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  الملخص

تتضمن الدراسة الحالیة تقییم حالة التلوث الناتج بالعناصر الثقیلة والبكتریا لنهـر الخوصـر الـذي یعـد 

جمعت النماذج من خمسة مواقـع  مـن مصـب نهـر . دینة الموصلمن اكبر روافد نهر دجلة للجانب األیسر لم

الخوصــر وبواقـــع نمــوذجین لكـــل موقــع وخـــالل مــرحلتین األولـــى فــي شـــهر نیســان والثانیـــة فــي شـــهر أب لعـــام 

٢٠٠٦.  

الرصــــاص، الكوبلــــت، (اســــتخدمت عینــــات النمــــوذج األول فــــي تحلیــــل العناصــــر الثقیلــــة والمتضــــمنة

فـي حـین تـم اسـتخدام عینـات النمـوذج الثـاني فـي حسـاب العـدد الكلـي لبكتریـا )النحاس، الكادمیوم، الخارصـین

  .وقیاس تركیزي المغذیات النباتیة والطحلبیة المتمثلة بالنترات والفوسفات

أظهرت نتائج تحالیل العناصر الثقیلة ارتفاع قیم هذه العناصر مقارنة بتركیزها في نهر دجلة، وارتفاع 

ن الحــدود المســموح بهــا عالمیــا لمیــاه الشــرب ممــا ســینتج عنــه مخــاطر كبیــرة علــى عــ) Pb(و ) Cd(تركیــزي الـــ

  .أما نتائج التحلیل اإلحیائي فأظهرت تلوث میاه نهر الخوصر بكتیریاً .األحیاء بصورة عامة

كما بینت طریقة تمثیل النتائج تـأثر میـاه نهـر دجلـة بمیـاه نهـر الخوصـر وان هـذا التـأثیر یكـون خطـرا 

  .متر أسفل مصب نهر الخوصر ضمن میاه نهر دجلة٣٠٠ل إلى ضمن حدود تص
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ABSTRACT
The present study included assessing current pollution of Al-Khoser by heavy 

metals and bacteria, which is one of the largest tributaries of the Tigris river in the left 
bank within Mosul city. The samples were collected from five estuary locations of the 
khosar river and actually two duplicate samples from each location and through two 
seasons had been taken, the first in April (spring) and the second in  August (summer) 
2006. 

The first collected samples used in the analyses of heavy metals included  (Zn), 
(Cd), (Cu), (Co), and (Pb). While the second collection were used in the calculation of 
the total  bacterial count (TBC)  and measure the concentrations of nutrients nitrate and 
phosphate.

The analyses of heavy metals showed higher values relative with  in comparison 
with Tigris River. Both cadmium and copper were found over  the limits for drinking 
water.  This is  resulting in a significant risk to living organisms  in general. The analysis 
of bacterial  count reflects the contamination of Al- Khosar river water.

The interpretation of the results revealed an affection of Tigris river water by Al-
Khosar river water and this cause a risk limits within 300 meters down stream its estuary.  

  المقدمة 

بــات تلــوث المیــاه مــن المشــاكل الرئیســة التــي تواجــه المصــادر المائیــة وتحدیــد مجــاالت  اســتثمارها لمــا 

هذه المیـاه بصـورة مباشـرة أو مـن لیمكن أن تسببه هذه المشكلة من مخاطر كبیرة على اإلنسان عند استخدامه 

فـالواقع . قیـة بـالواقع البیئـي لهـذه المصـادرخالل استخدامها ألغراض الري وسقي الحیوانات دون المعرفة الحقی

البیئي للمصادر المائیة یتباین اعتمادا على وفرة المیاه العذبة المتجددة للمصدر المائي وعلى تركیـز الملوثـات 

  .التي تصب في میاه المصادر المائیة

یتبعـه مـن كثـرة إن الزیادة الحاصلة في عدد السكان والنمو التصاعدي للنشاط الصناعي والزراعي وما

الملوثــات الزراعیــة والصــناعیة ومخلفــات التجمعــات الســكنیة تلقــى بصــورة مباشــرة فــي میــاه األنهــار، تــؤدي إلــى 

تلوث میاه األنهار والمصادر المائیـة األخـرى لعـدم معالجتهـا كمـا هـو الحاصـل لمیـاه نهـر الخوصـر الـذي یعـد 

  .نب األیسر لمدینة الموصلمن اكبر الروافد الموسمیة لنهر دجلة في منطقة الجا
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تقــع روافــد میــاه الخوصــر فــي ســفوح األراضــي المرتفعــة والمتمثلــة بتراكیــب بعشــیقة، مقلــوب، قنــد، عــین 

  ســـــــفني، والقـــــــوش فضـــــــال عـــــــن العدیـــــــد مـــــــن العیـــــــون الصـــــــغیرة عنـــــــد أواســـــــط المجـــــــرى الرئیســـــــي للحـــــــوض 

صــــل یمــــر بعــــدد مــــن القــــرى وقبیــــل دخــــول میــــاه نهــــر الخوصــــر إلــــى مدینــــة المو ). ١٩٩٠،یحیــــى و الــــدباغ(

. والتجمعــات الســكنیة باإلضــافة إلــى األراضــي الزراعیــة وحقــول الــدواجن والماشــیة التــي تقــع علــى جــانبي النهــر

