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 تأثير مصب نهر الزاب األعمى عمى الخصائص النوعية لمياه نهر دجمة

 

 محمد أحمد سعيدم.م 

 جامعة الموصل -قسم الهندسة المدنية
 الخالصة 

ترأثير ايص رر الةرن ايدرجبج با يتأثر نهرر جلةرأ نثنرمر ررربرأل اميرالرر ايةراميرأ اررم ي رن ميير  ررف ريرمأل ربا رج
ي ررة  رررف ربربصررمت  باررم ر ايرنررمبا ايدرركنيأ ايترر ياترمهررم كرجينررأ ايرب ررنكدرج ايرب ررن نب اين رربأ ايا رريأ  رر

اين بأ ايزراعيأ غير ايرةميلأ عةى للم  . يت ن انهر جلةأ عجة ربا رج جاارن ايةرراا ب تارجن انهرر ايارمابر اير   
نهرر ايرزاب ايعةرى اير   يةتقر  ي   ر رنبقأ  ي امابر مرب ايصجبج ايجبييأ ايةراميأ  ايتركيرأ. نررم ثرمنر ايربا رج  هرب 

كم( لنبب رجينأ ايرب رن . باياصرث ايصرمير درب جرادرأ يترأثير  45ي ب  ر نهر جلةأ  ر رنبقأ اير راا )صباير 
ايتقررمر ايرا ررج اررمينهر عةررى نبعيررأ ريررمأل نهررر جلةررأ الةررن رررم يصرةرر  رررف رةبثررمت نب تةررجين  ررر ا ررم   اينهررر الةررن 

 ايت مريف ايكايرة نب نبعيأ ريمأل ايرا ج.
 قرج اينت اينتم ج نف ايرا ج يؤثر ايلمايرم   رر تةرجين اةرخ اياربا  ايليزيمبيرأ نب ايكيريمبيرأ يةنهرر نبتصدرينهمب 

 يرم يؤثر  ر الرخ يةقمعجيأب  134.5% % يألبكدليف اير اب56% يةجايأ ايصمرليأ ب 6ارتلةت ايتراكيز انداأ 
% يةررباج اي رةاأ ايةميقرأ 40ةررباج اي رةاأ ايكةيرأ ب% ي23.6% يةتب رين ايكهرارم ر ب27.7اندراأ ايتراكيز ايارى ب 

% 6% يةرتبةرب ايكيريرمب  يكبكدرليف ب40% يةكاريترمت ب33% ييبف ايكةبريرج ب20% ييبف ايكميديبم ب16.5ب
  يةصرن ايةلب .

 الكممات الدالة :نهر الزاب األعمى، نهر دجمة،  نوعية المياه
 

Effect of Upper Zab River Confluence Point on The Quality 

Characteristics of Tigris River Water 
 

Abstract 

Many sources play a significant role in changing the Tigris river water quality 

within Iraqi territory, such as the river's tributaries receiving points, impounding like 

Mosul dam, the residential settlements as Mosul city, and the untreated discharge of 

agricultural activities. 

The First river tributary is Khabbor which confluences the Tigris River at 

Feshkhaboor village, near the Iraqi-Turkish borders. The second one is Upper Zab 

which meeting the river at Mishraq, 45 Km south of Mosul. Upper Zab Tributary is 

characterized by high discharges rates, and high pollution content. The study aim to 

evaluate its effect on the Tigris river water quality.  
The Study revealed that the Upper Zab river has  buffering capacity that polishes or 

enhances the Tigris river water characteristics, with an adverse effect for the others. For 

example, the values increased by 6% for pH, 56% for Dissolved oxygen, and 134.5% 

for alkalinity, Whereas the other characteristics decreased by 27.7% for electrical 

conductivity, 23.6% for total solids, 40% for suspended solids,16.5% for calcium ion, 

20% for chloride, 33% for sulfate, 50% for chemical oxygen demand, and 6% for 

biological oxygen demand.    
Key words: Upper Zab river, Tigris river, Water quality 
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 مقدمة 
يقع نهر ايزاب ايعةرى بربا رجأل اريف ابرر بربن 

35°59'N  38ب°N  18°43بابررررررررررررررر عرررررررررررررررخ'E 
ب بيرترررج صررربخ اينهرررر  ررررا جلةرررأ ب م   .E'18°44ب

. تاةر  ردرمصأ [1]يناع رف ايرنبقرأ ايلاةيرأ لنربب تركيرم
ب بيقرررع 2كرررم 26473صررربخ اينهرررر ررررع ربا رررجأل صرررباير 

. [2]( جااررررن ايةررررراا2كررررم 25810% رنرررر  )62صررررباير 
  ررةر رةظررم ايربررمر  تدررقب  ررر صبلرر   ررر تدررقب 

اي ررتمر بايرايررع ب بياةرر  رةررجن ايدررممب ايربررر  ايدررنب  
رةم . نرم بايةأ ايتراأ  ر صبخ 1000-350ي  ايف 

% 26 % تراررأ ررةيررأ عمييررأ اينلم يررأ ب 9اينهررر  هررر 
% رنرررمبا  ررراريأ ب 32بينيررأ ميرررى بينيرررأ غرينيررأ ب 

  اتاريأ % رنبقأ لاةيأ  9رع بلبج ت جعمت ب 
% صلررررر 9% تراررررأ  رررراريأ  ات 4انصررررجار  ررررجيج ب 

لير . بياة  رةجن ت ريل  ايدنب  عنرج ايتقم ر  اجلةرأ 
جلةررأ  ايرا ررج انهررر . يةتقررر [1]دررنبيم   3كررم13.8صررباير 

ايربمررع  مرررب مريررأ اير ررراا لنرربب رجينررأ ايرب ررن  ررر
 ايرقمان يرةرن كاريت اير راا . 

