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 دراسة عن التلوث البيئي يف حمبفظة واسط
 د. عبد الجليل ضاري عطا الله م. أ.

 كلية التربية /جامعة واسط

 املستخلص
يمثل التلوث البيئي إحدى  المشكالتت البيئيكا ااسيسكيا باكد اار اكيك السكاليري 

ويركككتل التلكككوث الرتياكككا طبيايكككا لميكككيدة السكككالي  ، الاكككيلمي واسكككترماا المكككواكد الطبيايكككا
والتطككوك الاككرياي والمكااككي واسككترداك مككواكد الثيكككة واككاا الترطككيط البيئككي واككدك 

 .ا في مايلاا مايدك التلوث البيئياتبيع اسيليب مريسب
تايري محيفظا واسط م  ارواع اديدة مك  التلكوث البيئكي ارطكتكي تلكوث الميكي  

ارككل لمككي يسككبب  مكك  ااكككاك الكك  اككحا سككالي  المحيفظككا والككلال  تلككوث ال ككوا  الككلي 
فاكككت اككك  تلكككوث التكبكككا والكككلي يتمثكككل بتمايكككد ، ريككككةبيلتمايكككد فكككي السكككروات الاشككككة اا

التاككحك وظ ككوك مشككاللا تتككد  التكبككا خالككتملحا وركككوج مسككيحيت البيكككة مكك  ااكااككي 
 المكاايكا المرتاكا فكي المحيفظكا بسكبب تحكول اسكتاميل ي مك  مكااكي إلك  اسكت يل  ركك

وافاكل الوسكيئل ، ائي المحلكي فكي المحيفظكاامك  التكلممي ي دد ا خسالري واريايا.
واككوكة ، ود سكلطا محليكا تتكيبؤ شكاو  البيئكاالممالرا للحد م  التلوث البيئي تكو واك

إدرككككيل الباكككككد البيئككككي فكككككي رطككككط ومشكككككيكيؤ الترميككككا وااامكككككيك الايكيككككا فكككككي مركككككيط  
 المحيفظا.
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 املقدمة
وتوااككد الاليئرككيت البيئككا تككي المالككي  الككلي تتككوافك فيكك  الظكككوا المتئمككا للحيككية 

يشككمل مسككيحا مايرككا  ككد  ، المككي تارككي خوسككط  او ماككيل او حيككم، الحيككا الحيككا وريككك
بالل مي تحوي  تل  المسيحا م  ارياك حيا وارياك ايمدة ، تالو  اتيكة او البيكة

واميكؤ تكل  الات كيت والتكيثيكات المتبيدلكا ، مواودة في تلا الوسكط تكاثك فيك  وتتيثكبك 
تككككلا الم  ككككوك يمثككككل وا ككككا الرظككككك ، ا71، 9002، خسككككليمي تككككتك فككككي رظككككيك ماككككي ا. 

بيرمكي المرططكي  يككو  ا  البيئكاخ تكي الوسكط او الماكيل الكلي ، الاتكافيا اك  البيئكا
والماكيل الكلي يحكدث فيك  الت ياكل بكي  الارياكك ، يايش في  اارسي  والاليئريت الحيكا

 يئكككا الامكاريكككااوااشكككريص ب يئكككا ارمكككيط ياما كككي رظكككيك ماكككي  يكككادي الككك  تشكككاليل الب
وتركككككي تياليكككككد الككككك  ا  البيئكككككا تكككككي رتكككككيج لت ياكككككل الطبياكككككا  ا.90، 7292، خسكككككل يري
المكككي ار كككي كاكككيد للمكككواكد الميديكككا واااتميايكككا ، وت ياكككل المكككواكد واارسكككي ، واارسكككي 

للبشكككيا فككي و ككت مككي ومالككي  مككي اشككبيع حياككيت اارسككي  وتطلايتكك  .ا  دكاسككا البيئككا 
ا واللي يط ادى ال  ظ وك خالترطيط البيئيلايملي  في الترطوااتتميك ب ي م   بل ا

وللك  مك  ركتل ادركيل ، ارل دوك  يتمايكد فكي رطكط الترميكا وامليكيت البركي  وااامكيك
ااثككك البيئككي للمشكككوع المكككاد ارشككيئ  الكك  بيئككا اا لككيك او المرط ككا .ا   اككييي البيئككا 

ططكي  وللك  لمكي ل كي مك  اتميكا البت ارتبي  الاميكؤ مك  المكي  وسيسكا واداكيكي  ومر
للل  بدات تيرل بادا دوليكي فكي دكاسكيت ي ، وتيثيك ال  حيية البشك ومست كات ك البشكيا

والتككي  ككد تظ ككك ، ومايلايت ككي. اليامطككيك الحيماككيا وتلككوث اار ككيك وحكائكك  التيبككيت
ب كا المكي ا  اسكترماا ط، في تلا البلد او لا  ولال  تيثيكتي يال ال  البلدا  المايوكة

ااومو  وظيتكة ااحتبيس الحكاكي لات اثك ال  البيئكا الايلميكا سكوا  بشكالل مبيشكك 
المكككي تككاثك الككك  ، ف كككي تككاثك الكك  سكككتما سككالي  ااكض واككحت ك، او ريككك مبيشككك

 طبياا امل ك وارتيا ك واكما  ك .
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 مشكلة البحج:
 وللك ، ل د ايرت مريط  محيفظا واسط م  مشكاللا التلكوث البيئكي مركل سكروات

ولظ كوك باكض الاكريايت الملوثكا ، بسكبب تمايكد السكالي  ورياكا فكي مكد  المحيفظكا
والتمايككككد الالبيكككك فكككي ااكككداد السكككييكات لكككدى ااسككككك ، فكككي داركككل المكككد  والككك  اطكاف كككي

فاكت اك  اكاا تطبيك  التشككيايت البيئيكا مك   بكل ، والاوائل مك  سكالي  المحيفظكا
لتلككوث البيئككي فككي السككروات ااريكككة السككالي  والسككلطيت المحليككا.  ل ككد تمايككدت مشككيالل ا
وللككك  بسكككبب اكككاا االتكككماك بتر يكككل ، فكككي الاككككا  امومكككي ومحيفظكككا واسكككط راواكككي

والكلي ادى الك  ظ كوك ، ورياكا فكي المكد ، وتمايكد ااكداد السكالي ، التشكيايت البيئيكا
رتياكككا ل لكككا ااتتمكككيك بيل طكككيع ، السكككال  الاشكككوائي فكككي المركككيط  الحاككككيا بيلمحيفظكككا

والككلي ادى الكك  ال اكككة  ، رككي ص الميككي  فككي ار ككيك دالككا والتكككاا والدايلككاوت، المكاككي
، والا كيا وتمايد ماكدات التاكحك، فات ا  اكت يع مادات التلوث الميئي، للمد 

رتياا تتد  التكبا واكت يع رسكبا ، وتحول باض ااكااي المكاايا ال  اكااي ميلحا
والثككة المشكيالل البيئيكا ، بيئي في المحيفظاالل ي ادت ال  تكدي الوا ؤ ال الملوحا في ي.

