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  الخالصة 

دراسة بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لثالث محطات ( المحطة األولى زراعیة ، تضمن الدراسة الحالیة        

، أظھرت 2013، شباط ، آذار ونیسان 2المحطة الثانیة سكنیة والمحطة الثالثة صناعیة  ) في نھر الدیوانیة ولألشھر ك

ث، كذلك وجد تأثیر لطبیعة المنطقة من النتائج وجود اختالفات في بعض خصائص الماء بین أشھر الدراسة للمحطات الثال

حیث كونھا زراعیة، سكنیة أو صناعیة على خصائص میاه النھر، إذ سجلت في المحطة األولى أعلى قیمة لكل من 

ملغم /   536ملغم / لتر  و    µs./cm   ،  8.2 1410التوصیلیة الكھربائیة، األوكسجین الذائب و العسرة الكلیة إذ بلغت 

، في حین سجلت المحطة الثانیة أعلى قیمة لكل من درجة حرارة الھواء ،  2توالي وكانت جمیعھا في شھر كلتر على ال

    4PO، أیونات الفوسفات  NO 3، أیونات النترات  Cl-، أیون الكلورید  TDS، المواد الصلبة الذائبة pHالرقم الھیدروجیني 

  28.4و  ppm ، 2.42 ppm ، 83 µg/L 215ملغم / لتر،   1680 ،  8.3م،°  23.5إذ بلغت E. Coliوبكتریا القولون 

خلیة / مل على التوالي إذ كان  لمیاه الصرف الصحي والفضالت الملقاة في النھر في ھذه المحطة  تأثیر كبیر على ارتفاع 

  19.5یسان إذ بلغت ھذه الخصائص،  بینما سجلت المحطة الثالثة أعلى قیمة الرتفاع درجة حرارة الماء وكانت في شھر ن

  م .°
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Abstract 

     The current study included  some of physical and chemical properties of the three stations  

(agricultural , residential and industrial ) in the Diwaniyah River (January ,  February, March 

and April of 2013) , the results showed a difference in some of the properties of water 

between the months  , also found the effect of the regions specific ( agricultural , residential or 

industrial )in the water properties  of the river ,  the first station  (agricultural ) recorded the 

highest value for each of the electrical conductivity , dissolved oxygen and total hardness and 

they were all in the January  month  , whereas the second station (residential ) reported the 

highest value for  the air temperature , pH, TDS, Cl-, NO3, PO4 and E.coli where the sewage 

and waste lying in the river in  this station , while  the third station recorded of the highest 

value to the high temperature of the water was in April .                                                           

Key words: Diwaniyah River ,  physical and chemical properties , Water pollution 

 

  المقدمة

من میاه المجاري، االطنان من النفایات المنزلیة،  تستقبل الیوم معظم میاه األنھار في العالم مالیین االلتار               

ً على نوعیة ھذه المیاه من حیث الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة  الصناعیة والزراعیة والتي تحوي مواد مختلفة تؤثر سلبا

؛ خنفر ،  2006والتي یجب أن تكون مطابقة للمواصفات العالمیة التي حددتھا المنظمات العالمیة المختلفة  ( السعدي ، 

) . بسبب الظروف األخیرة والوضع الراھن الذي یمر بھ بلدنا حصلت تجاوزات كثیرة على األنھار العراقیة لعدم  2010

المراقبة وقلة البحوث التي تنشر حول أھمیة تلوث األنھار بالملوثات المختلفة إذ تستخدم ھذه المیاه من قبل اإلنسان بصورة 

.  ) 2001( علكم ، ن عدم االھتمام بھا یؤدي الى إصابة اإلنسان وحیواناتھ بالعدید من األمراض مباشرة وغیر مباشرة ، وا

یمر نھر الدیوانیة في كثیر من المناطق الزراعیة والصناعیة والسكنیة التي تتضمن فعالیات بشریة تؤثر بصورة مباشرة  أو 

اء ھذه الدراسة لتحدید بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة غیر مباشرة على نوعیة میاه النھر، لذا كان من الضروري إجر

  لمیاه النھر ومدى مالئمتھا لالستخدامات البشریة المختلفة .

