن الرر  نشرراط الطحالررا والنباتررات المائيررة فرري عمميررات البنرراء الئرروئي 

(، ولكرررن التركيررر  يرررنصفا بدرجرررة كبيررررة اثنررراء 1994 طميرررع واصررررون، 
% مررررررن العينررررررات المدروسررررررة كانررررررت معدومررررررة 46مسررررررار النيررررررر اك ان 

اه نيررر الصوصررر االوكسررجين ممررا يشررير الرر  الترردىور الكبيررر لنوعيررة ميرر
بسرربا تصررريل الفئرريت المائيررة الغنيررة بررالمواد العئرروية والترري تصررل 

 ,Al-Saffawi et al  1-( ممغررم  لتررر87الرر    BOD5فييررا قيمررة 

لميراه نيرر  BOD5( ووما ي كد كلرن ارتفراع قريم الحمرل العئروي 2018
ان ىرركه  K2عنرد الموقرع  1-( ممغرم  لترر96الصوصرر والتري تصرل الر   

دي الررررر  حررررردوث عمميرررررات االكسررررردة البايولوجيرررررة اليىوائيرررررة الحالرررررة تررررر  
Anaerobic biooxidation  والترري ترر دي الررر  تكرروين نررواتد ئرررارة

بالبيئرررة المائيرررة مثرررل كبريتيرررد الييررردروجين واالمونيرررا واالمينرررات     الررر ، 
(  2009 ،كات الترراثير السررام عمررر  االحيرراء المائيرررة  الصررفاوي واصررررون

النباتيرة كمركبرات النترروجين والفوسرفور الئررورية اما بالنسبة لممغركيات 
لمكائنررات الحيررة ولكررن انصفائرريا يحررد مررن انتاجيررة االحيرراء المائيررة لكررن 
 يررررررادة تركي ىررررررا لررررررو مشرررررراكل بيئيررررررة كحرررررردوث نرررررراىرة االثررررررراء الغرررررركائي 

Eutrophication  مما يحدد التنوع االحيرائي، وتشرير نترائدPO4   الر
ميرراه نيررر الصوصررر متجرراو  لمحرردود % مررن العينررات المدروسررة ل83ان 

( EPA,2001 and  ANZECC,2000المسموح بيرا لمحيراة المائيرة  
امرررا بالنسررربة لمنتررررات  فتتميررر  بصطورتيرررا العاليرررة لمرررا تسرررببو مرررن تررراثيرات 
صررررحية عمرررر  االسررررمان واالنسرررران المسررررتيمن النيررررائي لمسمسررررمة الغكائيررررة 

Food Chain  وممررا ي يررد مررن صطورتيررا قابميتيررا عمرر  التررراكم الحيرروي
Bioaccumulation   فري انسرجة الكائنرات الحيرة اك تسربا العديرد مرن

االمرررراا كررراالورام السررررطانية ومشررراكل الغررردة الدراقيرررة ومتي مرررة  رقرررة 
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وحررردوث حررراالت االجيررراا  Blue Baby Synedriumاالطفرررال 
( 2018، واصررونجنة  الصرفاوي لمحوامل باالئافة ال  تاثيرىا عم  اال

( الررر  ان تركيررر  النتررررات ئرررمن 3وتشرررير النترررائد المبينرررة فررري الجررردول  
 الحدود المسموح بيا لمحياة المائية  

 

 مدينة الموصل(  القيم االدنى والعميا والمعدل واالنحراف القياسي لتركيز بعض المعايير المدروسة لنهري الخوصر ودجمة في 3الجدول )
 ( عدا المؤشر ازاءها1-لتر)ممغم. 

