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 اإلهــــــذاء

 

 إلٍ صاحب السجرة العطرةَ والؾكر الُمستنجر؛

ل ؽً بلوغً التعلجم العالً  ؽلقد كان لى الؾضل األوَّ

 )والدي الحبجب(َ أطال هللا ؽً ُعمره.

 

 وضعتنً علٍ طريق الحجاةَ وجعلتنً رابط الجأشَإلٍ من 

 ةوراعتنً حتٍ صرت كبجر

 .اطال هللا ؽً عمرها)أمً الػالجٌ(َ 

 

 إلٍ إخوتً؛ من كان لوم بالؼ األثر ؽً كثجر من العقبات والصعاب.

 

 إلٍ جمجع أساتذتً الكرام؛ ممن لم يتوانوا ؽً مد يد العون لً

 بأعتزازأُهدي إلجكم بحثً 
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 و عرفبٌشكــر 
تـقــذو بـجضٌم انشكــــش وعـًـٍق انتـقذٌـــش وااليتُاٌ انى انذكتوس ا إال أٌ َال ٌسـعُ     

بانُصائح  َاهى ْزا انبحث بجذٌت وعـطاء, وصودع ي أششف( انزسعذ سحٍى   انًششف )

 .ُايعـ ســبٍم انـبحث, أشـكش نّ صبـشِ أيايـُا واإلسشـاداث انتً أضـاءث

 

 كًا أتوجـّ بانشكـش وانتقذٌــش إنـى جًٍــع األســاتزة األفــاضــم أعضــاء.     

عهى أَجاص ْزا انبحث ببزل انُصح  ُاوانشكش يوصول نكم يٍ ساْى فً يساعذت     

 وانشأي وتقذٌى انًشوسة, ونكم يٍ قاو بتضوٌذي بانًشاجع انعهًٍت.

 

 إنى كم يٍ ركشث جضٌم شكشي وعظٍى إيتُاًَ.
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 الصفحة العنــوان    

 أ االية القرانية

 ب االْذاء
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 4 انًقذيت واالطاس انعاو نهبحث

 6 -انًبحث االول 
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 11     -انثانث  انًبحث

   03 انخاتًت

   03 انًصادس 



 املقدمة:
وىي بحاجة إلى التي يواجييا اإلنساف  المعاصر ال بل وأخطرىا  يعد التموث مف المشاكل الكبيرة

تظافر الجيود كافة لمعالجتيا والحد منيا . ومما يزيد المشكمة تعقيدًا إف لإلنساف نفسو الدور 
 فضالً .  ة البشريةالواضح في زيادة خطورتيا مف خالؿ نشاطاتو المختمفة التي أصبحت تيدد الحيا

عف تأثيرىا في الكائنات الحية األخرى مما يحدث تغيرا في التوازف الطبيعي لمبيئة ومكوناتيا 
  . (1)المختمفة الحية منيا وغير الحية

عيا البيئة مواتساع خيراتو وتشعب متطمباتو  وبذلؾ تشعب وتصنف  اإلنساف البيئة مع نمو  تتسع
صحية واالجتماعية والثقافية والصناعية والزراعية والروحية والسياسية. بيئات متعددة كالبيئة ال إلى

 وىكذا ...الخ . 
االىتماـ  ىذا ف  إال أومف ىنا جاء اىتماـ الناس بتموث البيئة  باإلنساف ىي كل شيء يحيط البيئة 

مشكمة  تعتبر طرؽ السيطرة عميو أو تأثيراتوصل التموث وال ألـ يصاحبو زيادة فيـ شكل ومصادر و 
وستبقى  ا المعارؼىمف المشاكل التي تتداخل عند -التخمص منيا –الفضالت ورمييا  إنتاج

المعتمدة ليذا الغرض غير مجدية ما لـ يكف العمـ  اإلدارية واألدواتمستويات السيطرة عمى التموث 
 .وسيمتيا

طرىا  وىي بحاجة إلى فالتموث يعد مف المشاكل الكبيرة التي يواجييا اإلنساف المعاصر ال بل وأخ
ومما يزيد المشكمة تعقيدًا إف لإلنساف نفسو الدور الواضح يود كافة لمعالجتيا والحد منيا تظافر الج

في زيادة خطورتيا مف خالؿ نشاطاتو المختمفة التي أصبحت تيدد الحياة البشرية . فضاًل عف 
الطبيعي لمبيئة ومكوناتيا المختمفة  تأثيرىا في الكائنات الحية األخرى مما يحدث تغيرا في التوازف 

 الحية منيا وغير الحية.   
فممتموث مصادر ومكونات عديدة منتشرة في البيئة وعدـ مراقبتيا ومتابعتيا تؤدي إلى تفشي التموث 

 بنطاؽ واسع 
في محافظة ديالى ابتداءا مف مياه سد حمريف وصوال بجدوؿ ميروت في  خطورة تموث المياهفاف 

الزراعية الييا مف المعامل ومف جيات الصناعية و بسبب النفايات  دادية حتى نير ديالىقضاء المق
اخرى وتأثيراتيا عمى صحة اإلنساف  وانتشار االمراض المختمفة في انواعيا والتي اصبحت تصيب 

                                                 
1

،  1991مولود بيراـ خضر و )اخروف( ، عمـ البيئة ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  
 .39و  99ص 



اإلنساف  في عمر مبكر وتؤدي إلى ىالكو بشكل مختمف عما كاف في السابق وذلؾ كمو مف جراء 
 لبيئي بكل انواعو.التموث ا

فيجب اف تيتـ الحكومة القائمة بأوضاع البمد وحماية البيئة مف مصادر ومكونات التموث بشتى 
انواعيا وحماية اليواء مف التموث بمنع ما ينفث مف المعامل أواًل وتوقف عممية استخداـ األسمحة 