  

  منطقة الدراسة

نھر الدیوانیة ھو الفرع الغربي لشط الحلة ، ویمر بكل من الدیوانیة ، السدیر، الحمزة والرمیثة ویتفرع منھ ثالثة فروع   

م إذ یبلغ أوسع عرض لھ  45 – 50كم ، معدل عرض النھر یتراوح بین 124 زراعیة ، یبلغ طول النھر  تغذي عدة مناطق
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 Ibrahim, 2000 ;  Alkashab متر حسب التغیرات الفصلیة     (  1.5 – 4.5م ، فیما یبلغ معدل عمق الماء فیھ بین 70

et al., 1983 .(  

م 3 م عمق حوالي  23الفرات یبلغ عرض النھر في ھذه المنطقة حوالي : تقع ھذه المحطة في بدایة حي  المحطة االولى

 Typhaوالبردي Phragmites australisوتمتاز بانھا منطقة زراعیة وبھا العدید من النباتات المائیة مثل القصب 

domingensis  والشمبالنCeratophyllum demersum.  

لجمھوري وتمتاز بوجود فضالت بلدیة نتیجة التجمعات السكنیة على : تقع ھذه المحطة قرب المستشفى ا المحطة الثانیة

  .كم 6 م وتبعد عن المحطة األولى بمسافة  2.5م والعمق 24 جانبي النھر ویصل عرض النھر 

: تقع ھذه المحطة بالقرب من معمل نسیج الدیوانیة وتمتاز باألنشطة البشریة إضافة الى وجود معملي النسیج  المحطة الثالثة

  كم  .  8م وتبعد عن المحطة الثانیة بمسافة  3.5م والعمق 30 والمطاط یبلغ عرض النھر 

  

  القیاسات الحقلیة

م لقیاس درجة حرارة الھواء والماء بصورة مباشرة، كذلك تم استخدام جھاز ) °  0 – 100تم استخدام محرار زئیقي (     

معبراً Electrical  conductivity، التوصیلیة الكھربائیة لقیاس تركیز ایون الھیدروجین  HANNAمحمول من شركة 

)  معبراً عنھا بوحدة   Total dissolved solid )TDSعنھا بوحدة مایكروسیمنز / سم ، كذلك المواد الصلبة الذائبة 

  ملغم/ لتر  إذ تم معایرة الجھاز قبل كل قیاس.

  

  القیاسات المختبریة

  2013سم تقریبا في األشھر( كانون الثاني ، شباط ، آذار ونیسان ) من عام  15تم جمع عینات الماء من عمق      

لتر بواقع ثالث  1.5سعة  polyethyleneلمحطات الدراسة المذكورة سابقاً بواسطة قناني بالستیكیة من نوع بولي اثلین   

  . m0.24µبواسطة ورق ترشیح حجم  مكررات ونقلت الى المختبر ، تم ترشیح العینات لالختبارات التي تحتاج الى ترشیح

اذ جمعت عینات الماء بقناني زجاجیة محكمة   Winkler method:تم استخدام طریقة ونكلر  قیاس األوكسجین الذائب

مللتر مع مراعاة عدم السماح بحدوث فقاعات ھوائیة داخل القنینة وتم إجراء اإلضافات الالزمة والتسحیح  300السد سعة 

  ) . 1990) باستعمال النشأ كدلیل (عباوي و حسن ,  N 0.025لصودیوم القیاسي (مع ثایوسلفات ا

وحسب الطریقة المتبعة   EDTA: تم قیاس العسرة الكلیة بطریقة التسحیح مع Total Hardness  قیاس العسرة الكلیة

  وسجلت النتائج بوحدة ملغم/لتر.  APHA (1985)في 
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یح باستخدام محلول نترات الفضة ، اذ یضاف مللتر واحد من كرومات البوتاسیوم استخدمت طریقة التسح قیاس الكلورید :

مللتر واحد من الماء المقطر   25مللتر من العینة ، ویضاف كذلك مللتر واحد من كرومات البوتاسیوم الى  25الى 

ى نقطة انتھاء التفاعل والتي موضوعة في دورق اخر ، تم تسحیح كل من العینة والماء المقطر مع محلول نترات االفضة ال

