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 :الممخص
ييدف البحث الحالي إلى تحديد مستوى تموث مياه نير الفرات في قضاء 

(، وذلك بإجراء 9191 -9102الرمادي مركز محافظة األنبار، لممدة )
تحاليل لعينات المياه المأخوذة شيريًا من ثالثة مواقع موزعة عمى طول 

النير ضمن منطقة الدراسة. ُأجريت تحاليل شاممة لبعض مؤشرات مجرى 
التموث في مطمع المدة المذكورة، وقد اشتممت ىذه التحاليل عمى المؤشرات 
اآلتية: األس الييدروجيني، درجة العكورة، التوصيمية الكيربائية، األمالح 

كالسيوم، الذائبة الكمية. كما اشتممت عمى األيونات الموجبة )الصوديوم، ال
البوتاسيوم، المغنيسيوم(، واأليونات السالبة )الكموريدات، الكبريتات، 
الفوسفات، النترات(، وبناًء عمى نتائج ىذه التحاليل تم تتبع المؤشرات، إذ 
تبين من خالل نتائج تحميل مؤشرات التموث أنَّ مجمل ىذه المؤشرات 

رة، والتوصيمية كانت ضمن الحدود المسموح بيا، ما عدا )درجة العكو 
الكيربائية، واألمالح الذائبة الكمية، والفوسفات(، فقد كانت خارج الحد 
المسموح بو محميًا وعالميًا، وىذا يعود إلى تأثير المبازل، والفضالت 
المنزلية، يضاف إلى ذلك كمو ما يصرف من مياه الصرف الصناعي داخل 

ا ي ؤكد خطورة الوضع البيئي شبكة المجاري، ومن ثم إلى مياه النير، ِممَّ
 لنير الفرات وييدد بتدني صالحيتو لالستعمال المنزلي.
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Abstract: 

The current research aims to determine the level of 

pollution of the water of the Euphrates River in the 

district of Ramadi, the center of Anbar Governorate, for 

the period (2019-2020), by conducting analyzes of water 

samples taken monthly from three sites distributed along 

the course of the river within the study area, 

Comprehensive analyzes of some of the pollution 

indicators were carried out at the beginning of the 

mentioned period. These analyzes included the following 

indicators: pH, turbidity degree, electrical conductivity, 

and total dissolved salts. It also included positive ions 

(sodium, calcium, potassium, magnesium), and negative 

ions (chlorides, sulfates, phosphates, nitrates), Based on 

the results of these analyzes, the indicators were tracked, 

as it was found through the results of the analysis of 

pollution indicators that all of these indicators were 

within the permissible limits, except for (degree of 

turbidity, electrical conductivity, total dissolved salts, 

and phosphates), as they were outside the permissible 

limit locally Globally, this is due to the effect of trocar 

and household waste. In addition to all this, the industrial 

wastewater discharged into the sewage network, and 

then into the river’s water. 
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 المقدمة
الماء سر الحياة عمى كوكب األرض، وال حياة بدون الماء، تصديقًا لقولو تعالى: 

} ، فالماء كان وال زال وسيبقى أساس الحياة واالزدىار، غير (0)}َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ
أوجد  -ال سيما في العقود األخيرة-أنَّ تطور القدرات البشرية، وسوء التصرف بموارد المياه 

مشكمة التموث التي أخذت تستفحل يومًا بعد يوم، تزامنًا مع زيادة أعداد السكان، وارتفاع 
لمياه يمقي بظاللو عمى الصحة العامة في معظم بقاع الطمب عمى الماء، حتى بات تموث ا

المعمورة، والتموث المائي: ىو التغيير الحاصل في الخصائص الطبيعية لنوعية المياه نتيجة 
تعرضيا المستمر إلى مصادر التموث المختمفة، ال سيما المصادر البشرية، ِممَّا يؤدي إلى قمة 

مائية التي تعيش فييا. لذا سوف نحاول من خالل صالحيتيا لالستعمال البشري واألحياء ال
ىذا البحث دراسة مصادر تموث مياه نير الفرات في قضاء الرمادي ال سيما البشرية منيا 

 لتحديد مستوى التموث فييا. 
: تتمثل مشكمة البحث بالسؤال اآلتي: )ىل تتعرض مياه نير الفرات مشكمة البحث

 لمتموث في قضاء الرمادي(؟ 
: تم صياغة الفرضية الرئيسية في ضوء المشكمة الرئيسية بالشكل البحثفرضية 

اآلتي: )تتعرض مياه نير الفرات في قضاء الرمادي إلى العديد من المصادر المموثة ليا، ال 
 سيما البشرية منيا(. 
 : ييدف البحث إلى دراسة التموث بنير الفرات من خالل: هدف البحث

 الطبيعية لمنطقة الدراسة.دراسة أبرز الخصائص  -0
 الكشف عن مصادر التموث التي تؤثر عمى نوعية مياه منطقة الدراسة.  -9
 التعرف إلى أىم المموثات الفيزيائية والكيميائية في مياه نير الفرات.  -3

من  : يكتسب نير الفرات أىمية خاصة في قضاء الرمادي، لكونوأهمية الدراسة
طقة التي تتسم بالجفاف، ِممَّا يجعل مياىو ضرورية جدا لسد المصادر األساسية لممياه في المن

 المتطمبات المختمفة. 
(، 39   -33  =13: يقع قضاء الرمادي بين دائرتي عرض )موقع منطقة الدراسة

