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) جـزء بـالملیون فـي 4بأن اعلى تركیز لغـاز اول اوكسـید الكـاربون بــ (توصلت الدراسة 

منطقة جامع الدولة الكبیـر، كمـا سـجلت نفـس النقطـة اعلـى تركیـز لغـاز ثـاني اوكسـید الكـاربون 

كمیــة غبــار مترســب كــان فــي ) جــزء بــالملیون، كمــا توصــلت الدراســة بــان اعلــى 470بمقــدار (

شـهر فـي المنطقـة الصـناعیة یلیهـا المنطقـة التجاریـة  /٢م ) غـم/118.9اذ بلغت ( ،شهر مایس

/ شهر على التوالي، امـا اقـل كمیـة ٢) غم / م82.2/ شهر ،(٢) غم / م91.7والسكنیة بكمیة (

 /٢م ) غـــم/3.1، اذ بلغـــت الكمیـــة المترســـبة (بـــار المترســـب فقـــد ســـجل فـــي شـــهر شـــباطمـــن الغ

شـــهر فـــي المنطقـــة الصـــناعیة والســـكنیة والتجاریـــة علـــى التـــوالي، كمـــا  /٢م )غـــم/5.3شـــهر، و(

) حاالت وفاة بسبب هذا المـرض، 10)اصابة بمرض الربو، وحصلت ((2110سجلت الدراسة 

)مـن 21%) اصابة بمرض حساسیة االنف، كما توصـلت الدراسـة بـان (23000كما حصلت (

) اجابـت بوجـود روائـح 26.8%ایات و(حجم العینة، اجابت بعدم وجود روائح كریهة بسبب النف

  %) من حجم العینة.17.6%) اجابت بوجود روائح شدیدة فهي (28.2خفیفة و(

  

Abstract 

The study concluded that the highest concentration of carbon monoxide gas 

was (4) part per million in big world mosque region, the same region also recorded 

the highest concentration of carbon dioxide gas totalize (470) part per million, this 

study deduced that the highest amount of precipitate dust was in may month 

reached to (118.9) gm/m2/month in industrial region followed by habitation and 

commercial region amounted (91.7) gm/m2/month, (82.2) gm/ m2/month 

respectively, while the lowest amount of precipitate dust was recorded in February 

month reached to (3.1) gm/m2/month, (4.7) gm/m2/month, (5.3) gm/m2/month in 

industrial, habitation, commercial region respectively, the study recorded the 
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incidence of (2110) incidence of asthma lead to (10) death case, also recorded 

(23000) incidence of nose allergy, the study recorded that 21% of specimen 

volume happened without stinking odour because of the dumps, (26.8%) 

happened with mildy odour, (28.2%) happened with ordinary odour, while (17.6%) 

happened with sever odour. 

ا:  

تعد ظاهرة التلوث البیئي اهم المشكالت الخطرة التي تهدد كوكبنا الیوم نظرا لعالقته 

بالنشاط البشري بانتشار الملوثات نتیجة فعالیات اإلنسان التي قد تلحق الضرر بالبیئة 

ات بالغاز الطبیعیة، ومن الملوثات التي تهدد االنسان وحیاته الیومیة ما یعرف بتلوث الهواء 

  .الحدیثة ، الذي یرتبط بالبیئة الحضریة واالماكن الصناعیة ووسائل التكنولوجیاواالتربة

ا :  

تكمن مشكلة الدراسة بالسؤال التالي .. هل مركز قضاء الرمادي یعاني فعال من تلوث 

     .السكانالهواء .. وهل هناك مسببات لهذا التلوث ..  وهل انعكس هذا التلوث سلبا على 

ا :  

یعاني مركز قضاء الرمادي من تلوث بیئي كبیر نتیجة لعوامل طبیعیة وبشریة تركت 

  . بیة على السكان وحیاتهم المختلفةاثارها السل

ف ا:  

تهدف الدراسة الى تحدید المشكلة البیئیة التي یعاني منها مركز قضاء الرمادي كتلوث 

التي تكمن وراء هذه المشكلة ودرجة تأثیرها، ثم اظهار األثار السلبیة  الهواء مع تحدید االسباب

  الناتجة عن هذه المشكلة وتقدیم المقترحات والتوصیات بشأنها.

ا ا:  

تعد دراسة المشكالت البیئیة وتحلیلها ذات اولویة عند وضع اي خطة تنمویة لتطویر  -١

  المنطقة.

لفة یأتي في مقدمتها الهواء المصدر الرئیسي للحیاة تظم منطقة الدراسة مظاهر بیئیة مخت -٢

  .والحفاظ من التلوث مسؤولیة وطنیةفي المنطقة لذلك فأن ادارته 
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تعد هذه الدراسة باكورة دراسات الحقة تهتم بالبیئة السیما ان المنطقة لم تحظى بدراسات  -٣

  بیئیة وافیة.

راا  ود:  

تقع منطقة الدراسة في الجزء االوسط من العـراق، والجـزء الشرقي من محـافظة االنبار، 

 46 43 ، 54 42شماال وبین خطي طول  33 23 ،33 33وفلكیا بین دائرتي عرض 

مقاطعة ریفیة اي انها محصورة بین  21شرقا. تضم منطقة الدراسة مـركـز مدینـة الرمادي و

وعبید. یحدها قضاء هیت من جهة الشمالیة الغربیة، وتحدها ناحیة مقاطعة ابو طیبان والب

الحبانیة من الجهة الجنوبیة الشرقیة، اما من جهة الشمال والشرق تحدها الحافة الشرقیة لهضبة 

الجزیرة وناحیة الصقالویة، اما من جهة الغرب والجنوب تحدها الحافة الشرقیة للهضبة الغربیة  

  ).1خریطة رقم (
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غازات یقصد بتلوث الهواء حدوث تغییر في تركیب الهواء سواء كان ذلك عن طریق ال

. ویؤدي تلوث الهواء اضرار )١(، واالتربة واالشعاعات او غیر ذلكواالدخنة واالبخرة والرماد

. وتقدر منظمة والمنشات العامة، وتخریب المباني حة االنسان والحیوانات والنباتاتكبیرة بص

الصحة العالمیة ان ما یقرب من خمس سكان العالم یتعرضون لمستویات خطرة من ملوثات 

، مدى تلوث هواء مركز قضاء الرمادي. ولغرض بیان هواء التي تؤثر على الصحة العامةال

ختلفة من منطقة المیدانیة في مناطق مفقد تم دراسة عدد من الملوثات التي اظهرتها القیاسات 

  : الدراسة وكما یلي

  :او: امر ازات

  :غاز اول اوكسید الكاربون - ١

لمتكاملة للوقود والمواد ، ناتج عن عملیات االحتراق غیر اغاز سام عدیم اللون والرائحة

الهواء النقي . تصل نسبته االعتیادیة في هم بنسبة كبیرة من ملوثات الهواء، ویساالعضویة

ثافة ، اال ان نسبة تركیزه في المناطق العمرانیة یختلف باختالف الك) جزء بالملیون٠.١(

  .اعات النهار مقارنة بساعات اللیل، لذا فهو اكثر تركیزا في سالمروریة والمنشآت الصناعیة