 ) . APHA ; 1985یظھر اللون البني المحمر عندھا (

Chloride mg/L =   

A  مللتر حجم نترات الفضة المستخدمة لتسحیح النموذج =  

B  مللتر حجم نترات الفضة المستخدمة لتسحیح الماء المقطر =  

N               عیاریة نترات الفضة =V    = حجم العینة    

مل  50 مل من العینة الى  5 ) الى العینة المخففة (  N 1مل من حامض الھایدروكلوریك ( 2اذ اضیف  قیاس النترات :

. سجلت النتائج  nm 220بطول موجي  UV – Spectrophotometerباستخدام الماء منزوع االیونات ) تقاس بواسطة 

  ) APHA , 1985بوحدة ملغم / لتر . ( 

 Combinedمل من الكاشف المركب  8 ) باضافة  APHA , 1985اتبعت الطریقة الموضحة في (  س الفوسفات :قیا

reagent   المحضر من حامض الكبریتیك وترترات البوتاسیوم االنیموني ومولبیدات االمونیوم وحامض االسكوربیك الى

، اذ تم اختزال المعقد المتكون لیعطي محلوال ازرق  دقیقة  30مل من النموذج المرشح مع المزج الجید وتركت لمدة  50

اللون تتناسب شدتھ طردیا مع تركیز الفوسفات ، تم قراءة االمتصاص اللوني للمعقد المتكون بجھاز الطیف الضوئي وعلى 

  . g/Lµوعبر عن النتائج بوحدة  nm 860طول موجي 

 APHA بطریقة العد األكثر احتماال الموجودة في E. coliتم حساب العدد الكلي لبكتریا القولون  یكتریا القولون :

(2005) .  

  

  النتائج والمناقشة

أظھرت نتائج الدراسة الحالیة وجود تغیرات شھریة في درجة حرارة كل من الھواء والماء وھذا یعود الى االختالف في     

) ،   توضح     Habib et al. , 2002ھار (الظروف المناخیة ووقت أخذ العینة من حیث شدة سطوع الشمس وطول فترة الن

درجتین  -أن ھنالك تفاوت بسیط في درجة حرارة الماء لألشھر الثالثة  األولى یتراوح مابین درجة     3و 2، 1الجداول 

تقریباً في حین نجد ان ھنالك ارتفاع یصل حوالي الى ست درجات مئویةً في شھر نیسان وان االختالف الطفیف في درجة 

ارة الماء بین المحطات الثالث قد یعود الى كون المحطات قریبة من بعضھا ، إذ تمتاز المیاه بقدرتھا على امتصاص حر

          ) . Santra , 2010كمیات كبیره من الحرارة قبل أن تتغیر درجة حرارتھا وھذا ناتج من امتالكھا لسعة حراریة عالیة ( 

ً  إال أنھ أثر بشكل عام على بعض العوامل إن االرتفاع في درجة حرارة الماء ف ي شھر نیسان  و إن لم یكن كبیراً جدا
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، فارتفاع درجة الحرارة النسبي  )2010األخرى إذ إن ازدیاد درجة الحرارة یقلل من مستوى ذوبان األوكسجین (خنفر ، 

) ملغم / لتر على   6.2  , 6.9 , 5.9في شھر نیسان أدى إلى تناقص كمیة األوكسجین الذائب في المحطات  الثالث (

، شباط وآذار  ألن درجات الحرارة كانت متقاربة أیضاً  2التوالي ، فیما كانت تراكیز األوكسجین الذائب متقاربة خالل ك

 6.2و 7.9  8.2  , 8.0كذلك نجد ان كمیة األوكسجین الذائب في المحطة األولى ھي  ) . 3و  2،  1في ھذه األشھر (جدول 

، شباط ، آذار ونیسان على التوالي وھي اكبر من ذات األشھر للمحطتین الثانیة والثالثة وھذا یعود 2/لتر لألشھر كملغم  

الى كون المحطة األولى تقع في منطقة زراعیة إذ أن درجة الحرارة ھي اقل من المحطتین األخریتین كون  األشجار تنتشر 

كمیة أشعة الشمس الواصلة الى ماء النھر ، وكذلك فأن الفضالت ومیاه  على ضفاف النھر في ھذه  المحطة مما یقلل من

الصرف الصحي الحاویة على كمیات كبیرة من المواد العضویة ومخلفات المصانع  الواصلة للمحطتین الثانیة (سكنیة ) 

ھریة التي تحلل ھذه الفضالت والثالثة (صناعیة)  تؤدي الى التقلیل من كمیة األوكسجین الذائب في الماء ألن األحیاء المج