المموثات اآلتية مف المعامل الضارة عمى البيئة في كافة جيات العالـ والسيطرة عمى المياه وحجز 
وعدـ السماح ليا بالوصوؿ إلى المياه وقياـ شبكة أنابيب احدث مف ىذه األنواع الموجودة حاليًا 

ضافة المعقمات وتوفير الخدمات الصحية الالزمة وىذا لألسف غير متوفر حاليًا بسبب ظروؼ  وا 
منذ  االقدر المحتـو في جبينيمييا و عوالتوطف والضياع الذي فرض المحافظة تعيشيااإلرىاب التي 

 الوالدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املبحث االول / االطار  العام للبحث
 مشكمة البحث /اوال 

تعد المياه في محافظة ديالى السبب الرئيسي في نشوء المستقرات البشرية وىي المصدر الوحيد في 
لمسكاف المغذية نير والجداوؿ الرئيسية تغذية سكاف المحافظة بمياه الشرب والبستنة والمتمثمة باال

صياغة مشكمة البحث لذلؾ يمكف ابئداءا مف سد حمريف وصوال بجدوؿ ميروت حتى نير ديالى 
 بالشكل التالي:

ىل ازدادت نسبة المموثات في نير ديالى مف سد حمريف وحتى جنوب نير ديالى ؟ وماىي العوامل 
المائية ؟ وىل زادت ىذه المشكمة مف خطورة انعداـ  التي لعبت دورا سمبيا في البيئة واالسباب

 التوازف وشكمت اخالال في النظاـ البيئي في عمـو المحافظة؟ ومنيا انبثقت تساؤالت فرعية:
ىل اف نسبة المموثات في مياه  نير ديالى مف سد حمريف حتى جنوب بعقوبة تختمف مف مكاف  -1

 الى اخر؟
 عمـو محافظة ديالى؟ ماىي اسباب ومصادر التموث المائي في -1
ما مدى صالحية مياة محافظة ديالى مف سد حمريف وحتى جنوب نير ديالى لالستعماالت  -9

 المختمفة  )لشرب والزراعة والصناعة(
 فرضية البحث :ثانيا/ 

لقد ازدادت نسبة التموث في مياه محافظة ديالى مف سد حمريف وحتى جنوب نير ديالى مما اثر 
في عمـو المحافظة ومف ىذه المائية وزادات مف انعداـ التوازف البيئي بشكل سمبي في البيئة 

 الفرضية تنبثق فرضيات ثانوية :
اف العوامل الطبيعية والبشرية اثر في تموث مياه محافظة ديالى مف سد حمريف وحتى جنوب  -1

 نير ديالى ؟
ر وجداوؿ وسدود اف المستقرات البشرية واستعماالت االرض المختمفة الموجودة عمى ضفاؼ اني -1

 محافظة ديالى تاثير عمى اختالؼ نسب المموثات في مياه االنير والسدة في عموـ المحافظة؟
 
 
 
 



 ثالثا / اىداف البحث
 تحديد نوعية المياه الموجودة في محافظة ديالى مف سد حمريف وحتى جنوب نير ديالى. -1
 تحديد أسباب تموث المياه في عمـو محافظة ديالى -1
قع الجغرافية التي تتركز بيا نسب المموثات في عمـو محافظة ديالى وتشمل تحديد الموا  -9

 )سد حمريف وجدوؿ ميروت ونير الشاخة ونير ديالى(
 رابعا / حدود البحث

-9,59تتمثل حدود محافظة ديالى والتي تقع بيف دائرتي عرض) اوال : الحدود المكانية :
 التالية: باألماكفمنطقة الدراسة  بحدود(شرقا والتي تتمثل 3,4-33(شماال الى )99
وبعمقيف  9كـ1,1ويبدأ مف منطقة قرى تبو وحتى دربندخاف والذي يبمغ طولو سد حمريف  -1

ـ 43ـ والعمق الثاني يبمغ 91متباييف االوؿ عمق المسير المائي عند البوابات يبمغ 
  9(ـ3111( وبأ اعمى تصريف مائي يبمغ )9مميار ـ9وباحتياطي ماء يبمغ )

كـ( 19كـ( والمبطف بطوؿ ) ,1ميروت والذي ينقسـ الى قسميف )الترابي بطوؿ )  جدوؿ -1
 بعد منطقة المشروع( والذي يبدأ مف )منطقة الجاللي الصدر المشترؾ ويستمر لغاية ما

( والعرض متغير 9ـ7وبتصريف )كـ( ,1نير الشاخة / نير المقدادية المبطف بطوؿ ) -9
 بسبب تغيير التصريف المائي

الى والذي يمتد مف منبع سمسمة جباؿ زاكروس في ايراف الى  منطقة المصب جنوب نير دي  -3
 بغداد

 ثانيا / الحدود الزمانية
 ـ1111سنو الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 



 املبحث الثاني /  االطار النظري للبحث
 

 التموث البيئيالمحور  االول / 

اشكاؿ الحياه وعناصر  يعد التموث البيئي مف اخطر المشكالت واالزمات التي اضحت تيدد كل
ىو المموث االوؿ لمبيئة التي يحيا فييا ، اف وال شؾ واف االنساف الوجود في عالمنا المعاصر، و 

الى س ادى عامل مع البيئة مف قبل اغمب الناالبيئي وسوء الت وقمة الوعيايد ظاىر التموث البيئي تز 
ة المشكالت البيئية واالجتماعي ةسيؤدي الى تصاعد وتير مما انعداـ التخطيط البيئي السميـ 

شكل وانعداـ التخطيط العائمي في وضع تتنافر فييا  بشكل كبير واالقتصادية كما اف تزايد السكاف 
 . ىاجا عند الكثير

