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Abstract: 

The current study was conducted on the water course of 

the Euphrates River at its passage in the city of Heet in 

west Iraq within the Anbar Governorate in three 

locations (the Basayer area, the Heet Bridge and the 

District Water District project II) in addition to three 

sites for the disposal of sewage water (the teacher’s 

neighborhood trocar, and the course Al Dawara, and 

Hammadi drainage course) to monitor the effect of 

wastewater on the water quality of the Euphrates River, 

and for the monthly periods (January and August) for the 

year 2020. Record (pH, temperature, magnesium, 

calcium, phosphate, and sulfate) with Within the 

permissible limits where it was (7.5-8.3)      (12-31) (27-

44) (77-310) (115-300) mg/L at th Wali with Adhrt 

values Aaan materials Algdaiah and electrical 

conductivity and turbidity and chlorides Arthaa clear 

about the permitted boundaries of them when they (420-

1250) (50-960) (20-45) (80-300)mg/L respectively. 
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 :المقدمة
يعتبر تموث المياه مف ابرز المواضيع التي يعنى بيا المختصوف في مجاؿ البيئة والتموث 
وليس بمحض الصدفة اف يكوف حجـ الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع اكبر مف حجـ 
التي تناولت باقي انواع التموث, والسبب يرجع الى اف المياه تشغؿ اكبر حيز في الغالؼ 

 أضرارمادة منفردة موجودة بو, لذلؾ فاف تموث المياه يؤدي الى حدوث  أكثرالحيوي وىو 
جسيمة بالكائنات الحية, ويخؿ بالتوازف البيئي الذي يفقد قيمتو اذا ما فسدت خواص المكوف 

 أصبحتاألساسي لو وىي المياه. فضال عف دخوؿ المياه في كؿ الفعاليات البيولوجية, لذا 
ؿ الشاغؿ غالصرؼ الصحي المطروحة مف البيئة الحضرية الشمشكمة تموث المياه بمخمفات 
مف ىذه  األنيارالسبؿ الكفيمة لمعالجة مياه المدف وتخميص  إيجادلممختصيف والمخططيف في 

نفسو الدور الواضح في زيادة ىذه  لإلنسافالمموثات القاتمة. ومما يزيد في خطورة المشكمة اف 
األساليب التقميدية البدائية التي تزيد مف حدة  أتباعي المخاطر نتيجة السموؾ غير المسؤوؿ ف

المعدية )كالتيفوئيد والكوليرا  وبئةالصحة العامة نتيجة انتشار اال المشكمة وبالتالي تنعكس عمى
والتياب القالوف( بسبب ضعؼ السيطرة والمعالجة المناسبة لمياه الصرؼ الصحي التي تحتوي 

ايتروجيف والمعادف الثقيمة السامة والمركبات عمى المغذيات وبخاصة مركبات الن
الييدروكربونية وممح البوروف المستخدـ في مساحيؽ الغسيؿ ومواد التنظيؼ المستعممة في 

األيضي( التي تقوـ بيا  اإلثراءالبيوت والفنادؽ والمطاعـ, التي تؤدي الى حدوث ظاىرة )
مستوى التحمؿ البايموجي لمطحالب  الطحالب المائية التي تنشط فعؿ البكتريا, ومع ارتفاع

المذاب في الماء وبالتالي تعفنو وعدـ صالحيتو  األوكسجيفسيعمؿ عمى تخفيض نسبة 
 لالستيالؾ البشري والزراعة ولمكائنات المائية الحية.  

 :مشكمة البحث
تتمثؿ مشكمة البحث, ما مستوى تأثر مياه نير الفرات بمياه الصرؼ الصحي التي 

 نير الفرات مباشرة دوف معالجة؟تصرؼ الى 
  :فرضية البحث

مياه الصرؼ الصحي العادمة لمدينة ىيت بمستويات عالية في تموث مياه نير  أثرت
الفرات  بالمواد الكيميائية والعضوية الضارة التي غيرت الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه 

 النير.
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 :ىدف البحث
الصرؼ الصحي العادمة في تغيير الخصائص  ييدؼ البحث الى معرفة تأثير مياه

الفيزيائية والكيميائية لمياه نير الفرات عند مدينة ىيت ومدى تأثيرىا الصحي عمى سكاف 
المدينة, فضال عف اجراء االختبارات العممية لنوعية المياه حسب المحددات والمعايير البيئية 

 المسموح بيا.
 :منيجية البحث

ات الصرؼ الصحي في مدينة ىيت فتموث مياه نير الفرات بمخمتناوؿ ىذا البحث مشكمة 
وتحميؿ نتائجيا, وكانت الدراسة ذات منحى جغرافي  تطبيقي لرسـ صورة واضحة عف أسباب 
تموث المياه في المنطقة المذكورة. وقد اعتمدت الدراسة عمى المسح الميداني مف خالؿ 

وث والتقارير والصور الفوتوغرافية والخرائط الزيارات المتكررة, فضال عف مصادر الكتب والبح
 التي تخص منطقة الدراسة.