، سرعة اتحاده مع هیموغلوبین الدم على الصحة العامة من خالل COیؤثر غاز 

  .م والشعور بالتعب وصعوبة التنفسالمات التسمفتظهر ع

كارثة بیئیة  ١٩٠٩وقد احدث تركز هذا الغاز في سماء مدینة  كالسكو واسكتلندا عام 

  .ثف الضباب الدخاني فوق المدینتین) شخص نتیجة تكا١٠٦٣كبیرة ادت الى وفاة (

جزء  ٣٠بـ  COلذلك حددت المنظمات الدولیة اقصى حد یمكن التعرض له من غاز 

ن تركیز هذا . ومن خالل الرصد المیداني لهواء مدینة الرمادي اتضح املیون في الساعةبال

) وان هذا التركیز تباین ١( ، في وقت النهار جدول رقم) جزء بالملیون٤ -٠الغاز تتراوح بین (

طقة توزیعه بین مناطق المدینة اذا ظهر اقل تركیز لهذا الغاز في منطقة الكورنیش لكونها من

) جزء ٤. واعالها في وسط مدینة الرمادي عند جامع الدولة الكبیر بتركیز (راعیة مفتوحةز 

، فضال عن اعداد رع لذا تزداد فیها حركة السیارات. باعتبارها نقطة التقاء الشوابالملیون

  .دات االهلیة المنتشرة في المدینةالمول
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الرصد اللیلي ان تركز هذا الغاز في اللیل فقد اتضح من خالل CO  اما تركیز غاز 

، باستثناء وسط المدینة بالقرب جامع الدولة الكبیر كون معدوم في جمیع مناطق المدینةیكاد ی

) جزء بالملیون  وهي نسبة قلیلة مقارنة بتركیزه في النهار نتیجة لقلة ١حیث ظهر اكثر تركیز (

ى العموم فان تركیز هذا الغاز في حركة المرور وتوقف اغلب االنشطة البشریة في اللیل وعل

) جزء بالملیون وهذا ٣٠الهواء مدینة الرمادي یعد قلیل مقارنة مع المعیار العالمي والبالغ (

یعود الى كون مدینة الرمادي صغیرة ومفتوحة خالیة من المنشآت الصناعیة الكبیرة عكس 

  المدن الملیونیة الكبرى.

  ٢٠١٣المرصودة في هواء مدینة الرمادي لعام ) یمثل نسبة الغازات ١جدول رقم (

  
  .٢٠١٣/   ٩/  ١٨ - ٢٠١٣/ ٩/  ١٥ن من عمل الباحث باالعتماد على القیاسات المیدانیة م

  

   :CO2غاز ثاني اوكسید الكاربون  -٢

، لتي ادخلها االنسان على الهواءیعتبر غاز ثاني اوكسید الكاربون من اهم الملوثات ا

الكاربون نتیجة احتراق المواد العضویة كالورق والحطب والفحم والبترول. ویتحرر ثاني اوكسید 

كما ان االسراف في استخدام الوقود وقطع الغابات او التقلیل من المساحات الخضراء ساهم 

، الذي قد یؤدي الى ارتفاع درجة حرارة یز ثاني اوكسید الكاربون في الجوفي ارتفاع ترك

. یبلغ التركیز االعتیادي لغاز ثاني اوكسید الكاربون اس الحراريض وهو ما یعرف باالحتباالر 
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، وال یؤثر هذا التركیز ) جزء بالملیون٣١٠، ما یعادل () من حجم الهواء%٠.٠٣في الهواء (

) جزء بالملیون عندها تكون هناك صعوبة في التنفس ٥٠٠٠على االنسان حتى یصل الى (

. كما ان زیادة تراكمه في الجو تهاب القصبات الهوائیةمخاطیة والواالحتقان وتهیج االغشیة ال

، ففي عام تكون نتیجتها مقتل واصابة السكانالى اكثر من هذا الحد سیؤدي الى كارثة بیئیة 

نتیجة انفجار طبیعي في باطن االرض في الكامیرون ادى  CO2حدث تسرب الغاز  ١٩٨٦

. وفي منطقة الدراسة تتراوح تركیز غاز )٢(شخص ٢٠٠٠٠شخص واصابة  ١٥٠٠الى مقتل 

CO2 ) وهي اعلى من ١٦) جزء بالملیون جدول رقم (٤٧٠ -٣٧٠في اجواء المدینة بین (

 ٤٧٠الحدود االعتیادیة ، حیث سجلت اعلى تركیز لهذا الغاز في منطقة جامع الكبیر بتركیز 

في منطقة الكورنیش شمال ، اما اقل تركیز كان سجل بسبب االختناقات المروریة جزء بالملیون

) جزء بالملیون اثناء النهار باعتبارها منطقة زراعیة تستهلك ٣٧٠مدینة الرمادي حیث بلغت (

كاربون لیال نسبة كبیرة من هذا الغاز بعملیة التمثیل الضوئي ، اما تركیز غاز ثاني اوكسید ال

نیش واعالها في منطقة ، اقلها في منطقة الكور جزء بالملیون) ١٤٠ - ٦٠فكان یتراوح بین (

، نجد هناك فرق كبیر على التوالي ) جزء بالملیون١٤٠، ()٦٠جامع الدولة الكبیر بتركیز (

لتركیز غاز ثاني اوكسید الكاربون بین وقت النهار واللیل بسبب قلة حركة المرور وتوقف 

  .ة اثناء اللیلاغلب انشطة المدین

  :O2غاز االوكسجین  - ٣

من اهم العناصر التي یتألف منها الغالف الجوي ، ألنه یعد غاز االوكسجین 

% ٢٠.٩المسؤول عن عملیات التنفس التي یقوم بها االنسان ، ویؤلف غاز االوكسجین نسبة 

% ١٣. واذا انخفضت نسبته في الهواء الى اقل من )٣(من حجم الغازات المكونة للغالف الجوي

ین هي الغابات زوید الهواء  بغاز االوكسج، واكبر مصدر لتفان التنفس یزداد سرعة وعمقا

مادي تبین انها ، وعند رصد نسبة غاز االوكسجین في هواء مدینة الر والمساحات الخضراء

%) اعالها في منطقة الكورنیش واقلها في منطقة الحي الصناعي ٢٣.٢ - ١٩.٩تتراوح بین (

ها محطة الكهرباء %) بسبب تنوع مصادر التلوث اهم١٩.٩قري جامعة االنبار بتركیز (

، اما منطقة الكورنیش فقد سجلت اعلى تركیز بمقدار ل البلوك والكاشي وحركة السیاراتومعام

. اما اوكسید الكاربون ویطرح االوكسجین% بسبب الغطاء النباتي الذي یستهلك ثاني ٢٣.٢

) مسجل زیادة ١%) جدول رقم (٢٤ - ٢١تركیز غاز االوكسجین في اللیل یتراوح بین (
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لوث الهوائي في اضحة في جمیع مواقع الرصد في المدینة بسبب توقف اغلب مصادر التو 

  . المدینة عن العمل

  NO2:غاز ثاني اوكسید النتروجین  - ٤

، المصفرمن اكثر الغازات الملوثة انتشارا والذي یمتاز بلونه البني  NO2یعد غاز 

. تصل النسبة االعتیادیة الذي یؤثر سلبا على مدى الرؤیة نوهو المسؤول عن ظاهرة الضبخا