في وقتنا الحاضر اذ تتفاقـ مشكمة جو معظـ المدف العراقية مة البيئة مف المشكالت التي توامشك
ظيرت وىكذا  الكبرى وزيادة سكانيا وارتفاع الحجـ السكاني بفعل نمة المدف في المدف التموث

بصريا او تموثا  عالمات التموث واضحة سواء كاف تموث في اليواء او الماء او التربة او تموث
 ا .بصري او سمعيا

واف ما يخص دراسة البحث الحالي ىو تموث المياه اسبابو ومصادره والتي تتمثل بالمخمفات البشرية 
 1ة والحيوانية والتموث الناتج عف الصرؼ الصحي واالسمدة والمبيداتوالصناعي

كما عرؼ التموث البيئي بأنو التغيرات غير المرغوبة التي تحصل في محيطنا أىميا التي تنتج مف 
نشاطات اإلنساف ومف خالؿ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة في تغير شكل الطاقة ومستويات 

مائية والطبيعية لمكائف الحي . وىذه التغيرات سوؼ تؤثر بصورة مباشرة في اإلشعاع والبيئة الكي
اإلنساف  أو مف خالؿ تزويده بالماء والزراعة والمنتجات الحية أو المواد الطبيعية أو الممتمكات أو 

 .(1)مف خالؿ المجاالت الترفييية أو اإلعجاب بالطبيعة 
كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية والذي ال  كما عرؼ التموث البيئي بانو كل تغير كمي أو

تستطيع االنظمة البيئية استيعابو مف دوف اف يختل توازنيا والتموث ليذا المعنى متنوع المسببات 

                                                 
1

 22عهىو انبيئة وادارتهب .انجبمعة االردوية ص رمبجستيانكبيذ , بيبن دمحم ,  
2

77، ص 1119حالة العراؽ( ، اطروحة دكتوراه ، ايموؿ  –حمزة كاظـ عبد الرضا ، )العولمة واثارىا المستقبمية في تمويث البيئة العربية  
 



بيولوجيًا أو كيميائيًا أو فيزيأويًا  مما يسبب في انتشار المموثات وبنسب مختمفة في اليواء والماء 
 .(1)والتربة

 مية االدارة  البيئية ثانيا / اى
تعبر االدارة البيئية كيانا ىاما واساسيا لكل تنظيـ حكومي وخاص عمى السواء وذلؾ نتيجة تزايد 

المشاكل البيئية في العديد مف مناطق العالـ والتي اصبحت تشكل خطرا فعميا عمى االنساف وغيره 
لتوازف البيئي العالمي كثقب ي اوجود االضطرابات البيئية المؤثرة فمف المؤسسات الحية وكذلؾ 

مما  زف مثال فضال عف استغالؿ الجائر لمعديد مف الموارد البيئية بشكل قارب فيو عمى الفناءاالمو 
لمعالجة ىذا الوضع عمى مستوى تنظيمي واسع وزيادة الوعي البيئي لممجتمعات  استدعى التحرؾ

 1اجيونياية التي يو لميا ومطالبتيـ بحل المشاكل البيئمحميا وعا
 

 / اىمية المياه في عموم محافظة ديالى من سد حمرين حتى جنوب نير ديالىالمحور الثاني 
 

مميوف ميل  192% مف مساحة الكرة االرضية ويقدر حجمو بنحو 71يشغل الماء حوالي 
% مف الماء 97. كما وتشير الدراسات إلى اف حوالي (9)% منيا في حالة سائمة94مكعب واف 
% تقريبًا مياه 9ي العالـ غير صالح لالستيالؾ بسبب مموحتو والمتبقي والبالغة نسبتو الموجود ف

عذبة اال انيا غير متوفرة كثيرًا الف جزءًا كبيرًا منيا اما موجود في تجمعات جميدية أو مخزوف 
 .(3)عمى شكل مياه جوفية

العيش دونيا فالمجتمعات  اف لممياه اىمية كبيرة في حياة البشرية اذ ال يمكف الي مجتمع بشري 
البشرية االولى كانت قد اقبعت عمى ضفاؼ االنيار الدائمة بل اف جميع الحضارات القديمة التي 
قامت عمى مر التاريخ كاف لممياه واالنيار سببا رئيسا في قياـ حضاراتيا كحضارة وادي الرافديف 

 عمى نيري دجمة والفرات .

                                                 
1

، الجامعة المستنصرية ،  3وث البيئي ، مجمة دراسات القومية واالشتراكية ، العدد النقاش ، دمحم حسف ، تقنيات التخطيط لمسيطرة عمى التم 
 .2، ص 1111بغداد ، كانوف الثاني ، 

2
 22انمصذر وفسه ,, ص 
3

كويت ، عبد المقصود ، زيف الديف ، )البيئة واإلنساف ( ، دراسة في مشكالت اإلنساف  مع بيئتو ، الطبعة األولى ، دار البحوث العممية ، ال 
,19، ص1991

 

4
194، ص مصدر السابقعبد المقصود ، زيف الديف ،  

 



قد وزراعية فضال عف االستخداـ المنزلي و صناعية  ألغراضدـ فاف اىمية المياه تاتي كونيا تستخ
 ذكر الماء في القراف الكريـ )وجعمنا مف الماء كل شيء حي(.

