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 اثر النفايات الرلبة في  تلهث التربة والمياه في مدينة الذامية

 شييد عباس جبار الحدني                                   أ. د : عبد الرضا مطر الغرابي
 جامعة القادسية / كلية اآلداب                                  جامعة القادسية/ كلية اآلداب

 المدتخلص

التمػث بالشفايات الرمبة إحجى مذاكل البيئة الحزخية  التي تعاني مشيا جسيع مجن العخاق ومشيا   تعج مذكمة 
مجيشة  الذامية ، وقج كذفت ىحه الجراسة عغ بعس تأثيخات الشفايات الرمبة عمى االوساط البيئية في مجيشة 

( في الحي 15.43م في التخبة بمغت )الذامية والستسثمة بالتخبة والسياه اذ تبيغ اعمى تخاكيد الديػت والذحػ 
الرشاعي ، اما بعس مؤشخات نػعية السياه مثل تخكيد االس الييجروجيشي سجل مػقع  جدخ الذامية الػاقع في 

( وسجل مػقع الشريفة اكبخ تخكيدا في التػصيمية الكيخبائية بمغ 80,8مخكد السجيشة  اكبخ تخكيدا بمغ )
محاح الحائبة في ش  الذامية  مسغ مجيشة الذامية فدج سجل مػقع سيسشيد/ سع ( اما مجسػع اال3,845)

ممغع /لتخ(  وكذفت بيانات الجراسة ان عجد مغ مؤشخات نػعية 3131الشريفة ايزا التخكيد االكبخ اذ بمغ )
 السياه قج تجاوزت الحج االمغ والسدسػح بو .

Abstract 

The problem of pollution with solid waste is one of the problems of the urban 

environment that all Iraqi cities suffer from, including the city of Al-Shamiya. This 

study revealed some of the effects of solid waste on the environment in the city of 

Shamiya, It is represented in soil and water, as it was found that the highest 

concentrations of oils and greases in the soil amounted to (34.51) in the industrial 

district. As for some water quality indicators, such as the pH concentration, the site 

of Jisr al-Shamiya located in the city center, recorded the highest concentration, 

reaching (8.08). Al-Nasifa site recorded the largest concentration of electrical 

conductivity, which reached (10,854 siemens/cm). As for the total dissolved salts in 

Shatt al-Shamiya within the city of al-Shamiya, the al-Nassifah site also recorded the 

largest concentration, as it reached (1219 mg/l). The data of the study revealed that 

a number of water quality indicators have exceeded the safe and permissible limit. 
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 -المقدمة :

تسيدت إدارة الشفايات في مجيشة  مشصدة الجراسة ،. تعج الشفايات الرمبة مغ اىع مذكحات البيئة التي تعاني مشيا
الذامية باألزمة وىحه ناتجة مغ التخمز غيخ الدانػني السػثق عمى نصاق واسع مغ الشفايات الحزخية. مسا تؤدي 
الى تمػث عشاصخ البيئة الحزخية  كالتخبة والسياه  . في العدػد السامية ، ركدت العجيج مغ الجراسات في مجال 

يات الرمبة عمى اآلثار الرحية السحتسمة لمتخمز غيخ الدانػني لمشفايات ، و أسفخت عغ نتائج مختمفة. الشفا
خمز بعزيا إلى أن السدتػى السختفع لػفيات الدخشان في بعس السشاشق يسكغ ربصو بسدتػى التمػث الشاجع 

ون استبعجوا أي تأثيخ كبيخ لدػء عغ عجم كفاية شخق التحكع في الشفايات والتخمز غيخ الدانػني مشيا . واخخ 
إدارة الشفايات عمى الرحة العامة. بشاًء عمى مخاجعة مشيجية لمجراسات الحجيثة ، تجسع الجراسة الحالية 

السعمػمات حػل حجوث وشجة واآلثار السحتسمة لمتخمز غيخ الدانػني لمشفايات في مجيشة الذامية اعتسادا عمى  
سشذػرة الستعمدة باألثار البيئية لمشفايات عمى التخبة والسياه وأخح العيشات وتحميميا مغ مخاجعة األدلة مغ البيانات ال

أجل تحجيج الػمع الحالي ، وبالتالي ، ال تيجف ىحه الجراسة إلى تدجيع مداىسة لمسجتسع العمسي فحدب ، بل 
 تيجف أيًزا إلى السداىسة في معالجة ىحه التأثيخات والحج مغ مخاوف الدكان .

 : مذكلة البحث 

تتحجد مذكمة البحث مغ خحال شخح سؤال رئيذ ىػ ما التأثيخات البيئية لمشفايات الرمبة عمى تخبة ومياه مجيشة  
 الذامية ؟ 

  : فرضية البحث 

 ان التخمز العذػائي مغ الشفايات الرمبة يؤثخ بذكل مباشخ عمى مكػنات البيئة الحزخية ومشيا التخبة والسياه .

 : البحث وىدف اىمية

ان التغيخات التي شيجتيا مجيشة الذامية في عجد الدكان والتػسع العسخاني مغ جية ومعف وتخدي البشى  
التحتية خحال الدشػات االخيخة ادى الى تفاقع مذكمة الشفايات الرمبة فجاءت اىسية وىجف الجراسة لتدمي  الزػء 

 عمييا مغ خحال تحديق االىجاف التالية :

  دينف  الكبدة   التعرف عىل -1
 
  اساباب  الريسة  لشكلة  التةث  ابلفاباب  اللةا  ي

  دينف  الكبدة     -2
 
 الككف عن اهم اساثبر البيئة  لةفاباب  اللةا  ي
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 :منيج  البحث

العمسي ىػ الخ  العخيس لمجراسة اوالصخيق الحي سيدمكو الباحث لغخض اثبات فخومو. وقج تشػعت  جالسشي 
مشاىج البحث في الجغخافية بتشػع السػمػعات وتعجدىا ،وقج استػجب في ىحه الجراسة اعتساد السشيج التحميمي 

 لرمبة واسبابيا واالثار الستختبة عمييا.  الحي يدػم عمى تفديخ البيانات والحدائق العمسية لمكذف عغ واقع الشفايات ا

 : حدود منطقو الدراسة

( 13048 -13043( شخقا وبيغ دائختي عخض  )55011 -55011تدع مجيشة الذامية فمكيًا بيغ خصي شػل )  
شساال.  تعج السجيشة مخكدًا لدزاء الذامية تحجىا ناحية الرحاحية مغ جية  الذسال وقزاء الجيػانية مغ جية 

 ىكتار( 1888خق ومحافطة الشجف مغ جية الغخب وناحية غساس مغ جية الجشػب ، تبمغ مداحة السجيشة )الذ
( قصاعات سكشيو حدب التدديسات التابعة لسجيخية بمجية الذامية الددع 8( حي سكشي و )18وتتألف مغ )

 .(3( الخخيصو )3الستزسغ بالجانب البيئي وكسا مػمح في الججول )
 0201التقديمات االدارية لألحياء الدكنية في مدينة الذامية  حدب القطاعات لعام ( 1جدول )

   القطبع  عيد اساحةبءالةكفة  اساحةبء الةكفة 

 1 اساول 5 1، الشعةشي   اسااشن ، الزراع  ، الجشهثري  1الرساي ، الةثق

   4 الشعةشي   اسايرس، الشجبرش ، الةشبج  ، غينر 
 2 الثبن 

  ، الحشبم ، جشهثري
  2الخثن 

 
ي  3 الثبلث 4 ، عةكري شر

 4 الرابع 2 ، الحري  ، القبطع 2الةثق

 5 الخبدس 4 الشفتظر، الجثادنن ، الكابنب  

 6 الةبدس 3 الحةي   ، بثدر ، الزيتثن

 7 الةببع 1 الزهراء  

ا  ، الثفبء ، الشثضاي     8 الثبدن 5 الةالم ، الارا  ، الت 

 9 الشجشوع 28 

المردر : جميهريو العراق ، وزاره البلديات واالشغال العامة مديرية بلدية الذامية قدم التخطيط والمتابعة البيانات غير منذهرة 
0201 
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 ( مػقع مجيشة الذامية مغ محافطة الدادسية والعخاق.3خخيصة )