) ٠.١٢، ویمكن تمییز رائحته ابتداء من تركیز () جزء بالملیون٠.٠٠١في الغالف الجوي (

لیون ) جزء بالم٥جزء بالملیون فاكثر، اال ان اعراضه السمیة تبدأ بالظهور ابتداء من تركیز (

جة تهیج القصبات الهوائیة والجیوب االنفیة والعیون ، مؤثرة على الجهاز التنفسي نتیفأكثر

. وكان ) جزء بالملیون نهارا٢ - ١في اجواء مدینة الرمادي من (NO2 یتراوح تركیز غاز 

اعلى تركیز في منطقة الحي الصناعي القریبة من جامعة االنبار نتیجة لوجود محطة الكهرباء 

. اما اقل تركیز من هذا لى عوادم السیاراتاشي باإلضافة اوكذلك مخلفات معامل البلوك والك

، لم تسجل اي نسبة تلوث لهذا الغازالغاز سجلتها منطقة الكورنیش شمال مدینة الرمادي اذ 

اما تركیز غاز ثاني اوكسید النتروجین لیال فلم تسجل اي نقطة نسبة تلوث باستثناء الحي 

حطة الكهرباء التي تعمل لیل سبب م) جزء بالملیون ب١الصناعي قرب جامعة االنبار بتركیز (

  .)١. جدول رقم (نهار

  :H2Sغاز كبریتید الهیدروجین  - ٥

، هة التي تشبه رائحة البیض الفاسدیمتاز غاز كبریتید الهیدروجین برائحته الكری

  والمصدر الرئیسي لغاز كبریتید الهیدروجین هو تعفن النفایات المنزلیة ومیاه الصرف الصحي.

) ٠.٠٠٠٥ان یتحسس بهذه الرائحة في تراكیز ضئیلة جدا ال تتجاوز ( ویمكن لإلنسان

. ان والكسل والخمول وفقدان الشهیة، ویسبب هذا الغاز حاالت الصداع والغثیجزء بالملیون

) جزء ٧لذلك بعض المصادر تحدد الحد المسموح به من التعرض لهذا الغاز یتراوح ما بین (

رة قصیرة وبحدود اقل من جزء بالملیون للتعرض لفت )١٠بالملیون لثمان ساعات عمل و (

) جزء ٢ -١ن في اجواء مدینة الرمادي بین (. تراوح تركیز غاز كبریتید الهیدروجینصف ساعة

نتیجة لطفح  ) وكان اعلى تركیز في منطقة جامع الدولة الكبیر١بالملیون  نهارا، جدول رقم (

، وكذلك في منطقة الحي الصناعي قرب جسر جامعة االنبار بسبب میاه میاه الصرف الصحي



  رما  مما  

  

               ٢٠١٤) من اول) (٢اد (

  

 )٤٦١ ( 

 

ت السیارات وكراجات غسل الصرف الصحي والصناعي نتیجة لوجود محالت تبدیل زیو 

، اما تموز والكورنیش والحي الصناعي ١٧، اما اقل تركیز لهذا الغاز فكان في شارع السیارات

م المرصودة في النهار وهذا یدل على ان هذا الغاز تركیز هذا الغاز لیال فلم یختلف عن القی

كانت مصدره میاه الصرف الصحي والنفایات المنزلیة ولیس له عالقة بمخلفات االحتراق سواء 

    .السیارات او الورش الصناعیة

 :NH3غاز االمونیا  - ٦

، وتمثل االمونیا مركبا كیمیائیا یةوهي من الغازات التي تنبعث من العملیات الزراع

مثل في ان لها . كما تعرف هذه المادة بأن احدى خصائصها الطبیعیة تتNH3یعرف بالصیغة 

یة للكائنات الحیة على . وتسهم االمونیا بشكل كبیر في سد االحتیاجات الغذائرائحة قویة ونفاذة

. كما ان االمونیا تعد السمدةئیة وا، من خالل مساهمتها في تكوین المواد الغذاسطح االرض

نیع العدید من المستحضرات الطبیة، اما بشكل مباشر او االساس الذي تقوم علیه عملیة تص

تعد من المواد  ، فأن هذه المادةاالستخدام الواسع لمادة االمونیا، وعلى الرغم من غیر مباشر

ح ان جمیع المواقع . ومن خالل عملیات الرصد في منطقة الدراسة اتضالكاویة والخطیرة

، اما تركیز هذا الغاز اثناء اللیل ) جزء بالملیون في النهار١المرصودة سجلت نفس القیمة (

) جزء بالملیون باستثناء الموقع الصناعي ٠.٨فسجلت جمیع المواقع نفس النسبة بتركیز (

شكل ) جزء بالملیون وهذه النسب انخفضت ب٠.٧القریب من جسر جامعة االنبار بتركیز (

  .عن النسبة المقاسة في وقت النهاربسیط 

  SO2:غاز ثاني اوكسید الكبریت  - ٧

 ، كما انه اكثر سمیه وخطرا من غاز اول اوكسیدو غاز ناتج عن حرق الفحم والوقوده

یوم) ثم یتحول الى  ٤٣، یبقى هذا الغاز في الجو كمعدل (الكاربون وثاني اوكسید الكاربون

، ویتفاعل مع الماء مكونا حامض الكبریتیك السام للنباتات بتركیز SO ثالث اوكسید الكبریت 

) جزء بالملیون ویؤدي الى تأكل الحدید والفوالذ والنحاس ومواد البناء الحاویة على ٠.٢(

. ) جزء بالملیون٠.٠٠١. یبلغ التركیز االعتیادي لهذا الغاز في الهواء ()٤(عناصر كربونیة

، ) جزء بالملیون في الهواء١على اللسان ابتداء من تركیز (ان یحس بطعمه  نسانویمكن لإل

، ویشعر باالختناق عند وصول تراكیزه ) جزء بالملیون٣ویصبح الغاز مخرشا عند بلوغ تركیزه (

) جزء ٠.٠١) جزء بالملیون یبلغ الحد المسموح به (١٠ - ٥الى مستوى یتراوح ما بین (
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 )٤٦٢ (   

 

ء بالملیون في ) جز ٠.٣٤ت الیابانیة الى (بالملیون في الساعة الواحدة حسب المواصفا

. یدخل غاز ثاني اوكسید الكبریت في تكوین الضباب الدخاني وهو ملوث المواصفات الكندیة

كذلك  ١٩٣٠شخص في كارثة وادي میوز في بلجیكا عام  ٦٠الرئیسي المسؤول عن موت 

ل عملیات . ومن خال١٩٥٢شخص في كارثة اخرى وقعت في مدینة لندن عام  ٤٠٠٠موت 

) جزء ١الرصد المیداني في منطقة الدراسة سجلت جمیع نقاط الرصد نفس القیمة بتركیز (

، فضال عن قلة ارع الكورنیش كونها منطقة مفتوحة) باستثناء ش١، جدول رقم (بالملیون نهارا

. اما تركیز هذا الغاز لیال فلم حولياالزدحام في هذه المنطقة لسعة القدرة االستیعابیة للشارع ال