التي تعتبر ذات مناخ جاؼ النيا تتحكـ بتوزيع في المحافظة و  ويعد الماء مف اىـ الموارد الطبيعية
 .1السكاف ونشاطاتيـ االقتصادية وخاصة الزراعية والصناعية

 
 في عموم محافظة ديالى من سد حمرين حتى جنوب نير ديالى/ تموث المياه  اوال

كاف ىناؾ نوع مف االعتقاد السائد لدى الجميع وىو اعتقاد خطير باف االنيار والبحيرات ىي انسب 
مكاف اللقاء مخمفات المدف الصناعية والزراعية واي فضالت اخرى يراد التخمص منيا وتزايد 

نساف والنمو الصناعي والزراعي والتجمعات البشرية ادخل العديد مف التاثيرات السمبية فعاليات اال
التي تنعكس بصورة واضحة عمى دورة المياه في الطبيعة ابتداءا مف مرحمة تبخر المياه في االرض  

 وانتياء ثانية الييا محممة بالمموثات المختمفة.
المياه مما يؤدي الى حدوث خمل في نظاميا  تموث المياه ىو احداث تمف او فساد في نوعية

 .1بصورة او باخرى مما يقمل مف اداء دورىا في الطبيعة وتصبح مؤذية عند استعماليا
عمى الماء مف مصدريف رئيسيف ىما المياه الطبيعية التي يتـ سحبيا مف االنيار   وكما ىو معروؼ

االرض عف طريق حفر االبار لتغطية  والجداوؿ واالىوار والمياه الجوفية التي تسحب مف باطف
استخداماتو المختمفة ، حيث يعد الماء مف الضروريات االساسية لمعديد مف الجوانب االقتصادية 

كالصناعة والزراعة والنقل ، والجوانب الحياتية كمياه لمشرب فضاًل عف استخداماتو المنزلية 
 .(9)االخرى 

يا تمامًا ، فمياه االمطار تجمع اثناء تساقطيا اف الماء حتى في وضعو الطبيعي ال يكوف نق
كميات كبيرة مف الشوائب الموجود في الغالؼ الجوي لذلؾ فأف مصطمح التموث يعني وجود مواد 

 .(3)في الماء خارجة عف مركباتو

                                                 
1

 22, ص2حبرث جببر فهذ , انتهىث انمبئي , ط 
2

 21, ص2انمصذر وفسه , ط 
3

 DIX .M .II  ، 13، ص 1944، التموث البيئي ، ترجمة د.كوركيس عبداؿ ، جامعة البصرة
 

4
،  1949د.دمحم ، ماجد السيد ولي ، )الموارد المائية في العراؽ( ، مطبعة جامعة بغداد ،  د. الخشاب ، وفيق حسيف ود.حيدر ، احمد سعيد و 
 .1,7ص



تعتبر مسألة تجييز سكاف المدف بمياه الشرب النقية وتزويد االراضي الزراعية والصناعات 
ه الصالحة لالستعماؿ والخالية مف الشوائب والمموثات مف المشاكل المعقدة في الوقت المختمفة بالميا

الحاضر ، اذ تعتبر مشكمة قمة المياه ومدى صالحيتيا لالستعماؿ مف المشاكل التي تواجييا 
 .(1)المناطق الجافة فحسب بل تعانييا المناطق الرطبة ايضاً 

 
 في عموم المحافظة من سد حمرين وحتى جنوب نير ديالى/ االنواع الرئيسية لتموث المياه  ثانيا

 
ويجعمو غير مستساغ  التموث الطبيعي : ىو التموث الذي يغير خصائص المياه الطبيعية -1

 1لالستعماؿ البشري لتغيير لونو ومذاقو واكتسابو الرائحة الكريية
واد كيميائية خطرة التموث الكيميائي : وىو التموث الذي يصبح فيو الماء ساما نتيجة وجود م -1

فييا مثل مركبات الرصاص والمبيدات الحشرية ويعد التموث الكيميائي لممياه مف اخطر 
المشاكل التي تواجو االنساف المعاصر وكذلؾ طرح مواد المستشفيات في االنير كطرح مواد 

 مستشفى بعقوبة العاـ في نير ديالى 
ياء نباتية كالطحالب يميات في الماء او وجود احطف: يقصد بو وجود ميكروبات او البيولوجيالتموث 

    المياه ونوعيتيا اكثر عمى سالمة استخداميا طبيعةبكميات كبيرة مما تسبب في تغيير 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

، القاىرة ، عبد الجواد ، احمد عبد الوىاب ، )النفايات الخطيرة( ، الطبعة األولى ، سمسمة دار المعارؼ البيئية ، الدار العربية لمنشر والتوزيع  
 .11-11، ص 1991

2
 22ن ربيع , انتهىث انمبئي ومخبطره , صعبدل مستعب 



  
                 

 

 
 (26مخطط يوضح مشكلة التلوث   )المصذر عادل مستعان ربيع , التلوث المائي ومخاطره , ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ر تموث المياه في عموم المحافظة من سد حمرين حتى جنوب نير ديالى/مصادثالثا
 

 لمائي مصادر عديدة متنوعة اىميا.لمتموث ا -: المياهمصادر تموث 
وىي مف اىـ واخطر مسببات التموث لمماء وخصوصًا التموث بالمواد  -: المخمفات الصناعية .1

تحتاج لثالثة أو اربعة اضعاؼ ما تحتاجو الكيمأوية )كالحوامض والقواعد والمواد السامة( النيا 
نفايات المجاري مف األوكسجيف واخطر ما في ذلؾ اف المواد السامة التي تدخل في تمؾ 

 .(1)الصناعات تعود إلى الماء ثانية مع النفايات الخطرة
تمثل مياه المجاري الصحية مصدرًا مف مصادر التموث  -لتموث المياه : المنزليةالمصادر  .1

حيث تمجأ معظـ المدف إلى التخمص مف مياه مجارييا بطرحيا في البحار والمحيطات  المائي
أو االنيار التي تطل عمييا سواء كانت معالجة اـ غير تامة المعالجة وال شؾ اف القاء ىذه 
المياه المموثة بالكيمأويات والمكروبات الفيروسات وما تحويو مف مواد عضوية كثيرا ما تفسد 