 
 عتماد على :االالمردر : من عمل الباحث ب

بمقياس  0202الموارد المائية ، الهيأة العامة للمساحة ، خريطة محافظة القادسية االدارية لعام جمهورية العراق ، وزارة  -1
0 :0222222 
ي ، خريظة التصميم  االساس لمدينة  -0

 
جمهورية العراق ، وزارة البلديات واالشغال العامة ، مديرية التخطيط العمران

 الشامية ، 
 .0202، 02222: 0مقياس الرسم 
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 طريقة العمل  

اعتسج  الباحث في الكذف  عغ دور او مداىسة الشفايات الرمبة في تمػيث تمظ السكػنات مغ خحال اخح 
( وتع اختيار مػاقع اخح عيشات تخبة مغ 1تمفة مغ مشصدة الجراسة  خخيصة )مجسػعة مغ العيشات ومغ  مػاقع مخ

ف استعساالت االرض الحزخية والشذاط البذخي فزحا ( مػاقع اختمفت باختحا 1مشصدة الجراسة والبالغ عجدىا )
عغ العيشة السخجعية بعيجا عغ تأثيخات الشفايات الرمبة  . اما عيشات السياه تع اختيار ثحاث مػاقع ألخح عيشات 
السياه مغ ش  الذامية و ىي مداشعة الشريفة وجدخ الذامية الحجيج الحي يسثل مخكد السجيشة  و سجة الذامية 

(  مكياس الجالة الحامزيةاء التحميحات في مختبخ يػسايشد في محافطة الدادسية باستخجام اجيدة ) وتع اجخ 
( وجياز قياس العكارة وجياز الصيف الزػئي  مكياس التػصيل الكيخبائيلتحميل عيشات التخبة واالجيدة ) 

 لتحميل عيشات السياه .

 0201والمياه( في مدينة الذامية ( مهاقع اخذ  العينات الخاصة بـ )تربة 0خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمسي في محافطة الدادسية . السرجر : الباحث باالعتساد عمى مختبخ يػسايشد
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 أوال: اثر النفايات الرلبة في  تلهث التربة في مدينة الذامية :

( عمى انو تخكيد السمػثات الكيسياوية بسدتػيات اعمى مغ السعتاد بسا يشعكذ soil bollutionيعخف تمػث التخبة )
سمبا عمى االندان او الكائشات االخخى ويدبب تجىػرا لشػعية التخبة ولشدجتيا ومحتػاىا السعجني او اختحاال في 

تخبة فيغيخ مغ صفاتيا ويعخف تمػث التخبة برػرة مخترخة بانو الفداد الحي يريب ال .(3)السػازنة الحياتية ليا 
وخرائريا الصبيعية او الكيسيائية او الحيػية بذكل يجعميا تؤثخ سمبا برػرة مباشخة او غيخ مباشخة عمى مغ 

ان التمػث بالشفايات الرمبة ىػ احج اىع السرادر الحزخية .(1)يعير فػق سصحيا مغ اندان وحيػان ونبات
ات حيشسا يتع التخمز مشو بصخيدة الجفغ او الحخق الى تخكيد السعادن السمػثة لمتخبة ، ويؤدي ىحا الشػع مغ الشفاي

الثديمة في التخبة كالكادميػم والشحاس والخصاص والدرجيخ والخارصيغ ... الخ وذلظ اما عبخ تخشحيا وغػرىا 
ى تمػيث في جػف التخبة ومغ ثع وصػليا الى السياه الجػفية او بتصايخ رمادىا عشج الحخق وىي بحلظ قج تؤدي ال

وتذكل الدسامة السشدلية )وىي مرجر  (1)التخب السجاورة مدببة حجوث تغيخات في ىػاء التخبة ومغ ثع تدسيسيا.
التمػث االكثخ شيػعا في السجن ( شكحا اخخ مغ اشكال الشفايات الرمبة السمػثة لمتخبة ، فدج يؤدي تخاكع الدسامة 

ة الحزخية وقج يؤدي وجػدىا الى تكػن بؤرة لجحب الحذخات الى تفاقع العجيج مغ السخاشخ الرحية في البيئ
وناقحات االمخاض مدببة اخصار صحية جديسة كسا يسكغ ان يدبب التخمز مشيا مػمعيا بالحخق او بالتكجيذ 

  (5)تمػثا امافيا واندجاد لمسجاري السائية وتجىػر لشػعية التخبة ، ويتختب عمى تمػث التخبة بالشفايات الرمبة ما يمي

 جحب الحيػانات الدائبة كالكحاب والدص  والفئخان ، وتػالج الحباب والجخاثيع . -3
 تدمل قجرة التخبة عمى االنبات .  -1
 اشتعال الحخائق الحاتية ، وما يتختب عمى ذلظ مغ خدائخ جديسة . -1
 انتذار الخوائح الكخيية . -5
 السكػنة لمسخمفات . تمػث السياه الجػفية ، نتيجة تدخب السػاد السختمفة -4
 تذػيو السشطخ الجسالي العام  لمصبيعة .  -3

لدج اومحت الجراسات مثمسا سبق االشارة ، ان تخبة قزاء الذامية بذكل عام رممية مديجية وقابميتيا      
ال باالحتفاظ بالساء مشخفزة بدبب كبخ مداماتيا ىحا االمخ يداعج عمى سيػلة تػغل الساء والخاشح السمػث وصػ 

الى الصبدات الحاممة لمساء الجػفي كسا تعاني التخبة مغ قمة في السادة العزػية . ان عسميات التشطيف التي تدػم 
                                                           

 
 
 
 



      
 
 

7 
 

بيا مجيخية بمجية الذامية في االحياء الدكشية لمسجيشة تعسل عمى ازالة الصبدات الدصحية لمتخبة مسا يؤدي الى 
كب( غيخ خامعة لذخوط الدحامة البيئية وغيخ ممتدمة تعخميا لمتعخية ، كسا ان مػقع الصسخ الرحي )الس

بالسػاصفات والسعاييخ البيئية فيي لع تخزع لجراسات جيػلػجية وجغخافية مدبدة عغ شبيعة تكػيغ التخبة 
ومدتػى عسق السياه الجػفية وانسا تع اختيارىا عمى اساس كػنيا مشاشق بعيجة عغ التجسع الدكاني وتجخي فييا 

مغ الشفايات وابعاد تأثيخاتيا عغ السجيشة ، وتبايشت عسمية تمػث التخبة بالشفايات الرمبة باختحاف  عسميات التخمز
 شخائق التخمز مغ الشفايات  وىي :

 :(open dump)  اثر طريقة الطمر او الردم المكذهف -1

والتي تعخف بالعشاصخ الثديمة تؤدي شخيدة الصخح  العذػائي لمشفايات الرمبة  في تمػيث التخبة  بالعشاصخ الدامة 
. فعشجما تتعخض التخبة الى تغمغل السمػثات عبخىا او فػق سصحيا تجخي سمدمة مغ التفاعحات السعدجة ما بيغ 

السػاد الكيسياوية والرخػر وماء التخبة نفديا . تكسغ خصػرة ىحه السعادن لمتخبة في عجم تحمميا وتفدخيا 
عية االخخى ، فزحا عغ ثبػتيتيا التي تسكشيا مغ االنتذار لسدافات بعيجة عغ بػساشة البكتخيا والعسميات الصبي

مػاقع نذػئيا او مرادرىا ومسا يديج مغ خصػرتيا ايزا ىػ قابميتيا عمى التخاكع الحيػي في اندجة واعزاء 
ذا تجاوزت الكائشات سػاء الشباتية والحيػانية او االندان الحي يتغحى عمييا ، وتعج ىحه السعادن سامة  ا

وترل ىحه السمػثات الى التخبة بأشكال شتى كأن تكػن  (4)ممغع ( وتدبب بحاالت خصخة في تمػث التخبة.0,4,)
سػائل مػجػدة في الشفايات تتدخب الى الصبدات الجيػلػجية حتى ترل الى مػاقع السياه الجػفية فتمػثيا ،فزحا 