تسجل مواقع الرصد اي نسبة تلوث باستثناء موقع الحي الصناعي القریب من جسر جامعة 

  .الكهرباء التي تعمل لیال نهار) جزء بالملیون بسبب تأثیر محطة ٠.٥االنبار بتركیز (

  VOC:المركبات العضویة المتطایرة  - ٨

، خطیرة التي توجد في الهواء الطلقالملوثات ال تعد المركبات العضویة المتطایرة من

، ومن المركبات العضویة تي لها دور في تلوث طبقة االوزونوهي من الغازات الدفیئة وال

انها من المواد المسببة  ، والتي یعتقدمثل البنزین والتولوین والزیلین المتطایرة ذات الرائحة النفاذة

ة اتضح ان جمیع النقاط لم تسجل اي تركیز لهذا الغاز ، ومن خالل الدراسة المیدانیللسرطان

) جزء بالملیون ٠.١) ، (٠.٣باستثناء منطقة الحي الصناعي قرب جامعة االنبار بتركیز (

) حیث سجل الحي الصناعي اعلى تركیز بفعل الملوثات الصناعیة ١على التوالي جدول رقم (

عي القریبة من جامعة االنبار بسبب تأثیر . اما منطقة الحي الصناالحاویة على غاز االمونیا

. اما في اللیل فلم تسجل اي نقطة في المدینة اي نسبة الكهرباء ومعامل الكاشي والبلوك محطة

  .لوث بالمركبات العضویة المتطایرةت

اا اا :م:  

وفي ، به الجافةتعد العواصف الترابیة من الظواهر المألوفة في المناطق الجافة وش

، اذ تساهم العواصف الترابیة في تلوث الهواء ها في االقسام الغربیة والجنوبیةالعراق یكثر تكرار 

من امراض الجهاز التنفسي مما یترك ضررا واضحا على الصحة العامة وخاصة للذین یعانون 

ي الربیع . وفي منطقة الدراسة یتكرر حدوث العواصف الترابیة وخاصة في فصلوالعیون

موزعة على اشهر السنة كما في صورة  .)٥() یوم٥٣، اذ بلغ تكرارها السنوي حوالي (فوالصی



  رما  مما  

  

               ٢٠١٤) من اول) (٢اد (

  

 )٤٦٣ ( 

 

) وقد اقتضت متطلبات البحث توزیع اسطوانات في مناطق ذات استخدامات مختلفة ١رقم (

) اشهر لغرض تحدید كمیة الغبار المترسب من هواء منطقة الدراسة. ویبدو من ٧خالل (

) ١١٨.٩، اذ بلغت (كمیة غبار مترسب كان في شهر مایس ) ان اعلى٢خالل جدول رقم (

) غم / ٩١.٧/ شهر في المنطقة الصناعیة یلیها المنطقة التجاریة والسكنیة بكمیة ( ٢غم / م

. اما اقل كمیة من الغبار المترسب فقد شهر على التوالي/  ٢) غم / م٨٦.٢/ شهر ، ( ٢م

 ٢) غم / م٤.٧/ شهر ، ( ٢) غم / م٣.١(سجلت في شهر شباط اذ بلغت الكمیات المترسبة 

، ویعود عي والسكني والتجاري على التوالي/ شهر في القطاع الصنا ٢) غم / م٥.٣/ شهر ، (

  .لكونه من االشهر الرطبة والمطیرةسبب تدني كمیة الغبار المترسب في هذا الشهر 

  ١٣/٧/٢٠١٣) العواصف الترابیة مصدر لتلوث الهواء ١صورة  (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) نتائج الغبار المتساقط في مدینة الرمادي للفترة من كانون الثاني الى تموز لعام ٢جدول رقم (

٢٠١٣  

  
  

  المصدر: من عمل البحث باالعتماد على الدراسة المیدانیة من كانون الثاني الى تموز .
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  :أب ث ااء 

ابـرز واهم تـتعدد أسبـاب ملـوثات الـهـواء فـي مـركز قضاء الـرمادي إال إنـنـا سنـوضح 

  :تلك االسباب وكما یلي

  :وسائط النقل - ١

، اذ تـعد غـازات عوادم الـسیارات من ـنقل اكـبر مصدر لـتـلوث الـهواءتمثـل وسائط ال

ابرز الـمخاطر الـتي تهدد الـبیئة والتي لها تأثیر مباشر على تـلوث الهواء. ومع الـزیـادة 

الـحاصلة فـي اعـداد الـسیارات ومن مختـلف الـمودیـالت واألنـواع والـتـي تضاعفت بعـد عـام 

ـلى الـبیئـة اصبح یتزاید خـاصه بعد أن خـاصه فـي مـراكز الـمدن لذا فـأن خطرها ع 2003

أظهـرت الـدراسات إن عوادم الـسیارات الـحدیثة أكـثر خطرا على الـبیئة من المركبات القدیمة 

، وممـا یـزید خـطـورة مـلوثات عـوادم )٦(نظرا لـقلة الـصیانة الـدوریة ونـوع الـوقـود الـمستخدم

  الـهوائیة الـسفلیة والـتي تتعامل معها االحیاء بشكل مباشر. الــسیارات هـو إنها تقذف فـي الـطبقة 

، وهنـاك االالف من ) سیارة مسجلة186.094وتـضم محافظة االنبار عموما (

، فضال عـن لها فـي دائـرة الـمرور الـعـامةالـسیارات الـتي لـم یـتم حصرها بـسـبب عـدم تـسجیـ

. فقد تم تحدید عدة مواقع للرصد لمعرفة ظات األخرىتي تحمل لوحات الـمحافمئـات الـسیارات ال

صباحا) فتبین 7-10، وخالل  ثـالث سـاعـات مـن (ت الـوافدة الـى مدیـنة الـرماديعـدد الـسیارا

% منـها تعمل بـوقــود الـبـنـزین  58.5) سیارة یـومیا، 15166ان مدیـنة الـرمادي تـستقبل (

) ومـن خالل نـفس الـجدول نالحـظ ان أعـداد ٣دول رقم (، جـ% تـعمـل بـوقـود الـكاز 26.6

الـسیارات الـوافدة الـى مركز مدینة الـرمادي مـن مداخل الـمدینة الـمحـددة والـمختـلفة، نجـدها 

% من السیارات تدخل الـمدینة من  20.6متـقاربة الـى حـد ما حیث بـینـت الدراسة المیدانیة بأن 

الـبوذیاب والـطالعة والـصهاالت والـجرایشي ط الـمدینة بمقـاطعة (الذي یـرب جسر الجزیرة

%  17.4والـبـوعـلي الجاسم والبوعسـاف والطـرابشـة والمناطق الغـربیة مـن جهـة الجزیـرة) وان

% تدخل من السیطرة الشرقیة التي تربط مدینة  20.5تدخل المدینة من جسر الـبوفراج وان 

والحبانیة والفلوجة أما مدخل الخمسة كیلو الذي یربط مدینة الـرمادي  الرمادي بناحیة الخالدیة

% أمـا النسبة األكبر فكانت من نصیب  19 بیة من جهة الـشمال فـكان نصیبهبالمناطق الـغر 

بحكم انـه طریق دولي یربط الـعراق باألردن والـسعودیة وسوریا،  % 22.5الطریق السریع بنسبة 



  رما  مما  

  

               ٢٠١٤) من اول) (٢اد (

  

 )٤٦٥ ( 

 

حصره یمثل فقط الـسیـارات الـداخـلة الـى مدینـة الـرمادي أمـا الـسیارات أهـالي وهذا العدد الذي تـم 

الـمدینة فلم یتم حصرها وهـذا یوضح حجم الـملوثات الغازیة اإلضافیة الـتي تـطرح في هواء 

  مدینة الرمادي.

