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 الخالصة

 
أجريت الدراسةة لتحديةد مسةتول التلةوث العضةوي فةي سةب  مواقة  مختةار  مة  شةط 

د مصةةادر يةةحدتةةت ترئيسةةية المةةار  فةةي وسةةط مدينةةة البصةةر . العةةرب و بعةةض قنواتةةه ال
التلةةوث العضةةوي و تأثيراتةةه علةةى بعةةض الخةةوا  الييميائيةةة للميةةاه و نوعيةةة و وفةةر  

 الهائمات.
 

يانةةت فمةةا درجةةة حةةرار  المةةا  أت(, ˚ 29) معةةدلب معةةدل درجةةة حةةرار  الهةةوا يةةا  
لقاعدي و بمقدار يتراوح بةي  ت(. قيت األس الهيدروجيني يانت باالتجاه ا˚ 21.5بمعدل )

 , سجلت( جز  باأللف5.18 – 7.11) (. أما الملوحة فقد تراوحت ما بي 7.8 - 7.2)
                               و أدنى قيمة سجلت في شط العرب.      2قنا  الرباط محطة في  أعلى قيمة

 
وخةالل فتةر  الدراسةة بي  المحطةات المختلفةة  ا  تباين ترييز األويسجي  المذابأظهر 

,ليةةل مةة  شةةط العةةرب و قنةةا   ( ملغت/لتةةر0.8 – 6.8و يانةةت قيمتةةه تتةةراوح مةةا بةةي  )
 على التوالي.  2 الرباط
 

متباينةةة خةةالل فتةةر  الدراسةةة و للمحطةةات  ا  اظهةةر المتطلةةب الحيةةاتي لنويسةةجي  قيمةة
ا أعلةى مةأ( ملغت/لتةر , 3.6فةي شةط العةرب ويانةت بمعةدل ) اقةل القةيتسجلت المختلفة, 

 ملغت/لتر. (24.7سجلت في القنوات و يانت بمعدل )فقد القيت 
                                           

تفاوتت قيت اليةاربو  العضةوي اليلةي خةالل فتةر  الدراسةة و تراوحةت القةيت مةا بةي  
و رواسةةب شةةط  2قنةةا  الربةةاط  محطةةة ( ملغت/غةةت فةةي يةةل مةة  رواسةةب1.96 - 11.7)

 التوالي.العرب على 
  

 أظهةةةرت الةةةدايتومات سةةةياد  واضةةةحة فةةةي جميةةة  محطةةةات الدراسةةةة وا  الجةةةنس
Cyclotella  .و أظهةرت سائدا في البيئات الملوثة عضويا مقارنة م  مياه شط العةرب
            .Oscillatoria جنس ة  في أعداد الطحالب الخضرا  المزرقة خاص    القنوات زياد 

 
 , بةالقنوات ي فا  أحيا  شط العرب سجلت أعلى القيت مقارنةة  م  نتائج التنوع االحيائ

هذا يؤيد أ  القنوات أيثر تلوثا م  مياه شط العرب حيث يعمل التلوث العضوي على  و
 خفض مؤشر التنوع االحيائي.  
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  المقدمة
 

ذوبةا   و و تتيةو  تلةا الجةداول مة  مةا  المطةر, يجةداول صةغير , األنهارتبدأ يل 
 إلةةىو مخةةار  مةة  البحيةةرات, ومةة  ميةةاه الينةةابي  أي الميةةاه الجوفيةةة التةةي تصةةل الثلةةو  
ببعضةها وتيةو  المخةار  يزداد التدفق مة  الجةدول و تتصةل  تدريجيا  , و األرضسطح 
                                      (.1986)الحميت, و شبية م  الروافد التي تساهت في تيوي  نظات النهر أفرعا
 

 البيئةة المائيةة يافيةة  إلةىطاقةة  أومةواد  إضةافةنه عبةار  عة  بأالتلوث المائي يعرف 
ة ي المةةواد الحيةةة و االنظمةةة البيئيةةفةة أضةةرار حةةداثإو  صةةفات المةةا  الطبيعيةةة لتغييةةر

(Thurman & Webber, 1984). 
 

تصنف الملوثات حسب خصائصها الطبيعية في ثالثة حقول رئيسةة هةي الفيزيائيةة و 
 (.2002)السعدي, على البيئة التأثيرو جميعها تتباي  في  ةاالحيائيو  الييميائية

  
ت جةداول و انهةار العةالت نتيجةة الحتياجةات البشةر مة  الميةاه و الطعةات و ظةتلوثت مع

و يعتبةر التلةوث العضةوي  .األنهةارالنقل و التصني  و يل نشاط نقوت به يؤثر على ميةاه 
وعلةى مةدل  تمةد بشةيل يبيةر علةى حجةت السةيا يع إذ مصادر التلوث داخةل المةد , أحد

          ومةةةدل فعاليةةةة  وعلةةةى طبيعةةةة المةةةواد المصةةةرفة مةةة  قبةةةل السةةةيا  التوسةةة  العمرانةةةي
 (.Deijoux et. al.,1981)صناعية  أتمنزلية  أيانتمعالجة المتدفقات سوا   أنظمة
 
تلويةث الميةاه  في اإلنسا يسهت  إذالمياه الجوفية و السطحية  أشيالشمل التلوث يل ي

عةة  طريةةق طةةرح الملوثةةات  أو اآلبةةارعةةدت دقتةةه فةةي اسةةتخرا  الميةةاه مةة  عنةةد الجوفيةةة 
المياه السةطحية و التربةة نتيجةة التعةرض المباشةر للملوثةات يمةا فةي الميةاه  إلىالمختلفة 

                                                        (.1981,الميشوفة )عبد الرضا اآلبارالجوفية في حالة 
 

للعديةةد مةة  الملوثةةات بشةةيل واضةةح فةةي السةةنوات األخيةةر  تعرضةةت الميةةاه العراقيةةة 
بسبب زياد  السيا  و تنفيذ المشاري  الصناعية و الزراعية على ضفاف نهةري دجلةة و 

                                                                                        (.2001الفرات )حسي ,
 

تق  على جانبي شط العرب مجموعةة مة  القنةوات التةي تسةهت فةي عمليةات السةقي و 
لةذا  ة بالسةيا ظة,و تق  بعضها و خصوصا الرئيسية منها في منةاطق ميت األسمااصيد 

مياههةا معرضةة  أصةبحتمستودعات لمياه المجاري المنزلية و الزراعية و  إلىتحولت 
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ائصةةةةةها البيئيةةةةةة مةةةةةؤثر  بةةةةةذلا علةةةةةى نوعيةةةةةة ميةةةةةاه للتغيةةةةةرات المسةةةةةتمر  فةةةةةي خص
 (.2001الحلو, ; Hussein & Attee, 2000)النهر
 

 األفةةرعو يميةة  تلخةةي  مصةةادر التلةةوث العضةةوي الرئيسةةة لميةةاه شةةط العةةرب و 
  :يأتيالجانبية يما 

 
 (:Domestic sewage effluents) فات المنزليةلالمخ - 1
 

 أمةةا  المخلفةةات المنزليةةة و بةةدو  معالجةةة تسةةتقبل ميةةاه شةةط العةةرب يميةةات هائلةةة مةة
سةتمر  فةةي مو مة  الزيةةاد  ال والقنةوات الجانبيةةة, األفةةرععةة  طريةق  أوبصةور  مباشةر  