  ) . 2001تحتاج األوكسجین في عملیة التحلل مما یقلل من نسبتھ في الماء ( الناشئ ، 

          یعد األس الھیدروجیني واحدا من أھم الخصائص البیئیة التي تؤثر على بقاء وفسلجة ونمو األحیاء المائیة  المختلفة    

 )Lawson , 2011 لفعالیات الحیویة والتغیرات الكیمیائیة في المیاه الطبیعیة فضالً عن تأثیر الملوثات) ، فھو یعكس ا          

 )Lind,1979  في قیم األس الھیدروجیني إذ تراوحت قیم الـ ً المسجلة في   pH) ، سجلت نتائج الدراسة الحالیة تذبذبا

  ) بینما كانت القیمة  1في المحطة األولى  (جدول  2ك مسجلة القیمة األقل في شھر  8.3الى   7.4المحطات الثالث بین 

) ، یؤدي ثاني اوكسید الكربون دور أساسي في تحدید قیمة األس  2العلیا في شھر نیسان للمحطة الثانیة (جدول 

كون لیس حامضي اال انھ یتفاعل في الماء (تفاعل انعكاسي) لی CO 2الھیدروجیني في المیاه الطبیعیة ، فبالرغم من ان 

یعود الى وجود نسبة عالیة من  2) كانت في شھر ك7.4) إذ إن السبب في ان القیمة االقل (3CO2Hمحلول حامضي  ( 

بسبب انخفاض عملیة البناء الضوئي وبسبب قلة األضاءة مما یؤدي الى تفاعل  الحر في ھذا الشھر (شتاء) 2COمستوى 

2CO  2008 ,.نخفض قیمة األس الھیدروجیني  ( الماء مكونا حامض الكاربونیك وبالتالي ی معet. al(Okonko    .  

في حین إن أعلى قیمة  s./cmµ 988سجلت أقل قیمة للتوصیلیة الكھربائیة في المحطة الثالثة في شھر نیسان وكانت     

الكھربائیة  ) ، كذلك نجد ان أعلى قیم للتوصیلیة 3(جدول  s./cmµ 1410في المحطة األولى وكانت   2سجلت في شھر ك

للمحطات الثالث وأقلھا في شھر نیسان وقد یعود ھذا الى تأثیر ذوبان األمالح في میاه األمطار وانتقالھا  2كانت في شھر ك

وان ارتفاع  soil wash ) (Wahab, 2010في النھایة الى المسطح المائي  وأیضا ممكن ان تصل عن طریق غسل التربة 

قیمة التوصیلیة الكھربائیة في المحطة األولى قیاسا بالمحطتین الثانیة والثالثة قد یعود فضالً عن السببین السابقین  الى 

إضافة بعض األمالح نتیجة الفعالیات الزراعیة ، بینما نجد ان المحطة الثانیة تمتلك قیمة توصیلیة كھربائیة اكبر من 

  القاء میاه الصرف الصحي التي تحتوي على كمیات من األمالح والتي تلقى في ھذه المحطة .المحطة الثالثة بسبب 

، نیسان و 2ملغم / لتر  لألشھر   ك 1460و  1676،   1680) فقد بلغت أعلى قیمة لھا TDSأما المواد الصلبة الذائبة  (  

عموماً في المحطتین الثانیة والثالثة یعود الى   TDSمة الـ للمحطات الثانیة ، الثالثة واألولى على التوالي ، ان ارتفاع قی 2ك
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میاه الصرف الصحي وبسبب المواد الكیمیائیة  المستخدمة في عملیات التصنیع وقد تجاوزت الحدود المسموح بھا في 

  . )  1998ملغم / لتر (وزارة الصحة والتشریعات البیئیة ،  1500بعض األشھر والتي حددتھا وزارة الصحة بـ 

)   425و 515، ,536في جمیع محطات الدراسة ( 2كانت في شھر ك Hardnessتظھر النتائج أن أعلى قیمة للعسرة     

  The erosion of soils   ملغم / لتر للمحطات األولى ، الثانیة والثالثة على التوالي وقد یعود ھذا  الى تعریة التربة 

ملغم / لتر)  536والفضالت الزراعیة حیث أدى ذلك الى ان تكون القیمة العلیا ( الناتجة من سقوط األمطار في أشھر الشتاء