واكت ككككيع ماككككدل الوفيككككيت بككككي  سككككالي   اكككك  التلككككوث البيئككككي. وتمايككككد اامكككككاض الريتاككككا
 المحيفظا.

 اهداف البحج:
ودكاسككا اتككك المشككيالل ، ي ككدا البحككث الكك  دكاسككا الوا ككؤ البيئككي لمحيفظككا واسككط

والمككي   تلككوث ال ككوا ورياككا مشككالتت   البيئيككا التككي تاككيري مر ككي مرككيط  المحيفظككا.
 المل ي دا البحث دكاسا باض مظيتك التلوث البيئي في المحيفظا.، والتكبا

 حدود البحج:
تتمثل الحدود الماليريا للبحث ام  الحدود اإلداكيا لمحيفظا واسكط بي اكيت ي 

ومككي ، شككك ي23-23و29-29والتككي تمتككد بككي  رطككي طككول، ا7السككتا يرظككك ريكطككا خ
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اليلككو   71272دكاككا شككميا تبلككت مسككيحت ي  29 -27و 27-17بككي  دائكتككي اكككض
. ا  9077-9002امي الحكدود المميريكا فتاكك ال تككة الممريكا الممتكدة مك   متك مكبؤ.

دكاسكككككتري لبيئكككككا محيفظكككككا واسكككككط  سكككككتالو  مككككك  ركككككتل دكاسكككككا اتكككككك ارياكككككك البيئكككككا 
 .ييتي التكباا ومدى تاكا ي للتلوث البيئي والمي-المي  -الطبياياخال وا 

 9070الوحدات اإلداكيا في محيفظا واسط لايك  ا7ريكطا خ
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 األولاملبحج 
 تلوث اهلواء

ا 99فيارسككي  يحتككيج فككي اليككوك الكك  خ، ياتبككك ال ككوا  ماككدكا اسككتمكاك الحيككية
ارسكككي  الميكككا مككك  ال كككوا  الاكككوي وبكككلل  تكككدرل لكئكككا ا، الكككا مككككة يتكككر س في كككي تكككوا ا

تك ااتداا المطلوب تح ي  ي في .ا  المحيفظا ال  رظيفا ال وا  تو م  االتكا77خ
ف كي  .سكبيب التكي تكادي الك  تلكوث ال كوا مايل البيئا وللك  بماليفحكا وامالكا اميكؤ اا

 %م   يمت . 70متك برحو  20الشواكع الم توحا يحت ظ  ال وا  الملوث  ال  مسيفا 
 ا.237، 9009، خركايبا وال كحي 

 رحددتي بست مايميؤ :ملوثيت ال وا  :  ا  ملوثيت ال وا  يمال  ا   -7
وتشكمل اول اوالسكيد الالكيكبو  وثكيري اوالسكيد الالكيكبو  والتكي  االيسيد الالكيكبو : - 

ترتل م  اكوادك  السكييكاات ومك  تدفئكا المركيمل وباكض الاكريايت . امكي ثكيري 
فاكت اك  ، اوالسيد الاليكبو  فيرتل ا  طكي  حك  الو ود الكيلبتكول او ال حكك

ي يككيتي مكك  تحلككل الربيتككيت وتككل  التككيمات تسككبب المكك، حكائك  التيبككيت واااشككيب
 ااوبا ر ل ااوالساي  ال  رتيي الاسك والتي  د تادي ال  الموت .

االيسككككيد الركككككييتكواي : وتركككككتل مككككك  احتككككككا  البكككككيرمي  فكككككي المكالبكككككيت وتسكككككبب  -ب
 .يت في الكئتي  ورياا ارد ااط يلالت يب

سكككككبب خاامطكككككيك ك بوالكككككلي  كككككد يسككككك ط مكككككؤ ميكككككي  اامطكككككي :االيسكككككيد الالبكيكككككت -ج
المكككي يسكككبب تيالكككل ، ويسكككبب الت يبكككيت رطيككككة فكككي الا كككيم التر سكككي االحيماككيا

 .اابريا التكاثيا
وتتككرل فككي الماككيفي ، مثككل الميثككي  والبرموبيكككي  المككواد الااككويا المتطككييكة : -د

 وم  المكالبيت ومحيك  الر يييت الالبا وتسبب اامكاض السكطيريا .
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ا د ككيئ  اككلبا مثككل التبككيك 7،  ككوا  :وتككي الكك  رككواي المككواد الايل ككا فككي ال -ه
وتكككاثك فكككي الككككئتي  و كككد ، والسكككريج والماكككيد  الث يلكككا مثكككل الكاكككيص والالكككيديوك

 طكات سيئلا مثل ااحميض والميوت والمبيدات والكد يئ   ا9تسبب السكطي  .
، مكككككييالكو  خالسكككككادي 70الاكككككتيكة مككككك  الاكككككبيب والتكككككي تميكككككد ا طيكتكككككي اككككك  

 ا.223ص، 9009
المواد الاليمييويا الماالسدة :وترتل م  ت يال ااوالساي  وااليسيد الرييتكواي   -و

 والمواد الااويا المتطييكة .
تلوث ال وا :  امي مايدك تلوث ال وا  في المحيفظا فيمال  ا  ر سكم ي  مايدك -9

 ال :
المايدك الثيبتا : مثل محطيت توليكد الال كبكي  فكي مركيط  المحيفظكا ومايمكل  -  

فكككي مديركككا الالكككوت و اكككي  الحكككي ومايمكككل التكككيم ومامكككل اسكككطواريت  الطكككيبو 
التكككيم فكككي الالكككوت .الكككلل  ابكككيك الكككر ط فكككي ح كككل ااحكككدب الر طكككي  فكككي ريحيكككا 

الككلل  تاتبككك مالبككيت الر ييككيت الاككلبا فككي ، ااحكككاك وال كيبككا مكك  مديرككا الالككوت
ر ككي ا تلتككمك ، اليفككا مككد  المحيفظككا مكك  ماككيدك تلككوث ال ككوا  الم مككا رياككا واه

الككلل  تاككد البيئككيت الحاكككيا ، لماككيييك الترطيطيككا الرياككا بيرشككي  المالبككيتبي
ا م  مايدك تلوث ال وا  بسبب مرل يت اارشطا المرمليا مثكل الطكب  خالمد 

والتدفئككككا واككككرياا الربككككم .لككككلل  فككككي  الككككدري  والتككككيمات التككككي تتالككككو  دارككككل 
واب ممككي يسككت، الوحككدات السككالريا تامككل الكك  اااكككاك باككحا سككيالري البيككت

واككود رظككيك ت ويككا متئككك دارككل المسككال  سككوا  ارككد اسككتاميل اسككطواريت التككيم 
فكي المطكيب  او اركد اسكترداك المطككيب  والمكدافي الر طيكا او اسكترداك ال حككك او 

وللككك  مككك  ااكككل ت ليكككل ، اارشكككيب للتدفئكككا داركككل المسكككيال  والكككدوائك الحالوميكككا
المولدات الال كبيئيكا فكي  المي اي وتري ا  رلالك دوك، اااكاك الميديا والاحيا
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والتكي مادت فكي ، تلوث ال وا  في مركيط  المحيفظكا ورياكا فكي مكاالكم المكد 
 .  الوطريا ال  المسيال  والمحتتال تكة ااريكة بسبب ااا تا يم الال كبي

وتتمثكككل فكككي وسكككيئل الموااكككتت اليلسكككييكات والسكككتوتيت  الماكككيدك المتحكالكككا: - ب
 .اككودة فككي محيفظككا واسككط اككدا ااريكككةي مو والل كك والككدكاايت الريكيككا وال طككيكات.