 :حدود البحث
( -33o 39( و )33o 38-تنحصر منطقة الدراسة بيف دائرتي عرض ) الحدود الفمكية:

 4( كـ7873( شرقا بمساحة تقدر بػ )-42o 51( و )42o 48-شماال, وبيف خطي طوؿ )
 .4كـ 138.288مف مساحة محافظة االنبار الكمية  والبالعة  %5.6مشكال 

 .2020امتدت الدراسة خالؿ شير كانوف الثاني وشير آب لعاـ  الحدود الزمانية:
  الحدود االدارية:

مدينة ىيت ىي مركز القضاء ومف ضمف االقضية التابعة لمحافظة االنبار بموجب المرسـو 
, يحدىا مف الشماؿ العربي )قضاء حديثة( 26-3-1967بتاريخ  247الجميوري المرقـ 

وجزء مف )قضاء عنو(اما مف الجنوب الشرفي يحدىا مركز )قضاء الرمادي( ومف الشماؿ 
الشرفي تحدىا اجزاء مف منخفض الثرثار ومحافظة صالح الديف ومف الجنوب )قضاء 

 الرطبة( كما في الخريطة رقـ واحد.
 ت بالنسبة لمعراق والمحافظة والقضاء (موقع وموضع مدينة ىي1خريطة )
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 المصدر: 

 .1/1000000، 1997المديرية العامة لممساحة، خارطة العراق اإلدارية،  .1
 .1/1000000، 1994خارطة محافظة االنبار اإلدارية، ، المديرية العامة لممساحة .2
 .1/4000 :بمقياس، 2010 ،، التصميم األساسي لمدينة ىيتالمديرية العامة لممساحة .3

   :البحث وأساسياتمرتكزات 
لقضية البيئة مفيوما واسعا بحيث أصبحت تدؿ عمى  1972: أعطى مؤتمر ستوكيولـ البيئة

أكثر مف مجرد عناصر طبيعية )ماء, ىواء, تربة, معادف, مصادر لمطاقة, نباتات وحيوانات( 
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وانما جعميا بمثابة رصيد مف الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكاف ما 
 .(3)إلشباع حاجات اإلنساف وتطمعاتو

مـ البيئية كحاجة موضوعية لبحث في أحواؿ البيئة الطبيعية او مجموعات لقد نشأ ع
 .(4)النباتات او الحيوانات التي تعيش فييا وبيف الكائنات الحية الموجودة في ىذه البيئة

وصنؼ اخر يعرؼ البيئة عمى أنيا )المنطقة او الوسط او الظروؼ التي تظـ جميع 
 .(5)األشياء المؤثرة بالكائف الحي(

: يعرؼ بانو مجموعة مف العناصر الموجودة في البيئة بينيا تفاعؿ متبادؿ النظاـ البيئي
ويعتمد بعضيا عمى بعض ويؤدي التغير في احد عناصره الى تغيرات  في العناصر االخرى 
ليذا النظاـ ولـ يستخدـ تعبير النظاـ البيئي عمى نطاؽ واسع اال في الستينات مف القرف 

 .(6)المنصـر
: ىي المقر الواسع ومركز النشاط والثقافة واإلبداع البشري, وانعكاس لمحيوية والعطاء دينةلما

االنساني, وىي تجسيد لمتقدـ االقتصادي واالجتماعي, والمدينة مجاؿ ارضي يحتضف 
الخدمات العامة والخاصة بجميع أشكاليا الصحيحة والترفييية واالقتصادية وتنطمؽ منيا 

المتعمقة بحياة السكاف, والمدينة في الوقت نفسو بيئة لمتأثير والتأثر في  القرارات المصيرية
 .(7)صحة ونفسية اإلنساف وغيره مف الكائنات الحية

: بدا التموث البيئي كمشكمة بيئية منذ بدايات القرف التاسع عشر منذ بزوغ الثورة التموث البيئي 
عات المدف والمناطؽ الصناعية. الصناعية بعد اتساع النشاط البشري, وخاصة حوؿ تجم

وكاف ليذا التطور اثار سمبية عمى البيئة حيث زحزح التوازف القائـ وسبب تموث شمؿ كؿ 
مجاالت الحياة المادية والنفسية واالجتماعية ويعرؼ التموث )كؿ تغير في الصفات الطبيعية 

د منيا, وذلؾ مف خالؿ لمماء او اليواء او التربة بحيث تصبح غير مناسبة لالستعماؿ المقصو 
اضافة مواد غريبة او زيادة في كمية بعض المواد الموجودة في ىذه االوساط تحت الظروؼ 

. وقسـ مف العمماء عرفوه )اي تغيير مباشر او غير مباشر يطرأ عمى الخصائص (8)الطبيعية(
ة, وذلؾ نتيجة الفيزيائية او الكيميائية او البيولوجية او اإلشعاعية في جزء مف اجزاء البيئ

لتصريؼ او انبعاث غازي او طرح فضالت ومموثات صمبة او سائمة بحيث تؤثر عمى 
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االستخداـ النفعي لمبيئة تأثيرا سمبيا, االمر الذي يسبب حالة خطرة عمى الصحة العامة او 
 .(9)عمى الكائنات الحية االخرى

أىميتو مف خالؿ اآلية القرآنية : الماء سر الحياة اذ بدأت الحياة بو, وتتجمى تموث الماء
, عمى الرغـ مف وجود كميات كبيرة مف الماء يصؿ (:))َوَجَعْمَنا ِمَف اْلَماء ُكؿَّ َشْيٍء َحيٍّ (
اغمبيا مياه بحار ومحيطات, تصؿ  5( مميوف كـ1400حجميا عمى سطح االرض بنحو )

لكـ, وتشمؿ جميع المياه مف ىذا ا %2.5اي بنسبة  5( مميوف كـ35حجـ المياه العذبة بنحو )
في حيف يكوف . (;)العذبة مف انيار, بحيرات, جميد, مياه جوفية, ينابيع, رطوبة التربة وعيوف

مف مجموع المياه  1%اي اقؿ مف  5(كـ300000القسـ المتاح لالستخداـ البشري بنحو )
 العذبة.