Sta.  T °C pH EC25
* 

DO BOD5 PO4 NO3 

K1 
Min. 12.0 7.29 565 7.4 16 0.17 0.8 

Max. 27.0 8.3 1755 10.3 40 1.87 2.1 

Mean 18.3 7.81 1252 9.3 27 0.77 1.16 

SD± 5.9.0 0.38 439 1.0 10 0.83 0.67 

K2 

Min. 14.0 6.70 713 0.0 32 0.33 0.28 

Max. 32.0 7.96 1606 8.0 96 7.74 2.49 

Mean 23.6 7.22 1116 2.8 56 3.36 1.09 

SD± 6.80 0.33 341 3.5 21 2.88 0.76 

K3 

Min. 14.0 6.76 713 0.0 32 0.71 0.34 

Max. 33.0 7.95 1668 7.2 72 9.38 2.03 

Mean 24.0 7.14 1121 1.4 51 4.94 1.12 

SD± 7.30 0.33 394 2.4 12 3.67 0.63 

K4 

Min. 15.0 6.79 728 0.0 2 0.51 0.21 

Max. 33.5 7.95 1700 6.8 72 9.93 1.90 

Mean 24.8 7.14 1089 1.4 43 4.46 1.01 

SD± 6.90 0.32 340 2.3 16 3.68 0.57 

K5 

Min. 14.5 6.89 803 0.0 16 0.55 0.22 

Max. 33.0 7.33 1699 4.4 50 7.74 1.74 

Mean 24.0 7.08 1129 1.1 44 3.81 1.00 

SD± 6.80 0.14 293 1.6 16 2.84 0.55 

T6 

Min. 13.0 6.81 340 3.6 1.6 0.09 0.04 

Max. 26.0 7.85 708 11.2 5.6 0.77 0.99 

Mean 20.0 7.54 484 8.5 3.6 0.29 0.52 

SD± 4.90 0.31 125 2.5 1.8 0.19 0.36 

T7 

Min. 12.0 6.55 480 2.0 3.2 0.28 0.13 

Max. 27.0 7.75 857 10.4 32 2.96 1.02 

Mean 20.0 7.29 618 6.8 20 1.51 0.67 

SD± 5.50 0.36 122 3.1 11 1.24 0.45 

Stand. Limits 25 6-9 1500 5.0 8.0 036 13 

* µS. cm
-1 

تتواجرررررد ايونرررررات الكموريررررردات والكبريترررررات فررررري الميررررراه الطبيعيرررررة ويعتمرررررد 
الميراه يرا تمرر بة والصصور التري يعة التركيا الجيولوجيتراكي ىا عم  طب

 لميرراه نيررر الصوصررر معرردالت الكبريتررات وتراوحررت(، 2014 الصررفاوي، 
التركيررر  عنررررد  ؛ اك كانرررت اعمرررر  1-( ممغررررم  لترررر384 – 181مرررا برررين  

ثرم النيرر، فري حروا  كبريتيرةالعيرون الوجود  بسبا K2و  K1قع االمو 
ادنرر  ليصررل  مدينررة الموصررللل النيررر عنررد دصررو تررنصفا التراكيرر  نسرربيا 

نتيجرة لتراثير  K5عند الموقع  يرتفع نسبياً ولكن ، K4عند الموقع معدل 
 1-( ممغرم  لتررر186والرركي يتجراو  التركير    مصرا الصررا يمطروحرات 

 Al-Saffawi et al, 2018) كانرررت ف  امرررا معررردالت الكموريررردات
ويعررود كلررن (، 4 كمررا فرري الجرردول   1-( ممغررم  لتررر53–45بررين   مكبكبررة

داصرررل  النيرررر جريررران الررر  تررراثير مصررربات الصررررل الصرررحي عمررر  طرررول
 Al-saffawi et 1-( ممغرم  لترر36-52  والتي تراوحت مرابين المدينة

al, 2018)  والكبريترررات ئرررمن  وعمومرررا فررران تركيررر  ايررروني الكموريرررد
، وكرررركلن الحررررال االسررررمان واالحيرررراء المائيررررة الحرررردود الميئمررررة لمعيشررررة

ان ارتفرراع    (Pb, Cu, Znلمعناصررر المعدنيررة المدروسررة  بالنسرربة 

العناصر المعدنية السامة ليا تاثيرات صطيرة عم  الحيراة المائيرة   تراكي 
واالنسان ومما يعقد المشكمة قابميتو عمر  التئرصم الحيروي داصرل انسرجة 

تررراثير عمررر  الجيرررا  العصررربي فعنصرررر الرصررراا لرررو الكائنرررات الحيرررة، 
  تراكمررو فرري العنررام كمررا يعمررل عمرر  اصتفرراء انررواع المركرر ي ائررافة الرر

عنصررري لفرران  وعمومرراً مررن المحررارات والقشررريات عنررد التراكيرر  العاليررة، 
عمررر  عمميرررات الترررنفن ليحيررراء سرررمبي الرصررراا والنحررران ليمرررا تررراثير 

