
 

 

 

2013نوعيیة االميیاهه لمشرووعع أأسطولل ددجلة لعامم  تقريیر  
Pub. No.: NI-0514-02-AR 

قامم بجمع االبيیاناتت كل من آآنا بخمانن ووجيیمز ووووددلل ووصمد علي ووسلمانن خيیر هللا ووحيیدرر فالح  

حماةة اانهھارر االجنوبب ااالميیركيیة ووآآنا بخمانن من منظمة ططبيیعة االعرااققمنظمة من قامم باعداادد االتقريیر كل من دديیانا ميیلر   

االترجمة للعربيیة: صمد علي  

 
 



ررصد نوعيیة االميیاهه ضمن مشرووعع أأسطولل ددجلة  
االمقدمة  

وبب شرقي تركيیا أأقامت منظمة ططبيیعة االعرااقق من خاللل مشرووعع حما االميیاهه في االعرااقق بمعيیة مؤسسة ططبيیعة االعرااقق ررحلة نهھريیة على ططولل نهھر ددجلة اانطلقت من جن
االجنوبب باستتعمالل االقواارربب وواالموااصالتت االنهھريیة االتقليیديیة لتوثيیق االمهھدااتت االتي يیوااجهھهھا االنهھر وواالثقافة االفريیدةة ووااالررثث ددخوال االى االعرااقق عبر االنهھر من االشمالل االى 

من  15من مديینة حسنكيیف االتركيیة االتارريیخيیةوواانتهھت في  2013من سبتمبر عامم  15بدأأتت االرحلة في االحضارريي االعريیق لبالدد االنهھريین وواالتوعيیة االعامة بشأنن كل ذذلك. 
ااكتوبرمن نفس االعامم في أأهھھھواارر جنوبي االعرااقق. ووأأهھھھداافف هھھھذاا االمشرووعع كانت:  

من خاللل صناعة ثالثث من هھھھذهه االقواارربب ووهھھھي االطرااددةة ااالحتفاء بحضاررةة وواادديي االراافديین بتوثيیق ووااحيیاء فنونن صناعة االقواارربب االنهھريیة االقديیمة في االعرااقق ووتركيیا  .1
ى االدوورر االذيي لعبهھ االنهھر في صيیاغة ااسلوبب االمعيیشة وواالمجتمعاتت على ضفتيیهھوواالقفة االعرااقيیيیتيین وواالكلك ااتركي ووتسليیط االضوء عل  

اتثقيیف االمجتمعاتت االعرااقي وواالتركيیة بالمهھدددااتت االتي توااجهھ ددجلة وواالمساعدةة في تركيیز ااالهھھھتمامم االعالمي على هھھھذهه االبيیئة االفريیدةة من نوعهھ .2  

االقيیامم بفحوصاتت نوعيیة االميیاهه ووتقيیيیم االمهھدددااتتجمع االبيیاناتت االالززمة لفهھم اايیكولوجيیة ددجلة ووتوثيیق ووضعهھ من خاللل  .3  

تسجيیل لنوعيیة االميیاهه بشقيیهھ االفيیزيیائي  488يیلخص هھھھذاا االتقريیر االنتائج ااالساسيیة لعمليیة االرصد االتي تمت خاللل مشرووعع أأسطولل ددجلة وويیحقق االهھدفف االثالث منهھ. فقد ددوونن 
منطقة مختلفة من االنهھر. ووسيیأتي هھھھنا ملخص االنتائج. 15محطة في االحوضض االنهھريي وواانجز تقيیيیم االمهھدددااتت في  32وواالكيیميیائي من   

 

 

 

 

منطقة االمسح  
ااتت لمناططق ووااسعة من لم يیتسن لنا ااستطالعع كامل االنهھر نظراا لحساسيیة االظرووفف ااالمنيیة ووااللوجستيیة في االعرااقق وولكن جمعت بيیاناتت نوعيیة االميیاهه ووتقيیيیماتت االمهھددد

االى ستة مناططق مميیزةة (جنوبب شرقي تركيیا ووااالقليیمم  االكورردديي فف ااالستطالعي اء بجنوبي االعرااقق٬، وويیقسم االجهھد هھاالحوضض  االنهھريي اانطالقق من جنوبب شرقي تركيیا وواانت
االعرااقق ووبغداادد ووجنوبي االعرااقق وواالفرااتت جنوبي االعرااقق ووااالهھھھواارر االعرااقيیة االوسطى).  