تحـیط بالنهرالتجمعـات . هذا فضـال عـن مایصـله خـالل دخولـه مدینـة الموصـل عنـد الضـفة الیسـرى لنهـر دجلـة

مختلفـة ممـا یجعلـه مجـرى للمیـاه الملوثـة وخاصـة فـي فصـل البأنواعهـاالسكنیة والتي ایتخدمته لطرح فضـالتها 

وبذلك ینتقل الى نهر دجلة تراكیز عالیة من الملوثات الكیمیائیة والعضـویة فضـال عـن أنـواع مختلفـة . الصیف

هـذا )٢٠٠٧طلیـع، (ارتفاع تراكیز الملوثات المختلفة في میـاه نهـر دجلـة من اإلحیاء المجهریة مما یساهم في

  .لى مساهمة نهر الخوصر في نقل كمیات كبیرة من الرواسبباإلضافة إ

إن الدراســة الحالیــة تهــدف إلــى تحدیــد كمیــة ملوثــات نهــر الخوصــر الناتجــة عــن زیــادة تراكیــز العناصــر 

ومراقبـة التغیـرات   ،الثقیلة فضال عن التلوث الحیوي لمیاه النهر  لمعرفـة مـدى التلـوث المنقـول إلـى نهـر دجلـة

  .الملوثاتالموسمیة لهذه 

  

  جیولوجیة نهر الخوصر

تجري میاه نهر الخوصر من منبعه وحتى مصبه عند الضفة الیسرى لنهر دجلة ضمن مدینة الموصل 

إن هـــذه التكـــاوین الجیولوجیـــة هـــي تكـــوین البالســـبي . علـــى أســـطح مكاشـــف العدیـــد مـــن التكـــاوین الجیولوجیـــة

ن صخور الحجر الجیري المتـدلمت مـع تواجـد حـزم والذي یتألف بشكل أساسي م) االیوسین األوسط واألعلى(

الذي یتكون من دورات ترسیبیة غیر ) المایوسین األوسط(من المارل األخضر باتجاه األعلى و تكوین الفتحة 

منتظمـة مــن المـارل والحجــر الجیـري وصــخور المتبخــرات، وشـغل هــذا التكـوین مســاحات واسـعة مــن األراضــي 

الـذي یتـالف مـن صـخور ) المایوسـین األسـفل(وصر وروافده، ثم تكـوین انجانـة التي تجري علیها میاه نهر الخ

الــذي یتــألف ) البالیوســین األعلــى(حجــر الرمــل الحصــوي وحجــر الغــرین والحجــر الطینــي، وتكــوین بــاي حســن 

،فضـال عـن )Buday, 1980(من تعاقبات من حجر المدملكات الكتلي مع حجر الرمل وحجر الغـرین والطفـل 

  .رواسب العصر الرباعيمروره فوق 

  

  العناصر الثقیلة والفحوصات الحیویة

، )g/cm3 6(هــي تلــك العناصــر التـي تمتــاز بكثافــة اكبــر مــن ) Heavy Metals(إن العناصـر الثقیلــة 

توجـد . والتي تكون سـامة حتـى عنـد تراكیـز منخفضـة جـدا إذ تعتبـر هـذه الملوثـات مـن اخطـر الملوثـات البیئیـة

الطبیعــة بتراكیــز واطئــة جــدا وتــدخل إلــى البیئــة المائیــة عــن طریــق مصــدرین أساســیین، العناصــر الثقیلــة فــي 

نــاتج مــن التركیــز الطبیعــي لهــذه العناصــر فــي القشــرة األرضــیة ) Natural Source(أولهمــا مصــدر طبیعــي 

انتقـال والتي بواسطة عملیات التجویة والتعریة فضال عن النشاطات الطبیعیة األخرى مثل البراكین یـؤدي إلـى
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والـذي ) Anthropogenic Source(هذه العناصر إلى المیاه أما المصدر الثاني فهو مصدر نشـاط اإلنسـان  

ــــــــات ســــــــكنیة وغیرهــــــــا، ــــــــات النشــــــــاط البشــــــــري مــــــــن صــــــــناعة ونقــــــــل واســــــــتخراج وزراعــــــــة ومخلف ــــــــل مخلف   یمث

,.Gaillardet et al()٢الشكل ( 2004.(  

قیلــة إال إنهــا تعتبــر شــدیدة الخطــورة، وتمتــاز بقابلیتهــا علــى علـى الــرغم مــن التركیــز الــواطئ للعناصــر الث

فـــي أجســـام اإلحیـــاء، حیـــث یـــزداد تركیزهـــا عـــن طریـــق ) accumulate(البقـــاء فـــي البیئـــات الحیاتیـــة والتـــراكم 

  ، وتدخل إلى أجسام اإلحیاء عن طریق الهواء والماء )food chain( ،)Carla, 1997(السلسلة الغذائیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

,.Gaillardet et al(مسارات دخول العناصر األثریة للبیئة المائیة: ١لشكلا   2004(  

  

والتــراكم الحیـــاتي لـــذلك تكـــون خطـــرة جـــدا علـــى اإلنســـان باعتبـــاره یقـــف علـــى قمـــة الهـــرم الحیـــاتي، وهـــو 

هـــي المتلقـــي النهـــائي لتـــراكم هـــذه العناصـــر فـــي أجســـام اإلحیـــاء أو النبـــات، و العناصـــر المقاســـة فـــي البحـــث 

