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 الملخص
ال الايااة فااال أجرياات الاراسااة الحاليااة عمااي تمااوث ميااا  مخاار الياارات بم ميااات ميااا  الصاارا الصااحال لمايمااة 

محافظة األمبار/ العراق . إ, تم من  ذلخا اراسة بعض العوامل الييزيا ياة والكيميا ياة والحياتياة لبي اة مخار 
 اليرات فال مايمة ال الاية .

وبواقااار أربعااة مواقااار ةاامن مايماااة  2018ولغايااة واااخر أيااار  2017باااأت الاراسااة مااان وااخر كاااامون أول 
 Totoalعواماااال ةارجااااة حاااارارة الماااااة ، األمااااذح ال,ا بااااة الكميااااة ال الايااااة . إ, وااااممت قياااااس بعااااض ال

Dissolved Solid  المتطمااب الحيااوي لألوكسااجين ،Biological Oxygen Demand  المتاارات ،
Nitrates  اليوسيات ،Phosphate. كما تم اراسة العاا الكمال لمبكتريا واليطريات . ) 

( ارجااة م ويااة ، بيممااا األمااذح ال,ا بااة الكميااة 13.1-24.6وبيماات المتااا ى إلااي أن ارجااة حاارارة الماااة بااين ة
. فيماااا لاااوحظ أن قااايم  mg/L( 470-1936وتراوحااات باااين ة 2كامااات مااان الماااوع ويااار الم باااول فاااال موقااار 

-6.53تراوحات باين ة 2المتطمب الحيوي لألوكساجين التاال كاان مساموح بخاا فاال جميار المواقار عااا موقار 

0.91 )mg/ L 2.1-116.88يمًا ماا باين ة. وقا سجمت المترات ق )mg/ L  فيماا تراوحات اليوسايات ماا ،
. أمااا العاماال الحياااتال ف ااا تجاااوزت البكتريااا الحاااوا المسااموح بخااا ، و ااال مااا  mg/ L( 0.05-4.51بااين ة
10باين ة

4
 × 12.02-10

4
 × 1.73 )cell/ ml فيماا ساجمت ماايات عالياة مان التماوث باليطرياات ف اا ،
10تراوحت ما بين ة

2
 × 5.76-10

2
 × 1.04 )cell/ ml . 

 المقدمة 
إن عممية طرح المموثات مان المواقار الساكمية واألمواطة المامياة األ ار  
مثال مياا  الصارا الصاحال ماار المموثاات ساواة أكامات عةاوية أو وياار 
عةااوية إلااي المخاار مباواارة تااتاي إلااي اسااتميا, األوكسااجين الماا,اب فااال 

ن األماااذح المغ,ياااة المااااةس بسااابب وجاااوا الماااواا العةاااوية  وتحممخاااا ، واا
الماااواا الميتروجيمياااة  الموجاااواة فاااال فةاااذت المجااااري الممزلياااة و اصاااة

 Eutrophication، والتال تتاي إلي إحااث اإلثراة الغا,ا ال واليسيورية
 .[1]وال,ي يتاي إلي إحااث  مل فال المظام البي ال الما ال 

ن عمميااااااة إطااااااذق أو أيااااااااع أو تيرياااااا  ميايااااااات أو مااااااواا تااااااتثر فااااااال  واا
ا سااتعمال المييااا أو تساابب وةااعًا ةااارًا أو يحتماال اإلةاارار بالصااحة 
أو بساااذمة المباتاااات والحيواماااات والطياااور واألساااماه والحوااارات ووير اااا 

[2]. 
وتعا ميا  الصرا الصحال المصار المتافق من الممازل مصارًا ر يسايًا 

لميا  بكافة أمواعخا، إ, تم الت مص من مياا  المجااري فاال الكثيار لتموث ا
من الاول عن طريق رميخا إلي المساطحات الما ياة كاألمخاار والبحيارات 

 .[3]والبحار 
تاااتثر مياااا  الصااارا الصاااحال عماااي موعياااة وكمياااة المياااا  الساااطحية مااان 
 ااذل امتاازاج  اا,  الميااا  ماار سااطض التربااة باإلةااافة إلااي مااا تحوياا  ماان 

 . [4]مموثات ال
إن المااااة لااا  ال اااارة عماااي تم ياااة ميسااا  مااان الواااوا ب وبمسااااعاة العوامااال 
البي ياااة عمااااي وااااريطة أن تكااااون الوااااوا ب ةاااامن قابميااااة المصااااار عمااااي 

 .[5]تحممخا ومعالجتخا 
وبساابب الزيااااة الحاصاامة فااال حجاام وتركيااز المتاااف ات أصاابض ماان وياار 

لا,له أصابض المااة  الممكن والصعب عمي الماة من تم ياة ميسا  بميسا  س
 .self-purification [6]يعامال من صعوبة التم ية ال,اتية 

ومظرًا أل مية الماة بالمسبة لمكا مات الحية فإم  قا يكون سببًا فاال موتخاا 
عماااما يكااون مموثااًا بالعواماال الم تميااة س لاا,له أكااات الاراسااات والبحااوث 

 .[7]عمي كييية الحصول عمي ميا  صالحة لمورب 
الجوامااب األساسااية فااال تحايااا صااذحية الميااا  ماان  ااذل اراسااة إن ماان 
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، والتال تومل ال واص الييزيا ية والكيميا ياة والبايموجياة، لا,ا موعية الميا 
ف ا اتجخت كثير من اول العالم إلي وةر م اييس معيمة لممياا  لغارض 

التعاااارا عمااااي ال ااااواص إلااااي  و ااااافت الاراسااااة .[8]ت ييمخااااا وتصاااامييخا
  مخااار اليااارات فاااال مايماااة ال الاياااة والييزيا ياااة والبايموجياااة لميااااالكيميا ياااة 

بيااان تاا ثير المموثااات اإلحيا يااة مثاال البكتريااا واليطريااات، ومااا  ت ثير ااا و 
 عمي صذحية ميا  مخر اليرات.

