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  :المستخلص
  

نھر الفرات بين مدينتي ھيت والرمادي نتيجة للفعاليات البشرية المختلفة حيث ت$م اخ$ذ نم$اذج مياه التلوث البيئي المحتمل في تضمن البحث دراسة      
درس$ت الخ$واص الفيزيائي$ة والكيميائي$ة . من ماء النھر في مناطق مختلفة وھي ھيت والمحًمدي والزّوية وتل اسود وزنكورة والب$و ذي$اب ث$م الرم$ادي 

وك$ذلك ت$م ايج$اد . العسرة الكلية ودرجة الحرارة والمواد الص$لبة العالق$ة والم$واد الص$لبة الذائب$ة والعك$ورة للعينات الماخوذة مثل اJس الھيدروجيني و
ر الن$زرة تركيز اJيونات مثل الكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم والبوتاس$يوم والفوس$فات والكبريت$ات والكبريتي$د والكلوري$د والفلوري$د وبع$ض العناص$

  .اظھرت التحليVت تباين في القيم مقارنة بالمواصفات العالمية والعراقية . خارصين والرصاص والكروم مثل النحاس والنيكل وال
الص$لبة  بالنسبة للخواص الفيزيائية كانت درجة الحرارة والمواد الصلبة العالقة ضمن الحدود المسموح بھ$ا بينم$ا ق$يم التوص$يل الكھرب$ائي والم$واد     

اما الخواص الكيميائية فكان$ت ض$من الح$دود المس$موح بھ$ا ع$دا ارتف$اع ف$ي . على من الحدود المسموح بھا في بعض المناطق الذائبة والعكورة كانت ا
ل تركيز ايون$ات الكبريت$ات و البيكاربون$ات والفوس$فات ف$ي بع$ض المن$اطق مم$ا يؤك$د خط$ورة الوض$ع البيئ$ي للنھ$ر ويھ$دد بت$دني ص$Vحيته لVس$تعما

العناصر النزرة مثل النحاس والنيكل والخارصين والرصاص والكروم فكانت اقل من الحدود المسموح بھا وھذا يعني ب$ان الم$اء اما تراكيز . المنزلي 
  .غير ملوث بھذه العناصر 
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  Absrtract: 
  

     The research involves the study of expected environmental pollution in  Euphrates river water between Heet 
and Ramadi cities as a result of different human activities . Samples were taken from different places of  river , 
i.c., Heet , Mohammady , Zoweyah , Tal aswad , Zankorah , Abodheab , and Ramadi . The physical and chemical 
properties of water samples were studied like pH , Total hardness , temperature , suspended sediments , dissolved 
solid , turbidity , conductivity  ,The  concentration of calcium , magnesium , sodium , potassium ,  phosphate 
,sulphate , sulphide , chloride , fluoride ions were determined . Some trace elements like Cu , Ni , Zn , Pb and Cr 
were also determined . The analysis shows varitey of  result compared with the national and Iraqi standards .  
     The physical properties , for instance , the temperature , suspended sediments are  within the allowable limits , 
whereas the conductivity , dissolved solid , and turbidity were higher than  the allowable limits in same places . 
The chemical properties were within the allowable limits except increase in the  concentration of  SO4

-2 , HCO3
- 

and PO4
-3 ions which show on increase in other places which reflects the bad environmental situaties in the river 
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and affect its validity for domestic use . The concentration of  trace elements , i.c. , Cu , Ni , Zn , Pb and Cr were 
less than the allowable limits which means that the water is not polluted py these elements . 
 

  

  :المقدمة
  

  

يع$$د نھ$$ر الف$$رات م$$ن اJنھ$$ار الرئيس$$ة الت$$ي تعرض$$ت      
لت$$أثير العدي$$د م$$ن الفعالي$$ات البش$$رية وال$$ذي تغ$$ذي مياھ$$ه 

. حوضا زراعيا خصبا ضمن حدود منطقة وادي الرافدين 
ان اJس$$$تعماJت البش$$$رية المتمثل$$$ة بالنش$$$اطات الص$$$ناعية 

عي$$ة مي$$اه والزراعي$ة والمنزلي$$ة ت$$ؤثر ت$$أثيرا مباش$$را ف$$ي نو
ھ$$ذا النھ$$ر ول$$ذا ف$$ان دراس$$ة ھ$$ذه الت$$أثيرات مھم$$ة لغ$$رض 
التع$$رف عل$$ى اJس$$تعماJت الخط$$أ الت$$ي تم$$ارس ف$$ي ح$$ق 

وتق$$وم . الطبيع$$ة بوج$$ه ع$$ام وبوج$$ه النھ$$ر بش$$كل خ$$اص 
اJنھ$ار باس$$تVم وتخفي$$ف ملوث$$ات المي$اه الناجم$$ة ع$$ن فع$$ل 

Jن اكث$$ر اس$$تخدامات المي$$اه ، ) ١٩٩٧،الخف$$اف (اJنس$$ان 
اس$$تخدامات غي$$ر اس$$تھVكية ل$$ه وان نس$$بة كبي$$رة م$$ن ھ$$ي 

المياه قد تعود الى المصدر المائي بش$كل مي$اه ثقيل$ة محمل$ة 
بالملوث$$$$ات ت$$$$زداد نس$$$$بتھا م$$$$ع زي$$$$ادة الس$$$$كان والتط$$$$ور 
العمران$$$$$$ي والص$$$$$$ناعي والنش$$$$$$اط الزراع$$$$$$ي المتزاي$$$$$$د 

)Mygind ,1995 ( وقد بينت الدراسات المتعددة الطبيع$ة
ھ$$$ر الف$$$رات وارتف$$$اع درج$$$ة التوص$$$يل القاعدي$$$ة لمي$$$اه ن

) ٢٠٠٢، ال$$$$داھري (الكھرب$$$ائي والم$$$$واد الذائب$$$ة الكلي$$$$ة 
وكذلك ارتفاع العسرة ) ١٩٨٤، البصام (وارتفاع الملوحة 

    ) . ١٩٨٣، العبي$$دي (خ$$Vل م$$دة انخف$$اض مس$$توى النھ$$ر 
وفي دراسة لنھر الفرات في محافظة بابل تبين ارتف$اع       

لوري$$$د وكبريت$$$ات الكالس$$$يوم وك$$$ذلك تراكي$$$ز ايون$$$ات الك
العس$رة والعك$$ورة اذ تج$اوزت الح$$دود المس$موح بھ$$ا لمي$$اه 

ف$$ي ح$$ين ل$$م تتج$$اوز عناص$$ر ) ١٩٩٦، عب$$د هللا (الش$$رب 
الرص$$$اص والك$$$ادميوم والنيك$$$ل والنح$$$اس والزن$$$ك الق$$$يم 