يررررم نرررررم نهررررر جلةررررأ  يناررررع رررررف لنرررربب  رررررا ترك
ييرررجان ايصرررجبج ايةراميرررأ مررررب مريرررأ  ي رررامابر اةرررج نف 

كم جاان ايرالر ايتركيأ ايلاةيرأ . تترأثر  400يقبع 
ريمدرر  جااررن ايةررراا الةررن ايص ررر  ررر دررج ايرب ررنب 

بي ررن رجينررأ ايرب ررنب  .[4، 3]كررم  رررمن ايرب ررن50
نكاررر ترركررز درركمنر ب ررنمعر  رررمن ايةررراا يياترمهررم 

ب يتتغيررر جبج ايةراميررأصرركررم جااررن اي188اةررج نف يقبررع 
ثم يتل  لنبارم  ييظهرر ترأثير ايريرمأل  ،[6، 5]نبعيأ ريمد  

كرررررم لنررررربب 28ايكاريتيرررررأ  رررررر رنبقرررررأ صررررررمم ايةةيرررررنب 
  .[7]ايرب ن

مف ايرنبقررررأ ايرص رررربرة ارررريف لنرررربب رجينررررأ 
كم لنبب ايرب نب  45 ايرب ن بصتى ربمع اياصثب

نررم يغةرب عةرى  يم ت هج ن مبم  دكمنيم  عةرى لرلم  ب بام
ادرررتاجارمتهم بررررماةر ايزراعرررأ بايربار. تتريررررز رنبقررررأ 

اياصث اكبنهم رنبقأ تردامت نهريأ صجيثأ بتقع لرف 
تكبيف ايلتصأ اي   يلم تردامت ايكاريت اينمتلرأ عرف 

يرجرايت ررع بلربج متصبن بترةرجف باقرمت ايلراس با نه
  .[8]نداأ رف اي ابر  ات ايبماع ايلير  

 
 طريقة العمل

ررررف عرةيرررمت اينر لرررأ ايصقةيرررأ ترررم ملررررار دةدرررةأ 
ب م  تم ااتيمر نراةرأ رقرمبع  نر لرأ ر صبخ اينهرب 

يركررف نر لررأ بميررمس ايا ررم    يهررم ادررهبيأب اثنررمف 
رنهم يقةرمف مارن نقبرأ ايرةتقرى باياريرمف اةجدم)اي ركن 

(. يرثرررن ايرقبرررع ايبن صميرررأ اينهرررر ا عتيمجيرررأ مارررن 1
ا رزلرررر  اربربصررررمت اي ررررركأ ايةمرررررأ يكاريررررت اير رررررا

بيارررررررريف ايرقبررررررررع ايثررررررررمنر درررررررررمت اينهررررررررر اةررررررررج تررررررررأثرأل 
اربربصررمت ايللرركت اي ررنمعيأ ية ررركأ بمايررن ربمررع 
ر رررب ايرا رررجب  يررررم يرثررررن ايرقبرررع ايثميرررث ا ررررم   
اينهرررر نتيلرررأ ارتزالررر  اريرررمأل ايرا رررج اةرررج نقبرررأ اير رررب 

مب بايرقبررررع ايايررررر يارررريف 200اردررررم أ تقررررجر اصررررباير 
ا رررج. ترررم درررصب صميرررأ ادرررتقرار لريرررمف ررررزيج اينهرررر باير 

نررررم ج ربمةيرررأ ررثةرررأ يكرررن ررررف لرررمنار اينهرررر ببدرررب  
باارر  رةررجن يةرقبررع . ااتيرررت نبمررمت اينر لررأ يترثررن 
ا م   راتةلأ يةنهر بيلترات راتةلأ ررف ايدرنأب م  

آ ار بنيررررمر. لرررررى ب ن ررررهر نيةرررربن   رررررلرررررت اينر لررررأ 
 صرررر  نررررررم ج ايريرررررمأل يةرلررررررييف اي رررررنمعييف ية رررررركأ 

ب نررررم ج ررررف آارررمر ايقررررى ايرررر كبرةب  لرررك  عرررف درررص
ايرلررمبرة ب ص ررهم. تررم ميررمس اةررخ ا ررم   ايريررمأل 

 (EC)ربمةيرم  رثررن جرلررأ ايصررارة بايتب ررين ايكهراررم ر 
 (D.O)بايبكدرليف ايرر اب  (pH)بايجايأ ايصمرليأ 

 يرم تم ميمس ايا م   ايارى راتاريم  ب ا ررم برج 
. تررم تصةيررن برقمرنررأ [9] ررر رجبنررأ ايربا ررلمت ايقيمدرريأ

نتررررم ج ايرقبةرررريف ايثررررمنر بايثميررررث مص ررررم يم امدررررتاجام 
 .Paired t-testبريقأ 
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 النتائج والمناقشة
( ا م   ايرقمبع اينهريأ 1يايف ايلجبن )

ايراةرررررأ ينهرررررر جلةرررررأ  نثنرررررمر جبرات اينر لرررررأب بتاررررريف 
( نتررررم ج ايلصب ررررمت يةرقررررمبع اينهريررررأ 5-2ايلررررجابن )

رلرررريأ ايراةررررأ رتلرررررنأ نتررررم ج  صب ررررمت ايربامررررع اية
ايلمنايررررأ بايبدرررربيأ يكررررن رقبررررع رررررع ايرةررررجن. تؤ ررررر 
ايلجابن عربرم  اتدما ا م   اينهر  رر نررم ج كرن 
رقبررع  ررر ربامررع اينر لررأ يلررمنار ببدررب اينهررر بعررجم 
بلررربج  رررربا لبدريرررأ  رررر ا رررم   ايرقرررمبع نلدررررهم 

ةدرنأب يدرم اكم أب  يرم عجا جرلأ ايصرارة ايتر تتارع ايرب 
يندرررررايأ ايترررررر ترنرررررع بيدرررررهم  رررررر  يررررر  دررررررعأ اينهرررررر ا

 ايترديب نب تصج رن   ر ربامع ايرقمبع . 
يكصررررظ ارتلررررمت مرررريم ايتراكيررررز ي ررررهر آ ار ب يرررر  
الةن ا رتلمت اآلنرر ايرةصربظ  رر ت رريف نهرر ايرزاب 

ت رررريف  غيرررر ر رررصبب امرتلرررمت ررمثرررن  ررررايعةرررى 
بايرررر   درررراب ارتلررررمت ريررررمأل نهررررر جلةررررأ بمررررت اينر لررررأ 
برة ا ركن رةصربظب ا  رندبب ايريمأل  ر ايرنبقرأ ايرلرم

كمنرررررت ريرررررمأل ايرا رررررج رصرةرررررأ اميبيرررررمف باقميرررررم اينامترررررمت 
بايرباج ايبم يأ. بد ا ا رتلمت  ر ت ريف ايرا ج عررن 

ارتلمت ميم ايتراكيز ياةخ ايا م   كميتب ين عةى 
 (SS)بايةميقررأ  (TS)ايكهرارم ر بايررباج اي رةاأ ايكةيرأ 

ب بايةدررررررررةب  يررررررررم مةرررررررت ايتراكيرررررررز اياررررررررى كميرتبةررررررر
بايرتبةررب ايصيررب  ب (COD)يكبكدررليف  بصيررب ايكير

ب يررررررررررر  يةتاليرررررررررررف ايكايرررررررررررر  (BOD5) يكبكدرررررررررررليف
ايصم نب بد أل ايبلرة نجت ميى ارتلمت رةج ت تراكيز 
راتةررف ايا رررم   يةرقرررمبع كم رررأ رمعرررجا ايبن يةرررجم 

