
 التلوث البيئي وأتثًنه على ادلواطن والوضع االجتماعي

 

تعاين ادلدينة العراقية بشكل عاـ ومدينة بغداد بشكل خاص الكثًن من ادلشاكل ادلرتبطة 
ابلبيئة ابتداء من تلوث اذلواء وانتهاء ابلتلوث البصري، ودلا ىذه القضية من أتثًن على 

اوؿ ربليل ىذه ادلشاكل البيئية بشكل من ادلواطن العراقي وعلى وضعو االجتماعي سننت
التفصيل ومن مث طرح ادلعاجلات الضرورية حللها عند اعادة اعمار مدينة بغداد وابقي ادلدف 

. العراقية 

:- أنواع التلوث اليت تصيب ادلدف العراقية اىل ( حيدر كمونة)فقد صنف األستاذ ادلهندس 
 :تلوث ىواء : اوال

على اجلانب الصحي  ء من مشاكل أتخذ مداىا وبعدىا ابلتأثًنال سنفى ما لتلوث اذلوا 
 ػ:لالنساف ومن ادلعروؼ اف ىناؾ مصادر لتلوث اذلواء اذنها 

 .الصناعة وانشطتها  ػ

 (السيارة)ػ ادلركبات 

ادلدينة من خالؿ الرتاكيز ادلنبعثة منها نتيجة  ىواء  فادلعامل الصناعية تعمل على تلوث
اليت ربدث خالؿ ىذه العمليات فمركبات اثين اوكسيد  لتفاعالتالعمليات الصناعية وا

ىي من العوامل االساسية ادلسببة للتلوث وىذا التلوث  الكاربوف ومركبات الكربيت وغًنىا
:- يعود السباب عديدة منها 

 . قرب الصناعة ومواقعها من ادلناطق السكنية  .1

فعاليات األخرى وعدـ استخداـ واختالطها ابؿ تبعثر ادلناطق الصناعية يف ادلدينة  .2
 .اساليب اجملمعات الصناعية 



االستثمارات فيها ويرتكز السكاف فيها أيضاً شلا ساعد  ابلنسبة اىل مدينة بغداد ترتكز .3
صناعات اثنوية وكلها ال زبضع للشروط الصحية  على نشوء صناعات رئيسة تدعمها

 .ادلناسبة 

ت وحسب نوع الصناعة وعدـ وجود نظاـ ادلعتمدة للمنبعثا عدـ استخداـ ادلعايًن .4
 . تراكيز ادللواثت عن احلد ادلسموح بو داخل ادلدينة مراقبة فعاؿ زند من ذباوز

ادلناسبة للمداخن لتحديد مناطق ترسب ادللواثت، اذ من  عدـ استخداـ االرتفاعات .5
ى ادلدخنة، كلما ازدادت سرعة الرايح اليت تعمل عل ادلعلـو انو كلما زاد ارتفاع

يرتبط وبشكل مهم مع حالة اجلو اف كانت الرايح  تشتيت ادللواثت وابلطبع اف ذلك
الغيمة ادلتكونة من ادللواثت ويف ضوء ذلك  سريعة، غًن مستقرة، مستقرة وعلى مركز

 . يتحدد سقوط ادللواثت

التكنيكية البد للمعامل الصناعية من استخداـ الفالتر وادلرشحات  ويف اجملاالت .6
 . ادللواثت ادلنبعثة اىل اخلارج من تراكيزللتقليل 

وتوقيعها خارج ىذه األزمة دبسافة  عدـ احاطة ادلناطق الصناعية أبحزمة خضراء .7
 .مناسبة 

الصناعية على اساس العوامل البيئية والطبيعية  عدـ االختيار ادلناسب للمواقع .8
احلراري اليت من اف زنسب لعملية االنقالب  فاختيار موقع لصناعة معينة يف واد رنب

قريبة من استعماالت اخرى تتناقض  ادلمكن اف ربدث واختيار موقع لصناعة معينة
وغًنىا كلها من االسباب اليت  معها كأف تكوف مستشفى او منطقة سياحية وسكنية