مديینة حسنكيیف نفسهھا كيیلومترااتت ااعلى مديینة حسنكيیف االى 10محطاتت٬، أأخذتت االعيیناتت على بعد  3جنوبب شرقي تركيیا:  •  

محطاتت٬، ااخذتت االعيیناتت قب فيیشخابورر وواانتهھاء بنقطة ددخولل االنهھر لبحيیرةة االموصل 3ااالقليیم االكورردديي االعرااقي:  •  

محطاتت (شمالي بغداادد ووووسطهھا ووجنوبيیهھا) 3محطاتت٬، ااخذتت االعيیناتت بنطاقق ضيیق في غداادد في  3بغداادد:  •  



ااسترااحاتت متعدددةة اانتهھاء بالقرنةء من شمالل االكوتت وواامتدتت خاللل اتت اابتداامحطة٬، أأخذتت االعيین 13نهھر ددجلة جنوبي االعرااقق:  •  

محطاتت٬، أأخذتت االعيیناتت أأعلى سدةة االفرااتت عند ملتقى االجبايیش 3نهھر االفرااتت جنوبي االعرااقق:  •  

محطاتت ددااخل ااالهھھھواارر االوسطى ووأأخذتت االلعيیناتت الغرااضض االمقيیساتت االفيیزيیائيیة فقط 7ااالهھھھواارر االوسطى:  •  

أأ في ننهھاةة االتقريیر لالططالعع على قائمة متكاملة بهھذهه االنقاطط. يیمكن للقاررئئ االرجوعع للملحق   

توضح االخراائئ ااآلتيیة ناطط ااالستطالعع االمذكوررةة أأعالهه.  

  

خريیطة كاملة تركيیا ووااالقليیم االكورردديي  
االعرااقي  



 

 

 

 

 

االمنهھجيیاتت االميیداانيیة  
االمقيیساتت االفيیزيیائيیة  

لميیاهه لنهھريي ددجلة وواالفرااتت كأحد مهھامم مشرووعع أأسطولل ددجلة اابتدااء من أأجرىى برنامج حماةة االميیاهه ففي االعرااقق االتابع لمنظمة ططبيیة االعرااقق االبيیئيیة االعرااقيیة ررصداا لنوعيیة اا
لقيیاسس االحموضة  YSI Pro-Seriesجرتت االمشاهھھھدااتت االفيیزيیوكيیميیائيیة باستعمااالل مقيیاسس متعددد من ططراازز محطة عيیناتت.  28في  2013سبتمبر وولغايیة ااكتوبر من عامم 

-0.1ةة االماء عند ااستعمالل قرصص سيیشي لقيیاسس نقاوو تمكما لمواادد االصلبة االمذاابة االكليیة. ووددررجة االحرااررةة وواالملوحة وواالتوصيیليیة ووااالووكسجيین االمذاابب وواا . تمت ووااكثرمتر  
نن االجوددةة لمنظمة حماةة اانهھارر معايیرةة االمقيیاسس االمتعددد ميیداانيیا ووااجريیت االقيیاساتت االفيیزيیوكيیميیائيیة ووفق خط ضمانن االجوددةة لبرنامج حماةة االميیاهه االمعدةة على ااساسس خطة ضما

لوكالة االبيیئة ااالميیركيیة كجزء من مشرووعع االرصد االنهھريي االتابع لبرنامج حماةة االميیاهه في االعرااقق للقيیامم برصد منتظم لنويیة ميیركيیة ووااررشاددااتت ضمانن االجوددةة االجنوبب ااال
الحة ووسط االنهھر ووخاصة في جنوبي االعرااقق٬، ووقد ووتم االقيیامم بأخذ معظم االعيیناتت من االقارربب ااوو االزووررقق ااثناء االماالميیاهه وومشاططرةة بيیاناتت ااالنهھارر وواالجدااوولل االمائيیة االعرااقيیة. 

في االنهھر. بيین االجدوو في االملحق بب خالصة لهھذهه االنتائج.كل خمس ددقائق خاللل مسيیر االزووررقق  تم ااعداادد االمقيیاسس االمتعددد للقيیامم برصد مستمر ووتسجيیل االنتائج  

منهھجيیاتت االمغذيیاتت  

بغداادد وواالكوتت االلعماررةة ووااالهھھھواارر  
االوسطى  



 ,353.2 ,354.1تم تحليیل االعيیناتت ططيیفيیا ووفق منهھجيیاتت ووكالة االبيیئة ااالميیركيیة ر في نهھر ددجلة. مت 0.5أأخذتت عيیناتت االمغذيیاتت للنتريیت وواالنترااتت وواالفوسفاتت عمق 
SM4500-P )EPA 903-R-96-006, EPA 600/4-79-020 ،غداادد . بدأأنا أأخذ عيیناتت االمغذيیاتت في ب)٬1992، االمنهھجيیاتت االقيیاسيیة لفحص االميیاهه وواالميیاهه االمهھدووررةة٬

االوسطى. يیلخص االملحق بب هھھھذهه االنتائج. جنوبا وولكن لم نقم بذلك في ااالهھھھواارر  

  

تقيیيیم االمهھدددااتت  

على ااساسس  ووقد أأجريي تقيیيیم لتوثيیق االمهھدددااتت في االمساحاتت بيین محطاتت ااالستطالعع
) من االمهھدددااتت ووفق تعريیف ااالتحادد االعالمي لصونن 11ثمانن أأنوااعع (من أأصل 