 المواد وطرائق العمل 
 وصف منطقة الدراسة 

أجريت الاراسة الحالياة عماي مخار اليارات فاال مايماة ال الاياة، حياث ت ار 
مايمااة ال الايااة فااال الجاازة الجمااوبال الواارقال ماان قةاااة الرمااااي مركاااز 

 Km 24محافظاااة األمباااار، تبعاااا مايماااة ال الاياااة عااان مايماااة اليموجاااة 
. كماا ت ار إلاي الوامال وربااً  Km 20وارقًا، وتبعاا عان مايماة الرماااي 

 بغااا.  –حبامية، وعمي الطريق العام رمااي من بحيرة ال
كماااا ت ااار مايماااة ال الاياااة فاااال الجااازة األوساااط مااان العاااراق باااين اا رتاااال 

 43.49و  43.48وااااااماً   و طااااااال طااااااول  33.26و  33.22عاااااارض 
ن موقر مايمة ال الاية فال الجزة الجماوبال الوارقال مان محافظاة  ورقًا. واا

   .(1األمبار. ة ارطة رقم 
فااارا حساااب إحصاااا ية عاااام  51,875ايماااة ال الاياااة يبمااا  عااااا ساااكان م

2013 [9]. 

 

 
 [10]. (: موقع مدينة الخالدية بالنسبة لمعراق ولمحافظة األنبار1خارطة )

 

 وصف مواقع الدراسة :
ةاااامن مخاااار تااام ا تيااااار أرباااار مواقاااار لجماااار العيماااات ماااان  اااا,  الاراسااااة 

اليرات، وفال جاماب مايماة ال الاياة . مار محاولاة اعتمااا أفةال المواقار 
أل , العيمات، وتم جمر العيمات من الجامب األيمن لمخر اليارات، وفيماا 

 -ي تال وصا لممواقر األربر و ال :
 الموقع األول :

متار  300ويبعاا عما   -ي ر  ,ا الموقر إلاي الوارق مان جسار ال الاياة 
متاار قبااال ممط ااة طااارح أمبااوب مياااا   300، ويبعاااا وعمااي مخااار الياارات -

فةذت الصرا الصاحال. ويمتااز  ا,ا الموقار بوجاوا كمياة مان مباتاات 
ال صااااب والبااااراي عمااااي حافااااة مجاااار  المخاااار. كمااااا يبماااا  عاااارض المخاااار 

 ( متر مر عام وجوا ام سام فال المخر فال  ,  الممط ة.(250
 

 
 من جسر الخالدية عمى نهر الفرات.بالقرب  4( موقع 4صورة )

 

 الموقع الثاني :
و او الموقار الاا,ي ت ار فيا  ممط ااة مصاب والت ااة ميااا  الصارا الصااحال 
مر ميا  مخر اليرات، وتمتاز  ,  الممط ة بكثافة امتواار مباتاات ال صاب 
والبااراي ماار وجااوا كثافااة طحمبيااة وبااطة ساارعة التيااار فياا  بساابب وجااوا 

المخر فال  ا,ا الموقار إلاي قسامين: الجازة األكبار  ام سام لممخر، إ, يم سم
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( متار 200يكون فال الجخة البعياة لخ,ا الموقر ويبم  عرض المخر فيا  ة
وتكاون سارعة التياار فياا  أقاو  مان ممط اة المصااب. أماا الجازة األصااغر 

 ( متر.40فإم  يكون فال ممط ة المصب، ويبم  عرض  ,ا الجزة ة

 

 
 منطقة مصب الصرف الصحي في نهر الفرات. 2( موقع 2صورة )

 

متر، وفاال  ا,ا  500با  2ويبعا  ,ا الموقر عن الموقر  الموقع الثالث :
الموقاار   يحاااث ام سااام لممخاار ماار وجااوا مباتااات ال صااب والبااراي عمااي 

ما  عارض المخار فاال  ا,  حافة المخر، ولكن أقل مان الموقار الساابق. ويب
 .متر 260الممط ة 

 

 
 عمى نهر الفرات 3( موقع 3صورة )

 

ي ر  ,ا الموقر فاال ممط اة م  ا, مواروع مااة إساالة أباو  الموقع الرابع :
( متاااار. وفااااال  اااا,  520فماااايس الجاياااااة. وتبعااااا عاااان الموقاااار السااااابق ة

الممط ااااة   يحاااااث ام سااااام لممخاااار أيةااااًا ماااار وجااااوا كثافااااة ماااان مباتااااات 

ال صب والباراي عماي حافاة المخار ويبما  عارض المخار فاال  ا,  الممط اة 
 ( متر.235ة
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 نطقة مأخذ إسالة ابوفميس الجديدةفي م 4( موقع 4صورة )

 

 
 وبتنسيق الباحث. Google Earth(: مواقع الدراسة باالعتماد عمى 2خريطة )

 

 طريقة جمع العينات :
باااأت عممياااة جمااار العيمااات مااان مواقااار الاراسااة األربااار وبصاااورة واااخرية 

وبواقاار ثااذث  2018ولغايااة وااخر أيااار  2017ابتااااًة ماان كااامون األول 
عيمات لكل موقر فال الواخر الواحاا ، تام أ ا, المماا,ج عاااًة وابتاااًة مان 
الساعة الساابعة والمصاا صاباحًا حتاي التاساعة صاباحًا ، حياث تام أ ا, 

( ساام عاان مسااتو  30العيمااات ماان ميااا  مخاار الياارات وبعمااق أكثاار ماان ة
 سطض المخر.