  ) یمثل عدد السیارات الداخلة الى مدینة الرمادي یومیا .3جدول رقم (

  
  صوصةالمنطقة المر

عدد سیارات 
  البنزین

عدد سیارات 
  الكاز

  النسبة المئویة%  المجموع

  % 20.6 3133 675 2458  جسر الجزیرة

  % 17.4 2642 786 1856  جسر البوفراج

مدخل الرمادي 
  (السیطرة الشرقیة) 

2239 865 3104 20.5 %  

  % 19 2890 565 2325  مدخل خمسة كیلو

  % 22.5 3397 1150 2247  الطریق السریع

  % 100 15166 4041 8878  المجموع
  

  . 2013/5/8المصدر : الدراسة المیدانیة في 
    

  :المولدات الكهربائیة -٣

، بسبب عدم توفر الطاقة ینةتعد المصدر الثاني الذي یسهم في تلوث هواء المد

السكنیة وهذه الكهربائیة، ولحجة المواطن للكهرباء برزت ظاهرة المولدات الكهربائیة في االحیاء 

المولـدات ال تخضع ألي سلطة بیئیة أو جهة رقـابیة لتحدید صالحیتها من حیث فحص مستوى 

. تضم منطقة الدراسة ل دائرة البیئةالتلوث بالغازات السامة المنبعثة منها إلى الجو من قب

فضال عـن المولدات الصغیرة  )٧()Kiva 210115) مولد بقدرة تصمیمیة قـدرها (1448(

ث أثناء عملها لساعات لموجودة في المنازل وال یـوجد إحصاء دقیق لعددها وما تسببه مـن تلو ا

  ، نتیجة النقطاع التیار الكهربائي الـمستمر فـي منطقة الـدراسة، حیث یتضح بأن كمیةطویلة

لتــر شــهریا، وهـــذا یبــین حجــم الــــمشكلة البیئیــة مــن جــــراء  4183200الـــوقود الـــمحروقة شـــهریا 

ـــمولدات مـــن غـــازات ودخــان ومـــواد ســـامة تكــون لهــا القــدرة علــى االمتــزاج مــع الهــواء  ماتنفثــه ال

  .لتنفس مما یؤثر على الصحة العامةبسرعة كبیرة والتي تخترق أنسجة الـجسم أثـناء عملیة ا
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   :محطات الطاقة الكهربائیة - ٣

ز قضاء الهواء في مركتمثـل محطات الطاقة الكهربائیة من اكبر مصادر تلوث 

وغاز ثاني  CO، بسبب مخلفات حرق الوقود المتمثل بغـاز أول اوكسید الكاربون الرمادي

، ینطلق هذا الخلیط الغازي السام اسید الـنتروجین والـرصاصوبعض اك CO2اوكسید الكاربون 

الدراسة  لیمأل الـطرق وینشر في اجوائها ویغلف مساكنها دون أن تتم رؤیته حیث تضم منطقة

) ومعـدل ٤، جـدول رقم (ربائیة تـقع فـي مدینـة الـرمادي) محطات لتولید الـطاقة الـكه5(

أي ان مجموع ما تـستهلكه المحطات  )٨(لتر/ ساعة  90استهالك المحطة الواحدة من الوقود 

رح تي تط/ سنویا وهي كمیة ال یستهان بها من الملوثات الغازیة ال) لتر3942000من الوقود (

  .في هـواء منطقة الدراسة

محطات تولید الطاقة الكهربائیة وكمیة الوقود المستهلكة في مركز قضاء  )٤( رقم جدول

  2013الرمادي 

  اسم المحطة
كمیة الوقود المستھلك 

  لتر / ساعة
كمیة الوقود المستھلك 

  لتر / یوم
كمیة الوقود المستھلك 

  لتر / سنة

 788400 2160 90  القادسیة

 788400 2160 90  الحسین

 788400 2160 90  الزجاج

 788400 2160 90  المالحمة

 788400 2160  90  الخالدیة

  3942000 10800 450  المجموع
  

  المصدر: دائرة كهرباء الرمادي ، بیانات غیر منشوره .

  

  :محطات الري والبزل - ٤

قضاء  وث الهواء في مركزتعد محطات الـري ومحطات الـبزل احد اهم مصادر تـل

، حیث تضم سامة تـهدد صحة وسالمة اإلنـسان ، بسبب ما تـطلقه من ابخره وغـازاتالـرمادي



  رما  مما  

  

               ٢٠١٤) من اول) (٢اد (

  

 )٤٦٧ ( 

 

ـلى عـدة مقاطعات وهي (ابـوطیبان، زویغـیر، ) محطات أروائـیة مـوزعة ع7منطقة الدراسة (

، البوفراج) كما تتـوزع عـلى خمس مقـاطعات بـواقع الدوار، طوي، الطرابشة، البوعلي الجاسم

حطـة لـكل مقـاطعة وهـي (الـدوار، طوي، سطیح، الصهاالت، زنكورة) جـمیعها تعمل بوقود م

%  73.6)) ، (٥، جدول رقم () لـتـر456000، ومجمـوع ما تـستـهلكه الـمحطات سنـویـا (الكاز

) % تـستـهلكه محطات الـبزل وهـي تـمثل مـصدر (26.3تــستـهلكه الـمحطات االروائـیة و 

  ـن مصادر تـلوث هواء منطقة الدراسة.اضافي م

  ) كمیة الوقود المستهلك من قبل محطات الري والبزل في مركز قضاء الرمادي٥جدول رقم (

  2013لعام                                    

  اسم المحطة االروائیة
كمیة الكاز المستھلك 

  لتر شھر / 

  
  اسم محطة البزل

  

كمیة الكاز المستھلك 
  شھرلتر / 

 2000  الدوار 4000  ابو طیبان

 2000 طوي  4000  زویغیر

  2000  سطیح 4000  الدوار

 2000  صھاالت 4000  طوي

 2000 زنكورة 4000  الطرابشة

    4000  البو علي الجاسم

    4000  البوفراج

 10000   28000  المجموع
  

  .: دائرة توزیع المنتجات النفطیة، قسم التوزیع، شعبة التجهیزالمصدر

  

   :حرق النفایات - ٥

وهـي مـن الـطرق الـقدیمة الـمستخدمة للـتخلص مـن الـنفایات الـصلبة والـتي تـسهم 

 . وهـو مـن االسالیب الـشائعة للـتخلص مـن الـنفایاتءبنصیب ال یستهان به فـي تلوث الـهوا

، سواء حرقها في الـساحات الـمكشوفة واألرصفة أو الحاویات، الـمنزلیة في مركز قضاء الرمادي

فعند حرق هذه الـنفایات فإنها تـكون مصدرا أسـاسـیا مـن مصادر تـلـوث هـواء منـطقة الـدراسـة. 