(01=  11-   33( شمااًل، وبين خطي طول  )59   -92  =11( ،)11=  39-   53  )
  (.0( وشكل ) 0شرقًا، خريطة )
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%( من مساحة  1,2وبنسبة مقدارىا ) 9( كم2292ل حيزًا مكانيا مساحتو )وتشغ 
، يخترقيا نير الفرات من حدودىا الشمالية الغربية، (9)9( كم032922المحافظة البالغة )

كم ،  58وينتيي في الحدود الجنوبية الشرقية، يبمغ طولو داخل حدود القضاء حوالي 
 . (3)( كم111من مجموع طول المجرى النيري في المحافظة، والبالغ )  11.6%وبنسبة   

 ( الموقع الجغرافي لقضاء الرمادي من العراق ومحافظة األنبار1خريطة )

 
المصدر: وزارة الموارد المائية، الييئة العامة لممساحة، قسم إنتاج الخرائط، خريطة قضاء الرمادي، 

  .9191، بغداد، 0111111: 0بمقياس 
 ( تمثل نهر الفرات في قضاء الرمادي من محافظة األنبار1صورة جوية  )
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 Google Earthمن عمل الباحثة باالعتماد عمى برنامج  المصدر:
 : لقد تضمن البحث عمى المحاور اآلتية: هيكمية البحث

 أوال: الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة. 
 قضاء الرمادي. ثانيًا: مصادر تموث مياه نير الفرات في 

 ثالثًا: الخصائص النوعية لمياه نير الفرات. 
 أواًل: الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة: 

تعد دراسة الخصائص الطبيعية أمرًا ضروريًا؛ إذ ال يمكن أْن يقوم من دونو  
أي بناء جغرافي ميما كانت أىدافو، حيث تعمل ىذه الخصائص مجتمعة أو منفردة في 

 نوعية مياه نير الفرات في قضاء الرمادي، ويمكن إجماليا عمى النحو اآلتي: التأثير عمى 
 جيولوجية منطقة الدراسة:  -1

الطبيعة الجيولوجية والتكوينات الصخرية التي يمر بيا نير الفرات تأثيرًا ميمًا  تؤثر
في تحديد الخصائص الييدرولوجية لمحوض النيري ضمن المنطقة التي يجري بيا كون 
طبيعة الصخور تؤثر في عمميات التسرب، وحجم الجريان السطحي، فضاًل عن تأثيرىا الكبير 

ميات التعرية واإلذابة والتحمل والتأكسد، فتحدث عممية اإلذابة في نوعية المياه نتيجة لعم
لمصخور بدرجات متفاوتة وحسب طبيعة تمك الصخور، وبذوبان الصخور تنتقل خواصو 
الكيميائية إلى الماء، فإذا ما سقطت األمطار وجرت المياه عمى السطح، أو إلى داخل التربة 

الموجودة فييا، ثم انتقاليا عمى شكل محاليل إلى  والصخور؛ فإنَّيا تعمل عمى إذابة األمالح
 . (5)األنيار

كما يؤثر التركيب الجيولوجي بقدرة عالية في التأثير في درجة حرارة المياه، 
وحموضتيا من خالل دور الطبقات الصخرية في خزن المياه قبل إرجاعيا لممجاري 

 . (1)النيرية
الفرات، فإنَّ البنية الجيولوجية لمنطقة وتبعا لطبيعة الدراسة المتعمقة بتموث نير 

 الدراسة تقسم إلى تكوينات جيولوجية عديدة، أبرزىا ما يأتي: 
: يعود ىذا التكوين إلى عصر المايوسين األعمى، ويتكون تكوين أنجانة .أ 

 بشكل أساس من الرمل الجيري، والصمصال، والطين، والغرين. 
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: يغطي ىذا التكوين الجيات الغربية، وتكون معظم مكوناتو تكوين النفايل .ب 
 جبسية مختمطة مع ترسبات طينية ورممية. 

: يظير ىذا التكوين عمى مساحات صغيرة في الجيات الغربية، تكوين الفتحة .ج 
والجنوبية الغربية، والشمالية الغربية، ويتكون من حجر الجبس، وحجر الكمس، وبعض الطين 

 . (3)الحجري بشكل طبقاتاألحمر، والرمل 
: تغطي ىذه الرواسب جزءًا كبيرًا من حوض نير ترسبات العصر الرباعي .د 

الفرات، وتتكون بصورة عامة من الغرين والطين، فضاًل عن الحجر الجيري، والحجر الرممي، 
وتتمثل ترسبات العصر الرباعي برواسب المدرجات النيرية، وترسبات ملء الوديان، ورواسب 

 لفيضي.السيل ا
 السطح:  -2

يعد السطح من العوامل الطبيعية الميمة والمؤثرة في طبيعة نظام الجريان النيري، إذ 
ينحصر أثره عمى انحدار مسار المجاري المائية وقطاعيا العرضي ومناسيب المياه وسرعة 

. تقع منطقة الدراسة من الناحية الطوبوغرافية ضمن اليضبة الغربية، والسيل (2)الجريان
رسوبي، وتتصف بشكل عام باستواء السطح إذ ينحدر تدريجًيا من الغرب والجنوب الغربي ال

(م/كم. إنَّ قمة انحدار السطح وانبساطو أدى إلى بطء 9 -0وبمعدل انحدار يتراوح بين )
سرعة التيار في مياه حوض نير الفرات، ِممَّا انعكس عمى حجم ومقدار المواد المنقولة، 

شنة في المناطق القريبة من مجرى النير مكونة مناطق الكتوف، بينما فترسبت الذرات الخ
 انتقمت الذرات الناعمة إلى مسافة بعيدة ِممَّا كون مناطق األحواض .