( 2ماق وبحجام ةةاي ة الع Polyethyleneوبواسطة قماتال باولال أثيماين 
لتااااار بعاااااا وسااااامخا مااااارتين بمااااااة العيماااااة . وتااااام اساااااتعمال قمااااااتال ومكمااااار 

Winkler  250المعتماااة ساااعة ML  لمعيماااات ال اصاااة باألوكساااجين
 BODوالمتطماب الحياوي لألوكساجين  Dissolved Oxygenالما,اب 

 مر مذحظة عام تعرةخا لمةوة، وتثبت المتا ى موقعيًا .
 كيميائية :بعض الخصائص الفيزيائية وال

 water Temperatureتحديد درجة حرارة الماء 
تااام قيااااس ارجاااة حااارارة المااااة مااان  اااذل وةااار الطااارا المحتاااوي عماااي 

 اقي ة تسجل ال راةة . 2الز بق لممحرار فال الماة وبعا 
 Total Dissolved Saltsتحديددد تراكيددز األمددائ الذائبددة الكميددة 

TDS 
إ, يااتم  [11]ب مااا موةااض فااال يمكاان قياااس األمااذح ال,ا بااة الكميااة حساا

مان مااة العيماة الا,ي تام تروايح  مان  اذل ورقاة  ml( 100أ , حجم ة
( وبعااا ا يااتم وةاار W1ترواايض ثاام تصااب فااال جيمااة تاام وزمخااا مسااب ًا ة

الجيمااة المحتويااة عمااي العيمااة وتجيييخااا باسااتعمال فاارن كخربااا ال بارجااة 
Cحرارة ة

o
الجيمة مارة ثامياة ( حتي تجيا تمامًا . وبعا ا يعاا وزن 105

 ( وتطبق المعاالة اآلتية :W2ة

 
 (mg / Lويعبر عن المتا ى ة

 Biological Oxygenتحديد تراكيز المتطمدب الحيدول لكوكسدجين 

Demand BOD5 
يمكان حساااب المتطماب الحيااوي لألوكسااجين بواساطة الطري ااة المسااتعممة 
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أيااام  فاال قياااس األوكساجين الماا,اب بعااا وةار قماااتال ومكماار لمااة  مسااة
( وأن Do5ارجااة م ويااة ثاام حاااا األوكسااجين الماا,اب ة 25بارجااة حاارارة 

 mg/ Lبوحااة  BOD5مثمات قيماة  Do0اليرق مر األوكساجين األولاال 
     .BOD5 = DO0 – DO5  [12]. 

 Nitratتحديد تراكيز النترات 
ل يااس المتارات بعاا  [13]اتبعت طري ة جمعية حماية الصحة األمريكياة 

ممخاااا وتحااااا المتااارات  ml( 50عممياااة الطااارا المركااازي لممماااو,ج وأ ااا, ة
 ʎلطااولين مااوجبين  Spectrophotometerبجخااز المطياااا الةااو ال 

 ولثذث قمامال .  275و  220
ماان العيمااة بعااا  ml( 50: وتحتااوي عمااي ة Sample* ال ميمااة األولااي 
 الطرا المركزي.
 من ماة م طر. ml( 50: وتحتوي عمي ة Blank* ال ميمة الثامية 
( 50ي يااا إلااي ة KNo3ماان  ml( 1: ة Standard* ال ميمااة الثالثااة 

ml . 
ثااام م اايس عماااي جخااااز  1N Hclمااان  ml( 1مةاايا إلاااي كاال ممخاااا ة

وتحسااب المتااا ى  mg/ Lالمطياااا الةااو ال وتعباار عاان المتااا ى بوحاااة 
 حسب المعاا ت اآلتية :                                      

B (sample) = ʎ 220-2 (ʎ 275) 
A (standard) = [ (ʎ 220)-2 (ʎ 275) ] ÷2 

No3 mg/ L = B ÷ A 
 Phosphateتحديد تراكيز الفوسفات 

 [12]والتاال اتبعات فاال  Ascorbic Acid methodتم اعتماا طري اة 
مااااان العيماااااة وتوةااااار فاااااال بيكااااار  ml( 50ل ياااااس اليوسااااايات إ, يت ااااا, ة

وتةاااااا إلياااا  قطاااارة ماااان الياااال الييموميثااااالين إ, يظخاااار لااااون أحماااار ثاااام 
إلاي أن ي تياال الماون األحمار،  N( 5مةيا حامض الكبريتيه تركياز ة

المحةار مساب ًا إ,  Mixed reagentمان محماول  ml( 8ثام مةايا ة
تماساااب وااااة الماااون األزرق مااار تركياااز يتغيااار الماااون إلاااي األزرق حياااث ت

( 30( اقاا ق و  تزياا عان ة10اليوسيات. بعا ا يتره ماة   ت ال عان ة
اقي ة. ك,له يتم أ , مياس الحجام مان المااة الم طار وتةااا إليا  مياس 
اإلةافات وبميس الماة الزممية لكال يتم تصيير الجخاز عميا . ياتم قاراةة 

الةااو ال وعمااي طااول مااوجال  تركيااز اليوساايات بواسااطة جخاااز المطياااا
 .mg/ L( ماموميتر . يعبر عن المتا ى بوحاة 880ة

 حساب العدد الكمي لمبكتريا والفطريات :
يمكن حساب العاا الكمال لمبكتريا واليطرياات مان  اذل تحةاير سمسامة 

ويااتم اسااتعمال  Decimal Serial Dilutionماان الت ااافيا العواارية 
عاااااااا الكمااااااال لممسااااااتعمرات أاوات وظااااااروا مع مااااااة. ويمكاااااان حساااااااب ال

