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لم تعد مٌاه الرافدٌن عذبة نقٌة مثلما كانت فً الماضً، فالتقارٌر البٌئٌة والطبٌة تتحدث الٌوم عن ارتفاع 
، إذ تحولت هذه الضفاف م على ضفافه مدن كبٌرة مثل بغدادمعدالت التلوث، خاصة فً نهر دجلة الذي تقو

مٌاه المبازل )مصافً مٌاه الشرب( التً وحسب تقارٌر وزارة البٌئة العراقٌة فإن . إلى مكب كبٌر للنفاٌات

لما تحوٌه من أمالح تصل إلى  نظراترمى فً النهر تتسبب بارتفاع نسب ملوحة مٌاهه، نظرا لما تحوٌه من
نتائج معدل الفحوصات الكٌمٌاوٌة والفٌزٌاوٌة لماء النهر لمشارٌع دائرة ماء  (1)ٌوضح الشكل. (1)04%

) االس الهٌدوجٌنً، القاعدٌة والعسرة والكالسٌوم ٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة بغداد وكانت نسبة تراكٌز المواد الف
والكبرٌتات والفلورٌد والمغنسٌوم والكلورٌد والتوصٌل الكهربائً وااللمنٌوم والمواد الصلبة العالقة والحدٌد 

فً  %11الى  اعدا ارتفاع نسبة العكورةضمن الحدود المسموح بٌها لمنظمة الصحة العالمٌة م واالمونٌا( 
ارتفـاع تراكٌـز المـواد العضوٌة العالقة  بسبببها ة العالمٌة الصحلمنظمة عن الحدود المسموح  0404سنة 

والناتجة من تـصرٌف مٌـاه الصرف الصحً وربما ٌرجـع الـسبب فـً ارتفاع قٌم العكورة لجمٌع المحطـات 
إلى نهر دجلة  إلى انجراف كمٌات كبٌرة من مٌـاه األمطار المحملة بالغرٌن 0401نة سخـالل شهر آذار 

، وزٌاده كذلك فً علـى الرغم من قلة تساقط األمطـار وهـذه الحالـة تحدث عادة أثناء فصلً الشتاء والربٌع
بسبب المطروحات الصناعٌة عند نهر دجلة واستخدام نسب المواد الصلبة المذابة عن الحدود المسموح بها 

 .(0)مواد كٌمٌائٌة عند التصنٌع

 
 (.0404-0411جهاز االحصاء المركزي، المؤشرات البٌئٌة المٌاه لسنة ) وزارة التخطٌط، -3

ٌوضح الزٌادة فً نسبة التلوث البكترولوجً لمٌاه النهر فً بغداد لسنة ( 0الشكل ) 
% و 11بنسبة  0404و 0411( حٌث ارتفعت نسبة التلوث البكترولوجً فً سنة 0441،0411،0404)

ردي شبكة المجاري العامة بسبب الزٌادة % بسبب ت1.1ة بنسب 0441% عما هً علٌه فً سنة 13
 .السكانٌة، وأنها غٌر قابلة للتوسع، مما ٌعرضها لألنفجار واألنسداد وتسرب المٌاه العادمة الى الشوارع

  .الى أرتفاع نسبة الملوثات المطروحة الى النهرمن مخلفات صناعٌة وعضوٌة باالضافة
 .https://www.aljazeera.net/news،5102هزواى الجثىري، ارتفاع هعدالخ التلىث تٌهز دجلح خطز داهن، الجزيزج،  -1

 .5112، 5،العدد 52، هجلح الهٌدسح والتكٌلىجيا، الوجلد5115-5112تغداد ها تيي عام   –اهل علي حسيي، التغيزاخ الشهزيح لثعض الصفاخ الفيزيىكيويائيح لوياٍ ًهز دجلح  -2

 (.0404-0411جهاز االحصاء المركزي، المؤشرات البٌئٌة المٌاه لسنة ) وزارة التخطٌط، -3
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مٌاه النهر على األستعماالت المتنوعة، وبشكل خاص مٌاه الشرب، إذ التلوث على مدى صالحٌة  هذا ٌؤثر 
فً الصحة العامة، األمر الذي أدى الى حدوث حاالت من األمراض المعدٌة واألنتقالٌة ٌؤثر تلوث المٌاه 

 .(0)كالكولٌرا والتاٌفوئٌد وغٌرها من األمراض المنقولة عن طرٌق المٌاه

% عما هً علٌه 21.0بنسبة  0404ث مٌاه المصدر فً بغداد فً سنة ( ٌوضح نسبة ارتفاع تلو3الشكل )
ة بسبب ارتفاع نسب 0414% اي ضعف عما كانت علٌه فً سنة 32 حٌث كانت نسبتها  0414فً سنة 

العوامل أهمها زٌادة طرح الملوحة  والعكورة والمواذ الصلبة الذائبة وٌرجع تلوث مٌاه نهر دجلة الى 
ً فً البٌئة المائٌة هذه المشكلة قد زادت من مخاطر انعدام المخلفات الصناعٌة وبالشكل الذي  أثر سلبا

مٌـاه التـصرٌف الـصحٌة  الدراسات ان  تبـٌن. التـوازن البٌئـً وشـكلت إخالالً بالنظام البٌئً للمدٌنة
ا ذات الخطورة البٌئٌة مع انخفاض فً بعضه عوامل الملوثة والصناعٌة تؤدي إلى ارتفاع كبٌر فً معظـم ال

والسبب ٌرجع بصورة أساسـٌة إلـى انخفاض مستوى المٌاه فً جمٌع األنهار فـً المدن العراقٌة والتً 
 . (0)العوامل الكٌمٌاوٌة والفٌزٌاوئٌة و البكترولوجٌة الملوثةتؤدي إلى زٌادة تركٌـز 
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