ه وتصبح مرتعًا خصبًا لتكاثر البكتريا الضارة والفيروسات محدثة تموثًا ميكروبيًا يؤثر نوعية الميا
 (.1في صحة اإلنساف  وانتاجو الزراعي الذي يعتمد عمى مثل ىذه المياه المموثة)

تعرض المياه )االنيار والبحيرات والمياه الجوفية(  -استخدام المبيدات واالسمدة الكيمأوية: .9
ؿ ما يتسرب الييا مف مواد كيماوية مع مياه الصرؼ الزراعي نتيجة تكثيف لمتموث مف خال

استخداـ االسمدة الكيمأوية والمبيدات الحشرية والعشبية وخاصة مادة الػ )د.د.ت( وىي مف 
المركبات لكيماوية الشديدة التحمل والتي تحتفع بموجودىا في البيئات المائية لمدة طويمة مما 

وتراكميا في اجساـ االحياء المائية إلى الحد الذي يشكل خطورة بالغة  يساعد عمى اختزانيا
 . (9)عمى حياة اإلنساف  حيث وجد اف ىناؾ عالقة بيف الػ )د.د.ت( ومرض السرطاف

                                                 
1
 .133-139عبد المقصود ، زيف الديف ، مصدر سابق ، ص 
 
2
 .133عبد المقصود ، زيف الديف ، مصدر سابق ، ص 
 
3
 .19، ص 1111دائرة حماية وتحسيف البيئة ، )الماء نبض الحياة( ، بغداد ، كانوف الثاني ،  
 



كما تؤثر المبيدات في بعض الحيوانات المائية الالفقرية كالروبياف والمحار إال انو يمكف اعتبار 
لمائية حساسية لوجود المبيدات حيث تسبب تسرب المبيدات مف األسماؾ مف أكثر اإلحياء ا

 .(1)األراضي الزراعية إلى األنيار في موت إعداد كبيرة مف األسماؾ في مناطق مختمفة مف العالـ
 االمطار الحامضية. .3
 المواد ذات النشاط االشعاعي. .5
 .(2)فضالت الحيوانات األليفة .6
 

 ديالى محافظةاه في انير وجداوؿ الرئيسية في اىـ مصادر تموث المي( يوضح 1جدوؿ رقـ )
 مصادر حيوانية مصادر زراعية مصادر الصناعية مصادر المنزلية اسـ النير ت
مياه المجاري -1 سد حمريف 1

الخاصة بالسكاف مف 
منطقة دربندخاف 

 وحتى بحيرة حمريف
مياه الصرؼ -1

الصحي )المياه 
الثقيمة(لمسكاف مف 

دبندخاف وحتى بحيرة 
 يفحمر 

توجد مخمفات بسبب  ال توجد توجد بنسب قميمة
 وجود حقل قرب السد

جدوؿ ميروت -أ 1
 المبطف

مياه الصرؼ 
 الصحي

   ال توجد

جدوؿ ميروت  -ب
 الترابي 

نفايات مف قبل -1
االحياء السكنية 

 عمى ضفاؼ الجدوؿ

توجد  مخمفات  ال توجد
زراعية عمى طوؿ 

 الجدوؿ

 ال توجد

                                                 
1

ديد المموثات في مياه االنيار وتأثيرىا عمى البيئة( ، المؤتمر القطري العممي األوؿ في تموث البيئة واساليب العاني ، ىيفاء عبد ابراىيـ ، )تح 
، منظمة الطاقة الذرية العراقية  1111تشريف الثاني  2-,حمايتيا ، منظمة الطاقة الذرية بالتعأوف مع دائرة حماية وتحسيف البيئة ، بغداد ، 

 .917، ص 1111ة وتحسيف البيئة ، بغداد ، بالتعأوف مع دائرة حماي

2
 .129، ص 1947عمي ، لطيف حميد ، )التموث الصناعي( ، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  



نفايات مف قبل -1 نير الشاخة المبطف 9
 االىالي 

نفايات السوؽ -1
كونو نطقة تجارية 
 عمى طوؿ النير

مياه الصرؼ -9
الصحي لممناطق 
السكنية المحيطة 

 بالنير

 مخمفات حداديف-1
مخمفات مصمحيف -1

 واخشاب

فضالت الحيوانات 
والمزارع وبقايا 

 النباتات

 مخمفات قصابة فقط

تعتبر مياه الصرؼ  نير  ديالى 3
المندفعة الصحي 

مف المنازؿ مصدرا 
رئيسي لتموث النير 
كوف اف اغمب سكاف 
بعقوبة تقوب بتوجيو 
مياه المجاري عمى 

 نير ديالى

مخمفات المصانع  مف 
 اكثر تموث مياه النير

 مثل :
 الصناعات الغذائية-1
صناعة القطف -1

 والصوؼ
 صناعة المطاط-9
 صناعة الورؽ -3

فضالت -1
الحيوانات والمزارع 

 النباتات وبقايا
 التموث بالمبيدات-1
تموث االسمدة -9

 الكيميائية الزراعية

 ال توجد

واالتصاؿ  12/9/1111شعبة الموارد المائية في المقدادية وحمريف وبعقوبة بتاريخ ل المصدر : الباحثة مف خالؿ زيارة ميدانية
الشاخة )نير المقدادية المبطف وجدوؿ ميروت والصور لنير  بمسؤوؿ شعبة الموارد المائية الميندس ىاشـ مسؤوؿ سد حمريف

 الترابي(
 

 
 
 
 

 
 

 
  



 واستعماالتها البشريةاملبحث الثالث / مصادر  مياه حمافظة دياىل 
 

 اوال / مصادر مياه محافظة ديالى :
كما ىو معروؼ اف مصادر المياه ومنابعيا تشمل المياه السطحية كاالنيار والبحار والبحيرات فضال 