و وسااااط  Nutrient Agarالبكتيرياااة واليطريااااة الماميااااة عمااااي وسااااط  
Potato Dextrose Agar  : عمي التوالال وفق المعاالة التالية 

= عااا المساتعمرات /  CFU / )mlعاا الوحاات المكوماة لممساتعمرة ة
 .م موب الت ييا× حجم العيمة 

 التحميل اإلحصائي 
تااام التحمياااال اإلحصاااا ال باسااااتعمال ا تباااار امكاااان و اااو مكماااال   تبااااار 
التباااين الاا,ي يوةااض أي ماان المتغياارات الي ويااة ي تمااا عاان اآل اار فااال 

إحااااااث التغياااارات المعمويااااة فااااال المتغياااارات الماروسااااة زماميااااة كاماااات أو 
 . ≥P 0.05مكامية، وعما مستو  معموي 

 النتائج والمناقشة 
  والكيميائية لمماء بعض الخصائص الفيزيائية 

 درجة حرارة الماء 
( أعمااي 1أظخارت متاا ى الاراسااة الحالياة لارجااة حارارة المااة فااال الواكل ة

Cقيماة ة
o
وساجمت أاماي قيماة  2018لواخر أياار  2( فاال الموقار 24.6 

Cة
o
 . 2017لوخر كامون أول  4والموقر  1( فال الموقر 13.1 

Cسااجل أعمااي قيمااة لارجااة حاارارة الماااة ة 1فااال الموقاار 
o
( فاااال 24.5 

Cأي فااال فصاال الصاايا، وأقاال قيمااة ة 2018وااخر أيااار 
o
( فااال 13.1 

Cة أي فاااال فصااال الواااتاة وبمعاااال ال ااايم 2017واااخر كاااامون أول 
o
 

. و اااا,ا الموقاااار يمثاااال مخاااار الياااارات باااااون تمااااوث بميااااا  الصاااارا (18.7
ياااة عالياااة وأمخاااا الصاااحال . كماااا تمتااااز األمخاااار ب مخاااا تمتماااه ساااعة حرار 

 .[14]تمتمه ت,ب,بًا يوميًا واط ًا ل يم ارجات الحرارة 
ف ا سجمت الاراسة الحالية أعمي قايم لارجاة حارارة المااة  2أما فال موقر 

Cة
o
C، وأقال قيماة ة 2018( فال أيار 24.6 

o
( فاال واخر كاامون 13.5 

Cوبمعال قيم ة 2017أول 
o
(. ف ا سجل  ا,ا الموقار ارتياعاًا فاال 19.1 

ال اااايم م ارمااااة ماااار ب يااااة المواقاااار بساااابب تاااا ثير ميااااا  الصاااارا الصااااحال 
واحتوا خاااا عماااي ماااواا عةاااوية وبمساااب عالياااة إ, تااازااا عممياااات التحمااال 
والتيسخ العةوي بسابب زياااة أعاااا وموااط البكترياا واألحيااة المجخرياة 

 3أمااااا الموقاااار  .[15]ة األ اااار  ممااااا يااااتاي إلااااي زيااااااة الطاقااااة الممبعثاااا
ف ااا أظخاار تااارجًا فااال قاايم ارجااات حاارارة الماااة، والعااواة إلااي  4والموقاار 

ال ااايم الطبيعياااة لمخااار اليااارات . بسااابب قاااارة المااااة عماااي تم ياااة ميسااا  مااان 
أظخارت متاا ى  وبسبب ال مط المستمر لممااة أثمااة جرياما . [5]الووا ب 

التحميال اإلحصااا ال   تباار امكاان لارجااة حارارة الماااة عاام وجااوا فااروق 
معموياااة مكامياااة مااار وجاااوا فاااروق معموياااة زمامياااة عماااا مساااتو  معماااوي 

P≤0.05 . 
 

 
درجة مئوية( في ( التغيرات الشهرية والموقعية لدرجة حرارة الماء )4شكل )

 المواقع المدروسة
 

 TDS Total Dissolved Solidاألمائ الذائبة الكمية 
( إن أعمااي قيمااة لألمااذح 2أظخاارت متااا ى الاراسااة الحاليااة فااال الوااكل ة

 2018لواخر أياار  2فاال الموقار  mg/ L( 1936ال,ا باة الكمياة كامات ة
ن أقاااال قيمااااة كاماااات ة لوااااخر ميسااااان  1فااااال الموقاااار  mg/ L( 470واا

2018. 
( 470-614تراوحاااات قاااايم األمااااذح ال,ا بااااة الكميااااة بااااين ة 1فااااال الموقاااار 

mg/ L 539وبمعاال قايم ة )mg/ L  و اال تمثال قايم مخار اليارات. أماا
م ارماااة مااار ب ياااة المواقااار ف اااا  TDSف اااا ساااجل أعماااي قااايم لماااا  2موقااار 
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وبمعااااااااال قاااااااايم كاماااااااات  mg/L( 1018-1936تراوحاااااااات قيماااااااا  بااااااااين ة
ن زيااااة قاايم األمااذح ال,ا بااة يعااوا إلااي التاا ثر mg/ L( 1527.5ة . واا

فةااااااذت التجمعااااااات السااااااكامية، والمعاماااااال المباواااااار بمااااااا يطاااااارح ماااااان 
الصماعية، وكراجات وسيل السيارات، وما يرمي من اليةاذت الممزلياة 

ف اا أظخار  4والموقار  3. أماا موقار [16]إلي وبكات الصرا الصاحال 
وحسااااب البعااااا عاااان مصااااار ميااااا  الصاااارا  TDSتااااارجًا فااااال قاااايم الااااا 

 الصحال.
 