الكيميائية او  ىو )تغيير في المواصفات والمعايير الفيزيائية او ويعرؼ تموث الماء
او ىو )احداث تمؼ او . (32)البيولوجية او كميا لممياه الصالحة لمشرب او االستعماؿ البشري(

فساد لنوعية المياه مما يقمؿ مف قدرة البيئة عمى أداء دورىا في الطبيعة بحيث تصبح ضارة او 
اردىا السمكية مؤذية عند استخداميا او تفقد الكثير مف قيمتيا االقتصادية وبصفة خاصة مو 

 .(33)وغيرىا مف الحيوانات المائية(
ىي مخمفات سائمة او مياه تأثرت نوعيتيا سمبا مخمفات الصرؼ الصحي )المياه العادمة(: 

نتيجة التأثير البشري عمييا. وتشمؿ المياه العادمة السائمة المصروفة مف البيئة الحضرية وما 
والزراعية والتجارية. والتي يطمؽ عميا بالمياه تضمو مف نواتج المجمعات السكنية والصناعية 

. والتي اغمب مكوناتيا عضوية مف بقايا الطعاـ وفضالت االنساف (34)العادمة او الثقيمة
والمنظفات والصابوف ومخمفات مياه المبازؿ الزراعية. اغمب مكونات مخمفات الصرؼ 

والباقي مواد صمبة مموثة  %( 99.9الصحي ىي المياه العذبة المستيمكة حيث تصؿ نسبتيا )
%( (70%( اغمبيا دىوف ونشويات وبروتينات ذات اصؿ عضوي نسبتيا (0.1تصؿ نسبتيا 

%( اصميا غير عضوي اغمبيا مف المعادف واالمالح والرواسب الطينية 30والبافي )
 ( يمثؿ مكونات المياه العادمة او ما تسمى مياه الصرؼ الصحي. 3. وشكؿ )(35)والرممية
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 ما تسمى مياه الصرف الصحي . أو( يمثل مكونات المياه العادمة 1شكل رقم )

 الخواص الفيزيائية: :أوالً 
 :pHاألس الييدروجيني  -1

( 7.0-8.3الييدروجيني لمحطات النمذجة حقميًا ووجد أنيا تتراوح بيف ) األستـ قياس 
( ومف خالؿ نفس الجدوؿ 3( جدوؿ )7.6الييدروجيني  ىو ) لألسوكأف متوسط القيمة 

نالحظ اف معظـ القراءات المسجمة لممحطات الثالث متعادلة و تميؿ ميال طفيفا لمقاعدية 
وىي تقع ضمف المحددات العالمية وىذا مؤشر جيد لذا توافقت نتائج ىذه الدراسة مع قيـ 

-8.2)ما بيف ) الييدروجيني لمياه الصرؼ الصحي لممحطات المدروسة والتي تراوحت األس
 .( وىي تقع ضمف الحدود المسموح بيا لمياه الصرؼ الصحي العراقية4جدوؿ ) 6.5

الييدروجيني حيث نجد اف أعمى قيمة  لألس( يظير التغيير الشيري 3ومف خالؿ جدوؿ )
 ألموقعي. ومف خالؿ التغيير متقاربةسجمت في شير آب في حيف أظيرت بقية األشير قيـ 

محطة بصائر أعمى قيمة بتركيز  أظيرتوجيني ضمف منطقة الدراسة حيث لقيـ األس الييدر 
( ويمكف اف تعزى القيمة 7.0-8.0باقي المحطات قيـ تراوحت بيف ) أظيرتبينما   (8.3)

 . األسمدةالعالية الى تأثير تصريؼ  المياه الزراعية مف بساتيف بصائر الحاوية عمى بقايا 
 

 درجة الحرارة: -2
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( بمتوسط 12-31 حرارة مياه نير الفرات ضمف منطقة الدراسة بيف )تراوحت درجة  ـْ
( 21.5مقداره ) ( جدوؿ ) 21.5اف درجة الحرارة  لـ تتجاوز الحدود المسموح بيا ) .ـْ ( 3ـْ

ومف نفس الجدوؿ نالحظ تغيير واضح لدرجة الحرارة الماء بيف مواقع المحطات زمانيًا خالؿ 
اذ ترتقع في فصؿ الصيؼ فيما تنخفض في  4242ب( لعاـ شيري القياس )كانوف الثاني وآ

الشتاء ويعود ذالؾ الى االختالؼ في الظروؼ المناخية مف حيث طوؿ مدة النيار وشدة أشعة 
الشمس او وجود غطاء نباتي او الغبار في الجو اما مكانيًا فقد اختمفت درجة حرارة الماء 

(  31حطة القياس الثانية وىي جسر ىيت )لمحطات الدراسة كافو إذ بمغت أعمى قيمو في م ـْ
( في كانوف الثاني 12في شير آب بينما سجمت اقؿ قيمو  المحطة االولى بصائر) جدوؿ  .ـْ

( كما اف درجة حرارة المياه المسجمة لكافة محطات الدراسة تقاربت قيميا مع الحدود البيئة 3)
اري عمى مجرى نير الفرات في المسموح بيا عالميا بسبب عدـ وجود مصادر لمتموث الحر 

ىيت اما بالنسبة لدرجة حرارة المياه الصرؼ الصحي فقد تباينت فييا خالؿ شيري كانوف 
( اف اقؿ قيمو سجمت 4الثاني و آب ولكافة مواقع محطات منطقة الدراسة اذ تبيف في جدوؿ )

( في شير كانوف الثاني في حيف سجمت أعم 12.2في المحطة االولى بصائر ) ى قيمو  في ـْ
( في شير آب بسبب ارتقاع درجات الحرارة وانخفاض  31.2المحطة الثانية جسر ىيت ) ـْ

مستوى النير لمستويات متدنية وبيذا فقد تجاوزت الحدود المسموح بيا لممياه العادمة في 
 بعض مواقع محطات الدراسة.