نابيع والمياه الجوفية ومياه االمطار وتكوف المياه السطحية ىي االكثر عرضة لمتموث عف مياه الي
وحتى يكوف استعماليا مف قبل االنساف يكوف صالحا ال بد مف تنقيتيا لتكوف  نقية وصالحة 

  كـ مكعب9111وتقدر كمية المياه الصالحة لالستخداـ البشري بحدود  لالستخداـ
كمية المياه المسحوبة مف االرض في العالـ عمما اف موارد العالـ مف %( تستيمؾ الزراعة ف 79)

المياه تعود مف اليابسة الى البحر لموازنة كمية  بخار الماء التي تنتقل مف البحر الى اليابسة كما 
 عائدة الى البحر. فيضاناتكيمومتر بشكل 17تقدر بحوالي 

 ( مصادر مياه محافظة ديالى1ؿ رقـ )و جد

 التصريف االيراد المائي عدد القرى المغذية منو عمق النير طوؿ النير يراسـ الن ت
 1ـ3111 1مميار ـ 9 قرية1,  ـ43-ـ91 كـ1,1 سد حمريف 1
 9ـ13 9ـ7 قرية 11-,1 ـ9 كـ,1 ت الترابيميرو  1

 9ـ11 9ـ, قرية12 ـ9 كـ19 ميروت المبطف
 9ـ7 9ـ9 قرية 31-91 ـ1 كـ,1 الشاخة المبطف 9
 9ـ11 9ـ4531 قرية 91-41 ـ, كـ31 يالىنير د 3

ارد المائي لسد حمريف الميندس واالتصاؿ بمسؤوؿ المو  12/9/1111المصدر / الباحثة مف خالؿ زيارة شعبة الموارد المائية بتاريخ 
 ىاشـ
 

 
 
 
 
 
 
 



 المحافظة االنير والجداول في عموم لمياه المختمفةثانيا / االستعماالت 
 

 المياه النقية : يستخدميا االنساف كمصدر رئيسي لمشرب والزراعة والصناعة -1
المياه الشبو النقية : تحتوي عمى قميل مف الشوائب وقد تستخدـ لتربية االسماؾ وسقي  -1

 الحيوانات وري المزروعات وبعض الصناعات
ا يؤدي الى المياه المالحة : ال تصمح لالستخداـ البشري اال في حاالت حيث اف استخدامي -9

 1ضرر ما لذا وضعت معايير معينة تحدد الصفات ومكونات المياه لالستخدامات المختمفة
 ( يوضح االستعماالت  المختمفة لالنير في عمـو المحافظة ونسبة تموثيا واسبابيا9جدوؿ رقـ )

االستعمال  اسماء االنهر ت
 البشري

االستعمال 
 الزراعي

االستعمال 
 الصناعي

االستعمال 
 يوانيالح

نسبة 
 التلوث

 اسباب التلوث

تغيير لون الماء          111% سد حمريف 1
بسبب  الى االخضر
  المياه الثقيمة

 المجاري المنزلية     -   31% جدوؿ ميروت 1
نير المقدادية  9

 المبطف )الشاخة(
        41% - نفايات السوق–

 االىالي
 القصاية -
 الحدادين-

باالضافة الى رمي 
و الحيوانات الميت

 فيو
مموثات -   -   - 71% نير ديالى 3

مستشفى بعقوبة 
 العام

 الصحيالصرف -
 الصناعات-

 
 
 

                                                 
1

 212,ص1994انسعذي حسيه عهي, انبيئة انمبئية في انعراق ومصبدر تهىثهب ,  



اف ىناؾ اثر واضح جدا لممخمفات البشرية في االنير التابعة  (9ويتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
لمحافظة ديالى واحد اخطر اسباب التموث وىذا يؤدي الى الحصوؿ عمى مياه غير صالحة 

%( حتى وصل 111ري فنالحع اف سد حمريف يحتوي نسبة تموث عالية تبمغ )لالستخداـ البش
االمر الى تغيير لوف الماء بسبب كثرة العناصر المموثة فيو وبعد  االتصاؿ بمسؤوؿ شعبة الموارد 

ومياه الصرؼ الصحي لمسكاف والتي ترمى الى السد مف  ي عزى اسباب التموث ىي مياه المجار 
 حيرة حمريف.منطقة دربندخاف وحتى ب
والتي تحتوي عمى اىـ مصدريف لمماء االوؿ وىو جدوؿ ميروت الي يحتوي  اما في قضاء المقدادية

%( مقارنة بنير المقدادية المبطف)الشاخة( 31عمى نسبة تموث بسبب المخمفات البشرية حيث تبمغ )
اف جدوؿ  %( عمى الرغـ مف اف المفارقة تكوف في41والذي يحتوي عمى نسبة تموث  اعمى )

ميروت اكبر ويغذي اكثر مساحة سكانية لمقضاء اال اف نسبة تموثو اقل بكثير مف نير الشاخة 
بسبب مرور نير الشاخة مف سوؽ تجاري ومحالت قصابة واحياء سكنيف ترمي مياه الصرؼ 
داء ( الصحي ومياه االستخداـ المنزلي عمى النير حسب ما قالتو مديرة الموارد المائية )الميندسة بي
اف نير المقدادية المبطف ال يصمح لالستخداـ البشري بسبب كثرة العناصر المموثة فيو بسبب 

 المخمفات البشرية.
%( ومف ضمنيا المموثات الكيميائية 71واخيرا نير ديالى والذي يحتوي عمى نسبة تموث تبمغ )

 .1والتي تعد االخطر بسبب رمي نفايات مستشفى بعقوبة العاـ فييا
 
 
 
 

  
 
 