أنَّ انبساط السطح في قضاء الرمادي أدى إلى كثرة تعرجات حوض نير الفرات 
بدوره ينعكس عمى كمية وتفرعاتو، وسعة مجاريو، وكثرة التسرب بسبب بطئ الجريان، وىذا 

 المياه ونوعيتيا. 
 الخصائص المناخية:  -3

إنَّ لموقع منطقة الدراسة بالنسبة لدوائر العرض شمااًل أثرًا عمى شدة االشعاع 
الشمسي ومقداره الواصل إلى سطح األرض، ومن ثم تحديد الخصائص الحرارية لمنطقة 

 الدراسة. 
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لسنوي لكمية اإلشعاع الشمسي الواصل ( يتبين أنَّ المعدل ا0ومن خالل الجدول )
، 9191 -0221/ يوم لممدة 9( سعرة/ سم551,3إلى سطح األرض في منطقة الدراسة بمغ )

ن كمية اإلشعاع الشمسي لألشير من نيسان إلى نياية أيمول بمغ ) / 9( سعرة/ سم121,2وا 
األشير، وان زيادة  يوم، ِممَّا يؤدي إلى ارتفاع المعدالت العامة لدرجات الحرارة خالل تمك

كمية اإلشعاع الشمسي والحرارة يتسبب في ارتفاع حرارة الماء، وزيادة عممية التبخر، وىذا 
 بدوره ينعكس عمى زيادة تراكيز المموثات في مياه نير الفرات.
( م/ثا، وتزداد معدالتيا كمما 9,9ويبمغ المعدل السنوي لسرعة الرياح في المنطقة )

صيف، إذ سجل شيري )حزيران وتموز( أعمى المعدالت لسرع الرياح تقدمنا تجاه فصل ال
( م/ثا في حين تنخفض خالل شيري )تشرين الثاني، وكانون األول( لتصل إلى 9,2وبمقدار )

 ( م /ثا.0,3)
تؤثر الرياح عمى بعض خصائص مياه نير الفرات في منطقة الدراسة، ال سيما في 

ية الغربية الحارة الجافة التي تكون سرعتيا عالية، فصل الصيف عندما تسود الرياح الشمال
وتساىم في زيادة معدالت التبخر، األمر الذي ينعكس سمبًا في انخفاض مناسيب ىذه المياه 

 وزيادة تركيز المموثات والمواد الذائبة، ال سيما األمالح. 
م ( ممم، وىي عمى العمو 003,2وفيما يخص المجموع السنوي لألمطار، فقد بمغ )

من شير إلى آخر، ومن سنة إلى ُأخرى، وتجدر اإلشارة إلى أنَّ مساىمة مياه قميمة ومتذبذبة 
األمطار في تغذية نير الفرات في منطقة الدراسة تكون قميمة، األمر الذي أسيم في ترسيب 

إذ تعمل األمطار عمى غسل التربة، وجرف كل المموثات المواد الصمبة الذائبة والعالقة فيو، 
يا والمتراكمة عمى التربة إلى نير الفرات، ِممَّا يؤثر بشكل فعال في الخصائص النوعية في

 لمياه النير. 
وتتباين معدالت التبخر في توزيعيا عمى أشير السنة، وىي عمى العموم تتميز 

( ممم في محطة الرمادي، وىي بيذا 9255,3باالرتفاع، إذ بمغ المجموع السنوي لمتبخر )
األمطار، األمر الذي انعكس عمى زيادة تراكيز األمالح في مياه النير، ال  تفوق معدالت

 سيما خالل فصل الصيف، ِممَّا يؤدي إلى تردي نوعية المياه. 
 ومن ىنا نرى مدى الترابط بين عناصر المناخ في التأثير عمى نوعية مياه النير. 
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خ في محطة الرمادي (المعدالت الشهرية والسنوية لعدد من عناصر المنا1جدول )
 (2020 -1990لممدة )

االشعاع الشمسي  األشهر
 سعرة/سم/يوم

درجات الحرارة 
 /م  

سرعة الرياح  التبخر/ ممم األمطار/ ممم
 م/ثا

 139 6839 1936 935 23038 كانون الثاني
 233 10032 2132 1037 31931 شباط

 235 17939 1439 1533 41839 آذار
 234 21438 1235 2139 50031 نيسان
 235 30732 336 2731 56934 مايس

 238 37733 - 3132 63936 حزيران
 238 44538 - 3339 62935 تموز

 231 39538 - 3234 60939 آب
 139 33033 034 29 50634 أيمول

 137 21832 933 2431 36431 تشرين األول
 136 12433 1535 1637 27239 تشرين الثاني
 136 8135 1938 1133 22735 كانون األول 

 232 284433 11638 2139 44036 المعدل السنوي

المصدر: الييئة العامة لألرصاد الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بيانات غير 
 . 9191منشورة، 

 التربة:  -4
تبرز أىمية التربة من خالل تأثيرىا في كمية المياه ونوعيتيا، فخصائص التربة 
ونوعيتيا ونسجتيا وعمقيا ىي التي تحدد درجة نفاذيتيا التي تؤثر بدورىا في عناصر الدورة 
الييدرولوجية ابتداًء من الجريان السطحي والترشيح إلى المياه الجوفية، وانتياًء بالتبخر، كما 

اعل بين المياه ومكونات التربة يسيم في زيادة األمالح المذابة في المياه، بسبب ذوبان إنَّ التف
 بعض المواد العضوية والمعدنية التي تحوييا الترب في المياه. 
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تكونت تربة منطقة الدراسة نتيجة لترسيب المواد المختمفة من الفتات الصخري، 
بشكل رئيس من مياه نير الفرات وال سيما خالل  والمواد العضوية، واألمالح المذابة التي نقمت