وبين$$ت دراس$$ة ) .  ٢٠٠١، ص$$الح (المس$$موح بھ$$ا عالمي$$ا 
     ). Banat , 1981(اخرى تل$وث النھ$ر بعنص$ر الك$ادميوم 

وفي حوض الفرات من منطقة الق$ائم ال$ى منطق$ة ھي$ت      
ل$$$وحظ ارتف$$$اع العك$$$ورة والتوص$$$يلية الكھربائي$$$ة وتركي$$$ز 
الكالسيوم والصوديوم والكلور غير انھا لم تتج$اوز الح$دود 

وذل$$ك نتيج$$ة لت$$أثير عي$$ون ) ٢٠٠٣، الزي$$داني (القياس$$ية 
ي نوعي$$ة مي$$اه وادي حج$$Vن وعي$$ون ھي$$ت وس$$د حديث$$ة ف$$

وف$$ي دراس$$ة لنھ$$ر الف$$رات ض$$من مدين$$ة الرم$$ادي . النھ$$ر 
وبحي$$رة الحباني$$ة تب$$ين ارتف$$اع ق$$يم التوص$$يلية الكھربائي$$ة 
وتركي$$ز ايون$$ات الكلوري$$د والص$$وديوم والكبريت$$ات مقارن$$ة 

ف$$ي ح$$ين ، م$ع تراكي$$ز الكالس$يوم والمغنس$$يوم والبوتاس$يوم 
لنترات في مي$اه كان تركيز ايونات الفوسفات واJمونيوم وا

وبين$$ت ) ٢٠٠٦،الدوس$$ري (النھ$ر ض$$من الح$$دود القياس$$ية 
دراس$$ة لنھ$$ر الف$$رات م$$ن مدين$$ة دور ال$$زور الس$$ورية ال$$ى 
مدين$$ة البغ$$دادي ف$$ي محافظ$$ة اJنب$$ار العراقي$$ة ان تركي$$ز 
العناص$$ر الثقيل$$ة الن$$زرة ف$$ي مي$$اه نھ$$ر الف$$رات ك$$ان ض$$من 

والزئب$$ق  الح$دود المس$$موح بھ$$ا باس$$تثناء عناص$$ر اJلمني$$وم
والرصاص  كم$ا بين$ت الدراس$ة ان المواص$فات الفيزيائي$ة 
والكيميائية لمياه نھ$ر الف$رات تق$ع ض$من الح$دود المس$موح 

بھ$$$ا عالمي$$$ا ومحلي$$$ا باس$$$تثناء اJموني$$$وم والنتري$$$ت الت$$$ي 
  ) .٢٠٠٧، الجنابي (تجاوزت الحدود المسموح بھا 

  

  :منطقة الدراسة
   

ھي$$$ت  : لعملي$$$ة النمذج$$$ة ت$$$م اختي$$$ار المن$$$اطق االتالي$$$ة     
والمحم$$دي وزويّ$$ة الب$$ونمر وت$$ل اس$$ود وزنك$$ورة وجزي$$رة 

وھ$ي موض$حة بالش$كل ) ناظم الورار(البوذياب والرمادي 
  . )١٩٨٩، العزاوي ( ) ١(رقم 

  

  
  

  اخذ النماذج من نھر الفرات أماكنخارطة العراق توضح  :١-شكل
  

  :الھدف من البحث
   

على التلوث البيئي تھدف الدراسة الى التعرف      
المحتمل في مياه نھر الفرات بين مدينتي ھيت والرمادي 
نتيجة الفعاليات البشرية المختلفة على طول مجرى النھر 
الذي يمر بالعديد من المناطق الزراعية والصناعية من 
اجل تحديد الملوثات الرئيسية التي تطلق في النھر من 

وتأثير تلك ، ة المناطق التي تم تحديدھا لغرض النمذج
الملوثات سواء كانت فيزيائية اوكيميائية على 

  .اJستخدامات البشرية والزراعية للنھر 
  

  Experimental Part :الجزء العملي
  

إن جمي$$ع الم$$واد الكيميائي$$ة الت$$ي اس$$تخدمت ف$$ي ھ$$ذا      
البح$$ث كان$$ت بدرج$$ة عالي$$ة م$$ن النق$$اوة وھ$$ي مجھ$$زة م$$ن 

  مثلشركات عالمية 
 FLUKA,BDH,MERCK,PROLABO ,   
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 ًBالنمذجة   :اوSampling  
  

تم$$ت عملي$$ة النمذج$$ة عل$$ى ع$$دة مراح$$ل ابت$$دأت ف$$ي      
حي$$ث ت$$م تحدي$$د س$$بعة من$$اطق  ٢٠٠٨تش$$رين الث$$اني ع$$ام 

أَُخ$$$ذْت منھ$$$ا عين$$$ات الم$$$اء ، جمع$$$ت العين$$$ات الخاص$$$ة 
بالفحوص$$$ات الفيزيائي$$$ة والكيميائي$$$ة ف$$$ي قن$$$اني بVس$$$تيكية 

ين مغس$$ولة بح$$امض النتري$$ك ل$$ثيمص$$نوعة م$$ن متع$$دد ا
والماء المقطر ، تمت مجانسة م$اء القن$اني بم$اء النھ$ر قب$ل 
جمع النماذج فيھا ثم أغلق$ت فوھاتھ$ا بص$ورة محكم$ة لمن$ع 

وأم$$ا العين$$ات الت$$ي تخ$$ص العناص$$ر ، دخ$$ول الھ$$واء فيھ$$ا 
الن$$$زرة فق$$$د ت$$$م ترش$$$يحھا وإض$$$افة ح$$$امض النتري$$$ك لھ$$$ا 

ملية الترشيح والتحم$يض وقطرات من الكلوروفورم ن ع
تجع$$$ل المحل$$$ول مس$$$تقراً لع$$$دة أش$$$ھر وذل$$$ك لمن$$$ع حال$$$ة 

ن احياء المجھري$ة الت$ي تع$يش )  (Hydrolysisللالتح
عل$ى تركي$ز العناص$ر  كبي$رة في المي$اه الطبيعي$ة لھ$ا قابلي$ة

الن$$$$زرة ويش$$$$ابھھا ف$$$$ي الس$$$$$لوك نف$$$$س الم$$$$واد العالق$$$$$ة 
(fishman , 1966).  

