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 تغاير تراكيز الكمور في عموم مناطق الكرخ
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يهدف البحث الى دراسة تغاير تراكيز الكمور المستخدم في محطات اساالت الماا  فاي وماوم منااط   
 ،الكاارخم ماال خاايا اختيااار ساابعة محطااات لمنمذجااة فااي مناااط  مختمطااة ماال الكاارخ و ااي محطااات الرحمانيااة

محطا  كارادم ماريم، محطا  المن اور، محطا  البياا ، محطا  الجهااد، محطا  السايدية، محطاة الادورة، و اد تام 
المراواااة فااي اختيااار المحطااات لتةااما تغطيااة لمعراام مناااط  الكاارخ حيااث تماات النمذجااة لةااهري نيسااال و   

نااة بب يااة المحطااات ولكااي مبيناات النتااارت ارتطااا  تراكيااز الكمااور فااي محطااات الرحمانيااة والاادورة م ار لعااام 
الةااهريل وربمااا يعااود السااب  الااى  اار  تماام المحطتاايل ماال مناااط  التجهيااز (اسااالتي الكرامااة والكرخ ماةااارت 
النتارت الاى ال تراكياز الكماور فاي جمياح المحطاات ساجمت انخطاهاا فاي ةاهر     ياساا لةاهر نيساال بساب  

ختبااار كميااة  او تركياز الكمااور المتب ااي  ماال خاايا ارتطاا  درجااات الحاارارة وطااوا فتاارم الساطو  الةمساايم تاام ا
تجربة وممية بنمذجة وينات واجرا   يااس لهاا مختبرياا بعاد مارور سااوة ولمحطتاي الرحمانياة والادورةم وبينات 

% وال ال يااس الح ماي ولانطس العيناة  ويعاود الساب  الاى تطااير النتارت ال تركياز الكماور انخطام بمعادا 
 ما مها السطو  الةمسي وارتطا  درج  الحرارة الكمور نتيجة ودم وواما

 

 نلكلممت نلمفتمحي :
  ،تركيز
 ،كلور
  ،بغداد

  ،محطات االسالة
 .الكرخ

  

 

 

 

 

 

 

     ةالمقدم
% مل كمي  الميام التي 1تةكا ميام الةر  نسب  ال تتجاوز 

وتختمف  ذم الميام في احتوارها ومى  ةاربا  الكرم االرهي ةتغطي ثيث
 المسببة الد ي ةمل الجراثيم والمكروبات والكارنات  ةانوا  واوداد مختمط

لمعديد مل االمرامم حيث توفي الكثير مل البةر خيا العةرينات 
والثيثينات مل جرا  امرام الكوليرا والتيطوريد التي تسببها ميام الةر  

م ووندما استخدم الكمور لتع يم ميام الةر  اوتبر مل ا م المموثة
التطورات في معالج  الميام في ال رل العةريل المييديم ال اوا 

في مدين   1908م لمكمور ومى نطا  واسح في تع يم الميام وام استخدا
ةيكاغو واستمرت ومميات التع يم لميام الةر  الى ال و مت الى 

 م (1)ر م الةر  في العالم مع م  بالكمو % مل ميا98
 

 
* Corresponding author at: The Ministry of Science and 

Technology; 

 E-mail address:  

 

 المزوجةيمتاز الكمور بان  ذو  ابمي  ومى الب ا  في الميام ومنح 
يستعما بطري   غير مع دم واسعار  ةونمو الطحال  اهاف  الى كون

او التع يم بالكمور احدى  Chlorination ةم وتعتبر وممي  الكمور بسيطة
في تطهير الميام حيث يهاف الكمور بطري تيل  المستخدمةا م الطر  

ومى ةكا غاز اما  والثانيةاالولى ومى ةكا  يبوكموريد ال وديوم 
 م(2)فهي احوام الخزل وتطروات االنابي   اإلهافةمناط  

اجهزم تؤمل وممي   ةال وممي  اهاف  الكمور بةكا غاز تتم بواسط
الخمط مح الميام و ذا  و اكثر االسالي  استخداما في اساالت الما م 

-0.2ا مةكم باحتوارها ومى جراثيم بمعدحيث يهاف الكمور لمميام ال

 لمةبكة النهاريةلكمور في الطرو  لتر بحيث ال ي ا تركيز ا ممغم/ 0.5
 لترم ممغم/ 0.1ول 