  -:مایلي

  )Zn(الخارصین - ١

 75(في الطبیعة بتراكیز واطئة ویبلغ معدل تركیزه في القشرة األرضـیة   ) Zinc(یوجد الخارصین 

ppm(حیث یدخل في التركیب البلوري لـبعض المعـادن الكبریتیدیـة مثـل الــ ،)Sphalarite)(Zn ( أو یكـون

، أو یكون ممتزا على أسـطح المعـادن )smithsanite)(ZnCO3(على شكل معدن كاربوناتي مثل معدن الـ

ویعد الخارصین مـن العناصـر المهمـة لإلنسـان ولكـن إذا ازداد تركیـزه عـن احتیاجـات الجسـم فـان . الطینیة

ذلـك یــؤدي إلــى أعــراض مرضــیة منهـا ضــعف النمــو وفــي التراكیــز العالیـة یــؤدي إلــى التقیــؤ واإلســهال كمــا 

  ). Duruibi et al., 2007(یؤثر على أداء الكبد والكلیة 
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  )Cd(الكادمیوم - ٢

مــن العناصــر قلیلــة االنتشــار فــي الطبیعــة، ویــدخل فــي تركیــب بعــض ) Cadmium(یعــد الكــادمیوم 

أو یكون ممتزا علـى أسـطح ) Cds)(Creenockite(ومعدن الـ) CdCO3)(Otavite(المعادن مثل معدن الـ

ة عن طریق تعریة الصـخور والمعـادن الحاویـة للعنصـر یدخل الكادمیوم إلى البیئة المائی. المعادن الطینیة

,.Murad et al(فضال عن میاه المجاري واألسمدة الزراعیة الفوسفاتیة  2007.(  

  

  )Cu(النحاس - ٣

ــــــــــاس  ــــــدخل النحـــ ــــــــــ) Copper(یـــــــ ــــــــــادن مثـــ ــــــبعض المعـــ ـــــــــــوري لـــــــ ــ ــــــب البل ـــــــــي التركیـــــــ ـــــــــدن لفــــ معــــ

ـــ) Chalcocite)(Cu2S(الـــ یوجــد ممتــزا علــى أســطح المعــادن وقــد ). Chalcopyrite)(CuFeS2(ومعــدن ال

الطینیة والمواد العضویة، واهم مصادر التلوث بالنحاس تتمثل بالمبیدات الحشریة واألسمدة الزراعیة ومیاه 

  .المجاري الصناعیة والسكنیة

  

  )Pb(الرصاص - ٤

فــــي الطبیعـــة فـــي بعــــض المعـــادن الكبریتیدیـــة والكاربوناتیــــة مثـــل معــــدن ) Lead(یوجـــد الرصـــاص 

ـــــ) Caleena)(PbS(الـــــ وغیرهــــا، واهــــم مصــــادره غیــــر الطبیعیــــة تتمثــــل ) Cerussite)(PbCO3(ومعــــدن ال

ویعــد . بالمخلفــات الصــناعیة ، خاصــة صــناعة البطاریــات واألصــباغ، والمبیــدات ومیــاه الصــرف الصــحي

  ).Morris et al., 1992(رابع مثیالت الرصاص الموجود في البنزین من اخطر مركبات الرصاص 

  

  )Co(بلت الكو - ٥

فـــي الطبیعـــة فـــي بعـــض المعـــادن والمركبـــات الكبریتیدیـــة والكاربونیـــة أو ) Cobalt(یوجـــد  الكوبلـــت 

٢CO(OH),. CO3S4بصیغ مركبات هیدروكسیدیة مثل , (CO, Fe)ASS , COCO3 وقـد یكـون ممتـزا

  .على أسطح المعادن الطینیة

دمة للتعـرف علـى تلـوث المصـدر المـائي، الفحوصات الحیویة فتعد واحدة من أهم األدلة المستخاما 

هـــذا التـــوازن یكـــون بـــین أحیـــاء منتجـــة للطاقـــة . إذ إن اإلحیـــاء فـــي البیئـــة المائیـــة تعـــیش فـــي حالـــة تـــوازن

والمتمثلة بالنباتات وأخرى مستهلكة لها وتشمل الحیوانات القاعیة والهائمات الحیوانیة فضال عن الكائنـات 

  .ت تعیش في الماءالحیة الدقیقة من بكتریا وفطریا

إال إن الفعالیــات البشــریة التــي تــؤثر علــى البیئــة المائیــة یــؤدي إلــى إخــالل فــي هــذا التــوازن وبالتــالي 

  :وقد تم فحص كل من).١٩٩٠عباوي وحسن، (التأثیر على نمو وكثافة ونوعیة هذه اإلحیاء 
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  العدد الكلي للبكتریا

بیعي ولكن تزداد أعداد هذه البكتریا عند تلوث المیاه إذ إن وجود البكتریا في المیاه السطحیة هو أمر ط

إن میــاه الصــرف الصــحي تحتــوي علــى البكتریــا بشــكل كبیــر، ویمكــن أن تكــون هــذه البكتریــا ممرضــة أو غیــر 

  .ممرضة

  

  النترات والفوسفات

لشـكل الـذي والطحلبیـة فهمـا یعـدان اةتعبر تراكیز ایوني النترات والفوسفات عن تراكیز المغـذیات النباتیـ

یســتغل مــن قبــل اغلــب النباتــات وان وجودهمــا فــي المیــاه یــؤدي إلــى ازدهــار ونمــو الطحالــب وقــد یــؤدي النمــو 