٬، وولم يیتم تقيیيیم ااالنوااعع االثالثث االباقيیة من االمهھدددااتت (ااالنوااعع االغاززيیة 1االطبيیعة
وواالمهھدددااتت االجيیولوجيیة وومهھدددااتت االتغيیر االمناخي ااوو االطقس االحادد) ثم تم تقيیيیم كل نوعع 

قيیت ووااالتساعع وواالشدةة للخرووجج بقيیمة متكاملة لحالة من االمهھدددااتت على ااساسس االتو
االمهھددد من ااصل أأرربع خيیاررااتت هھھھي االترميیز االلوني (االلونن ااالخضر للمهھدددااتت االوااططئة 
ووتلك االتي ااستحالل تحصيیل معلوماتت عنهھا)٬، ووااالصفر للمهھدددااتت متوسطة االشدةة٬، 

بيیعة االعرااقق ااستخدمت منظمة طط .وواالبرتقالي للمهھدددااتت االشديیدةة ووااالحمر للشديیدةة جداا)

                                                
schemes-documents/classification-http://www.iucnredlist.org/technicalأأنظر:  1   

 أأنوااعع االمهھدددااتت ووفق ااالتحادد االعالمي لصونن االطبيیعة
 . االتوسع وواالتكثيیف ااززررااعي1
 . االنمو االسكاني وواالتجارريي2
 االتعديین وواانتاجج االطاقة (تعديین االحصى وواالتنميیة االنفطيیة وواابرااجج االطاقة ووغيیرهھھھا). 3
 لخدميیة (مد االطرقق ووممرااتت االشحن)االنقل وواالممرااتت اا. 4
 . ررصص ااالستغاللل وواالضغط وواالتكم (قطع االنباتاتت ووصيید ااالسماكك االجائر ووغيیرهھھھما)5
االتدااخالتت االبشريیة ووااالززعاجج (تاثيیرااتت سوء ااستهھالكك االمواارردد االبيیولوجيیة وواالنشاططاتت االترفيیهھيیة وواالحرووبب . 6

 وواالمماررساتت االعسكريیة وواالعمل ووغيیرهھھھا)
ووططمر االمسطحاتت االمائة وواالتجفيیف وواالتجريیف االطبيیعيیة (االسدوودد وواالتغيیيیرااتت في ااددااررةة االميیاهه  تغيیيیرااتت االنظم. 7

 ووشق االقنوااتت ووغيیرهھھھا)
 االتلوثث (االمخلفاتت االبلديیة وواالصناعيیة وواالقمامة وواالضوضاء وواالتلوثث االجويي وواالضوئي وواالحراارريي). 8



موقع. اامت جميیع االتقيیيیماتت على خاللل مشرووعع مناططق االتنوعع ااالحيیائي االرئيیسة االمنهھجيیة ذذااتهھا وواالتي تستند االى منهھجيیة االمجلس االعالمي لحمايیة االطيیورر يي تقيیيیم مهھهھدااتت اال
دوولل على يیميین االصفحة يیلخص اانوااعع تلك االمهھدددااتت.مشاهھھھدااتت مد االبصر ااالعتيیادديي من مستوىى االنهھر وولكن ذذلك قد ال يیحصي كل االمهھدددااتت في كل موقع. وواالج  

نوعيیة االميیاهه ضاغطاتت معايیيیر ااستداامة  

لصحة تقووومم هھھھذهه االمعايیيیر على ااسداامة االنظم االطبيیعيیة لتتمكن من ددعم سالمة ووصحة االنظامم االطبيیعي االمطلوبتيین 
رر (صيیانة ااالنهھا 1967لسنة  25ااالنسانن وواالكائناتت االمائيیة٬، علما اانن هھھھذهه االمعايیيیر مأخوذذةة من االنظامم االعرااقي ررقم 

٬، ووااستند كل معيیارر وواالميیاهه االعامة من االتلوثث) وومعايیيیر نوعي االميیاهه لوكالة االبيیئة ااالميیركيیة (أأنظر: االمصاددرر)
االظرووفف االمعلومة لضاغط نوعيیة االميیاهه االتي قد تحولل ددوونن ااستداامة االكائناتت االمائيیة ااوو منهھا االى االترااكيیز ااوو 
مذاابة االكليیة االمقايیيیس االتي يیمكن ااستعملهھا في تحديید ووتعد االتوصيیليیة وواالمواادد  االصلبة االتضر صحة ااالنسانن. 