محملةةة  أصةةبحتالجانبيةةة المخترقةةة لمدينةةة البصةةر  و  األنهةةريثافةةة السةةيا  تلوثةةت ميةةاه 
 (.Al-Saadi,1979)الحمل العضوي  بيميات هائلة م 

 
 (:Nutrients) المغذية األمالح - 2
 

المغذية هي تلا المواد الضرورية لنمو الطحالب و الهائمةات النباتيةة  باألمالحيقصد 
 األمةةالحمثةةل النتةةرات و الفوسةةفات التةةي تتواجةةد داخةةل الميةةاه بشةةيل طبيعةةي. تعتبةةر هةةذه 

زادت يمياتهةةا الذائبةةة فةةي الميةةاه عةة  الحةةد الطبيعةةي حيةةث  إذامةةواد ملوثةةة للبيئةةة المائيةةة 
الهائمةةات النباتيةةة و التةةي بةةدورها  أجنةةاسبعةةض  أعةةداداجئة فةةي ــــــةةـزيةةاد  مفتسةةبب 
المخترقةةة  رـــةةـاألنهاهر  تحةةدث فةةي ــــــــةةـهةةذه الظ إ و المةةذاب  األويسةةجي تسةةتهلا 

ضةم   األمةالحتمرار يميةات هائلةة مة  هةذه ــــــةـسإب حيةث تصةب فيهةا لمدينة البصر ,
 (Saad,1978). المخلفات المنزلية

 
 (:Industrial effluents) المخلفات الصناعية - 3
 

عضةوية معقةد  عنةد  يةةئايييمترمي عةدد مة  المصةان  مخلفاتهةا الحاويةة علةى مةواد 
المةذاب فةي ميةاه  األويسةجي تحللها م  قبل البيتريةا التةي تعمةل علةى تقليةل  أو تيسيرها

وجةةود  فةةي فضةةالت المةةواد الصةةلبة العالقةةة و المةةواد السةةامة الم أيضةةاالنهةةر و هنةةاا 
 (.2002)السعدي, المائية األحيا المصان  و التي تؤثر على 

  
 (:Agricultural processes) العمليات الزراعية - 4 
  

ة تشةةةمل بقايةةةا ـــــــةةةـات الزراعيةةةة مخلفةةةات يثيةةةر  و مختلفـــــــةةةـينةةةتج مةةة  العملي
ة ـــــــــــةةةةةـالعضويات الحيوانيةةةةةة و المبيةةةةةدات ـــــــةةةةةـالمحاصةةةةةيل الزراعيةةةةةة و المخلف

تخدمة فةي القضةا  علةى ــــةـالمبيةدات المس أوالزراعيةة  اآلفةاتتخدمة لميافحةة ــــــالمس
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تةؤثر بنسةب  فإنهةاالميةاه السةطحية  إلةىعند وصول هذه المواد  الضار , ابـــــــــاألعش
 (.1989,لمجيدا عبد) متفاوتة في اليائنات الحية المائية

  
 إلةةىبشةةيل واضةةح علةةى يميةةة المةةاد  العضةةوية المطروحةةة يعتمةةد التلةةوث العضةةوي 

عة  تقليةل  المسةؤوليةالموجةود  فةي النهةر و  )النظيفةة( النهر و يمية الماد  غير الملوثةة
فالفضةةةالت المنزليةةةة و الصةةةناعية الغنيةةةة  (.1984تراييةةةز المةةةواد العضةةةوية )ميللينةةةي,

التلةوث العضةوي  أمةا بتةدائي.بالمواد القابلة للتحلل تسبب ما يسمى بالتلوث العضةوي اال
الفائض م  الماد  العضوية التي تمثل مجموع الماد  العضوية غيةر  بأنهالثانوي فيعرف 

للمةواد  باإلضافة يالتلوث العضوي االول أثنا المتحللة الموجود  في المسطح المائي في 
 إ يمةةا الحيةةواني ضةةم  النظةةات البيئةةي الملةةوث نفسةةه , اإلنتةةا فةةي  اإلفةةراطالناتجةةة عةة  

 .(Dejoux,1981) تتمعد  في المسطح المائي المستلت لها الفضالت العضوية
 

بالغةا علةى تلويةث ميةاه  تةأثيرالنهةري دجلةة و الفةرات  إ العديد م  الدراسات  أيدت
يلقي المصةب العةات يميةات  إذ شط العرب فضال ع  مياه االهوار الملوثة بمياه المبازل,

 إلةىية في االهوار و بخاصة هةور الحمةار و التةي تتسةرب يبير  م  مياه المبازل الفرع
 (.2004مياه شط العرب)حنتوش,

 
 

 هدف البحث
 

مهمةة علةى  ئمواناالستراتيجية لنهر شط العرب و بسبب وجود ثالث  لنهميةنظرا 
المؤثرات علةى بيئتةه و نوعيةة مياهةه و هةي مةا يتعلةق  أهتحد أ احد جانبيه فقد تت اختيار

 :إلىة سلذلا هدفت الدرا بالتلوث العضوي
 
تحديد مستول التلوث العضةوي فةي القنةوات المرتبطةة بشةط العةرب و منهةا قنةا   -1
 و قنا  الخندق و قنا  العشار. الرباط
 
التلوث العضةوي علةى طبيعةة ميةاه القنةوات الجانبيةة و مة  ثةت علةى  تأثيردراسة  -2

 .همياه شط العرب و بيئت
                                                                               

دراسةةة التيةةوي  النةةوعي للهائمةةات النباتيةةة فةةي شةةط العةةرب و قنةةا  الربةةاط و قنةةا   -3
التلةةوث العضةةوي فةةي حصةةول التغيةةرات النوعيةةة  تةةأثيرقنةةا  العشةةار و مةةدل  الخنةةدق و
 للهائمات.
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 وصف منطقة الدراسة 

 
لمائي الذي يصل العراق بالعالت,فهو الشريا  الرئيسةي للميةاه يعد شط العرب الممر ا

لييونةا شةط العةرب  )القرنةة( العذبة فةي جنةوب العراق,يلتقةي نهةرا دجلةة و الفةرات عنةد
حتةةةةى مصةةةةبه فةةةي الخلةةةةيج العربةةةةي  تقةةةةا  )القرنةةةة(إللالةةةذي بلةةةةم طولةةةةه مةةة  منطقةةةةة ا

 (.Hussein et al.,1992يت )(195حوالي)
 
ا مةرتي  ـــــةـد و الجةزر و التةي يتيةرر حدوثهــــةـرب بظةاهر  المشةط العة أثرـــــــيت
 باه شةط العةرــــةـويصةل تصةريف مي . ت (1.7) حةوالي إلةىو يصل معدل المد  ,يوميا  
 (.1999.ثا )مديرية الري,³ت (680حوالي ) إلى
  

تمتةةاز منطقةةة شةةط العةةرب بمناخهةةا شةةبه االسةةتوائي البةةارد الرطةةب شةةتا  مةة  معةةدل 
ار الجاف صيفا فيما تتجاوز ــــــــو الح (ملت,130) بحدود اقطةـــــــطار السلنمسنوي 