واقعة ضمن المحطة األولى (منطقة زراعیة ) في حین إن فضالت الصرف الصحي و الفضالت الصناعیة كانت ھي 

 2بقة العسرة في شھر كالسبب في النتائج المتحصل علیھا في المحطتین الثانیة والثالثة ، وتشیر النتائج الى عدم مطا

  417ملغم / لتر (المواصفات القیاسیة العراقیة   500للمحطتین األولى والثانیة لمواصفات المیاه العراقیة المحددة وھي 

  ).  2001لمیاه الشرب ،

عة وتركیز یعد ایون الكلورید من االیونات الشائعة التواجد في المیاه الطبیعیة ویختلف تركیزه باالعتماد على طبی     

) كذلك فأن مطروحات أإلنسان تحتوي على  WHO ،1997الكلورید في التكوینات الجیولوجیة التي تمر علیھا المیاه  (

 Salpekarتراكیز عالیة من الكلورید وأن ارتفاع تركیزه في المیاه  السطحیة یمكن ان یستخدم كدلیل على التلوث البرازي 

عموماً ارتفاع قیمة تركیز أیون الكلورید في المحطتین األولى والثانیة وأن  3و  1 , 2ول ) ، یتبین من خالل الجدا (2008 ,

ملغم / لتر في نفس الشھر  175ملغم / لتر ) تلتھا  215في المحطة الثانیة ( 2أعلى قیمة ألیون الكلورید كانت في شھر ك

ة المنجرفة من األراضي الزراعیة بسبب سقوط للمحطة األولى ویعود السبب في ذلك الى ما یصل الى النھر من الترب

األمطار في ھذا الشھر والحاویة على مخلفات المبیدات الحشریة والمخصبات التي تستخدم في الزراعة في المحطة األولى، 

 فضالً عن ما یصل من أمالح الطرق ومیاه الصرف  الصحي التي تحتوي على مخلفات األنسان بالنسبة للمحطة الثانیة 
Nollet, 2007) ) أن زیادة تركیز األمونیا في المیاه یستخدم بشكل شائع كدلیل على التلوث البرازي . (Ali,2010  كما (

ان زیادة النتریت یعطي دلیال كافیا على تدھور نوعیة المیاه كنتیجة لدخول فضالت الصرف الصحي الى النھر ، وقد 

الصرف الصحي في رفع تركیز االمونیا والنتریت في میاه النھر ، اذ ان  أظھرت الدراسة الحالیة تأثیرا واضحا لطرح میاه

تحلل المحتوى العالي من المواد العضویة یؤدي الى تكوین كمیات كبیرة من االمونیا اوال ومن ثم أكسدتھا الى نتریت ثم 

النترات في المحطة الثانیة قیاساً  ارتفاع  تركیز ایون   2نترات باالعتماد على كمیة األوكسجین المتوفرة ، یوضح الجدول 

بالمحطات األخرى ویعود السبب في ذلك الى كمیة فضالت الصرف الصحي التي تحوي على فضالت االنسان و التي تلقى 

في ھذه المحطة كونھا تعتبر منطقة سكنیة ، اما المحطة األولى فأن ارتفاع تركیز النترات فیھا یعود  الى األسمدة 

  التي تعامل بھا األراضي الزراعیة القریبة .النایتروجینیة 

ً في عملیات أیض الطاقة لكل الكائنات الحیة اال ان       یعد الفسفور احد المغذیات الرئیسیة المھمة اذ یمثل عنصرا وسطیا

راء الغذائي وجوده  بكثرة غیر مرغوب فیھ في المیاه إذ یعد من العوامل المحددة التي تؤدي زیادتھا الى حدوث ظاھرة اإلث

 )Adedokun et al. , 2008  وقد أظھرت النتائج تأثیرا واضحاً لطرح میاه الصرف الصحي في رفع قیمة الفوسفات (

وذلك بسبب احتواء ھذه المیاه على كمیات كبیرة µg/L 83 وھذا ما نراه في المحطة الثانیة إذ یمثل شھر آذار أعلى قیمة 
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ضال ًعن تحلل الفضالت والمواد العضویة التي تحتوي الفسفور في تركیبھا (الناشئ ، من المنظفات الغنیة بالفوسفات ، ف