مصدرر االتلوثث٬، حيیث اانن كل منهھما يیبيین مدىى تلوثث قوةة االنهھر اااليیونيیة بفعل االمصاددرر االبشريیة االمعاددنن 
وواالهھيیدررووكربوناتت وواالمبيیدااتت وواالمطهھرااتت٬، غيیر اانن اايي منهھما ال يیميیز بيین هھھھذهه االملوثاتت وولكنهھما ااددااتيین قيیمتيین 

).Atekwana, 2004تلوثث الغرااضض االتحديید الحقا (لتحديید مصاددرر اال  

 

 

ج وواالمناقشةئاالنتا  
قد  عاتت٬، ووكانت االتوصيیليیة في هھھھذاا االجزء من ددجلةسا 5محطاتت في  3اانطلق أأسطولل ددجلة من مددديینة حسنكيیف االترااثيیة جنوبب شرقي تركيیا حيیث بدأأ االرصد في 

ووهھھھذاا يیعني اانن االبيیئة االمائيیة عكرةة  من االمتر. 0.4وونقاةة ووااططئة للماء بقيیمة  200mg/lليیة في االمتوسط بقيیمة ووترااكيیز االمواادد االصلبة االمذاابة االك 300µS/cmووصلت االى 
ضمن االحدوودداالصحيیة االجيیدةة. وواالى االجنوبب في ااالقلي االكورردد االعرااقي االذيي يیقع شمالي ووكانت قيیم تركيیز ااالووكسجيین االمذاابب ووددررجة االحرااررةة ووجداا وومثقلة بالرسوبيیاتت. 

٬، ووكانت نقاووةة االماء 300mg/lفي حيین كانت االمواادد االصلبة االمذاابة االكليیة منخفضة بقيیمة  400µS/cmفي ثالثث محطاتت ااستطالعع لتصل االى ررتفعت االتوصيیليیة االعرااقق اا
من االمتر. 0.6اافضل قليیال من محطاتت حسنكيیف حيیث كانت قيیمتهھا   

. ووحيین ووصل أأسطولل 700-600وواالمواادد االصلبة االمذاابة االكليیة االى  900µS/cmيیليیة االى وولكن في بغداادد ااررتفعت كثيیراا ضاغطاااتت نوعيیة االميیاهه حيیث ووصلت االتوص
هھھھناكك معامل للطابوقق وونشاططاتت  ددجلة االى قلعة صالح وواالعزيیر ووحدوودد محافظتي ميیسانن وواالبصرةة فقد ااررتفعت هھھھاتيین االقيیمتيین ااكثر مصحوبة بروواائح االغازز وواالمجارريي.

لمنطقة ووهھھھذاا ما قد يیفسر االى حد ما ااررتفاعع هھھھذهه االقيیم.الستخرااجج ووتصنيیع االنفط وواالغازز في هھھھذهه اا  

كن لم تتجاووزز هھھھذهه االقيیم ووجدنا بعضا من ااعلى االقيیم االمسجلة خاللل االرحلة للتوصيیليیة وواامواادد االصلبة االذاائبة االكليیة في محطاتت أأخذ االعيیناتت في ااالهھھھواارر االوسطى وول
االمنطقة. قد يیكونن هھھھذاا نتيیجة معدالتت االتبخر االصيیفيیة االعاليیة وواانعداامم االحركة االدوورراانيیة للميیهھ  االمعايیيیر االمحدددةة. كما لوحظت بعض ااددنى مستويیاتت ااالووكسجيین في

علما اانن ميیاهه هھھھذاا االنهھر تتميیز باررتفاعع مستويیاتت االتوصيیليیة وواالمواادد االصلبة وواالوااررددااتت االمائيیة لالهھھھواارر. اانن االممصدرر ااالساسي للماء لهھذهه االمنطقة هھھھو نهھر االفرااتت جنوبا 
يیة ااكثر من ميیاهه ددجلة.االمذاابة االكل  

 االمعيیارر ضاغط نوعيیة االميیاهه

 متر ووااحد ااوو ااعع االنهھر نقاووةة االماء

 mg/l 5=< ااالووكسجيین االمذاابب

 8 - 6.5 االحموضة

 500µS/cm => االتوصيیليیة

 C°28< ددررجة االحرااررةة

 500mg/l=> االمواادد االصلبة االمذاابة االكليیة

 mg/l 15=> االنترااتت

سفاتتاالفو  <=0.4 mg/l 



تت في منطقة ااالهھھھواارر االوسطى توضح االرسومم االبيیانيیة ااالتيیة قيیم االتوصيیليیة وواالمواادد االصلبة االمذاابة االكليیة موااقع االفحص في نهھر ددجلة من شمالهھ االى جنوبهھ وونهھر االفراا
%فقط من هھھھذهه االنقاطط هھھھي ضمن االحدوووودد 16الفقي ااالسودد يي االرسم) ووتبيین اانن فقط٬، ووتمثل هھھھذهه االرسومم االقيیم مقاررنة بالقيیم االمعيیارريیة االمرجعيیة للميیاهه االسطحيیة (االخط اا

االمعيیارريیة.  