و  ا  ـــــــــةةةـ(صيف%50ا تصةةةل الرطوبةةةة النسةةةبية )ــــــــةةةـت بينم˚ (45درجةةةة الحةةةرار  )
         (.1996)غني,  شتا ا (75%)

 
 بةةا( يةةت تقري4)ويبلةةم طولهةةا حةةوالي  السةةيا . تجةةري قنةةا  العشةةار فةةي منطقةةة يثيفةةة

هةةي قنةةا  الخنةةدق التةةي يبلةةم فالقنةةا  الثانيةةة التةةي شةةملتها الدراسةةة أمةةا  (.1997)الحجةةا ,
و محالت تجاريةة والتةي  أسواقيت و التي تجري في منطقة فيها  (3.12طولها حوالي )

حيةث  ,القنةا  الثالثةة فهةي قنةا  الربةاط أمةا ترمي فيها يمية يبير  م  النفايةات العضةوية.
غيةةر  العضةةويةترمةةى فيهةةا اليثيةةر مةة  النفايةةات  و يفةةة بالسةةيا ,تجةةري فةةي منطقةةة يث

يزداد عمق القنا  بالقرب م  اتصةالها بشةط , و (يت3.75المعاملة و يبلم طولها حوالي )
                                                                                     (.2001العرب و يقل يلما ابتعدنا م  شط العرب )الجيزاني,
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 توضح محطات الدراسة (1رقت ) صور 
 
 

 مواد و طرائق العمل
 

 (:Air & Water Temperature) درجة حرار  الهوا  و الما  -1
 

جمة  العينةات  أوقةاتقيست درجة حرار  الهوا  و المةا  فةي محطةات الدراسةة عنةد 
                                      ت .˚ 100 – 0.1تخدات محرار زئبقي بسيط مدر  م  سبا
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  (:Transparency) نفاذية الضو  -2 
 

وهو قر  معدني قطةره  Secchi diskتت قياس نفاذية الضو  باستخدات قر  سيي 
 األسةةودو  األبةةيضسةةت مربةةوط بحبةةل طويةةل مةةدر  , و القةةر  مصةةطبم بةةاللوني   30

فةةي المةةا  وبشةةيل  ئالقةةر  ببطةة لبةةإنزايةةتت القيةةاس  إذمتبادلةةة اللةةو  ,  أجةةزا  بأربعةةة
 أخةرلحب حتى يظهر مةر  سثت ي األولعمودي حتى يختفي ع  النظر , فيسجل العمق 

, (Stirling ,1985)و يسجل العمق الثاني ثت يؤخذ معدل القرا تي  لتمثل نفاذ الضو  
 بالمعادلة التالية:وتت التعبير ع  الناتج 

                               .                                                                
 2÷ )العمق االول + العمق الثاني(  نفاذ الضو  )ست( =

 
 (:Salinity) الملوحة -3 
 

التوصيل اليهربائي في المختبر باستخدات جهةاز قيةاس التوصةيل اليهربةائي تت قياس 
ت قيسةةت الملوحةةة ومةة  ثةة( (Digital Conductivity meter,Ec pw252نةةوع 

ر عةة  النةةاتج بةةوع 0.64بالمعامةةل  Millmohsey التوصةةيل اليهربةةائي بضةةرب قةةيت
  : (APHA,1985) ويما في المعادلة التالية باأللفبجز  
 

ppt=Millmohsey×0.64 
 

 (:pH) درجة األس الهيدروجيني - 4   
 

ية ـــــــــــةةةـــايرته بمحاليةةةل قياســــــةةةـبعةةةد مع pH meter ازـــــــــةةةـاسةةةتخدت جه
 Buffer solutions منظمة

  

 (:Dissolved oxygen)األويسجي  المذاب  - 5
 

و  YSIنوع  Oxygen meter تت تحديد يمية األويسجي  المذاب باستخدات جهاز
  عبر ع  الناتج بالملغرات / لتر. 

                                                      
 (: Biological Oxygen Demand) لنويسجي وي المتطلب الحي - 6   
 

ثةت تريةت العينةة فةي  باألويسجي المذاب في العينة بعد تشبيعها  األويسجي تت قياس 
 إذ المةذاب, األويسةجي بعةدها تةت قيةاس  أيةاتالت بدرجة حةرار  الغرفةة و لمةد  ثالثةة ظال
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ر عةة  ــــــــــةةـعب تي , و بطةةرح القةةرا لنويسةةجي بت يميةةة المتطلةةب الحيةةوي ـــــةةـحس
                                                                                                      الناتج بالملغرات / لتر.

 
 (:Total Organic Carbon)الياربو  العضوي اليلي  - 7
 

واد العضةوية, قيس الياربو  العضوي اليلي ع  طريق تحديد محتول الرواسب م  الم
و تريةت تحةت وز  جاف م  الرواسب فةي جفنةة خزفيةة محةدد  الةوز   غت 50اخذ  إذ

سةةةاعة , ثةةةت وضةةةعت فةةةي  48ت باسةةةتخدات فةةةر  الترميةةةد و لمةةد  ˚ 550درجةةة حةةةرار  
الةوز  عةد  مةرات للحصةول علةى الةوز  الثابةت, و حسةب الفةرق بةي   أعيةدو  المجفف

 .(Ball 1964) الوزني  ليمثل الجز  العضوي م  الرواسب
 
 :العمق -8
 

تت قياس العمةق بواسةطة ربةط ثقةل بحبةل وإنزالةه إلةى القةاع ثةت رفعةه وقيةاس الطةول 
 بواسطة شريط مقست إلى وحدات متساوية الطول )سنتيمترات(.

  
 :سرعة التيار -9
 

الطافيةة, حيةث تةت قيةاس سةرعة جسةت طةافي  األجسةاتتت قياس سرعة التيةار بطريقةة 
حيةةث تمثةل السةةرعة المسةافة المقطوعةةة  خةالل وقةةت محةدد, تةي  ثةةابتتي )فلينةة( بةةي  نقط

 خالل وحد  الزم .
 
 :الرائحة -10
 

تةةت تقةةدير الرائحةةة مباشةةر  فةةي محطةةات الدراسةةة, وتةةت تسةةجيل مةةدل تةةأثر الهةةوا  
 بالرائحة المتيونة بواسطة الملوثات العضوية.