ا  رطككوكة التككيمات الريكاككا مكك  اككوادك السككييكات تالمكك  فككي الور ككي ترتشككك فككي 
حيث يتكر س ال كوا  الاكوي مرلوطكي بيلتكيمات ، مرط ا  كيبا م  اسك  اإلرسي 

 .شواكع وموا ا السييكات والالكاايتالملوثا في ال
ط ميكككيدة البيككككة ركككتل السكككروات ل كككد امدادت إاكككداد السكككييكات فكككي محيفظكككا واسككك

ا والكلي  7يرظك اكدول خ ، ااريكة ب ال فتح بيب ااستيكاد لمرتلا  رواع السييكات
.ال  تمايككدت   9070و  9002يبككي   اككداد السككييكات فككي محيفظككا واسككط فككي اككيمي 

سكككككككييكة فكككككككي  اكككككككيك 92209الككككككك  9002سكككككككييكة فكككككككي اكككككككيك  72237إاكككككككدادتي مككككككك  
.الل كككي تسكككتردك و كككود 9077ريكيكككا فكككي اكككيك دكااكككا  9109.فاكككت اككك  واكككود9070

ترتلكا المييتك  تباكي لركوع المكالبكا وسككات ي وروايكا ، الاليمويكلا-خالبيرمي  ملوث للبيئا
وبكككيلكرك مككك  اكككدك واكككود اا كككمة ل يكككيس تلكككوث ال كككوا  فكككي ، الو كككود وطكي كككا تاكككريا .

محيفظكككا واسكككط اا ارككك  مككك  الوااكككح وبحسكككب باكككض الدكاسكككيت المشكككيب ا فكككي باكككض 
وتمايككد ااككداد المكاكك  الماككيبي  بككيامكاض الريتاككا اكك  تلككوث ، ديرككا بتككدادمرككيط  م

فكككي  التلكككوث ال كككوائي فكككي محيفظكككا ، ال كككوا  خامككككاض الا كككيم التر سكككي(امكاض الكئكككاا
واسط ياتبك م  الركوع الم بكول . مكؤ متحظكا ا  المركيط  الحاككيا واسكبيب اديكدة 

ا .وامككي الاوااككا التكابيككا التككي تككي االثككك اكاككا للتلككوث ال ككوائي مكك  المرككيط  الكي يكك
ت ب ال  محيفظا واسط ورياكةا فكي اشك ك الاكيا فتسكبب الى لسكالي  المحيفظكا 
لالور ي تحمل الكميل والتبيك وال وا  الحيك .و د امدادت الاوااا التكابيا بشالل ريك 

ا  ويات كككككد باكككككض - 9 -خيرظكككككك اكككككدول  9009طبياكككككي فكككككي المحيفظكككككا باكككككد اكككككيك 
  لا اامطيك في المحيفظا تي السبب الكئيسي للل  .المرتاي  ا  الا يا و 
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 9070و 9002ا ااداد السييكات في محيفظا واسط في ايمي  7ادول خ
 9070 9002 روع الواسطا
 9720 7700 الايلو 

 9770 200 كاالبا 77البيص خ
 2099 7200 الحمولا
 1929 3977 تالسي

 90 900 كاالبا 90بيص خ
 7239 970 مكالبيت إرشيئيا
 200 ايواد الستوتيت
 92209 72237 الماموع

 . 9077- سك التسايل  –مديكيا مكوك محيفظا واسط  المادك:
 مادات الاوااا التبيكيا الش كيا لمحطيت الحي بتداد والرياكيا - 9 -ادول
 الرياكيا بتداد الحي الادد الرياكيا بتداد الحي الادد
 712 79 20 تموم 2 71 70 9اليرو  
 772 9 22 اب 90 97 90 شبيط
 27 79 97 ايلول 29 20 92 الاك
 71 72 79 7تشكي   39 29 20 ريسي 
 77 71 3 9تشكي   12 72 70 مييس
 7 93 2 7اليرو   737 70 27 حميكا 

 .9009، ساتت المديكيا، مديكيا ااروا  الاويا والمسح الملمالي المادك:
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يكيكككا تكككمداد فكككي اشككك ك الاكككيا ويتحكككظ مككك  الاكككدول ا  ماكككدل الاوااكككا التب
، الككيرو  الثككيري، تمككوما بيرمككي ت ككل فككي اشكك ك الشككتي  خالككيرو  ااول، حميكككا ، خمككييس
وفكككي دكاسكككا لمديكيكككا بيئكككا واسكككط امالككك   يكككيس التبكككيك بواسكككطا ا كككيم بسكككيط  شكككبيطا .

 9070- 9009م  رتل مرط تي  في مديرا الالوت .لل تكة  خحيوييت كاد التبيك ا
ا . يتبي  م  الادول ا  ش ك تشكي  الثيري الي  ا ل ال تككات - 2 -خالمي في ادول 

في الميا التبيك الم يسا في المديرا .المي يتحظ واود تبيي  في الميا التبيك الم يسا 
 .9009في المرط تي  التي تك في مي  ييس التبيك رتل ش ك آب م  ايك 

 ا9070-9009الميا التبيك الم يسا في مديرا الالوتخ- 2 -ادول

 المو ؤ الاتكافي التيكي 
 الميا التبيك الم يسا خركا

9009       –     9070 

 ش ك اب
 بيئا واسط
 داك سال 

772 ،72 
29 ،139 

99 ،13 
- 

 ش ك ايلول
 بيئا واسط
 داك سال 

99 ،21 
29 ،72 

27 ،93 
- 

 بيئا واسط ش ك تشكي  ااول
 داك سال 

92 ،22 
29 ،22 

27 ،93 
- 

 اسطبيئا و  ش ك تشكي  الثيري
 داك سال 

77 ،999 
73 ،707 

90 ،92 
- 

 . 9077مديكيا بيئا محيفظا واسط. المادك :
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 املبحج الثاني
 تلوث املاء

والتككي تسككبب ، تاكد مشككاللا تلككوث المكي  مكك  اتككك اركواع التلككوث البيئككي فكي الاككيلك
بل تكادي الك  اكت كيع ماكدات الوفيكيت ، مشيالل احيا لالثيك م  سالي  الايلك الثيلث

 د ااط يل .ورياا ار
اتميا المي : ا  ااتتميك بيلروايكا البيئيكا للميكي  تاكد مك  اامكوك الم مكا فكي حيكية  -1

لل  ا   اي تتيكال  مالوركيت الميكي  سكوا يكادي الك  ااككاك بيئيكا  كد  السالي  .
 تلح  االى بيلاليئريت الحيا واارسي  .

