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دراسة تأثیر التسربات النفطیة على نوعیة المیاه السطحیة

١رند رافع أحمد
٣عبدالغني زیدان خلفو٢أسامة جّسام محمد‘ 

العراق ‘ تكریت‘جامعھ تكریت‘ البیئیةقسم الھندسة١,٢,٣

٢٠١٧نوفمبر٣٠قبول،  ٢٠١٧أكتوبر٢٨:استالم

الخالصة
لذلك فان الحفاظ علیھا من مختلف ، وء المدن وازدھارھا قدیما وحدیثاالعنصر االساسي لتكوین المجتمعات ونشان المیاه ھي 

تھدف الدراسة الى .تلبي احتیاجات االنسان المختلفةالملوثات تعد من العملیات المھمة لضمان الحصول على میاه صحیة وامنیة 
ى ثمانیة عوامل ھي شملت الدراسة عل. میاه نھر دجلة ضمن منطقة الدراسةة معرفة مدى تأثیر التسربات النفطیة على نوعی

، المواد الصلبة یة الكھربائیة، العكورة، العسرة، التوصیل، المواد الصلبةالذائبة الكلیةpH، الدالة الحامضیة درجة الحرارة(
وصات ان قیم وتركیزات جمیع ھذه العوامل قد حیث اظھرت نتائج الفح) نیسان ١٠شباط الى ٢٠(وللفترة ) ، الكلوریداتلقةالعا

عوامل سلبا على نوعیة حیث یؤثر ارتفاع قیم ھذه ال، قد انخفضتpHارتفعت بعد التسرب النفطي عدا قیمة الدالة الحامضیة 
وكذلك المشاكل ، السماك والطیور واالحیاء المائیةباإلضافة الى المشاكل البیئیة حیث یؤدي التسرب النفطي الى قتل ا، میاه النھر

التي تعانیھا محطات االسالة نتیجة التسرب النفطي حیث یؤدي ذلك الى عجز فالتر التصفیة عن معالجة البقع الزیتیة 
.مل طیل فترة التسربواستخالصھا من میاه الشرب مما یؤدي الى توقف محطات االسالة عن الع

میاه النھر   ‘التلوث النفطي‘التلوث البیئي‘النفطیةالتسربات:الكلمات المفتاحیة

المقدمة
التسربات النفطیة ھي عملیة اطالق للسوائل 
الھیدروكربونیة البترولیة في البیئة وتمثل شكالً من اشكال 

انسكاب النفط في اي بیئة التلوث وھذا المصطلح یشیر الى 
یستغرق تنظیف النفایات النفطیة شھوراً او حتى مائیة و
.سنوات

ا التلوث ھو كل ما یؤثر في جمیع عناصر البیئة بما فیھ
النباتات والحیوانات و االنسان و كذلك كل ما یؤثر في تركیب 

مثل الھواء والتربة والبحیرات (العناصر الطبیعیة غیر الحیة 
).والبحار

والتلوث النھري ھو ادخال المادة او الطاقة الى البیئة 
النھریة بواسطة االنسان بصورة مباشرة او غیر مباشرة 

ار ویتركب من خلیط معقدة والنفط سائل اسود مائل لالخضر
من المواد الھیدروكربونیة والتي تتركب اساساً من الكربون 
والھیدروجین وتختلف الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة 
والحیاتیة للنفط باختالف انواعھ فبعضھ ثقیل ولزج و یحوي 
اعداداً كبیرة من ذرات الكربون وبعضھ االخر خفیف یحوي 

ذرات الكربون كما ان نسبة الكبریت فیھ اعداداً اقل نسبیاً من 
.تختلف من نوع ألخر

Collocott and(، فیعرفھ مثال التلوث البیئي باختصار
Dobson ,1984( في القاموس العلمي للعلوم والتقنیة ھو

ادخال أي شيء في البیئة كریھ على النفساو غیر سارمن شانھ 
ناتج عن ان یؤذي ویضر بمظاھر الحیاة المختلفة ویكون 

ن عجز االنسان عن السیطرة على التأثیرات الجانبیة الناتجة م
او ما تخلفھ المظاھر ، او التجارب العلمیة، الصناعات

,Cadle(.ولقد عَرف .االجتماعیة  مصطلح التلوث ) 1993
:البیئي في موسوعة جرولیر الدولیة یشار الیھ بما یلي 

التلوث البیئي ھو أي مادة او طاقة تطلق في الماء او التربة "
او الھواء لفترة او مدة طویلة من شانھا ان تؤذي  او تضر 

او تقلل من جودة او قیمة الحیاة ، بالتوازن البیئي في االرض 
."

االحیدب (تقسیم التلوث البیئي الى ما یلى یمكن
):٤٩:ص، م ٢٠٠٣،ھجري١٤٢٤،
التلوث الغذائي   - ٣التلوث المائي   -٢التلوث الھوائي   - ١
التلوث –٦التلوث المعدني     - ٥التلوث النفطي  - ٤

-٩التلوث الفیزیائي  -٨التلوث الكیمیائي  -٧البایولوجي  
ان .التلوث الضوئي -١١لصوتي  التلوث ا-١٠تلوث التربة   

انتشار النفط على سطح الماء بشكل طبقة تجعل منھ ماء غیر 
صالح لالستخدام البشري وذلك لتكون طبقة تمنع التبادل 
الغازي كما یمنع وصول الضوء الكافي للھوائم النباتیة مما 
یسبب خلل في السلسلة الغذائیة وھذا یؤدي الى انخفاض حاد 

مكي كما یؤدي تدفق النفط الى تلوث المیاه في المخزون الس
الجوفیة خاصة عندما تكون تكوینات التربة شدیدة النفاذیة مما 
یجعل من السھل تسرب النفط الى ھذه التكوینات خاصة 

.بمصاحبة میاه االمطار
:ن التسربات النفطیة في المیاه ھيومن اھم الطرق للتخلص م

:الطریقة المیكانیكیة وتقسم الى- ١
.استخدام الحواجز الطافیة- ا

.استعمال المواد الماصة التي تعرقل حركة البقعة- ب
استعمال طریقة االمتصاص بواسطة اجھزة خاصة تمتص -ج

.البقع النفطیة
استعمال اجھزة تقوم بقشط طبقة النفط السمیكة الطافیة على -د

.سطح المیاه
الطریقة الكیمیائیة     - ٢
المكافحة البیولوجیة - ٣

ومن طرق المعالجة االخرى 
بإمكانھ ان یقلل النفط في المیاه اذا استخدم بشكل : الحرق- ٤

.صحیح 
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التأریخ باالیام

قبل بعد

في بعض الحاالت التخفیف الطبیعي : االنتظار والمشاھدة- ٥
یمكن ان یكون اكثر مالئمة و خصوصاً في االراضي 

.الرطبة
,Pesce  and Wunderlin(قام الباحثان  2000 (

یاه لتقییم التأثیرات السلبیة الناتجة عن باستعمال مؤشر الم
على نوعیة میاه Cordobaطرح میاه المجاري في مدینة 