فـیـنتـج عـن حـرق الـنفایات غـاز كـلـوریـد الـبلوفینیل وغـاز كـلـورید االیـدروجین اللـذان یعـتبران مـن 

، اضـافة الـى انبعاث غـازات فـي هـواء مركـز قضـاء الـرمادي الـملـوثات الـتي تـنتشر اخـطر
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 )٤٦٨ (   

 

اخرى مـن جراء عملیة الحرق وأهمها اكاسید الـنتروجین واكاسید الـكبریت والـكلور والـفلور، 

وهناك غازات تنبعث مـن أكوام الـنفایات الـموجودة فـي الـساحات المكشوفة او مـن مواقـع 

) وثـاني CH4، ومـن هـذه الـغـازات الـمیثان (فـي منـطقة الـجرایشي والـحمیـرةصریف الـنفایات تـ

الـریاح الـى مسافـات  اوكـسیـد الـكاربون والـغبار الـذي یـحمل الـمـواد الـكیمیائـیة الـسامة عنـد هبوب

لـضغط تصبح هـذه ، حـیث تتصاعد هـذه الـغازات عنـد ضغط الـنفایات وبفعل عملیة ابعیدة

الـمواقع فقـیرة باألوكسجین حـیث تقـوم الـكائنات الـحیـة الـدقیقة الـهـوائیة باستـهالك االوكسجیـن 

الـموجود فـي مكـان تصریف الـنفایات خالل االسبوع االول تقریبا ثم تتحول عملیات التحلل 

. تـختـلف كـمیة الـغـازات الـناتجة نهـوائیة یـنتج عنها غـاز المیثاالهوائیة الى عملـیات تحلل ال 

مـن الـغـازات  )٩()٣م 130حـسب نـوعیة وكـمیة الـنفایات الـمطروحة حـیث یـنتج الـطـن الـواحد (

مـن  ٣) م46390240) طـن وهـذا یـعني انـها تطرح (356848ومنـطقـة الـدراسة تـطرح یـومـیا (

  . )٣() و ٢. كما في صورة رقم (الـغازات عند حـرقها

  )٢صورة رقم (

  .تلوث الهواء  في منطقة البوذیاب حرق النفایات مصدر من مصادر   

            
  .في منطقة البوذیاب 2013/6/1التقطت بتاریخ 



  رما  مما  

  

               ٢٠١٤) من اول) (٢اد (

  

 )٤٦٩ ( 

 

.في منطقة البوذیاب یات مصدر من مصادر تلوث الھواء حرق النفا )3صورة رقم (

  
  في منطقة البوذیاب . 2013/6/1التقطت بتاریخ      
  

   :حقول الدواجن - ٥ 

، ومصدر رئـیسي سیة للـنشاط الـزراعي الـحیـوانيیعـد انـتاج الـدواجن احـد الـفروع الـرئی

، وقـد حصلت فـي ثمـانینیات الـقرن الـمنصرم قـفـزات لـحـیواني وخـاصة اللـحم والـبیضللـبروتین ا

وزیـادة عدد حقول الدواجن في  كـبیرة اخـذت شـكـال متـطور وحدیث فـي سعي الـحكومة لـتطویر

. وعلى الرغم من امكانیة )١٠() حقل36عموم الـبـلد وخاصة منـطقة الـدراسة الـتي تضم (

، لـتـربة فـي مركز قضـاء الـرمادياالستـفادة من مخلفات الـدواجن كمادة عضویة تضاف الـى ا

، وهـذا عـلى صحة االنسانبشكل او بـأخر  اال انـها تـخلف روائـح كـریهة ومزعجة جـدا تؤثر

جمعات السكانیة الـنـوع من االنـشطة الـزراعیة مـن شـروط قـیامها هـو ان تـكون بعیدة عـن الت

عمراني الـذي تشهده مركز ، اال ان بعد غیاب سلطة القانون والـتوسع اللألسباب المذكورة

مـلوث لـهـواء  ، واصبحت مصـدرقول الدواجن وسط المناطق السكنیة، اصبحت حالرمادي

مركـز قضـاء الـرمادي وخـاصة فـي فصـل الصیف عند الجلوس في الحدیقة الـمنزلیة فضال عن 

دخول الـروائح الـكریهة داخل الـمنزل عند تشغیل اجهزة الـمبردات تعمل على سحب الـهواء 

لـطیور، وغاز الملوث الـذي یتـكون من غاز ثـاني اوكسید الكاربون الـذي ینتج من عملیة تنفس ا

، فـضال عـن كـبریتات الـهیـدروجین الـتي مصدرها نتـج مـن تـخمر الـنشارة الـرطبةاالمونیا الـذي یـ

  .ت الطیورفضال
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  :ار ا ث اء  ء ادي

، ولغرض اكتمال الرمادي بعد دراسة مظاهر واسباب تلوث الهواء في مركز قضاء

نطقة وخاصة الضروري دراسة االثار السلبیة للتدهور البیئي على سكان الماهداف البحث فمن 

، واالضرار بالممتلكات المنزلیة والمهنیة، اثر التدهور البیئي على البنایات،  و االثار الصحیة

  ، وانبعاث الروائح الكریهة.میاه المستهلكة في منطقة الدراسة، والحوادث المروریةوزیادة كمیة ال

ا :اور ا:  

    :الربو - ١

فق الهواء الـى الـشعب ، مما یمنع تـدصیب الـممرات الـهوائیة للـرئتینمـرض مـزمن یـ 

، مما یـؤدي الـى حـدوث نوبات متـكررة مـن ضیق الـتنفس مع صفیـر بالـصدر مصحوب الـهوائیة

بالكحة والبلغم ، ومن اهم اسباب حدوث الـمرض هو تـلوث الهواء بـالعواصف الترابیة والغازات 

رض بشكل . حـیث ازداد اهتمام العالم بمرض الربو نضرا ال زیاد انتشار هـذا المالكیمیائیة

) اطـفال مـن اطـفال ٤) من كل (١، حیث یؤثر المرض على حیاة (لـفترة االخیرةسریع في ا

تثیر حساسیة  . لـذلك ینصـح االطـباء بـاالبـتعاد عـن االجـواء الـملـوثة والـمزدحمة الـتي)١١(الـمدن

) اصابة 2110، یتضح عدد االصـابات الـمسجلة فـي دائـرة صـحة االنبـار (الـمجاري الـتنفسیة

) حـاالت وفـاة بسبب هذا الـمرض وتـحدیدا فـي االیام الـتي شهدت 10، وحصـلت (2013لـعام 

  .)١٢(عواصف تـرابیة ولنفس العام

  :حساسیة األنف - ٢

، ویعتبر تـلوث الهواء احـد اسبابها ائعة في كـثیر من بـلدان الـعالمتـعد من االمراض الـش

. یبدأ ائیةلعواصف الترابیة وغبار الطلع والغازات الكیمیالرئیسیة وتحدیدا تلوث الهواء با

، )١٣(المصاب بالعطس وانسداد األنف، وفي حاالت الشدیدة قد یفقد المصاب حاسة الشم تماما

، وقد سجلت دائرة صحة ة واالبتعاد عن االتربة المنزلیةلذلك ینصح االطباء بالتهویة الالزم