و كد ، ئركيت الحيكاوبدور ي ترت ي الالي، تاد الميي  اسيس الحيية ومبكك استمكاكتي
، يسود الا يا والتاحك . ف ي تستامل لتركاض المرمليكا سكوا  فكي ااالكل والشككب

واالثكككك اسكككترداك للميكككي  لترككككاض المكاايكككا فكككي محيفظكككا ، وللترظيكككا والتسكككل وريكتكككي
المككككي ، ا99ص، 9077، خالسككككادو ، % مكككك  الميككككي  المسككككتاملا32واسككككط  ورسككككبت ي 

فككي المحيفظككا ورياككا فككي مايمككل شكككالا واسككط تسككتامل الميككي  لتركككاض الاككريايا 
، واليك  فكي  تكوفك الميكي  ياكم  اسكتمكاك الحيكية وت كدم ي، الايما للاريايت الرسيايا

امكي ااسككاا فكي اسكتتتل الميكي  ، وحس  استردام  سوا ياكود الك  البشككيا بكيلريك
واكككدك الحككككص الككك  المحيفظكككا الي كككي  كككد يسكككبب ، واتكككداك الميكككيت مر كككي بكككدو  سكككبب

وا  تتيكككت اكك يت ي ال يمييويككا والاليمييويككا و ، وك رايئاكك ي و ككد يككادي لتلوث ككيتككدت
 البييولوايي  د تابح ريك ايلحا لتستاميل .

ولتكككض الح ككيظ الكك  كاككد دائككك لروايككا الميككي  يتطلككب ارككل ايرككيت يوميككا او 
وللككك  للتيالكككد مككك  ، اسكككبوايا لميكككي  الشككككب مككك  مركككيط  مت ك كككا مككك  المحيفظكككا ومكككدر ي

ي لتسككتاميل البشكككي وتككلا يتطلككب واككود مرتبكككات ل حككص الميككي  فككي اليفككا اككتحيت 
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مككد  المحيفظكككا .بيرمككي ايواكككد فككي محيفظكككا واسككط اا مرتبكككك واحككد فكككي مديكيككا مكككي  
 حيفظا واسط في مديرا الالوت .

اسبيب تلوث الميي : ا  ااا اداكة المواكد الميئيا ومكا با اار يك والاداول ادى -9
واللي تسكبب فكي اكت كيع ماكدات تلكوث ميكي  اار كيك ، ومات الي يال  الثكة التاي

مو ككككؤ لتاكككككيا ميككككي   23فككككي مرككككيط  المحيفظككككا المرتل ككككا. ف رككككي  االثككككك مكككك  
فاكت اك  واكود ، المبيمل والمايكي في ر ك دالا ميبي  الاويكة وسكدة الالكوت

موا ككؤ رلككا سككدة الالككوت ولحككد مرط ككا شككي  سككاد تاكككا مييت ككي الكك  الر ككك  3
ا المي ا  مامكل شككالا واسكط للاكريايت الرسكيايا فكي 7ة .يرظك اوكة   مبيشك 

الالككككوت يل ككككي بيلميككككي  الاككككريايا الملوثككككا فككككي ر ككككك دالككككا . وتككككلا يككككدل الكككك  ا  
وا تطبكك  تواي ككيت وماكة البيئككا ، الماسسككيت الحالوميككا ا تلتككمك بككيل واري  البيئيككا

 الاكا يا.

 شكة لر ك دالا في الالوتا ميي  المايكي الملوثا التي تكم  مبي7اوكة خ
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اام  في المليو  ارد 7220و د واد ا  رسبا الملوحا  في الر ك تال ال  خ
والككككلي ي لككككل مكككك  ، ا9002-سككككاتت المرتبككككك -سككككدة الالككككوت خمديكيككككا بيئككككا واسككككط 

اكككتحيا الميكككي  للشككككب المكككي يكككادي الككك  ارحسكككيك توااكككد الالثيكككك مككك  اركككواع ااسكككمي  
  التحليتت الاليمييئيا لميي  ر ك دالا فكي محيفظكا الر كيا ورياا البري والشبوط .ا

 ا - 2  -واسط اثبتت تكدي روايا الميي  خالمي يبير ي ادول  
 9002التحليتت الاليمييئيا لميي  ر ك دالا والمريط  ال كيبا في سرا - 2 -ادول

التوايل  المو ؤ
 الال كبيئي

 تكااليم اايوريت  
PH 

Ca+9 Mg+9 Mna+
7 

Mci -
7 

Co2 
-9 

Hco2 
- 

ر ك دالا  
 9، 1 2، 9 3، 2 1، 2 2، 2 1، 9 7، 7 7، 7 الراميريا\

ر ك التكاا 
 3، 1 0، 2 9، 2 0، 2 7، 9 2، 9 2، 7 7، 7 البسكواليا\

ر ك الدايلا 
 7، 1 9، 9 9، 2 7، 2 9، 2 0، 2 2، 2 7، 7 9شيرا \

م دك \ر ك دالا 
 9، 1 2، 9 2، 2 9، 2 7، 2 9، 9 2، 7 7، 7 سدة الالوت

ت يكككيك روايكككا ميكككي  الككككي اكككم  ، الماكككدك :امكككيل رياكككك ابكككدالكحم  وارككككو 
 .999ص، 9002لسرا ، 7الادد ، 99المالد، مالا الت ري، محيفظا واسط

فكي ميكي  اار كيك اليركت متشكيب ا فكي  ECويتحظ ا   كيك التواكيل الال كبكيئي 
ات ي مرظما التكلا  مريط  الدكاسا وتي ا ل م  المادات الم بولا للمايييك التي وا

خالكلي يكدل الك  PH. امكي بيلرسكبا لل كيك ااس ال يكدكوايري  FAOوالمكااكا الدوليكا  
، 1 – 7، 1حيماككيا الميككي  او  لويت ككيا لرمككيلج الميككي  المدكوسككا ف ككد تكواحككت بككي  خ

ا وتككاثك 7، 9 – 7، 3وتككي ت ككؤ اككم  الماككدل الم بككول خ ا-2 -ا خيرظككك اككدول 9
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حيكث يالكو  رشكيط الاليئركيت ، ال  املييت المايلاا ال وائيكا  يما ااس ال يدكوايري
، 1يمالك   ا  اركدمي يالكو  ااس ال يكدكوايري متسكيويي و يمتك   الحيا الد ي ا االبك مي

رتو كؤ حاكول مظكيتك رمكو  وبيلتكيلي ا، اي ا  الميي  متايدلا بي  ال لويا والحمواا
كاك ترككي ص ميككي  ر ككك دالككا ريككك طبيايككا للربيتككيت فككي ميككي  الر ككك .وامومككي ا  اسككتم