، إذ إن التواجــد الطبیعــي )٢٠٠١الســنجري، ) (Eutroghication(المفــرط إلــى ظــاهرة تســمى بــاإلثراء الغــذائي 

ن فعالیـات حیویـة للنباتـات المائیـة فضـال عـن لمركبات الفسفور في المیاه الطبیعیة نـاتج فـي الدرجـة األولـى عـ

تلـــوث المیـــاه بمیـــاه مســـاحیق الغســـیل واألســـمدة أمـــا ایـــون النتـــرات فهـــو األخـــر انعكـــاس للفضـــالت العضـــویة 

المطروحة في المیاه وتلوث هذه المیاه باألسمدة والمعقمات الكیمیاویة إذ إن وجود كمیات من هذا االیون تزید 

والـذي قـد یـؤدي إلـى ) Methemoglobinemia(شرب یسبب مرض زرقة األطفـال في میاه ال) ppm 10(عن 

  ).١٩٩٠عباوي وحسن، (الموت 

  

  جمع وتحلیل النماذج

نماذج مائیة مـن منطقـة مصـب الخوصـر خـالل مـرحلتین األولـى فـي بدایـة شـهر نیسـان ) ١٠(تم جمع 

لنهـر والمنقولـة مباشـرة إلـى نهـر دجلـة ، لغرض مراقبة تراكیز الملوثات فـي میـاه ا٢٠٠٦والثانیة في شهر أب 

عند منطقة المصب الواقعة علـى الجانـب األیسـر لمدینـة الموصـل بـین جسـر نینـوى والحریـة ومراقبـة التـأثیرات 

  .الموسمیة على تراكیز هذه الملوثات

میــاه نهــر دجلــة قبـل امتزاجهــا بمیــاه نهــر الخوصــر وذلــك لالســتدالل علــى ) ١(یمثـل موقــع النمــوذج رقــم 

یـة التغیـرات التـي تطـرأ علــى نهـر دجلـة مـن تــأثیر میـاه نهـر الخوصـر، ووزعــت بـاقي النمـاذج بشـكل یغطــي كم

  ).٢(منطقة المصب باتجاه النهر وكما موضح بالشكل 

و ) Pb(و) Co(تــم خــالل هــذه الدراســة إجــراء القیاســات علــى كــل مــن العناصــر الثقیلــة اآلتیــة وهــي الـــ

)Cu ( و)Cd ( و)Zn (إجـراء الفحـص البكتریولـوجي ورتها ولشیوع تواجـدها كملوثـات للمیـاه ووذلك لشدة خط

المتضمن حساب العدد الكلي للبكتریا في الماء فضال عن قیاس تراكیز المغـذیات النباتیـة والطحلبیـة والمتمثلـة 

  .بحساب تركیزي ایوني النترات والفوسفات

سـتخدمة فـي قیـاس العناصـر الكیمیائیـة استخدمت قناني بالسـتكیة محكمـة الغطـاء فـي جمـع النمـاذج الم

 ,Zn(أمـا العناصـر األثریـة ) APHA, 1998(وفقـا لــ) PO4(والفوسـفات ) NO3(حیث تم قیـاس ایـون النتـرات 

Cd, Cu, Co, Pb ( فقــد تــم حســابها عــن طریــق تركیزهــا)(مــرة بواســطة طــرق التبــادل أالیــوني ) ٢٠Ion 
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Exchange (اص الــذري ومــن ثــم تحلیلهــا بواســطة جهــاز االمتصــ)AAS ( وحســب)Marhol, 1983 .( أمــا

نماذج المستخدمة لحساب كمیة البكتریا في المیاه فقد تم استخدام قناني معقمـة وتـم إتبـاع الطـرق القیاسـیة فـي 

  ). ١٩٨٧،خلف(و ) ١٩٩٠،عباوي وحسن(جمع وتحلیل النماذج وفقا لـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منطقة الدراسةخارطة موقعیة لنماذج: ٢الشكل       

  

  النتائج

القیاسات لكل من العناصر الثقیلة والفحص البكتریولوجي لفترتي القیلس  كانت نتـائج تحلیـل إجراءبعد 

یوضح قیم القیاسات البكتیریة لنماذج منطقة الدراسـة ) ٢(والجدول )١(العناصر الثقیلة كما مبین في الجدول 

  .خالل فترتي القیاس) النترات والفوسفات(ة فضال عن قیم المغذیات النباتیة والطحلبی

  

  

  

١ ٥

٤

٣

٢

N
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لنماذج منطقة الدراسة خالل ) ppb(قیم تراكیز العناصر الثقیلة بوحدة الجزء من البلیون : ١الجدول 

  .فترتي القیاس

  خالل شهر نیسان  

COPbCuCdZnS.No.

١  ٤٢  ٣  ٣١  ٧  ٩  

٢  ٥٠  ٩  ٤٠  ١٢  ١٣  

٣  ٦٢  ١١  ٤٧  ١٨  ١٥  

٤  ٦٣  ١٣  ٤٨  ٣١  ١٨  

٥  ٦٨  ٣٢  ٥٩  ٦٣  ٢٠  

  خالل شهر اب  

COPbCuCdZnS.No.