  ) ، أما األسمدة الفوسفاتیة فكان لھا دور كبیر في زیادة كمیة الفوسفات الموجودة في عمود الماء للمحطة األولى .  2002

 , 3 الدراسة وكذلك بین المحطات المختلفة (الجداول  تشیر نتائج الدراسة الحالیة الى تذبذب أعداد خالیا البكتریا بین أشھر

خلیة /  16.3ولنفس المحطة (  2خلیة / مل ) یلیھ شھر ك 28.4) إذ یمثل شھر نیسان من المحطة الثانیة أعلى قیمة ( 1 ,  2

ولى والثالثة  حیث إن مل ) وعموما نجد إن المحطة الثانیة (منطقة سكنیة )امتلكت قیم ألعداد الخالیا أعلى من المحطتین األ

) إذ  2002طرح میاه الصرف الصحي الى المیاه المستقبلة یؤدي بشكل عام الى ازدیاد في أعداد البكتریا ( الناشئ ، 

تحتوي المیاه الملوثة بفضالت الصرف الصحي على العدید من العوامل الممرضة كالبكتریا والفایروسات والطفیلیات والتي 

موجودة في   ستھلكین مما یؤدي الى حدوث العدید من األمراض وبصورة عامة كانت بكتریا الـقولونتنتقل مباشرة الى الم

جمیع المحطات وھذا مخالف لمحددات المیاه العراقیة التي تشترط غیاب البكتریا لیكون الماء صالح للشرب (المواصفات 

  ). 2001لمیاه الشرب ،  417القیاسیة العراقیة 
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  : التغیرات الشھریة في المحطة األولى في نھر الدیوانیة 1جدول

درجة   

حرارة 

  م °الھواء

درجة 

 حرارة

  م°الماء

pH E.C  

s./cmµ 

TDS  

 ملغم/لتر

D.O 

  ملغم/لتر

العسرة 

  الكلیة

  ملغم/لتر

  كلورید

ppm 
  نترات

ppm  

  فوسفات

µg/l 

E.coil 

  خلیة/مل

 5.7 32 2.21 175 536 8.2 1460 1410 7.4 10.6 13.9 2ك

 3.3 21 1.67 118 436  8.0 1100 1220 7.7 12.4 15.2  شباط

 5.6 56 1.32 125 430  7.9 986 1235 7.7 13.1 15.8  آذار

 12.2 52 1.76 108 390 6.2 789 1160 8.1 18.2 23.1  نیسان

  

  : التغیرات الشھریة في المحطة الثانیة لنھر الدیوانیة2جدول

درجة   

حرارة 

°الھواء

  م 

درجة 

حرارة 

  م°الماء

pH E.C  

s./cmµ 

TDS 

 ملغم/لتر

D.O 

  ملغم/لتر

العسرة 

  الكلیة

  ملغم/لتر

  كلورید

ppm 
  تنترا

ppm  

  فوسفات

µg/l  
E.coil 

خلیة/م

  ل

 2.42  215 515 7.9 1680 1290 7.6 12.8 14.2  2ك

  

37 16.3 

 12.8 22 1.81 107 432 7.2 1325 1212 8.0 13.2 15.7  شباط

 16.1 83 1.85 114 435 7.8 1568 1165 7.9 14.1 16.0  آذار

 28.4 43 2.19 102 412 6.4 1654 1062  8.3 19.4 23.5  نیسان

  

  : التغیرات الشھریة في المحطة الثالثة في نھر الدیوانیة3دولج

درجة   

حرارة 

  م °الھواء

درجة 

حرارة 

  م°الماء

pH E.C  

s./cmµ 

TDS  

 ملغم/لتر

D.O 

  ملغم/لتر

العسرة 

  الكلیة

  ملغم/لتر

  كلورید

ppm 
  نترات

ppm  

  فوسفات

µg/l 

E.coil 

  خلیة/مل

 5.6 16 1.54 105 425 7.6 1565 1210   7.5 11.5 14.1  2ك

 3.7 28 0.97  94 378 7.8 1315 1180 7.7 12.8 14.7  شباط

 8.1 44 0.44 85 388 7.4 1435 1078 7.7 13.8 15.6  آذار

 11.0  8  1.38 90 360 5.9 1676 988 8.0 19.5 22.2  نیسان

  

 