 تأثرأل اهم.
( ايتغررررمير ايصم رررن  ررررر 7-2تبلرررأل اي ررركمن )

م  نف اارررتكف عررجج رررف رصررججات نبعيرررأ ريررمأل اينهرررب 
نبعيرأ ايريررمأل ارريف ايرقبةريف ايبن بايثررمنر يةنهررر يركررف 
عزبأل ميرى ررم ي رة  ررف ربربصرمت رلرمر  ايللركت 
اي رررررنمعيأ ايدرررررم ةأ ايربربصرررررأ عرررررف نن ررررربأ اي رررررركأ 
ايةمرررررررأ يكاريررررررت اير ررررررراا عاررررررر رلرررررررييف  ررررررنمعييف 

((ب م  يررؤثر ايرلرررييف الةررن مرربة  لرركتهرم 6)لررجبن )
ةرأ  رر ايرقبرع ايثرمنر عررم درر  ر نبعيأ ريمأل نهرر جل

عةيررر   رررر ايرقبرررع ايبنب  صمرلررريتهرم اي رررجيجة تقةرررن 
ايجايررررأ ايصمرلرررريأ يريررررمأل اينهرررررب بينصدررررر ايبكدررررليف 

اي ررامت اتررأثير بلرربج  تركيررزايررر اب  يرر  يياةرر  ن ررف 
رةغررم /  178نيبنررمت راتزيررأ كميكاريتيررج )رةررجن تركيررزأل 

م ر ايتب رررين ايكهرارررر مررريميترررر(ب ر رررصباأ ازيرررمجة  ررررر 
ايرباج اي ةاأ ايكةيأ بايةميقأ بايكاريترمت بنيربف بتراكيز 

بايرتبةررب  يألبكدررليف صيررب ايكةبريررج بايرتبةررب ايكيرب 
. بيةررن ايرلريرمف كر ي  عةرى ر رع يألبكدليف صيب اي

ميم ايةدرة ايترر تتصربن ميرى عدررة جا ريرأ غميارم  ابلربج 
يكميدررريبم انيررربف ايكاريترررمت ايررر   يتصررربن ايرررى كاريترررمت 

 ةأ تركيز ايقمعجيأ نب  صتهم  ر ايرلرييف.رع م
يألبكدرررليف  بصيرررب بترتلرررع ندررراأ ايرتبةرررب ايكير

عررررف ميرتهررررم ا عتيمجيررررأ يريررررمأل  ايرتبةررررب ايصيررررب ميررررى 
اينهمر بد ا يركف عزبأل ميى بلبج رركامت نب رباج   
تتصةررن اميبيبليررم  ادررهبيأ نثنرررمر  ترررة ايمةرررأب نب بلررربج 

ت رررركن ايلررررزر بايتررررر يررررأ رررررباج ترنررررع ايكدررررجة اياميبيبل
يألبكدررررليف  بصيررررب ايكاررررر رررررف ميرررررأ ايرتبةررررب ايكير

رركاررررررررررمت ايكاريررررررررررت بايرركاررررررررررمت  رثررررررررررن [10]يةنرررررررررررب ج
ايكيريمبيرررررأ اياررررررى بر رررررجردم ربربصرررررمت ايرلررررررييف 
اي ررررررررررنمعييف ايررررررررررر كبريف  ات ايبايةررررررررررأ ايكيريمبيررررررررررأ 

 اي ر أ.
ا  ررامت يألبكدررليف ايررر اب  ررر تةبررى تراكيررز 

 ررر اير ررمجر ايةةريررأ ريررمأل ايأ صرررارة جرلرركجايررأ يايرررمر 
يصميرررأ ايريرررمأل اينظيلرررأ غيرررر ايصمبيرررأ عةرررى ن  رصتررربى 
يةكةبريررج  يهررمب بيكررف ابلرربج ايرربف ايكةبريررج  ررمف مماةيررأ 
 باررمف ا بكدررليف  ررر ايرررمر تتررأثر ابلرربجأل صيررث يقةررن 
رررف تركيرررز ا  رررامت يكبكدرررليف باعتررررمجا  عةرررى جرلرررأ 

بكدررليف ايررر اب نب صرررارة ايرررمرب كرررم يتررأثر تركيررز اي
يررررزان ادررررهبيأ  ررررر صررررمن بلرررربج بةررررب ابكدررررلينر رررررف 

بنظرررا  يبلرربج  ،[11] لرركت علرربيأ نب صرررن علررب 
تراكيز عمييأ رف نيبف ايكةبريج رترا قأ ررع بلربج صررن 
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 ررر  لرركت يكبكدررليف  بصيررب برتبةررب كيرعلررب  
(( ب ير ا يترأثر رصتربى 6اير ايف اي نمعييف )لجبن )

ايررررررمرب كررررررم يكصرررررظ بلررررربج ايبكدرررررليف ايرررررر اب  رررررر 
تراكيرررررز ررررررف رركارررررمت ايكاريرررررت غيرررررر كمرةرررررأ ايتأكدرررررج 
با كن ل ر ايكاريت بايبف ايكاريتيج بايتر تصترمج ايرى 

ةرأ اميترمير ةابكدليف  كرمن اكدجتهم ايى ايكاريترمت رق
ررررررف تركيرررررز ايبكدرررررليف ايرررررر ابب  يررررررم تترررررأثر كريرررررأ 
ايبكدرررررليف ايرررررر اب ازيرررررمجة رصتررررربى ايررررررباج اي رررررةاأ 

ا ارأ نب ايةميقرأ صيرث تقرن كريرأ ا بكدرليف ازيمجتهرم اي 
نب عنج الم أ رباج  رةاأ ايرى ايلدرم ايررم ر كررم درب 
صم ررن  ررر ايرنبقررأ ايتررر تةررر رنبقررأ اير ررب اتررأثير 
ريمأل ايرا جب ي ا يركف ركصظرأ ايتارميف  رر ايةكمرأ اريف 

 ميم ايبكدليف اير اب بجرلأ ايصرارة  ر اينهر.
ايتب رررين ايكهرارررم ر بمرررريم  نررررم ايتارررميف اررريف مررريم

ايررررباج اي رررةاأ ايكةيرررأ  ررريركف تلدررريرأل اررررم تصرةررر  ريرررمأل 
  بايتررر ايرا رج ررف ررباج بم يرأ بنبيرمف بررباج علربيأ 