١  ٥١  ٤  ٣٥  ٩  ٨  

٢  ٦١  ١٢  ٤٥  ١٦  ١٦  

٣  ٧٢  ١٥  ٥٤  ٢٤  ١٨  

٤  ٧٦  ١٦  ٥٧  ٤٠  ٢٢  

٥  ٩٦  ٤٤  ٦٨  ٧٨  ٢٤  

  

فـــان قیمـــة تركیـــز الخارصـــین تتـــراوح فـــي نمـــاذج الدراســـة الحالیـــة بـــین ) ١(ومـــن مالحظـــة الجـــدول    

)ppb٤٢-ppbاما تركیز الكادمیوم فقد بلـغ أعلـى تركیـز )٥(له في الموقع رقم زى تركیحیث كان أعل)٩٢ ،

لنفس الموقع السابق، وهذا تركیز عالي جـدا فـي المیـاه إذ إن )  ppb 44(له في نماذج منطقة الدراسة الحالیة 

تكـــون خطورتـــه ). 5ppb(فعالیتـــه الســـمیة إذا تجـــاوز تركیـــزه أالكـــادمیوم خطـــر جـــدا علـــى حیـــاة اإلنســـان وتبـــد

المرضــیة لزیــادة كمیتــه فــي میــاه الشــرب فــي التــأثیر علــى عمــل الكبــد وزیــادة ضــغط الــدم ونخــر العظــام ویكــون 

  ).   Duruibi et al., 2007(تأثیره على األطفال في نقص الذكاء واالختالل العقلي

ى العمـوم اقـل مـن وهـي علـ) ppb 68-31(كانـت تتـراوح قـیم تركیـز النحـاس فـي النمـاذج المدروسـة بـین 

 Duruibi(حیث یسبب اعراض مرضیة متمثلة بالتقیؤ واإلسـهال والغثیـان ) ppm 1.3(الحد السمي له والبالغ 

et al., 2007 .(حیـث تصـل إلـى صكما تشیر نماذج الدراسة الحالیة إلـى زیـادة فـي تركیـز الرصـا)78 ppb (
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ل منظومـة الصـرف الصـحي، وهـو تركیـز خطـر و الذي من الممكن أن یكـون مصـدره تأكـ) ٥(في الموقع رقم 

قـد یسـبب ) ppb 15(جدا على االنسان والنباتات والحیوانـات وحتـى اإلحیـاء المجهریـة إذ إن زیـادة تركیـزه عـن 

  ).UNESCO, 1983(السرطان وتلف المفاصل والتهاب الكلى لإلنسان 

نـه ال توجـد دراسـات موثقـة حـول علمـا ا). ppb 24-6(تراوحت تراكیز الكوبلـت فـي الدراسـة الحالیـة بـین 

عالقة الكوبلت واإلصابة بالسرطان عن طریق میاه الشرب، ویسبب التعرض له بصورة مباشرة  مخاطر كبیرة 

  )  EPA, 2007(على الجهاز التنفسي وعمل الكلیة وعضلة القلب 

  

        لي للبكتریا والعدد الك) ppm(قیم تراكیز كل من ایوني النترات والفوسفات بوحدة : ٢الجدول    

  لنماذج منطقة الدراسة خالل فترتي القیاس                       

  خالل شهر نیسان    

  

  

  

خالل      

  شهر اب

  

  

  

ـــــــــر  ـــــــــ تظهـــ كمــا 

) Total plate count(والتي تم حسـاب العـدد الكلـي للبكتریـا المزارع البكتیریة لعینات المیاه المدروسة ةدراس

لمنطقـــة البحـــث وجـــود حالـــة تلـــوث بالبكتریـــا لجمیـــع المواقـــع بســـبب مطروحـــات الصـــرف الصـــحي فضـــال عـــن 

PO4(ppm)NO3(ppm)  Total plate count (cell/ml)  S.No.

0.061.5211 x 102١  

0.082.52 x 103٢  

0.202.567 x 103٣  

0.383.9513 x 103٤  

0.514.898 x 104٥  

PO4(ppm)NO3(ppm)  Total plate count(cell/ml)  S.No.

0.31.312 x 103١  

0.423.416 x 103٢  

0.533.5824 x 103٣  

0.785.3332 x 103٤  

0.986.5518 x 105٥  
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أعلى قیمة ) ٥(، إذ سجل الموقع رقم )٢(عملیات جزر الحیوانات على طول مسار النهر بدون رقیب الجدول 

-0.06(وقد تراوحت قیمة تركیز ایون الفوسـفات للنمـاذج المدروسـة بـین .مل/ خلیة)x 105 18(للتلوث بلغت 

0.98(ppm بینما تراوحت تراكیز ایون النترات في نماذج منطقة الدراسة بین)6.55-1.3(ppm.  