 

   :الفيزيائيةالقياسات :  ثانياً 
Physical Measurement   

  

ت$$م قي$$اس درج$$ة     Temeperatureدرج$$ة الح$$رارة   -١
  .الحرارة موقعياً بواسطة المحرار الزئبقي المدرج

  Electrical Conductivityالتوص$$يل الكھرب$$ائي  -٢
تم قياسھا بواسطة جھ$از قي$اس التوص$يل الكھرب$ائي بع$د 

يوم تركي$زه معايرة الجھ$از عل$ى محل$ول كلوري$د البوتاس$
{0.1N}.  

  Suspended Sedimentsالم$واد الص$لبة العالق$ة   -٣

(APHA , 1989).  
  Total Dissolved Solid الذائب$ة  الص$لبة الم$واد -٤

(APHA , 1989).  
ت$$م تعي$$ين العك$$ورة باس$$تخدام :   Turbidityالعك$$ورة -٥

جھ$$از قي$$اس العك$$ورة ال$$ذي تم$$ت معايرت$$ه عل$$ى محالي$$ل 
ات الفورم$$ازين العالق$$ة المرفق$$ة م$$ع قياس$$ية م$$ن ب$$وليمر

 (ntu)الجھ$$$$$$$$$$$$از حس$$$$$$$$$$$$بت النتيج$$$$$$$$$$$$ة بوح$$$$$$$$$$$$دات
Nephelometric Turbidity Unit   

  :القياسات الكيميائية: ثالثا 
Chemical Measurement    

  

ت$$م تعيينھ$$ا موقعي$$اً بواس$$طة   : pHاس الھي$$دروجيني  -١
بعد معايرة الجھاز على محاليل  {pH - Meter}جھاز 

  ., 7  4سيةالمنظم القيا
ت$$$م تق$$$ديرھا   : Total Hardnessالعس$$$رة الكلي$$$ة  -٢

بالطريق$$$ة المعتم$$$دة م$$$ن قب$$$ل منظم$$$ة الص$$$حة العالمي$$$ة 
(APHA , 1989).  

  . ) ١٩٨٨، الھيتي (الكالسيوم والمغنسيوم  قياس -٣

تقدير الصوديوم والبوتاس$يوم بطريق$ة اJنبع$اث ال$ذري  -٤
 Flameاس$$$تخدمت طريق$$$ة اJنبع$$$اث ال$$$ذري اللھب$$$ي

Photometer (ASTM , 1965).  
ت$$م القي$$اس حس$$ب  : تق$$دير الفوس$$فات بالطريق$$ة اللوني$$ة -٥

 APHA)الطريقة المعتمدة في منظمة الصحة العالمي$ة 
, 1989).  

 اس$تخدمت طريق$$ة : تق$دير الكبريت$ات بالطريق$$ة اللوني$ة -٦
[ASTM D516-80] (ASTM , 1965) .  

الت$ي الطريق$ة  تم القي$اس حس$ب : قياس القاعدية الكلية  -٧
  .(APHA , 1989)  منظمة الصحة العالمية تھاعتمدا

س$$تخدام طريق$$ة التس$$حيح ات$$م :  S-2تق$$دير الكبريتي$$د    -٨
، الھيت$$$$ي ( ايودومتري$$$$ة ف$$$$ي تق$$$$دير أي$$$$ون الكبريتي$$$$د

١٩٨٠.(  
اس$تخدمت طريق$ة  : تقدير الكلوريد بطريق$ة م$ور  -٩

 , ASTM) [مور في قياس تركيز أيون الكلوري$د 
1972)  

اس$$$$$$تخدمت الطريق$$$$$$ه المجھادي$$$$$$ة  :الفلوري$$$$$$د  -١٠
المباش$$رة لحس$$اب تركي$$ز الفلوري$$د باس$$تخدام قط$$ب 

  . )١٩٨٨، عبيد (الفلوريد انتقائي 
ت$$$$$$م تق$$$$$$ديرھا بطريق$$$$$$ة : العناص$$$$$$ر الن$$$$$$زرة  -١١

  . )١٩٩٥، عباوي (اJمتصاص الذري 
  

  Results and Discussionالنتائج والمناقشة 
  

 ◌ًBٍيزيائيةالخواص الف: او:  
  

  :درجه  الحرارة  -١
  

لم تتجاوز الحدود القياسية المسموحة في جميع مناطق 
الدراسة مما يدل على عدم وجود ملوث حراري في تلك 

يوضح قيم ) ٢- شكل(و  ) .Tebbutt , 1992(  المياه 
  .درجة الحرارة في مياه نھر الفرات 

 

  
  اتيوضح قيم درجة الحرارة في مياه نھر الفر :٢-شكل 

  

  :التوصيل الكھربائي -٢
مم$$ا نVح$$ظ ارتف$$اع الق$$يم المقاس$$ة ع$$ن القيم$$ة القياس$$ية      

اس$ماعيل (يدلل على ارتفاع مستوى امVح في مياه النھر 

١٣٣ 
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كم$$ا يع$$ود س$$بب ارتفاعھ$$ا ال$$ى ت$$أثير الفض$$Vت )  ١٩٨٨، 

يوض$$$ح ق$$$يم ) ٣-ش$$$كل(و .المدني$$$ة والمب$$$ازل عل$$$ى النھ$$$ر
ويوض$$$ح . اه نھ$$$ر الف$$$رات التوص$$$يلية الكھربائي$$$ة ف$$$ي مي$$$

تص$$$نيف المي$$$اه بالنس$$$بة لقيم$$$ة التوص$$$يل   (1)الج$$$دول
 الكھرب$$$ائي حس$$$ب تص$$$نيف مختب$$$ر الملوح$$$ة امريك$$$ي

  .)١٩٨٨، اسماعيل (
  

  
 يوضح قيم التوصيلية الكھربائية في مياه نھر الفرات :٣-شكل

  

  :المواد العالقة الكلية -٣ 
  

في جميع مناطق  لحد القياسي المسموح به الم تتجاوز      
يوضح قيم ) ٤- شكل(و ) .١٩٩٦، . ع.ق.م(الدراسة 

  .المواد الصلبة العالقة  في مياه نھر الفرات 
  

  
  يوضح قيم المواد الصلبة العالقة  في مياه نھر الفرات :٤-شكل

 

  :المواد الصلبة الذائبة - ٤
  

في بعض مناطق  لحد القياسي المسموح به اتجاوزت      
والسبب ) . ١٩٩٦، . ع.ق.م(دود القياسية عن الح الدراسة

المواد الصلبة الثقيلة التي تلقى من قبل الناس  يعود الى
وعمليات  والحيوانات التي تلقى تحللھا في نھر الفرات

التبخر الحاصلة في النھر والتي تزيد  من تركيز تلك 
قيم المواد الصلبة الذائبة  في ) ٥( ويوضح الشكل. المواد 