ن هذا توثیقها واغلب سكان منطقة الدراسة تعاني م) حـالة تم 23000( 2013االنبار عام 

  .المرض ولكن بدرجات متفاوتة

  

  



  رما  مما  

  

               ٢٠١٤) من اول) (٢اد (

  

 )٤٧١ ( 

 

  :م: ا ث ااء  ات 

، منها تأكل الهیاكل هناك اثار للتدهور االقتصادیة سلبیة اخرى للتدهور البیئي

، الجنوبي فالمعدنیة والخشبیة على حد سواء مما یؤدي الى تغییر خصائصها وتشوه منظرها 

التي تقع في جنوب مدینة  حیث تبین من خالل الجوالت المیدانیة ان اكثر االبنیة تضررا

لمواد البلوك وا، القریبة من معمل الزجاج والسیرامیك والمجمع الصناعي لمعامل الرمادي

التأمیم واخرى بجانب جسر ، فضال عن وجود المحطات الكهربائیة في حي االنشائیة االخرى

، اذ انه كلما ازدادت نسب ظهور وانتشار الملوثات تزداد معها نسب االضرار التي الجامعة

كساء الواجهات ، وغیرها من المواد التي یتم استخدامها ألتحدث على طالء الخارجیة للبنایات

. تقوم اخشابها وغي ها من المواد االخرى، اضافة الى حدید الشبابیك و ارجیة لألبنیةالخ

الملوثات بالتفاعل مع هذه الهیاكل مكونة مركبات كیمیاویة مثل االكاسید المختلفة مؤدیة الى 

تآكلها باستمرار واكثر الملوثات ضررا في ذلك هو دقائق غبار العواصف الترابیة واالمطار 

، وبالتالي كل هذا یمثل تكالیف الكاربون وغازات االحتراق االخرى، تلیها عوالق  الحامضیة

. وما یترتب على ذلك من هدر اقتصادي من یتحملها سكان مركز قضاء الرمادي اقتصادیة

، فضال عن الهیاكل بدال الشبابیك واالبواب الخارجیة، وال اعادة وتجدید الواجهات لألبنیةخال

اصبحت ساحة حرب . نتیجة لكون منطقة الدراسة )١٤(مة في االبنیة وغیرهاالمعدنیة المستخد

، فقد تعرضت الى عملیات عسكریة مختلفة استخدمت فیها المدافع والدبابات في اآلونة االخیرة

، فعملت على تدمیر لمتفجرة التي دمرت منطقة الدراسةوالطائرات،  واخرها استخدام البرامیل ا

، لذا ع مرافق الحیاة في منطقة الدراسةالقصف المنهج الذي طال جمیوتخریب المدینة بفعل 

   .یها وبناء المدینة من جدیدتحتاج منطقة الدراسة الى تكالیف باهضه الستعادة الحیاة ف

وا ت ا ارا ::   

ومواد دقیقة ألتربة والرمال تصاحب العواصف الترابیة واشكالها ریاح قویة محملة با

، اذ تقوم هذه الریاح بحمل ما تستطیع حمله من مواد غیر ثابته خفیفة الوزن السیما عند اخرى

حدوث العواصف الترابیة والغبار المتصاعد من قطع خشبیة وبالستیكیة وحتى بعض الصفائح 

ان المعدنیة فترتطم بها هذه الریاح كل ما یعترضها من مبان وسیارات واشجار وحتى االنس

. مما یؤدي الى تحطم المواد التي تحملها العاصفة معهاوالحیوان فهو معرض لإلصابة بهذه 

، فضال عن ما یتسبب من جراء ذلك الك الكهرباء والهاتفزجاج المباني والسیارات وقطع اس
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ئف غیر من ارباك وعزل المناطق المتضررة وتحطیم مصابیح االنارة الخارجیة وتطایر السقا

، ومن جهة اخرى ان لصغر احجام مكونات العواصف الترابیة ثبیت هذا من جهةمحكمة الت

، كان له تى المباني المحكمة االغالقواشكالها من رمال واتربة وما الى ذلك ودخولها ح

، اتضح ان ومن خالل الدراسة المیدانیة. یة والمهنیةالضرر االكبر الذي لحق بالممتلكات المنزل

سیما اصحاب المحالت الكهربائیة بشكل عام واصحاب محالت اصحاب المهن الحرة وال

، فضال عن محالت بیع االلبسة والمحالت االستنساخ بشكل خاصوالهواتف النقالة ومكاتب 

ما تسببه لهم من تلف كبیر ، یعانون وبشكل كبیر من العواصف الترابیة واشكالها و  )١٥(الغذائیة

   .لسلعهم

   :ا   ارارا: زدة  اه 

ان للعواصف الترابیة واشكالها وما تسببه من تلوث في الهواء واالماكن التي تمر بها، 

ا جهد ووقت ومادة فعالة وما تتركه من ترسبات في االماكن المغلقة والمكشوفة یتطلب ازالته

ة اثار هذه الظاهرة من ، وبما ان الماء یعد انسب واوسع مادة یتم استخدامها إلزالإلزالتها

، االستحمام وغسل تترسب علیها حمولتها مثل (منازل، محالت عمل، السیارات االماكن التي

احدى الظواهر المالبس) لذلك تزداد نسبة استهالك المیاه عن الحالة الطبیعیة عند حدوث 

زیادة االستهالك ، عواصف الترابیة ) ومن خالل الجوالت المیدانیة نالحظ التالیة (غبار عالق

. اضافة الى قیام )١٦(المائي عند حدوث الظاهرة قد زادت ضعف الكمیة المستهلكة من المیاه

مزارعي منطقة الدراسة عقب كل عاصفة ترابیة بري الراضي المزروعة لتخلیص المحاصیل 

  .كمیة كبیرة من المیاه المستهلكة ، وهيمن االتربة العالقة وغسل االشجارالزراعیة 

ورادث اا ::   

للعواصف الترابیة تأثیر سیئ على حركة النقل داخل المدن وخارجها اال ان تأثیرها 

یكون اشد على الطرق الترابیة التي تعمل على انعدام الرؤیا واحداث حالة من عدم االستقرار 

سبب تأثیر في تفي التوازن لدى سائقي السیارات مما یسبب في حدوث الحاالت المؤسفة والتي 

، ومركز قضاء الرمادي یتعرض الى هبوب العواصف الترابیة خالل فصلي االرواح والممتلكات

ة على الطرق مما یترك اثارا سلبی ٢٠١٣) یوم خالل عام ٥٣الربیع والخریف وتكرر حدوثها (

، كما ان تكرار حدوث هذه الظاهرة یتسبب في حدوث الكثیر من الخارجیة بصورة خاصة



  رما  مما  

  

               ٢٠١٤) من اول) (٢اد (

  

 )٤٧٣ ( 

 

، وتشیر دائرة النقل ت وانقالبها نتیجة انعدام الرؤیاالت المروریة المتمثلة باصطدام المركباالحا

ل الخاصة في منطقة الدراسة الى ان ظاهرة العواصف الترابیة لها تأثیر سلبي على حركة النق