 سوا يادي ال  تكدي روايا الميي  رتياا اكت يع مادات التلوث الميئي .
ا  ترككي ص الميككي   الاككيلحا للشكككب التككي يحاككل الي ككي السككالي  فككي محيفظككا 

ول كككدك الشكككباليت وحكككدوث تالسككككات فكككي باكككض  رتياكككا لتمايكككد السكككالي  الحاكككك، واسكككط
بحيكككث لكككك يحاكككل ، الككك  شكككبالا الميكككي  فاكككت اككك  الثككككة التاكككيومات، رطكككوط الشكككبالا

والتكككي حكككددت ي الماكككيييك ، السكككالي  الككك  راكككا مكككي محكككدد لسكككد ااحتيياكككيت البشككككيا
، لتك/يككككككككككوك لل كككككككككككد الواحككككككككككد فككككككككككي المرككككككككككيط  الحاكككككككككككيا270الترطيطيككككككككككا بحككككككككككوالي

لتك/يكككوك لل ككككد فكككي المركككيط  الكي يكككا. وت كككوك مديكيكككا مكككي  واسكككط ب حكككص 270وحكككوالي
والتي تثبت اتحيا ، دوكي وم  اليفا مد  المحيفظاايريت م  ميي  الشكب وبشالل 

مكككؤ متحظكككا ا  ، ا-7-االثكككك الايركككيت الم حواكككا لتسكككتاميل البشككككيخيرظك اكككدول
 %ا.2اا ار ي  ليلا رسبييخ، تري  رسبا فشل لباض ال حوايت
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 9077ا تحليل ميي  الشكب في محيفظا واسط لايك 7ادولخ

 روع الملوثيت ت

طبياا وحاك 
الميدة  في 
الايرا 

 خام /مليو ا
99\77\9077 

طبياا وحاك الميدة في 
 الايرا خام /مليو ا

72\79\9077 

الحدود 
البيئيا 
 المسموحا

 70 7 2 رسبا الاالوكة 7-
 9.7-3.7 1 1.2 الملوحا 9-

-2 
اايايل 
 الال كبيئي

ms/cm 97 c 
923 227 9000 

-2 
(as 
caco2) المواد
 ال لويا

793 702 797-900 

 المواد الالبا 7-
(as caco2) 239 293 700 

 770 702 703 الاليلسيوك 3-
 70 73 93 المتريسيوك 1-

-9 (as cl) 
 970 19 97 الاللوكيدات

ماموع المواد  2-
 7000 179 379 الملابا

-70 (as   so2) 
 200 927 922 السل يت

 .9077تحليل الميي  في  المرتبك. مديكيا مي  محيفظا واسط. المادك:
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يتحككككظ ا  رسككككبا الاالككككوكة م بولككككا فككككي ميككككي  الشكككككب وتككككي ا ككككل مكككك  الماككككيييك 
لكك تتاكيوم الحكدود الم كككة مك   بككل وماكة   PHالمواكواا الكلل  يتحكظ ا  م كيدييك 

ف ككي اككم  الحككدود الم بولككا فككي ، البلككدييت .الككلل  ب يككا الارياككك التككي يبير ككي الاككدول
 الميي  الايلحا للشكب .

 الجاملبحج الث
 لرتبةتلوث ا

 –الماككيد   –ال ككوا   –اتميككا التكبككا : تتالككو  التكبككا مكك  ارياككك كئيسككيا خالمككي  -7
وبشكككالل ، المكككواد الااكككويا اوالتكككي تالكككو  مكتبكككا برظكككيك فيميكككيوي واليميكككيوي ما كككد

ياال ككي  ياككدة اسيسككيا لتثبيككت الربيتككيت فاككت اكك  تككوفيك احتييايت ككي مكك  المككي  
 يايت.والتلا  .المي ار ي ميدة اوليا لباض الار

وبيلتكيلي ، تاد التكبا اراكا م مي للحيية ف ي تامل الك  تتليكا ورمكو الربيتكيت
ف كككي تمثكككل بدايكككا السلسكككلا التلائيكككا التكككي ياتمكككد الي كككي اارسكككي  والحيكككوا  .لكككلل  فكككي  
المحيفظككا الكك  التكبككا رظي ككا وسككليما تارككي المحيفظككا الكك  حيككية  مرتلككا الاليئرككيت 

 االثك المريطك ال  اتحيا التكبا وروايت ي .وياد التلوث البيئي م   الحيا .
 ملوثيت التكبا:  ا  ملوثيت التكبا اديدة واتم ي : -9
المبيكدات اوفكي محيفظككا  –الاليمييويكيت المكاايكا : وتشكمل خااسكمدة الاليميويكا   -ا

واسككط تككومع سككرويي الميككيت البيكككة مكك  ااسككمدة الكك  ال تحككي  مككثت ف ككد وماككت 
الك  مكماكاي  ال مكح مادت تكل   7227طك  فكي اكيك الكا  30مديكيا المكااا 
 9009الككا طكك  ثككك اكت اككت فككي اككيك 39لتاككل الكك   9007الالميككا فككي اككيك 

اتككل  الالميككيت مكك  9009-الككا طكك  خمديكيككا مكااككا محيفظككا واسككط 97الكك  
ااسككككمدة ل ككككي تككككيثيك سككككلبي فككككي  التكبككككا .وا  اافكككككاط فككككي اسككككترداك ااسككككمدة 
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و كد ، بكيلتوام  الطبياكي احيكي  التكبكا المرتل كاالاليمييويا  يكادي الك  ااركتل 
يككادي الكك  مككوت اككلوك الربيتككيت او مككوت الحيوارككيت اليلحشكككات .امككي الميككيت 
المبيككدات التككي اسككتردمت فككي ماليفحككا اامكككاض المكاايككا فككت راكككا المييت ككي 
ركككتل السكككروات المياكككيا اا ا  ااككككاكتي البيككككة وللككك  ار كككي تمتكككيم خبرياكككيا 

ميئكككيت التكبكككا ممكككي  كككد يكككادي الككك  مكككوت او ار ككككاض اكككدد مككك  التككككاالك ا فكككي ا
اإلحيي  اليلطيوك او الديدا  .المي تظ ك رطوكة المبيدات مك  ركتل ب يئ كي فكي 

 البيئا مدة  د تتايوم ادة سروات.
ا  الر ييكككيت الاككلبا التكككي تامككؤ مككك  المرككيط  السكككالريا  ال اككتت المرمليككا :  -ب

اككل المييت ككي الكك  الككا طكك  يوميككي مكك  الحاكككيا تككمداد سككرا باككد اركككى .و ككد ت
يككوكا .تككل  الالميككيت تر ككل بواسككطا \شككرص  \التككك  7مرتلككا مككد  المحيفظككا خ

طكككاا المككد  اسككطول مكك  السككييكات والاكبككيت الكك  مرككيط  تاميككؤ محككددة فككي ا
وتكككي الككك  ااالثكككك ا تلتكككمك بيلموااككك يت والماكككيييك  اتسكككم  خمالبكككيت الر ييكككيت