 
 :الهائمات النباتية - 11
 

 إلنجةةازلجمةة  الهائمةةات النباتيةةة  مةةاييرو  20هةةا اسةةتخدمت شةةبية عوالةةق قطةةر فتحت
دقيقةةة و جمعةةت  15سةةحبت خلةةف قةةارب يسةةير بسةةرعة بطيئةةة لمةةد   إذالدراسةةة النوعيةةة 

( لغةةرض %5محتوياتهةةا فةةي قنينةةة بالسةةتييية نظيفةةة و حفظةةت بمحلةةول الفورمةةالي  )
 .ما بعديفحصها بالمختبر ف
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 النتائج

 
 (:Air & Water Temperature) درجة حرار  الهوا  و الما  -1
 

اظهةر تباينةا  إذ( درجات حرار  الهوا  في محطات الدراسة السةب  1يوضح الشيل )
و يانةةت  2درجةةة حةةرار  فةةي محطةةة الربةةاط  أعلةةىبةةي  المحطةةات حيةةث يانةةت  واضةةحا  

و يانةت  1و الخنةدق  1اقل درجة حةرار  فقةد سةجلت فةي محطتةي الربةاط  أمات ( ˚34)
للمحطةات شةط  ت˚( 30,  29,  32,  27.5حةرار  الهةوا  ), ويانت درجةات  ت(˚25)

 .على التوالي 2و العشار  1العشار , 2الخندق  ,العرب 
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 االختالف في درجات حرار  الهوا  لمحطات الدراسة: (1شيل )
 
درجةةة حةةرار   أعلةةىدرجةةات حةةرار  المةةا  فلةةت تظهةةر تباينةةا يبيةةرا فقةةد يانةةت  أمةةا
اقةل درجةة حةرار  فقةد  أمةا 2و العشار  2و الخندق  2 ت في محطات الرباط(˚24للما )

ات حةةرار  ــــةةـويانةةت درجت ,(˚19و يانةةت ) 1اط ــــــةةـجلت فةةي محطةةة الربــــــــةةـس
علةةةى  1و العشةةةار  1الخنةةةدق  وللمحطةةةات شةةةط العةةةرب ت ˚(  21,  20,  21المةةةا  )
 (. 2ويما مبي  في الشيل ) التوالي
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 ت حرار  الما  لمحطات الدراسةاالختالف في درجا :(2شيل )
 
 
 (:Transparency)نفاذية الضو   -2
 

 .( قةيت نفاذيةةة الضةةو  خةالل عمةةود المةةا  لجمية  محطةةات الدراسةةة3يوضةح الشةةيل )
و شةط  2(سةت لمحطتةي الخنةدق 97.5-14.5حيث تراوحت مديات نفاذية الضةو  بةي  )

و يانةت  ,القنةوات و داخلهةا أظهرت القيت تباينا واضحا بي  بدايةة والعرب على التوالي 
 , 1( سةةةةت للمحطةةةةات الربةةةةاط  16,  97.5,  84.5,  18.5,  81نفاذيةةةةة الضةةةةو  ) 

 .على التوالي 2و العشار  1العشار  , 1الخندق  , 2الرباط 
 
 (:Salinity) الملوحة -3
 
لملوحةة المسةجلة لمحطةات الدراسةة خةالل فتةر  جمة  العينةات. ا( قيت 4ي  الشيل )يب

أمةا أعلةى  ( جز  بةاأللف5.18في محطة شط العرب ويانت)قيمة للملوحة  أدنىسجلت 
جةز  بةاأللف. أمةا قةيت الملوحةة فةي  (7.11ويانةت ) 2قيمة فقد سةجلت فةي قنةا  الربةاط 

جةةز  بةةاأللف  (6.79 , 5.42,  6.33 , 5.22,  5.22 بةةاقي المحطةةات فقةةد يانةةت )
 .على التوالي 2و العشار  1, العشار  2, الخندق  1, الخندق  1الرباط للمحطات 
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 قيت نفاذية الضو )ست( لمحطات الدراسة: (3) شيل
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 درجات الملوحة)جز  باأللف( في محطات الدراسة :(4) شيل
 
 (:pH) درجة األس الهيدروجيني - 4
 

الهيةةةدروجيني لمحطةةةات الدراسةةةة خةةةالل فتةةةر  جمةةة   األسقةةةيت ( 5يوضةةةح الشةةةيل )
و يانةت تسةير ضةم  االتجةاه القاعةدي , سةجلت  ةطفيفة تاالعينات ,حيةث تميةزت بتغيةر
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درجةة فقةد  أدنةى أمةا 7.8و بلغةت  1درجة لنس الهيدروجيني في محطةة الربةاط  أعلى
 7.4,  7.7,  7.4,  7.7,أما قيت األس الهيدروجيني ) 2في محطة العشار  7.2يانت 

علةةةى  1ارو العشةةة 2, الخنةةةدق1, الخنةةةدق 2( للمحطةةةات شةةةط العةةةرب , الربةةةاط  7.7, 
 .التوالي 
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 األس الهدروجيني لمحطات الدراسة: (5) شيل
 
 (:Dissolved oxygen) األويسجي  المذاب - 5 
   

المةذاب فةي محطةات الدراسةة خةالل فتةر   األويسجي ( اختالفات قيت 6يبي  الشيل )
ا بي  المحطات المختلفة و يانةت قيمتةه تتةراوح مة يبير جم  العينات , حيث اظهر تباي 

أمةا قةيت على التوالي . 2( ملغت /لتر ,ليل م  شط العرب و قنا  الرباط0.8 – 6.8بي  )
(  3.7,  6.3, 4,  6.4,  6.1األويسجي  المذاب فةي بةاقي محطةات الدراسةة فيانةت )

علةةةى  2والعشةةار  1, العشةةةار  2,الخنةةدق  1,الخنةةةدق  1لمحطةةةات الربةةاط ملغةةت /لتةةر 
 التوالي .
 
 (:Biological Oxygen Demand)نويسجي  المتطلب الحيوي ل - 6
   

( اختالفات قةيت المتطلةب الحيةوي لنويسةجي   فةي محطةات الدراسةة 7يبي  الشيل )
خالل فتر  جم  العينات, حيث اظهر تباي  يبيةر بةي  المحطةات المختلفةة و يانةت قيمتةه 

علةى  2 ليل م  شةط العةرب و قنةا  الربةاط ( ملغت /لتر ,24.7 – 3.6تتراوح ما بي  )
,  3.9,  4.1أما قيت المتطلب الحيةوي لنويسةجي  فةي بةاقي المحطةات يانةت ) التوالي.
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, 1لمحطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم / لتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  (19,  4.2, 18.3
 على التوالي. 2والعشار1,العشار2,الخندق1الخندق
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 األويسجي  المذاب)ملغت/لتر( لمحطات الدراسة :(6) شيل
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 )ملغت/لتر( في محطات الدراسة نويسجي المتطلب الحيوي ل :(7) شيل
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 (:Total Organic Carbon)الياربو  العضوي اليلي  - 7
 

( اختالفات قةيت المتطلةب الحيةوي لنويسةجي   فةي محطةات الدراسةة 8يبي  الشيل )
 (1.96)ط العرب ـــمحطة شة في ـــــــــقيم أدنىات , بلغت ــــــــخالل فتر  جم  العين

 (11.7و بلغةت ) 2ا  الربةاط ــــــــــــــــــــةـقنفةي  يانةتقيمةة فقةد  أعلةى أمةا , ملغت/غت
,  3.1و  العضةةوي اليلةةي )ـــــةةـت الياربــــــــــــــــــــــــــةةـانت قيـــــــةةـوي ملغت/غةةت .