تصنيف المياه (2)  ويبين الجدول .لفرات ا مياه نھر
حسب التصنيف  بالنسبة لقيمة امVح الكلية الذائبة

  .)١٩٨٨، اسماعيل (امريكي 
  
  

  
  

  يوضح قيم المواد الصلبة الذائبة  في مياه نھر الفرات :٥-شكل
  

     :العكورة - ٥

نVحظ أرتفاعا في قيمة العكورة عن الحد المسموح به        
في بعض مناطق الدراسة ويعود السبب    ntu 5غ والبال

الى اJمطار والسيول التى تقوم بجرف اJتربة الى النھر 
مما يؤدي الى زيادة العكورة ويعود ايضا الى ان نھر 
الفرات نھر سريع الجريان في تلك المناطق مما يزيد 

كما يؤدي قذف المياه الثقيلة ) Tood , 1963(العكورة 
-شكل(و .زيادة العكورة في تلك المناطق  الى النھر الى

ين ويب .يوضح قيم العكورة  في مياه نھر الفرات ) ٦
مدى و معدل الخواص الفيزيائية لمياه نھر ) ٣-جدول(

  .الفرات ومقارنتھا مع المواصفات القياسية 
  

  :الخواص الكيميائية -ثانياً 
  :ا&س الھيدروجيني -١

  

حي$$ث ) ١٩٩٦، . ع.ق.م( ل$$م تتج$$اوز الح$$دود القياس$$ية     
امض$ية ض$عيفة تمي$ل إل$ى بص$ورة عام$ة ح pHكانت قيمة 
يوض$$ح ق$$يم  اJس الھي$$دروجيني  ف$$ي ) ٧-ش$$كل(التع$$ادل و

   .مياه نھر الفرات

  
  يوضح قيم  اBس الھيدروجيني في مياه نھر الفرات :٧-شكل

  

  :العسرة الكلية-٢
  

 غي$ر النھ$ر هكانت ق$يم العس$رة الكلي$ة المس$جلة ف$ي مي$ا     
   )١٩٩٥، عباوي (مرتفعة عن الحدود القياسية المسموحة 

  يعتمد تركيز العسرة على العوامل الجيولوجية التي تمرو
  

١٣٤ 
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عند مقارنة النتائج مع و (APHA , 1975)فيھا المياه  

نVحظ أن المياه من النوع  )Tood, 1963 (    تصنيف 
ه نھر يوضح قيم العسرة الكلية  في ميا) ٨-شكل(و.الثقيل 
  .الفرات
يوضح تصنيف المياه بالنسبة لقيمة التوصيل الكھربائي  :1-جدول

  )١٩٨٨، اسماعيل ( حسب تصنيف مختبر الملوحة ا&مريكي

مايكرو  التوصيل الكھربائي 
  سم/موز

  صنف الماء

  قليل الملوحة  ٢٥٠- ١٠٠
  متوسط الملوحة  ٧٥٠- ٢٥٠
  عالي الملوحة ٢٢٥٠- ٧٥٠

  جداً  عالي الملوحة  ٥٠٠٠- ٢٢٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  يوضح قيم العسرة الكلية  في مياه نھر الفرات :٨-شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الموقع

  المعدل  المدى
المواصفات 

  القياسية
  الخواص

  الرمادي  الجزيرة   زنكورة  تل اسود  زويًة  المحمدي   ھيت

T 
  درجة الحرارة

٢٥  ١٨.٨٥  ٢١-١٧ ١٧ ١٨ ٢٠ ١٩ ٢١  ١٨  ١٩ 

EC 
  سم/مايكروموز

١٠٠٠ ١١٥٤ ١٣١٦- ١٠٩٤ ١١٧٤ ١١١٣ ١١٥٢ ١٠٩٤ ١١٠٣ ١١٢٦ ١٣١٦ 

TSS 
  لتر/ ملغرام

١٠٠٠ ٢٩٩.٩ ٥٦٠- ١٩.٦٤ ٢٨٠  ٣٢٠ ٣٢٠ ٥٦٠ ٣٦٠ ٢٤٠ ١٩.٦٤ 

TDS 
  لتر/ ملغرام

١٠٠٠ ١٠٤٦.٢١ ١٨٠٠- ٥٢٤ ٨٠٠ ١٨٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٢٠٠ ٥٢٤ 

Turbidity 
(Nut)  

٥ ٧.٦ ٢.٩ – ١٩ ٥.٤ ٥.٣ ١٠ ٣ ١٩ ٢.٩ ٧.٩ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 )١٩٨٨، اسماعيل (حسب التصنيف ا&مريكي  تصنيف المياه بالنسبة لقيمة ا&مYح الكلية الذائبة:٢-جدول

  لتر/المواد الصلبة الذائبة ملغم
  صنف
  الماء

  مدى مYئمة الماء

  قليلة الملوحة  ١٦٠- ٠
حتمال قليل جداً لنشوء ام الترب مع ظالماء مVئم غلب النباتات ولمع

  .ملوحة التربة

  متوسطة الملوحة  ٤٨٠- ١٦٠
ÀمVح في حالة وجود غسل متوسط الماء مVئم للنباتات جيدة التحمل ل

  .للتربة

  عالية الملوحة  ١٤٤٠- ٤٨٠
الماء مVئم للنباتات المقاومة للملوحة وعلى الترب جيدة البزل مع ضرورة 

  وجود نظام بزل وغسل جيد للتربة

  عالية الملوحة جداً   ٢٢٠٠- ١٤٤٠
بزل مع الماء مVئم للنباتات المتحملة جيداً للملوحة على ترب نفاذة جيدة ال

  وجود غسل جيد لÀمVح

 

  يوضح مدى و معدل الخواص الفيزيائية لمياه نھر الفرات ومقارنتھا مع المواصفات القياسية  :٣-جدول

 

١٣٥ 
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   يوضح تصنيف المياه بالنسبة لقيم العسرة الكلية:٤-جدول 
 ) Tood, 1963(    

  

  صنف الماء  لتر/ملغم العسرة الكلية
  عذب 75-0

  ثقيل متوسط  150-75
  ثقيل 300-150

  ثقيل جداً  300 >

  
  :الكالسيوم-٣

  

اJيونات عن  بينت الدراسة عدم وجود ارتفاع في تلك     
ان وجود  )١٩٨٠. ع.ب.م.م(الحدود القياسية المسموحة 

 الكالسيوم بھذه التراكيز يعود الى وجود حجر الكلس
ولكون منطقة الدراسة غرب الرمادي ھي من المناطق 
الجبسية المعروفة ولكون كبريتات الكالسيوم ھي المكون 