 
 12/9/1111صور مف سد حمريف وجدوؿ ميروت التقطت الصور بتاريخ 

                                                 
1

 22عبدل مستعبن ربيع , انتهىث انمبئي ومخبطره , ص 

  



 ثالثا/ الروابط االساسية في استغالل مياه االنير والجداول والسدود في محافظة ديالى
 

ص مف النفايات وينتج تحتاج انشطة االنساف المتعمقة في المياه الى اىتمامات معينة اىميا التخم
وبالطبيعة ينتج مخمفات ونفايات اكثر مف يع االنشطة التي يقـو بيا ات في جماالنساف النفاي

المنتجات المفيدة ويتـ التخمص مف النفايات والمخمفات في الماء واليواء او في مراحل مختمفة مف 
 المتوفرة والتعميمات والطرؽ التي تعتمد عمييا. لمتكنموجياالتصنيع تبعا 

النفايات يعتبر خطوة ميمة باتجاه تطبيق منيج لمنظاـ واضحة لمتخمص مف  استراتيجيةاف وضع 
المتكاممة لمصادر المياه ووسائل استيراد الغذاء مف الدوؿ الغنية بالماء ووسائل  اإلدارةفي  البيئي

  او مياه البحار او اعادة استخداـ المياه العادمة لمعالجتياالتحمية لممياه المالحة 
 ية لمصادر المياه في عموم محافظة ديالىرابعا / االىتمام بالبنية االساس

 
نظرا ألىمية المياه في حياة االنساف وامنو الغذائي فاف وجود سمطة مركزية صاحبة قرار في شؤوف 
المياه اصبح امرا ىاما وعمى صعيد المحافظة عمى نوعية المياه فاف الباحثة مف المؤيديف بوضع 

ياه النيا مف الضروريات االنسانية ولممحافظة غرامات عمى كل مف يموث او يزيد مف تموث الم
عمى البيئة  ايضا وال تقتصر ادارة الموارد المائية عمى وجود قوانيف وتشريعات كافية لمحفاظ عمى 

كمية المياه وانما يتطمب ايضا العمل عمى زيادة الوعي االنساني بيف غالبية المواطنيف لمعرفة اىمية 
رد المائية وكذلؾ الغاء ظاىرة التقاطع الذي نجده بيف مؤسسات الدولة تمؾ القوانيف في مستقبل الموا

 1في قضية المياه تجاوز ظاىرة االختالؼ فيما بينيا
خصائص المواد المموثة وما لتمؾ المموثات مف اثار مباشرة  سيمكف تصنيف تموث المياه عمى اسا

 .(1)ياربعة اصناؼ ى إلى( Kleinوكما صنفو )وغير مباشرة في البيئة 
 ي أو تموث فيزي .1

 ويشمل التغير في الموف ، الكثافة ، الحرارة ، الجسيمات الصمبة ، والفاعمية االشعاعية.
 

                                                 
1

 104محمىد االشرو , اقتصبديبت انميبه في انىطه انعربي, انجبمعة االردوية ص 
2

، الركابي ، ندى خميفة دمحم عمي ، )تأثير فضالت مدينة بعقوبة عمى تموث نير ديالى( ، رسالة ماجستير ، مركز التخطيط الحضري واالقميمي  
11، ص 1999جامعة بغداد ، 

 



 تموث فسمجي  .2
 .(33)ويشمل الذوؽ والرائحة ، وتنتج مف احتراؽ المموثات وتسبب عدـ الرتياح

 تموث كيمائي. .3
 -: إلىوتشمل المواد الكيمائية التي تطرح في المياه وتصنف 

تؤثر في نباتات وحيوانات وبالتالي  كسجيفو األوىي التي تستنفذ  -المواد العضوية : -أ 
 .(,3)المنطقة

كاالمالح الذائبة والتي تعد مف طبيعة الماء  اما المواد  -المواد غير العضوية: -ب 
 .(1))العناصر( الثقيمة فانيا تسبب السمية . مثل الكادميوـ والرصاص

 تموث أحيائي  .4
ه في الصحة العامة ، ويشمل البكتريا والفيروسات تأثير لوأىميتو التموث  وىو اكثر انواع

 .(1)والطفيميات والفطريات
 

 خامسا / استعماالت مياه االنير العادمة ومعالجتيا
)المياه العادمة( ىي جميع النفايات السائمة بما في ذلؾ مياه الصرؼ الصحي في مصطمح 

الصرؼ الصحي ىي مزيج مف الفضالت البشرية  والزراعي والصناعي في حيف نعني بمياه
والحيونية والجراثيـ الضارو ومقادير مف المياه المستيمكة مف قبل االنساف في مختمف فعالياتو 

الحياتية ويطمق عمى ىذه اسـ)الموارد المائية الغير تقميدية( حيث يتـ توفيرىا بمعالجة معينة لمياه 
او صالحة لالستخداـ لمري كما  لمياه المتوسطة الصالحيةغير صالحة لالستعماؿ وبدوف معالجة ا

ىو الحاؿ في مياه الصرؼ الزراعي الناتجة عف عمميات الصرؼ في االراضي الزراعية والتي تنقل 
بالعناصر  السامة ال تحتوي اال بواسطة شبكات الصرؼ وتتميز مياه الصرؼ الزراعي بعد تموثيا 

 9وبتركيز مختمفة دنيةعمى نسبة متباينة مف االمالح المع
 
 

                                                 
1

33، ص 1991( ، دار الشؤوف الثقافية ، بغداد ، 27ة المياه وانتشار المموثات( ، مجمة العمـو ، العدد )عمي ، مقداد حسيف ، )نوعي 
 

2
 .11، ص 1111التميمي ، كنعاف عمراف )واخروف( ، )أساسيات المعرفة البيئة( ، دائرة حماية وتحسيف البيئة ، بغداد ،  