و  1, العشةار2, الخنةدق1,الخنةدق1ملغت/غةت فةي قنةا  الربةاط (8.4,  2.7, 9.3,  2.9
 لي.على التوا 2العشار
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 الياربو  العضوي اليلي)ملغت/غت( في محطات الدراسة :(8) شيل
 
 

 :العمق -8
 

المحطةات عمقةا  أيثةريانةت  ,القنا  أو النهر في محطة الدراسة( عمق 9يبي  الشيل)
اقةل المحطةات عمقةا يانةت محطةة  أمةا ت , (3.27محطة شةط العةرب حيةث بلةم العمةق)

 ا ــــةـاقي المحطةات فقةد يــــــةـالعمةق فةي ب اأمة( ت ,1.05) حيث بلةم العمةق 2الخندق 
و  1,العشةةار1,الخنةةدق2,الربةةاط1( ت لمحطةةة الربةةاط 1.59,  3,  3.15,  2,  2.87)

 على التوالي.  2العشار
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 ( لمحطات الدراسةقاسا  بالمتر)م العمق :(9) شيل
 
 :سرعة التيار -9
 

يانت أعلى سرعة للتيةار  ( سرعة التيار عند محطات الدراسة حيث10يبي  الشيل )
,امةا اقةل سةرعة للتيارفقةد سةجلت فةي محطةة  ثةا ت/ 1/3في محطةة شةط العةرب ويانةت 

 ات فهةةيــــــــــــــــــةةـ,امةةا سةةرعة التيةةار فةةي بةةاقي المحطثةةا  ت/ 1/20ويانةةت  2الخنةةدق
( ت/ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  محطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  1/16, 1/6 , 1/7, 1/12,  1/4)

 على التوالي. 2عشاروال1,العشار1,الخندق2,الرباط1الرباط
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 سرعة التيار)ت/ثانية( في محطات الدراسة :(10) شيل
 



 في شط العرب و بعض قنواته النباتية مصادر التلوث العضوي و تأثيره على نوعية المياه و الهائمات

 

 17 

 
 :الرائحة -10
 

أمةةا  , 1و العشةةار 1,الخنةةدق1لةةت تسةةجل أي رائحةةة فةةي محطةةة شةةط العةةرب ,الربةةاط
 رائحتها يريهة و بشد  تنازليةة يانتفقد  2,العشار2,الخندق 2الرائحة في محطة الرباط
  توالي.للمحطات المذيور  على ال

 
 :الهائمات النباتية - 11
 

مةة   أخةةذتعديةةد  مةة  الهائمةةات النباتيةةة فةةي العينةةات المريةةز  التةةي  أنةةواعسةةجلت 
 يانت يالتالي : و أهمهامحطات الدراسة 

 
Arthrospira sp. 

Caloneis spp. 

Chlorella vulgaris 

Cladophora spp. 

Coconeis placentula var. Euglypta 

Cyclotella 
Cyclotella meneguiniana 

Cymbella spp. 

Diatoma vagare 

Euglena acus 

Euglena oxyuris 

Fragillaria minuta 

Fragillaria vaucherias 

Fragillaria sp 

Gomphonena spp. 

Gyrosigma acminatum 

Lyngbe 

Mastogola sp. 

Navicula cryptoceplala 

Navicula pygmea 

Nitzschia 

Odogonium 

Oocystis 
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Oscillatoria acuminata 

Oscillatoria amphibia 

Oscillatoria limosa 

Oscillatoria formosa 

Oscillatoria tenuis 

Pelurosigma delicat alum 

Rhopalodia  

Scendesmus accunatium 

Scendesmus biguga 

Spirogyra spp. 

Spirulina major 

Spirulina princeps 

Syndra ulna  

Ulothrix variabilis 

Ulothrix zonata 

 
 

 المناقشة
 

 تعد درجة حرار  الما  م  العوامةل البيئيةة االيثةر اهميةة والمرتبطةة بتةوافر االحيةا 
(Power et.al.,2000;Araujo et al.,2000), اذ انها تؤثر علةى تواجةد ويثافةة 

ها علةى الخةوا   وافعالها الحيوية والفسيولوجية فضال ع  تاثير وتوزي  االحيا  المائية
 ت. واظهرت نتةائج الدراسةة ا  درجةا(Kinnesh,1986) الفيزيائية والييميائية للما 

واقتةر  التغيةر فةي درجةة حةرار   ,حرار  الهوا  والما  لها مساسا وثيقا بمنةا  المنطقةة
و 1999 السةةويج) المةةا  فةةي بيئةةة المنطقةةة مةة  درجةةة حةةرار  الهةةوا  وهةةذا مةةا اسةةتنتجه

Hussein and Attee,2000  2001رس ,و). 
  

لموقعي في قيت درجات الحرار  الى االختالف فةي وقةت جمة  العينةات    ايعود التباي  
المحطةةات السةةبعة  عمةةق المةةا  وحريتةةه ودرجةةة التظليةةل امةةا التغيةةرات الموقعيةةة بةةي 

ولةوحظ ا  درجةة حةرار  الهةوا  يانةت عنةد اعلةى , (Talling,1980)فظهرت طفيفة 
( عنةةد مةةدياتها العاليةةة ويةةذلا بالنسةةبة للمةةديات 2و الخنةةدق 2والربةةاط 2رقنةوات )العشةةاال

العاليةةة لدرجةةة حةةرار  المةةا  وهةةذا مايؤيةةد ا  درجةةة حةةرار  المةةا  تتةةاثر بدرجةةة حةةرار  
الةى ا  عمةق المةا  عنةد اعلةى  ويعود االختالف الموقعي في درجة حةرار  المةا  الهوا 

 ارــــــــةةـالعش قنةةا عنةةد بةةدايتها و فةةي محطةةة ا هةةو عليةةه ـــــــــةةـالقنةةوات ييةةو  اقةةل مم
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الف فةةةي وقةةةت جمةةة  ـــــــةةةـذا التبةةةاي  الةةةى االختــــــةةةـوحريتةةةه اقةةةل ,يمةةةا   يعةةةود ه
 . (1986الالمي  و  Saad &Antoine,1982) اتــــــــالعين
 

توافةق المعةدل المسةجل لةدرجات حةرار  الهةوا  والمةا  مة  نتةائج الدراسةات السةةابقة 
و  1998الصةةةةةابونجي,و  1997الحجةةةةةا ,و  1996غنةةةةةي,و  1992وي,ــــةةةةةـ)الموس

فافية تباينةةا بةةي  محطةةات الدراسةةة ,اذ يتةةاثر نفةةاذ ــــةةـ(. واظهةةرت قةةيت الش2002المةةاليي 
قوط اشةةةعة الشةةةمس ــــةةةـة ســــــةةةـبةةةاختالف زاوي ائيةـــــــةةةـو  فةةةي البيئةةةة المــــــــةةةـالض

(Keithan and Lowe,1985) ,ة والعالقةةةة ـــــــــةةةـر بةةةالمواد الذائبـــــــــةةـويتاث
ة التظليةةةةةل ـــــــــــةةةةةـيا مةةةةة  اليةةةةةدر  ودرجـــــــــــةةةةةـودرجةةةةةة الخلةةةةةط اذ يةةةةةرتبط عيس

(Wetsteyn and Kromkamp,1994)  ويتةةاثر بالحالةةة الجويةةة وحريةةة المةةا 
وهةذا , اتيةـــــــــــةـات فةي وفةر  الهائمةات النبــــــــةـيذلا يمية  ا  تعةزل الةى االختالف

فةي دراسةته اذ تةؤدي االختالفةات الميانيةة فةي  Al-Saadi et al.,(1996)يتفةق مة  
الهائمةةات النباتيةةة الةةى تغيةةرات فةةي درجةةة نفةةاذ الضةةو . سةةجلت القةةيت الواطئةةة  تجمعةةات

ذلةا  لويعةز لمعدالت نفاذ الضو  عند اعلى القنوات مقارنة ببداية القنةا  وشةط العةرب,
وفضالت العمليات الزراعية والصناعية التي تضيف يميةات الى مياه المجاري المنزلية 

و التةةي تسةةبب  (Nassim,1994) الدقائقيةةة الةةى المسةةطحات المائيةةة مةة  المةةواد يبيةةر 
ومة  ثةت تقةل مةديات نفاذيةة  البيتريا التي تساهت في زياد  اليةدر  بشةيل فعةال,زياد  في 

 الضو  ,اذ ا  العالقة عيسية م  الشفافية.
 