تدمدم انلس ايجرلأ  ر زيمجة ميرأ ايتب ين ايكهرام ر 
. [11]ايرر   يةترررج عةررى كريررأ ايررركح اي ا اررأ ايربلرربجة

عةرررررى تركيرررررز  ا  نف ايتب ررررين ايكهرارررررم ر يةرررررج جيرررريك    
ايرررررباج اي ررررةاأ اي ا اررررأ بيرررريس ايرررررباج اي ررررةاأ ايكةيررررأب 
بيتأثر ايتب ين ايكهرام ر ابلبج ايرباج اي ةاأ اي ا اأ 
غيرررررررر ايةلررررررربيأ رثرررررررن نيبنرررررررمت ايكةبريرررررررج بايكاريترررررررمت 
بايكميديبم بايرغنيديبم بد أل اييبنمت ربلبجة  ر ريرمأل 

 (.1اينهر بكرم راينأ  ر ايلجبن)
يررررزابب با ب ررررم  ايللررررم ر نب نرررررم تررررأثير نهررررر ا

اي ررجرر اللررن ايتاليررف ايرر   يصجثرر   ررر لدررم نهررر 
جلةأب برم يصرة  ج ق  ايكايرر ررف بررى بررباج بم يرأب 
با ب م  نثنمر نر لرأ  رهر آ ارب  ريركف مجراكر  ررف 

كررررمف  صيررررث((ب 7نتررررم ج ايتصةيررررن ا ص ررررم ر )لررررجبن )
ترررأثير ر رررب نهرررر ايرررزاب ايعةرررى اصرررجاث زيرررمجة غيرررر 

 رررررررررر مررررررررريم ايجايرررررررررأ ايصمرلررررررررريأ  (P≤0.05)رةنبيرررررررررأ 
بايبكدررررليف ايرررررر اب بايةدررررررة رترا قررررأ االرررررخ غيرررررر 

 رررررررر مررررررريم ايتب رررررررين ايكهرارررررررم ر  (P≤0.05)رةنرررررررب  

. (P≤0.05)يكبكدرررررررررررليف  بصيررررررررررب بايرتبةررررررررررب ايكير
بترررأثرت اينترررم ج اياررررى رةنبيرررمب  قرررج ارتلةرررت تراكيرررز 
ايرررررباج اي ررررةاأ ايكةيررررأ بايرررررباج اي ررررةاأ ايةميقررررأ بنيرررربف 

يدررررررريبم بايقمعجيرررررررأ بايكاريترررررررمت ا ررررررربرة رةنبيرررررررأ ايرغن
(P≤0.05) ب  يرررررم اناللررررت تراكيررررز نيرررربف ايكميدرررريبم

نيرررررربف ايكةبريررررررج بايصرررررررن ايةلررررررب  ا رررررربرة رةنبيررررررأ ب 
(P≤0.05). 

بنظرررررا  يتبرررررف نتررررم ج نر لررررأ  ررررهر آ ار الةررررن 
ايلرريخ ايكايررر ينهررر ايرررزاب ايرر   را ررا عرررن اينر لرررأ 

ةتغررمير اينررربعر ايربمةيررأ صينهررمب  قررج تررم عرررن رقمرنررأ ي
 ررررر ريررررمأل نهررررر جلةررررأ ارررريف ايرقبةرررريف ايثررررمنر بايثميررررث 

(( امدتاةمج نتم ج د ا اي رهر باعتررمجا  عةرى 8)لجبن )
ندمس رةجن اينتم ج ي هر  نيةربن بنيرمر  قرب يتبازنهررم 

 عربرم .
( نرررررى نف ت ررررريف 8 ةنررررج ركصظررررأ ايلررررجبن )

نهررررر ايررررزاب ايعةررررى عرررررن عةررررى ر ررررع ايتراكيررررز اندرررراأ  
% يألبكدررليف ايررر اب ب 56أ ايصمرلرريأ ب % يةجايرر6

% يةقمعجيرررأب  يررررم اناللرررت ايتراكيرررز اياررررى 134.5
% يةتب ررررررين 27.7 ررررررر رررررررزيج ايرا ررررررج باينهررررررر اندرررررراأ 

% 40% يةررررررررباج اي رررررررةاأ ايكةيرررررررأب 23.6ايكهرارررررررم رب 
% ييررررربف ايكميدررررريبمب 16.5يةررررررباج اي رررررةاأ ايةميقرررررأب 

% ييررربف ايكةبريرررجب ايررر   درررب عن رررر رصرررم ظ ب  20
ايكيريمبيرأ  ب لقج رف تركيزأل اتأثير ايلةمييمت اياميبيبليرأ ي

بايليزيمبيررأ اررن يةررج ايتاليررف ايريكمنيكيررأ ايبصيررجة ايتررر 
% 40% يةكاريتررررررررمتب 33ب [10]تررررررررؤثر عةررررررررى تركيررررررررزأل 

يةرتبةرررب % 6يكبكدرررليفب ب  بصيرررب يةرتبةرررب ايكيري
تتررررأثر ايقمعجيررررأ كثيررررررا   يرررررمب  يرررررم ايصيررررب  يكبكدررررليف

ر ايرقمبع كم أ بعجم بلبج ر رمجر  نالمخ ميرهم  
رةصبظأ يةكمرابنرمت بايايكمرابنرمت عةرى ردرمر اي رريب 

 اينهر  ميج اياصث.
مف ااررتكف نتررم ج ايتصةيررن ا ص ررم ر عرررم برج 
 ررر رقمرنررأ ايتغررميرب با ب ررم  اميندرراأ يتررأثير ر ررب 

ايرررررباج اي ررررةاأ ب  نهررررر ايررررزاب عةررررى تراكيررررز ايكاريتررررمت
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يركرررف تلدررريرأل امدرررتاةمج نترررم ج  ايةدررررةبب ايةميقرررأ بايكةيرررأ 
عنرج عررن رقمرنرأ تغرمير اينترم ج   . صب مت  رهر آ ار

ايترررر تريرررزت امرتلرررمت  رررر مررريم اةرررخ اياررربا  اندرررب 
% رررررف ميرررررأ رةررررجن ايقرررررارتيف ي ررررهر  3000تتلررررمبز 

نيةبن بنيمر كررم  رر مريم ايررباج اي رةاأ ايةميقرأ باجرلرأ 
تلررمت نمررن اميندرراأ يةرررباج اي ررةاأ ايكةيررأب  لررك  عررف ار 

ايتغرررررررمير  اةررررررر  برةرررررررجن ايقررررررريم  يةرقبرررررررع اندررررررراأ كايررررررررة
% 380ي رررررةاأ ايةميقرررررأ ب ا% اميندررررراأ يةررررررباج 1200