ان بعس الشفايات ال يتحمل بيػلػجيا بديػلة وبعزيا االخخ عسا يتختب عمى ذلظ مغ تمف لمتخبة الدراعية سيسا و 
وفي مػء ذلظ تطيخ اثار السمػثات الدامة عمى سصح تخبة الذامية  بالمػن االسػد الجاكغ الستخمف عغ  (3)سام

 تخكد مػاد ىايجروكاربػنية ثديمة .
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 ( :sanitary landifill) اثر طريقة الدفن او الطمر الرحي  -1

وان شخيدة الصسخ الرحي مغ اكثخ الصخائق الستبعة  ،تعج ىحه الصخيدة االسمػب االساسي السدتخجم في الغخب 
اما في الجول الشامية فيتع انتدادىا بذجة حيث يشتج مغ جخاء  (8)% مغ الشفايات الرمبة,1في معالجة اكثخ مغ 

استخجاميا تخشيحات سامة وتمػث السياه الجػفية ، ويشبعث مشيا غازات سامة ، وفي حالة عجم ادارة السصسخ 
كع عغ ,3)الجفغ( جيجا يشتج عشيا روائح كخيية وىي ذات تكمفة عالية لحلظ يتع ومعيا خارج السجيشة بشحػ 

وان مغ  .ا . واخيخا فان ىحه الصخيدة ال تحائع الجول الشامية اذ تدتمدم وسائل تكشػلػجيا متدجمة لتشفيحىا حجودى
ابخز عيػب ىحه الصخيدة ىي تمػث السياه الجػفية بالعرارة الشاتجة عغ تحمل السادة العزػية والشفايات بأنػاعيا ، 

غ والبحاستظ السدػى قجرة عمى الرسػد ويسكغ ان وذلظ عمى الخغع مغ وسائل الحساية حيث ان لصبدة الصي
تتدخب مشيا العرارة الى السياه الجػفية خاصة اذا احتػت الشفايات عمى مػاد كيسياوية يسكغ ليا ان تتفاعل مع 

وبشاء عمى ذلظ فان تخبة مجيشة الذامية والدخيبة مغ    (8)مادة الحساية البحاستيكية والػصػل الى السياه الجػفية 
 صسخ تتدخب مشيا العرارة الى السياه  الجػفية وتدبب في تخكد السمػثات فييا .الس

 في التربة الناجمة عن النفايات وخطهرتيا البيئية في مدينة الذامية : الزيهت تركيز 

يعتسج التحميل الجغخافي ألثخ الشفايات الرمبة في تمػيث تخبة مجيشة الذامية عمى اختيار مػاقع فحز عيشات مغ 
لتخبة لسعخفة تخكيد واحج مغ السمػثات السيسة التي تتخمف غالبا عغ الدسامة السشدلية ، فدج يتحػل سصح التخبة ا

الى المػن االسػد خاصة اذا كانت الشفايات تحتػي عمى مػاد زيتية والتي تتحػل بجورىا عشج تعخميا الى درجات 
، مثمسا تع معايشة ذلظ ميجانيا في كثيخ   1جروكاربػنية ثديمةحخارة مختفعة وتبخخ الدػائل السػجػدة فييا الى مػاد ىي

 الديػت.مغ السػاقع اال وىي 
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 ( الزيهت المحللة من عينات التربة الملهثة بالنفايات الرلبة والقمامة في مدينة الذامية )ما يكروغرام / غرام(0جدول )

 ت رقع العيشة اسع الحي الدكشي التخكيد) غع/كغع(
 Z1 1 الذامية سػق  0.93
 Z2 2 1حي الجسيػري  0.45
 Z3 3 حي السعمسيغ )شسال السجيشة( 0.24
 Z4 4 حي السػضفيغ  )غخب السجيشة( 0.90

 Z5 5 حي الرشاعي 34.51
 Z6 6 السكب الخئيذ لمشفايات 2.57
 Z7 7 حي سػمخ )جشػب السجيشة( 0.31
 Z8 8 حي العدكخي الذخقي )شخق السجيشة ( 0.32
 R9 9 مشصدة مخجعية 0.9

 السعجل العام  5.02
  . الباحث باالعتماد على مختبر يه ساينز العلمي في محافظة القادسيةالمردر :  

تعاني تخبة مجيشة الذامية عسػما مغ التمػث وحجوث الخصػرة حيث بمغ اعمى تخكيد في مشصدة الحي الرشاعي 
( غع / كغع ويخجع الدبب الى زيادة  الشذاط الرشاعي والػرش الرشاعية وما يشجع مغ 15043وىػ بشدبة )

االجداء التالفة ليحه االليات ومغ ثع اعسال تبجيل زيػت محخكات الديارات واالليات السختمفة ونزػح الجىػن مغ 
اندكابيا عمى سصح التخبة حيث تتفاعل ىحه السػاد مع التخبة وتكػن مخكبات خصخة ، اما السختبة الثانية فدج 

( غخام /كغع ويعدى الدبب الى تكجس الشفايات العزػية 1048احتميا مػقع السكب الخئيذ  حيث بمغ التخكيد )
(  غخام /كغع ويعػد الدبب الى 011,تبة الثالثة فدج احتميا سػق الذامية  بتخكيد )وغيخ العزػية ، اما السخ 

تكجس نفايات اغمب مكػناتيا ىي عزػية مغ الفػاكو والخزخوات التي تتعخض لمتعفغ والتفدخ بػجػد اليػاء 
ي السػضفيغ  فدج والبكتيخيا وىي غيخ حاوية عمى الجىػن وان وججت فيي بشدب قميمة التمػث في التخبة . اما ح

( غخام 054,السختبة الخامدة ) 1( غخام /كغع . واحتل حي جسيػري ,01,جاء بالسختبة الخابعة فدج بمغ التخكيد )
( غخام /كغع ، اما السختبة الدابع فدج كان في 011,/كغع واحتل حي العدكخي الذخقي السختبة الدادسة بتخكيد )

(غخام 015,التختيب الثامغ فدج كانت في حي السعمسيغ بتخكيد بمغ ) ( غخام /كغع . اما013,حي سػمخ  بتخكيد )
عشاصخ ومعادن ثديمة وسامة كالدرنيخ والخصاص كػنيا تحتػي عمى  لمديػتيكسغ االثخ البالغ  / كغع   .

والكادميػم والكخوم ويحتػي ايزا عمى مكػنات عزػية سامة مثل البشديغ والديميغ والييجروكاربػنات العصخية 
عجدة الشػاة وحيشسا يتدخب الديت السدتعسل ويمدى عمى االرض يرل الى اسفل شبدات التخبة الى مدتػى الساء مت
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الجػفي ، اذ ان ىشالظ حاالت عجيجة لػثت فييا كسيات قميمة ججا مغ الديت السدتعسل مداحات شاسعة حيث انو 
سياه الجػفية ويجعميا غيخ صالحة لمذخب يسكغ لجالػن واحج مغ الديت السدتعسل ان يمػث مميػن جالػن مغ ال

فزحا عغ ان الديت السدتعسل قج يسخ خحال  مياه السجاري ويجخل الى السياه الدصحية وقج يغصي ويدتل 
الكائشات الحية البخية والكائشات الداششة في الداع ويسشع مػء الذسذ مغ الػصػل تحت سصح السياه وىػ عامل 

نتاج االوكدجيغ ، وفي بعس االحيان يبجو ان التخب التي يدكب فييا الجىػن ال ميع لعسمية التسثيل الزػئي وا
ان تخب قزاء الذامية في العسػم ممػثة الى حج ما  ،(,3)تشسػ فييا الحذائر . وقج وججت بعس الجراسات

ػم والخصاص بالعشاصخ الثديمة نتيجة تأثخىا بالسمػثات بذخية مختمفة ومشيا الشفايات ، اذ ضيخ ان عشرخ الكادمي
والكػبمت كانت اكثخ ندبة مغ غيخىا مغ العشاصخ الكيسيائية االخخى بدبب مرادر التمػث الستسثمة بحخق 