وحةةة فةةي القنةةوات تلةةا المسةةجلة فةةي شةةط العةةرب بةةالنظر الةةى ضةةحالة تجةةاوزت المل
بها يصعب تخفيفها  ىلقتمستول الما  في القنوات لذلا فالفضالت العضوية الهائلة التي 

ولوحظ ارتفاع ملوحة القنوات قياسا بشةط العةرب فةي  بسبب بطئ حرية الما  ودورانه,
 (1997الحجا , و (Al-Saad&Antoini,1981 دراسة
 
بصور  عامة ا  الملوحة فةي المحطةات عاليةة ويمية  اعتبارهةا مة  المنةاطق ذات و
 .(Brackish Water)(.2005)الجيزاني, المويلحة المياه
 

يانةةت قةةيت االس الهيةةدروجيني فةةي محطةةات الدراسةةة عمومةةا ضةةم  االتجةةاه القاعةةدي 
 شةط العةربات المنجةز  علةى نهةر ـــــــــــةـاغلةب الدراسوتوصةلت  طيلة مد  الدراسةة,

  رسة و  1999السةويج,و  1996العبيةدي و الحلةو,مثةل الى نفس النتيجةة ه ـــــــوفروع
وهةةذه الصةةفة . 2001اخةةرو , عبةةد و و و  DouAbul et al.,1987و  2001

(. 1996غنةةي , و  1985مميةةز  للميةةاه العراقيةةة وتتفةةق مةة  نتةةائج يةةل مةة  )الزبيةةدي,
اعلةى المحطةات وقةد تيةو  متةاثر  بمةا تحملةه وسجلت ادنى قيت االس الهيةدروجيني فةي 

خفةةض االس الهيةةدروجيني وتحةةرر القنةةوات مةة  مةةواد عضةةوية متحللةةة التةةي تةةؤدي الةةى 
 . (Al-Aaragy, 1996)غازثنائي اويسيد الياربو  
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تعتمد التراييز العاليةة لالويسةجي  المةذاب فةي البيئةة المائيةة علةى عةد  عوامةل منهةا 

تنتجةه النباتةات المائيةة والطحالةب وانتشةاره مة  الهةوا  الةى عملية الترييب الضوئي وما
 .(Lind,1979) وتوزيعه بفعل الرياح والخلط الما 
 

بينهمةةا حةةة حيةةث تيةةو  العالقةةة ومةةل اخةةرل منهةةا درجةةة الحةةرار  والملوهنةةاا عوا
اما اسباب ارتفةاع يميةة االويسةجي  فةي شةط العةرب و فةي  ,(2005)الجيزاني, عيسية

تعةةود الةةى عمليةةة ف( ملغت/لتةةر 6.1-6.8حيةةث تةةراوح المةةدل مةةا بةةي  )بدايةةة القنةةوات 
وتيةارات المةد والجةزر العةرب شةط  ميةاهمة  االختالط بةي  الطبقةات السةطحية والقادمةة 

مقارنةة اعلةى امةا عنةد . Doubal et al., 1987و  1983العةوادي, وهةذا مةا ايةده 
القنةوات مذاب اقل في اعلةى شط العرب فا  يمية األويسجي  القرب  القنوات م  بدايتها

القنوات هي عملية تفسة   ىم  االسباب التي ساعدت على نقصا  االويسجي  في اعلو 
الةى بطةئ جريةا  الميةاه ممةا  ةفيها, باالضافاليائنات الميتة وتحلل الفضالت المطروحة 

ا  التراييةز الواطئةة  يقلل م  عملية الخلةط وبةذلا تقةل سةرعة ذوبةا  غةاز االويسةجي .
و   Al-Mousawi et al.,1990تسةةةجيلها مةةة  قبةةةل  ميةةةاه القنةةةوات قةةةد تةةةت فةةةي

 .1983العوادي,و  1987والحجا ,
 
يسةةتخدت المتطلةةب الحيةةوي لالويسةةجي  يمقيةةاس لتحديةةد يميةةة المةةواد العضةةوية فةةي  

حيةةا  المجهريةةة فةةي فهةةو يمثةةل مقةةدار االويسةةجي  المسةةتهلا مةة  قبةةل األ, البيئةةة المائيةةة
ت ( ˚20واد العضةةوية الموجةةود  فةةي البيئةةة عنةةد درجةةة حةةرار  )عمليةةات االيسةةد  للمةة
(Stirling,1985). 

 
عنةد اعلةى القنةوات قياسةا  اظهرت القرا ات ارتفاع قيت المتطلب الحيوي لنويسجي 

 مما يشير الى زياد  يثافة المواد العضوية القابلةة للتحلةل الحيةوي ببدايتها و شط العرب
(Tayla et al.,1996) ,  نسةةتدل علةةى ا  القنةةوات ملوثةةة بةةالمواد العضةةوية وبةةذلا
فعملية تفس  المواد العضوي تسةتهلا االويسةجي   العرب. بنسبة عالية بالمقارنة م  شط

الةةذائب فةةي المةةا  وهةةذه العمليةةة تةةتت بوجةةود االحيةةا  الدقيقةةة المتواجةةد  فةةي البيئةةة المائيةةة 
 (.2005)الجيزاني,

  
  العضوي اليلي فةي اعلةى القنةوات مقارنةة مة  اظهرت النتائج قيما مرتفعة للياربو

( واتفقةت هةذه النتيجةة مة  دراسةة 2001بسبب طرح الفضةالت المنزليةة )رسة , بدايتها
فةةي دراسةةتيهما لنهةةر شةةط العةةرب وفروعةةه  (1998) والصةةابونجي (1983) العةةوادي
ت الةى ا  الطبيعةة الغنيةة باالحيةا  وخصوصةا الهائمةا (2001) واشار الالمةي الجانبية,

يالحةةظ مةة  نتةةائج اليةةاربو  و  تةةؤدي الةةى زيةةاد  نسةةبة المةةاد  العضةةوية فةةي الرواسةةب
العضوي اليلي في رواسب العينات المأخوذ  مة  مواقة  الدراسةة االختالفةات الواضةحة 
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 2حيث يا  ترييز المةواد العضةوية فةي رواسةب محطةة )العشةار بي  محطات الدراسة,
ممةةا يشةةير الةةى التلةةوث  بةةاقي المحطةةات,اعلةةى ممةةا سةةجل فةةي  (2و الخنةةدق 2والربةةاط