د ي   و و زمل تأثير الكمور  30 كيز الكمور بعد مروري اس تر 
لتر فهذا دليا ومى  تا الكمور  ممغم/ 0.2-0.1فاذا كال التركيز بيل 

لتر يكسب   ممغم/ 0.5لجميح الجراثيم ولكل زيادم تركيز الكمور ول 
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(3)رارح  كريه  
التي تخمطها وممي   والعديدة الكبيرةوبالرغم مل الطوارد م .
مل تطاوا الكمور  الناتجةالمخت يل  و المواد  ما ي م التع يم اال ال 

او مايسمى ة المكمور  بالهيدروكربونات المعروفة العهويةمح المواد 
تطاوا الكمور مح المواد  نتيجةوالتي تتكول   THMSالترايهاوميثانات 

 Macfetersاةار م(4) الحيوانيةثا  طح الخة  والمواد م الطبيعية
(5) 

  الى ال التحكم الد ي  في اجرا  وممية الت طية وتع يم الما  1990(
السيما مل ناحية و ت التعريم يودي الى الح وا ومى ما  ذو نووية 
جيدة خالي مل البكتريا وال ودم انترام وما االجهزة وال يانة يودي 

استخدام انوا  اخرى مل المع مات او المطهرات مثا وكس ذلم م اما 
 م(6)االةعة فو  البنطسجية والمعالجة البروم فتعد طرار  مكمطة 

 
 :(7)تفاعالت الكمور 

تفاعالت الكمور مع االمونيا تكون االيونات في الماء بحالو  -1
 توازن مع جذر االمونيوم وايون الييدروجين

H
+
  +  NH3  ————→   NH4

+ 

لتةكا   HOClحيث تتطاوا االمونيا مح الكمور الحر او مح 
monochloramine 

 

NH3  +  HOCl  ————→  H2Cl  +  H2O 

 :تفاعالت جانبية -0

Fe   وكذلم مح   H2Sمثا تطاوم  مح 
+2

, Mn
+2

 , NO2 و
 تزيد مل استعمال  وند التطاوا مح تمم العنا رم

 
 :   Study areaالدراسة ةمنطق

  1(ةكا  الدراسة ةمنط  ةتغطيلمحطات  تم اختيار سبعة
 وكاالتي:
 مالرحمانية ةمحط -1
 مريمم ةكراد ةمحط -2
 المن ورم ةمحط -3
 البيا م ةمحط -4
 الجهادم ةمحط -5
 مةالسيدي ةمحط -6
 مةالدور  ةمحط -7

  كونها ةح ميا ول طري  م ادر الما  (الحنطي ةاجريت النمذج
مباةرم ومل التطروات او  ةفي الح وا ومى ما  االسال ةالوحيد ةالوسيم

مل وام  وأ سال ياالنابي م و د جرى جمح النماذج خيا ةهري ن
التطاير كول الكمور ذو  ةم و د  يست النماذج ح ميا تجنبا لعممي2009

  الرحمانيةلمحطات  ةاجرا  نمذج تمومى التطايرم كما  ة ابمي  والي
محكم   ة ناني زجاجي ةولةهر ا  ف ط ون مت النماذج بواسط ةوالدور 

 البرافمم لغرم ال ياس المختبريم ةبواسط ةوثبتت الطو 

 
( .خارطة موقعية لمدينة بغداد موضحة محطات النمذجة في الكرخ 1شكل )

 2009لعام 
 

  ط يق  نلةمل

 كاألتي: و (7) نالم ودة طر  ل ياس تراكيز الكمور
 :(Iodometric Titrationطريقة التسحيح ) .1

التسحيح ليحا الكمور  ةيوديد البوتاسيوم في وممي حيث يستخدم
مناسب   الطري ةو ذم  4 ب يمة  بدال مل اليوديد في اس  يدروجيني

 م)=PH ( 4الى حدودل ياس الكمور 
 :كدليل (DPD)طريقو قياس الكموريدات الطيف واستعمال  .0

   4(حامهي  ونديوديد البوتاسيوم  اليود في  يحا الكمور بدا
 مح منحني بياني  ياسيم االمت ا يةوت ارل 

  األقطاب:ة طريق .3
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ويعتمد ومى  ال ميمةهاز ذو  ط  حساس لمتراكيز جيستعما 
ويةترط اجرا   ال يمةتنافذ الغاز خيا اال طا  ويمكل الح وا ومى 