.في االرجنتینsuquiaنھر
Pratrick(قام  et al., باستخدام مؤشر نوعیة المیاه ) 2005

ذكر فضیل .في تشیليChillanلغرض تقییم نوعیة میاه نھر 
تسییر مخاطر الصحة العامة والسالمة البیئیة (في مصدره 

یلحق اضراراً بالنظام البیئي  ان التلوث النفطي) 2008
وھذا التلوث ناجم ، ینقص من قدرتھ على توفیر حیاة صحیةو

عن سلوك االنسان في سعیھ إلشباع نھمھ المادي باقل جھد 
لى بیئتھ كمصدر ممكن االمر الذي یجعلھ یكشف عن تطفلھ ع

عرف العالم . للموارد المادیة وكوعاء إللقاء مخلفاتھ و نفایاتھ
عدة حوادث للتسرب النفطي وفي مناطق متعددة  اال ان اكبر 

حیث خلّف ٢٠١٠حادث وقع كان في خلیج المكسیك عام 
عاني منھا حتى ھذه الساعة كوارث ال تزال الحیاة المائیة ت

).٢٠١٣، حدادي(
:لدراسةالھدف من ا

.  دراسة نوعیة میاه نھر دجلة ضمن منطقة الدراسة-١
دراسة تأثیر التسربات النفطیة على خواص المیاه - ٢

. الجاریة لنھر دجلة ضمن  منطقة الدراسة
مقارنة النتائج للخصائص قبل وبعد التسرب في - ٣

سبیل معرفة مدى تأثیره السلبي على خصائص 
.میاه النھر

:المواد وطرائق العمل
الوقت الذي اجریت فیھ الدراسة لم یكن ھنالك أي وجود في 

ألي تسربات نفطیة في منطقة الدراسة وذلك بسبب توقف 
منشأة مصفاة بیجي عن العمل وكذلك توقف عملیات ضخ 

جلة بسبب اثار النفط عبر االنابیب النفطیة العابر لنھر د
لذلك فقد تم عمل واقع افتراضي بسیط . االعمال االرھابیة

مكشوف من ) لتر١٥(عمل خزان بالستیكي سعة عبر
االعلى یتم ملئھ بماء العینة المأخوذ من نھر دجلة ویتم اجراء 
الفحوصات المختبریة بعد ذلك تضاف كمیة من النفط الخام 

المختبریة مرة اخرى بعد الیھ ویتم اجراء الفحوصات
حیث تم اوال تحدید النقاط المرغوب اخذ العینات . االضافة

ثم اخذت العینة من ماء النھر بواسطة حاویھ ) ماء النھر(نھا م
لتر مغلقھ بأحكام لمراعاة عدم تغیر اھم ٢٥بالستیكیة سعھ 

الخواص لحین نقلھا الى المختبر لغرض اجراء الفحوصات 
المختبریة علیھا وبعد اجراء الفحوصات على العینة یتم نقلھا 

نھر لیكون ضمن المثبت بالقرب من ال) لتر١٥(لحوض سعھ 
الظروف البیئیة للنھر الذي تعرض للتلوث من حیث درجھ 
الحرارة والرطوبة وسرعھ الریاح وغیرھا أي ضمن 
الظروف الطبیعیة للنھر ثم تم اضافھ نموذج الزیت والذي تم 

عجیل وعالس وھي اقرب نقطھ (الحصول علیھ من حقول 
العینة منھا للتسربات النفطیة للنھر في حال حدوثھا لذا تم اخذ

تم اضافة النفط ) لتر١ونقلھا بواسطھ عبوه بالستیكیة سعھ 
بواسطھ ماصھ مدرجھ خاصھ ألخذ عینات النفط الخاموتركھ 
لمده اسبوع  لمعرفھ مدى تغیر مواصفات المیاه بعد التلوث 

النفطي الذي طرأ علیھ من خالل اجراء الفحوصات المختبریة 
.على العینة

الحصول على افضل النتائج التحلیلیة بغیة : جمع العینات
ولكي تمتثل  العینات المأخوذة لإلجراءات المتعلقة بالتحلیالت 
الكیماویة والفیزیائیة الالزمة فقد روعي الدقة في عملیة جمع 

) عندما كانت الحالة تتطلب الحفظ(العینات ونقلھا وحفظھا 
لى بحیث ال تتعرض الى الفساد او الى التلوث قبل وصولھا ا

.المختبر
ان العینات یجب ان تؤخذ من نھر : فحص العینات- ١

ئة في ھندسة البیئة دجلة و تفحص في مختبر البی
.بجامعة تكریت

ان : مواقع اخذ العینات والفترة الزمنیة إلخذھا- ٢
العینات كانت تؤخذ من نھر دجلة عند مأخذ المیاه 

ذ لمحطة اسالة ناحیة الحجاج كنقطة اولى ومأخ
وكانت العینات ، ة تكریت كنقطة ثانیةاسالة جامع

تؤخذ مرتین في االسبوع من االماكن المذكورة 
).نیسان١٠شباط الى ٢٠( اعاله وللفترة الزمنیة 

:النتائج والمناقشة
یمكن مناقشة تأثیر ، من خالل النتائج التي ظھرت لنا

: راستھا على نوعیة المیاه كما یليالعوامل التي تمت د
:درجة الحرارة

نالحظ أن قیم درجات الحرارة قد ) ١(من خالل الشكل
وذلك بسبب تغیر المناخ واحوال ) ٢٥.٢- ١٠(بدأتباالزدیاد

وان ) نیسان١٠شباط الى ٢٠(الطقس خالل فترة الدراسة 
التباین في درجات الحرارة یعتمد على درجة حرارة الجو 
والضغط الجوي والریاح وكانت درجة حرارة الماء الخام 

وان ، د على درجة حرارة الجو والضغط الجوي  والریاحتعتم
ة حرارة الماء بعد االضافة السبب في االرتفاع النسبي لدرج

اللون االسود او الداكن الممتص ألشعة الشمس وكذلك ، سببھ
الطبقة التي یكونھا النفط على سطح الماء والتي تؤدي الى 

.عزلھ عن الھواء

.یبین قیم درجات الحرارة للماء قبل وبعد اضافة النفط)١(شكل
):pH(الدالة الحامضیة

نالحظ بان ھناك تباین في قیم ) ٢(من خالل الشكل رقم 
pHالدالة الحامضیة ونستنتج من خالل القراءات ان قیم 

وذلك بسبب ان ) ٧اكبر من (كانت تمیل الى القاعدیة الطفیفة
" كانت تتمثل بالتربة الكلسیة نوع التربة في منطقة الدراسة

التي تعد احد اھم المسببات " وجود كربونات الكالسیوم
وكذلك الحظنا ان قیم . الرئیسیة في زیادة قیم الدالة الحامضیة

Journal of Environmental Studies [JES] 2017. 17: 43-48

44

التأریخ باالیام

في بعض الحاالت التخفیف الطبیعي : االنتظار والمشاھدة- ٥
یمكن ان یكون اكثر مالئمة و خصوصاً في االراضي 

.الرطبة
,Pesce  and Wunderlin(قام الباحثان  2000 (

یاه لتقییم التأثیرات السلبیة الناتجة عن باستعمال مؤشر الم
على نوعیة میاه Cordobaطرح میاه المجاري في مدینة 