ويعزل ذلا الى موق  هاتي  القناتي  فةي مريةز مدينةة  العضوي العالي في تلا القنوات,
البصةةر  ذات اليثافةةة السةةيانية العاليةةة وهةةذا النةةوع مةة  التلةةوث يتناسةةب طرديةةا مةة  يميةةة 

دينةةة البصةةر  الفضةةالت المنزليةةة والصةةناعية الملقةةا  فةةي االفةةرع الجانبيةةة والمخترقةةة لم
العضةوي  اليلةي  التةي اشةارت الةى ا  النسةب العاليةة لليةاربو  والمرتبطة بشط العةرب

 .(Folger,1972) ويتفق ذلا م  دراسة ,تعود لطرح الفضالت المنزلية والصناعية
 

يعطي ترييب مجتم  الهائمات النباتية فير  واضحة ع  حالة االثرا  الغذائي السائد 
   . Flores & Martinze,1993 و  El-Nagar et al.,1991في المنطقة

النباتيةة االخةرل فةي  اظهرت الدراسة سياد  واضحة للدايتومات علةى بقيةة المجةامي 
 اه العراقية الداخليةـــــــــــــــذه الظاهر  في اغلب الميـــــــــــالمحطات يافة وسجلت ه
Lie et al.,1993  وMauolood et al.,1993  و  1985الزبيةةةةدي,و

 و Kassim et al.,2000 و 2001رو ,ــــــــــــةـالالمةي و اخو  1992الموسوي,
Al-Mousaw et al.,1990. 

 
سجلت بعض اجناس الهائمات النباتية وفر  في محطات الدراسة يافة ليونهةا متييفةة 

البيئةات الملوثةة عضةويا  للمعيشة في ظروف بيئية مختلفة ولهةا القةدر  علةى التحمةل فةي
 ت الهائمةةةةةات النباتيةةةةةة فةةةةةي جميةةةةة  محطةةةةات الدراسةةةةةة ممثلةةةةةة بسةةةةةياد  الجةةةةةنسويانةةةة

Oscillatoria و  Nitzschia اذ يعتبر وجود هذي  الجنسةي  دلةيال للتلةوث العضةوي 
ووفر  المغذيات ومؤشةرالحالة االثةرا  الغةذائي فةي البيئةة المائيةة اذ يعتمةد وجةود بعةض 

 ومحتواهةةةةةا مةةةةة  المغةةةةةذيات االنةةةةةواع مةةةةة  الطحالةةةةةب علةةةةةى طبيعةةةةةة البيئةةةةةة المائيةةةةةة
(Elber&Schauz,1989). يمةةةا  المزرقةةةة-ا  سةةياد  صةةةنف الطحالةةةب الخضةةةر الإ

تيو  عند ارتفاع درجة الحرار  ويذلا تزداد يثافةة الطحالةب  (Round,1973)اشار
 المزرقة المثبتة للنتروجي  بوجود مريبات عضوية. -الخضر
 

مةةة  المجموعةةةة الدايتوميةةةة تميةةةزت محطةةةات اعلةةةى القنةةةوات بتواجةةةد اعةةةداد يبيةةةر  
 :بالمقارنة م  شط العرب , وبيثافة عالية

 
Cyclotella meneguiniana 
Coconeis placentula var. 
Euglypta 
Fragillaria minuta 
Fragillaria vaucherias 
Fragillaria sp. 
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Navicula cryptoceplala ktz. 
Navicula pygmea. 

 
لفةة للهائمةات النباتيةة وطبيعةة تنوعهةا وانتشةارها وعند مالحظة تواجةد االنةواع المخت

ي منةةاطق ملوثةةة عضةةويا بدرجةةة بةةي  المحطةةات يميةة  االسةةتنتا  ا  اعةةالي القنةةوات هةة
المزرقةةة يانةةت ايثةةر مةة  الطحالةةب  -ويؤيةةد ذلةةا ا  اعةةداد الطحالةةب الخضةةر ,عاليةةة
 (Wetzel,1982;Lund,1965).الخضر
 

 و العضةوي سةائدا فةي بيئةات التلةوثييةو  Cyclotella  ا  الجةنستةت االسةتنتا  
تحةةت ظةةروف االثةةرا  الغةةذائي وعنةةد القةةا  الضةةو  علةةى االنةةواع السةةائد   فةةي القنةةوات  

امةا تواجةد  تدل على ا  المنطقة ملوثة عضةويا Cyclotella  وطبيعة الوسط لوحظ ا 
دليةةةةةل علةةةةةى ا  البيئةةةةةة المائيةةةةةة تعةةةةةاني مةةةةة  تلةةةةةوث عضةةةةةوي  Navicula النةةةةةوع

 لقد سجل هذا  النوعا  في اعةالي القنةوات و(Trigueros,2000)  ديدــــــــــــــــــش
(Al-Saad et al.,1978)امةا الجةنس Nitzschia   فانتشةار انواعةه دليةل علةى ا

 (.1998)الصابونجي, المنطقة ملوثة عضويا بنسبة عالية
 

وم  مالحظة تنوع الهائمات النباتية في محطات الدراسة نجد ا  محطة شط العةرب 
يانت اعلى في التنوع مما هو في القنةوات و هةذا يؤيةد ا  القنةوات ايثةر تلوثةا مة  ميةاه 
شط العرب حيث يعمل التلوث على خفض مؤشر التنوع. يما ا  التنةوع يتناسةب طرديةا 
 م  درجة صفا  الما  الذي يحدد يميةة الضةو  النافةذ الةى المةا  و يةؤثر بةدوره فةي نمةو

 .(Kocksick,1971) الطحالب و الهائمات النباتية
 
 

 المصادر
 

(.التلةةوث العضةةوي و تةةاثيره فةةي تنةةوع 2005الجيزاني,هنةةا  راضةةي جةةوال  ابةةراهيت)
ووفةةةةر  الهائمةةةةات فةةةةي شةةةةط العةةةةرب و قنةةةةاتي العشةةةةار و الربةةةةاط ,رسةةةةالة 

 .82ماجستير,يلية التربية / جامعة البصر , 
 

اسةب قنةاتي العشةار و (.توزي  العناصر الثقيلة فةي ميةاه رو1997الحجا ,ميية مهلهل )
الخندق المرتبطة بشط العرب  وبيا  تاثيرها علةى الطحالةب ,رسةالة ماجسةتير 

 .104,يلية العلوت /جامعة البصر , 
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(.بعةض المواصةفات الييميائيةة لميةاه شةط 2001الحلو, عبد الزهر  عبد الرسةول نعمةة)
دي العةةةرب وصةةةالحيتها لالسةةةتخدامات المختلفةةةة عنةةةد مدينةةةة البصةةةر ,مجلة وا

 .308-295(:1الرافدي  لعلوت البحار)
 

 .181(.علت المياه العذبة, 1986الحميت ,فلاير حميت ابراهيت )
 

(.دراسة بيئية ع  الطحالب )الهائمات النباتيةة(لبعض 1985الزبيدي,عبد الجليل محمد )
جنةةةوب العةةةراق ,رسةةةةالة  –منةةةاطق االهةةةوار الجنوبيةةةة القريبةةةة مةةةة  القرنةةةة 

 جامعة البصر .ماجتير,يلية العلوت/
 

(.علةةةةةت البيئةةةةةة و التلوث.يليةةةةةة التربيةةةةةة للبنات.جامعةةةةةة 2002السعدي,حسةةةةةي  علةةةةةي)
 .526بغداد.بغداد,دار اليتب و الوثائق . 