 
( في mg/Lلامائ الذائبة الكمية )( التغيرات الشهرية والموقعية 2شكل )

 المواقع المدروسة
 

أظخرت متاا ى التحميال اإلحصاا ال بحساب ا تياار امكان لألماذح ال,ا باة 
الكمياااة إلاااي عاااام وجاااوا فاااروق معموياااة زمامياااة مااار وجاااوا فاااروق معموياااة 

 . P≤0.05مكامية بين المواقر عما مستو  معموي 
 BODالمتطمب الحيول لكوكسجين 

( ل ااايم المتطماااب الحياااوي 3الاراساااة الحالياااة فاااال الواااكل ة أظخااارت متاااا ى
فااال  2فااال الموقاار  mg/ L( 6.53لألوكسااجين أن أعمااي قيمااة كاماات ة

فاال موقار  mg/ L( 0.91، وأقل قيمة كامت ة2018وخر كامون الثامال 
 .2018فال وخر وباط  1

يواااير  ااا,ا المتغيااار إلاااي كمياااة األوكساااجين المساااتخمه مااان قبااال البكترياااا 
ا وممو ا ويعا  ,ا المتغير معياارًا فاال تحاياا موعياة التماوث لغرض تميسخ

. كماا إما  [17]العةوي الماجم عن المموثات الصماعية ومياا  المجااري 
 mg/ L( 2.63ساجل أعماي قيماة لممتطماب الحياوي لألوكساجين بمغات ة

 .mg/ L( 1.92وبمعال قيم كامت ة mg/ L( 0.91وأقل قيمة كامت ة
أعماي قايم لممتطماب الحياوي لألوكساجين م ارماة فإم  ساجل  2أما الموقر 

مااار ب ياااة المواقااار. إ, كامااات أعماااي قيماااة لممتطماااب الحياااوي لألوكساااجين 
( 4.8وأقااال قيماااة ة 2018فاااال واااخر كاااامون الثاااامال  mg/ L( 6.53ة

mg/ L 5.33فاال واخر ا,ار وبمعاال قايم كامات ة )mg/ L  إن ال ايم .
العاليااة لممتطمااب الحيااوي لألوكسااجين تعباار عاان كميااة األوكسااجين التااال 
تحتاجخااا األحياااة المجخريااة لتحمياال المااواا العةااوية وتحويمخااا إلااي ماااة 

ن الزياااااااة مااااان الماااااواا [5]وثاااااامال أوكسااااايا الكااااااربون وماااااواا أ ااااار   . واا
 العةااوية الموجااواة فااال ميااا  الصاارا الصااحال والتااال يااتم اسااتعمالخا ماان
قبااال األحيااااة المجخرياااة، تسااامض باااالممو السااارير وتسااابب ارتياعاااًا فاااال قااايم 
المتطمب الحيوي لألوكسجين وام ياةاًا فاال قايم األوكساجين الما,اب فاال 

 BODف ااا أظخار تاارجًا فاال قاايم  4والموقار  3. أماا الموقار [18]المااة 
( 2.67( و ة3.46وحساااب قربخاااا مااان مصاااار المماااوث وبمعاااا ت قااايم ة

mg/ L والال.عمي الت 
 

 
( التغيرات الشهرية والموقعية لممتطمب الحيول لكوكسجين 3شكل )

(mg/Lفي المواقع المدروسة ) 
 

وقااا بااين التحمياال اإلحصااا ال باسااتعمال ا تبااار امكاان لممتطمااب الحيااوي 
لألوكسااااجين الااااي عااااام وجااااوا فااااروق معمويااااة زماميااااة ماااار وجااااوا فااااروق 

 . P≤0.05معموية مكامية وعما مستو  

 النترات
( إ, ساااجمت أعماااي قيماااة 4أظخااارت متاااا ى الاراساااة الحالياااة فاااال الواااكل ة

وأقاال  2018 لوااخر وااباط 2فااال الموقاار  mg/ L( 116.88لممتاارات ة
 .2018لوخر أيار  1فال موقر  mg/ L( 2.1قيمة كامت ة

مجااا  ماااه  mg/ L( 8.02التااال كاماات بمعااال ة 1وماان متااا ى الموقاار 
، تااااارج فااااال قاااايم المتاااارات إ, سااااجمت ال اااايم العاليااااة فااااال األوااااخر الباااااراة 

، و,لااااه بساااابب المواااااط البكتيااااري وتاااام يض ال اااايم فااااال األوااااخر الحااااارة
والتحماال البااايموجال ماار زيااااة اسااترجاع الطحالااب والمباتااات لممتاارات عمااا 

 .[19]ارتياع ارجة الحرارة 
مااة مااار ب يااة المواقااار إ, ساااجل ف ااا ساااجل أعمااي ال ااايم م ار  2أمااا الموقااار 

وأقال قيماة  2018لواخر واباط  mg/ L( 116.88أعماي قيماة لممتارات ة
 mg/L( 43.32. وبمعااااال قاااايم ة2018لوااااخر أيااااار  mg/ L( 4.3ة

و ااااال قاااايم عاليااااة لممتااااراتس و,لااااه بساااابب ميااااا  الصاااارا الصااااحالس وألن 
الم مياااات المامياااة تحتاااو  عماااي مساااب عالياااة مااان الميتاااروجين باإلةاااافة 

األموميااا واليوريااا، والتااال تااا ل فااال صااماعة الممظيااات ووير ااا ماان إلااي 
 . [20]ا ستعما ت الممزلية

إن ا رتياع فال قيم وخر وباط قا يعوا إلي ا ساتعمال الميارط لذساماة 
الكيميا ية الميتروجيمية وطارح الياا ض ممخاا إلاي مياا  الصارا الصاحال، 