المائيرررة عرررن طريرررق تكررروين طبقرررة ىيميرررة تغطررري الصياشررريم ممرررا يعيررررق 
واشررارت  ،(Yamaguchi et al, 2007) عمميررات التبررادل الغررا ي
متجررراو   F. Colifو  TPC( ان جميرررع قررريم 4  النترررائد فررري الجررردول

ثير نيررر الصوصررر عمرر  نوعيررة وفيمررا يتعمررق بترر ، لمحرردود المسررموحة بيررا
م ( الرر  ان معنررم القرري4و  3  ينميرراه نيررر دجمررة، فقررد لرروحن مررن الجرردول

م(  200 يبعرررد عرررن نقطرررة االلتقررراء  T7عنرررد الموقرررع  التررري ترررم دراسرررتيا
لتصررل  BOD5 ،Cl ،SO4 ،PO4 ،TPC ادت نسرربتيا المئويررة، منيررا 

(% عمرر  الترروالي مقارنررة بالمحطررة 2191، 421، 70، 42، 460الرر   
T6  نقطة مقارنة ) 
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  (  القيم االدنى والعميا والمعدل واالنحراف القياسي لتركيز بعض المعايير المدروسة لنهري الخوصر ودجمة في محافظة نينوى4الجدول )
 ( عدا المؤشر ازاءها1-)ممغم. لتر

SSta.  SO4 Cl Pb* Cu* Zn* TPC** F.C.*** 

KK1 
Min. 10 21 21 18 34 0.014 0.004 

Max. 729 72 39 75 129 4.900 11.00 

Mean 374 45 30 47 82 1.020 02.37 

SD± 254 17 12.7 40 67 2.171 4.39 

KK2 
Min. 45 21 230 14 16 0.300 00.90 

Max. 802 59 139 64 213 105.6 93.00 

Mean 258 46 80 32 86 33.60 31.74 

SD± 211 10 71 28 110 38.06 24.77 

KK3 
Min. 63 31 13 15 19 0.500 0.900 

Max. 364 69 70 21 26 104.8 150.0 

Mean 218 53 56 18 24 36.51 64.29 

SD± 99 10 38 3.0 4.0 33.09 48.66 

KK4 
Min. 113 27 2 15 23 0.800 0.400 

Max. 214 54 81 23 29 1000 240.0 

Mean 171 47 36 19 26 207.9 44.97 

SD± 38 830 41 430 3.0 509.5 92.33 

KK5 
Min. 99 35 430 13 15 1.760 3.000 

Max. 248 56 50 17 24 1000 460.0 

Mean 181 46 35 15 19 290.1 97.90 

SD± 57 730 27 230 4.7 390.5 91.53 

KT6 
Min. 14 12 72 17 15 0.007 0.004 

Max. 77 28 85 24 19 7.200 3.000 

Mean 33 16 78 20 17 1.020 0.770 

SD± 19 530 6.5 3.5 2.5 2.191 1.222 

KT7 

Min. 29 14 24 18 15 0.920 0.030 

Max. 137 32 63 23 26 88.00 11.00 

Mean 56 22 49 21 20 23.37 3.720 

SD± 33.6 5.0 22 2.8 5.6 33.46 4.700 

Stand. Limits 500 250 200 1000 2000 0.005 0.003 

* µg. l
-1

 or (ppb), ** ×10
6
,   *** ×10

5 

 

 االستنتاجات والتوصيات
تدىور نوعية مياه نير الصوصرر بعرد دصولرو مدينرة الموصرل بسربا   1

رفة اليررررو اك ينعرررردم االوكسررررجين الكررررم اليائررررل مررررن الميرررراه العادمررررة المصرررر
% مرررررن العينررررررات المدروسرررررة وكرررررركلن ارتفررررراع التمرررررروث 46المررررركاا فرررررري 

العئرررررروي وتركيرررررر  ايونررررررات الفوسررررررفات مررررررع االرتفرررررراع الكبيررررررر لمتمرررررروث 
  الميكروبي

الصوصرررر مرررن صرررنل الميررراه رديئرررة و  ي دجمرررةتعرررد نوعيرررة ميررراه نيرررر   2
صطيرررر  بالنسررربة لمحيررراة المائيرررة وىررركا م شرررر  Poor qualityالنوعيرررة 