 
(.دراسةةة لمنولوجيةةة مقارنةةة لمصةةب شةةط العةةرب و قنةةا  1999السةةويج,عرفات رجةةب)

  .16جامعة البصر  ,  –الخور  . رسالة ماجستير 
 

(.الطحالةةةب القاعيةةةة يةةدليل بةةةايولوجي للتلةةةوث 1998عبةةدو)الصةةابونجي,ازهار علةةةي 
جامعةةةةة -العضةةةةوي فةةةةي شةةةةط العةةةةرب و بعةةةةض قنواتةةةةه .اطروحةةةةة ديتةةةةوراه

  .108البصر ,
 

العبيدي,عبةةةةةةةد الحميةةةةةةةد محمةةةةةةةد جةةةةةةةواد و الحلةةةةةةةو عبةةةةةةةد الزهةةةةةةةر  عبةةةةةةةد الرسةةةةةةةول 
(.التغيةةرات الشةةهرية لةةبعض االمةةالح المغذيةةة و المؤشةةرات ذات 1996نعمةةة)

ا  مواق  مختار  في مياه شط العرب .مجلة وادي الرافدي  لعلوت العالقة في ثم
 .383-365(: 2)11البحار ,

 
(.محتول الياربو  االعضوي اليلي فةي الرواسةب 1983العوادي ,هيثت محمد حمادي )

يمؤشةةر للتلةةوث العضةةوي فةةي شةةط العةةرب و افرعةةه المهمةةة المخترقةةة لمدينةةة 
  .102جامعة البصر ,-البصر .رسالة ماجستير

 
(. دراسةة لمنولوجيةة عة  شةط العةرب ونهةر 1981العيسى,صالح عبةد القةادر عبةد و )

 الخندق في جنوب العراق , رسالة ماجستير, يلية الزراعة /جامعة البصر .
 

(.دراسةةة بيئيةةة علةةى الهائمةةات النباتيةةة لةةبعض منةةاطق 1986الالمي,علةةي عبةةد الزهةةر  )
 ر, يلية العلوت /جامعة البصر .االهوار في جنوب العراق . رسالة ماجستي
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(.التاثيرات البيئيةة لةذراع الثرثةار علةى نهةر دجلةة قبةل 1998الالمي,علي عبد الزهر  )
 دخوله مدينة بغداد . اطروحة ديتوراه,يلية العلوت/الجامعة المستنصرية.

 
(.دراسة بعض خصائ  رسةوبيات قةاع ذراع الثرثةار 2001الالمي,علي عبد الزهر  )

 .104-98(:2)3ة . المجلة العلمية لمنظمة الطاقة الذرية العراقية,و نهر دجل
 

(.مسةح بيئةي لقنةا  حمةدا  احةد االفةرع الرئيسةية فةي 2002الماليي ,نعةيت شةند حمةادي )
 .43-11نهر شط العرب . رسالة ماجستير,يلية الزراعة/جامعة البصر . 

 
ب و مدينةة البصةر . (.دراسة بيئية لمصب شط العةر1992الموسوي,ندا  محمد جاست )

 .114رسالة ماجستير, جامعة البصر , 
 

(.مصةةادر التلةةوث العضةةوي فةةي الميةةاه الداخليةةة العراقيةةة 2001صةةادق علةةي) ,حسةةي 
واميانية السيطر  عليها واعاد  استخدامها .مجلةة وادي الرافةدي  لعلةوت البحةار 

(,2:)489-505. 
  

عد,حامد طالةةب و يوسف,اسةةامة نجةةاح عبةةود و النجةةار ,حةةي  حميةةد يةةريت و السةة ,حسةةي 
دراسةات علميةة اساسةية -(.شةط العةرب1991حامد والصابونجي,ازهار علي )

 .36.منشورات مريز علوت البحار,جامعة البصر . 
 

(.البيئةةةةة العراقيةةةةة المشةةةةيالت و االفةةةةاق,وزار  2004حنتةةةةوش,علي حسةةةةي  عزيةةةةز)
 .25-22البيئة, 

 
البيئيةةةة و مسةةةتويات التلةةةوث  (.دراسةةةة مقارنةةةة للخصةةةائ 2001رسةةة ,امجد يةةةاظت )

-العضةةوي فةةي ثةةالث قنةةوات رئيسةةية مةة  نهةةر شةةط العةةرب . رسةةالة ماجسةةتير
  .58جامعة البصر ,

 
عبةةةد و,عبةةةد العزيةةةز محمةةةود و العيسةةةى صةةةالح عبةةةد القةةةادر و جاسةةةت عةةةادل قاسةةةت 

(.الخصائ  الفيزيائية و الييميائية  لمياه الجز  الشمالي م  نهةر شةط 2001)
 .142-123(:3)14بصر  للعلوت الزراعية ,العرب.مجلة ال

 
(.تةةاثير التلةةوث العضةةوي علةةى البيئةةة المائيةةة ,المجلةةة 1989عبةةد المجيةةد,راف  علةةي)

 .279-224(: 2العلمية,منظمة الطاقة الذرية)
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Organic pollution sources and its effect 
on the water and phytoplankton quality in Shatt Al-Arab 

and some of its canals 
 
 

Ahmed Munther Shaker and Azhar A. Al-Saboonchi 
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College of Agriculture – University of Basrah 

Basrah - IRAQ 
 
 
Summary 

 
Study performed to identify biological pollution level for 

seven selected sites on Shatt Al-Arab river and some its 
main canals passing through mid town. 

 
Sources of biological pollution and its effects on some 

chemical properties of water, plankton qualitative and 
quantitative were specified. 

 
Average air temp.was (29°C) and water temp. was (21°C) 

. PH within the alkalinity and between (7.2-7.8) .Salinity vary 
from (5.18-7.11) in Shatt Al-Arab and Rybat canal 
respectively. 

 
Dissolved oxygen concentration was vary during study 

period between (0.8-0.6) mg/ltr. For Shatt Al-Arab and 
Rybat2 canal resp. 

 
BOD shows different values during study period for 

different points and the average vary between 3.6 mg/ltr. for 
Shatt Al-Arab as the lowest value and 24.7 mg/ltr. for canals 
as the highest value. 
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Total biological carbon values vary between 11.7 and 1.96 

mg/gr. for Rybat 2 canal and Shatt Al-Arab sedimentation 
resp. 

 
Diatoms  shows clear abundantment in all stations and 

cyclotella was abundant in biologically polluted environments 
compared with Shatt Al-Arab river water .Also canals show 
increase in numbers of Blue - green algae especially 
Oscillatoria . 

 
From biological diversity results , Shatt Al-Arab bio record 

highest value compared with canals which insure that canals 
were more polluted than Shatt Al-Arab river water , since 
biological pollution reduce biological diversity index 