 .تؤدي اىل تدىور صحة االنساف يف ادلدينة 

 :فاف ادللواثت اليت تنبعث منها ىي( ادلركبة)السيارة  اما

اوكسيد الكاربوف ومركبات النرتيك وغًنىا فهي من  ركبات الرصاص او غاز اوؿـ
على صحة االنساف بفعل االستعماؿ اليومي للمركبة  وسريع  ادللواثت اليت ذلا أتثًن مباشر

ادلركبات هبذا الشكل الكبًن يف مدينة بغداد لو من  اف انتشار. يف كل وقت ومكاف



ادللواثت ادلنبعثة من ادلركبات ىو سم يومي ذو تركيز  ثًناالبعاد ما رنعلنا نقوؿ اف أت
وال يقتصر دور السيارة على ىذا اجلانب اذ اف . االنساف يؤدي خالؿ الوقت اىل موت

ادلروري الكبًن ادلار يف شوارع ادلناطق السكنية كاف لو  االزدحاـ ادلروري بسبب احلجم
عملية اخرتاؽ ادلركبات للمحالت  كذلك اف. واجلمالية أتثًنات من الناحية النفسية
السالمة ادلرورية وتعرض الناس واالطفاؿ اىل احلوادث فضال  السكنية يعين اختالؿ عامل

على السكاف من حيث استخداـ ادلنبهات وعدـ االلتزاـ  عن ادلؤثرات الصحية االخرى
للمركبات  ادلناسبة داخل ادلدف، كما اف االستخداـ الواسع ابالشارة الضوئية وابلسرعة

وىذه ىي اصال غًن متاحة ابلشكل السليم ما يعين ذباوز  زنتاج اىل مواقف للمركبات،
ادلشاة والتأخًنات ادلصاحبة لعملية سًن السابلة فضال  الوقوؼ على اماكن السًن وازعاج

 .عن الضوضاء

 اف ما ينتج عن عاملي الصناعة وادلركبات من ملواثت لو دور كبًن يف والبد من الذكر
اليت ذلا أتثًنات ليس فقط على االنساف وادنا على ( ابالمطار احلامضية) تساقط ما يعرؼ

والرتبة، فمثال مركبات الكربيتات ادلنبعثة من الصناعة عند تفاعلها مع خبار  تلوث ادلاء
ادلوجود يف اجلو ونزوذلا اىل االرض يتكوف عنها حامض الكربيتيك وادلركبات الناذبة  ادلاء
 .االمطار ينتج عنها حامض النرتيك عند تساقطها مع( مركبات النرتيك)ركبة امل عن

 

 تلوث الرتبة : اثنياً 

للرتبة يف ادلدف العراقية واختالط ادلياه اجلوفية احلاملة للمياه ادلاحلة مع  اف التلوث احلاصل
 راكم للغبارعما زندث من ت ادلستخدمة يف الري يعمل على زايدة ملوحة الرتبة، فضال  ادلياه

صيانتها  واالتربة بفعل عمليات اذلدـ والرتاكم اليومي للمخلفات من دوف القياـ بعمليات
للعديد من  رنعلها تتحوؿ من ترب صاحلة لالستخداـ اىل ترب صبخة وماحلة وغًن صاحلة

 .االستخدامات 
 

تلوث ادلياه  : اثلثاُا 
تنقية ادلياه يف  ىل مشاريعالعمر ابللـو ع يلقي الدكتور الباحث مثىن عبدالرزاؽ

بصفة عامة فاف قطاع خدمات ادلياه : سبب تلوث ادلياه يف العراؽ حيث يقوؿ



تنقية ادلياه ، فضال عن تلوث ادلياه  يف العراؽ يعاين من عدـ كفاية مشاريع
واالمالح ويف العديد من  اجلوفية بعدد من ادللواثت يف مقدمتها النرتات

 .ينية والطينيةاحلاالت ظهور ادلواد الغر

اف هنر .. احدى الدراسات التقوشنية دلصادر ادلياه يف العراؽ ويضيف العمر، يف
جدا من ادلياه الصناعية كانت تقدر يف عقد  دجلة يتسلم كميات كبًنة

مليوف  163وىو ما يقارب  ساعة/مرتا مكعبا 18969التسعينيات حبوايل 
بينما نسبة  دلسموح هباتتجاوز احلدود ا% 92سنة منها نسبة /مرت مكعب