، حیث اشاروا الى ان حدیثة بیجي - الرمادي القائم - وخاصة على طریق الرمادي الرطبة

، وخاصة في السنوات لطرق كانت بسبب العواصف الترابیةمن الحوادث على هذه االكثیر 

دوث االخیرة سادة فترات من الجفاف في تصاعد الغبار والعواصف  الترابیة مما تسبب في ح

، وقد افادتنا مدیریة مرور محافظة الكثیر من الحوادث على الطرق، وخاصة الخارجیة منها

 )١٧(١٠/٢/٢٠١٣من الحوادث غیر مسجلة باستثناء حادثة واحدة في االنبار بأن هناك العدید 

دم على الطریق العام وكان سببها عاصفة ترابیة اثرت على الرؤیة وبالتالي حدوث حالة تصا

       .راح ضحیتها امراءه وجرح اخرین

ا واث اام :د:  

رمادي هي انبعاث الروائح قضاء المن ابرز االثار السلبیة للتدهور البیئي في مركز 

، ، والتي تشكل نسبة كبیرة فیها مواد عضویةمن تجمع وطمر النفایات المنزلیة ، الناجمةالكریهة

، خاصة ان اغلب الـمقاطعات الـریفیة اتخذت من المبازل التي تخترق قابلة للتحلل والتعفن

اس ان سكان المنطقة على تم ، وهذا یعنينیة مكتن لطمر النفایات المنزلیةالمناطق السك

المدینة في منطقة ، اضافة الـى وجود اكبر موقع لطمر نفایات مباشر مع هـذا المصدر الـمزعج

، والمعروف ان الـریاح الـسائدة هي الـشمالیة الـغربیة، الجرایشي، الذي یقع شمال منطقة الـدراسة

، البوفراج وعبید، الصهاالت، البوذیابمقاطعة (الجرایشي، الـموح، الحامضیة، البوهـذا یعني ان 

اضافة الى  .)١٨(من اكثر المناطق تأثرا بالروائح الـكریهة الـتي تنقلها الـریاح من مـوقع الطمـر

كان بسب ما ، لها تأثیر على صحة السـل دواجن موزعه في منطقة الدراسة) حق36وجود (

جم العینة اجابت بعدم من ح %21، حیث بینت الدراسة المیدانیة ان تطلقه من روائح كریهة

، ونسبة الـوحدات %26.8، وان نسبة الـوحدات الـتي اجـابت روائح خـفیفـة هـي وجود روائح

، اما نسبة الـتي اجابت بوجود روائح شدیدة %28.2الـتي اجابت بوجود روائح متوسطة هـي 

) ان هـذه الـنسب تعني وجـود مشكلة انبعاث روائح تتـراوح بیـن ٦جدول رقم ( .%17.6فهي 

، ومن ولة بالدراسةمن الوحدات السكنیة المشم %79الـخفیفـة والمتوسطة حیث یقر بذلك 

، ویزداد الـسلبیة بنوعیة الحیاة الـحضریةالمعلوم ان مشكلة انتشار الروائح الكریهة تعكس األثار 

  .ة الـسكانیة وتخلف طرق الـمعالجةفاع الـكثافتأثیرها مع ارت



 د ح .أ . د اويا  

  د. ح  اي

   .                                  

  ار ا ث اء  ء ادي

  

 

 )٤٧٤ (   

 

  ) شدة تأثیر الروائح على سكان منطقة الدراسة6جدول  (

  
  .: الدراسة المیدانیةالمصدر

  
  
  
  



  رما  مما  

  

               ٢٠١٤) من اول) (٢اد (

  

 )٤٧٥ ( 

 

  :ات

) جــــزء 4اول اوكســــید الكــــاربون بـــــ ( COســــجلت اجهــــزة تلــــوث الهــــواء اعلــــى تركیــــز لغــــاز  -١

ثـاني  CO2، كما سجلت نفس النقطة اعلـى تركیـز لغـاز بالملیون، في نقطة جامع الدولة الكبیر

  .جزء بالملیون 470اوكسید الكاربون بمقدار 

) ١١٨.٩، اذ بلغـت (مترسـب كـان فـي شـهر مـایستوصلت الدراسـة بـأن اعلـى كمیـة غبـار  -٢

) ٨٦.٢، ()٩١.٧/ شهر في المنطقة الصناعیة یلیها المنطقة التجاریة والسكنیة بكمیة (٢/ مغم

  .شهر على التوالي/ ٢/ مغم

) ســیارة یومیــا لهــا دور كبیــر فــي تلــوث ١٥١٦٦بینـت الدراســة بــأن مدینــة الرمــادي تســتقبل ( -٣

  هواء مدینة الرمادي.

لتــــر شــــهریا مــــن  )٤١٨٣٢٠٠) مولــــدة كهربائیــــة تســــتهلك (١٤٤٨تضــــم منطقــــة الدراســــة ( -٤

) ٢١١٠وث الهواء منهـا (. كما توصلت الدراسة على ابرز األثار السلبیة لتلالمحروقات النفطیة

  .) اصابة بحساسیة االنف٢٣٠٠٠اصابة بمرض الربو (

، وفــي هــذا الســیاق یر علــى صــحة الســكانتعتبــر مشــكلة الــروائح الكریهــة احــد مصــادر التــأث -٥

% وان نسبة الوحدات  21لوحظ بأن نسبة الوحدات السكنیة التي اجابت بعدم وجود روائح هي 

% امـــا نســـبة الوحـــدات الســـكنیة التـــي اجابـــت  28.2ســـطة هـــي التـــي اجابـــت بوجـــود روائـــح متو 

  % .  17.6بوجود روائح شدیدة فهي 

  :ات

، وتوضــیح ماهیــة البیئــة والمشــكالت الناجمــة عــن تلوثهــا ن المــواطنیننشــر الــوعي البیئــي بــی -١

هـــا فـــي وكیفیــة اســـهام المـــواطنین فــي الحفـــاظ علیهـــا عــن طریـــق وســـائل االعــالم ومحاولـــة إدخال

  .المناهج الدراسیة المختلفة

فــرض رقابـــة علـــى اصـــحاب المولـــدات الكهربائیــة والســـیارات لتحدیـــد صـــالحیتها مـــن خـــالل  -٢

  .السامه المنبعثة منها الى الجو فحص مستوى التلوث بالغازات

المناطق ضرورة قیام المؤسسات الصحیة بدروها في إجراء الفحوصات الالزمة على سكان  -٣

نـــه ، وخاصـــة تلـــوث الهـــواء بغیـــة التشـــخیص المبكـــر لمـــا یعـــانون ما للتلـــوثالتـــي یشـــك بتعرضـــه

    .تمهیدا إلیجاد العالج المناسب



 د ح .أ . د اويا  

  د. ح  اي

   .                                  

  ار ا ث اء  ء ادي

  

 

 )٤٧٦ (   

 

ـــة االســـتخدام الســـلیم  -٤ ـــین الفـــرد وطریق ـــي تـــنظم العالقـــة ب ضـــرورة تفعیـــل العمـــل بـــالقوانین الت

  لعناصر البیئة التي یعیش فیها.

المتغیــرات البیئــة واالجتماعیــة  مراجعــة بعــض القــوانین وٕاعــادة صــیاغتها بشــكل یــتالءم مــع -٥

 التي دخلت على حیاة المجتمع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:اا  
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  رما  مما  
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 )٤٧٧ ( 
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