  

  المناقشة

ل وخــال) ٥(أظهــرت نتــائج قیاســات العناصــر الثقیلــة بشــكل عــام زیــادة فــي تراكیزهــا باتجــاه الموقــع رقــم 

، ویعــــود هــــذا بشــــكل أساســــي إلــــى كثــــرة المطروحــــات والملوثــــات التــــي تطــــرح مــــن )٣شــــكل ال(فترتــــي القیــــاس 

. التجمعات السكنیة والورش والمعامل الصناعیة فضال عن تصریف میاه األراضي الزراعیة الى نهر الخوصر

عــادة مــا تكــون ســریعة فاألســمدة المســتعملة فــي الزراعــة تحتــوي علــى نســب عالیــة مــن العناصــر الثقیلــة وهــي

) ppm 406(مـن الكـادمیوم و) ppm 15(الذوبان في الماء إذ إن األسمدة العراقیة تحتـوي علـى مـا یقـارب مـن 

، كمـا إن المبیـدات الزراعیـة )٢٠٠٧احمـد، (فـي ) ٢٠٠٢المنجـي، (من الخارصـین ونسـبة عالیـة مـن النحـاس 

  .تحتوي على تراكیز عالیة من هذه العناصر

وهـــذا االنخفـــاض ســـببه ) ٢(االنخفـــاض التـــدریجي للعناصـــر باتجـــاه النمـــوذج ) ٣(لشـــكل ویالحـــظ فـــي ا

مع میاه الخوصر ممـا ) ٢٠٠٧احمد، (امتزاج میاه نهر دجلة ذات التراكیز الواطئة نسبیا من العناصر الثقیلة 

یئـة نهـر دجلـة یؤدي إلى تخفیف تراكیز العناصر الثقیلة، فضال عن التغایر البیئـي بـین بیئـة نهـر الخوصـر وب

مما قد یسبب ترسیب بعض العناصر الثقیلة نتیجـة لتغـایر ظـروف الدالـة الحامضـیة وجهـد األكسـدة واالختـزال 

  .بین البیئتین

نســبیا ) شــهر نیســان(كمــا أظهــرت النتــائج انخفــاض فــي تراكیــز العناصــر الثقیلــة خــالل موســم األمطــار 

ى ذلـك الـى تـأثیر میـاه األمطـار التـي تكـون خالیـة تقریبـا وقد یعـز . )٣شكل ال(مقارنة بتراكیزها خالل شهر أب 

  .من العناصر الثقیلة والتي تساعد على انخفاض تراكیز العناصر الثقیلة لنماذج شهر نیسان

مـــن الجـــدیر بالـــذكر انـــه علـــى الـــرغم مـــن انخفـــاض تراكیـــز العناصـــر باتجـــاه النهـــر نتیجـــة امتـــزاج میـــاه 

  ئج أظهــــرت زیـــادة واضـــحة فــــي تراكیـــز العناصـــر الثقیلــــة فـــي الموقــــعالخوصـــر بمیـــاه نهــــر دجلـــة إال إن النتـــا

أســـفل منطقـــة المصــب مقارنـــة بتراكیزهـــا فـــي ) م٤٠٠(الـــذي یقـــع علــى حافـــة نهـــر دجلـــة وعلــى بعـــد ) ٢(رقــم 

  الــــذي اخــــذ مــــن حافــــة نهــــر دجلــــة قبــــل  اخــــتالط میــــاه نهــــر دجلــــة بمیــــاه نهــــر الخوصــــر،) ١(النمــــوذج رقــــم 

أثیر میاه الخوصر على نوعیة میاه نهر دجلة نتیجة الملوثـات المنقولـة بواسـطته، ، مما یدل على ت)٤الشكل (

  ). ١٩٧٤الشیخ علي ومحمود، ) (ثانیة/٣م١٠٠٠(إذ یصل تصریف نهر الخوصر إلى أكثر من 

إن نتــائج الفحــص الحیــوي أظهــر وجــود فروقــات فــي مســتویات التلــوث علــى مســار النهــر بــین المواقــع 

  .موقع األول هو اقل المواقع تلوثا في حین اظهر الموقع الخامس أعلى المستویاتالمدروسة، إذ كان ال

اثبتـــت نتـــائج دراســـة المـــزارع البكتیریـــة لعینـــات المیـــاه وجـــود تلـــوث بالبكتریـــا فـــي جمیـــع المواقـــع المدروســـة مـــع 

الموقـع رقـم ، إذ وصـل أعلـى عـدد للبكتریـا الكلیـة فـي )اب(والصـیف) نیسـان(فروقات معنویة بین فصـلي الربیـع
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)٥)(18 x 105 8(، فـي حـین انخفـض العـدد إلـى )اب(فـي شـهر ) مل/ خلیة x 104 لـنفس الموقـع ) مـل/خلیـة

ــــداد فــــــــي ـــــــاض فــــــــي األعــــ ـــجلت انخفـ   فــــــــي شــــــــهر نیســــــــان، وهــــــــذا ینطبــــــــق علــــــــى بقیــــــــة المواقــــــــع التــــــــي ســـــ

دینـــة عنـــد دراســـته نوعیـــة میـــاه نهـــر دجلـــة فـــي م) ٢٠٠١الســـنجري، (فصـــل الصـــیف، كـــذلك تتفـــق مـــع نتـــائج 

  .الموصل والذي بین بأن أعلى أعداد  للبكتریا كانت في شهر أیار

  

  

  

                                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0

5

10

15

20

25

12345

S.No

C
o

(p
p

b
)

0

10

20

30

40

12345

S.No

C
d

(p
p

b
)

0
10
20
30
40
50
60
70

12345

S.No
C

u
(p

p
b

)

0

20

40

60

80

12345

S.No

P
b

(p
p

b
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

12345

S.No

Z
n

(p
p

b
)

نماذج شهر اب

نیساننماذج شهر 

  رقم الموقع  رقم الموقع

  رقم الموقع  رقم الموقع

  رقم الموقع

یز
رك

ت

یز
رك

ت

یز
رك

ت
یز

رك
ت

یز
رك

ت



    ٢٠٠٨-أیار  - ١العدد  - ٨المجلد  - المجلة العراقیة لعلوم األرض    52

  