 األمالح الذائبة الكمية:  -3
ح الكمية الذائبة لعينات الماء المأخوذة مف النير أظيرت القياسات الحقمية لتركيز األمال
( 911لتر بمتوسط  مقداره )/( ممغـ420-1250ارتفاع في تراكيزىا حيث تراوحت بيف )

لتر وىذا يدلؿ ىناؾ ارتباطا وثيقا بيف التوصيؿ الكيربائي واألمالح الذائبة الكمية وذلؾ /ممغـ
ئبة في الماء اذ اف ىناؾ ارتفاع في القيـ الف التوصيؿ الكيربائي يعد مؤشرا لألمالح الذا

TDS ( ممغـ1250في أشير الصيؼ الحارة اذ كانت أعمى قيمو  ليا )/ لتر في المحطة
الثالثة خالؿ شير آب بسبب انخفاض مستوى تصريؼ النير مما يزيد مف معدالت التبخر و 

( ممغـ/لتر 420ى )بالتالي زيادة  كمية األمالح  اما أدنى تركيز  سجؿ في المحطة األول
خالؿ شير كانوف الثاني كما بينت نتائج الدراسة اف قيـ المواد الذائبة الكمية لـ تتجاوز الحد  

( فيما تجاوزت المواد الذائبة الكمية لمياه مجاري  3ممغـ/لتر جدوؿ ) 1500)المسموح بيا )
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في المحطة  tdsالصرؼ الصحي المحددات البيئية المسموح بيا اذ سجؿ أعمى تركيز لػ 
 ممغـ/لتر عمى التوالي في شير آب. (2250-2400الثانية والثالثة واالولى بتركيز )

 التوصيمية الكيربائية:  -4
( 960أظيرت نتائج القياس الحقمي اف أعمى قيمة لمتوصيؿ الكيربائية كانت )

 (638.1)ز في حيف كاف متوسط القيمة ن( مايكروسم50ز واقؿ قيمة ىي )منمايكروس
التوصيمة  لجدوؿ نالحظ التغيير الشيري لقيـ(, ومف خالؿ نفس ا3ز جدوؿ )منمايكروس

أعمى قيمة سجمت خالؿ شير كانوف الثاني واف  إفالكيربائية خالؿ فتره الدراسة حيث نجد 
القرب مف أنبوب تصريؼ مياه الصرؼ الصحي الواقع غرب مدينة  إلىسبب االرتفاع يعود 

لقيـ  التوصيمية الكيربائية في المحطات المدروسة, حيث  ألموقعي مف حيث التغير أماىيت 
سجمت اقؿ قيمة في المحطة األولى بصائر وأعمى قيمة في المحطة الثانية عند جسر ىيت 
وعند مقارنة قيـ التوصيمية الكيربائية مع المحددات البيئية العالمية نجدىا خارج الحدود 

قيـ التوصيمية الكيربائية لمياه  أما ,ى ولشير كانوف الثانيالمسموح بيا باستثناء المحطة األول
الصرؼ الصحي فقد سجمت ارتفاعا ممحوظا في مواقع منطقة الدراسة كافو وىي تقع خارج 

فتتبايف مستويات  مكانياً  إماز من( مايكروس400المحددات البيئية المسموح بيا والبالغة )
ز في من( مايكروس4211سجمت أعمى قيمة في شير آب في المحطة الثانية ) إذالقراءات 

ز في المحطة الثالثة من( مايكروس1300حيف سجمت اقؿ قيمة ليا في شير كانوف الثاني )
 .بسبب البعد عف موقع تصريؼ الصرؼ الصحي

 العكورة:  -5
ممغـ/لتر  (20-45تباينت قيـ الكدرة لمياه نير الفرات ضمف منطقة الدراسة  بيف )

( 45( ممغـ/لتر. فقد سجمت أعمى قيمة في المحطة الثالثة )35.1وبمتوسط  مقداره )
( ممغـ/لتر في 20ممغـ/لترفي شير آب في حيف سجمت أدنى قيمة ليا في المحطة الثانية )

كانوف الثاني. وسبب االرتفاع  يعود الى تعرض الموقع الى مخمفات الصرؼ الصحي, إضافة 
لسباحة وبأعداد كبيرة مف قبؿ سكاف المدينة والمناطؽ المجاورة مما يزيد مف الى ممارسة ا

عكوره مياه النير, وبشكؿ عاـ فاف جميع مواقع المحطات وخالؿ شيري كانوف الثاني وآب 
-18تقع جميعيا خارج المحددات البيئية لصيانة األنيار مف التموث والتي تتراوح ما بيف )
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نتائج ىذه الدراسة مع ما وجدت مف مستويات لمعكوره في مياه  ( ممغـ/لتر فيما توافقت10
 الصرؼ الصحي لكافة المواقع المدروسة في ىيت زمانيًا ومكانيًا.