 امينداأ يةرباج اي ةاأ ايكةيأ .
بعنرج رقمرنررأ نتررم ج ايلصب ررمت يةررربمةيف يجرادررأ 

((ب يركف ايقبن اأف دنمي  ت رماهم  9)لجبن ) [12]دماقأ
يرريف تررأثير ارريف ايجرادررأ ايدررماقأ باياصررث ايصررمير  ررر تة

نهرررر ايرررزاب ايعةرررى عةرررى نبعيرررأ ريرررمأل نهرررر جلةرررأ ب م  
تررنالخ مرريم ايجايررأ ايصمرلرريأ بايةدرررة ايكةيررأ بتراكيررز 

 نيبنمت ايكميديبم بايرغنيديبم بايكةبريج.
نرررم ايرقبررع ايايررر  هررب يرثررن صميررأ اينهررر اةرررج 
ارتزالرررررر  اريررررررمأل ايرا ررررررج بادررررررتقرار لريمنرررررر  اةررررررج ربمررررررع 

( نةصررررظ عررررجم بلرررربج 1)اير رررربب  اركصظررررأ ايلررررجبن 
 ررررربا ارررريف ا ررررم   اينهررررر ارررريف ايرقبةرررريف ايثميررررث 
بايرااع رمعجا تأثر اةخ ايتراكيز كميرباج اي رةاأ ايترر 
ترتلررعب بمررج يكرربف درراب  يرر   ةررن اينصررت ايرر   يصجثرر  
ايتقرررمر ايرا رررج ارررمينهر  رررر ايلرررلأ اييرنرررى يةنهرررر ردررراام  
تآكرررن لبانرررب اينهرررر. نررررم ارتلرررمت مررريم اةرررخ ايتراكيرررز 

درة بنيبنر ايكميديبم بايرغنيديبم  يرلرع ميرى ترأثر كمية
اينهررر اركبنررمت ايريررمأل ايلب يررأ با ب ررم  عةررى لمنارر  

 743-370اييرفب م  اةغت تراكيرز ايةدررة  يهرم اريف )
 166-84بتراكيررررز نيرررربف ايكميدرررريبم ارررريف ) برةغم/يتررررر(

 78.5-33رةغم/يتررر(ب بايرربف ايرغنيدرريبم ايررى رررمايف )
رةغم/يترررر(ب  36-18.5يرررأ اررريف )رةغرررم /يترررر( ب بايقمعج

برةظررم درر أل اآلاررمر رك ررب أ برةرلررأ يةةبارررن ايلبيررأ 
ررم يؤ ر اصترمن بلبج  با ب عميقأ  لرك  عرف نررب 

بدررر أل ايصرررمن تلةرررن دررر أل اآلارررمر ر رررجر  .[13]اي رررنمت
تةبيررث يةنهررر عاررر ايتاررمجن اينرربعر ارريف ايريررمأل ايلب يررأ 

ت بايدرررربصيأ نب رررررف لرررررار تدرررررب ايريررررمأل ميررررى ايباقررررم
 ايدبصيأب ررم يتبلب رجم اةلهم نب تغبيتهم.

ررررف ركصظرررأ ايلرررجابن عربررررم  يتاررريف نف تركيرررز 
ايةدرررة  ررر كم ررأ ايرقررمبع دررب نمررن ررررم رتةررمرف عةيرر  

ب م  ت رن مريم ايةدررة لررف  رريب [13] ر نهرر جلةرأ 
 318ميرررررررى  234رجينرررررررأ ايرب رررررررن اررررررريف  رررررررر اينهرررررررر 

م نررررررررم زيرررررررمجة تراكيرررررررز نيررررررربنر ايكميدررررررريب  .[5]رةغم/يترررررررر
يرجرايت مبايرغنيديبم  داا  تصةن  رابر ايلراس باينه

 ايرتبالجة لرف تكبيف ايلتصأ  ر
ب رررع تريررز ايريررمأل عربرررم  الررةف ايقةبيررأ [ 8]ايرنبقررأ  

عنررررررج ركصظررررررأ مرررررريم ايجايررررررأ ايصمرلرررررريأب رررررررع ايارررررر  
 اميصدررامف تررأثير ايرلرررييف اي ررنمعييف  ررر الررخ مرريم
بن ايجايرررررأ ايصمرلررررريأ با ب ررررررم  اررررريف ايرقبةرررررريف اي

 .بايثمنر
نرررررررم اميندرررررراأ يت ررررررنيف نهررررررر جلةررررررأ صدررررررب ايصررررررررن 
ايةلب ب  يركف ت رنيل  اأنر  دررر ب  ي رةأل كربمرع 

 بأ مدميأ ريمأل  ر ايرقمبع اينهريأيممرأ رص
 5يراةررررررأ يكرررررربف مرررررريم ايصرررررررن ايةلررررررب  تزيررررررج عررررررف  

. بنظرررررررا  يبمرررررربت مرررررريم ايجايررررررأ ايصمرلرررررريأ [14]رةغم/يتررررررر
تررررؤثر ايتغيرررررات ب  ررررك (6.5-9.0)يرقررررمبع اينهررررر ارررريف 

اينبعيرررأ  رررر ايريرررمأل عةرررى مماةيرررأ ايصيرررمر ايرم يرررأ عةرررى 
 .[15]ايتكيف

 

 االستنتاجات والتوصيات .[
يرؤثر ر رب نهرر ايرزاب ايعةرى ترأثيرا  ايلمايرم   رر  -1

تصدررريف نبعيرررأ ريرررمأل نهرررر جلةرررأ الةرررن ايتاليرررف ايررر   
يصجثرررر  ج قرررر  ايكايررررر ندررررايم ب م  ارتلةررررت مرررريم ايتراكيررررز 

% يألبكدررررررليف 56% يةجايررررررأ ايصمرلرررررريأب 6اندرررررراأ  
% يةقمعجيأب  يرم اناللت ايتراكيز 134.5اير اب ب 

% 27.7ايارررررررى  ررررررر رررررررزيج ايرا ررررررج باينهررررررر اندرررررراأ 
% يةرررباج اي ررةاأ ايكةيررأ ب 23.6يةتب ررين ايكهراررم رب 

% ييررررررررررربف 16.5% يةررررررررررررباج اي رررررررررررةاأ ايةميقرررررررررررأب 40
% يةكاريترررمتب 33% ييررربف ايكةبريرررجب 20ايكميدررريبمب 
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% 6يكبكدرررررررليفب ب   صيرررررررررب % يةرتبةرررررررب ايكيرب 40
 رتبةب ايصيب .ية
تررررررؤثر بايةررررررأ ايرنبقررررررأ ايرتمارررررررأ يربمررررررع اياصررررررث  -2