 .فقط ىي ضمن احلدود ادلسموح هبا% 8

مرتا  4735مياه الفضالت الصناعية تبلغ  اما هنر الفرات فيتسلم كميات من
فقط % 21منها نسبة  سنة/مليوف مرت مكعب 41ساعة دبا يساوي /مكعبا

 .ذلك مطابقة للمواصفات، اما الكميات ادلصرفة اىل شط العرب فهي اقل من

 تتعرض ادلصادر ادلائية يف العراؽ اىل التلوث دبياه الصرؼ: ؼ العمرويضي

 30الصحي ادلعاجلة جزئيا وادلصرفة اىل االهنر، حيث توجد يف العراؽ حاليا 
دلعاجلة مياه اجملاري اليت تلقى يف االهنر وىي ذات طاقات تصميمية متباينة  زلطة
حٌن زبلو بعض احملافظات  مجيعا تعمل دوف حدود الكفاءة ادلقبولة، يف لكنها

عمليات النهب اليت تلت سقوط النظاـ السابق اىل اضعاؼ  منها، وقد ادت
نصف سكاف مدينة بغداد تقريبا، شلا ادى اىل  عمل زلطة الرستمية اليت زبدـ

مليوف مرت  1500حبجم ( ادلعاجلة غًن)استمرار ضخ مياه الصرؼ الصحي 
 .مكعب يوميا اىل هنر دجلة

اسباب التدىور النوعي يف نوعية ادلياه اىل رداءة  لدكتور العمروقد اوجز ا
من مصادر عديدة، مع ضعف يف الرقابة  ادلصدر ادلائي وتعرضو اىل التلوث

ادلشاريع واجملمعات ادلائية اعباء  وادلتابعة البيئية يف احملافظات، شلا يعين ربميل



يع واجملمعات ادلائية ادلشار كبًنة وزند من كفاءهتا، اضافة اىل تدين كفاءة
انشائو مدة  والشبكات السيما اذا ما علمنا اف الكثًن منها قد مضت على

 كذلك احتياج العديد من.. زمنية طويلة جعلتو اليـو خارج العمر التشغيلي

 ادلشاريع واجملمعات ادلائية اىل االدوات االحتياطية او ادلعدات اجلديدة ومواد

الكات الفنية الكفوءة خارج نطاؽ مديرايت ادلياه التعقيم، اضافة اىل تسرب امل
 .بغداد واحملافظات، واحالؿ مالكات غًن كفوءة للعمل يف رلاؿ تنقية ادلياه يف

كثرة النضوحات من شبكات نقل ادلاء الصاحل للشرب شلا يتسبب  فضال عن
مياه الصرؼ الصحي اىل شبكات مياه الشرب،  بدخوؿ ادلياه اجلوفية او

ألانبيب نقل ادلاء، من قبل ادلواطنٌن  ذلك االستخداـ غًن الرشيد ويضاؼ اىل
ويشًن العمر . مياه الشرب حيث اف مجيع تلك االمور اسهمت برتدي وتلوث

ومصادر تلك  اىل اف النشاط الصناعي لو مساس مباشر بتلوث مياه الشرب
 137بنحو  ادلياه، حيث تقدر ىذه ادلشاريع ادلؤثرة يف البيئة ادلائية يف العراؽ

ىذه  مصنعاً او نشاطاً انتاجياً ذا طاقة عالية واغلبها زلاذية لالهنر ومن بٌن
 ادلصانع او ادلعامل ىي معامل الصناعات الغذائية مثل صناعة الزيوت النباتية

وتعليب الفواكو واخلضر، ورلازر اللحـو وصناعة السكر وااللباف حيث تسبب 
كذلك معامل .. تطلبة لالوكسجٌن احليويبتلوث ادلياه دبواد ـ ىذه ادلعامل

ادلياه ابلعوالق الصلبة وادلواد الدىنية ومعامل  غسل االصواؼ حيث تلوث
تسبب تلوث مياه االهنار ابدلواد ادللونة  الغزؿ والنسيج الصويف والدابغة حيث

اىل مواقع استخراج النفط واخلامات  ومعادف ثقيلة ومواد كيمياوية سامة اضافة
والبصرة واالنبار وتسبب تلوث  اليت ترتكز يف زلافظات التأميم ونينوى ادلعدنية