 موسم الفيضان، فضاًل عن الرواسب التي نقمتيا الرياح من مناطق مختمفة. 
 يمكن تقسيم تربة منطقة الدراسة إلى صنفين ىما: 

 تمثل الترب التي كونيا نير الفرات، وغالبًا ما ترتفع عند ترب كتوف األنهار :
( م، تمتاز بنسجة متوسطة سيمة التصريف، في حين تتصف 3-9المناطق المجاورة بنحو )

الترب المجاورة بانخفاضيا ورداءة صرفيا، لكون نسجتيا ناعمة وخفيفة، ِممَّا جعميا أماكن 
ذي يزيد من منسوب المياه الجوفية، ِممَّا يؤثر سمبًا لتجميع مياه االستعمال المنزلي، األمر ال

 عمى نوعية مياه نير الفرات في قضاء الرمادي. 
 تتمثل ىذه التربة باألراضي الواقعة خمف كتوف ترب أحواض األنهار :

األنيار، والممتدة عمى جانبي نير الفرات، تمتاز بنسجة خشنة جعمتيا تربة ذات تصريف 
اع نسبة الجبس واألمالح في ىذه الترب ترك آثارًا سمبية، وخصوصا في جيد، إالَّ أنَّ ارتف

المناطق المنخفضة التي يرتفع فييا منسوب المياه الجوفية، وىذا أيضا لو تأثير سمبي عمى 
 نوعية مياه النير من خالل تسرب المياه الجوفية باتجاه النير.

 النبات الطبيعي:  -1
نيري، من خالل فواقد التبخر والتسرب، وسرعة يؤثر النبات الطبيعي في التصريف ال

الجريان، وجرف التربة، فاألحزمة الخضراء المحيطة بالنير يمكنيا تقميل فواقد التبخر بمقدار 
، فضاًل عن ذلك يعمل النبات عمى إعاقة الجريان، ِممَّا يزيد من فواقد التسرب، كما (2)01%

مية النحت، وجرف التربة، ويقمل كمية يعمل عمى تماسك ترب كتوف المجرى، فيحد من عم
 المواد العالقة في النير. 

تتصف منطقة الدراسة عمومًا بوجود العديد من النباتات الطبيعية التي تنتشر وتنمو 
عمى طول مجرى نير الفرات وتفرعاتو، والقنوات المائية، والمبازل، والجزر الموجودة فيو 

ئمة الخضرة، نظرًا لوفرة المياه بصورة دائمة، ومن أىميا: وتمتاز ىذه النباتات بكونيا كثيفة ودا
القصب، والبردي، والصفصاف، والطرفة، وبعض حشائش الحمفا، والثيل، والغرب، وغيرىا من 

 (. 0النباتات المنتشرة عمى مجرى النير الرئيس. صورة )
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 يضاف إلى ذلك النباتات المائية الغاطسة داخل الماء، والمتمثمة بالطحالب،
 والشمبالن. 

وعمى الرغم من الدور اإليجابي لمنباتات، والذي تم ذكره، إالَّ أنَّ ليا دور سمبي، إذ إنَّ 
تقميل وخفض سرعة جريان المياه فييا يؤدي إلى زيادة تراكم األرساب في قيعانيا، وبالتالي 

 يؤدي إلى زيادة تراكيز المموثات واألرساب في مياه المجرى. 
 نبات القصب عمى ضفاف نهر الفرات في قضاء الرمادي(انتشار 1صورة )

 
 01/2/9191المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 

 ثانيًا: مصادر تموث مياه نهر الفرات في قضاء الرمادي: 
تأتي أىمية تموث المياه نتيجة لتعدد مصادر التموث، والتي تؤدي إلى تخريب       

نقاص جودتيا، إذ تعاني مياه نير الفرات في قضاء الرمادي من العديد من  الموارد المائية وا 
 مصادر التموث، ال سيما البشرية منيا، والتي من أىميا: 

 التموث الناتج عن مياه الصرف الصحي:  -0
لصرف الصحي إسيامًا كبيرًا وفعااًل في تردي نوعية مياه نير الفرات في يسيم ا

قضاء الرمادي، نتيجة لما يصرف من مياه تجمبيا إلى مجرى النير شبكة المجاري، والتي 
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تنقل المياه العادمة الخام الناتجة عن المنازل، والمحالت، والمؤسسات، والمستشفيات، وغيرىا 
لى مياه نير الفرات مباشرة، ِممَّا يؤدي إلى إضافة مموثات كثيرة بشبكة موحدة، وتصريفيا إ

إلى النير، إذ إنَّ حاجة اإلنسان لممياه واستخداميا يوميًا في شتى المجاالت يجعميا تكتسب 
 . (2)الشوائب، والمموثات التي يطمق عمييا المياه الثقيمة

ة لمزيادة المستمرة في أعداد وقد ازدادت كمية ىذه المموثات في السنوات األخيرة، نتيج
السكان، فقد بمغت كمية المخمفات لمياه الصرف الصحي الممقاة في نير الفرات في قضاء 

 (.9. صورة )(01)/ثا3( م01,111بحدود ) 9191 -9102الرمادي لممدة 
ومما تجدر اإلشارة إليو أنَّ أغمب وحدات التصفية والتنقية والمعالجة عاطمة، األمر 