    لمنيرينعم  الواقع البيئي 

 ىنان تاثير وائ  لمياه نيرر الصوصرر عمر  نوعيرة ميراه نيرر دجمرة  3
   ة الموصل نعند مرك  مدي

لكلن يجا تنافر الجيود لمتابعة نقا المياه والحد مرن مشراكل التمروث 
لمبيئة المائية عن طريق االدارة السميمة وتشرديد الرقابرة عمر  المتجراو ين 

لقرررروانين والعقوبررررات الصررررارمة فرررري ىرررركا المجررررال مررررع اسررررتمرار وتفعيررررل ا
لمحرد مرن اسرتمرار  الدراسات عم  الموارد المائية لموقول عنرد اي طرار 

باالثررار السررمبية عررن تصررريل التوعيررة البيئيررة لممررواطنين و  ترردىور الميرراه،
 المياه العادمة ال  الموارد المائية 

  المصادر
   م(  الوئرررع الرررراىن لمتمررروث ٠٢٢٠جرررابر دسررروق  إبرررراىيم حسرررنين

المرررر تمر  –شرررررق البحررررر اتبرررريا المتوسررررط( )بشررررواطا شررررمال سررررريناء 
-٠٢ –العممري الثراني عرن التمروث الغركائي و صررحة اانسران المصرري 

 .جامعة المنصورة -كمية ال راعة -إبريل  ٠٢
 ن  والحمررررداني، ابرررررراىيم عمرررررر سرررررعيد الصررررفاوي،  عبررررردالع ي  يرررررون

 تطبيرررررررررق الموديرررررررررل الكنررررررررردي ( 2018نن  وقررررررررربين، عبررررررررردالباري يرررررررررو 
CCMEWQI  لتقيررررريم الواقرررررع البيئررررري لميررررراه االبرررررار تغرررررراا الشررررررا

واالستصدامات المن لية فري الجانرا االيسرر مرن مدينرة الموصرل،  شرمال 
مقبررررول لمنشررررر فرررري مجمررررة االطروحررررة لمدراسررررات البيئيررررة العرررردد  العررررراق 
  2018السادن  

 عسررال، ا ىررار يررونن رئررا الصررفاوي، عبررد الع يرر  يررونن طميررع وال
(  دراسرررة بيئيرررة وبايولوجيرررة لمفئررريت السرررائمة لررروادي الررردانفيمي 2014 

وترراثيره عمرر  نوعيررة ميرراه نيررر دجمررة فرري مدينررة الموصررل، العررراق  مجمررة 
  89-71(  1 27التربية والعمم  
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  طميررع، عبرردالع ي  يررونن وسررميم، محمررد سررميم والقرر ا ، صالررد لقمرران
  تمرروث ميرراه نيررر الصوصررر وترر ثيره عمرر  (1994وصميررل، محمررد عمرري  

ميررراه نيرررر دجمرررة عنرررد مركررر  مدينرررة الموصرررل  مجمرررة ىندسرررة الرافررردين  
2 3  )45-56   

 م( اتسررررن العمميررررة والتطبيقيررررة ٠٢٢٢حرررري فترررروح محمررررد صميررررل  فت
نشراء  -الجر ء اتول –لمم ارع السرمكية  جرودة ميراه االسرت راع السرمكي واء
 .الطبعة اتول  –الم ارع السمكية 
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Abstract 
The water quality of the Tigris and Khosar rivers was assessed for their validity to aquatic life by using the 

Canadian Water Quality index (CWQI). The water samples were collected monthly from seven stations, two on 

Tigris and five on Khosar river during the period from Jan. to Oct., the Canadian model was applied to 14 

parameters: Temp., pH, EC, DO, BOD5, NO3, PO4, SO4, Cl, Zn, Pb, Cu, TPC and F. Colif. The results of the 

study indicated that the water of the Khosar River is of poor water quality due to the discharge of wastewater, 

while the river continues to flow within the city. Also, Tigris river of the same category above. The value of the 

water quality index (CWQI) Between (28.1-33.4) and (34.2-39.6), respectively. The study recommended 

tightening control and periodic continuation to reduce the deterioration of water resources. 
 