يوضح قيم تركيز ايون ) ٩(الشكل  .الرئيسي لتربتھا
يعتمد تركيز العسرة على و كالسيوم  في مياه نھر الفراتال

  العوامل الجيولوجية التي تمر فيھا المياه
 (APHA , 1975) عند مقارنة النتائج مع تصنيفو  
 )Tood, 1963( حظ أن المياه من النوع الثقيل نV

  .في مياه نھر الفرات يوضح قيم العسرة الكلية) ٨-شكل(و
  

  
  يز ايون الكالسيوم  في مياه نھر الفراتيوضح قيم ترك :٩-شكل

  
  :المغنسيوم-٤

  

قيم تراكيز أيون المغنسيوم الحدود القياسية  لم تتجاوز     
في جميع المناطق  ) ASTM , 1965(المسموحة 

والسبب في وجوده بھذه التراكيز يعود إلى حجر الكلس 
المدلمت ومعادن الطين التي تعتبر من المصادر المھمة 

كما ان طبيعة المحتوى  . لمغنسيوم الذائب في الماءيون ا
الكيميائي لمياه العراق الداخلية تتحدد بشكل رئيسي باربع 
ايونات موجبة ھي الكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم 
والبوتاسيوم واربع ايونات سالبة ھي الكاربونات 

، الVمي (والبيكاربونات والكبريتات والكلوريدات 
يوضح قيم تركيز ايون المغنسيوم  ) ١٠-شكل(و. )١٩٨٦

  .في مياه نھر الفرات
  
  
  
  
  

  
  يوضح قيم تركيز ايون المغنسيوم  في مياه نھر الفرات :١٠-شكل

  
  :الصوديوم -٥

  

في   )١٩٩٦، . ع.ق.م(لم تتجاوز الحدود القياسية      
جميع مناطق الدراسة وسجلت بعض المناطق قيمة عالية 

لصخور المسؤولة عن أطVق وذلك Jن المياه تVمس ا
أيون الصوديوم عند تجويتھا والتي أھمھا الصخور 
الملحية الحاوية للھاJيت وبعض المعادن الطينية مثل 

يوضح قيم تركيز ايون الصوديوم  ) ١١- شكل(و .اJيت 
  .في مياه نھر الفرات

  

  
  يوضح قيم تركيز ايون الصوديوم  في مياه نھر الفرات :١١-شكل

  
  :وتاسيومالب -٦
  

، . ع.ق.م(لم يسجل تركيز البوتاسيوم ارتفاعا يذكر     
ن عنصر البوتاسيوم يدخل في تركيب المعادن إ، )١٩٩٦

-شكل(و. بعد عملية التجوية التي تقوم بھا الطينية خاصة
يوضح قيم تركيز ايون البوتاسيوم في مياه نھر ) ١٢

  .الفرات

  
  م في مياه نھر الفراتيوضح قيم تركيز ايون البوتاسيو :١٢-شكل

  

١٣٦ 



   ISSN: 1994-7801          
  ٢٠١٠، ٢-العدد، ٢-المجلد                                                                 المجلة العراقية لدراسات الصحراء

                                                 العدد الخاص للمؤتمر العلمي ا&ول                  
 
   :الكبريتات -٧

  

رتفاع في تركيز أيون الكبريتات عن الحد ايVحظ      
 في اغلب مناطق الدراسة  )١٩٩٥، عباوي (المسموح به 

لمنطقة الدراسة ويعود السبب الى الطبيعة الجيولوجية 
حيث أن المصدر الرئيس للكبريتات ھي صخور 

والتي  CaSO4 ت دراييوانھ   CaSO4.2H2Oالجبس
كما يعود السبب الى  ) ( Carthy , 1954المياه  ھاتغمر

تحلل المواد العضوية التي تأتي من تصريف المياه الثقيلة 
يوضح قيم تركيز ايون ) ٣١-شكل(و. في مياه النھر 

  .الكبريتات في مياه نھر الفرات
 

  
  يوضح قيم تركيز ايون الكبريتات في مياه نھر الفرات :١٣-شكل

  
   :الفوسفات -٨

  

نVحظ وجود ارتفاع في تركيز الفوسفات عن الحدود      
، عباوي (القياسية المسموح بھا في اغلب مناطق الدراسة 

والسبب يعود إلى قرب النھر من مناطق زراعية  )١٩٩٥
تستخدم فيھا اسمدة الكيميائية بصورة واسعة وھي 

م يوضح قي) ١٤-شكل(و.مصدر مھم يون الفوسفات 
  .تركيز ايون الفوسفات في مياه نھر الفرات

  
  يوضح قيم تركيز ايون الفوسفات في مياه نھر الفرات :١٤-شكل

  
  :الكاربونات والبيكاربونات -٩

  

رتف$اع تركي$ز البيكاربون$ات ف$ي بع$ض من$اطق ايVحظ      
والس$بب  )١٩٩٥، عباوي (الدراسة عن الحد المسموح به 

الن$$اتج م$$ن تجوي$$ة ص$$خور الحج$$ر  CO2يع$$ود ال$$ى غ$$از 
الجيري وأكسدة المواد العضوية والفعاليات الزراعية على 

ف$ي الج$و والم$ذاب  CO2جانبي النھ$ر وك$ذلك وج$ود غ$از 

ف$ي ال$دورة المائي$$ة إذ س$رعان م$$ا يتفاع$ل م$$ع الم$اء بعملي$$ة 
  . أيون البيكاربونات  مكوناً   (Hydrolysis)التحلل المائي

ركي$$ز اي$$ون البيكاربون$$ات ف$$ي يوض$$ح ق$$يم ت) ١٥-ش$$كل(و
  .مياه نھر الفرات

  

  
  يوضح قيم تركيز ايون البيكاربونات في مياه نھر الفرات :١٥-شكل

  
  :الكبريتيد -١٠

  

لم تتجاوز القيم القياسية في جميع مناطق الدراسة      
رغم كونه من اھم الملوثات في العيون القريبة من النھر 

ھذا اJيون اعلى في منطقة ھيت والتي سجل عندھا 
يوضح قيم ) ١٦- شكل(و .تركيز من جميع المناطق 

  .تركيز ايون الكبريتيد في مياه نھر الفرات
  

  
  يوضح قيم تركيز ايون الكبريتيد في مياه نھر الفرات :١٦-شكل

  
  :الكلوريد -١١

  

نVحظ وجود ارتفاع في تركيز أيون الكلوريد ولكنھا      
في جميع مناطق الدراسة لم تتجاوز الحدود القياسية 

