النشرة االسبوعية لنوعية مياه دجلة والفرات وشط العرب
للفرتة من 2112 / 2 / 7 - 1
لغرض تقيم نوعية املياه يف نهري دجلة والفرات وباقي املصادر املائية فان وزارة البيئة العراقية تنفذ برنامج
رصد لنوعية املياه من خالل حمطات رصد موزعة على طول جمرى نهري دجلة والفرات وبقية املصادر االخرى
لغرض مراقبة نوعية املياه بشكل دوري .الربنامج يضم اكثر من  03نقطة رصد على طول جمرى نهر دجلة من
منطقة دخوله اىل االراضي العراقية حلني التقائه بنهر الفرات يف البصرة و اكثر من  03نقطة رصد على طول
جمرى نهر الفرات من دخوله احلدود العراقية وحلد التقائه بنهر دجلة وحسب اجلدول املرفق رقم (  ) 1الذي يوضح
توزيع نقاط الرصد واليت يتم مجع النماذج منها بشكل شهري .
ان برنامج الرصد احلالي يركز بشكل اساسي على نوعية املياه من ناحية االمالح (  TDSاالمالح الذائبة
الكلية ومكوناتها ) وعناصر االثراء الغذائي ( الفوسفات والنرتات) واملتغريات االساسية ( درجة احلرارة واالس
اهلايدروجيين واالوكسجني املذاب والعكارة)  .البيانات املتعلقة بهذه املتغريات موضحة باجلدول املرفق رقم ( 0
) .ان هذه البيانات تتوفر حاليا مستلزمات قياسها ضمن خمتربات البيئة يف بغداد واحملافظات.
اما خيص البيانات الضرورية االخرى لتقييم نوعية املياه بشكل كامل ودقيق مثل قياسات العناصر
الثقيلة والنزرة وامللوثات العضوية واملتغريات البايولوجية فان برنامج الرصد احلالي حباجة اىل تعزيز وتطوير
لتوفري هذه البيانات واليت تعطي الصورة الكاملة لنوعية املياه .حيث ال تتوفر بيانات كافية لتقيم حقيقي
لنوعية املياه لعدم توفر البنية ال تحتية الكافية واالمكانيات املختربية اليت تسمج بتقديم البيانات الكاملة
بهذا اخلصوص .ان البيانات املتوفرة للعناصر الثقيلة والنزرة هي لدراسات منفصلة او بيانات منشورة من باحثني
او بيانات متوفرة لدى خمتربات وزارة البيئة استجابة حلوادث او مشاكل بيئية معينة وكما موضح باجلدول
رقم (  ) 0الذي يوضح بعض البيانات املتعلقة ببعض املتغريات اعاله .
االستنتاج املهم لنوعية املياه يف نهري دجلة والفرات سوف يبنى على أساس ( مستوى االمالح  )TDSالنها
على العموم تتأثر بطبيعة التكوينات اجليولوجية اليت مير بها جمرى النهرين وتتأثر ايضا بسبب بعض
التصاريف اىل جماري األنهار وأيضا النها من املتغريات اليت ميكن ان تستخدم لغرض التواصل واالعالم مع عموم
املواطنني وهي على العموم مقبولة بسبب الوفرة املائية احلالية  .اما ما خيص امالح شط العرب فأنها تتأثر
بشكل كبري بنسبة االطالقات املائية وتأثري اللسان امللحي وعلى العموم يف الوقت الراهن تعد مقبولة.
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ادناه بعض االستنتاجات واملالحظات خبصوص نوعية املياه يف نهري دجلة والفرات اعتمادا على
البيانات املتوفرة :
-

ان مستوى االمالح يف نهر دجلة ملقاطعه يف مجيع احملافظات تعد جيدة يف الوقت احلالي وهي بشكل
عام ضمن احلدود الطبيعية املقبولة رغم ارتفاع قيمة االمالح الذائبة الكلية اىل  1033ملغم/لرت يف
مشال البصرة مقارنة بـ اقل من  033ملغم/لرت يف نينوى فرغم تأثري التكوينات اجليولوجية والتصاريف
على نوعية املياه مع جمرى النهر اال انها مل تتجاوز احلدود املسموحة من ناحية مستوى االمالح علما انه

ال يوجد حمدد وطين ولكن بصورة عامة ينبغي ان ال يزيد التغري برتكيز  TDSعن %11
عن احلدود املعتادة للمصدر املائي اخلالي من تأثريات التلوث حسب ما ورد يف بعض
االدبيات لتجنب التغريات اليت قد حتصل على النظام احليوي .اما من ناحية احلدود
املسموحة ملياه الشرب فينبغي ان يكون حبدود  133ملغم/لرت.
-

ان مستوى االمالح لنهر الفرات ملقاطعه يف مجيع احملافظات تعد جيدة باستثناء ارتفاع معدالتها يف
حمافظيت املثنى وذي قار حيث تصل اىل تراكيز مؤثرة (اكثر من  0333ملغم/لرت) على نوعية املياه من
ناحية بعض االستخدامات وانعكاسها على صحة االنسان واألنظمة احليوية وهذا يعود بشكل
كبري اىل تأثري التكوينات اجليولوجية يف تلك احملافظتني وقلة كميات اجلريان والتصاريف اىل
جمرى النهر علما ان ال يوجد حمدد وطين ولكن بصورة عامة ينبغي ان ال يزيد التغري

برتكيز  TDSعن  %11عن احلدود املعتادة للمصدر املائي اخلالي من تأثريات التلوث حسب
ما ورد يف بعض االدبيات لتجنب التغريات اليت قد حتصل على النظام احليوي .اما من ناحية
احلدود املسموحة ملياه الشرب فينبغي ان يكون حبدود  133ملغم/لرت.
-

امالح شط العرب مقبولة حالياً مقارنة بفصل الصيف بسبب الوفرة املائية وزيادة االطالقات املائية.

-

ما خيص عناصر االثراء الغذائي (الفوسفات  - 0.4والنرتات  )15/literوخصوصا الفوسفات اليت تعد
العنصر احلاسم يف زيادة النمو الطحليب وحصول حاالت االثراء الغذائي اليت توثر على نوعية املياه
فيالحظ انها أحيانا تتجاوز احلدود املسموحة يف بعض املقاطع وكما موضح يف جدول رقم (.)0

-

ان مستويات االوكسجني املذاب  DOاليت تؤشر على صحة املصدر املائي مل تنخفض عن احلدود الدنيا
املسموحة ولكن معدالتها واطئة عموما والذي قد يدلل على وجود امحال من امللوثات العضوية اليت
تستنفذ االوكسجني املذاب والذي يتأثر بعوامل أخرى خمتلفة.

-

ما خيص تركيز العناصر الثقيلة فان البيانات املتوفرة حباجة اىل تعزيز من خالل اجراء مسوحات
سريعة لوجود مؤشرات متواترة خبصوص تراكيز تتجاوز احلدود املسموحة وبالتالي ضرورة توفري
بيانات دقيقة ينبين عليها تقييم دقيق لنوعية املياه نظرا للتأثريات السلبية للعناصر الثقيلة على
صحة االنسان واالنظمة احليوية.

-

على الرغم من حمدودية البيانات اليت تتعلق بامللوثات العضوية فان هناك مؤشرات ملموسة على وجود
تراكيز مؤثرة لبعض امللوثات العضوية يف املياه العراقية اليت تأتي من الصناعات النفطية
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