 الخواص الكيميائية:  :ثانياً 
 :Mg+2المغنيسيوم   -1

بينت التحميالت المختبرية اف قيمة المغنيسيوـ لعينات مياه نير الفرات ضمف منطقة 
لتر مما يعني وقوعو /( ممغـ34.3لتر وبمتوسط )/( ممغـ27-44بيف )الدراسة  تراوحت 

لتر ولجميع المحطات اما زمانيًا /( ممغـ(50ضمف المحددات البيئية المسموح بيا والبالغة 
لتر بسبب تحمؿ المواد /( ممغـ44فيظير ارتفاع تراكيز المغنيسيـو في شير آب اذ بمغ معدلو )

الحرارة كما أكدت الدراسة المختبرية ارتفاع ممحوظ  بقيـ تركيز العضوية نتيجة ارتفاع درجات 
المغنيسيوـ في مياه الصرؼ الصحي المطروحة ولكافة محطات الرصد الشيري كانوف الثاني 

لتر في كانوف الثاني /ممغـ (50)لتر واقميا /(ممغـ83وآب حيث أعالىا في آب بتركيز )
اما موقعيا فقد سجمت أدنى قيمة المحطة  (4لتر جدوؿ )/( ممغـ69.5وبمتوسط مقداره )

 .لتر  وأعالىا في المحطة الثانية والثالثة عمى التوالي/ممغـ50)األولى بتركيز )
 :Ca+2 الكالسيوم -2

أظيرت نتائج التحميؿ المختبري اف متوسط تركيز ايوف الكالسيوـ في مياه نير الفرات 
( ممغـ/لتر, ومف 31-77بيف )( ممغـ/لتر, وتراوحت 59.1ضمف منطقة الدراسة كانت )

( نالحظ التغير الشيري لتركيز ايوف الكالسيوـ في مياه نير الفرات ضمف مدة 1خالؿ جدوؿ )
الدراسة. فعند مقارنة تراكيز ايوف الكالسيوـ مع المحددات العالمية نجدىا اقؿ مف الحدود 

ـ في المحطة الثالثة ( ممغـ/لتر. سجمت أعمى قيمة لتركيز ايوف الكالسيو 200المسموح بيا )
لقربيا مف مبزؿ بساتيف حمادي فقد يكوف لمياه المبازؿ تأثير في زيادة تركيز ايوف الكالسيـو 
في تمؾ المحطة واقميا في المحطة األولى. فيما توافقت نتائج الدراسة  مع ما وجدت مف 

سة في المدينة مستويات تركيز ايوف الكالسيوـ في مياه الصرؼ الصحي لكافة المواقع المدرو 
( 70( ممغـ/لتر, وأعالىا في شير آب بتركيز )48زمانيًا ومكانيًا, اقميا في شير آب بتركيز )

 ( ممغـ/لتر.61.5ممغـ/لتر  لكال المحطتيف الثانية والثالثة وبمتوسط مقداره )
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 :Po4الفوسفات  -3
الدراسة اف بينت نتائج التحميؿ الكيميائي لعينات مياه نير الفرات ضمف حدود منطقة 

( 0.2( مايكروغراـ/لتر وبمتوسط مقداره )0.1-0.5ايوف الفوسفات تراوح تركيزه بيف )
( ىناؾ ارتفاع واضح في شير كانوف الثاني 1مايكروغراـ/لتر. ومف خالؿ معطيات جدوؿ )

يقابمو انخفاض في شير آب نتيجة سقوط األمطار التي تجرؼ معيا مركبات الفسفور الى 
األراضي الزراعية الخصبة باألسمدة الحيوانية والكيمياوية فضال عف مياه  النير عند غسؿ

الصرؼ الصحي الغنية بمواد التنظيؼ الحاوية عمى الفوسفات اما موقعيًا يظير اختالؼ 
واضح في مستوى تراكيز ايوف الفوسفات لمواقع منطقة الدراسة اذ سجمت المحطة الثانية 

ر وأعمى تركيز كاف مف حصة المحطة األولى بتركيز لت/( مايكروغراـ0.1أوطئ تركيز )
لتر ويرجع بسبب االرتفاع الى طرح مياه الصرؼ الصحي مف مبزؿ حي /( مايكروغراـ0.5)

لمعمميف الذي يقع بالقرب مف موقع اخذ العينات اذ تحتوي عمى بقايا المنظفات الحاوية عمى 
التي تحتوي عمى الفسفور, ومف الفوسفات فضال عف تحمؿ الفضالت والمواد العضوية 

( 0.4معطيات الدراسة اتضح اف كؿ تراكيز المحطات تقع ضمف الحدود المسموح بيا )
( مايكروغراـ/لتر بسبب مجرى الصرؼ 0.5مايكروغراـ/لتر باستثناء المحطة األولى بتركيز )

 ( اتضح اف تراكيز الفوسفات ضمف2الصحي لمنطقة حي المعمميف. ومف نتائج جدوؿ )
( 1.7المحددات المسموح بيا في مياه الصرؼ الصحي فقد بمع المتوسط العاـ )

مايكروغراـ/لتر فيما تباينت قيميا خالؿ شيري الرصد ولجميع المحطات المدروسة اذ سجمت 
( مايكروغراـ/لتر واقميا في المحطة 2.2المحطة الثانية اعمى تركيز في شير آب بتركيز )

 ( مايكروغراـ/لتر.1.0اني بتركيز)الثالثة في شير كانوف الث
 Cl:      الكموريدات -6

بينت نتائج التحميؿ الكيميائي لعينات ايوف الكموريد لمياه  نير الفرات وضمف منطقة 
( ممغـ/لتر جدوؿ 136.6( ممغـ/لتر وبمتوسط قيمتو )80-300الدراسة  تراوح تركيزه بيف )

دات  في نير الفرات ولجميع محطات ( ومف خالؿ الجدوؿ نفسو يتبيف تراكيز الكموري1)
الرصد في منطقة الدراسة وخالؿ شير آب  بسبب ارتفاع  درجات  الحرارة  وزيادة  عممية 
تبخر المياه. اما موقعيًا ظير تبايف لقيـ  الكموريدات في محطات الدراسة كأقة اذ سجمت 