الشفايات امافة الى السمػثات التي تصخحيا السشذآت الحكػمية والسدتذفيات وغيخىا . ان وجػد عشرخ الخصاص 
شبات والحيػان وبالتالي الى االندان ويتحخك الى ان يتخكد مثحا في التخبة بشدب عالية فانو يشتدل مغ التخبة الى ال

في العطام ومشيا يشتدل الى الجم ثع الى السخ مسا يدبب تػتخ االعراب ورفع مغ  الجم . فاذا كان حامل 
 .(33)الخصاص شفحا فانو يفدج الدجرة عمى التحريل وان كانت سيجة حامحا حخميا مغ نعسة االمػمة

 (  : Water pollutionالنفايات الرلبة في  تلهث المياه في مدينة الذامية )ثانيا : اثر 

زادت في العدػد االخيخة السدتػششات البذخية عمى مفاف االنيار وما يراحبيا مغ زيادة لمدكان والشذاط 
يخ البذخي . وقج نتج عغ ذلظ تغيخ خرائز مياه االنيار بحيث انيا اصبحت في اماكغ كثيخة مغ العالع غ

صالحة لمذخب ، واحيانا غيخ صالحة لخي السدارع. يعخف تمػث السياه عمى انو اي مادة او اي تغيخ يؤدي الى 
تغيخ عكدي )سمبي( في البيئة السائية مغ حيث التأثيخ عمى معجل نسػ االنػاع الحية اومغ حيث التأثيخ عمى 

يسكغ تدييع االثار البيئية لمشفايات  (31)دتو.الدحاسل الغحائية مع ما لحلظ مغ تأثيخ عمى صحة االندان وسعا
الرمبة مغ خحال التحميل السكاني لتخكيد ممػثات السياه الدصحية والجػفية ، عبخ تحميل العشاصخ االساسية 

 لشػعية السياه في مشصدة الجراسة وعمى الشحػ االتي :
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 اثر النفايات الرلبة على نهعية المياه الدطحية : -1

تدايجت ضاىخة الداء الشفايات الرمبة في مجخى ش  الذامية  في مجيشة الذامية نتيجة معف الػعي البيئي      
لجى االفخاد وقشاعتيع بدجرة الشيخ عمى ترخيف السخمفات ، فزحا عغ غياب تصبيق الدانػن وندز خجمات 

سياه الفارغة وبدايا الصعام و الفػاكو البمجية ، فكثيخ ما نذاىج اكياس الشايمػن وقصع البحاستيظ وقشاني ال
والخزخوات وجثث الحيػانات الشافدة  وغيخىا تصفػ عمى سصح مياه الشيخ ، امف الى ذلظ ان بعس ىحه 
الشفايات مثل العمب السعجنية ونفايات بحاستيكية ليا الدجرة عمى مداومة الطخوف الصبيعية وتبدى في السياه ثابتة ال 

عشج تحمميا يؤدي الى استشداف كسية كبيخة مغ االوكدجيغ الحائب في الساء وىحا يؤدي الى تتغيخ لدشػات عجيجة و 
 .(  3. صػرة )(31)تشاقز االحياء السائية

 ( رمي الشفايات في جانب ش  الذامية3صػرة )

 
 1,13/ 8/4تع التداط الرػرة بتاريخ 

 

 

لسػاقع مأخػذة مغ مياه ش  الذامية وقياس مدتػياتيا مع ( 1)استعانت الجراسة بشتائج الكياس السثبتة في الججول 
الحجود السدسػح بيا صحيا لتػخي الجقة في تدييع التأثيخات البيئية لمشفايات الرمبة عمى نػعية السياه الدصحية في 

 مشصدة الجراسة وعمى الشحػ االتي :
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 (: (PH االس  الييدروجيني -أ

لمػغاريتع تخكيد ايػنات الييجروجيغ . يعج مب  االيػن الييجروجيشي احج افزل يعخف عمى انو الكيسة الدالبة 
درجات مغ االس  8الصخق لمتحكع في نسػ السيكخوبات ، تشسػ معطع البكتخيا بذكل افزل في او قخب 

( يتزح مدتػيات تخكيد االس الييجروجيشي في نيخ 1) . مغ معصيات الججول  (35)الييجروجيشي ليحا السحمػل
( اال انيا تبايشت مكانيا حدب السػاقع السحجدة ، اذ سجل 8. 48لفخات مسغ مجيشة الذامية ، اذ بمغ معجلو )ا

( ، وذلظ بفعل تخاكع 80,8مػقع  جدخ الذامية الحجيج الػاقع في مخكد السجيشة  اعحا ىا تخكيدا بكيسة بمغت )
صاعع في ىحا الجدء مغ الشيخ باإلمافة الى الشفايات بسختمف انػاعيا فزحا عغ تخاكع فزحات السححات و الس

( اما ادنى تخكيد سجل في 8014مياه الرخف الرحي ، فيسا جاء مػقع الشريفة بالسختبة الثانية بتخكيد بمغ )
( ويعػد الدبب في ذلظ الى كػن السػقع يسثل السجخى االعمى لمشيخ مسغ مشصدة 8013مػقع الصػفان اذ بمغ )

درجة االيػن الييجروجيشي في مياه مشصدة الجراسة بحدب السػاقع السجروسة تدع مسغ الجراسة ، يتزح ان قيع 
  ع.( ولكافة السػاق8.4 -3.4الحج السدسػح بو مغ قيسة السعيار البالغة )

 0201( تركيز العناصر الفيزيائية والكيميائية لمياه نير الفرات في مدينة الذامية لعام 3)جدول  

 الشعيل

 الشثاقع

   العفبرص
 دقبطع  الفلةا 

 جرس الكبدة  الحياي
 دركز الشينف 

 بية الكبدة 

7.58 7.35 8.08 7.31 pH 1 

10625 10854 10173 10850 EC 2 

949.2 1219 783.76 845 TDS 3 

1.6 1.8 2.1 1.1 Do 4 

1.3 2.0 1.0 0.9 BOD 5 

4.44 5.35 4.54 3.44 TURB 6 

119.5 126.5 121.7 110.5 Ca+ 7 

160.7 180.1 166.4 140.9 Mg+ 8 

157.2 128.2 230.5 112.9 Na+ 9 

32.1 50.3 25.8 20.2 K+ 10 

735.23 890.22 610.32 705.15 CL_ 11 

508.4 671.4 374 480 So4_ 12 

المردر : من عمل الباحث باالعتماد على  تحليالت مختبرية اجراىا الباحث في مختبر يهساينز العلمية في محافظة القادسية 
 .      0/5/0201في 
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 (WHO( صالحية المياه الستخدام البذري لمنظمة الرحة العالمية  ) 4الجدول ) 

   الشبدة اقىص حي دةشوح اه الثحية

--------- 8.5 - 6.5 PH 1 

 EC 2 1.60 دسةفشز/ بم

 TDS 3 500 – 1500 دةغم /لت  

( سا اقل عن  دةغم /لت    DO 4 4)دةغم/ لت 

( اقل دن دةغم/لت    Bod 5  44)دةغم / لت 

NTU ( 10-18 )NTU Turb 6 

 Ca 7 200 دةغم /لت  

 Mg 8 150 دةغم  /لت  

 Na 9 200 دةغم/لت  

 K 10 ------ دةغم /لت  

 CL 11 250 دةغم /لت  

 SO4 12 400 دةغم /لت  

 

  world Health Organization ,  Drinking Water Guidelines and Standard,Geneva,2002, p.6.- 

 ( :E Cالتهصيل الكيربائي ) -ب

وتختب  (   (ECmeterتعبيخ لسجسػع ما تحتػيو السياه مغ االمحاح الحائبة ويداس بجياز خاص يعخف باسع 
( 1وتتشاسب شخديا مع تخكيد االمحاح . ومغ معصيات الججول ) ،(34)ارتباشا وثيدا بالسػاد الرمبة الحائبة الكمية 