عاقة بقية الذي يؤدي  إلى طغيان مياه المجاري عمى محيط منطقة المحطة، ومن ثم تموثيا وا 
لى تموث مياه نير الفرات نتيجة لعدم معالجة مياىو  العمميات في المحطة، ىذا من جية، وا 

 ىذه من جية ُأخرى.
(مياه الصرف الصحي من إحدى المجاري التي تصب في نهر الفرات 2صورة )

 داخل قضاء الرمادي

 
 01/2/9191المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 

 التموث الناتج عن كراجات غسل وتغيير زيت السيارات:  -9
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تقوم أغمب المحال المنتشرة في قضاء الرمادي، والقريبة من مجرى النير بعمل غير 
منظم ومخالف لمشروط البيئية، إذ يتم تصريف مياه الغسل والزيوت نحو مجاري الصرف 

و النير مباشرة، وىذا يعني إضافة مموثات جديدة لمنير خطرة جدًا من مواد الصحي، أو نح
 التنظيف من مستحضرات التنظيف، والمواد الزيتية التي تؤثر عمى صحة اإلنسان.  

 التموث بالنفايات الصمبة العشوائية:  -3
تتعرض مياه نير الفرات في قضاء الرمادي إلى التموث بالنفايات الصمبة بصورة 

ية من قبل بعض األشخاص غير مدركين لألثر البيئي الذي يمحق بيم، إذ يتم رمي عشوائ
قناني المشروبات الزجاجية والبالستيكية، واألوراق، والمناديل، وغيرىا من المخمفات اأُلخرى. 

 (. دون مراعاة لمشروط الصحية والبيئية.3صورة )
رات أضحت اليوم مكبًا وعميو يمكن القول إنَّ ضفاف األنيار، ال سيما نير الف

 -111لمنفايات، مع انعدام الرقابة البيئية، فقد بمغ وزن النفايات الصمبة في قضاء الرمادي )
. وىي بيذا تمثل مصدرًا آخر لتموث مياه (00)9191 -9102( طن باليوم الواحد لممدة 311

 نير الفرات، فضاًل عن تشوه الصورة الجمالية لمجرى النير. 
 يات الصمبة في مجرى نهر الفرات قرب منطقة الصوفية شمال مدينة الرمادي(النفا3صورة )

 
 01/2/9191المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 
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 التموث الناتج عن مياه الصرف الزراعي:  -5
يعاني نير الفرات عمى طول مجراه في منطقة الدراسة من مموثات عديدة بسبب كثافة 
االستثمار الزراعي، وما ينتج عنو من مياه بزل تصرف إلى النير دون معالجات كافية مسببة 

دونم خالل  191915تدىورًا لمبيئة، إذ تقدر المساحات المزروعة في منطقة الدراسة بحدود 
بزراعة محاصيل الحنطة  المحصوليويتمثل التركيب  9191 -9102الموسم الزراعي 

 والشعير والذرة الصفراء ومحاصيل الخضر والبساتين وغيرىا من المحاصيل اأُلخرى. 
وقد أدى انخفاض مستوى القاع عن مستوى األراضي الزراعية الواقعة عمى جانبيو 

بالمياه الجارية بما تحممو من  عمى أْن يكون النير بمثابة مبزل لمصرف الزراعي واختالطو
 مموثات وأمالح كثيرة ومختمفة. 

وفي منطقة الدراسة توجد ست محطات ضخ رئيسية لمياه البزل ضمن مشروع 
الرمادي اإلروائي عند نياية المبازل الرئيسية لممراحل الستة التي يتكون منيا مشروع الرمادي 

يسر لنير الفرات )جية الجزيرة(، وأربعة عمى ، اثنان عمى الجانب األ)9(اإلروائي خريطة رقم 
الجانب األيمن )جية الشامية( ميمتيا ضخ مياه الصرف والبزل الزراعي إلى النير مباشرة، اذ 

من المياه المموثة تضخيا تمك  3( مميون م25يستقبل النير سنويا بالوقت الحالي ما يقارب )
، إذ تكون ىذه الكميات محممة بالمبيدات والمخصبات الزراعية واألمالح المعدنية (09)المحطات

وجميعيا تشكل خطرًا ييدد نوعية المياه ومدى صالحيتيا لالستخدام البشري المباشر وغير 
 المباشر. 

 (محطات البزل ومواقع جمع العينات في قضاء الرمادي 2خريطة )
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 ناعي: التموث الناتج عن مياه الصرف الص -1
تتسم منطقة الدراسة بنشاط صناعي ذو تأثير محدود في خصائص المياه، سواء 
الكمية أو النوعية منيا، ويعزى السبب  في ذلك إلى افتقار المدينة لمصناعات المتوسطة 
والكبيرة، إذ يوجد في المنطقة عدد من الصناعات الصغيرة أغمبيا صناعات محمية، وىي 

مياه النير من خالل صرفيا لمخمفاتيا الصناعية مباشرة إلى مجرى تحدث تغييرًا في نوعية 
النير دون معالجة، ِممَّا يؤدي إلى زيادة العناصر المموثة المطروحة من بعض الصناعات 

من المياه المموثة يسيم  3م 0إلى مياه النير، إلى درجة تفوق الحدود المسموح بيا، إذ إنَّ 
 . (03)م31 -51بتموث 

ارة إلى أنَّ مشاريع غسل الرمل ىي المموث األكبر لمياه نير الفرات في وتجدر اإلش
/ 3م 932211منطقة الدراسة من بين المموثات الصناعية، إذ تستيمك مشاريع غسل الرمل 

% من ىذه المياه إلى النير مباشرة، وىي محممة باألتربة وفتات الرمل 21سنة تعود نسبة 
لمجرى، وىذا ما شاىدتو الباحثة خالل الدراسة الميدانية قرب الناعم، الذي يتسرب مباشرة في ا

أنبوب الصرف مشكال ترسبات جزرية صغيرة ما تمبث أْن تزداد حجمًا بمرور الوقت. صورة 
( في حين إنَّ ذرات الغبار الناعمة تحمل مع تيار المياه لمسافات طويمة جدا ِممَّا يؤثر 5)

البشرية، ال سيما وأن مشاريع إساالت مياه الشرب  عمى نوعية المياه المستخدمة لألغراض
 تكون باالتجاه ذاتو. 