 

 
في محطاتت االفحص في نهھر ددجلة (µS/cm) االتوصيیليیة  

 
في نقاطط االفحص نهھر االفرااتت ووااالهھھھواارر االوسطى  (µS/cm) االتوصيیليیة  

 

  

 
ةفي نقاطط االفحص في نهھر ددجل (mg/L)االمواادد االصلبة االمذاابة االكليیة   

 

 
في نقاطط االفحص في نهھر االفرااتت ووااالهھھھواارر االوسطى (mg/L)االمواادد االصلبة االمذاابة االكليیة   

 

  



 

 

بعد االخرووجج من بغداادد في االنهھر كانت قيیم االنترااتت وواالفوسفاتت (االتي لم يیتسنى فحصهھا في بعض االنقاطط) ددوونن االحدوودد اامعيیارريیة  حيین تبيین قيیم االملوحة اانهھا في تزاايید مستمر 
باتجاهھھھهھ االجنوبب٬، مع هھھھذاا ووجدتت ااعلى قيیم للملوحة في نهھر االفرااتت ووااالهھھھواارر االوسطى (أأنظر: ااررسومم االبيیانيیة االتاليیة). ووتتصاعد  

 
 االفرااتت ووااالهھھھواارر االوسطى نهھرفي في نقاطط االفحص  (ppt)قيیم االملوحة  نهھر ددجلة في في نقاطط االفحص  (ppt)قيیم االملوحة 

  

 

ا من متن االزووررقق وولذاا فانن يیوضح االجدوولل االتالي نتائج تقيیيیم االمهھدددااتت لكل مقطع نهھريي. وواالمهھم اانن نعلم اانهھ ال مكن تقيیيیم االمهھدددااتت بالمشاهھھھدةة االمباشرةة ووحدهھھھا خصوص
يیر اانن بعض االمهھدددااتت كانت ووااططئة االشدةة ااوو لم تتوفر يیتضح من االنتائج اانن مهھدددااتت االتلوثث هھھھي ااالشد في االغالب غهھھھذهه االنتائجال تمثل جميیع االمهھدددااتت في االمنطقة االمعنيیة. 

كما قلنا. فعلى سبيیل االمثالل٬، قد  معلوماتت عنهھا كالنمو االسكاني وواالتجارريي وواالطاقة وواالتعديین وواالنقل وواالخدماتت. مع هھھھذاا ال يیعد ذذلك تعداادداا تاما للمهھدااتت في االموقع االمعني
يیرااتت شديیدةة على االنهھر وونوعيیة ميیاهھھھهھ وولكنهھ لن يیخضع للتقيیيیم باعتباررهه مهھددد شديید ما لم يیكن محاذذيیا تماما للنهھر يیوجد بئر نفط ااوو خط سريیع ضخم قريیبا من االموقع وولهھ تاث

ااوو تمكن ررؤؤيیتهھ من على متن االقارربب. وولذاا يیقدمم االتقيیيیم نظرةة عامة للمهھدددااتت االمرئيیة وواالمحاذذيیة للنهھر.  

 

 

 

 



تقيیيیم االمخاططر خاللل مشرووعع أأسطولل ددجلة:   
-سبتمبر 2013ااكتوبر   االمعيیارر االثامن االمعيیارر االسابع االمعيیارر االساددسس االمعيیارر االخامس االمعيیارر االراابع االمعيیارر االثالث االمعيیارر االثاني االمعيیارر ااالوولل   

مهھدددحالة اال حالة االمهھددد حالة االمهھددد حالة االمهھددد حالة االمهھددد حالة االمهھددد حالة االمهھددد حالة االمهھددد االتارريیخ ررمز االنقطة ااسم االمقطع االنهھريي #  
-سوشكهھ 1  عالي جداا عالي جداا عالي ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت متوسط عالي عالي F1-F2 15-Sep حسنكيیف
-فيیشخابورر 2  عالي عالي جداا عالي عالي ووااططئ/ال معلوماتت عالي ووااططئ/ال معلوماتت متوسط F3-F4 24-Sep باغلوجهھ
-باغلوجة 3  متوسط عالي جداا ووااططئ/ال معلوماتت عالي ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت  معلوماتتووااططئ/ال متوسط F4-F5 25-Sep مشرووعع ماء ددهھھھوكك
                 ذذ      
 عالي جداا عالي جداا عالي ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت عالي جداا عالي ووااططئ/ال معلوماتت B1 28-Sep بحيیرةة االجاددرريیة 4
وماتتووااططئ/ال معل B2 29-Sep االقشلة وواالشوااكة 5  عالي جداا عالي عالي متوسط عالي ووااططئ/ال معلوماتت عالي جداا 
 عالي جداا عالي جداا عالي ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت عالي جداا عالي جداا ووااططئ/ال معلوماتت B3 30-Sep ااالعظميیة 6
-كوتت 7 وسطمت عالي جداا ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت متوسط متوسط F6-F7 3-Oct قريیة سوااددهه  عالي عالي جداا 
-قريیة سوااددهه 8  عالي ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت عالي جداا ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت عالي F7-F8 4-Oct سيید شاططي
-سيید شاططي 9 معلوماتت ووااططئ/ال عالي جداا ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت عالي جداا F8-F9 5-Oct االبطحة  عالي ووااططئ/ال معلوماتت 