 مالمعايرة
 .ةيوئالض الخميةتعمل عمى مبدأ  محمولةىناك اجيزه رقميو  .4

 اما اليو عمل الكمور فكما يمي:
وندما يهاف الكمور الى الما  يتطاوا مح الحديد والمنغنيز 
وكبريتيد الهيدروجيل التي ربما تكول موجودم في الما م الكمور المتب ي 

في  الموجودة يتطاوا بدورم مح اي مواد وهوي  (بما في ذلم البكتريا 
  كافي  وبم دار ال يتعدىة  كمي ةالما  ولهمال ما  مع م يتم اهاف

0.5ppmم 
 

  :المناقشة
مل ا م الطر   ةالكمور  ما يسمىتعتبر وممي  التع يم او 

 اإلهافةفي تطهير الميام مل الجراثيم حيث يتم  المستخدمة الكيميارية
 او التع يم بطري تيل:

ارخص واسها طر  التع يم حيث  الطري ةالتع يم بالكمور و ذم 
مى ةكا محموا  ما  ايبوكمورايد ال وديوم حيث يبا  و بأسموبيليتم 

فتكول ومى ةكا غاز  الثانية الطري ةيستخدم في اساالت الما  اما 
تراكيز   1( بيل الجدوايالكمور ويستخدم لتع يم الميام بةكا دارمم 

 م2009لعام  ا   الكمور في محطات الكرخ ولكي الةهريل (نيسال و 
في محطات كرادم مريم، لةهر نيسال تراوحت تراكيز الكمور 

لتر  ممغم/  0.22   -0.21ل بي ما المن ور، البيا ، الجهاد، السيدية
ممغم / لتر   0.24  , 0.25اما  محطتي الرحمانية والدورة ف د سجمت 

 وربما يعود التبايل في التراكيز الى ال ر  والبعد ولومى التوالي  
 ريبتيل مل اسال  ما   ةوالدور م در االسالة كول محط  الرحمانية 
 الكرادم والكرخ م ارن  بالمحطات االخرىم

 
 ( تراكيز الكمور في محطات الكرخ و لشيري نيسان و اب )ممغم/1جدول )

 .0222لتر( لعام 
 الكمور في تركيز المحطة

 شير نيسان
 في تركيز الكمور
 شير اب

 0.23 0.24 الرحمانية
 0.19 0.22 كرادة مريم
 0.20 0.21 المنصور
 0.18 0.21 البياع
 0.20 0.22 الجياد
 0.20 0.21 السيدية
 0.22 0.25 الدورة

 

اما في ةهر ا  ف د ارهرت النتارت انخطاها  ميي في جميح 
حيث سجمت محطات  كرادة .المحطات بسب  ارتطا  درجات الحرارة 

ممغم /   0.20-0.18مابيل  الجهاد ،والسيدية ,البيا   ,المن ور ، مريم
لتر فيما كانت محطات الرحمانية والدورة مرتطعة م ارنة بب ية المحطات 

  .لتر/ممغم 0.22و  0.23وسجمت تراكيز 
بينت النتارت ال  نالم تغاير في تراكيز الكمور في محطات 

مل  حطةالكرخ ولكي الةهريل و ذا التبايل يعتمد ومى مدى بعد الم
المةا دة، الكرادة، الدورة، واسالة  ةالالما  المجهزة لمكرخ و ي اس إسالة

الكرخ م سجمت محطات الرحمانية والدورة تراكيز اومى مل محطات 
كرادة مريم، البيا ، الجهاد، المن ور، السيدية، ولكي الةهريل 

  م2ةكا(
 

 
 

(  تغاير تراكيز الكمور لشيري نيسان واب لعموم محطات  2شكل ) 
 الكرخ

ال اسبا  تغاير تراكيز الكمور في المحطات تعود الى ودة 
وواما ت ح في م دمتها المسافة بيل منط ة التجهيز والوحدات السكنية 
المغذية لها اهافة الى وواما فنية اخرى متمثمة ب دم الةبكة وتعطا 

اثر كبير في وممية  مهخات الكمور كما ال كمية الكمور المهافة لها 
لي ا  (8)لتر  ممغم/  0.5ج  ال تكول كمية االهافةالتطهير حيث ي

 م ممغم / لتر 0.1الى البيوت بحدود 
م ا ومختبرياح مي الم اسةالعينات  ةم م ارنت ةوممي ةوفي تجرب

م  2جدوا( ولةهر ا  الرحمانية والدورة ةلمحط مل خيا اجرا  نمذجة
في ال ياس المباةر (ح ميا  وال ياس  حيث لوحر انخطام تراكيز الكمور