 (  معامل غسل الرمل في قضاء الرمادي4صورة )

  

 في قضاء الرمادي 01/2/9191المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 
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 ثالثًا: الخصائص النوعية لمياه نهر الفرات 
يمكن تحديد مستوى تموث مياه نير الفرات وتباينو مكانيا وزمانيا ضمن قضاء 

 (. 9الرمادي من خالل معطيات ىذه المؤشرات المبينة نتائجيا في الجدول )
فعمى الصعيد المكاني، فقد تم أخذ عينات لممياه من ثالثة مواقع موزعة عمى طول 

الشمال، والموقع الثاني يمثل وسط القضاء، مجرى النير في القضاء، الموقع األول يمثل جية 
 والموقع الثالث يمثل جية الجنوب. 

أما عمى الصعيد الزماني فقد تم أخذ عينات المياه من مجرى نير الفرات عمى أربع 
، إذ جرى أخذ العينات في أوقات معينة من السنة غطت جميع 9191 -9102فترات لممدة 

ء )كانون الثاني(، والربيع )نيسان(، والصيف فصول السنة وشممت اشير فصول الشتا
)تموز(، والخريف )تشرين األول( اذ مثل كل شير من ىذه الشيور معيارا لبقية  اشير الفصل 

 المناخي  وىذه المؤشرات يمكن إجماليا عمى النحو اآلتي:
  

(معدالت تركيز بعض الخصائص النوعية لمياه نهر الفرات في قضاء الرمادي 2جدول )
 2020 -2019مدة لم

 المواقع                ت
 العناصر

 الموقع األول 
 )الشمالي(

 الموقع الثاني
 )الوسط(

 الموقع الثالث
 )الجنوبي(

 المعدل

0  PH 2,3 2,2 2,2 2,2 
 Tur. 91 99 95 99    وحدة عكورة  9
 Ec 229,3 223,0 225,2 223,1مايكروسيمنز/سم  3
 TDs 511 551 511 531   ممغم/ لتر  5
 Na 33 31 21 33  ممغم/ لتر  1
 Ca 22,3 21,3 22,2 22,9 ممغم/ لتر  3
 Mg 51,2 31,2 51,1 51,2  ممغم/ لتر  2
 K 5,31 5,52 5,31 5,32    ممغم/ لتر  2
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 المواقع                ت
 العناصر

 الموقع األول 
 )الشمالي(

 الموقع الثاني
 )الوسط(

 الموقع الثالث
 )الجنوبي(

 المعدل

 Cl 011,2 011,9 052,2 052,2    ممغم/ لتر  2
 SO4 993 999 995 993    ممغم/ لتر  01
 PO4 9 3 5 3 ممغم/ لتر  00
 NO 3 3,05 3,03 3,01 3,01   ممغم/ لتر  09

المصدر: الدراسة الميدانية، نتائج التحميل المختبري لمعينات المأخوذة من مياه نير 
 الفرات لممحطات أعاله في مختبر مشروع ماء الرمادي. 

( أنَّ معدل األس الييدروجيني 9يتضح من الجدول )اأُلس الهيدروجيني:  -0
(PH( في مياه نير الفرات ضمن قضاء الرمادي بمغ )وىذا يعني أنَّ مياه النير تميل 2,2 ،)

 إلى صفة القاعدية البسيطة بسبب تواجد مركبات الكربونات والبيكربونات المذابة في المياه. 
: يبمغ معدل درجة العكورة في مياه نير الفرات بحدود (.Turدرجة العكورة ) -9

( ويرجع ذلك NTU5يعني أنَّيا تجاوزت الحد المسموح بو، والبالغ ) ( وحدة عكورة، وىذا99)
إلى زيادة في المواد العالقة في عمود الماء، والناتجة عما يطرح من مخمفات صناعية، 

 ومخمفات الصرف الصحي حيث تساىم جميعيا في رفع عكورة مياه النير. 
ه نير الفرات في ( أنَّ ميا9يتضح ِمن الجدول )(: Ecالتوصيل الكهربائي ) -3

منطقة الدراسة غير مستساغة  نسبيا، وىي أعمى من الحدود المقترحة عالميًا الستخداميا 
( مايكروسيمنز/سم، وان سبب 223,1، فقد بمغ معدليا )ppm( 111كميات شرب، والبالغ )

 ىذا االرتفاع يعزى إلى تأثير مياه الصرف الصحي التي تمقى إلى النير، 
( أنَّ معدل تركيز 9يتضح من الجدول )(: TDSالكمية )المواد الذائبة  -5

األمالح الذائبة الكمية في مياه نير الفرات تمتاز باالرتفاع، إذ إنَّ زيادة المموحة في النير، 
ووصموىا إلى حدود أعمى من الحدود العالمية لمياه الشرب، يعود سببو الفعاليات البشرية 

 ( ممغم/ لتر.531دليا )ووجود المنشآت الصناعية، فقد بمغ مع
( أنَّ قيم أيون الصوديوم في مياه 9يتضح من الجدول ) (:Naالصوديوم ) -1

( ممغم/ لتر، غير أنَّيا لم تتجاوز الحد 33نير الفرات قد ارتفعت في جميع المواقع وبمعدل )
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في  ( ممغم/ لتر، ويعزى ذلك إلى تأثير المخمفات المدنية التي تمقى911المسموح بو، والبالغ )
 النير، ِممَّا تزيد من نسبة أيون الصوديوم.