                       
-االعماررةة 10  عالي عالي عالي عالي عالي ووااططئ/ال معلوماتت عالي عالي F10-F11 9-Oct اابو سدررةة
-اابو سدررةة 11  عالي متوسط عالي عالي عالي جداا ووااططئ/ال معلوماتت ووااططئ/ال معلوماتت عالي F11-F12 10-Oct االبهھاضة
-االبهھاضة 12  عالي ووااططئ/ال معلوماتت عالي عالي عالي جداا عالي ووااططئ/ال معلوماتت عالي F12-F13 11-Oct بو خالخيیلاا
-اابو خالخيیل 13  عالي جداا ووااططئ/ال معلوماتت عالي عالي جداا عالي عالي جداا ووااططئ/ال معلوماتت عالي F13-F14 12-Oct االقرنة

                       

-سدةة االفرااتت 14  E F15-E االمضيیف
F16 13-Oct عالي عالي جداا عالي عالي جداا عالي عالي جداا ووااططئ/ال معلوماتت عالي 

سس صيید ااالسماكك وواالصيید تعد االمهھدددااتت االزررااعيیة عاليیة المتداادد االمزااررعع على ططولل االضفة االيیمنى للنهھر ووتؤثر في تجريیف ووتدميیر معظم االغطاء االنباتي االنهھريي. يیمارر
يین يیماررسونهھ ووهھھھم يیستخدمو االصيید بالصعق االكهھربي (ررغم ووجودد نشاططاتت مزااررعع سمكيیة محدووددةة في االجنوبب). كانت عموما بشكل ووااسع عموما ووشهھد معظم االذ

بقة. كانن لتغيیيیر االنظم االتدااخالتت االبشريیة ااعلى عند مرااكز االمدنن االكثيیفة سكانيیا ووحتى ااشد في االجنوبب بفعل ووجودد ااثارر مخلفاتت االنزااعاتت االعسكريیة وواالحرووبب االسا
كانت مهھدددااتت االتلوثث االتركي ووكذلك في مناططق ااخرىى جرااء االتجريیف االمفرطط االذيي يیماررسس فيیهھا. لبناء سد االيیسو جة عاليیة في االمقاططع االنهھريیة االمنبعيیة ووذذلك االطبيیعيیة ددرر

ا على ووجودد ميیاهه االمجارريي وواالميیهھ ااما عاليیة ااوو عاليیة جداا في شدتة تاثيیرهھھھا خاللل ااالستطالعع ووكانن من االصعب تشخيیصهھا بدقة ووااعزاائهھا لمصاددررهھھھا٬، ووقد ااستند تقيیيیمهھ
نا بعض االمعامل االمشيیدةة االثقيیلة وواالمهھدووررةة االتي تصب في االنهھر ووعلى رروواائحهھا وومقداارر االمخلفاتت االصلبة في االنهھر ووعلى ضفتيیهھ ووووجودد ااددخنة االمعامل ووغيیر ذذلك. ووجد

. )www.iraqwaterkeeper.orgاالموقع اااللكترووني  فياتت االخامم فتتوفر يیقدمم االملحق بب ملخص تحليیلي ٬، ااما االبيیان على االنهھر مباشرةة في االمناططق االمستطلعة.  
 

االمصاددرر  
- Atekwana, E.A., Estella, A.A. Rowe, R., Wekema, D., Legall, F. (2004). Journal of Applied Geophysics. 56 281-294. 

- Iraqi Government (1967). Regulation 25. Preserving Rivers and Public Waters From Pollution (Water Quality Limits). 

 



ااوو ااررسالل  www.natureiraq.orgأأنن سطولل ددجلة هھھھو أأحد  مشارريیع منظمة ططبيیعة االعرااقق وومؤسة ططبيیعة االعرااقق. لمزيید من االمعلوماتت يیرجى تصفح االموقع اااللكترووني 
.www.iraqwaterkeeper.org. ووباالمكانن اايیجادد االبيیانناتت وواالمعلوماتت االكاملة على االموقع اااللكترووني  info@natureiraq.orgررسالة االكتروونيیة على االعنواانن   

 

 

 

 

          

بدعم منوو  

 

االملحق أأ: نقاطط االعيیناتت  

 (خط االطولل) E (خط االعرضض) N ااقربب مديینة االنهھر ااسم االموقع ررمز االموقع

F1 18.068°41 '43.576°37 حسنكيیف ددجلة سوشكهھ' 
F2 25.328°41 '42.865°37 حسنكيیف ددجلة ررمضانن ااووستهھ' 