يتزح مدتػيات تخكيد التػصيل الكيخبائي في ش  الذامية مسغ مجيشة الذامية اذ بمغ معجلو العام 
السحجدة ، اذ سجل مػقع الشريفة اعحاىا تخكيدا سيسشيد/ سع ( ، اال انيا تبايشت مكانيا حدب السػاقع 3,314)

سيسشيد/ سع ( وذلظ بفعل تخاكع الشفايات الدراعية السختمصة مع مياه الرخف الدراعي ، 3,845بكيسة بمغت )
سيسشيد/ سع( ، في حيغ حل جدخ الذامية الحجيج  ادنى ,3,84فيسا جاء مػقع سجة الذامية  ثانيا  بتخكيد بمغ )

سيسشيد/ سع( ويعػد الدبب في ذلظ الى سخعة تبجيج الشفايات وعجم تجسعيا بدبب نذاط 3,381تخكيد اذ بمغ )
جخيان الشيخ . يتزح ان قيع التػصيل الكيخبائي في مياه مشصدة الجراسة بحدب السػاقع السجروسة تجاوزت الحج 

 ميدشسد/ سع( لكل السػاقع .,3.3السدسػح بو لكيسة السعيار البالغة )
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 ( :TDS) مالح الذائبةمجمهع اال -ت

تأتي السػاد الرمبة السحابة الكمية مغ الرخػر ومغ التخبة عشج مخور الساء فػقيا وعبخىا . تسثل السػاد الرمبة 
السحابة الكمية السداسة جدءا مغ السػاد الرمبة الكمية السػجػدة في الساء ، وىي الجدء الستبدي مغ عيشات الساء 

( ، يتزح مدتػيات تخكيد مجسػع  1مغ الججول )  .(33)ويعبخ عشيا بالجع / لتخبعج تخشيحيا او تبخيخىا ، 
ممغع / لتخ( اال انيا تبايشت 15101االمحاح الحائبة في ش  الذامية  مسغ مجيشة الذامية اذ بمغ معجلو العام )

ممغع /لتخ( لشفذ 3131مكانيا حدب السػاقع السحجدة ، اذ سجل مػقع الشريفة اعحاىا تخكيدا بكيسة بمغت )
ممغع / لتخ( ، بيشسا ادنى تخكيد  854ا جاء مػقع سجة الذامية  ثانيا بتخكيد )االسباب التي ذكخت سابدا ، فيس

ممغع / لتخ( لألسباب ذكخت انفا ، يتزح 881083سجل في مػقع جدخ الذامية الحجيج في حي الدػق اذ بمغ )
لسدسػح بو ان مجسػع االمحاح الحائبة في مياه مشصدة الجراسة بحدب السػاقع السجروسة تجاوزت الحج االمغ وا

 ممغع / لتخ( ولكافة السػاقع .,,34 -,,4لكيسة السعيار البالغ )

 : DOاالوكدجين الذائب  -ث

ان وجػد االوكدجيغ السشحل في الساء مخوري لعسل البكتخيا اليػائية التي تفكظ السػاد العزػية السػجػدة في 
كسية االوكدجيغ السدتيمظ حيػيا مؤشخا  مياه السجاري ، وتحػليا الى مخكبات بديصة تشتذخ في الػس  . تذكل

داال عمى درجة تمػث السياه بالسمػثات العزػية ، فسياه الذخب يجب ان تكػن كسية االوكدجيغ السدتيمظ حيػيا 
 -3فييا معجومة )صفخ / مغ / ل(. اما في السياه ذات الشػعية السدبػلة فتتخاوح كسية االوكدجيغ السدتيمظ بيغ )

( يتزح  1مغ معصيات الججول )  (38)مغ /ل(,,4 -,,1وح في السياه شجيجة التمػيث بيغ )مغ / ل( ولتتخا 8
ممغع  03,مدتػيات تخكيد االوكدجيغ السحاب في ش  الذامية  مسغ مجيشة الذامية ، اذ بمغ معجلو العام ) 

ج في حي الدػق /لتخ( ، اال انيا تبايشت مكانيا حدب السػاقع السحجدة ، اذ سجل مػقع جدخ الذامية الحجي
ممغع / لتخ( ، وذلظ نتيجة انخفاض درجة حخارة مياه الشيخ والسػقع االدنى تخكد ممػحة   103اعحاىا تخكيدا بمغ )

ممغ / لتخ( في حيغ كان ادنى تخكيد قج سجل في 303، فيسا جاء مػقع سجة الذامية بالسختبة الثانية بتخكيد بمغ ) 
ويعػد الدبب الى ارتفاع ندبة االمحاح العالية نتيجة تحمل الشفايات الدراعية ممغع / لتخ( ، 308مػقع الشريفة بمغ 

ممغع /لتخ( يتزح ان نػعية  5(البالغة )ال يدل عغ DOومغ قيسة السعيار لتخكيد االمشة  ) الخاكجة قخب السػقع .
 السياه مسغ الحجود لعجم تجاوزىا قيسة السعيار .

                                                           

 
 



      
 
 

15 
 

 Biological oxegen Demanad(BOD: ))) االوكدجين المدتيلك حيهيا -ج

تعج ندبة تذبع الساء باألوكدجيغ عامحا حيػيا ىاما ، تتجمى اثارىا وامحة في دعع الشطام البيئي لألحياء 
البحخية .ومغ نتائج تأثيخات التمػث ىػ عشجما تشرخف السخمفات العزػية الى مياه االنيار فان بعزيا يتحمل و 

ية الجقيدة السػجػدة ، مدتيمكة بحلظ جدءا مغ االوكدجيغ السشحل في الساء ،وىحا يشجع يتأكدج بفعل الكائشات الح
عشو انخفاض في كسية االوكدجيغ السشحمة ، وفي ندبة التذبع مسا يؤدي الى ندز االوكدجيغ السائي مسا يديج 

( يتزح 1)ول  مغ معصيات الجج (38)مغ ضخوف تمػث اليػاء ، وامصخاب الشطام البيئي لألحياء السائية.
 08,مدتػيات تخكيد االوكدجيغ السدتيمظ حيػيا في ش  الذامية  مسغ مجيشة الذامية  ، اذ بمغ معجلو العام )

/لتخ( ، اال انيا تبايشت مكانيا حدب السػاقع السحجدة ، اذ سجل مػقع جدخ الذامية الحجيج اعحاىا تخكيدا بمغ 
حخارة مياه الشيخ والسػقع االدنى تخكدا لمسمػحة ، فيسا جاء مػقع ممغع / لتخ ( وذلظ نتيجة انخفاض درجة ,30)

ممغع /لتخ( 05,ممغع /لتخ( ، في حيغ جاء ادنى تخكيد في مػقع الشريفة اذ بمغ )01,سجة الذامية  ثانيا اذ بمغ )
(  BODقخب السػقع)، ويعػد الدبب الى ارتفاع ندبة االمحاح الحائبة العالية نتيجة تحمل الشفايات الدراعية الخاكجة 

 ممغع / لتخ يتزح ان نػعية السياه مسغ الحجود االمشة لعجم تجاوز قيسة السعيار . ,5، البالغة اقل مغ 

 +( :Caالكالديهم ) - ح

ىػ عشرخ اساسي ألشكال الحياة الشباتية والحيػانية يدتخجم الكالديػم لبشاء العطام واالسشان والديصخة عمى نذاط 
شارات العربية ، الكالديػم غيخ سام ولكغ بتخاكيد كبيخة مشو في مياه الذخب يعتبخ غيخ العزحات وندل اال

مخغػب فيو ، ألنو يدبب تذكيل قذخة السخجل )اي رواسب جيخية ( في الكثيخ مغ السعجات السشدلية مثل السخاجل 
لكالديػم في ش  ( يتزح ان مدتػيات تخكيد عشرخ ا 1مغ معصيات الججول )  (31)والغداالت والغحايات.