ةااافة إلااي اسااتعمال . با فااال اراسااتخا  [21]و اا,ا مااا  حظتاا  العثمااان
المااااس لألساااماة الكيميا ياااة الميتروجيمياااة فاااال فصااال الربيااار عماااي اعتباااار 

 بااية موسم زراعال صييال.
 /mg( 10.6ف اا أظخار تاارجًا فاال قايم المتارات وبمعاال ة 3أماا الموقار 

L  و ,ا حسب قربخاا مان مصاار التماوث إ, ساجل قايم أعماي مان الموقار
 .2وأقل من الموقر  4والموقر  1
و ااا,   mg/ L( 7.14ف اااا ساااجل معاااال ال ااايم لممتااارات ة 4ا الموقااار أمااا

و,لااه لتمااوث  اا,ا الموقاار بالبكتريااا واليطريااات  1ال يمااة أقاال ماان الموقاار 
 .و ,ا ما أثبتت  الاراسة الحالية وحاجة  ,ا األحياة لممترات

أظخااارت متاااا ى التحميااال اإلحصاااا ال   تباااار امكااان لممتااارات عاااام وجاااوا 
فاااروق معموياااة زمامياااة مااار وجاااوا فاااروق معموياااة مكامياااة وعماااي مساااتو  

 .P≤0.05معموي 
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المواقع ( في mg/L( التغيرات الشهرية والموقعية لمنترات )4شكل )
 المدروسة

 

المحااااات كمااا سااجمت الحاااوا المسااموح بخااا لتراكيااز أيااون المتاارات ماار 
عماااي  mg/ L( 10و ة mg/ L( 15الوطمياااة والعالمياااة إ, كامااات ة

 التوالال.
 PO4الفوسفات 

( إلااااي أن أعمااااي قيمااااة 5أظخاااارت متااااا ى الاراسااااة الحاليااااة فااااال الوااااكل ة
 2018لوااخر ميسااان  2فااال الموقاار  mg/ L( 4.51لميوساايات كاماات ة
لواااخر كاااامون الثاااامال  1فاااال الموقااار  mg/ L( 0.05أماااا أقااال قيماااة ة

2018 . 
 mg/ L( 0.05-2.05تراوحاااات قاااايم اليوساااايات بااااين ة 1فااااال الموقاااار 

 . mg/ L( 0.913وبمعالة
إ, ساااجمت أقااال قيماااة لميوسااايات م ارماااة مااار ب ياااة المواقااار. و ااا,ا الموقااار 

 يمثل قيمة اليوسيات فال مخر اليرات.
كمااا سااجل وااخر ميسااان وأيااار ارتياعااًا ممحوةااًا فااال قاايم اليوساايات ، إ, 

عمااي التااوالال و,لااه بساابب ارتياااع  mg/ L( 1.53 & 2.05بمغاات ة
ارجااااة الحاااارارة التااااال تااااتاي إلااااي تحماااال المااااواا العةااااوية الحاويااااة عمااااي 

وألن المباتااات والخا مااات  [22].مركبااات اليوساايات وبةااممخا الطحالااب 
 .[23]المباتية ت زن باا مخا كميات كبيرة من اليوسيات 

-4.51ف ااااا سااااجل أعمااااي قاااايم لميوساااايات تراوحاااات بااااين ة 2أمااااا موقاااار 

1.038 )mg/ L   ويرجاار ا رتياااع فااال قاايم  اا,ا الموقاار إلااي تاا ثير ميااا
 Sodiumالصارا الصاحال و اال متيجاة متوقعاة بسابب اساتعمال ماااة 

Tri poly Phosphate  والمسااتعممة فااال صااماعة الممظيااات إ, تعماال
الموجااااواات فااااال ماااااة كمااااااة ميساااارة لمماااااة والتااااال تمماااار إعااااااة ترساااايب 

. وكاا,له بساابب إةااافات المغاا,يات المباتيااة [24]الغساايل عمااي ال ماااش 
ةااافات اليةااذت البواارية والصااماعية  واألسااماة إلااي التاارب الزراعيااة واا

 .[25]وبيعل تحمل أجسام الخا مات المباتية 

وقا سجمت العايا من الاراسات السااب ة ارتياعاًا فاال قايم اليوسايات لمياا  
( 15-26قيماًا تراوحات باين ة [26]حال ف اا ساجمت حساين الصرا الص

mg/ L  [27]فال ميا  الصرا الصحال لمايماة تكريات، وساجمت روايا 
فوسااايات / لتااار فاااال  –( ماااايكروورام 6.76-22.75قيماااًا تراوحااات باااين ة

البوعيثاااا ، وفااااال اراسااااة  –الاااااور  –محطااااات وحاااااات المعالجااااة، بغااااااا 
فااال موااروع مجاااري  mg/ L( 3-8تراوحاات ال اايم بااين ة [17]الاااليمال 

 mg/ L( 10أن قيمااة اليساايور ة [28]الرسااتمية، كاا,له أوااار الغااالبال 
 فال ميا  مجاري مايمة المجا.