بسبب تأثير مياه الفضVت المنزلية   )١٩٩٦، . ع.ق.م(
التي تلقى في النھر ولكون الكلوريستخدم كمادة معقمة 
للمياه التي تستخدم لVستھVك اليومي وبما ان ھذه المياه 

. ترجع الى النھر وبالتالي تسبب زيادة تركيز الكلور 
نسوب مياه العيون يعود ايضا الى انخفاض م والسبب

المالحة كما يعود السبب الى وجود ترسبات المتبخرات 
وعمليات ) الھاJيت(الحاوية على كلوريد الصوديوم 

 التبخر والمخلفات البشرية وامVح المغسولة من التربة 
Carthy , 1954) (.و)يوضح قيم تركيز ) ١٧-شكل

  .ايون الكلوريد في مياه نھر الفرات
  

١٣٧ 



 
 دراسة بعض مصادر التلوث البيئي في مياه نھر الفرات                                                               بشار  ، محمود

 
 

  
 

  يوضح قيم تركيز ايون الكلوريد في مياه نھر الفرات :١٧-شكل
  

   :الفلوريد - ١٢

ي�حظ عدم ارتفاع تركيز ايون الفلوريد في مياه نھر      
الفرات فلم يتجاوز الحد المسموح به واعلى نسبة سجلت في 
منطقة ھيت وسبب ذالك يعود الى طبيعة المنطقة الجيولوجية 

توي خاماتھا غلى الفلور ووجود الصخور الفوسفاتية التى تح
في تركيبھا ، ع�وة على استخدام ا/سمدة الفوسفاتية اذ ان 
ا/خيرة تعمل على زيادة تركيز ايون الفلور في ا/نھار 

Perelman , 1977 ) ( .و)يوضح قيم تركيز ايون ) ١٨-شكل
  .الفلوريد في مياه نھر الفرات 

  

  اه نھر الفراتيوضح قيم تركيز ايون الفلوريد في مي :١٨-شكل
  

  :العناصر النزرة - ١٣

يعد التلوث بالعناصر الفلزية الثقيلة احد اھم افرازات      
الصناعات الكيميائية والمعدنية والبترولية وعمليات 
التعدين واحتراق الوقود واستخدام المخصبات ومبيدات 

  اJفات الزراعية ومياه الصرف الصحي والصناعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في ھذا البحث تم ، ) ١٩٩٧، يع طل(والزراعي  
دراسةخمسة عناصر نزرة ضمن نطاق منطقة الدراسة 

النحاس والنيكل والخارصين والرصاص والكروم ( وھي 
ولم يتحسس الجھاز تلك التراكيز مما يدل على وجودھا ) 

بكميات قليلة J تشكل خطرا او تلوثا في مياه 
يوضح مدى و ) ٥-جدول(و. )١٩٩٥، عباوي (النھر

معدل الخواص الكيميائية لمياه نھر الفرات ومقارنتھا مع 
   .المواصفات القياسية

  
  :Bغراض الزراعةتقييم مياه النھر 

  

يعتمد تقييم المياه غراض الزراعة على أربعة       
تركيز أيون ، وھي المواد الصلبة الذائبة   عوامل رئيسة

تزاز والنسبة المئوية للصوديوم ونسبة أم، الكلوريد 
تحسب النسبة المئوية للصوديوم من المعادلة . الصوديوم 

  -) : ١٩٨٩، الزبيدي (اÂتية 
  

 

Na+1 % =  Na+ X 100 / ( Ca+2 + Mg+2 + Na+) 
 

 

، والتراكيز في ھذه المعادلة محسوبة بالملي مكافئ      
ولتركيز أيون الصوديوم أھميته في تصنيف مياه الري 

ية والصودا في التربة وزيادة نسبته Jنه يعتبر مصدر القلو
 ) . ( Welcox , 1976تقلل من نفاذية التربة 

أما نسبة إمتزاز الصوديوم  فتحسب من المعادلة اÂتية  
  ) :١٩٨٩، الزبيدي (

 

SAR = Na+ /  √ ( Ca+2  +  Mg+2 )  /  2 
 

في مياه نھر الفرات الموضحة ان قيم العوامل اJربعة      
انت دون  الحدود العليا المسموح بھا ك )٦- لجدو(في 

 )١٩٩٥، عباوي ( ٩و 8و  7والمبينة في الجداول 
Welcox,  1976 )  (  وبذلك اظھرت مياه النھر تباينا

في القيم من منطقة Jخرى لكنھا على العموم صالحة 
 Jيمكن استخدامھا للشرب اJغراض الزراعة والري و

سة مما يھدد بتدني بعد المعالجة في جميع مناطق الدرا
  .صVحيته لVستماJت المنزلية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٣٨ 
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  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الموقع
  المعدل  المدى

المواصفات 
  القياسية

  الرمادي  الجزيرة   زنكورة  تل اسود  زويًة  المحمدي   ھيت  الخواص

Ph ٨.٥- ٦.٥ ٦.٧ ٧.٧- ٦.١ ٦.١  ٦.٢ ٦.١ ٦.٨ ٧.٥ ٦.٨ ٧.٧ 

 TH 
 لتر/ملغم

٥٠٠ ١٨٠.٤ ٢٧٧- ١٤٠ ١٦٠ ١٦٥ ٢٠٥ ١٧٠ ١٥٥  ١٤٠  ٢٧٧ 

Mg+2  
  لتر/ملغم

٥٠ ٣٢.٤٤ ٤١.٣-١٧  ٣٨.٩١ ٣٠.٤ ٤١.٣  ٤١.٣ ٢٩.٢ ١٧ ٢٩ 

Ca+2 
 لتر/ملغم

٢٠٠ ١٢٥.٧  ١٩٥- ١٠١ ١٠٤ ١١٠.٥ ١١٤ ١٤١ ١١٥ ١٠١  ١٩٥.٤  

Na+1 
  لتر/ملغم

٢٠٠ ١٦٦.٧١ ٢٠٠-٧٣  ١٨٧.٣ ١٨٥.٢ ٢٠٠ ١٨٢.٣ ١٧٦.٧ ١٦٢.٥ ٧٣ 

K+1 

  لتر/ملغم
١٠.٤ ١٠.٧ ١٠.٥ ٩.٩ ١٠.٩ ٤.٦ 11.5 

4.65-
14.3  

9.78 _  

SO4
-2 

  لتر/ملغم
210.2 170.1 324 324  346 261 310 

170.1-
346 

277.9 250 

PO4
-3 

 لتر/ملغم
0.12 6 3 8 2 0.5 3 0.5-8 3.23 0.7 

HCO3
-

  لتر/ملغم1
237 219.6 183 219.6 213.5  189.1 189.1 183-237 207.27 200 

S- 2 
 لتر/ملغم

0.4132 0.14 0.04  0.04 0.04 0.04 0.04 
0.04-

0.0132 
0.036 0.5 

Cl-1 
  لتر/ملغم

108.4 156.2 170.4 156.2 189.6 189.6 170.4 
108.4-
189.6 

162.97 250 

F-1 
  لتر/ملغم

0.94 0.025 0.036 0.036 0.023 0.03 0.02 
0.02-
0.94 

0.15 1.0 

  
 