وتكي تسكيتك فكي تلكوث التكبكا ، مكتكي للر ييكيتالبيئيا في مو ا ي او امل كي او ط
واسككترماا  ككدكات ي بسككبب امليككيت التحلككل والت سكك  .وتككي تشككمل مرتلككا ارككواع 

فاكككككككتت –اار كككككككيض  –اكع فاكككككككتت الشكككككككو  –الر ييكككككككيت خال ميمكككككككا المرمليكككككككا 
لااكككككويا والماكككككيج والبتسكككككت  واتكككككك مالوريت كككككي الكككككوك  والمكككككواد ا االمستشككككك ييت

البكككيت الككك  اسكككترداك طكي ككا الطمكككك الاكككحي و كككد . و كككد تلاكككي باككض الموريكتككي
يسككتردك الحككك  الوسككيلا للككترلص مكك  الر ييككيت الاككلبا .وفككي اللتككي الحككيلتي  ا 
 يتك االتماك بيلتاليميت المطلوبا لطكي ا الامل الاحيحا في المالبيت البلديا .

 WASTEوا تواكككككككد فكككككككي المحيفظكككككككا اي مايمكككككككل لتكككككككدويك المرل كككككككيت
RECYCLING   دام ي .واايدة استر 
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 ا3ادول خ
 9077ااداد المردومي  بكفؤ ال ميما وادد الايملي  في الترظيا في المحيفظا لايك 

إاداد   سك البلديا ت
 المحتت

إاداد السالي  
المردومي  
 بكفؤ ال ميما

ادد 
الايملي  في 
ردما 
 الترظي يت

المادل اليومي 
ل اتت ال ميما 
 لل كد الواحد خركا

إاداد امليا 
 يماكفؤ ال م

 يومييً  7200 272 992199 27 الالوت 7
 يومييً  7200 972 30920 79 الحي 9
 يومييً  7200 979 73393 99 الاويكة 2
 يومييً  7200 792 70772 90 الراميريا 2
 يومييً  7200 739 23329 97 الاميميا 7
 يومييً  7200 21 7279 3 بدكة 3
 يومييً  7900 701 93000  الح كيا 1
 يومييً  7900 32 72777 3 ياالمبيد 9
 يومييً  7900 37 9000 2 الموف يا 2
 يومييً  7900 29 1370  ااحكاك 70
 يومييً  7900 32 70727 1 واسط 77
 يومييً  7900 23 2222  ااي  79
 يومييً  7900 79 2739 3 شي  ساد 72
 يومييً  7900 92 7997 2 البشيئك 72
 يومييً  7900 21 2997 9 الشحيميا 77
 يومييً  7900 2 200  مكبيطيا 73
 يومييً  7900 92 9290  الدبوري 71

 --------- -------- 9207 723322  الماموع
 .9077 سك الر يييت. مديكيا بلدييت محيفظا واسط. المادك:
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اا  الميكككككا الر ييكككككيت وااكككككداد الاكككككيملي  فكككككي مكككككد  3ويتحكككككظ الككككك  الاكككككدول خ
ال تحتكل مديركا الالكوت المكالكم ااول فكي الميكا ، المحيفظكا تتريسكب مكؤ ااكداد السكالي 

ولل  بياتبكيك ا  الميكا الر ييكيت ، بيرمي تحتل مديرا مكبيطيا المكالم ااريك، الر يييت
وتكو االك  ، رككاك 7200- 7900اليوميا للمكواط  الواحكد فكي المحيفظكا يتككاوح بكي  

بخ اليلكككوركاك مككك  الماكككدل الكككلي حددتككك  وماكة البلكككدييت واإلشكككتيل الايمكككا والكككلي ي كككدك 
واحد يومييا لالكل شكرص مك  سكالي  المديركا . تكل  الالميكيت مك  الر ييكيت التكي تامكؤ 
يوميي م  شكواكع مكد  المحيفظكا تر كل بواسكطا سكييكات واكبكيت مرتل كا اإلحاكيك الك  

 -  1  -مالبيت الطمك الاحي المواودة في اطكاا مد  المحيفظا .احظ ادول  
 ي مواف يت بيئيا وباا ي ريك رظيميا .وتل  المالبيت باا ي رظيميا وفي 

اداد الايملي  في ي 1ادول خ ا بموا ؤ الطمك الاحي الرظيميا وريك الرظيميا واه
 9077لايك

 البلديا ت

إاداد 
موا ؤ 
الطمك 
الاحي 
 الرظيميا

إاداد موا ؤ 
الطمك الاحي 
 ريك الرظيميا

إاداد 
الايملي  
في موا ؤ 
الطمك 
 الاحي

 اداد محطيت تحويل 
 ماال مي

 7 الالوت 7
حال المو ؤ 
ال  المواف ا 
 البيئيا .

--- 

ا في 2خ
مو ؤ 
 الرظيميا

ا في 2خ
المحطا 
 الوسطيا

 ا رظيميا 7خ 
ا ريك  7خ

 رظيميا

 --- 7 ---حال المو ؤ  7 الاويكة 9
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ال  المواف ا 
 البيئيا .

 7 الحي 2

في ارتظيك 
مواف ا مديكيا 
المواكد الميئيا  
لالو  المو ؤ 
مشمول 

 اتح .بياست

7 --- --- 

 --- 7 7 كفض المو ؤ . --- الراميريا 2

في ارتظيك  7 الاميميا 7
 --- 7 7 مواف ا البيئيا .

 7 بدكة 3
حال المو ؤ 
ال  المواف ا 
 البيئيا .

7 --- --- 

 7 الح كيا 1
حال المو ؤ 
ال  المواف ا 
 البيئيا .

--- --- --- 

 7 المبيديا 9
حال المو ؤ 
ال  المواف ا 

 لبيئيا .ا
--- --- 7 

 --- مشتك  مؤ بلديا الحي 7 الموف يا 2

شي   70
في ارتظيك  7 ساد

 --- --- --- مواف ا البيئا  .

 7 --- ---حال المو ؤ  7 واسط 77
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ال  المواف ا 
 البيئيا  .

 --- ااحكاك 79

كفض المو ؤ 
م   بل شكالا 
ااستالشيفيت 
 الر طيا  .

7 --- --- 

  الحيال  7 ااي  72
 7 --- --- .المواف ا البيئيا

 7 الشحيميا 72

طلبت مديكيا 
بيئا واسط 
تاديد 
 المواف يت .

--- 7 7 

 --- مشتك  مؤ بلديا الحي 7 البشيئك 77
 --- مشتك  مؤ بلديا بدكة 7 مكبيطيا 73

 --- الدبوري 71
تك م يتحا 
مديكيا مكااا 
 واسط .