.في االرجنتینsuquiaنھر
Pratrick(قام  et al., باستخدام مؤشر نوعیة المیاه ) 2005

ذكر فضیل .في تشیليChillanلغرض تقییم نوعیة میاه نھر 
تسییر مخاطر الصحة العامة والسالمة البیئیة (في مصدره 

یلحق اضراراً بالنظام البیئي  ان التلوث النفطي) 2008
وھذا التلوث ناجم ، ینقص من قدرتھ على توفیر حیاة صحیةو

عن سلوك االنسان في سعیھ إلشباع نھمھ المادي باقل جھد 
لى بیئتھ كمصدر ممكن االمر الذي یجعلھ یكشف عن تطفلھ ع

عرف العالم . للموارد المادیة وكوعاء إللقاء مخلفاتھ و نفایاتھ
عدة حوادث للتسرب النفطي وفي مناطق متعددة  اال ان اكبر 

حیث خلّف ٢٠١٠حادث وقع كان في خلیج المكسیك عام 
عاني منھا حتى ھذه الساعة كوارث ال تزال الحیاة المائیة ت

).٢٠١٣، حدادي(
:لدراسةالھدف من ا

.  دراسة نوعیة میاه نھر دجلة ضمن منطقة الدراسة-١
دراسة تأثیر التسربات النفطیة على خواص المیاه - ٢

. الجاریة لنھر دجلة ضمن  منطقة الدراسة
مقارنة النتائج للخصائص قبل وبعد التسرب في - ٣

سبیل معرفة مدى تأثیره السلبي على خصائص 
.میاه النھر

:المواد وطرائق العمل
الوقت الذي اجریت فیھ الدراسة لم یكن ھنالك أي وجود في 

ألي تسربات نفطیة في منطقة الدراسة وذلك بسبب توقف 
منشأة مصفاة بیجي عن العمل وكذلك توقف عملیات ضخ 

جلة بسبب اثار النفط عبر االنابیب النفطیة العابر لنھر د
لذلك فقد تم عمل واقع افتراضي بسیط . االعمال االرھابیة

مكشوف من ) لتر١٥(عمل خزان بالستیكي سعة عبر
االعلى یتم ملئھ بماء العینة المأخوذ من نھر دجلة ویتم اجراء 
الفحوصات المختبریة بعد ذلك تضاف كمیة من النفط الخام 

المختبریة مرة اخرى بعد الیھ ویتم اجراء الفحوصات
حیث تم اوال تحدید النقاط المرغوب اخذ العینات . االضافة

ثم اخذت العینة من ماء النھر بواسطة حاویھ ) ماء النھر(نھا م
لتر مغلقھ بأحكام لمراعاة عدم تغیر اھم ٢٥بالستیكیة سعھ 

الخواص لحین نقلھا الى المختبر لغرض اجراء الفحوصات 
المختبریة علیھا وبعد اجراء الفحوصات على العینة یتم نقلھا 

نھر لیكون ضمن المثبت بالقرب من ال) لتر١٥(لحوض سعھ 
الظروف البیئیة للنھر الذي تعرض للتلوث من حیث درجھ 
الحرارة والرطوبة وسرعھ الریاح وغیرھا أي ضمن 
الظروف الطبیعیة للنھر ثم تم اضافھ نموذج الزیت والذي تم 

عجیل وعالس وھي اقرب نقطھ (الحصول علیھ من حقول 
العینة منھا للتسربات النفطیة للنھر في حال حدوثھا لذا تم اخذ

تم اضافة النفط ) لتر١ونقلھا بواسطھ عبوه بالستیكیة سعھ 
بواسطھ ماصھ مدرجھ خاصھ ألخذ عینات النفط الخاموتركھ 
لمده اسبوع  لمعرفھ مدى تغیر مواصفات المیاه بعد التلوث 

النفطي الذي طرأ علیھ من خالل اجراء الفحوصات المختبریة 
.على العینة

الحصول على افضل النتائج التحلیلیة بغیة : جمع العینات
ولكي تمتثل  العینات المأخوذة لإلجراءات المتعلقة بالتحلیالت 
الكیماویة والفیزیائیة الالزمة فقد روعي الدقة في عملیة جمع 

) عندما كانت الحالة تتطلب الحفظ(العینات ونقلھا وحفظھا 
لى بحیث ال تتعرض الى الفساد او الى التلوث قبل وصولھا ا

.المختبر
ان العینات یجب ان تؤخذ من نھر : فحص العینات- ١

ئة في ھندسة البیئة دجلة و تفحص في مختبر البی
.بجامعة تكریت

ان : مواقع اخذ العینات والفترة الزمنیة إلخذھا- ٢
العینات كانت تؤخذ من نھر دجلة عند مأخذ المیاه 

ذ لمحطة اسالة ناحیة الحجاج كنقطة اولى ومأخ
وكانت العینات ، ة تكریت كنقطة ثانیةاسالة جامع

تؤخذ مرتین في االسبوع من االماكن المذكورة 
).نیسان١٠شباط الى ٢٠( اعاله وللفترة الزمنیة 

:النتائج والمناقشة
یمكن مناقشة تأثیر ، من خالل النتائج التي ظھرت لنا

: راستھا على نوعیة المیاه كما یليالعوامل التي تمت د
:درجة الحرارة

نالحظ أن قیم درجات الحرارة قد ) ١(من خالل الشكل
وذلك بسبب تغیر المناخ واحوال ) ٢٥.٢- ١٠(بدأتباالزدیاد

وان ) نیسان١٠شباط الى ٢٠(الطقس خالل فترة الدراسة 
التباین في درجات الحرارة یعتمد على درجة حرارة الجو 
والضغط الجوي والریاح وكانت درجة حرارة الماء الخام 

وان ، د على درجة حرارة الجو والضغط الجوي  والریاحتعتم
ة حرارة الماء بعد االضافة السبب في االرتفاع النسبي لدرج

اللون االسود او الداكن الممتص ألشعة الشمس وكذلك ، سببھ
الطبقة التي یكونھا النفط على سطح الماء والتي تؤدي الى 

.عزلھ عن الھواء

.یبین قیم درجات الحرارة للماء قبل وبعد اضافة النفط)١(شكل
):pH(الدالة الحامضیة

نالحظ بان ھناك تباین في قیم ) ٢(من خالل الشكل رقم 
pHالدالة الحامضیة ونستنتج من خالل القراءات ان قیم 

وذلك بسبب ان ) ٧اكبر من (كانت تمیل الى القاعدیة الطفیفة
" كانت تتمثل بالتربة الكلسیة نوع التربة في منطقة الدراسة

التي تعد احد اھم المسببات " وجود كربونات الكالسیوم
وكذلك الحظنا ان قیم . الرئیسیة في زیادة قیم الدالة الحامضیة
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في بعض الحاالت التخفیف الطبیعي : االنتظار والمشاھدة- ٥
یمكن ان یكون اكثر مالئمة و خصوصاً في االراضي 

.الرطبة
,Pesce  and Wunderlin(قام الباحثان  2000 (

یاه لتقییم التأثیرات السلبیة الناتجة عن باستعمال مؤشر الم
على نوعیة میاه Cordobaطرح میاه المجاري في مدینة 