   :Bغراض الزراعةتقييم مياه النھر 
 

المياه غراض الزراعة على أربعة عوامل  يعتمد تقييم    
، تركيز أيون الكلوريد ، وھي المواد الصلبة الذائبة   رئيسة

. والنسبة المئوية للصوديوم ونسبة أمتزاز الصوديوم 
تحسب النسبة المئوية للصوديوم من المعادلة اÂتية 

  - ) : ١٩٨٩، الزبيدي (
 

Na+1 % =  Na+ X 100 / ( Ca+2 + Mg+2 + Na+) 
 

، والتراكيز في ھذه المعادلة محسوبة بالملي مكافئ       
ولتركيز أيون الصوديوم أھميته في تصنيف مياه الري 
Jنه يعتبر مصدر القلوية والصودا في التربة وزيادة 

 ) .Welcox  )  ،1976نسبته تقلل من نفاذية التربة 

 
 
 
 

 
 

Âتية أما نسبة إمتزاز الصوديوم  فتحسب من المعادلة ا 
) :١٩٨٩، الزبيدي (  

 

SAR = Na+ /  √ ( Ca+2  +  Mg+2 )  /  2 
 

في مياه نھر الفرات ان قيم العوامل اJربعة       
كانت دون  الحدود العليا  )٦-لجدو(الموضحة في 

، عباوي ( ٩و 8و  7والمبينة في الجداول المسموح بھا 
١٩٩٥( Welcox,  1976 )  (  وبذلك اظھرت مياه النھر

تباينا في القيم من منطقة Jخرى لكنھا على العموم صالحة 
 Jيمكن استخدامھا للشرب اJغراض الزراعة والري و
بعد المعالجة في جميع مناطق الدراسة مما يھدد بتدني 

  .صVحيته لVستماJت المنزلية 
  
  
  
  

  يوضح مدى و معدل الخواص الكيميائية لمياه نھر الفرات ومقارنتھا مع المواصفات القياسية  :٥-جدول
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SAR Na%  لتر/ملغمCl- لتر/ ملغم TDS الموقع 

9.26 36.98 108.4 524 1 

48.79 87.98 156.2 1200 2 

42.68 83.70 170.4 1000 3 

38.37 286.95 156.2 1000 4 

41.66 81.26 189.6 2000 5  

43.99 83.87 189.6 1800 6 

13.42 32.47 170.4 800 7 

  
  

  الصنف %Na  سم/التوصيل الكھربائي مايكرو موز

 ممتاز            اقل من    20  اقل من  250

  جيد 40-20 750-250

  مقبول 40=60 2000-250

  يشك بصYحيته 80-60 3000-2000

  غير صالح  اكبر من     80  اكبر من 3000

  
  

  

 %+Na  لتر/ملغم Cl-1  لتر/ملغم TDS   الصنف

 60اقل من  175اقل من  700اقل من   جيد_ممتاز

 60-75 175-350 700-2000  ضار_جيد

 75اكبر من  350 اكبر من 2000من  أكبر  ردئ جدا_ضار 

  
  

  

  مدى مYئمة الماء SAR  صنف الماء

 0-10  قليل الصوديوم
الماء مYئم لري معظم المحاصيل ولمعظم انواع 

  ساسه للصوديومحالترب تقريبا عدا المحاصيل ال

 10-18  متوسط الصوديوم
الماء مYئم للترب ذات اBنسجة الخشنة وذات نفاذية 

اعمة اBنسجة خاصة عند جيدة وغير مYئم للترب الن
  عدم كفاية الغسل

 18-26  عالي الصوديوم
الماء ضار &غلب الترب ويتطلب بزل وغسل جيد مع 

  استخدام الجبس

  .الماء عادة ما يكون غير صالح &غراض الري 26اكبر من   عالي الصوديوم جدا

  
  
  
  

  
  
  
  

  في مياه النھر  TDS و  -Clو +Naو  SARقيم  يبين :٦-جدول

 

 اصناف المياه حسب صYحيتھا للزراعة :٧-جدول

 

 تقييم مياه الري حسب درجة تلوثھا:٨-جدول

 SARتقييم ماء الري على اساس قيمة  :٩-جدول
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  : اBستنتاجات 
رب$ائي والم$واد بينت الدراسة ارتفاع ق$يم التوص$يل الكھ -١

الص$$لبة الذائب$$ة والعك$$ورة والكبريت$$ات والكاربون$$ات ع$$ن 
الحدود المس$موح بھ$ا كم$ا ارتف$ع تركي$ز اي$ون الفوس$فات 
ع$$ن الح$$دود القياس$$ية ف$$ي معظ$$م من$$اطق الدراس$$ة ول$$م 

 . تتجاوز القيم اJخرى الحدود القياسية المسموحة 
اظھ$$رت مي$$اه النھ$$ر تباين$$ا ف$$ي الق$$يم م$$ن منطق$$ة Jخ$$رى -٢

لكنھ$$ا عل$$ى العم$$وم ص$$الحة غ$$راض الزراع$$ة وال$$ري 
وJيمكن اس$تخدامھا للش$رب اJ بع$د المعالج$ة ف$ي جمي$ع 

  .مناطق الدراسة 
بين$$ت الدراس$$ة الت$$اثير الواض$$ح لعي$$ون ھي$$ت الكبريتي$$ة -٣

مب$ازل العلى مي$اه النھ$ر ف$ي تل$ك المنطق$ة كم$ا ان جمي$ع 
في اJراضي  الريفية على ج$انبي نھ$ر الف$رات تص$رف 

  .ياھھا الى نھر الفرات م
جميع مجاري الصرف الصحي للمدن الواقعة على نھر -٤

 .الفرات تصرف الى نھر الفرات 
اس$$$تخدام ص$$$$يادي اJس$$$ماك الم$$$$واد المتفج$$$رة لص$$$$يد -٥

 .اJسماك تؤدي الى تلوث المياه 
 .معمل الزجاج يطرح الماء الزائد الى نھر الفرات -٦

  .لى نھر الفرات مخلفات المستشفيات تصرف الفضVت ا
  

  