3
 22م انسيبسة انمبئية , صانراوي احمذ عمر ,مشكالت  انميبه في  انعراق في ظ 



 سادسا / ازمة المياه في عموم محافظة ديالى
 

اف  كمية الماء الموجودة فوؽ االرض كافية لكل االحتياجات ومع ذلؾ فاف ىذه الكمية ليست 
موزعة بالتساوي فيناؾ بعض المناطق تعاني القحط والجفاؼ بينما مناطق اخرى بيا كل مصادر 

في  نيار وبحيرات وال يخفى اف االنساف قد صنع مشكمة ازمو المياه بنفسوالمياه العذبة مف امطار وا
بعض المناطق بسوء استخدامو مصادر المياه الطبيعية وخير مثاؿ ما تكتنفو حدود دراسة البحث 

 (3الحالي وكما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )
 ( اسباب ازمة المياه ومعالجتيا3جدوؿ رقـ )

االنير في محافظة  ت
 ديالى

 مقترحات وحموؿ اسباب االزمة

 قمة االمطار-1 سد حمريف 1
قطع نير سيرواف ضمف الحدود -1

االيرانية بقياـ الجميورية االيرانية 
 ببناء سد عمى نير ديالى

يجب وضع محطات معالجة 
خاصة تبدأ مف مناطق دربندخاف 
وصوال لقرى حمريف تقوـ بتفريغ 
المياه ومعالجتو ومف ثـ طرحو 

 لالستخداـ
قمة الواردات مف المصدر -1 جدوؿ ميروت 1

 الرئيسي البحيرة
كثرة التجاوزات عمى الجدوؿ -1

 مف قبل القرى المحيطة بو
عرض مقطع النير بالنسبة -9

لميروت الترابي مما يؤدي الى 
كثرة الضائعات بسبب امتصاص 

 التربة وعمميات التبخر

توفير حاويات مع سيارة كابسة -1
 طوؿ الجدوؿلنقل النفايات عمى 

توعية االىالي مع فرض -1
 غرامات عمى المتجاوزيف

 تغميف االنير داخل االسواؽ-9
 رفع التجاوزات-3
تنظيف االنير بشكل دوري -,

 ومستمر

نير المقدادية  9
 المبطف)الشاخة(

قمة الواردات مف المصدر الرئيسي 
 البحيرة

كثرة التجاوزات عمى الجدوؿ -1

توفير حاويات مع سيارة كابسة -1
 لنقل النفايات عمى طوؿ الجدوؿ

توعية االىالي مع فرض -1
 غرامات عمى المتجاوزيف



 تغميف االنير داخل االسواؽ-9 مف قبل القرى المحيطة بو
 رفع التجاوزات-3
تنظيف االنير بشكل دوري -,

 ومستمر
انخفاض منسوب  المياه في بحيرة  نير ديالى 3

 حمريف وخصوصا فصل الصيف
 

ف عمل الباحثة مف خالؿ الزيارة الميدانية الى شعبة الموارد المائية واالتصاؿ بمسؤوؿ شعبة الموارد في  سد حمريف لمحصوؿ عمى المصدر/ م
 17/9/1111المعمومات بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اخلامتة
  نتائج  المخمفات البشرية في المياه واثرىا عمى البيئةاوال /

 
مخمفات البشرية يؤدي الى مشاكل صحية منيا كثرة الذباب اف التموث المائي بسبب ال .1

 والحشرات الناقمة لالمراض 
 ليا الى مياه اسنةو عدـ امكانية انسيابية المياه ادت الى ركودىا لفترة طويمة مما ادى الى تح .1

 في بعض المناطق وخروج روائح كريية منيا
 والجداوؿ بالتموث البصري  كثرة وجود المخمفات البشرية ادى الى اصابة بيئة االنير .9
عدـ وصوؿ المياه الى ذنائب الجداوؿ واالنير ادى الى قمة المزروعات مما ادى الى تقميل  .3

 الحزاـ االخضر
 إلىاف لمتموث مصادر ومكونات عديدة منتشرة في البيئة وعدـ مراقبتيا ومتابعتيا تؤدي  .,

 تفشي التموث بنطاؽ واسع.
ث والذي لالسف الشديد بمغ اشده في السنوات االخيرة تموث اليواء مف اخطر انواع التمو  .2

انحاء في  التغير الحاصلبسبب العدواف الثالثيني عمى العراؽ والحصار الجائر واخيرًا 
 .العراؽ

اتيا تأثير خطورة تموث المياه بسبب النفايات الزراعية الييا مف المعامل ومف جيات اخرى و  .7
 الوطف العربي. أو سواء كانت في العراؽ اإلنساف عمى صحة 

في عمر مبكر وتؤدي  اإلنساف انتشار االمراض المختمفة في انواعيا والتي اصبحت تصيب  .4
ىالكو بشكل مختمف عما كاف في السابق وذلؾ كمو مف جراء التموث البيئي بكل  إلى

 انواعو.
 التوصياتثانيا / 
ادر ومكونات التموث ضاع البمد وحماية البيئة مف مصأو يجب اف تيتـ الحكومة القائمة ب .1

 بشتى انواعيا.
 إلىالسيطرة عمى المياه وحجز المموثات االتية مف المعامل وعدـ السماح ليا بالوصوؿ  .1

 المياه وقياـ شبكة انابيب احدث مف ىذه االنواع الموجودة حاليًا واضافة المعقمات.



االرىاب التي  توفير الخدمات الصحية الالزمة وىذا لالسف غير متوفر حاليًا بسبب ظروؼ .9
الذي في جبينو  العزيز القدر المحتـو بمدنايعيشيا البمد والتوطف والضياع الذي فرض عمى 

 .منذ الوالدة
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