  

                                     

  

                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  تاثیر میاه نهر الخوصر على تراكیز العناصر الثقیلة في نهر دجلة : ٤شكلال

  

قــد یرجــع ســبب اخــتالف أعــداد البكتریــا إلــى العوامــل المــؤثرة فــي وجودهــا مثــل الحــرارة والدالــة الحامضــیة 

بكتریــا وذوبــان األوكســجین إضــافة إلــى التربــة المحیطــة بالمیــاه، حیــث تــؤثر األمــالح علــى الفعالیــات الحیویــة لل

  ).APHA, 1998(وتلعب الدالة الحمضیة للمیاه دورا مهما في ما تحتویه من بكتریا 

من خالل هذه النتائج یتضح بان میاه نهر الخوصر متجاوزة للحـدود المسـموح بهـا بالنسـبة للمیـاه الخـام 

  ).١٩٩٠ي وحسن، عباو (، (cell/ml))٥٠(والبالغة ةومیاه الشرب حسب المواصفة العراقی

یتبـــین وجـــود اختالفـــات فـــي ) النتـــرات والفوســـفات(أمـــا فیمـــا یخـــص تركیـــز المغـــذیات النباتیـــة والطحلبیـــة 

تراكیز المغذیات بین المواقـع المدروسـة لتصـل أعلـى قـیم لهـا عنـد الموقـع الخـامس، وان القـیم ترتفـع مـع مسـار 

اویـة علـى المركبـات الناتیروجینیـة والفوسـفاتیة النهر وقد یرجع ذلك إلى ما یصل النهر من فضـالت مختلفـة ح

كمـــا یالحـــظ إن أعلـــى القـــیم . إضـــافة إلـــى األســـمدة الزراعیـــة التـــي تصـــل النهـــر عـــن طریـــق الشـــطف الســـطحي

ــــــــــى  ـــــ ـــــــــرات إل ـــــــــز النتــــــ ـــــــــل تركیــــــ ـــــــــــیفا إذ وصــــــ ــــــجلت صــــ ـــــــــــم٦.٥٥(ســـــــــ ـــــــــر/ ملغــــ ــــــــــى) لتــــــ ـــــ ـــــــفات إل   والفوســــــــ

عملیـات التبخـر التـي تحـدث صـیفا والتـي ، وقد یرجع سبب ذلك إلى زیـادة النشـاطات والـى)لتر/ ملغم٠.٩٨(

١تراكیز العناصر للموقع رقم 
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  منحنیات تراكیز العناصر الثقیلة مع مواقع النماذج خالل فترتي القیاس: 3شكلال
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موسـم يتؤدي إلى زیادة تركیز الملوثات في النهر على عكس مـا یحـدث مـن عملیـة تخفیـف وانتشـار شـتاءا فـ

إذ أشـاروا إلــى ارتفـاع تراكیــز ). ١٩٩٤طلیــع واخـرون، (قـیم الدراســة الحالیـة مقاربـة لمــا توصـل إلیـه . األمطـار

  .إلى انعدام تركیز األوكسجین المذاب صیفااغلب المعاییر المدروسة إضافة 

  

  تاالستنتاجا

بعــد إجــراء دراســة العناصــر الثقیلــة و الفحوصــات الحیویــة تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن االســتنتاجات 

  :یلياوكم

إن میاه نهر الخوصر تمتاز بقیم مرتفعة للعناصر الثقیلة مثل الرصاص والكادمیوم والكوبلت والنحاس .١

.طرح المخلفات الزراعیة والصناعیة والمنزلیة بصورة مباشرة إلى مجرى النهروهذا یعود إلى 

یؤدي التلوث الحاصـل بالبكتریـا والعناصـر الثقیلـة فـي نهـر الخوصـر والمنقـول مباشـرة إلـى نهـر دجلـة إلـى .٢

  .تلوث في میاه نهر دجلة

  .ةمنظمة الصحة العالمیسسجلت میاه نهر الخوصر تلوثا بالبكتریا وفقا لمقایی.٣

هنالـك تغــایر موســمي فــي تراكیــز العناصــر الثقیلــة والبكتریـا والمغــذیات النباتیــة والطحلبیــة لمیــاه نهــر دجلــة .٤

والخوصر بین موسمي اإلمطار والجفاف والذي قد یعود إلى تغایر في كمیـة المیـاه المخففـة أو تغـایر فـي 

  .درجات الحرارة والدالة الحامضیة خالل هذین الموسمین

كل من الرصاص والكادمیوم الحدود المسموح بها في میاه الشرب والمیاه الخـام لنمـاذج نهـر تجاوز تركیز.٥

  .متر أسفل مصب الخوصر فیه٣٠٠الخوصر وتلوث نهر دجلة إلى حدود مسافة ال تقل عن 

  

  المصادر العربیة

قارنتهــا مــع میــاه دراسـة جیوكیمیائیــة وهیدروكیمیائیــة لمیـاه وترســبات نهــر دجلـة وم،٢٠٠٧احمـد، فــالح محمــد،

رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، كلیـة العلـوم، جامعـة . وترسبات أحواض التصـفیة ضـمن مدینـة الموصـل

  .صفحة٩٠الموصل 

رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الزراعـة، . دراسة النوعیة المایكروبیة للمیاه في العـراق،١٩٧٨إسماعیل، عدنان علي، 