)تركيررررب ايلتصررررأ( بكرررر ي  اآلاررررمر ايربلرررربجة  ررررر ايقرررررى 
ايرلررررمبرة  ررررر اصررررجاث تغييررررر نرررربعر  ررررر زيررررمجة تراكيررررز 

 اةخ ايا م   كميكاريتمت .
 بلرررربج رلرررررييف يةربربصررررمت اي ررررنمعيأ رررررف يررررؤثر -3

ربمررع اي ررركأ ايةمرررأ يكاريررت اير ررراا  ررر تغييررر نبعيررأ 
ريمأل نهر جلةأ  رر ايرنبقرأ ايترر تدراا رنبقرأ اير رب 

 رام رة )ايرقبع ايثمنر(.
نجى صرررجبث ج رررا غيرررر بايةرررر نثنرررمر نر لرررأ  رررهر  -4

آ ار ايرررى ر رررع مررريم تراكيرررز اةرررخ ايا رررم  ب كرررميرباج 
مبترم  اي ةاأ ايكةيرأ بايةميقرأب اندرب كايررة لرجاب بدراب تل

 ررر نترررم ج ايرقمرنرررمت ارريف ايرقبةررريف ايثرررمنر بايثميرررث. م  
تلرررررررمبت ايترررررررأثير عنرررررررج رقمرنرررررررأ رةرررررررج ت اينترررررررم ج اررررررريف 
ايرقبةرريف ايثررمنر بايثميررثب ماررن اير ررب باةررجأل رام رررةب 

نررررم ج ايررر   ندررررن مررريم دررر أل اينر لرررأ باعتررررج رةرررج ت 
 رررررهر  بنيةرررررربن عررررررم دررررررب عةيرررررر  نثنرررررمر تنليرررررر  ايتصةيررررررن 

 .Pair t-testا ص م ر ابريقأ 

ا يلررمار ايررر   يصجثررر  ر رررب اررميرغم ررررف ايترررأثير  -5
نهرررر ايرررزاب ايعةرررى  رررر لدرررم نهرررر جلةرررأب  رررمف كم رررأ 
ايرقمبع ميرج اياصرث ن ررت عرجم  ركصيتهم يكدرتاجام 
كرأا  يريمأل ا دميأ يتلمبز ايصررن ايةلرب   يهرم عرف 

 رةغم/يتر. 5

 رف رقمرنأ نتم ج جرادأ دماقأ تايف صجبث نلس -6
 تغيير ا يلمار  ر ريمأل نهر جلةأ الةن ر باي 
 نهر ايزاب ايعةى . 
لررربرة عرررن رصبررمت رراماررأ ردررتررة عةررى برربن  -7

صبلرررررر نهرررررر  جلةرررررأ بايرررررزاب ايعةرررررى ب رررررر رنبقرررررأ 
 اير ب يرراماأ ايتغمير ايكرر باينبعر يريمأل اينهريف .

ررامارررررأ اآلارررررمر ايقريارررررأ برصمبيرررررأ رجم اةلررررررهم نب  -8
ب يقةن رف تأثيرأل ايدةار عةى نبعيأ رةميلت  ارم يصج ن

 ريمأل نهر جلةأ نب ايزاب ايعةى .
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 ايبيررررمر ب برررر  نصرررررج متررررأثير دررررج ايرب ررررن عةررررى -3

نبعيأ ايريمأل بانةكمس  ي  عةى كلمرة رصبمت ت ليأ 
ايريرررمأل  رررر رجينرررأ ايرب رررن ب ردرررميأ رملدرررتير ب كةيرررأ 

 .113  1988ايهنجدأ / مدم ايهنجدأ ايرجنيأب
( مجرادررررررررررررأ 1989يقررررررررررررجب ب دررررررررررررةرى رصررررررررررررربجب )ا -4
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   عيأ ايريمأل ب ردميأ رملدتيرب مدم عةبميتقجير نب 

 ايصيمةب كةيأ ايةةبمب لمرةأ ايرب ن.
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هرررر جلةرررأم ردرررميأ رملدرررتير ب رجينرررأ ايرب رررن عةرررى ن
    أبرمدم ايهنجدأ ايرجنيأب كةيأ ايهنجد

لمرةأ ايرب ن.   
اركن ب عرمجن عةررر بايتررر ب ر ررةب عارج ايلاررمر  -6

ب درررةيج ب رصررررج نصررررج مترررأثير ر رررب  لررركت باج  
عكررمب بتأثيردررم عةررى نهررر جلةررأ  ررر رجينررأ ايرب ررنم 
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     . 2007ب 58-46ع ر ب   
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   لمرةأ ايرب ن. أبرايهنجدأ ايرجنيأب كةيأ ايهنجد

بليرررررأ ( مديجربي2003ايهدررررنيمنر ب زادرررررج عررررررب ) -8
رنبقرررأ اير ررررراا ايرص ررربرة ارررريف نهرررر  جلةررررأ بايررررزاب 
 ايعةررررىم ردررررميأ رملدررررتيرب مدررررم عةرررربم ايرخب كةيررررأ

 ايةةبمب لمرةأ ايرب ن.
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 المقطع األول

 المقطع الثاني

 المقطع الثالث

 المقطع السابع

 1:2500مقياس الرسم:  مواقع النمرجة

 ( : مواقع النمذجة عمى نهر دجمة1الشكل)
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 النهرية األربعة ( : التغاير الحاصل في معدالت قيم الدالة الحامضية لممقاطع2الشكل )

 النهرية األربعة عدالت قيم األوكسجين المذاب لممقاطع( : التغاير الحاصل في م3الشكل )

( : التغاير الحاصل في معدالت قيم التوصيل الكهربائي والمواد الصمبة الكمية 4الشكل )
 والمواد الصمبة العالقة لممقاطع النهرية األربعة

( : التغاير الحاصل في معدالت قيم العسرة والكبريتات لممقاطع 5الشكل )
 األربعةالنهرية 
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مب   الكيمياوي لالوكسجين والحمل ( : التغاير الحاصل في معدالت قيم المتط7الشكل )
 النهرية األربعة العضوي لممقاطع
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( : التغاير الحاصل في معدالت قيم الكالسيوم والمغنيسيوم والكموريد 6الشكل )
 والقاعدية لممقاطع النهرية األربعة
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 قاطع النهرية(: نتائج فحوصات الم1جدول )

 الفحص
 المقطع الرابع المقطع الثالث المقطع الثاني المقطع أألول

 المعدل أيار آذار أيلول المعدل أيار آذار أيلول المعدل أيار آذار أيلول المعدل آذار أيلول

pH 8.2 7.7 8.0 7.8 7.7 7.5 7.7 8.1 7.8 8 8 8.1 7.8 8.1 8 

Temp. 