.في االرجنتینsuquiaنھر
Pratrick(قام  et al., باستخدام مؤشر نوعیة المیاه ) 2005

ذكر فضیل .في تشیليChillanلغرض تقییم نوعیة میاه نھر 
تسییر مخاطر الصحة العامة والسالمة البیئیة (في مصدره 

یلحق اضراراً بالنظام البیئي  ان التلوث النفطي) 2008
وھذا التلوث ناجم ، ینقص من قدرتھ على توفیر حیاة صحیةو

عن سلوك االنسان في سعیھ إلشباع نھمھ المادي باقل جھد 
لى بیئتھ كمصدر ممكن االمر الذي یجعلھ یكشف عن تطفلھ ع

عرف العالم . للموارد المادیة وكوعاء إللقاء مخلفاتھ و نفایاتھ
عدة حوادث للتسرب النفطي وفي مناطق متعددة  اال ان اكبر 

حیث خلّف ٢٠١٠حادث وقع كان في خلیج المكسیك عام 
عاني منھا حتى ھذه الساعة كوارث ال تزال الحیاة المائیة ت

).٢٠١٣، حدادي(
:لدراسةالھدف من ا

.  دراسة نوعیة میاه نھر دجلة ضمن منطقة الدراسة-١
دراسة تأثیر التسربات النفطیة على خواص المیاه - ٢

. الجاریة لنھر دجلة ضمن  منطقة الدراسة
مقارنة النتائج للخصائص قبل وبعد التسرب في - ٣

سبیل معرفة مدى تأثیره السلبي على خصائص 
.میاه النھر

:المواد وطرائق العمل
الوقت الذي اجریت فیھ الدراسة لم یكن ھنالك أي وجود في 

ألي تسربات نفطیة في منطقة الدراسة وذلك بسبب توقف 
منشأة مصفاة بیجي عن العمل وكذلك توقف عملیات ضخ 

جلة بسبب اثار النفط عبر االنابیب النفطیة العابر لنھر د
لذلك فقد تم عمل واقع افتراضي بسیط . االعمال االرھابیة

مكشوف من ) لتر١٥(عمل خزان بالستیكي سعة عبر
االعلى یتم ملئھ بماء العینة المأخوذ من نھر دجلة ویتم اجراء 
الفحوصات المختبریة بعد ذلك تضاف كمیة من النفط الخام 

المختبریة مرة اخرى بعد الیھ ویتم اجراء الفحوصات
حیث تم اوال تحدید النقاط المرغوب اخذ العینات . االضافة

ثم اخذت العینة من ماء النھر بواسطة حاویھ ) ماء النھر(نھا م
لتر مغلقھ بأحكام لمراعاة عدم تغیر اھم ٢٥بالستیكیة سعھ 

الخواص لحین نقلھا الى المختبر لغرض اجراء الفحوصات 
المختبریة علیھا وبعد اجراء الفحوصات على العینة یتم نقلھا 

نھر لیكون ضمن المثبت بالقرب من ال) لتر١٥(لحوض سعھ 
الظروف البیئیة للنھر الذي تعرض للتلوث من حیث درجھ 
الحرارة والرطوبة وسرعھ الریاح وغیرھا أي ضمن 
الظروف الطبیعیة للنھر ثم تم اضافھ نموذج الزیت والذي تم 

عجیل وعالس وھي اقرب نقطھ (الحصول علیھ من حقول 
العینة منھا للتسربات النفطیة للنھر في حال حدوثھا لذا تم اخذ

تم اضافة النفط ) لتر١ونقلھا بواسطھ عبوه بالستیكیة سعھ 
بواسطھ ماصھ مدرجھ خاصھ ألخذ عینات النفط الخاموتركھ 
لمده اسبوع  لمعرفھ مدى تغیر مواصفات المیاه بعد التلوث 

النفطي الذي طرأ علیھ من خالل اجراء الفحوصات المختبریة 
.على العینة

الحصول على افضل النتائج التحلیلیة بغیة : جمع العینات
ولكي تمتثل  العینات المأخوذة لإلجراءات المتعلقة بالتحلیالت 
الكیماویة والفیزیائیة الالزمة فقد روعي الدقة في عملیة جمع 

) عندما كانت الحالة تتطلب الحفظ(العینات ونقلھا وحفظھا 
لى بحیث ال تتعرض الى الفساد او الى التلوث قبل وصولھا ا

.المختبر
ان العینات یجب ان تؤخذ من نھر : فحص العینات- ١

ئة في ھندسة البیئة دجلة و تفحص في مختبر البی
.بجامعة تكریت

ان : مواقع اخذ العینات والفترة الزمنیة إلخذھا- ٢
العینات كانت تؤخذ من نھر دجلة عند مأخذ المیاه 

ذ لمحطة اسالة ناحیة الحجاج كنقطة اولى ومأخ
وكانت العینات ، ة تكریت كنقطة ثانیةاسالة جامع

تؤخذ مرتین في االسبوع من االماكن المذكورة 
).نیسان١٠شباط الى ٢٠( اعاله وللفترة الزمنیة 

:النتائج والمناقشة
یمكن مناقشة تأثیر ، من خالل النتائج التي ظھرت لنا

: راستھا على نوعیة المیاه كما یليالعوامل التي تمت د
:درجة الحرارة

نالحظ أن قیم درجات الحرارة قد ) ١(من خالل الشكل
وذلك بسبب تغیر المناخ واحوال ) ٢٥.٢- ١٠(بدأتباالزدیاد

وان ) نیسان١٠شباط الى ٢٠(الطقس خالل فترة الدراسة 
التباین في درجات الحرارة یعتمد على درجة حرارة الجو 
والضغط الجوي والریاح وكانت درجة حرارة الماء الخام 

وان ، د على درجة حرارة الجو والضغط الجوي  والریاحتعتم
ة حرارة الماء بعد االضافة السبب في االرتفاع النسبي لدرج

اللون االسود او الداكن الممتص ألشعة الشمس وكذلك ، سببھ
الطبقة التي یكونھا النفط على سطح الماء والتي تؤدي الى 

.عزلھ عن الھواء

.یبین قیم درجات الحرارة للماء قبل وبعد اضافة النفط)١(شكل
):pH(الدالة الحامضیة

نالحظ بان ھناك تباین في قیم ) ٢(من خالل الشكل رقم 
pHالدالة الحامضیة ونستنتج من خالل القراءات ان قیم 

وذلك بسبب ان ) ٧اكبر من (كانت تمیل الى القاعدیة الطفیفة
" كانت تتمثل بالتربة الكلسیة نوع التربة في منطقة الدراسة

التي تعد احد اھم المسببات " وجود كربونات الكالسیوم
وكذلك الحظنا ان قیم . الرئیسیة في زیادة قیم الدالة الحامضیة
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pHشباط٢٠(للماء الخام قد بدأت باالزدیاد في الفترة -
وذلك بسبب ھطول االمطار ) ٨.٧(لتصل الى )  اذار١٣

جلة مما ادى الى زیادة انجراف وحدوث فیضان في نھر د
السیول في النھر حیث یؤدي ھذا الى زیادة القاعدیة وبالتالي 