( أنَّ قيم أيون الكالسيوم في مياه 9يتضح من الجدول )(: Caالكالسيوم ) -3
نير الفرات قد ارتفعت بشكل ممحوظ، لكن ىذا االرتفاع لم يتجاوز الحد المسموح بو والبالغ 

رتفاع يعود إلى صخور ( ممغم/ لتر، وسبب اال22,9( ممغم / لتر، إذ بمغت معدالتو )911)
الجبس والدولومايت المصدر األساس لمكالسيوم في التكوينات الصخرية المكونة لحوض 
النير، وىذه الصخور تشكل المصدر الرئيس لتجييز مياه نير الفرات بأيون الكالسيوم بسبب 

 قابميتو ذوبانيا العالية. 
لمغنيسيوم قد ( أنَّ قيم أيون ا9يتضح من الجدول )(: Mgالمغنيسيوم ) -2

( ممغم/ لتر، إالَّ أنَّو لم يتجاوز الحد 51,2ارتفعت في مياه نير الفرات، إذ بمغت معدالت )
( ممغم/ لتر، ويعزى سبب االرتفاع إلى ما يطرح من المخمفات 11المسموح بو والبالغ )

 البشرية المتضمنة لمياه الصرف الصحي والمياه الصناعية التي تمقى في مجرى النير من
 دون معالجة مسبقة. 

( أنَّ قيم أيون البوتاسيوم في مياه 9يتضح من الجدول )(: Kالبوتاسيوم ) -2
( ممغم/ لتر، غير أنَّيا لم تتجاوز حد 5,32نير الفرات قد ارتفعت في جميع المواقع وبمعدل )

 المسموح بو، ويعزى سبب االرتفاع إلى تأثير المياه الثقيمة التي تمقى إلى مياه النير. 
( ارتفاعًا في تركيز أيون الكموريد 9يتضح من الجدول )(: Clالكموريدات ) -2

( ممغم/ لتر، لكن ىذا االرتفاع لم يتجاوز الحد المسموح بو 052,2في مياه النير، وبمعدل )
( ممغم/ لتر، ويعزى سبب االرتفاع إلى تأثير المخمفات المنزلية التي تمقى إلى 911والبالغ )

الكمور يستخدم كمادة معقمة لممياه التي تستخدم لالستيالك اليومي عموما  مياه النير، ولكون
 أنَّ ىذه المياه ترجع إلى النير وبالتالي تسبب في زيادة تركيزه في المياه.

( أنَّ قيم أيون الكبريتات في مياه 9يتضح من الجدول ) (:So4الكبريتات ) -01
( ممغم/ لتر، إالَّ أنَّو لم يتجاوز الحد 993نير الفرات قد ارتفعت في جميع المواقع وبمعدل )

( ممغم/ لتر، ويرجع سبب االرتفاع إلى تأثير نوعية تربة حوض نير 911المسموح بو والبالغ )
من الكبريتات لوجود الجبس واألمالح فييا، يضاف إلى  الفرات كونيا تحتوي عمى نسب عالية

 ذلك ما يطرح من مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة إلى النير. 
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( أنَّ قيم أيون الفوسفات في مياه 9يتضح من الجدول ) (:Po4الفوسفات ) -00
( 3تيا )( ممغم/ لتر، فقد بمغت معدال1,5نير الفرات قد تجاوزت الحد المسموح بو والبالغ )

ممغم/ لتر، ويعزى سبب االرتفاع إلى تأثير مياه الصرف الصحي الحاوية عمى مخمفات المواد 
 التي يدخل ىذا االيون في تركيبيا )مساحيق الغسيل والمنظفات(. 

( أنَّ معدل أيون النترات في مياه نير 9يتضح من الجدول ) (:No4النترات ) -09
( ممغم/ 11يا لم تتجاوز الحد المسموح بو، والبالغ )( ممغم/ لتر، أي إنَّ 3,01الفرات بمغت)

لتر، ويعزى سبب االنخفاض إلى إمكانية امتصاصو من قبل الطحالب الموجودة في المياه 
( 3(  جدول )FAOوىي صفات مطابقة لممحددات العراقية منظمة الغذاء والزراعة الدولية)

 ( عمى الترتيب5وجدول )
 نوعية المياه الصالحة لمبيئة المائية(المحددات العراقية ل3جدول  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( لسنة 91دائرة التشريعات البيئية نظام صيانة االنيار من التموث رقم ) –وزارة الصحة  -
 .0222المعدل بدائرة وتحسين البيئة سنة  0232

 .0222( لسنة 3قانون حماية وتحسين بيئة االنيار رقم ) -
وفقًا الى منظمة الغذاء  الستخدام المياه لألغراض الزراعية(الحدود المسموح بها 4جدول )

 (FAOوالزراعة الدولية)
 الحدود المسموح بيا )ممغم/لتر( المتغيرات

 1-2 (pH)االس الييدروجيني 
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 9111 (T.D.S)المواد الذائبة الكمية 
 51 (T.S.S)المواد العالقة الكمية 

 31 (BOD)المتطمب الحيوي لالوكسجين 
 21 (COD)المتطمب الكيمياوي لالوكسجين 

 1.91 (Cu)النحاس 
 1.1 (Zn)الخارصين 

 مل011خمية/ 0111 (F.C)بكتريا القولون البرازية 
FAO, "Guidelines For Irrigation Water Quality Ministry Of Environment, Hu Man 
Resource Devlopment & Employment. Development Of Environment, U.S.A. 
1999. 