ممغع /لتخ(، اال انيا تبايشت مكانيا حدب السػاقع 33104الذامية  مسغ مجيشة الذامية ، اذ بمغ معجلو العام )
ممغع / لتخ( وذلظ بفعل رمي  31304السحجدة اذ سجل مػقع جدخ الذامية الحجيج  اعحاىا تخكيدا بكيسة بمغت )

مافة الى مياه الرخف الرحي ، فيسا جاء مػقع الشريفة ثانيا مخمفات السصاعع  والسجحات الدخيبة مشو ، باإل
ممغع /لتخ( ويعػد الدبب في ذلظ لمشفايات الدراعية ، في حيغ جاء مػقع سجة الذامية 31308بتخكيد بمغ )

ممغع / لتخ. يتزح ان تخكيد عشرخ الكالديػم في مياه مشصدة الجراسة بحدب 33,04بالسخكد الثالث حيث بمغ 
 ممغع / لتخ( ولكافة السػاقع.,,1السجروسة لع يتجاوز الحج السدسػح بو لكيسة السعيار البالغة )السػاقع 
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 .  Mgالمغنديهم + -خ

ىػ عشرخ كيسيائي ذو فعالية في السياه يسثل عشرخ الكالديػم مغ حيث الفعاليات الكيسيائية اال انو يػجج 
لمتخسيب بكسيات كبيخة ، مسا يعسل عمى اتحاده مع الساء بكسيات اقل مغ الكالديػم برػرة ذائبة وذلظ لسيمو 

بذكل اكبخ مغ الكالديػم ، في حيغ يذتخك االثشان بكػنيسا مغ مدببات عدخة السياه . ان وجػده في السياه يسكغ 
ان يشتج شعسا غيخ مدتداغا ىحا فزحا عغ حجوث تغيخ في لػن السياه و عكػرتيا ، ان تخاكيد السغشديػم التي 

 (,1)ممغع / لتخ( قج تدبب االسيال لإلندان.314عمى ) تديج

( يتزح ان مدتػيات تخكيد عشرخ السغشديػم في ش  الذامية مسغ مجيشة الذامية ،  1مغ معصيات الججول ) 
ممغع / لتخ( ، اال انيا تبايشت مكانيا حدب السػاقع السحجدة اذ سجل مػقع الشريفة 3350,3اذ بمغ معجلو العام )

ممغع / لتخ( وذلظ بدبب السخمفات الدراعية ومياه الرخف الرحي ، في حيغ 13,03يدا بكيسة بمغت )اعحاىا تخك
ممغع / لتخ( ، وقج سجل ادنى تخكيد في مػقع سجة الذامية  33301جاء مػقع جدخ الذامية الحجيج ثانيا بتخكيد )

دة الجراسة تجاوزت الحج السدسػح ممغع / لتخ( 0 يتزح ان تخكيد عشرخ السغشديػم في مياه مشص31,01اذ بمغ )
 ممغع / لتخ( ولكافة السػاقع .,34بو لكيسة السعيار البالغة )

 + :Naالرهديهم  -د

وىػ االكثخ وفخة مغ مجسػعة الفمدات الدمػية ، وعمى الخغع مغ الرػديػم ىػ عشرخ اساسي ، فانو سام في 
لمرػديػم الى ارتفاع مغ  الجم ، والحي يسكغ ان يؤدي تخاكيد او كسيات كبيخة .يؤدي التشاول السفخط والسدمغ 

الى مذاكل صحية خصيخة عمى السجى الصػيل ، مياه الذخب التي تحتػي عمى تخاكيد مختفعة مغ الرػديػم اكثخ 
( ان السعجل العام لتخكيد 1)تذيخ معصيات ججول  (13)ممغع /لتخ لجييا شعع مالح غيخ مدبػل.,,1مغ حػالي 

ممغع / لتخ ( ، اال انيا تبايشت مكانيا حدب 34801في ش  الذامية مسغ مجيشة الذامية بمغ )عشرخ الرػديػم 
ممغع /لتخ ( ألسباب ومحت انفا ، 11,04السػاقع السحجدة ، اذ سجل مػقع الشريفة اعحاىا تخكيدا بكيسة بمغت )

يغ حل مػقع سجة الذامية ثالثا ممغع /لتخ ( ، في ح31801فيسا جاء مػقع جدخ حجيج الذامية ثانيا بكيسة بمغت )
ممغع /لتخ ( . يتزح ان تخكيد عشرخ الرػديػم في مياه مشصدة الجراسة بحدب السػاقع 33101بتخكيد )

ممغع /لتخ( ولسعطع السػاقع باستثشاء مػقع ,,1السجروسة لع تتجاوز الحج السدسػح بو لكيسة السعيار البالغة )
 الشريفة .
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 ( :kالبػتاسيػم ) -ذ

بػتاسيػم عشرخ غحائي اساسي لمشباتات والحيػانات ، وال يدتصيع االندان االستغشاء عشيا في غحائو اذ يعج ال
يمعب دور ىاما في تشطيع السياه في الخحايا . فيػ يحافظ عمى مغ  الجم وكحلظ ىػ مدؤول عغ انتدال 

كبيخة ججا في السياه الصبيعية الشبزات العربية وتدمرات العزحات ، نادرا ما يتػاجج البػتاسيػم في تخاكيد 
 (11)وتخكيده ىػ عادة اقل بكثيخ مغ تخكيد الرػديػم بدبب امتراص البػتاسيػم في التخبة.

ممغع /لتخ(، اال انيا تبايشت مكانيا حدب 1103بمغ السعجل العام لتخكيد عشرخ الرػديػم في ش  الذامية   )
ممغع /لتخ(، فيسا جاء مػقع جدخ الذامية 4,01يدا بمغ )السػاقع السحجدة ، اذ سجل مػقع الشريفة اعحاىا تخك

ممغع /لتخ ( ألسباب ذكخت مدبدا في تحميل العشاصخ االخخى ، اما ادنى تخكيد 1408الحجيج ثانيا بتخكيد بمغ )
 .ممغع /لتخ( وذلظ ألسباب ذكخت انفا 1,04فدج سجل في مػقع سجة الذامية فدج بمغ )

 :(  -cl الكمػريجات ) -ر

ىحا العشرخ في جسيع السياه الدصحية عمى شكل امحاح الرػديػم او الكالديػم او السغشديػم وقج يجخل يػجج 
الى السياه عغ شخيق الستجفدات الرشاعية ومياه بدل االرامي الدراعية وفزحات السجاري ، ويدداد في مياه 

مغ الكمػريجات الساء شعسا مالحا اال ان  الذخب بعج عسميات السعالجة باستخجام الكمػريغ ،وتسشح التخاكيد العالية
ممغع /لتخ( عشجما يكػن في ىيئة كمػريج ,14ىحا الصعع يعتسج عمى االيػن السػجب السخافق لو وعشج تخكيد )

ممغع /لتخ(، اال انيا تبايشت مكانيا 88308.  بمغ السعجل العام لتخكيد الكمػريجات في ش  الذامية   )(11)الرػديػم
ممغع /لتخ( فيسا جاء مػقع سجة ,83,05سحجدة ، اذ سجل مػقع الشريفة اعحاىا تخكيدا بمغ )حدب السػاقع ال

ممغع /لتخ( في حيغ سجل ادنى تخكيد في مػقع جدخ الذامية الحجيج اذ بمغ ,1.,31الذامية  ثانيا بتخكيد بمغ )
مشصدة الجراسة بحدب  ممغع /لتخ( وذلظ ألسباب ذكخت سابدا. يتزح ان تخكيد الكمػريجات في مياه81.,58)

 ممغع /لتخ ( ولكافة السػاقع .,14السػاقع السجروسة تجاوزت الحج السدسػح بو لكيسة السعيار البالغة )
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 ( :soالكبخيتات )  -ز

تعج مغ العشاصخ الػاسعة االنتذار وىي مغ الشػع السحاب واكثخ مؤكدجا لمكبخيت ، ومغ السرادر التي تؤدي الى 
تخكد الكبخيتات ىي السرادر البذخية وتذسل االكدجة السفخزة لمكبخيتيج او الكبخيت العزػي في ، عمى سبيل 

. وتعج التخاكيد (15)وىػ غاز سام لكثيخ مغ الشباتات  السثال اكػام السشاجع ومػاقع التخمز مغ الشفايات السشدلية ،
العالية مسخمة لإلندان اذ قج تدبب االصابة باإلسيال خرػصا لكبار الدغ والسخمى الحيغ يعانػن مغ معف 

ممغع /لتخ( في حيغ جاء مػقع سجة الذامية  ثانيا 4,8.5.   سجل مػقع الشريفة اعحاىا تخكيدا بمغ )(14)السشاعة
ممغع /لتخ ( 185ممغع /لتخ ( ، وقج سجل ادنى تخكيد في مػقع جدخ الذامية الحجيج اذ بمغ ),58) بتخكيد بمغ

وذلظ بدبب قمة ندبة االمحاح واختحاط مياه الرخف الرحي مع مياه الشيخ . يتزح ان تخكيد الكبخيتات في 
ممغع /لتخ ( ,,5عيار البالغ )مياه مشصدة الجراسة بحدب السػاقع السجروسة تجاوزت الحج السدسػح بو لكيسة الس

 ولكافة السػاقع .