ثم بدأت بعد ذلك باالنخفاض تدریجیاً ،pHارتفاع في قیم 
وان االنخفاض الذي حصل على . حتى نھایة فترة الدراسة

قیمھ الرقم الھیدروجیني بعد اضافة النفط سببھ الحامضیة 
).Concawe,2004(،یتصف بھا النفط الخامالتي النسبیة 

.یبین قیم الدالة الحامضیة للمیاه قبل وبعد اضافة النفط)٢(شكل 
):(TDSالمواد الصلبة الذائبة الكلیة 

ان قیم المواد الصلبة الذائبة الكلیة ) ٣(نالحظ من الشكل 
)TDS (قد بدأت باالزدیاد خالل الفترة)شباط الى ٢٠

بالنسبة للماء الخام وذلك بسبب تأثیر ھطول االمطار )اذار٢٠
الغزیرة االمر الذي ادى الى اذابة بعض الترب المحیطة بنھر 

ثم عادت ، دجلة والتي تحتوي على بعض االمالح والمعادن
وذلك بسبب تناقص ،ص تدریجیاً حتى نھایة فترة البحثتتناق

) TDS(كمیات ھطول االمطاروان االرتفاع النسبي في قیم 
بعد اضافة النفط یعود الى وجود كمیات كبیرة من المواد 
الراتنجیة واالسفلتیة في تركیب النفط الخام وھذا الذي یعكس 
لونھ البني الغامق حتى اللون االسود الحتوائھ على نسبة عالیة 
من االسفلت والمركبات الالعضویة مثل الفلزات والمعادن 

.اضافة الى كثافتھ العالیة

.للمیاه قبل وبعد اضافة النفط(TDS)یبین تراكیز)٣(شكل
: التوصیلیة الكھربائیة
نالحظ بان قیم ، الموضح ادناه) ٤(من خالل الشكل

التوصیلیة الكھربائیة للماء الخام قد بدئت باالزدیاد في بدایة 
بسبب زیادة درجة ) اذار٢شباط الى ٢٠(فترة الدراسة

الحرارة حیث ان قیم التوصیلیة الكھربائیة تتناسب طردیاً مع 

ھر دجلة وكذلك ارتفاع منسوب المیاه لن، قیم درجات الحرارة
بسبب ھطول االمطار مما ادى الى ارتفاع قیم المواد الصلبة 

. الذائبة الكلیة حیث تؤثر طرداً على قیم التوصیلیة الكھربائیة
بعد ذلك استقرت قیم التوصیلیة الكھربائیة حتى نھایة فترة 
البحث وقد عملت على ھذه األستقراریَة  كل من انخفاض قیم 

)TDS" ( ر نسبیاً ھطول االمطابسبب انخفاضكمیات "
اما الزیادة الحاصلة في قیم . وارتفاع درجات الحرارة

التوصیلیة الكھربائیة بعد أضافة النفط فكانت بسبب رفع النفط 
.لدرجة حرارة الماء وقیم المواد الصلبة الذائبة الكلیة كذلك

.یبین قیم التوصیلیة الكھربائیة للمیاه قبل وبعد اضافة النفط)٤(شكل
: العسرة الكلیة

الموضح ادناه نالحظ ان قیم العسرة ) ٥(من خالل الشكل 
)اذار٢٠الى ٢(الكلیة للماء الخام قد ازدادت خالل الفترة

زیادة ملحوظة وذلك بسبب ارتفاع منسوب الماء وكذلك 
نتیجة ھطول االمطار الغزیرة سرعة جریان الماء لنھر دجلة 

)كربونات الكالسیوم(مما یؤدي الى جرف الترب الكلسیة 
الموجودة على جانبي ) كبریتات الكالسیوم(والترب الجبسیة

بعد ذلك بدأت بالتناقص . النھر مما ادى الى الزیادة المذكورة
تدریجیاً حتى نھایة فترة الدراسة بسبب تناقص كمیات ھطول 

.االمطار
بالنسبة للزیادة النسبیة الحاصلة في قیم العسرة على اما 

طول فترة الدراسة بعد اضافة النفط فسببھا احتواء النفط على 
مركبات ھیدروكربونیة مشبعة قلیلة النشاط مثل المیثان 

زات في درجات الحرارة والبروبان والبیوتان وھي غا
وكذلك احتوائھ على بعض الفلزات كالنیكل ،االعتیادیة

وكذلك احتوائھ على سالسل من المركبات ، لكادمیوموا
اتیة التي تعمل على زیادة الكبریتیة والنتروجینیةواالروم

.  العسرة

.یبین تراكیز العسرة الكلیة للمیاه قبل وبعد اضافة النفط)٥(شكل 

Journal of Environmental Studies [JES] 2017. 17: 43-48

45

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

ضیة
حام

 ال
الة

الد

التاریخ باالیام

قبل بعد

التاریخ باالیام

0
200
400
600
800

لیة
الك

بة 
ذائ

 ال
لبة

ص
 ال

واد
الم

)
رام

ملغ
/

تر
ل

(

التاریخ باالیام

قبل بعد

التاریخ باالیام

بعد

pHشباط٢٠(للماء الخام قد بدأت باالزدیاد في الفترة -
وذلك بسبب ھطول االمطار ) ٨.٧(لتصل الى )  اذار١٣

جلة مما ادى الى زیادة انجراف وحدوث فیضان في نھر د
السیول في النھر حیث یؤدي ھذا الى زیادة القاعدیة وبالتالي 

ثم بدأت بعد ذلك باالنخفاض تدریجیاً ،pHارتفاع في قیم 
وان االنخفاض الذي حصل على . حتى نھایة فترة الدراسة

قیمھ الرقم الھیدروجیني بعد اضافة النفط سببھ الحامضیة 
).Concawe,2004(،یتصف بھا النفط الخامالتي النسبیة 

.یبین قیم الدالة الحامضیة للمیاه قبل وبعد اضافة النفط)٢(شكل 
):(TDSالمواد الصلبة الذائبة الكلیة 

ان قیم المواد الصلبة الذائبة الكلیة ) ٣(نالحظ من الشكل 
)TDS (قد بدأت باالزدیاد خالل الفترة)شباط الى ٢٠

بالنسبة للماء الخام وذلك بسبب تأثیر ھطول االمطار )اذار٢٠
الغزیرة االمر الذي ادى الى اذابة بعض الترب المحیطة بنھر 

ثم عادت ، دجلة والتي تحتوي على بعض االمالح والمعادن
وذلك بسبب تناقص ،ص تدریجیاً حتى نھایة فترة البحثتتناق

) TDS(كمیات ھطول االمطاروان االرتفاع النسبي في قیم 
بعد اضافة النفط یعود الى وجود كمیات كبیرة من المواد 
الراتنجیة واالسفلتیة في تركیب النفط الخام وھذا الذي یعكس 
لونھ البني الغامق حتى اللون االسود الحتوائھ على نسبة عالیة 
من االسفلت والمركبات الالعضویة مثل الفلزات والمعادن 