F3 42.377297 °37.046330 فيیشخابورر ددجلة يیشخابورر° 
F4 26.2 '30 °42 "45.8 '58 °36 باغلوجهھ ددجلة باغلوجهھ" 
F5 37.9 '31 °42 "40.6 '54 °36 قرةة بانتيین ددجلة مشرووعع ماء ددهھھھوكك" 

B1 22.1 '22 °44 "50.3 '16 °33 بغداادد ددجلة حيیرةة االجاددرريیة" 
B2 17 '23 °44 "15.7 '20 °33 بغداادد ددجلة االقشلة وواالشوااكة" 

B3 9.4 '22 °44 "46.1 '21  °33 بغداادد ددجلة ااالعظميیة" 
F6 11.0 '47 °45 "35.3 '31 °32 بغداادد ددجلة كوتت" 

F7 51.8 '53 °45 "2.0 '33 °32 كوتت ددجلة قريیة سوااددهه" 
F8 0.9 '57 °45 "4.5 '35 °32 سيید شاططي ددجلة سيید شاططي" 



 (خط االطولل) E (خط االعرضض) N ااقربب مديینة االنهھر ااسم االموقع ررمز االموقع

F9 25.3 '4 °46 "41.0 '38 °32 سيید شاططي ددجلة االبطحة" 

F10 53.4 '8 °47 "44.4 '50 °31 االعماررةة ددجلة االعماررةة" 
F11 58.9'10°47 "35.2'40°31 االمجر االكبيیر ددجلة ضريیح اابو سدررةة" 

F12 6.2'19°47 "48.8'30°31 قلعة صالح ددجلة االبهھاضة" 
F12A 25.7'26°47 "42.2'21°31 االعزيیر ددجلة االكساررةة" 

F13 حدوودد االعماررةة ددجلة اابو خالخيیل-  "48.4'25°47 "49.1'16°31 االبصرةة
F13A حدوودد ااعماررةة ددجلة اابو خالخيیل ووددوونهھ بكيیلومتريین-  "48.4'25°47 "49.1'16°31 االبصرةة
F13A 27.9'26°47 "40.3'13°31 االقرنة ددجلة االجسر االثاني بعد اابو خالخيیل" 

F14A 40.8'26°47 "50.3'7°31 االقرنة ددجلة االقرنة" 
F14 26'25°47 "24.4'00°31 االقرنة ددجلة االقرنة" 

E F15 52'8°47 "10.1'57°30 االمديینة االفرااتت فرااتتسدةة اال" 
E F16 25.5'1°47 "56.4'57°30 االجبايیش االفرااتت االفرااتت عند االمضيیف" 
E F17 25.8'59°46 "34.2'57°30 االجبايیش االفرااتت االفرااتت عند االجبايیش" 

C1 13.6'0°47 "35.9'58°30 االجبايیش ااالهھھھواارر االوسطى االنجريي" 
C2 41.5'0°47 "14.7'0°31 بايیشاالج ااالهھھھواارر االوسطى االعمالقق" 

C3  50'1°47 "31.4'0°31 االجبايیش ااالهھھھواارر االوسطى 1اابو سوباطط" 
C4  9.0'2°47 "50.1'2°31 االجبايیش ااالهھھھواارر االوسطى 2اابو سوباطط" 

C5 15.7'3°47 "42.9'3°31 االجبايیش ااالهھھھواارر االوسطى حالبب" 
C6  6.2'2°47 "52'2°31 االجبايیش ااالهھھھواارر االوسطى 1االبغداادديیة" 
C7  3.1'1°47 "38.5'2°31 االجبايیش ااالهھھھواارر االوسطى 2االبغداادديیة" 

  االملحق بب: ملخص باهھھھم نتائج مقيیساتت نوعيیة االميیاهه

ررمز 
االموقع  

االتوصيیليیة 
(μS/cm)  

مطابقة 
االمعايیيیر (مم٬، 

*غغ)  

االملوحة 
(ppt)  

متوسط 
االملوحة 
(ppt)  

 متوسط
TDS 

(mg/L)  

مطابقة 
االمعايیيیر (مم٬، 

غغ)  

 متوسط
D.O. 

(mg/L)  

طابقة م
االمعايیيیر (مم٬، 

غغ)  

متوسط 
االحموضة  

متوسط ددررجة حرااررةة 
(C) االماء  (m)نقاووةة االماء   متوسط االعكاررةة  

(FAU)  
 االفوسفاتت
(mg/L)  