ف ااااا أظخاااارا تااااارجًا واةااااحًا فااااال تاااا ثير ميااااا   4والموقاااار  3أمااااا الموقاااار 

الصاااارا الصااااحال عميخااااا وحسااااب قربخااااا ماااان مصااااار المموثااااات إ, بماااا  
 عمي التوالال. mg/ L( 1.58-1.198معال قيمخاة

 

 
( في المواقع mg/L( التغيرات الشهرية والموقعية لمفوسفات )5شكل )

 المدروسة
أظخارت متااا ى التحمياال اإلحصاا ال حسااب ا تبااار امكان لميوساايات وجااوا 
فااروق معمويااة زماميااة ، وعااام وجااوا فااروق معمويااة مكاميااة وعمااا مسااتو  

 . ≥P) (0.05معموي 
 بعض الخصائص البايموجية

 Total plate count T.P.Cالعدد الكمي لمبكتريا 
( فااال الوااكل TPCأظخاارت متااا ى الاراسااة الحاليااة لمعاااا الكمااال لمبكتريااا ة

10( ب ن أعمي قيمة لمعاا الكمال لمبكتريا كامت ة6ة
4
 × 12.02 )cell/ 

ml  ن أقال قيماة كامات ة2018لواخر ميساان  2فاال الموقار 10. واا
4
 × 

1.72 )cell/ ml  2017لوخر كامون أول  1فال الموقر . 
كما بيمت متا ى الاراسة زياااة أعاااا البكترياا عماا ارتيااع ارجاات الحارارة 
و اصة فال وخري ميسان وأيار ولجمير المواقر، و ,  الزياااة فاال أعاااا 

 .[29]البكتريا ترجر إلي التغييرات اليصمية 
إن أامااااي قاااايم  عااااااا البكتريااااا سااااجمت فااااال وااااخر كااااامون أول ولجمياااار 

لمواقاار بساابب ام ياااض ارجااات الحاارارة لمماااة، و اا,ا يااتاي إلااي ةااعا ا
 .[30]المواط البكتيري فال التكاثر والممو 

سااجل أقاال ال اايم بالم ارمااة ماار المواقاار األ اار  إ, تراوحاات  1إن الموقاار 
10قيما  باين ة

4
 × 4.24 & 10

4
 × 1.72 )cell/ ml  وبمعاال قايم ،

10ة
4
 × 2.46 )cell/ ml   و ال تمثل ميا  مخر اليرات بااون تا ثير مياا

 الصرا الصحال.
ف اااا ساااجل أعماااي قااايم ألعاااااا البكترياااا م ارماااة باااين ب ياااة  2أماااا الموقااار 

10المواقار إ, تراوحات قيما  باين ة
4
 × 12.02-10

4
 × 5.32 )cell/ 

ml  إن سااابب زياااااة أعاااااا البكترياااا فاااال  ااا,ا الموقااار وجاااوا الم مياااات .
مان وزن البكتريااا  %40إن المااااة العةاوية توااكل العةاوية الممزلياة إ, 

[31]. 
كمااااا إن طاااارح كميااااة كبياااارة ماااان ميااااا  الصاااارا الصااااحال ,ات المحتااااو  
العالال من المواا العةوية والمغ,يات مر تاوفر أس  يااروجيمال مماساب 
يعمل عمي توفير وسط مماسب لممو وتكاثر البكتريا ب مواعخاا الم تمياة ، 

 .[32]واألحياة الما ية األ ر  مر ممو الكثير من الطحالب 
فإماا  يظخاار تاا ثرًا بالعاااا الكمااال لمبكتريااا بساابب تاا ثير ميااا   3أمااا الموقاار 

10الصرا الصحال عمي  إ, تراوح العااا الكماال لمبكترياا باين ة
4
 × 7.2-

10
4
 × 3.54 )cell/ ml 10وبمعاال ة

4
 × 5.12 )cell/ ml  ,إ ،
وأعماااي قيماااة مااان  2قااار ساااجل  ااا,ا الموقااار قيماااًا أقااال مااان ال ااايم فاااال المو 
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 . 4والموقر  1الموقر 
10فإماا  تتااراوح أعااااا البكتريااا بااين ة 4أمااا الموقاار 

4
 × 6.8-10

4
 × 

2.86 )cell/ ml 10وبمعاال ة
4
 × 4.51 )cell/ ml  إ, ي ار  اا,ا ،

الموقر عما م  , موروع ماة إسالة أبو فميس الجاياة. وعماي الاروم مان 
ن الماااة لاام يسااتطر تم يااة ميساا  بساابب عمميااات التم يااة ال,اتيااة لمماااة إ  أ

 كثافة البكتريا المموثة بسبب ميا  الصرا الصحال.
كمااا حاااات المواصاايات ال ياسااية لميااا  الواارب ال اصااة بمسااب البكتريااا 

ةالجخاااااااز المركاااااازي لمت ياااااايس والساااااايطرة  2001( لعااااااام 417المرقمااااااة ة
الموعيااااااة( لمبكتريااااااا الخوا يااااااة أن الحااااااا األقصااااااي المسااااااموح باااااا  ةاااااامن 

 .cell/ ml( 10مواصيات العراقية  و ةال
ن الحااا األامااي المسااموح باا  وفااق وكالااة حمايااة البي ااة األمريكيااة   [33]واا

( لا,له مجاا  ا,  5ة cell/ ml [43]ومحااات ممظمة الصحة العالمياة 
الميااا  وياار صااالحة لذسااتخذه البوااري مباواارة إ  بعااا إجااراة عمميااات 

 .يم قبل وربخاالتع 
 

 
( في Cell/mlالتغيرات الشهرية والموقعية ألعداد البكتريا )( 6شكل )

 المواقع المدروسة
 

أظخاارت متااا ى التحمياال اإلحصااا ال وا تبااار امكاان لمبكتريااا وجااوا فااروق 
معمويااة زماميااة، وعااام وجااوا فااروق معمويااة مكاميااة عمااا مسااتو  معمااوي 

P≤0.05. 
 الفطريات 

( بااا ن 7فاااال الواااكل ة أظخااارت متاااا ى الاراساااة الحالياااة ألعاااااا اليطرياااات
10أعمااي عاااا لميطريااات كاماات ة

2
 × 5.76 )cell/ ml  2فااال موقاار 

ن أقل عاا لميطريات كان ة2018لوخر أيار  10، واا
2
 × 1.04 )cell/ 

ml  وقا تبين من  ذل الاراساة  2017لوخر كامون أول  1فال موقر .
س  أن أعااا اليطريات أقال مان أعاااا البكترياا فاال مياس المواقار والعيماات