.. معدنية ومواد ىيدروكربونية مياه االهنار دبواد عالقة سلتلفة منها معدنية وغًن
والدوائية واالمسدة حيث  كذلك معامل الصناعات الكيمياوية والبرتوكيمياوية



البعض منها  ايوية سلتلفةتتسبب ىي االخرى بتلوث مياه االهنر دبواد كيم
كالزئبق  شديدة السمية على االنساف واالحياء ادلائية وذو قابلية للرتاكم احليوي

 كذلك فاف معامل الطالء ادلعدين للمعادف.. وامالح ادلعادف وادلركبات العضوية

والصناعات الورقية وزلطات توليد الطاقة الكهرابئية مجيعها تسبب تلوث ادلياه 
ية او قاعدية وترفع تراكيز ادللوحة، وتسبب بتلوث ادلياه ابدلعادف حامض دبواد

   .السامة كالنيكل والكرـو السداسي، اخلطر على صحة االنساف الثقيلة

 
      تلوث ادلياه مصادر

رلاري ادلاء  يتلوث ادلاء بكل ما يفسد خواصو او يغًن من طبيعتو، دبعىن تدنيس
غًن صاحل  ار وادلياه اجلوفية بشكل رنعل ماءىاواآلابر واألهنار والبحار واألمط

 لالنساف واحليواف والنبات والكائنات اليت يعيش يف الوسط ادلائي على حد

الصناعية، ” سواء، ومصادر ىذا التلوث ىي سللفات االنساف والنبات واحليواف
، اليت تلقى يف ادلاء أو تصب يف أحد فروعو، كما “الصرؼ الصحي الزراعية،
نتيجة لتسرب مياه اجملاري أو مياه الصرؼ الصحي اليها  ادلياه اجلوفيةتتلوث 

 .ملوثة وبكرتاي ودبا ربتوي من صبغات كيميائية

  -: وشنكن أف نؤشر ىذه ادللواثت أو خنتصرىا يف األشكاؿ التالية

 وىذا التلوث ينتج عن ازدايد الكائنات احلية الدقيقة :-التلوث البيولوجي  -أ

راض، مثل البكرتاي والفًنوسات والطفيليات والطحالب يف ادلياه، ادلسببة لألـ
ادللواثت أتيت يف الغالب عن طريق أختالط فضالت االنساف واحليواف  وىذه

من خالؿ صرفها مباشرة اىل مسطحات ادلياه العذبة أو  ابدلاء بطريق مباشر
لتايل دبياه الصرؼ الصحي أو الزراعي واب ادلاحلة، أو عن طريق اختالطها
 . االصابة ابلعديد من األمراض



وأييت ىذا التلوث من ازدايد األنشطة الصناعية  :-الكيميائي التلوث -ب 
من ادلسطحات ادلائية أو مصادر ادلياه، فهي تؤدي  والزراعية، وخاصة ابلقرب

ألقاء فضالت ىذه األنشطة يف ادلياه، مثل  اىل تسرب ىذه ادلواد الكيميائية أو
الكيميائية وادلبيدات الزراعية وينتج عن  عدنية واألمحاض واألمسدةاالمالح امل

من جهة والنرتات من جهة أخرى ما  تسرب ىذه ادلواد اىل ادلياه زايدة االمالح
ادلختلفة، وىنالك  يعمل على تغيًن نوعية ادلياه وعدـ صالحيتها لألغراض

وجدت  تسمم اذاالعديد من الفلزات السامة الغذائية يف ادلاء تؤدي اىل اؿ
، الرصاص، الزئبق، أما الفلزات غًن ، الكادميـو  برتكيزات كبًنة مثل الباريـو

، فاف زايدهتا يف ادلاء تؤدي اىل  السامة مثل الكالسيـو وادلاغنسيـو والصوديـو
األمراض مثل تغيًن طعم ادلاء وجعلو غًن مستساغ، وكذلك التلوث  بعض

عية اليت تغًن رائحة ادلاء ودنو احلشائش األمسدة الزرا ابدلواد العضوية مثل
مستنقعات مليئة ابحلشائش والطحالب ما  والطحالب وربوؿ البحًنات اىل

وقد تؤدي ابلنهاية اىل مايعرؼ بػ  يؤدي اىل زايدة استهالؾ ادلاء وزايدة التبخر
 . “ظاىرة الشيخوخة ادلبكرة للبحًنات“