  .جامعة بغداد

رســـالة ماجســـتیر غیـــر . اســـة بیئیـــة لمیـــاه نهـــر دجلـــة ضـــمن مدینـــة الموصـــلدر ،٢٠٠١الســـنجري، مـــازن نـــزار،

  .منشورة، كلیة العلوم، جامعة الموصل

دراسـة بیئیـة ومایكروبایولوجیـة لنهـر الـزاب األسـفل مـن منطقـة التـون كبـري ،٢٠٠١الشوائي، طـاؤوس محمـد، 

  .جامعة تكریتبنات، –رسالة ماجستیر، كلیة التربیة . محافظة التامیم–إلى الحویجة 

مجلــة الجامعــة، مجلــة . الفیضــانات االخیــرة لنهــر الخوصــر،١٩٧٤الشــیخ علــي، خالــد و طــارق احمــد محــود، 

  .٤٨-٣٩نصف شهریة، مطبعة الموصل، ص 
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. دراسـة كیمیائیــة وبیئیـة للمیــاه الجوفیـة فــي مدینـة الســلیمانیة وضــواحیها،٢٠٠٢المنجـي، دیــاري علـي محمــد، 

  .رة كلیة العلوم، جامعة بغدادرسالة ماجستیر غیر منشو 

مدیریــــة الكتــــاب للطباعــــة والنشــــر، جامعــــة . علــــم االحیــــاء المجهریــــة المـــائي،١٩٨٧خلـــف، صــــبحي حســــن، 

  .الموصل، العراق

ترجمة محمد عم محي الدین ونـزار امـور . التطبیقات الصناعیة لعلم األحیاء المجهریة،١٩٩٠ربفییر، جاك، 

  .لبحث العلمي، جامعة صالح الدینناصر، وزارة التعلیم العالي وا

مجلـة . التلـوث البكتیـري فـي نهـر الفـرات،٢٠٠٠صبري، انمار وهبي، یونس، محمـد حسـن وسـلطان، حسـن، 

  .٣٠-٤٢، ص ١، العدد٤ابحاث البیئة والتنمیة المستدامة، المجلد

دراسـة تلـوث ،١٩٩٤طلیع، عبد العزیز یونس، القزاز، خالـد لقمـان، خلیـل محمـد علـي و سـلیم، محمـد مسـلم، 

، ٣العـــدد،٢مجلـــة هندســـة الرافـــدین، المجلـــد . میـــاه نهـــر الخوصـــر وتـــأثیره فـــي نوعیـــة میـــاه نهـــر دجلـــة

  .٥٦-٤٥ص

دراســـة كمیـــة ونوعیـــة الفضـــالت الســـائلة المطروحـــة مـــن مدینـــة الموصـــل ،٢٠٠٧طلیـــع، عبـــد العزیـــز یـــونس، 

  .كز بحوث البیئة والسیطرة على التلوثالمؤتمر العلمي األول لمر . وتأثیرها في نوعیة میاه نهر دجلة

دار الحكمــة . فحوصــات المــاء-الهندســة العملیــة للبیئــة،١٩٩٠عبــاوي، ســعاد عبــد وحســن، محمــد ســلیمان، 

  .صفحة٢٦٩للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

  

المصادر االجنبیة

APHA. AWWA, and WEF(American Public Health Association, American Water Works 
Association, and Water Environment Federation.), 1998, Stander Methods for the 
examination of water and waste water 20th ed. Washington , DC. 1576P

Buday, T., 1980, The regional of Iraq. Stratigraphy and Paleontology, Geol. Surv.and
Miner, Investigation , Baghdad, 445P.

Carla, W.M., 1997, Environmental Geology 5th ed. McGraw Hill. Inc. 546P.
Duruibe, J.O., Ogwuegbu, M.O., and Egwurugwu, J.n., 2007, Heavy Metal Pollution and 

Human Biotoxic Effect, International Jour. of Physical Sciences, Vol. 2, 
pp 112-118.

EPA., 2007, Cobalt Compounds, Hazard Summary. Environmental Protection Agency, 
Unites States, Technology Transfer Network, Air Toxics Web Site. WWW.Cobalt 
Compounds  Technology Transfer Network Air Toxics Web site  US EPA.mht.

Gaillardet, J., Viers, J., and Duper, B., 2004, Trace Element in River Water, Treaties on 
Geochemistry, Vol. 5, pp 225- 272.

Marhol, M., 1983, Ion Exchange in Analytical Chemistry. Their Properties and use in 
Inorganic Chemistry. Elsevier Scie. Pub. Comp., Vol. 14 585 P.

Morris, R.D., Audet, A. M., Angelillo, I.F.,Chalmers, T.C., and Mostell, F., 1992, 
Chlorination by – Products and Cancer. Ameta – Analysis. American Jour. of 
Public Health, Vol. 82, No. 7, pp 955- 963.



    ٢٠٠٨-أیار  - ١العدد  - ٨المجلد  - المجلة العراقیة لعلوم األرض    55

Murad, A.K., Ljaz, A, and lnayat, R., 2007, Effect of Environmental Pollution on Heavy 
Metal Content of Withania Somnifera. Jour. Chinese Chemical Society, Vol. 54,
pp 339- 343.

UNISCO., 1983, Study of the Relationship Between Water Quality and Sediment 
Transport. Tech. Paper in Hydrology. France. 231P. 