.اضافة الى كثافتھ العالیة

.للمیاه قبل وبعد اضافة النفط(TDS)یبین تراكیز)٣(شكل
: التوصیلیة الكھربائیة
نالحظ بان قیم ، الموضح ادناه) ٤(من خالل الشكل

التوصیلیة الكھربائیة للماء الخام قد بدئت باالزدیاد في بدایة 
بسبب زیادة درجة ) اذار٢شباط الى ٢٠(فترة الدراسة

الحرارة حیث ان قیم التوصیلیة الكھربائیة تتناسب طردیاً مع 

ھر دجلة وكذلك ارتفاع منسوب المیاه لن، قیم درجات الحرارة
بسبب ھطول االمطار مما ادى الى ارتفاع قیم المواد الصلبة 

. الذائبة الكلیة حیث تؤثر طرداً على قیم التوصیلیة الكھربائیة
بعد ذلك استقرت قیم التوصیلیة الكھربائیة حتى نھایة فترة 
البحث وقد عملت على ھذه األستقراریَة  كل من انخفاض قیم 

)TDS" ( ر نسبیاً ھطول االمطابسبب انخفاضكمیات "
اما الزیادة الحاصلة في قیم . وارتفاع درجات الحرارة

التوصیلیة الكھربائیة بعد أضافة النفط فكانت بسبب رفع النفط 
.لدرجة حرارة الماء وقیم المواد الصلبة الذائبة الكلیة كذلك

.یبین قیم التوصیلیة الكھربائیة للمیاه قبل وبعد اضافة النفط)٤(شكل
: العسرة الكلیة

الموضح ادناه نالحظ ان قیم العسرة ) ٥(من خالل الشكل 
)اذار٢٠الى ٢(الكلیة للماء الخام قد ازدادت خالل الفترة

زیادة ملحوظة وذلك بسبب ارتفاع منسوب الماء وكذلك 
نتیجة ھطول االمطار الغزیرة سرعة جریان الماء لنھر دجلة 

)كربونات الكالسیوم(مما یؤدي الى جرف الترب الكلسیة 
الموجودة على جانبي ) كبریتات الكالسیوم(والترب الجبسیة

بعد ذلك بدأت بالتناقص . النھر مما ادى الى الزیادة المذكورة
تدریجیاً حتى نھایة فترة الدراسة بسبب تناقص كمیات ھطول 

.االمطار
بالنسبة للزیادة النسبیة الحاصلة في قیم العسرة على اما 

طول فترة الدراسة بعد اضافة النفط فسببھا احتواء النفط على 
مركبات ھیدروكربونیة مشبعة قلیلة النشاط مثل المیثان 

زات في درجات الحرارة والبروبان والبیوتان وھي غا
وكذلك احتوائھ على بعض الفلزات كالنیكل ،االعتیادیة

وكذلك احتوائھ على سالسل من المركبات ، لكادمیوموا
اتیة التي تعمل على زیادة الكبریتیة والنتروجینیةواالروم

.  العسرة

.یبین تراكیز العسرة الكلیة للمیاه قبل وبعد اضافة النفط)٥(شكل 
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بعد

pHشباط٢٠(للماء الخام قد بدأت باالزدیاد في الفترة -
وذلك بسبب ھطول االمطار ) ٨.٧(لتصل الى )  اذار١٣

جلة مما ادى الى زیادة انجراف وحدوث فیضان في نھر د
السیول في النھر حیث یؤدي ھذا الى زیادة القاعدیة وبالتالي 

ثم بدأت بعد ذلك باالنخفاض تدریجیاً ،pHارتفاع في قیم 
وان االنخفاض الذي حصل على . حتى نھایة فترة الدراسة

قیمھ الرقم الھیدروجیني بعد اضافة النفط سببھ الحامضیة 
).Concawe,2004(،یتصف بھا النفط الخامالتي النسبیة 

.یبین قیم الدالة الحامضیة للمیاه قبل وبعد اضافة النفط)٢(شكل 
):(TDSالمواد الصلبة الذائبة الكلیة 

ان قیم المواد الصلبة الذائبة الكلیة ) ٣(نالحظ من الشكل 
)TDS (قد بدأت باالزدیاد خالل الفترة)شباط الى ٢٠

بالنسبة للماء الخام وذلك بسبب تأثیر ھطول االمطار )اذار٢٠
الغزیرة االمر الذي ادى الى اذابة بعض الترب المحیطة بنھر 

ثم عادت ، دجلة والتي تحتوي على بعض االمالح والمعادن
وذلك بسبب تناقص ،ص تدریجیاً حتى نھایة فترة البحثتتناق

) TDS(كمیات ھطول االمطاروان االرتفاع النسبي في قیم 
بعد اضافة النفط یعود الى وجود كمیات كبیرة من المواد 
الراتنجیة واالسفلتیة في تركیب النفط الخام وھذا الذي یعكس 
لونھ البني الغامق حتى اللون االسود الحتوائھ على نسبة عالیة 
من االسفلت والمركبات الالعضویة مثل الفلزات والمعادن 

.اضافة الى كثافتھ العالیة

.للمیاه قبل وبعد اضافة النفط(TDS)یبین تراكیز)٣(شكل
: التوصیلیة الكھربائیة
نالحظ بان قیم ، الموضح ادناه) ٤(من خالل الشكل

التوصیلیة الكھربائیة للماء الخام قد بدئت باالزدیاد في بدایة 
بسبب زیادة درجة ) اذار٢شباط الى ٢٠(فترة الدراسة

الحرارة حیث ان قیم التوصیلیة الكھربائیة تتناسب طردیاً مع 

ھر دجلة وكذلك ارتفاع منسوب المیاه لن، قیم درجات الحرارة
بسبب ھطول االمطار مما ادى الى ارتفاع قیم المواد الصلبة 

. الذائبة الكلیة حیث تؤثر طرداً على قیم التوصیلیة الكھربائیة
بعد ذلك استقرت قیم التوصیلیة الكھربائیة حتى نھایة فترة 
البحث وقد عملت على ھذه األستقراریَة  كل من انخفاض قیم 

)TDS" ( ر نسبیاً ھطول االمطابسبب انخفاضكمیات "
اما الزیادة الحاصلة في قیم . وارتفاع درجات الحرارة

التوصیلیة الكھربائیة بعد أضافة النفط فكانت بسبب رفع النفط 
.لدرجة حرارة الماء وقیم المواد الصلبة الذائبة الكلیة كذلك

.یبین قیم التوصیلیة الكھربائیة للمیاه قبل وبعد اضافة النفط)٤(شكل
: العسرة الكلیة

الموضح ادناه نالحظ ان قیم العسرة ) ٥(من خالل الشكل 
)اذار٢٠الى ٢(الكلیة للماء الخام قد ازدادت خالل الفترة

زیادة ملحوظة وذلك بسبب ارتفاع منسوب الماء وكذلك 
نتیجة ھطول االمطار الغزیرة سرعة جریان الماء لنھر دجلة 

)كربونات الكالسیوم(مما یؤدي الى جرف الترب الكلسیة 
الموجودة على جانبي ) كبریتات الكالسیوم(والترب الجبسیة

بعد ذلك بدأت بالتناقص . النھر مما ادى الى الزیادة المذكورة
تدریجیاً حتى نھایة فترة الدراسة بسبب تناقص كمیات ھطول 