و,لاااه  رتيااااع قااايم األس الخيااااروجيمال فاااال الاراساااة الحالياااة إ, تراوحااات 
( ، و ,  ال ايم  اال أعماي بكثيار مان 4-7( أمظر وكل ة7.09-8.2بين ة

 .[35]( 4.5-6.5الما  األمثل لممو أومب اليطريات والبالغة ة
كماااا إن اليطرياااات تحتااااج كمياااة قميماااة مااان الماااواا الميتروجيمياااة إ, تبمااا  

. وكااا,له أظخااارت [36]ي مصاااا حاجاااة البكتريااا لمميتاااروجين حاجتخااا إلااا
متااااا ى التغيياااارات الوااااخرية لممواقاااار زيااااااة أعااااااا اليطريااااات ماااار ارتياااااع 

ارجاااات الحااارارة إ, ساااجمت أقااال عااااا لميطرياااات فاااال واااخري كاااامون أول 
وكااامون ثااامال ولجمياار المواقاار ، كمااا سااجمت أعمااي أعااااا لميطريااات فااال 

مواقاار أيةااًا. و,لااه ألن أومااب اليطريااات وااخري ميسااان وأيااار ولجمياار ال
C( 25-28محبة لمحرارة المعتالة ة

o [37] 
والاا,ي تكااون فياا  أعااااا اليطريااات أقاال ماان جمياار المواقاار  1فااال الموقاار 

10األ ار ، إ, تراوحات قيما  باين ة
2
 × 1.8-10

2
 × 1.04 )cell/ ml 

10وبمعال قيم ة
2
 × 1.39 )cell/ ml  و اال تمثال أعاااا اليطرياات فاال

 مخر اليرات. وباون ت ثير ميا  الصرا الصحال .
ف اااا ساااجل أعماااي قيماااة ألعاااااا اليطرياااات ولجميااار أواااخر  2أماااا الموقااار 

10الاراساة . ف اا تاراوح العااا باين ة
2
 × 5.76-10

2
 × 2.24 )cell/ 

ml 10وبمعاال ة
2
 × 4.18 )cell/ ml  س و,لاه بسابب مياا  الصارا

. [3]اليطريااات تممااو بغاازارة فااال الميااا  المموثااة بالمجاااري  الصااحال، وألن
فاال وحااتال معالجاة مياا   [38]وكامت  ,  المتيجة أقل مما سجم  روايا 

الصرا الصحال فاال الااور والبوعيثاة فاال بغاااا ، إ, ساجل أعماي أعاااا 
10لميطرياات بمغات ة

7
 × 6.95, 10

7
 × 4.2 )cell/ ml  .عماي التاوالال

تاريجًا فال أعااا اليطرياات، وقاا تراجعات أعاااا  ف ا سجل 3أما الموقر 
 اليطريات بين 

10ة
2
 × 3.62-10

2
 × 1.42 )cell/ ml 10وبمعاال قايم ة

2
 × 2.58 )

cell/ ml . 
10ف ا تراوحت في  أعااا اليطريات بين ة 4أما الموقر 

2
 × 2.46-10

2
 

× 1.22 )cell/ ml10، وبمعال ة
2
 × 2.02 )cell/ ml وعمي الاروم .

ماان عمميااات التم يااة ال,اتيااة لمماااة إ  أن الماااة فواال فااال تم يااة ميساا  ماان 
الياااا ض ألعاااااا اليطرياااات س وألن  ااا,ا الموقااار ي ااار عماااا م  ااا, مواااروع 
إساااالة مااااة أباااو فمااايس الجايااااة إ, إن المااااة مماااوث باليطرياااات، ويمكااان 

 .[39] الت ميل من أعااا اليطريات عن طريق إةافة مااة الكمور الحر
أكاااات متاااا ى التحميااال اإلحصاااا ال   تباااار امكااان وجاااوا فاااروق معموياااة 
مكاميااااااة، وعااااااام وجااااااوا فااااااروق معمويااااااة زماميااااااة عمااااااا مسااااااتو  معمااااااوي 

P≤0.05. 
 

 
( في Cell/ml( التغيرات الشهرية والموقعية ألعداد الفطريات )7شكل )
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Abstract 
The present study considers the water pollution of Euphrates by the wastewater of AL Khalidiah city in AL 

Anbar province, Iraq. The study included certain physical, chemical, and biological factors of the environment of 

Euphrates. 
The practical study had been started in December, 2017 to May 2018. The test conducted on four positions on 

the river parallel to AL Khalidiah city. The research included some parameters, namely, water temperature, total 

dissolved salt (TDS), Biological Oxygen demand (BOD), Nitrates, and Phosphates (Po4). As well as the total 

number of  Bacteria and Fungi. The results of the study demonstrated that the water temperature was ranging 

between (13.1-24.6 ºC). while the total dissolved salts was showed to be unacceptable in location 2 ranged 

between (470-1936) mg/ L. It was observed that the values of the  Biological Oxygen depend were acceptable in 

all locations except for location (2). They are ranged between (0.91-6.53) mg/ L. Nitrate have registered values 

ranging between (2.1-116.88) mg/ L, while the Phosphates had ranged between (0.05-4.51) mg/ L. for the 

biological facter, the values of Bacteria has exceeded the acceptable degrees , Which were ranging between 

(1.73*10
4
-12.02*10

4
) cell/ ml. moreover, high degrees of pollution with Fungi had been registered ranged 

between (1.04*10
2
-5.76*10

2
) Cell/ML.  

The statistical analysis of Denken test has shown that there are temporal significant differences other factors 

have registered special significant differences with level (P≤0.05). 

 