 االستنتاجات: 
تأثير الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة والمتمثمة بالبنية الجيولوجية، والسطح،  -0

 والخصائص المناخية، والتربة، والنبات الطبيعي بكمية ونوعية مياه نير الفرات. 
يعد الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة اإلطار العام الذي تمثمت فيو الخصائص  -9

الطبيعية ليذه المنطقة، ويبرز تأثيره في وضع المنطقة ضمن المناخ الجاف، ِممَّا كان لو 
 األثر في زيادة تركيز األمالح في مياه النير. 

تكون ىذه المصادر  تعدد مصادر التموث في قضاء الرمادي ال سيما البشرية منيا إذ -3
 محممة بتراكيز عالية من المموثات المؤثرة عمى نوعية مياه النير. 

تتعرض مياه نير الفرات إلى التموث بالنفايات الصمبة الممتدة عمى ضفافو داخل  -5
 قضاء الرمادي. 

االستخدام العشوائي لممياه وقذف فضالت المناطق الصناعية في شبكة المجاري  -1
 التموث بنير الفرات. ساىم في رفع مستوى

تتباين مستويات التموث في مياه النير من خالل المؤشرات النوعية )الكيميائية  -3
 والفيزيائية(.

 المقترحات: 
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إصدار القوانين والتشريعات المتعمقة بإدارة مياه النير بما يضمن الحد من مظاىر  .0
 التموث المتعددة لمحفاظ عمى الصحة والبيئة. 

 التموث المتعددة ال سيما البشرية من خالل معاممة الفضالت. السيطرة عمى مصادر .9
إقامة محطة لتصفية وتعقيم مياه الصرف الصناعي خاصة في مناطق النشاط االكثر  .3

 . قضاء الرماديكثافة لما ليا من أثر كبير عمى تموث مياه النير في 
 عالجة. معالجة مياه الصرف الصحي واالستفادة من مياىو بعد إتمام عممية الم .5
تنظيف مجرى النير من الترسبات والنباتات غير المرغوب فييا بين الحين واآلخر  .1

 لممحافظة عمى النير من تراكم األطيان فيو وتردي نوعيتو. 
تعميق مجرى النير من خالل عمميات الكري والتنظيف لديمومة الجريان المائي في النير 

 ومنع تموثو.
 

  االحاالت

  
 

                                                 
 .  31سورة األنبياء، من اآلية:  (0)
 .  9191وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية،  (9)
 .  9191مديرية الموارد المائية في محافظة األنبار، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة،  (3)
شط صباح عبود عاتي، فيصل عبد منشد: أثر العوامل الجغرافية في التباين المكاني والزماني لمموحة  (5)

 .  213: ص 9112(، مجمة كمية التربية، العدد الثاني، 0225 -0223العرب لممدة )
كريم خمف محل الموسوي: مصادر األمالح الذائبة في مياه نير الفرات ضمن محافظة المثنى، رسالة  (1)

 .  32: ص 9103ماجستير، كمية التربية، جامعة البصرة، 
جامعة األنبار،  -المائية في قضاء الرمادي وأىميتيا في اإلنتاج الزراعي، ُأطروحة دكتوراه "غير منشورة"، كمية التربية ( سنان لطيف محمود الدليمي، الموارد3)

 .05 : ص9102
صفية شاكر معتوق المطوري: شط العرب الخصائص الييدرولوجية واالستثمارات المائية، رسالة ماجستير  (2)

 .  05: ص 9113بصرة، "غير منشورة"، كمية التربية، جامعة ال
صفاء عبد األمير رشم األسدي: تقييم دور نير أم المعارك في تنمية الموارد المائية، رسالة ماجستير "غير  (2)

 .  51: ص 9111جامعة البصرة،  -منشورة"، كمية التربية
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، مجمة كمية ميالد جاسم محمد األعرجي: تموث المياه السطحية في محافظة النجف وأثرىا عمى اإلنسان (2)

 .  03.، ص 9102التربية، العدد الرابع، 
   9191مديرية مجاري الرمادي، القسم الفني، بيانات غير منشورة،  (01)
 .    9191مديرية بمدية الرمادي، قسم البيئة، بيانات غير منشورة،  (00)
بزل، بيانات غير منشورة، مديرية الموارد المائية في محافظة األنبار، قسم التشغيل لمشاريع الري وال (09)

9191  . 
 .2/09/9191المقابمة الشخصية مع الميندس نجم عبداهلل زيدان بتاريخ 

صفية شاكر معتوق المطوري شط العرب الخصائص الييدرولوجية واالستثمارات المائية، مصدر سابق:  (03)
 . 29ص 

 0232( لسنة 91من التموث رقم ) دائرة التشريعات البيئية نظام صيانة االنيار –(  وزارة الصحة 05)
 .0222المعدل بدائرة وتحسين البيئة سنة 

  0222( لسنة 3( قانون حماية وتحسين بيئة االنيار رقم )01)
(61)   FAO, "Guidelines For Irrigation Water Quality Ministry Of Environment, Hu 

Man Resource Devlopment & Employment. Development Of Environment, U.S.A. 

1999. 
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