(°C) 
10.2 12.9 11.6 10.5 13.5 20.5 14.8 12 12.4 19 14.1 11.3 12.5 19.3 14.4 

EC 

µS/cm@2

5°C 

567 1939 1238 640 1990 544 1058 524 364 332 407 509 420 331 420 

DO (mg/l) 7.8 7.6 7.7 6.2 5.1 5 5.4 9 8.5 6.9 8.2 8.5 8.7 7.1 8.1 

TS (mg/l) 527 1970 1245 803 4116 567 1829 537 5043 510 2030 560 5457 530 2182 

SS (mg/l) 123 1430 777 277 3589 117 1328 123 4720 147 1633 183 4910 107 1734 

Ca
++ 

(mg/l) 
12.1 26 19.1 13.7 25.4 22.7 20.7 10.3 17 20 15.8 10.4 17.5 31.3 19.7 

Mg
++

 

(mg/l) 
2.49 5.5 4 3.1 7.3 5 5.1 9.9 13.6 9.1 10.9 2.6 2.6 9.7 3 

Alk. 

(mg/l)
 14 18.3 16.2 10.9 17.7 8.7 12.4 21.5 16.9 8.4 15.6 18.9 16.6 8.9 14.8 

Hardness 

(mg/l)
 40.8 87.9 64.4 50.7 93.5 78.1 74.1 36.2 54.7 86.4 59.4 37 54.7 118.4 70 

Cl
- 
(mg/l)

 
5 5 5 8.3 5.3 2.9 5.5 5.8 3.2 3.2 4.1 5.8 3.4 4.9 4.7 

SO4
=
 

(mg/l)
 149.5 310 230 191 302 133 209 141.6 217.3 75.8 144.9 134 136 78.2 116 

COD 

(mg/l) 
16 12.1 14 99 13 94.6 42.8 37 56.7 79 57.6 85.3 19 81 61.8 

BOD5 

(mg/l) 
8.6 6.3 7.5 11.25 8.7 16.3 12.1 9.9 5.7 15.1 10.2 9.63 8.6 12 10.1 

 

7
5

 
مجمة تكريت لمعموم الهندسية/المجمد 
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 (: معدل الخصائص النهرية لممقطع األول2جدول )

 لفحصا

 آذاز أيلول

 المعدل يسار وسط يمين المعدل يسار وسط يمين

pH 8.1 8.2 8.2 8.2 7.6 7.8 7.7 7.7 

EC 

µS/cm@25°C 
572 560 565 567 1940 1930 1946 1939 

DO (mg/l) 7.7 7.9 7.7 7.8 7.5 7.5 7.7 7.6 

TS (mg/l) 530 525 526 527 1955 1982 1966 1970 

SS (mg/l) 127 124 120 123 1419 1448 1422 1430 

Ca
++ 

(mg/l) 11.6 12.3 12.4 12.1 24.5 28 25 26 

Mg
++

 (mg/l) 2.45 2.51 2.5 2.49 5.3 5.6 5.5 5.5 

Alkalinity 

(mg/l) 
13 15 13 14 18 19 18 18.3 

Hardness
 (
mg/l) 40 41 41.3 40.8 86 88.6 89 87.9 

Cl
- 
(mg/l) 5 4.9 5 5 5 5 5.1 5 

SO4
= 

(mg/l) 150 147.5 151 149.5 312 305 313 310 

COD (mg/l) 16 15 17 16 11.5 12 12.6 12.1 

BOD5 (mg/l) 8.5 8.5 8.9 8.6 6.4 6.2 6.0 6.3 
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 (: معدل الخصائص النهرية لممقطع الثاني3جدول )

 الفحص
 أيار آذار أيمول

 المعدل يساز وسط يمين المعدل يساز وسط يمين المعدل يساز وسط يمين

pH 7.8 7.8 7.5 7.8 7.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.4 7.5 7.5 

EC 

µS/cm@25°C 
622 643 654 640 1960 1997 2012 1990 541 540 550 544 

DO (mg/l) 4.9 5.0 5.1 5 5.0 5.1 5.1 5.1 6.1 6.2 6.2 6.2 

TS (mg/l) 796 805 808 803 4080 4139 4134 4116 559 570 571 567 

SS (mg/l) 270 279 280 277 2566 2599 4002 3589 112 119 121 117 

Ca
++ 

(mg/l) 13 14 14 13.7 26 25 25.1 25.4 21 23 24 22.7 

Mg
++

 (mg/l) 2.6 3 3.6 3.1 7 8 7 7.3 4.9 5.5 4.7 5 

Alkalinity (mg/l) 10.5 11.1 11.0 10.9 17 18.3 17.7 17.7 8.5 8.8 8.7 8.7 

Hardness
 (
mg/l) 51 51 50 50.7 92 94 94.5 93.5 70.6 71.9 72.9 78.1 

Cl
- 
(mg/l) 8 8 9 8.3 5 6 5 5.3 2.7 3 3 2.9 

SO4
= 

(mg/l) 196 186 190 191 32 28 30.5 302 135 130 134 133 

COD (mg/l) 102 92 103 99 14 11 13 13 98 91 94 94.6 

BOD5 (mg/l) 11.45 11.1 11.2 11.25 8.8 8.5 8.7 8.7 16.6 15.8 16.5 16.3 

مجمة تكريت لمعموم اله
ندسية/المجمد 
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 (: معدل الخصائص النهرية لممقطع الثالث4جدول )
 أيار آذار أيمول الفحص

 المعدل يسار وسط يمين المعدل يسار وسط يمين المعدل يسار وسط يمين
pH 8 8.1 8.1 8.1 7.7 7.9 7.8 7.8 8 8 8.1 8 

EC 

µS/cm@25

°C 

530 521 522 524 359 366 368 364 322 336 338 332 

DO (mg/l) 8.2 8.9 8.4 8.5 6.8 7.1 6.9 6.9 8.9 9.1 9.0 9 

TS (mg/l) 537 533 541 537 5060 5024 5044 5043 518 508 512 510 

SS (mg/l) 123 120 125 123 4725 4706 5044 4720 140 149 152 147 

Ca
++ 

(mg/l) 10 10 11 10.3 16 17 17 17 21 18 20 20 

Mg
++

 

(mg/l) 
9.8 9.9 10.1 9.9 13 14 14 13.6 9 9.2 9 9.1 

Alkalinity 

(mg/l) 
21 21.5 22 21.5 170 168 168 16.9 8.6 8 8.5 8.4 

Hardness
 

(
mg/l) 

36.3 35.0 37 36.2 54 55 55 54.7 88 
84.