 : TURbالعكػرة  -س

تتعمق درجة العكػرة بشدبة وجػد السػاد الرمبة العالدة في الساء والتي تتألف مغ جديسات مغ الصسى ، ومديج 
جدع مغ مػاد صمبة عزػية ومعجنية ، واحياء دقيدة ...الخ ، وتكػن السياه صافية اذا تسكغ السخء مغ رؤية 

ابيس المػن مغ خحاليا بػمػح اذا كان عسق الساء متخا . وتدال عكارة الساء عغ شخيق تخسيب السػاد العالدة 
( يتزح مدتػيات تخكيد العكػرة في ش  الذامية مسغ مجيشة الذامية ، اذ بمغ 1) . مغ معصيات ججول(13)فيو

سحجدة ، اذ سجل مػقع التريفة اعحاىا تخكيدا بمغ ( ، اال انيا تبايشت مكانيا حدب السػاقع ال5055معجلو العام )
(، في حيغ جاء مػقع سجة الذامية ادنى 5045( ، فيسا جاء مػقع جدخ الذامية الحجيج ثانيا اذ بمغ )4054)

( يتزح ان نػعية السياه مسغ الحجود ,3 -38( ، ومغ قيسة السعيار لتخكيد العكػرة البالغة )1055تخكيدا بمغ )
 جاوزىا قيسة السعيار في كافة السػاقع .االمشة لعجم ت
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 اثر النفايات الرلبة على نهعية المياه الجهفية : -0

مغ السعمػم ان  الخشح  الشفايات Leachateالشاتج مغ مػقع شسخ الشفايات يتكػن مغ الساء الحي تحػيو    
والسياه االخخى  التي ترل الى السػقع ، فزحا  عغ ما يشتج مغ عسميات التحمل البايػلػجي وكحلظ مياه االمصار 

وان مياه الخشح تشداب الى السياه  الجػفية واذا ما وججت السياه الجػفية شخيديا الى االنيار والبحيخات فأنيا 
تؤدي الى تمػث مياه الذخب ، لدج تعحر اخح نساذج مغ الخشح الشاتج مغ تحمل الشفايات بدبب قمة االمصار في 

لحلظ تع حفخ بئخ داخل مػقع الصسخ واخح عيشات مغ السياه الجػفية . وقج اقترخت دراستشا  مشصدة الجراسة ،
 لتمػث السياه الجػفية عمى مػقع شسخ الشفايات باعتباره مرجر تمػيث السياه الجػفية في مشصدة الجراسة .

 : (PHاالس الييجروجيشي ) -أ
الييجروجيشي لسياه الجػفية في مػقع الصسخ بانيا مائمة الى ( نتائج تحاليل االس 5تبيغ مغ الججول )      

 ( .804-304(  وانو لع يتجاوز الحج السدسػح بو لكيسة السعيار البالغة )8.38الحامزية ، اذ بمغ تخكيده )
 

 وحدة القياس ملغم /لتر 0202( نتائج التحاليل الكيميائية لمياه الجهفية في مدينة الذامية للمدة  4جدول ) 
CL K So4 Na Ca Mg Ec TDS pH السػقع 

 ممغع /لتخ1811
ممغع/345.4

 لتخ
ممغع 3358.1

 /لتخ
ممغع 3181
 /لتخ

ممغع/343
 لتخ

ممغ88.8
 م/لتخ

مم,,333
 مػز/ سع

12750 7.18 
بئخ مكب 
 الخئيذ

القادسية المردر : من عمل الباحث باالعتماد على تحليالت مختبرية اجراىا الباحث في مختبر يهساينز في محافظة 
0/5/0201. 

 

 ( :ECالتػصيل الكيخبائي ) -ب

( ان نتائج تحميل مدتػى تخكيد التػصيل الكيخبائي في السياه الجػفية  بمغ  5يحاحظ مغ الججول ) 
ممسػز /سع( بدبب كػنيا تعاني تمػثا بدبب كػنيا مػقع مكب الشفايات الخئيذ في مشصدة الجراسة ، ,,333)

 زت الحجويتزح ان قيع التػصيل الكيخبائي في السياه الجػفية لسشصدة الجراسة بحدب السػقع  السج روس تجاو 

 ممسػز / سع( .,303االدنى السدسػح بو لكيسة السعيار البالغة )
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 ( TDS ) االمحاح الحائبة -ت

اضيخت الشتائج ان مدتػى تخكيد االمحاح الحائبة في السياه الجػفية لسػقع مكب الشفايات في مشصدة الجراسة قج 
ويتزح ان مدتػى تخكيد االمحاح الحائبة في السياه ممغع / لتخ( لشفذ االسباب السحكػرة سابدا .  ,,333بمغت )

 ممغع /لتخ( . ,,34 -,,4الجػفية لسشصدة الجراسة تجاوزت الحج السدسػح لكيسة السعيار البالغ )

 : (+Ca)الكالديػم  -ث

 ىػ االكثخ وفخة مغ بيغ الفمدات الدمػية االرمية في ضل ضخوف شبيعية يتػاجج الكالديػم فد  في حالة االكدجة
بمغ تخكيد عشرخ الكالديػم في السياه الجػفية  (18)وىػ عشرخ اساسي ألشكال الحياة الشباتية والحيػانية . 1+
ممغع /لتخ ( لشفذ االسباب السحكػرة انفا ، ويتزح ان مدتػى تخكيد عشرخ الكالديػم في السياه الجػفية  343)

 ممغع /لتخ(.,,1الغة )لسشصدة الجراسة تجاوزت الحج السدسػح بو لكيسة السعيار الب

 : Mgالسغشديػم )) -ج

( ان مدتػى تخكد عشرخ السغشديػم في مياه الجػفية لسػقع مكب الشفايات في مشصدة 5تبيغ مغ الججول )
ممغع / لتخ( ويتزح ان مدتػى تخكيد عشرخ السغشديػم في السياه الجػفية لسشصدة الجراسة  88.8الجراسة بمغ )

 غع / لتخ(مم,34لسعيار البالغة )تجاوزت الحج السدسػح بو لكيسة ابحدب السػقع السجروس 

 

 (.  (+Naالرػديػم  -ح

ممغع / لتخ( ويتزح ان مدتػى  3181بمغ تخكيد عشرخ الرػديػم في السياه الجػفية لسػقع مكب الشفايات )
لحج السدسػح بو تخكيد عشرخ الرػديػم في مياه الجػفية لسشصدة الجراسة بحدب السػقع السجروس تجاوزت ا

 ممغع / لتخ(.,14لكيسة السعيار البالغة )

 

 
                                                           

 



      
 
 

21 
 

 

 +( :Kلبػتاسيػم ) -خ

في ضل ضخوف شبيعية ، والبػتاسيػم ىػ عشرخ غحائي اساسي  3ىػ فمد قمػي يتػاجج فد  في حالة االكدجة +
بمغ تخكيد عشرخ البػتاسيػم في   .(18)لكل مغ الشباتات والحيػانات ، ويمعب دورا ىاما في تشطيع السياه في الخحايا

ممغع /لتخ ( وىػ بيحا التخكد يعتبخ مغ السؤشخات التي تجل عمى 345.4السياه الجػفية لسػقع مكب الشفايات )
 ارتفاع ندبة التمػث في مياه الجػفية لمسػقع السجروس في مشصدة الجراسة .