واحدم  ةساو وبوا ح    3ةكا( طتيل% في كي المح25المختبري بعد 
و ذا يتط  مح  والحرارةبسب  تطاير الكمور وتأثرم بالهو   مل النمذجة

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

 المحطات  الدورة السيدية الجهاد البياع المنصور كرادة مريم الرحمانية

 اب نيسان
0.25 

0.20 

0.15 

1.0 

0.5 

0 
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 لمحرارالطويا االمد حيث ال التعرم الةديد (9)  1986(السعدي، 
 ت ا فعاليت م وبالتاليوالهو  يؤدي الى  م  تراكيز الكمور بالما  

كما تم اجرا  نمذجة لنطس المحطتييل (الرحمانية والدورة  
خارج او ات الدوامم حيث   في المسا  (3جدوا( ،ولةهر ا  ايها

لوحر انخطام او انعدام تراكيز الكمور في الميام المجهزةم و ذم اةارة 
الكمور يستخدم في او ات محددة وبمزاجية العامميل  خطيرة الى ال هخ

 ومي م
اةارت النتارت الى ال جميح التراكيز ت ح همل الحدود المسموح  -

(10)بها دوليا
WHO ,1999   وAPHA (11)الموا طةو) 

ودا فترات الهخ  (12)  1989لميام الةر  لسنة   417،العرا ية
ال  ةاوهحت الدراس كمامممغم / لتر  2-0.3والتي سجمت المساري 

نسب  الكمور الحر ترتطح في فترم الدف  االوا لمميام وت ا مح 
تذبذ   وال م(13)و د اتط  ذلم مح  استمرار الهخ الى المنازا

التراكيز في الكمور المتب ي يعود الى ال مةغمي المحطات يهخول 
 بطر  ت ميدية وبت ديرات ةخ ية وباو ات مزاجية م 

 
   التوصيات
يراوى االستخدام االمثا في وممي  اهاف  الكمور مل حيث م 1

 األجهزة والنس م
م اجرا  مرا ب  مستمرة و ياسات لتراكيز الكمور في وموم 2

 المناط م
م متابع  فني  ألنابي  اساالت الما  وتحديد مناط  التآكا 3

 والتمفم
م تحسيل وممي  الهخ البطي  وتثبيت ابعد الن اط همانا 4

 كيز مناس  لتمم المناط ملو وا ترا
م ال تكول وممي  اإلهافة متعا بة همانا الستمرار وممي  5

  التع يمم

م يطها ال تكول وممي  التع يم في المراحا النهارية لممعالجة 6
  بعد التأكد مل التخمص او ازالة كا المواد العهوية وحتى العال ةم

اب  والرحمانية لشيرالدورة تراكيز الكمور في محطات مقارنة ( 2جدول )
 .2009لعام  حقميا ومختبريا 

 تركيز الكمور حقميا المحطة
ppm  

 تركيز الكمور مختبريا 
ppm 

 0.23 0.24 الرحمانية
 0.22 0.25 الدورة

 

 
( . مقارنة بين القياسات الحقمية والمختبرية لمحطات الرحمانية 3شكل )

 2009والدورة لعام 
      
( مقارنة تراكيز الكمور في محطات الدورة والرحمانية لشير اب 3جدول )

 2009حقميا ومختبريا  لعام 
خارج اوقات  تركيز الكمور حقميا المحطة

  ppmالدوام
 0.01 الرحمانية
 0.0 الدورة
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VARIATION OF CHLORINE CONCENTRATION AT ALMOST AL-

KARKH REGION 

KAMAL .B.NADA  YASMIEN HASSEN  DR.ABD AL-HAMEED ABD 

E.mail:  

ABSTRACT 

The aim of search considered to study of the variation of chlorite when it use in water planet in all region of 

AL-KARKH. chosen 7 stations, Al-Rahmania, Karada, Al-Mansour, Al-Baiaa, Al-jehad, Saidia and Al-Dora. The 

sampling collected is two period, April and August 2009. The results show that increased the chlorine concentration 

in AL Rahmania , Dora compared to others for two periods as a result to near home supply region. the result showed 

that chorine concentration decreased in the month of August compared with month of April , because  of high 

Temperature  , and long in sun shine. Other experiment used to measure the Residual chlorine after 2 hours in Al-

Rahinania and Dora station the result showed that the chlorine con. is decrees 25% than Field measurement the cause 

related to chlorine vapor. 