1 
88 86.4 

Cl
- 
(mg/l) 5.5 5.9 5.9 5.8 3.0 3.3 3.1 3.2 3.0 3.3 3.1 3.2 

SO4
= 

(mg/l) 143 136 145 141.6 218 214 220 217.3 76 74 77.3 75.8 

COD 

(mg/l) 
38 37 37 37 57 52 61 56.7 80 75 82 79 

BOD5 

(mg/l) 
9.8 9.8 10.0 9.9 5.6 5.6 5.8 5.7 15 15 15.2 15.1 

 
 
 

7
1
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 (: معدل الخصائص النهرية لممقطع الرابع5جدول )

 الفحص
 أيار آذار أيمول

 المعدل يساز وسط يمين المعدل يساز وسط يمين المعدل يساز وسط يمين

pH 8.1 8 8 8.1 7.7 7.8 7.8 7.8 8 8.1 8.1 8.1 

EC 

µS/cm@25°C 
500 508 520 509 412 421 427 420 318 335 340 331 

DO (mg/l) 8.4 8.6 8.4 8.5 7 8.2 7.1 7.1 8.0 8.3 8.2 8.7 

TS (mg/l) 566 550 563 560 5468 5545 5463 5457 532 527 531 530 

SS (mg/l) 184 181 183 183 4915 4895 4920 4910 108 105 107 107 

Ca
++ 

(mg/l) 10 11 10.1 10.4 17 18 17.5 17.5 30 32 32 31.3 

Mg
++

 (mg/l) 2.5 2.6 2.5 2.6 2.6 2.7 2.6 2.6 9.5 9.9 9.7 9.7 

Alkalinity 

(mg/l) 
18 18.5 19.5 18.9 16.6 16.4 16.7 16.6 8.8 8.9 9 8.9 

Hardness
 

(
mg/l) 

39 32 40 37 55 50 55 54.7 118.5 117.5 119.2 118.4 

Cl
- 
(mg/l) 5.7 5.8 6 5.8 3.2 3.8 3.1 3.4 4.8 4.9 5 4.9 

SO4
= 

(mg/l) 138 128 136 134 138 133 136 136 78 77 79.6 78.2 

COD (mg/l) 85 83.8 86 85.3 19.5 17.4 20 19 80 81 81 81 

BOD5 (mg/l) 9.6 9.6 9.7 9.63 8.5 8.6 8.8 8.6 12 10 14 12 
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 (: نتائج فحوصات عينات المجاري الصناعية6جدول )

 الفحص
Q=116m( 1المجسى )

3
/hr ( 2المجسى )Q=1m

3
/hr 

 المعدل أيار آذار أيلول المعدل أيار آذار أيلول

pH 2.6 2.5 3.1 2.7 0.9 1.35 0.9 1.05 

Temp. (°C) 13 14 25 17 14 21 26 20 

EC µS/cm@25°C 4675 8581 364 4540 132750 61880 1000 65210 

DO (mg/l) 8 7.9 8.6 8.2 8.7 8.6 3 6.8 

TS (mg/l) 3570 26480 4210 11420 59590 36810 99940 65446 

SS (mg/l) 140 21890 230 7420 2760 13340 7370 7823 

Ca
++ 

(mg/l) 78.7 169.9 443 230 120.2 200.4 441 254 

Mg
++ 

(mg/l) 8.7 19.6 36.8 21.7 14.6 22.4 34.7 23.9 

Alkalinity
 
(mg/l)

 Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Hardness 

(mg/l)
 

231.7 506.2 1259 666 360 1017 1671 1016 

Cl
- 
(mg/l)

 94.3 6.4 928 343 10.6 6.4 14.1 10.4 

SO4
= 

(mg/l)
 1306 2019 1354 1559 23876 14938 23680 20831 

COD (mg/l) 9 23 100 44 160 193 317 233 

BOD5 (mg/l) 6.95 11.8 17.3 12 3.25 27 19 16.4 

 

1
0
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 (: التحميل اإلحصائي لمعدل الخصائص النهرية لممقطعين الثاني والثالث7جدول )

 الفحص

 المقطع الثالث المقطع الثاني
 المعنوية 

(p≤0.05) 
االنحراف ± المعدل 

 المعياري

االنحراف ± المعدل 
 المعياري

pH 0.44±7.62 0.14±7.96 0.704 

EC 700.4±1057.6 89.36±406.9 0.432 

DO 0.57±5.41 0.95±8.14 0.063 

TS 1719.54±1829.1 2258.9±2030.7  )0.000 )معنوية 

SS 1488.6±1149.77 2347.0±1698.2 )0.000 )معنوية 

Ca
++ 

 0.008 )معنوية( 4.21±15.55 5.37±20.56

Mg
++

 0.013 )معنوية( 2.13±10.88 1.9±5.14 

Alkalinity
 

 0.000 )معنوية( 77.07±66.17 4.08±12.4

Hardness
 

18.57±71.98 22.2±59.15 0.349 

Cl
- 

 0.01 )معنوية( 1.33±4.01 2.39±5.52

SO4
= 

 0.05 )معنوية( 61.42±144.81 70.47±117.94

COD 42.2±68.66 19.29±57.66 0.996 

BOD5 3.37±12.07 4.06±10.19 )0.000 )معنوية 

 (: مقارنة تغاير النتائج بين المقطع الثالث والمقطع الثاني8جدول )
 التغاير % المقطع الثالث المقطع الثاني الفحص

pH 7.65 8.05 6 

EC 

µS/cm@25°C 
592 428 -27.7 

DO (mg/l) 5.6 8.75 56 

TS (mg/l) 685 523.5 -23.6 

SS (mg/l) 197 135 -40 

Ca
++ 

(mg/l) 18.2 15.2 -16.5 

Mg
++

 (mg/l) 4.05 9.5 211 

Alkalinity
 
(mg/l)

 
9.8 15 134.5 

Hardness
 
(mg/l)

 
64.4 61.15 -5 

Cl
- 

(mg/l)
 5.6 4.5 -20 

SO4
=
 

(mg/l)
 162 108.7 -33 

COD 

(mg/l) 
96.8 58 -40 

BOD5 

(mg/l) 
13.8 12.5 -9.4 

 (1982(: مقارنة بين نتائج المقطعين الثاني والثالث )الشركة العامة لكبريت المشراق ،9دول )ج
 -pH Hardness Ca++ Mg+ Cl الفحص

 21.2 21.5 58.6 233 7.8 المقطع الثاني

 20.9 19.3 56.4 220 8.0 المقطع الثالث
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