.االمطار
بالنسبة للزیادة النسبیة الحاصلة في قیم العسرة على اما 

طول فترة الدراسة بعد اضافة النفط فسببھا احتواء النفط على 
مركبات ھیدروكربونیة مشبعة قلیلة النشاط مثل المیثان 

زات في درجات الحرارة والبروبان والبیوتان وھي غا
وكذلك احتوائھ على بعض الفلزات كالنیكل ،االعتیادیة

وكذلك احتوائھ على سالسل من المركبات ، لكادمیوموا
اتیة التي تعمل على زیادة الكبریتیة والنتروجینیةواالروم

.  العسرة

.یبین تراكیز العسرة الكلیة للمیاه قبل وبعد اضافة النفط)٥(شكل 
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:المواد الصلبة العالقة
العالقة ادناه ان قیم المواد الصلبة ) ٦(من خالل الشكل 

بدأت باالزدیاد التدریجي ) اذار٢شباط الى ٢٠(خالل الفترة 
لتر بالنسبة \ملغرام )٥٩٠الى ٤٣٠(حیث كانت القیم تتراوح

للمیاه الخام ثم بدأت بالتذبذب النسبي  خالل الفترة المتبقیة من 
فترة الدراسة وذلك بسبب حدوث فیضان في نھر دجلة مما 

واد العالقة الى مجرى النھر مما ادى الى انجراف االتربة والم
اما بالنسبة للزیادة . سبب ارتفاع في قیم المواد الصلبة العالقة

الطفیفة في قیم الماد الصلبة العالقة بعد اضافة النفط الخام الى 
الماء فتعود الى  كون النفط الخام یحتوي على مركبات 
ھیدروكربونیة بأنواعھا كما یحتوي على بعض الفلزات 

یكل والكادمیوم  كما ویحتوي على سالسل من المركبات كالن
صلبة 

.العالقة

یبین تراكیز المواد الصلبة العالقة للمیاه قبل وبعد اضافة )٦(شكل 
.النفط

: العكورة
الموضح ادناه نالحظ بان قیم العكورة ) ٧(من خالل الشكل 

بدأت بالزیادة التدریجیة ) اذار١٦شباط الى ٢٠(في الفترة 
للمیاه الخام وذلك بسبب تدرج كمیات ھطول االمطار الذي 

ثم بعد  ذلك ، انجراف التربة وزیادة كدرة الماءادى الى 
النسبي لكمیات خفاض انخفضت قیم الكدرة نسبیاً بسبب االن

ان الزیادة الطفیفة او النسبیة في قیم العكورة .ھطول االمطار
بعد اضافة النفط الخام سببھا وجود المواد االسفلتیة واللون 

.االسود او البني الغامق للنفط الخام 

.یبین قیم العكورة للماء قبل وبعد اضافة النفط الخام)٧(شكل
: الكلوریدات

الموضح ادناه نالحظ بان قیم ) ٨(من خالل الشكل 
بدأت ) اذار٢٠شباط الى ٢٠(الكلوریدات خالل الفترة 

ضان نھر دجلة لكثرة وذلك بسبب فی، باالزدیاد التدریجي
بعد ذلك انخفضت نسبیا بسبب تناقص ، ھطول االمطار

التالي انخفاض مستوى فیضان كمیات ھطول االمطار وب
ریدات بعد اضافة الطفیفة في قیم تراكیز الكلواما الزیادة .النھر

كون ان النفط الخام غني بالفلزات حیث ان ، النفط الى الماء
انتشار طبقة الزیت ورقتھا بمرور الزمن تستطیع اشعة 
الشمس اختراقھا ویتمكن االوكسجین من االنتشار خاللھا 
وبھذا یحدث تفاعل كیمائي ضوئي یشترك فیھ كل من اشعة 

اوكسجین الھواء ویحفزھا وجود الفلزات الثقیلة الشمس و
الموجودة في بقعة الزیت وھذا ما یسبب التأكسد واالختزال 

مالح المعدنیة وزیادة اتحاد الفلزات واالیونات وتكون اال
لى فلزات علما ان النفط الخام یحتوي ع، ومنھا الكلوریدات

آكل في وان الكلوریدات عادة تسبب ت. مثل النیكل والفانیدیوم
جدران االنابیب المعدنیة وتؤثر على االحیاء المائیة الموجودة 

.في میاه المصدر المائي

یبین تراكیز الكلوریدات للمیاه قبل وبعد اضافة النفط )٨(شكل
.الخام

:االستنتاجات
اعتماداً على النتائج المتحصلة من الدراسة الحالیة یكمن 

:استنتاج ما یلي
، الحرارة قد ارتفعت بعد التسربات ان قیم درج- ١

.وھذا یسبب اضرار لألحیاء المائیة
انخفاض تركیز االوكسجین في الماء نتیجة الطبقة - ٢

الزیتیة العلیا الطافیة في الماء وقلة ذوبان 
.االوكسجین في الماء

تغیرات في البیئة المائیة للنھر وكما بینت في - ٣
ایض النتائج والتي قد تقود الى تغیرات كبیرة في
نعكس الكائنات الحیة والتلوث البیولوجي والذي ی

.على معدالت الوفاة والتكاثر
وھذه النفایات السامة ، لھذا التلوث البیئي اثر سام- ٤

قد تزید من الطفیلیات واالمراض التي تسبب ھالك 
.لطیور واالسماك واالحیاء المائیةا

التغیر الحاصل في القیم الطبیعیة لمعالم میاه النھر - ٥
یقود الى كارثة بیئیة كما ذكر اعاله وعدم القدرة 
على استخدام میاه النھر لألغراض االنسانیة 

.وتوقف محطات تصفیة المیاه
:التوصیات

من خالل الدراسة والنتائج التي ظھرت لنایمكن لنا ان 
:نوصي بما یلي
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بعد

:المواد الصلبة العالقة
العالقة ادناه ان قیم المواد الصلبة ) ٦(من خالل الشكل 

بدأت باالزدیاد التدریجي ) اذار٢شباط الى ٢٠(خالل الفترة 
لتر بالنسبة \ملغرام )٥٩٠الى ٤٣٠(حیث كانت القیم تتراوح

للمیاه الخام ثم بدأت بالتذبذب النسبي  خالل الفترة المتبقیة من 
فترة الدراسة وذلك بسبب حدوث فیضان في نھر دجلة مما 

واد العالقة الى مجرى النھر مما ادى الى انجراف االتربة والم
اما بالنسبة للزیادة . سبب ارتفاع في قیم المواد الصلبة العالقة

الطفیفة في قیم الماد الصلبة العالقة بعد اضافة النفط الخام الى 
الماء فتعود الى  كون النفط الخام یحتوي على مركبات 
ھیدروكربونیة بأنواعھا كما یحتوي على بعض الفلزات 

یكل والكادمیوم  كما ویحتوي على سالسل من المركبات كالن
صلبة 

.العالقة

یبین تراكیز المواد الصلبة العالقة للمیاه قبل وبعد اضافة )٦(شكل 
.النفط

: العكورة
الموضح ادناه نالحظ بان قیم العكورة ) ٧(من خالل الشكل 

بدأت بالزیادة التدریجیة ) اذار١٦شباط الى ٢٠(في الفترة 
للمیاه الخام وذلك بسبب تدرج كمیات ھطول االمطار الذي 