 االنترااتت
(mg/L) االروواائح   

F1 388.65 ال توجد ال يیوجد ال يیوجد 40 0.4 22.5   مم 8.35 مم 265.55 0.2 0.2 مم  
F2 392 ال توجد ال يیوجد ال يیوجد 26.5 0.25 22.7   مم 8 مم 267.1 0.2 0.2 مم  
F3 460.15 ال توجد ال يیوجد ال يیوجد 20.25 0.55 23.4 7 مم 10.2 مم 308.7 0.23 0.23 مم  
F4 467.5 ال توجد ال يیوجد ال يیوجد 16   22.8 6.75 مم 9.45 مم 317.2 0.23 0.24 مم  
F5 464.9 وجدال ت ال يیوجد ال يیوجد 10 0.67 22.5   مم 9.7 مم 315.9 0.23 0.23 مم  
B3 977 ال توجد 5.85 0.14 26 0.7 25.5 7 مم 7.8 غغ 630.5 0.47 0.48 غغ  
B2 963 مجارريي 4.28 0.16 14 0.5 24.9 6.5 مم 7.8 غغ 627.25 0.47 0.47 غغ  
B1 960 مجارريي 9.65 0.17 14 0.7 24.9   مم 7.7 غغ 624 0.47 0.47 غغ  
F6 1155.5 مجارريي 6.29 0.2 26.5 0.2 25.7 6.5 مم 5.9 غغ 741 0.565 0.57 غغ  
F7 1174 ال توجد 5.68 0.23 25.5 0.3 25.5 7.9 مم 7.1 غغ 754 0.58 0.58 غغ  
F8 1197 ال توجد 8.29 0.014 21.5 0.4 25.8 7.88 مم 7.15 غغ 767 0.58 0.58 غغ  
F9 1220 ال توجد 6.89 0.3 18 0.5 25.5 7.91 مم 7 غغ 786.5 0.6 0.6 غغ  

F10 1412 ال توجد 9.57 0.13 57.5 0.3 20.75 7.98 مم 8 غغ 1001 0.78 0.8 غغ  
F11 1420 ال توجد 6.70 0.12 57.5 0.18 20.4 8.11 مم 8 غغ 1014 0.79 0.77 غغ  
F12 1437.5 غاززااتت وومجارريي 6.30 0.15 62 0.2 20.3 8.08 مم 8.1 غغ 1020.5 0.79 0.79 غغ  



ررمز 
االموقع  

االتوصيیليیة 
(μS/cm)  

مطابقة 
االمعايیيیر (مم٬، 

*غغ)  

االملوحة 
(ppt)  

متوسط 
االملوحة 
(ppt)  

 متوسط
TDS 

(mg/L)  

مطابقة 
االمعايیيیر (مم٬، 

غغ)  

 متوسط
D.O. 

(mg/L)  

طابقة م
االمعايیيیر (مم٬، 

غغ)  

متوسط 
االحموضة  

متوسط ددررجة حرااررةة 
(C) االماء  (m)نقاووةة االماء   متوسط االعكاررةة  

(FAU)  
 االفوسفاتت
(mg/L)  

 االنترااتت
(mg/L) االروواائح   

F12 A 1463 مجارريي ااحيیانا 8.17 0.14     21.1 8.09 مم 8.2 غغ 1027 0.8 0.8 غغ  
F13 1462.5 مجارريي ااحيیانا 5.60 0.08 55.5 0.15 21.3 8.065 مم 8.2 غغ 1023.75 0.795 0.8 غغ  

F13A 1438 ال توجد         20.1 8.02 مم 8 غغ 1033.5 0.8 0.79 غغ  
F13B 1454.5 ال توجد 10.26 0.15 56 0.2 20.3 8.02 مم 7.9 غغ 1040 0.81 0.81 غغ  
F14A 1488 ال توجد 3.40 0.09 54.5   21.3 8.04 مم 8.1 غغ 1046.5 0.81 0.81 غغ  
F14B 1479 ال توجد         20.4 7.96 مم 7.7 غغ 1053 0.82 0.8 غغ  
E F15 4004 ال توجد 4.94 0.09 1 1.4 . 21.5 8.05 مم 11 غغ 2801.5 2.3 2.43 غغ  
E F16 3869 ال توجد 3.27 0.07 10 0.58 22 7.96 مم 9.9 غغ 2671.5 2.18 2.18 غغ  

C1 4023.5 ال توجد     59   23.45 7.575 مم 6.6 غغ 2694.25 2.2 2.2 غغ  
C2 4211.5 ال توجد     31.5   21.9 7.38 غغ 2.9 غغ 2902.25 2.385 2.38 غغ  
C3 4639 ال توجد     43   23.7 7.6 غغ 4.3 غغ 3055 2.51 2.48 غغ  
C4 8051.5 ال توجد     7.5   22.45 7.655 غغ 4.1 غغ 5515.25 4.74 5.76 غغ  
C5 9813 ال توجد     89.5   23.9 7.76 مم 5.5 غغ 6513 5.65 5.86 غغ  
C6 9471 ال توجد     14   22.7 7.97 مم 9 غغ 6461 5.6 5.29 غغ  
C7 9806 ال توجد     9.5   24.25 7.97 مم 8.85 غغ 6470.75 5.61 6.56 غغ  

E F17 3929 ال توجد         22.4 7.805 مم 7.75 غغ 2687.75 2.195 2.2 غغ  
مطابق٬، غغ = غيیر مطابق* مم =   