اىل تغيًن ادلواصفات القياسية ويؤدي ىذا التلوث  :-التلوث الفيزايئي  -جػ 
تغيًن درجة حرارتو أو ملوحتو، أو ازدايد ادلواد العالقة بو سواء  مثل: للماء

عضوية، وينتج ازدايد ملوحة ادلاء، غالباً،عن ازدايد كمية  كانت عضوية أو غًن
النهر يف األماكن اجلافة دوف ذبديد ذلذه ادلياه أو يف  خبار ادلاء للبحًنات أو

كما أف التلوث الفيزايئي الناتج عن ارتفاع درجة  لة ادلصادر ادلائية،حالة ؽ
مياه تربيد ادلصانع وادلفاعالت النووية،  احلرارة يكوف يف الغالب نتيجة صب

ادلياه تؤدي اىل زايدة درجة احلرارة  القريبة من ادلسطحات ادلائية، يف تلك
هنار والبحًنات وغًنىا األ ونقص األوكسجٌن وابلتايل موت الكائنات حلية يف



 . من ادلسطحات ادلائية االخرى

تقف عدة مصادر وراء التلوث االشعاعي يف مياه  -:التلوث االشعاعي -د 
يف “ أترسنياً ” االسلحة النووية ساذنت البحار واألهنار واحمليطات، فتجارب

وية العادية حملطات الطاقة النو زايدة تلوث ادلياه، كما تؤدي عمليات التشغيل
ادلشع يف ادلياه ينتج من  واجلزء االكرب من ىذا التلوث. اىل تلويث البحر 

انتشار التلوث  مصانع معاجلة الوقود النووي، وتؤدي نفاايت ىذه ادلصانع اىل
 ادلشع بطريقة خطرة يف مناطق شاسعة تقطنها سلتلف األنواع البحرية، وقد

حرية بعد اف مت البحث عنها اكتشف الكثًن من ادلواد ادلشعة يف الطحالب الب
وتنطوي ادلخلفات الكيميائية الصناعية يف احمليطات على . معاجلتها  العادة

ادلواد الشديدة السمية ومن بٌن ادلنتجات الكيمياوية يندرج  عدد ىائل من
” ربت فئة التصنيف االكثر خطورة وتعرؼ ابسم منتج كيمياوي“ 4500”حنو

ادللواثت تقاـو التحلل ولديها القدرة على  وىذه. “ادللواثت العضوية الدائمة 
ىرموين يسبب مشاكل تناسلية  الرتاكم يف االنسجة احلية فتؤدي اىل خلل

اذلواء اىل مسافات  وسرطانية ويوقف جهاز ادلناعة وىي قادرة على االنتقاؿ يف
الحقة  بعيدة عن مصدر انبعاثها، مع احتماؿ حدوث تلوث إشعاعي ألجياؿ

 .بقية الكائناتمن البشر و

تسرب البرتوؿ اىل مياه  ومن مصادر تلوث ادلياه األخرى، التلوث الناتج عن
“ يتكرر سنوايً  الذي” البحار واحمليطات، وىو اما نتيجة حلوادث غرؽ الناقالت

مياه  أو نتيجة لقياـ ىذه الناقالت بعمليات التنظيف وغسل خزاانهتا وإلقاء
ضافة اىل ذلك تدفق زيت البرتوؿ اىل البحار ا. الغسل ادللوثة يف عرض البحر

عمليات البحث والتنقيب عنو ، وتكوف بقعة كبًنة من الزيت على ادلياه  أثناء
أعداد الربصى من طيور البحر والدالفٌن واألمساؾ والكائنات  وابلتايل موت



 .البحرية

اء مياه األمطار، وخاصة يف ادلناطق الصناعية، ألهنا ذبمع أثن وكذلك تلوث
ادللواثت ادلوجودة ابذلواء، اليت من أشدىا أكاسيد  سقوطها من السماء كل

الرتاب، ويعترب تلوث مياه االمطار من  النرتوجٌن وأكاسيد الكربيت وذرات
بصورة كبًنة والقاء كميات  الظواىر اجلديدة اليت بدأت مع انتشار ادلصانع