7 --- --- 

 .9077،  سك الر يييت، اسطمديكيا بلدييت محيفظا و  المادك:
 –الحكككي خ ويتحكككظ مككك  الاكككدول ا  الالثيكككك مككك  المالبكككيت فكككي مكككد  المحيفظكككا

ا ريككك رظيميككا وريككك مطيب ككا الشككحيميا –مكبيطيككا  –البشككيئك  –الاميميككا –الراميريككا 
للماكيييك البيئيكا المواكواا مك   بكل وماكة البيئككا الاكا يكا.  ومك  المشكيالل التكي توااكك  

 –ييككيت الاككلبا ور ل ككي الكك  المالبككيت تككي  لككا التراياككيت الميليككا امليككا امككؤ الر 
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فاكت اك   لكا السكييكات المرااكا لر كل الر ييكيت و لكا واكي  –ا  9يرظك ادول خ 
 المواط  وااا تايور  مؤ ااا مة البلديا والايملي  ال  امؤ الر يييت .

 ا 9072– 9070ا المبيلت الترميريا السرويا لردميت الترظيا للسروات خ9ادولخ

  سك البلديا ت
9070 
المبلت 
 بآاا

9077 
 المبلت بآاا

9079 
 المبلت بآاا

9072 
 المبلت بآاا

9072 
 المبلت بآاا

 2799320 1371900 3297000 7271170 2972900 الالوت 7
 7023900 932000 190000 300000 290000 الحي 9
 9012300 7199000 7220000 7900000 230000 الاويكة 2
 7297130 7702900 292000 110000 373000 الراميريا 2
 22000 23000 20000 97000 90000 بدكة 7
 7023900 932000 190000 300000 290000 الاميميا 3
 227229 113730 323900 722000 227900 المبيديا 1
 719900 722000 790000 700000 90000 الموف يا 9
 779213 729290 770200 29000 12300 واسط 2
 792300 709000 20000 17000 30000 الح كيا 70
 779200 229000 230000 200000 920000 شي  ساد 77
 722292 772790 22300 92000 33200 ااحكاك 79
 272232 219190 277300 932000 970200 ااي  72
 727323 779090 29200 99000 37300 البشيئك 72
 719900 722000 790000 700000 90000 الشحيميا 77
 727932 739190 727300 772000 20200 مكبيطيا 73
 729179 779293.1 22707.3 99799 --- الدبوري 71

 71933799 72999303.1 79270707.3 70229229 9901900 الماموع
 في محيفظا واسط.9077-9070رطا ترميا اا يليك. المادك:

يليكا ل طكيع الترظيكا فكي مكد  المحيفظكا لل تككة ويتحظ ال  التراياكيت الم
تي  لت ي واكدك ال ييت كي للر كوض ب طكيع الترظيكا .المكي يتحكظ ا   9072 – 9070

 الترايايت تتريسب مؤ ااداد السالي  في مد  المحيفظا ودكاا تاريا البلديا .
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المرل ككككيت الاككككريايا :تاككككد المرل ككككيت الاككككريايا مكككك  ارطككككك ارككككواع الر ييككككيت  -ج
وللكككك  احتككككوا  بااكككك ي الكككك  المرل ككككيت الاليمييويككككا السككككيما . وفككككي  ،الاككككلبا

محيفظككككا واسككككط تاتبككككك شكككككالا واسككككط الايمككككا للاككككريايت الرسككككيايا مكككك  اتككككك 
الماكككيرؤ التكككي تسكككبب الالثيكككك مككك  الر ييكككيت والكككدري  الكككلي يلكككوث التكبكككا فككككي 

إايفا ال  مايمل التيم السيئل ومامل اسطواريت ، مريط  المحيفظا المرتل ا
المككي تسككيتك مايمككل الطككيبو  فككي مككد  الحككي والالككوت ، فككي مديرككا الالككوت التككيم

 والراميريا في تلوث التكبا في المريط  المحيطا ب ي.
 7الماككيد  الث يلككا :وتككي ماككيد  تتوااككد فككي ال شكككة ااكاككيا وتميككد الثيفت ككي اكك   -د

، ول ككي دوك م ككك فككي حيككية ااحيككي  وفايلييت ككي البييلوايككا المرتل ككا، 9سككك\ركككاك 
والل ككككي لات فيئككككدة للحيككككية ارككككدمي تالككككو  ، اليلحديككككد والمرتريككككم والمركككك  والرحككككيس

اا ا  رطوكت ككي الكك  البيئككا تتمثككل فككي اككدك ، اككم  التكااليككم الواطئككا الم بولككا
اماليريككا ت سككر ي بواسككطا البالتكيككي والالميككيت الطبيايككا ااركككى .واارطككك مكك  

يككيدة رطوكت ككي الكك  وم ، للكك  تككو تكاالم ككي فككي ارسككاا واااككي  الاليئرككيت الحيككا
الاككحا بمكككوك السككري  .ولككباض الماككيد  الث يلككا رككواص اشككايايا مثككل المركك  
واليوكاريوك .و د تتوااد مثكل تكل  الارياكك المشكاا فكي ال شككة ااكاكيا وترت كل 
مؤ املييت لتدرل ال  اسك الربيتيت والحيواريت مك  ركتل الحشكيئش والالكا 

 ك اارسي  .ومر ي ترتشك ال  اس –وحيواريت الكاي 
 مظاهر تلوث التربة: -3

ويتحظ ا  تري  مظيتك اديدة لتلوث التكبكا مر كي ااكااكي التكي ترتشكك في كي 
والتكككي بكككدات تكككمداد فكككي اليفكككا مركككيط  المحيفظكككا خيرظكككك ، الملوحكككا وظكككواتك التاكككحك

ا يتحكظ الك  الاكدول تمايكد مسكيحيت ااكااكي الميلحكا والتاكحك فكي - 2 -ادول 
. ال اليرككككت مسككككيحا ااكااككككي المتملحككككا والمتاككككحكة فيككككي  اككككي  مرككككيط  المحيفظككككا 
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وفكي مرط كا الكدايلي واكل الك  ، %17والتكي تالكو  ، دورك 722772الالوت حوالي 
% مككك  اكااكككي الريحيكككا .و الثكككك الركككيط  الاكككحكاويا 79دوركككك و كككد الوركككت  271000

% م  21دورك واليرت رسبت ي  19900ال والت ال  ، والمتكوالا في ريحيا ااي 
و ككد يالككو  سككبب لالكك  اككدك تككوفك الميككي  ل كااككي المكاايككا ولواككود ، اككي الريحيككا كا

، توك الشوياا في مرط ا ااي  واللي يتاكض لسيول  يدما م  ااكااكي اإليكاريكا
تال في باض السروات ال  مديركا الالكوت وتاكب مييت كي اركد ال ياكيريت فكي ر كك 

 دالا ا  طكي  ر ك الابيب.
 يت المتيثكة بيلملوحا والتاحك في محيفظا واسطا يبي  المسيح 2ادولخ 