ثم بعد  ذلك ، انجراف التربة وزیادة كدرة الماءادى الى 
النسبي لكمیات خفاض انخفضت قیم الكدرة نسبیاً بسبب االن

ان الزیادة الطفیفة او النسبیة في قیم العكورة .ھطول االمطار
بعد اضافة النفط الخام سببھا وجود المواد االسفلتیة واللون 

.االسود او البني الغامق للنفط الخام 

.یبین قیم العكورة للماء قبل وبعد اضافة النفط الخام)٧(شكل
: الكلوریدات

الموضح ادناه نالحظ بان قیم ) ٨(من خالل الشكل 
بدأت ) اذار٢٠شباط الى ٢٠(الكلوریدات خالل الفترة 

ضان نھر دجلة لكثرة وذلك بسبب فی، باالزدیاد التدریجي
بعد ذلك انخفضت نسبیا بسبب تناقص ، ھطول االمطار

التالي انخفاض مستوى فیضان كمیات ھطول االمطار وب
ریدات بعد اضافة الطفیفة في قیم تراكیز الكلواما الزیادة .النھر

كون ان النفط الخام غني بالفلزات حیث ان ، النفط الى الماء
انتشار طبقة الزیت ورقتھا بمرور الزمن تستطیع اشعة 
الشمس اختراقھا ویتمكن االوكسجین من االنتشار خاللھا 
وبھذا یحدث تفاعل كیمائي ضوئي یشترك فیھ كل من اشعة 

اوكسجین الھواء ویحفزھا وجود الفلزات الثقیلة الشمس و
الموجودة في بقعة الزیت وھذا ما یسبب التأكسد واالختزال 

مالح المعدنیة وزیادة اتحاد الفلزات واالیونات وتكون اال
لى فلزات علما ان النفط الخام یحتوي ع، ومنھا الكلوریدات

آكل في وان الكلوریدات عادة تسبب ت. مثل النیكل والفانیدیوم
جدران االنابیب المعدنیة وتؤثر على االحیاء المائیة الموجودة 

.في میاه المصدر المائي

یبین تراكیز الكلوریدات للمیاه قبل وبعد اضافة النفط )٨(شكل
.الخام

:االستنتاجات
اعتماداً على النتائج المتحصلة من الدراسة الحالیة یكمن 

:استنتاج ما یلي
، الحرارة قد ارتفعت بعد التسربات ان قیم درج- ١

.وھذا یسبب اضرار لألحیاء المائیة
انخفاض تركیز االوكسجین في الماء نتیجة الطبقة - ٢

الزیتیة العلیا الطافیة في الماء وقلة ذوبان 
.االوكسجین في الماء

تغیرات في البیئة المائیة للنھر وكما بینت في - ٣
ایض النتائج والتي قد تقود الى تغیرات كبیرة في
نعكس الكائنات الحیة والتلوث البیولوجي والذي ی

.على معدالت الوفاة والتكاثر
وھذه النفایات السامة ، لھذا التلوث البیئي اثر سام- ٤

قد تزید من الطفیلیات واالمراض التي تسبب ھالك 
.لطیور واالسماك واالحیاء المائیةا

التغیر الحاصل في القیم الطبیعیة لمعالم میاه النھر - ٥
یقود الى كارثة بیئیة كما ذكر اعاله وعدم القدرة 
على استخدام میاه النھر لألغراض االنسانیة 

.وتوقف محطات تصفیة المیاه
:التوصیات

من خالل الدراسة والنتائج التي ظھرت لنایمكن لنا ان 
:نوصي بما یلي
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بدأت باالزدیاد التدریجي ) اذار٢شباط الى ٢٠(خالل الفترة 
لتر بالنسبة \ملغرام )٥٩٠الى ٤٣٠(حیث كانت القیم تتراوح

للمیاه الخام ثم بدأت بالتذبذب النسبي  خالل الفترة المتبقیة من 
فترة الدراسة وذلك بسبب حدوث فیضان في نھر دجلة مما 

واد العالقة الى مجرى النھر مما ادى الى انجراف االتربة والم
اما بالنسبة للزیادة . سبب ارتفاع في قیم المواد الصلبة العالقة

الطفیفة في قیم الماد الصلبة العالقة بعد اضافة النفط الخام الى 
الماء فتعود الى  كون النفط الخام یحتوي على مركبات 
ھیدروكربونیة بأنواعھا كما یحتوي على بعض الفلزات 

یكل والكادمیوم  كما ویحتوي على سالسل من المركبات كالن
صلبة 

.العالقة

یبین تراكیز المواد الصلبة العالقة للمیاه قبل وبعد اضافة )٦(شكل 
.النفط

: العكورة
الموضح ادناه نالحظ بان قیم العكورة ) ٧(من خالل الشكل 

بدأت بالزیادة التدریجیة ) اذار١٦شباط الى ٢٠(في الفترة 
للمیاه الخام وذلك بسبب تدرج كمیات ھطول االمطار الذي 

ثم بعد  ذلك ، انجراف التربة وزیادة كدرة الماءادى الى 
النسبي لكمیات خفاض انخفضت قیم الكدرة نسبیاً بسبب االن

ان الزیادة الطفیفة او النسبیة في قیم العكورة .ھطول االمطار
بعد اضافة النفط الخام سببھا وجود المواد االسفلتیة واللون 

.االسود او البني الغامق للنفط الخام 

.یبین قیم العكورة للماء قبل وبعد اضافة النفط الخام)٧(شكل
: الكلوریدات

الموضح ادناه نالحظ بان قیم ) ٨(من خالل الشكل 
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على استخدام میاه النھر لألغراض االنسانیة 
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واعداد ، یجب اقامة نظام انذار مبكر- ١
حوادث خطة عمل طارئة للحمایة من 

.تفجیر االنابیب بشكل متعمد
اجراء دراسة حول قدرة میاه النھر على - ٢

استیعاب تدفق التسرب النفطي والتلوث 
مع وضع معاییر قصوى الناجم عنھ
.لھذه االمور

اعتماد طریقة االنتظار والمشاھدة لحین - ٣
تبدد واختفاء النفط في الماء وتجنب 
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Abstract
Water is the origination of the life and It’s essential ingredient to growth the society. Therefore
we must preservation is from several contaminateit happened to guarantee obtainment a clean
water that meeting with the several purpose and the human needing. This search aims to studies
the effect of leakage petroleum on the grade of Djlla river by investigate the specifications
(Temperature, pH, TDS, conductivity, water hardness, TSS, Turbidity, Chlorides ) for period (20
February to 10 April).This study establish that all this factors aforesaid was increase after the
leakage of petroleum beyond the pH value was decrease, increase of this factors can affecting on
the specific water and aquatic life (fish, bird and others ). Leakage of petroleum can interfere with
our wastewater treatment process because the oil can coalesce and solidify therefore water level
sensor and pump switches can get fouled by oil causing pump fail to start over and above
difficulty to separating the oil from water.