أو ادلاء كما اف سقوط  اذلواءكثًنة من ادلخلفات الصناعية والغازات واالتربة يف 
واألهنار والبحًنات  ماء ادلطر ادللوث فوؽ ادلسطحات ادلائية كاحمليطات والبحار

 .البحرية يؤدي اىل تلوث ىذه ادلسطحات واىل تسمم الكائنات

 
 انتقاؿ ادلياه ادللوثة اىل االمساؾ وادلواشي واحملاصيل الزراعية تسبب أمراضاً  اف

 تناوذلا من قبل االنساف بدوف معاجلتها كأف تؤكل نيئة أو سرطانية خبيثة اذا مت
 . غسلها جيداً  بدوف

         اذ اف حوايل.. شكلت شحة مياه الشرب وتلوثها ظاىرة مزمنة يف العراؽ
من امجايل سكاف العراؽ الزنصلوف على احتياجاهتم من ادلاء الصاحل   90%

ى اىل اخنفاض كفاءة اجلهاز يؤدي تلوث اذلواء يف ادلدف والقر للشرب، كما
بسبب اصابتو ادلتكررة ابالمراض ادلعوية اليت تسببها مياه  ادلناعي جلسم االنساف

. السرطاف دبعدالت غًن مسبوقة  الشرب وكذلك انتشار مرض
البيئة يف وزارة الصحة يف عن  رئيسة جلنة( منًنة العاملي)وقد اعربت الدكتورة 

مياه الشرب دبدينة بغداد وعدد من  يف سلاوفها الزدايد حاالت التلوث
تلوث مياه الشرب ىي مدينة  احملافظات، مؤكدة اف اكثر ادلناطق اليت تعاين من

التلوث ابالضافة  مشًنة اىل اف اسباب ذلك.. الصدر ببغداد، وزلافظة البصرة
دجلة  اىل وصولو اىل درجة عالية من التلوث من مصادر ادلياه وذنا هنرا



 بقية االسباب تتمثل بعدـ كفاية االجراءات ادلتعلقة بتصفية ادلياه والفرات، فاف

 .ادلستخدمة اليت تلعب دورا يف قتل اجلراثيم ابدلياه( الكلور)خصوصا كميات 

اف جلاف التفتيش والفحص اكتشفت اف معدالت الكلور : العاملي وتقوؿ
الباب  جزًء من ادلليوف، ويف منطقة 0.05تتجاوز  ادلضافة يف البصرة ال

جزءاً ابدلليوف ويف  0.7ومدينة الصدر  جزءاً ابدلليوف 0.2الشرقي ببغداد 
منطقة الشيخ عمر وىذه  ابدلليوف والكمية نفسها يف 0.5منطقة الرشاد 

يشكل خلال  النسب تعترب متدنية جدا قياسا ابدلعدالت الطبيعية االمر الذي
 .كبًنا يف اعتماد نسب الكلور

كبًنة وكثًنة من  ارة الصحة العراقية اىل وجود حاالتكما أشار تقرير لوز 
:-   التلوث يف ادلياه، فيما خلص ىذا التقرير أسباب ىذا التلوث اباليت

قدـ شبكات نقل ادلياه، وخاصة مياه الشرب، وىو ما يؤدي اىل  .1
 . ادللواثت اليها انتقاؿ
 عدـ كفاءة عملية التعقيم يف مياه الشرب ابضافة مادة الكلور،  .2

وذلك إما لعدـ توفر ىذه ادلادة أو حلدوث أعطاؿ يف أجهزة ضخ 
 .قطع الغيار الالزمة ذلا  الكلورين نتيجة عدـ توفر

أعماؿ  اف تردي الوضع العاـ للمياه يف العراؽ اضافة اىل  .3
السلب والنهب والتدمًن لوحدات تصفية ادلياه أدت اىل ضعف انتاجية 

العديد من ادلشاريع اخلاصة بتنقية التصفية احلالية وتوقف تنفيذ  وحدات
 .ادلياه 

اىتماـ ادلواطنٌن بنوعية مياه الشرب والطبخ ادلستخدمة يف  عدـ  .4
ادلياه بدوف التأكد من صالحيتها للشرب، اذ  ادلنازؿ واستخداـ تلك



وتربيدىا لتكوف صاحلة لالستخداـ  رنب تعقيم ىذه ادلياه بغليها جيداً 
 .البشري 