في حيف سجمت ( ممغـ/لتر في شير آب 300المحطة الثالثة اعمى تركيز لمكموريدات )
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( ممغـ/لتر في شير كانوف الثاني, ويعزى سبب االرتفاع  80المحطة األولى ادنى تركيز ليا )
الى الحالة التراكمية في قيـ الكموريدات لما سبقو مف مواقع تمثؿ المجرى األعمى لنير الفرات, 

بمع تركيزىا والسيما ارتفاع قيـ الكموريدات في المحطة  الثالثة  لمياه الصرؼ الصحي اذ 
( ومف خالؿ نتائج الدراسة نالحظ  اف تراكيز الكموريدات  أعمى 2( ممغـ/لتر, جدوؿ )181)

 .( ممغـ/لتر ولكال الشيريف170-181مف الحدود المسموحة في المحطة الثالثة بتركيز )
 :So4  الكبريتات -7

ولفترة الدراسة    تباينت تراكيز ايوف الكبريتات لعينات مياه نير الفرات في منطقة الدراسة
( ممغـ/لتر.عند مقارنة متوسط قيمة 187.5( ممغـ/لتر وبمتوسط مقداره )115-300بيف )

( ممغـ/لتر نجدىا بعيده عف الحد المسموح  187.5ايوف الكبريتات لمنطقة الدراسة والبالغة )
كبريتات ( حيث بينت نتائج الدراسة ارتفاع تراكيز ال1( ممغـ/لتر, جدوؿ )500بو والبالغو )

ارتفاعًا واضحًا في شير آب في كافة محطات الدراسة بسبب زيادة نسبة التبخر نتيجة ارتفاع 
درجات الحرارة اما مكانيًا نجد تباينًا واضحًا في ايوف الكبريتات في مواقع منطقة الدراسة كافة 

لتر /ممغـ300-111-97)اذ بمغت أعمى قيمة ليا في المحطة الثالثة والثانية واألولى بتركيز )
عمى التوالي بسبب تأثير مياه الصرؼ الصحي لمنطقة الدوارة اما تركيز ايوف الكبريتات في 

لتر /( ممغـ210-360مياه الصرؼ الصحي فكانت اغمب القراءات متقاربة فقد تراوحت بيف )
لتر أعالىا في شير آب واقميا في شير كانوف الثاني اما موقعيًا /( ممغـ296.8وبمتوسط )

( وىي ضمف 4سجمت المحطة الثانية أعمى تركيز واقميا المحطة األولى كما في جدوؿ )ف
 الحدود المسموح بيا.
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(الخصائص النوعية لمياه نير الفرات لمدينة ىيت لممحطات المدروسة خالل شيري )كانون 1جدول )
 .2020الثاني، آب( لعام 

الخصائص 
 النوعية لممياه

 نوع الفحص
األولى المحطة 

مبزل حي 
 المعممين

المحطة الثانية 
 مجرى الدوارة

المحطة الثالثة 
 حمادي

 
 

 المتوسط
  

المحددات البيئية 
 العالمية

ئية
زيا

الفي
ص 

صائ
الخ

 

كانون  
 الثاني

كانون  آب
 الثاني

كانون  آب
 الثاني

 آب

pH 
األس 

 الييدروجيني
7.2 8.3 7.0 7.8 8.0 7.6 7.6 8.5-6.5 

درجة حرارة 
 5-25 21.5 30 13.5 29 13 30 21 الماء

TDS 
 1000 911 1250 1000 1100 750 745 420 المواد الذائبة

EC 
التوصيمة 
 الكيربائية

50 700 960 755 653 711 638.1 400 

N T V 23 42 20 39 42 45 35.1 18-10 

ا
ئية

ميا
لكي

ص ا
صائ

لخ
 

Mg 30 39 27 44 30 36 34.3 50 

Ca 31 39 66 70 72 77 59.1 200 

Po4 0.5 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.4 

Cl 80 97 111 102 130 300 136.6 251 
 So4 155 130 140 190 250 300 187.5 500 

لبك
ث ا

تمو
ال

جي
ولو

تر
 

العدد الكمي 
لبكتريا القولون 

O2XTC 
 ممم100خمية/

20 28 0 0 18 26 - - 
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العدد الكمي 
 لمبكتريا البرازية

IO2XFC 
 خمية/ممم

11 9 0 0 6.3 29   

 (الخصائص النوعية لمياه الصرف الصحي لمدينة ىيت لممحطات المدروسة خالل شيري )كانون الثاني، آب ( 2جدول )
 .2020لعام 

الخصائص 
النوعية 
 لممياه

 نوع الفحص
المحطة األولى 

مبزل حي 
 المعممين

المحطة الثانية 
 مجرى الدوارة

المحطة الثالثة 
  حمادي

 
 المتوسط

المحددات 
 البيئية العالمية

ئية
زيا

الفي
ص 

صائ
الخ

 

كانون  
 آب الثاني

كانون 
 آب الثاني

كانون 
 آب الثاني

pH 
األس 

 الييدروجيني
6.5 7.9 7.1 7.3 8.2 7.7 7.4 9.5-6 

درجة حرارة 
 25 21.6 30 13 31.2 12.6 31 12.2 الماء

TDS 
 1500 1204 2400 955 2700 1270 2250 1110 المواد الذائبة

EC 
ألتوصيمة 
 الكيربائية

2551 3811 2611 4211 1300 1600 2680.6 400 

N T V 85 63 71 68 61 82 71.6 18-10 

ئية
ميا

لكي
ص ا

صائ
الخ

 

