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 في العراق مياةمصادر التلوث الصناعي لل

و  ةمياة دجل ةفي نوعي ةبعض مصادر التلوث الصناعي المؤثرمن المفيد ان تطلع على  

تشير الدراسات الى انه ال يوجد  ،طرنا العزيزقاق طوفروعها على ن هاالفرات وروافده

وصولها الى و حتى  همياةبعه العليا وان امنعند من  ةهناك ذكر للتلوث في مياة نهر دجل

 ة.بذعيتها مياة العيون والينابيع العفي نو ةالموصل تشب ةمدين

التلوث كما وانه على الرغم من ب ةموصل تظهر بوادر محسوسال ةولكن اعتبارا من مدين 

عليه الحال  مامع  ةعلى طول نهر الفرات بالمقارن ةالمتوسط ةعدد المنشات الصناعي ةقل

الى  ةاضاف ةبالغ االهمي ثما يسبب تلوي ةمن الصناعهناك يوجد  هاال ان ة،في نهر دجل

انب الغربي من شط العرب على الج ةالمتوسط ةهناك عدد اخر من المنشات الصناعيانه 

 .في المحافظة مياةو التي لها دور معنوي في تلوث مصادر ال ةالبصر ةعند مدين

 :احد اهم مصادر ذلك تلوث وذلك من خالل ما يلي ةو تكون المخلفات الصناعي

 ةوقاعدي ةو حامضي ةه من ملوثات كيميائيحتطرامو  ةمعامل الصناعات النسيجي -1 

 د تصل الىصاص التي قالو الكادميوم ر النحاسك ةو بعض العناصر الثقيل ةوعضوي

  ة.معدالت عاليبفي مواضع طرحها  ةخطر ةنسب

لياف و من طبخ اال ةناتج ةلفضالت كثير امصدرتعد صناعه القطن و الصوف  نا اكم

غرام  انتاج الف كيلو نا ة. القلوي ةو تكون هذه الفضالت عالي ةالنشاء من االقمش ةازال

كيلو غرام  600الى  300كيلو غرام من الشوائب و  1500الى  ةدي عادؤي من الصوف

من الغرام لكل لتر من المتطلب الحيوي  200مع ما مجموعه  ةكيمياويات مختلفمن 

  .لالكسجين

من  ةو ماتطرح ةوت و االلبان و المشروبات الغازيو الزي ةاعات الغذائيمل الصنامع -2

 ةو مواد صابوني ةوالقلوي ةو االمالح و المواد الحمضي ةمن المواد السكري ةتراكيز عالي

 ةصناع ةو خاص ةتكون مصحوبه بفضالت هائل ةداان هذه الصناعات ع ة،مختلف

واها العالي من المواد منتجات االلبان و اللحوم و تكرير سكر البنجر و يسبب محت

 .مياةوب االكسجين عندما تصل الى النض ةالعضوي
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ود و من مخلفات الجل ةو ماتطرحو السجائر  المطاط و ةمعامل الصناعات الجلدي -3

 ةومواد كيميائي ةو معدات ثقيل ةمركز ةو مواد قلوي ةامالح و احماض و بقايا عضوي

  ة.مختلف

متطلب حيوي لالكسجين ذات  هذه المصانع تطرح فضالتهاائن دلالمطاط و ال ةاعصن -4

 ةكريه ةمن هذه المصانع ذات طعم ورائح ةمياة المطروحتكون الما  ، وغالباجدا ةعالي

 .اخرى ةو مركبات عضوي ةو تنتج فضالت هيدروكربونيكما 

و  ةروكيميائيو الكبريت و الغاز السائل و الصناعات البت ةمعامل الصناعات النفطي -5 

 ةالثقيلو بعض الزيوت  ةدروكربونات و امالح و بقايا نفطيهيو من حوامض  حةتطرا م

الى  ةو تكون الفينوالت من ابرزها اضاف ةتراكيب معقد ة ذاتو فضالت كيميائي

  .االخرى ةالهيدروجين و المركبات الكيميائيالرصاص و كبريتيد 

وال  ةعضوي ةطبيعذات ملوثات  من حةتطراو م ةالكهربائي ةمحطات توليد القو -6

و  ةالمائي ةو ما لها من مخاطر على الحيا ةمياة الساخنالى ال ةو امالح اضاف ةعضوي

في المراجل و المكثفات  ةالمتولد ةالحراري ةالطاق ثلثير الدراسات الى ان ما يعادل تشي

و  ةوثات الكيميائيالملة بتكون محمل ةالتبريد و عاد ةمن عملي ةمياة المتخلفتطرح مع ال

 ة.الحيوي

ملوثات الماء و تج هذه الصناعات قدرا كبيرا من تن ،به ةالورق و الصناعات المرتبط -7

سيليلوز و الياف ال ةو رقاقات الخشب المتناثر ةيميائيتكون الملوثات خليط من مركبات ك

  ة.فضل ةمادمن الخشب الداخل الى المصانع ك %50حيث يلفظ حوالي 

و  ةو الكهربائي ةااللمنيوم و الصناعات الميكانيكيالحديد و ك ،ةمعامل الصناعات الثقيل 8

و كميات  ةالعالق المواد من ةعالي ةاحتوائها على نسبب فتتص ةمياة تالفمن  حةتطرام

 .من اكاسيد الحديد ةكبير

ن حمام الفوالذ صهر و مالمن غسل غازات فرن  ةتنتج مصانع الفوالذ ماء فضل

 ياتلووق ستحتوي فينوالت و حجر كل ةيضي و تميل هذه الفضالت ان تكون حمضالحام

 .في الماء ةعالق ةعديد ةو زيوت و قشور الطحن و مواد صلب
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و حوامض  يةتطرح ملوثات كيميائ ،دةو االسم ةالكيميائي ةامل الصناعات الدوائيمع 9

االمونيا  ةخاص ةو بصف ةلتركيز العالي من االمالح المغذيالى ا ةاضاف ةوقواعد مختلف

  ة.المواد الكيميائيسفات وغيرها من والنترات و اليوريا و الفو

مثل الهيدروكربونات  ةللبيئ ةملوث ةفضالت عديد ةكمال طرح الصناعات الكيميائي

 و امالح و مركبات فينولية ومركبات ةقلويات و سيانيدات مع عناصر ثقيلوحوامض و 

 .و غيرها ةكبريت و كربونات مهلجن

 العوامل التي تتحكم بالتلوث النهري 

التصريف و  ةكمي ،هي بثالث متغيرات ةظروف التلوث في الوسط النهر محكوم تكون

كل ما كان  ةكلما كانت قيم هذه المتغيرات عالي ،تصريفه ةمياة النهر و سرعمنسوب 

خالل  من ةسط النهري عاليللو ةالذاتي ةتنقيال ةلتخفيف عالي و تكون بذلك عمليامعامل 

 ةالمواد العالق مكاو منع تر ةجيد ةير تهويو توف ةحصول مسجل الفضالت المطروح

ي الى تخفيف تركيز المواد التي تؤد ةالمائي ةتلتكا الى البحر الذي يتصف بكبر ونقله

من الملوثات مع عدم  ةمياة العذبال ةمنها و بهذا يتم تخليص بيئ ةالسام ةو خاص ةالملوث

تراكم  ةعند المصب نتيج ةوخاص ةالبحري ةاالضرار الممكن حصولها الى البيئاغفال 

سان و الطيور و ها من االنو على مستهلك ةالسمكي ةهذه الملوثات وتاثيرها على الثرو

 .الحيوانات االخرى

 

 

 

 

 


