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الخـــالصـــة



---------------------تتناول هذه الدراسة تقييي نوييية الايياه الاةواية الا ير ة إلي النهير الناتةية اين

يناية ال ييو

النباتية الواقعة ية نهر دةةة ،وإيةاد اسيتدالال تطييييية لاعالةية هيذه الاةوايا ا تي اسيتعرا
الط ائص الفي ياوية والك ياياوية لاطةفا

ا انع ال ييو النباتيية ودور تةيل الاةوايا

دةةة والذي يؤار بدوره ية الاشاريع الواقعة ةنوب ت يري

أهي

يي تةويي نهير

اعاةيي الرشييد واألايين لة ييو النباتيية

والاتااةة باحية كهرباء ةنوب بغداد والانشأة العااة لةةةود ا
وتبين ان النتائج بان ا انع ال يو النباتية تستهةل كايا كبييرة اين الايياه ألغيرا
اإلنتاةية الاطتةفة ،كاا انهيا تتايي باحتوائهيا يةي
ت يييري

يال

ياةياتهيا

وايياه اةوايةا تحتيوي الاطةفيا الناتةية اين

الايييياه ال ييينايية لهيييذه ال يييناية يةييي نسيييب ياليييية اييين الايييواد الع يييوية الاتعةقييية بييي

) )BOD( (Biochemical Oxygen Demandوغيرها ،ارتفاع نسبة ال يو ارتفياع يي نسيبة
الايييواد ال يييةبة العالقييية ) )T.S.S( (Total Suspension Solidsو الايييواد ال يييةبة الذائبييية
) )TDS((Total Dissolved Solidsوارتفياع درةية االييون الهييدروةيني ( )PHوهيذا يعنيي أن
الف ال ذا يبيعة قايدية نتيةة لكارة استعاال الاواد الكياياوية ي اراحل اإلنتاج اايل هايدروكسييد
ال وديو  ،والتي تؤدي إل تةو الاياه إذا اطتةي

بيريقة اباشرة أو غيير اباشيرة وبيدون ت يفية أو

اعالةة ،حيي إنهيا تسيبب اسيتهالل األوكسيةين الايذاب يي الا يدر الايائي الايةيوب اين قبيل البكترييا
ألكسدة الاواد الع وية ،البع

ان هذه الاواد يتأكسيد بسيهولة واليبع

ا طير يحتياج إلي وقي إلتايا

ياةية األكسدة وهيذه الحالية تيؤار يةي تركيي األوكسيةين الايذاب يي الا يدر الايائي وتعير
الت ري

انيقية

هذه الاياه ي الا در الاائي لفقدان األوكسةين ي الااء ،وتاتيد لاسيا ا اعتايدة يةي كايية

وط ائص الاطةفا ال نايية اعر ا بذلل حياة األساال واألحياء الاائية إلي طيير كبيير إ يا ة إلي
تغيييير نويييية وط ييائص الا ييدر الاييائيا كاييا وتبييين ايين طييالل تقيييي الاعالةييا الاوةييودة بييأن هييذه
الاةواا تحتاج ال اعالةا بايولوةية وكيايائية و ي ياوية الطتال
لقد تبين بان

وتنوع الاةواا ا

ناية ال يو النباتيية هيي إحيد ال ينايا الاسياهاة يي تةويي البيئية الاائيية يي

العراق ،نتيةة لكارة اطةفاتها السائةة حي وةد بان كاية الاياه التيي ييت ت يريفها كاطةفيا اين اعاايل
ال يو التي تقع ي بغداد ( الرشيد  ،األاين  ،الاعت
لييذا قييد هييد
الاطتةفة لغر
األنهار ا

) ي ل إل

(  )3 01111يوايا ا

هييذه الدراسيية إل ي و ييع توةهييا تطيييييية ية ي الاسييتو الاكيياني وال ايياني

الحد ان اشكةة تةو الاياه الناتةة ين اعاال ال يو النهائية ط و ا وإنها تقع ية



Abstract



This study includes the evaluation of water quality which disposed to river
from plant oils industries, where located on Dejlla river bank, and estimated the
planning factors to treatment of these pollutants. Many physical and chemical
properties of the disposal from plant oils factories are founded and knowing the
factors which affect on the river, so influenced on all projects are located
southern the drainage of Rashid and Ameen factories, which are represented by
south-Baghdad electric substation, and the General Skins organization.
The results re showed these factories are consumed a large amounts from
water in different manufacturing processes. And including wastes and polluted
water. These disposals are included a high percent from suspended organic
materials is called (Biochemical oxygen Demand) ( BOD), increasing in percent
of suspended solid materials (TSS), dissolved solid materials (TDS), and
increasing of Hydrogen's ions degree (PH). That means these wastes have alkalis
reactions, issued from a large uses of chemical materials during stages of
producing Sodium Hydroxide, which caused the pollution in water, if mixed
with direct or indirect methods, or without good clarifying the treatment of these
wastes. Where this is caused to consume the dissolved oxygen in the water
resources, which are demanded from bacteria's to oxide the organic materials.
And some of them are react easily but other are react along more time to
complete the oxide reaction, therefore, affected on dissolved oxygen
concentration in the water recourses, and influenced the out-take area to miss
large amounts from oxygen, and along the distance according to the type and
amounts of these wastes these are affect on fishes life. Also, during the
evaluation of recent treatment process which are needed to biological, chemical,
and physical treatments.
The oils plant industry is one of the industries made the water pollution
environments in Iraq. Many liquids disposal are founded in river of the oil plants
( Rashid, Ameen, Al M'utasem), reach to 10000m3 per day. Therefore, this study
focused on put the polices in place and time levels, and planning to limit of
pollution of rivers from oils plant industries.