  :التوصيات 
يجب  تحديد نوع اJسمدة وكميتھا والتقليل من  -١

استخدام المبيدات الكيمياوية والمواد الكيميائية المضافة 
لمعالجة اJدغال اومكافحة اJوبئة التي تصيب 

  .المزروعات
منع استخدام الصيادين للمواد المتفجرة في صيد  -٢

  . تلوث المياه اJسماك حيث يؤدي ذلك الى 
لعمل على تخفيف ملوحة التربة من خVل العمل على ا-٣

زراعة اJشجار والمحاصيل الزراعية التي تتحمل 
 .ملوحة التربة وملوحة المياه 

السيطرة على مياه السھول ومياه العيون الكبريتية -٤
ومنعھا من الدخول الى النھر بشكل مباشر وكذلك 

بازل التي توجد على السيطرة على تصريف مياه الم
جانبي النھر وخاصة في المناطق الريفية حيث ان اغلب 

 . تلك المبازل يتم تصريف مياھھا في النھر 
التخلص من المواد العالقة بعملية التركيد وامكانية -٥

التخلص من المواد الكبريتية بالطرق الفيزيائية ان امكن 
 .رة ذلك او بالمعالجات الكيميائية في حاJت الضرو

اجراء قياسات شھرية لمواقع محددة ضمن منطقة -٦
جغرافية صغيرة وتوسيع القياسات الحالية المتعلقة 

  .بالنھر

 :المصـــادر العربية
 

، مطبعة جامعة " الري والبزل "  .١٩٨٨، اسماعيل ، ليث خليل  - ١
  .  الموصل 

لجوفية دراسة تلوث نھر الفرات بالمياه ا" . ١٩٨٤، خلدون ، البصام  - ٢
، مؤتمر البحث العلمي اJول عن تلوث البيئة وحمايتھا ، " المالحة 

  .١٩٨٤آب ، بغداد 
دراسة تقويمية لنھر "  . ٢٠٠٧، ماھر احمد عبد خلف ، الجنابي  - ٣

الفرات والعوامل ذات اJثر البيئي من دير الزور الى البغدادي 
رسالة ، " د باستخدام تقنيتي التحليل المختبري واJستشعار عن بع

  .جامعة اJنبار ، كلية العلوم ، ماجستير 
ندوة حماية البيئة والتلوث "  . ١٩٩٧، عبد المعطي ، الخفاف  - ٤

  .اJتحاد العربي للصناعات الھندسية اJمانة العامة ، " الصناعي 
صVحية المياه "  . ٢٠٠٢، عبد هللا عبد الجليل ياسين ، الداھري  - ٥

لمطروحة في الشركة العامة للفوسفات Jغراض العادمة المعالجة ا
  .جامعة اJنبار ، كلية العلوم ، اطروحة دكتوراه ، " الري 

دراسة بيئية وفسلجية  . ٢٠٠٦، سجى يحيى عبد الجليل ، الدوسري  - ٦
في نھر الفرات ضمن   Saprolegniaceae لبعض انواع العائلة

، كلية العلوم ، ستير رسالة ماج، " مدينة الرمادي وبحيرة الحبانية 
  .جامعة اJنبار 

     .320ص، مطبعة جامعة بغداد، " ملوحة التربة "  .١٩٨٩ ، الزبيدي  - ٧
دراسة التلوث البيئي في مياه ،  ٢٠٠٣فراس فاضل علي،  الزيداني، - ٨

رسالة ماجستير ، حوض الفرات من منطقة القائم الى منطقة ھيت 
    . جامعة انبار ،  ، كلية العلوم

ھيدروجيوكيميائية نھر الفرات " . ١٩٨٣، محمود شاكر ، العبيدي  - ٩
، رسالة ماجستير ، " والتلوث البيئي المحتمل من القائم حتى الحلة 

  .جامعة بغداد ، كلية العلوم 
 . ١٩٨٩، علي عبد اJمير العباوي .ود، فVح جمال . د،  العزاوي  -١٠

  .بغداد  ،الكراس التدريسي للخرائط الجغرافية 
دراسة بيئية على الھائمات " . ١٩٨٦، علي عبد الزھرة ، الVمي  -١١

رسالة ، " النباتية لبعض مناطق اJھوار في جنوب العراق 
  . جامعة البصرة ، كلية العلوم ، ماجستير 

        .١٩٩٦،  ٤١٧المواصفة القياسية العراقية لمياه الشرب ، رقم  -١٢
اساسيات النظرية في "   .١٩٨٨ ل ،الھيتي ، أسماعيل خلي -  

، " الحجمي ي والتحليل الكمي والوزن ة الVعضويةليالكيمياء التحلي
  . ٥٣٣- ٥٢٦ص  مطبعة جامعة الموصل ،

اساس في التحليل الكيميائي ". ١٩٨٠أسماعيل خليل،  الھيتي ، -١٣
، كلية العلوم، جامعة صVح "الكمي الحجمي للمواد غير العضوية

  . ٤٥٨-٤٥٧ص ،  الدين 
التراكم الحيوي لبعض العناصر " . ٢٠٠١، ميسون مھدي ، صالح  -١٤

مجلة ، Ruppia maritimeالنزرة في اوراق النبات المائي 
   . ٤٣٥p- ٤٢٧،  ٢العدد ، العلوم الصرفة والتطبيقية ، جامعة بابل 

دراسة "  . ١٩٩٧، وخالد لقمان القزاز ، عبد العزيز يونس ، طليع  -١٥
عض الخصائص الكيميائية لتقييم مياه نھر الخوصر Jغراض لب

ع لمركز صدام للبحوث نيسان المؤتمر العلمي الراب، " الري 
  .  ٤٨- ٦ص ، جامعة الموصل  . ١٩٩٧

الھندسة العملية " . ١٩٩٥  سعاد عبد ومحمد سليمان حسن ،عبـاوي  -١٦
 ١٣٤ ص،  ٢٦٠ص  ، جامعة الموصل ،"للبيئة وفحوصات الماء 

  . ٥٠  ص، 
تحديد الخصائص الفيزيائية " .١٩٩٦، محمد مسلم ، عبد هللا  -١٧

مجلة ، " والكيميائية للمياه الخام ومياه الشرب في محافظة بابل 
  .  ٤٣- ٢٩: ٣العدد  ٤المجلد ، ھندسة الرافدين 

، مطبعة دار " طرائق التحليل اÂلي " . ١٩٨٨ فتحي أحمد ، ، بيدع -١٨
 .  وصل الكتب ، جامعة الم

مواصفات مديرية البيئة البشرية العراقية ، المحددات البيئية لنظام  -١٩
  . ١٩٨٠،  ٤١٧رقم  ،"من التلوث صيانة انھار
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