Mg 50 67 61 83 75 81 69.5 50 

Ca 50 48 63 70 68 70 61.5 200 

Po4 2.1 1.9 2.1 2.2 1.0 1.1 1.7 0.43 

Cl 110 155 141 149 170 181 151 251 

 So4 210 230 320 360 311 350 296.8 500 
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لبك
ث ا

تمو
ال

جي
ولو

تر
 

العدد الكمي 
لبكتريا القولون 

O2XTC 
 ممم100 خمية/ 

62 75 42 61 28 36 - - 

 

العدد الكمي 
 لمبكتريا البرازية

IO2XFC 
 خمية/ممم

 

286 390 188 187 38 36   

 
 : التموث البكترولوجي :ثالثاً 

ينتج ىذا النوع مف التموث مف زيادة الكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض مثؿ البكتريا 
الفيروسات الطفيميات والطحالب والتي تزدىر في المياه نتيجة الطرح المباشر لممخمفات 

التي تنصرؼ عبر األنيار وتسمى مياه العضوية  لإلنساف وبقايا المنظفات والشحوـ والزيوت 
الصرؼ الصحي الحضري, وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى مؤشر البكتريا القولونية والبرازية 
لتقييـ مدى التموث البيولوجي في بيئة مياه نير الفرات عند مدينة ىيت ومياه مجاري الصرؼ 

ا الممرضة ويقدر العدد الكمي الصحي ألنيا مف أكثر األنواع المسببة لتموث المياه بالبكتري
( مميار 400-100المطروح مف بكتريا القولوف البرازية في البيئة مع براز اإلنساف يوميا )

. وىي تنتقؿ مباشرة إلى األفراد أثناء شرب الماء مما يؤدي إلى أصابتيـ باألمراض (36)بكتريا 
بالعديد مف األوبئة المعوية فضال عف ممارسة السباحة بشكؿ واسع تؤدي إلى اإلصابة 

( نالحظ تبايف قيـ التحاليؿ البيولوجية لمبكتريا الكمية والبرازية 4واألمراض فمف خالؿ جدوؿ )
في جميع مواقع نير الفرات ضمف منطقة الدراسة, اذ تبيف أنيا تعاني مف تدىور واضح بعد 

مقارنتا بفصؿ الشتاء  ارتفاع األعداد الكمية لمبكتريا ويتوافؽ ارتفاعيا في الفصؿ الحار )آب(
)كانوف الثاني(, بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تكوف مالئمة لنموىا وتكاثرىا, اذ تكوف 

. فضال عف كثرة تصاريؼ األنشطة البشرية المموثة (37)(44.5درجة الحرارة المثمى ليا )
قولونية والبرازية السيما المنزلية المصروفة إلى مجرى النير, وموقعيًا اختمفت قيـ البكتريا ال

الكمية لجميع مواقع الدراسة, اذ ارتفعت تراكيزىا في المحطة األولى والثالثة, وصمت أعداد 
ممـ, لكؿ واحد منيما عمى التوالي 100( خمية/116.2*20.3,12*102البكتريا القولونية )
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 (3مما يعطي مؤشر بيئي واضح لتأثرىا بمموثات الصرؼ الصحي كما موضح في الصورة )
التي تمثؿ مبزؿ حي المعمميف والمبازؿ الزراعية الموجودة في منطقة حمادي والتي تؤثر عمى 

 صحة سكاف المنطقة.
 مياه الصرف الصحي في مبزل حي المعممين(1صورة )

 
 . 4242\ : \ 37المصدر: التقطت الصورة في 

 تقيم نوعية مياه نير الفرات حسب مستوى تموثو بمياه مجاري الصرف الصحي. :رابعاً 
بعد أجراء الفحوصات الحقمية والمختبرية لعينات مياه نير الفرات ولجميع مواقع الرصد 
ضمف منطقة الدراسة ولشيري كانوف الثاني وآب سيتـ تقييـ نوعي باالعتماد عمى مخرجات 

رؼ الصحي ضمف منطقة الدراسة, حيث تأتي المحطة األولى التحاليؿ المختبرية لمياه الص
( %35.8( وبنسبة مئوية )2633)بصائر( بالمرتبة األولى مف حيث درجة التموث بتركيز )

بسبب تأثير مبزؿ حي المعمميف لمصرؼ الصحي ومخمفات الصرؼ الزراعي لبساتيف بصائر. 
( وبتركيز %34.2ثانية بنسبة )في حيف جاءت المحطة الثالثة منطقة حمادي بالمرتبة ال

( متأثرة بمخمفات الصرؼ الزراعي اذ اف نمط استعماالت األرض مخصصو اغمبيا 2516)
لمنشاط الزراعي ومف ثـ النشاط السكني فضال عف نسبة ال يستياف بيا مف مموثات النشاط 

زراعي الصناعي السائمة التي تنحدر مف اطراؼ الحي الصناعي الشرقي تختمط مع الصرؼ ال
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( %30تنتيي بنير الفرات, وجاءت المحطة الثانية )مجرى الدوارة( بالمركز الثالث بنسبة )
 متأثرة بالمموثات مياه الصرؼ الصحي لمركز المدينة.