 _( :CLالكمػريجات ) -د

ممغع / لتخ( ويتزح ان مدتػى 1811شسخ الشفايات حػالي )سجل مدتػى  تخكيد الكمػريجات في مػقع 
 ممغع / لتخ(.,14الكمػريجات تجاوزت الحج السدسػح لكيسة السعيار البالغة )

 ( :SO5الكبخيتات ) -ذ

ممغع / لتخ ( يتزح ان  3358.1سجل تخكيد الكبخيتات في  السياه الجػفية لسػقع شسخ الشفايات حػالي ) 
بخيتات في السياه الجػفية لسشصدة الجراسة تجاوزت الحج السدسػح بو لكيسة السعيار البالغة مدتػى تخكيد عشرخ الك

ممغع / لتخ ( . وبشاءا عمى ما سبق يتزح وجػد تمػث في السياه الدصحية الستسثمة بشيخ الذامية وبشدب ,,5) 
ع السػاقع باستثشاء االوكدجيغ متفاوتة  اذ تبيغ ارتفاع معجالت التمػث وتجاوزىا الحجود السدسػح بيا في جسي

 السحاب والكالديػم ، اما مياه الجػفية فدج تبيغ تجاوزىا الحجود السدسػح بيا عالسيا .
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 االستنتاجات

 ( في الحي الرشاعي 15.43في التخبة بمغت ) لمدبػت  تخكيداعمى ان   اضيخت  نتائج التحاليل السختبخية – 1

سجل مػقع  جدخ الذامية الػاقع فدج  بعس مؤشخات نػعية السياه مثل تخكيد االس الييجروجيشي  عغ اما  -1
( وسجل مػقع الشريفة اكبخ تخكيدا في التػصيمية الكيخبائية بمغ 80,8في مخكد السجيشة  اكبخ تخكيدا بمغ )

ذامية فدج سجل مػقع سيسشيد/ سع ( اما مجسػع االمحاح الحائبة في ش  الذامية  مسغ مجيشة ال3,845)
ممغع /لتخ(  وكذفت بيانات الجراسة ان عجد مغ مؤشخات نػعية 3131الشريفة ايزا التخكيد االكبخ اذ بمغ )

 السياه قج تجاوزت الحج االمغ والسدسػح بو .

 .قمة الػعي البيئي لجى سكان مشصدة الجراسة  اتجاه مذكمة الشفايات الرمبةكذفت الجراسة عغ  -1

 المقترحات

 في مػء ماتع ذكخه مغ استشتاجات يسكغ االشارة الى بعس السدتخحات مشيا :

نذخ الػعي البيئي بيغ افخاد السجتسع مغ خحال تبشي ستخاتيجية اعحامية بيئية متكاممة تجعل الػعي البيئي  -3
 بيا .جدءا مغ السيام التي تمدم السػاششيغ والجيات السذخفة عمى ادارة الشفايات الرمبة االلتدام 

التاكيج عمى مخورة مشع السػاششيغ مغ رمي قسامتيع في الداحات الخالية السػجػدة بيغ التجسعات الدكشية   -1
 . اورمييا عمى شػاشىء الشيخ ، وتصبيق الغخامات السالية عمى مغ اليخاعػن ىحه الدػانيغ 

 

 السرادر واليػامر .

شكخي ابخاليع الحدغ ، التمػث البيئي في مجيشة البرخة ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية اآلداب ،  -(3)
.1,33جامعة البرخة ،  . 

عساد مصيخ خميف الذسخي ، وزميحاه ، البيئة والتمػث ) دراسة لمتمػث البيئي في العخاق( دار الكتب  -( 1) .
1,33، سشة  33,5والػثائق ببغجاد  . 
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شكخي ابخاليع الحدغ ، مرجر سابق  -(1) .  

( ريع خالج االغا ، تدييع ادارة الشفايات الرمبة في محافطة خان يػنذ ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية 5) 
 .1,31فمدصيغ ،  –اآلداب ، الجامعة االسحامية غدة 

 .والتمػث ، مرجر سابقعساد مصخ خميف وزميحاه ، البيئة  -(4) 

 .1,31، جامعة السػصل ، 3( عمي عجنان الفيل ، شخح التمػث البيئي في قػانيغ حساية البيئة العخبية ، ط3) 

 .( اريج خيخي عثسان الخاوي ، البعج السكاني لسعالجة الشفايات الرمبة ، مرجر سابق8) 

 .، تدييع ادارة الشفايات الرمبة في محافطة ديخ البمح ، مرجر سابق (  رامي عبج الحي سالع ابػ العجيغ8) 

، 1,31، سشة 33,5( عساد مصيخ خميف الذسخي وزميحاه ، البيئة والتمػث ، دار الكتب والػثائق ببغجاد 1)
 .( زىخاء ميجي عبج الخما ،  مرجر سابق,3)

 .والتمػث ، مرجر سابق ( عساد مصيخ خميف الذسخي وزميحاه ، البيئة33) 

 .,,,1( عمي حدغ مػسى ، التمػث البيئي ، دار الفكخ ، دمذق ،سػرية ، 31) 

 .,1,3( مثشى عبج الخزاق العسخ ، التمػث البيئي ، عسان ، دار وائل لمشذخ، 31) 

السشطسة العخبية لمتخجسة ، الصبعة ( الرجيق عسخ الرجيق ، عمع وتدانة البيئة )السفاليع والتصبيدات ( 35) 
 .، 1,31االولى ، بيخوت ،

3             (15) R.G.wetezel,Limnology, Lake and rever.ed academic press, An 
ELsevier sciece imprint, sanfrancisco , New york,london,2001  

 والتصبيدات ( مرجر سابق . ( الرجيق عسخ الرجيق ، عمع وتدانة البيئة )السفاليع33) 

 .,,,1( عمي حدغ مػسى ، التمػث البيئي ، دار الفكخ ، دمذق ،سػرية ، 38) 
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 .( عمي حدغ مػسى ، التمػث البيئي ، مرجر نفدو 38) 

 .1,38( محسػد فامل الجسيمي ، سمػى ىادي احسج ، تمػث التخبة والسياه ، دار الكتب والػثائق ببغجاد ،31) 

( داود جاسع الخبيعي وزمحاؤه ، التبايغ السكاني والدماني لتمػث مياه نيخ الفخات ومياه االسالة بالعشاصخ ,1) 
 .1,35، 31السعجنية في مجيشة الدساوة وتأثيخاتيا الرحية ، مجمة البحػث الجغخافية ، جامعة الكػفة ، العجد

 .احسج ، تمػث التخبة والسياه ، مرجر سابق ( محسػد فامل الجسيمي ، سمػى ىادي 13) 

 .( محسػد فامل الجسيمي ، سمػى ىادي احسج ، تمػث التخبة والسياه ، مرجر سابق11) 

( داود جاسع الخبيعي وزمحاؤه ، التبايغ السكاني والدماني لتمػث مياه نيخ الفخات ومياه االسالة بالعشاصخ 11) 
  .اوة وتأثيخاتيا الرحية ،مرجر سابق  السعجنية في مجيشة الدس

 .( محسػد فامل الجسيمي ، سمػى ىادي احسج ، تمػث التخبة والسياه ، مرجر سابق15) 

( داود جاسع الخبيعي وزمحاؤه ، التبايغ السكاني والدماني لتمػث مياه نيخ الفخات ومياه االسالة بالعشاصخ 14) 
 .وتأثيخاتيا الرحية ،مرجر سابق  السعجنية في مجيشة الدساوة 

  0,,,1( عمي حدغ مػسى ، التمػث البيئي ، دار الفكخ ، دمذق ، سػرية ، 13) 

 .( محسػد فامل الجسيمي ، سمػى ىادي احسج ، تمػث التخبة والسياه ، مرجر سابق18) 

 .لسياه ، مرجر سابق( محسػد فامل الجسيمي ، سمػى ىادي احسج ، تمػث التخبة وا18) 