الشاب  ت
 المكاايا

المسيحا 
 الالليا /دورك

مسيحا ال
المتأثكة 
بيلملوحا 
/ والتاحك
 دورك

الرسبا 
المئويا 
للمسيحيت 
المتيثكة 
 بيلملوحا

  سبيب التاحك

 الملوحا %79 20000 222322 الاويكة -7
 الملوحا %71 22091 979223 الح كيا -9
 الملوحا %7 9792 790790 لشحيمياا -2
 الملوحا %3 20929 223273 الاميميا -2
 الملوحا %92 779920 220279 الدبوري -7
 الملوحا %97 30000 979329 المبيديا -3
 الملوحا %33 919917 279917 الراميريا -1
 الملوحا %27 920229 701000 ااحكاك -9
 االملوح %17 722772 399122 الالوت -2
 الملوحا %79 271000 101000 الدايلا -70
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 %97 770722 102022 شي  ساد -77

الملوحا والمسيحيت 
الشب  ديميا وتاتمد 
في ااكوا  ال  
 سيول اامطيك

 الملوحا %70 22722 99221 الحي -79
 الملوحا %97 931200 279200 البشيئك -72
 الملوحا %79 927232 292770 الموف يا -72

 %10 972022 239279 دكةب -77

الملوحا والمسيحيت 
الشب  ديميا وتاتمد 
في ااكوا  ال  
 سيول اامطيك

 %92 970000 927223 مكبيطيا -73

الملوحا والمسيحيت 
الشب  ديميا وتاتمد 
في ااكوا  ال  
 سيول اامطيك

 %21 199000 129990 ااي  -71

الملوحا والمسيحيت 
الشب  ديميا وتاتمد 

ا  ال  في ااكو 
 سيول اامطيك

 .9077المادك: مديكيا مكااا واسط /شابا التكبا والميي .
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 االستنتاجات والتوصيات:
يمال  ا  راؤ اتك ، م  رتل دكاسا التلوث البيئي في مريط  محيفظا واسط

 ااسترتيايت التي توال الي ي البحث وتتمثل في:
 السككييكات فككي المحيفظككا وتمايككد تمايككد ماككدات التلككوث ال ككوائي بسككبب تمايككد ااككداد -7

 الاوااا التكابيا.
اكككدك االتكككماك بيلتشككككيايت البيئيكككا مككك   بكككل المكككواطري  ودوائكككك الدولكككا والمرشكككيت  -2

 الحالوميا.
 تكدي روايا الميي  السطحيا والاوفيا بسبب فتح ميي  المبيمل والمايكي والميي  -3
 الاريايا ال  ار يك دالا والتكاا والدايلا. -4
 ة التاحك وتوسؤ مسيحيت ي في مريط  المحيفظا المرتل ا.ارتشيك ظيتك  -5
وتحكول الالثيكك مر كي الك  اكااكي بكوك ريكك ، تمايد الملوحا في ااكااي المكاايا -6

 ايلحا للمكااا.
و د ا تكح البيحكث اكدة تواكييت لتككض الت ليكل مك  ظكيتكة التلكوث البيئكي فكي 

 واتم ي:، المحيفظا
مك  ااكل مركؤ دركول سكييكات ، الاميميكا والحكياالميل الطك  الحوليا في الالوت و  -7

 ولت ليل التلوث ال وائي في ي.، ال  مكاالم المد  الحمولا
بياتبيكتكككي احكككد مسكككببيت ، مايلاكككا ظكككيتكة السكككال  الاشكككوائي فكككي مكككد  المحيفظكككا -9

 في محيفظا واسط. التلوث البيئي
 مرؤ فتح ميي  المايكي او ميي  المبيمل ال  ار يك المحيفظا. -2
وماي بكككا الا كككيت  ر يككل ال كككواري  البيئيكككا والككماك اليفكككا الا كككيت بيلتاليمككيت البيئيكككا.ت -2

 المريل ا وحسب ال يرو .
 وا يما ااحمما الراكا  حول المد .، ماليفحا التاحك باليفا الطك  الممالرا -7
الككككيلتر يط والكككككش ، ااتمككككيد الطككككك  والت ريككككيت ااكوائيككككا الحديثككككا فككككي كي المككككماكع -3

اال ت ليل ال دك بيلميكي  وت ليكل الملوحكا فكي ااكااكي المكاايكا فكي م  ، وريكتي
 محيفظا واسط.
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 قائمة املصادر
 الكتب : –اوال 

 . 9009، امي ، داك الييموكي للرشك والتوميؤ، الك البيئا، حسي  الي، السادي -1
، دمشككككك ، داك  كككككيبس للطبياككككا والرشكككككك، الامككككيكة والبيئكككككا، محمكككككد الكككككدي ، سككككل يري -2

7292. 
، مرشوكات ال يئا الايما السوكيا للالتيب، الاتكافيا والبيئا، محمد محمود،  سليمي -3

 .9002، دمش 
، داك الشككو  للرشكك، المكدرل الك  الالكوك البيئيكا، يحيك ، ال احكي ، سيمح، ركايبا -4

 .9009، امي 
 ثانياً : االطاريح

لكك  ااثككيك البيئيككا لترككي ص ميككي  اار ككيك ا، ابككدالاليل اككيكي اطككيه، السككادو  .1
ايماكا ، اطكوحا دالتوكا  في ما د الترطكيط الحاككي واا ليمكي، المديرا الاكا يا

 .9077، بتداد
 المجالت: -ثالثاً 

، ت ييك روايا ميي  الككي اكم  محيفظكا واسكط، اميل رياك واركو ، ابدالكحم  -1
 .9002لسرا ، 7الادد، 99المالد، مالا الت ري

 الدوائر الحكومية : -رابعاً 

 .9009، ساتت المديكيا، وا  الاويا والمسح الملماليمديكيا اار-7
 . 9077،  سك الر يييت–مديكيا بلدييت محيفظا واسط  -9
 . 9077، ساتت ريك مرشوكة، مديكيا بيئا محيفظا واسط -2
 . 9077، شابا التكبا والميي ، مديكيا مكااا واسط -2
 . 9077 تحليل الميي  في، المرتبك، مديكيا مي  محيفظا واسط – 7
 . 9077،  سك التسايل –مديكيا مكوك محيفظا واسط  – 3
 محيفظا واسط .، 9077 – 9070رطا ترميا اا يليك  – 1
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Abstract 
Pollution of environ ment represents one of the main 

environ  population all over the world as well as the 

consumption of natural sour ces . the pollution results from the 

increase of population, the agricultural and industrial 

development ،the ove  used of sources, the lack of 

environmental planning abd adopting inconvenient ways to deal 

with the sources of pollution wasit governorate in particular 

water poll ution which cause different damages to health of 

people air pollution on the  other hand is increasing during the 

last  ten years ،besides the pollution of soil represented by the 

increasing of  (desert area).more the that the problem of (salt 

soil ،becoming salty) many of the productive agricultural areas 

have(in the province) been fruitless because of the chang In   

their use, instead they have been used for industrial or 

residential  purposes .this represents danger to the local feeding 

security in the province. The best available device to reduce the 

effect of pollution is the availblity of local administration that 

takes care of the environment matters. In addition to that it is 

necessary to adopt plans concerning environment especially the 

plans of development and re_constructing in the province. 

 