 
 مستويات تموث مياه نير الفرات ومصادر التموث(3جدول رقم )

 
 ت

 
 اسم المحطة

 اسبابيا المموثات

 تركيزىا
النسبة 
 المئوية

 صناعية زراعية حضرية

    35.8 2633 بصائر  .1
    30 2211 جسر ىيت  .2

مشروع ماء حي   .3
    34.2 2516 الجمعية الثاني

    100 7360  المجموع

 االستنتاجات:
معدالت التموث تزداد مع تزايد السكاف وتنوع مصادر مياه الصرؼ الصحي مف مخمفات  .1

والمطاعـ والمستشفيات والمؤسسات الحكومية  صناعية وزراعية وحضرية )المنازؿ والفنادؽ
 .بأنواعيا(

كؿ مياه الصرؼ الصحي تنصرؼ الى نير الفرات دوف معالجة او تنقية مما يعمؿ عمى رفع  .2
 مستويات التموث لممياه.

أظيرت نتائج الفحوصات المختبرية لمعينات المأخوذة لنير الفرات والمياه العادمة ولجميع  .3
ا انيا سجمت ارتفاعا واضحأ في قيـ تراكيز مموثاتيا وقسـ منيا تجاوزت المواقع التي تـ فحصي

 المحددات العالمية.
لممناخ دور كبير في التأثير عمى النتائج المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايموجية لمياه نير  .4

الفرات ومياه الصرؼ الصحي اذا أظيرت اغمب العناصر تراكيز مرتفعة في شير كانوف 
 ثاني فاقت مستوى تركيزىا خالؿ شير آب.ال
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اف التخمص مف مخمفات الصرؼ الصحي في نير الفرات أدى الى ازدياد اعداد البكتريا الدالة  .5
عمى التموث المدرسة السيما في المنطقة األولى )بصائر(  والثانية عند مشروع ماء الجمعية 

 الثانية. 
 التوصيات:

دوف صرؼ مياه الصرؼ الصحي الى نير الفرات مباشرة إال بعد  اإلمكافالحيمولة قدر  .1
 .معالجتيا وفؽ المتطمبات الفنية العممية الصحيحة

 التأكيد عمى مؤسسات الدولة بإنشاء وحدات لمعالجة مخمفاتيا قبؿ تصريفيا الى النير مباشرة. .2
 أصحاب فرض غرامات مالية ومراقبة مستمرة بحؽ المتجاوزيف عمى شبكات المجاري مف .3

 إلىالورش الصناعية واألىالي المخالفيف بطرح نفاياتيـ المنزلية والصناعية بصورة مباشرة 
 النير.

المحافظة عمى نظافة مياه نير وديمومة الحياة المائية فيو, مف خالؿ زيادة الوعي البيئي لدى  .4
 سكاف منطقة الدراسة.

منظومة رصد متكاممة لقياس تراكيز مموثات المياه وربطيا بمحطات رصد متطورة  أنشاء .5
 لمراقبة تموث المياه وتحديد نوعية المموثات المطروحة في النير وبصورة دورية مستمرة. 

  االحاالت
 

                                                 
رشيد الحمد ومحمد صباريني, البيئة ومشكالتيا, عالـ المعرفة, المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب,  -3

 .46ص, ;9;3الكويت, 
 .49, ص4226عمي حسيف عزيز حنوش, البيئة العراقية, المشكالت واألفؽ, وزارة البيئة بغداد,  -4

3- Alan Gilpin, Dictionary of Envirenmenal Terms, Rout Ledye, Kegan.   
pual,London,1976.p.51. 

, 4226ة والنشر, اإلسكندرية, مصطفى المطيؼ عباس, حماية البيئة مف التموث, دار الوفاء لدنيا الطباع -6
 .32ص

5- H.Pland (Editor), indusrial pollation control, hand book, McGro-Hill book co, 
New yourk, 1971,p.2 

6- Takashi lnoguch etal (eds) Cites and the Environment: New Approaches for 

Ecosties, The united Nations University, Tokyo, 1999,p.1  
7

 . 86ص , 8811 ,جبيعت انبصرة ,انتهٕث انبٍئً ,ادو آلعبذ  كٕركٍس -
1

 .53, االٌتاألَبٍبءسٕرة  انقراٌ انكرٌى, -
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8

انًحهٍت ٔانبٍئت, انٍٓئت انعبيت نشؤٌٔ انبٍئت,  اإلدارةٔزارة  ,ٌ انخٕري, يشكالث اقتصبدٌت بٍئٍتاكرو سهًب -

 .86, ص5337 انجًٕٓرٌت انعربٍت انسٕرٌت,
83

 دار انًُبْج نهُشر ٔانتٕزٌع, ,انٓرٔط, انبٍئت حًبٌتٓب ٔصٍبَتٓبيحًذ عطِٕ انفبعٕري ٔ إبراٍْىٔائم  -

 .1, ص5335, 8ط انقبْرة,
88

, 8887, رٌتاإلسكُذيشكالث اإلَسبٌ يع بٍئتّ, انًقصٕد, انبٍئت ٔاإلَسبٌ دراسبث فً  زٌٍ انذٌٍ عبذ -

 .557ص

 
85

هللا سهًٍبٌ انحذٌثً, استعًبل يٍبِ انصرف انصحً انًعبنجت نألغراض انسراعٍت, يجهت انجًعٍت  عبذ -

 .8, ص8887, 538انجغرافٍت انكٌٕتٍت, انعذد 
85

, 5335 انًٍٍ, ,8يت, ط حًبدي, عهى انبٍئت انعبهللا حبيذ طبنب انسعذ َٔبدر عبذ سهًبٌ ٔاحًذ عبذ -

 .58ص
14- Apha, Amercan public Health Associwtion, Standard methods for the 

examinat of water and wastewater,  20 th ed, washing ten Dc, usa, 2003. 
 

-87
 867, ص 5, عًبٌ, طنهطببعت ٔانُشر دار ٔائم انرزاق انعًر, انتهٕث انبٍئً, بذيثُى ع 
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