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 مقدمة 
تعددد مياهددبر معددل  ببمددم ثرهعددا مددة ل ىددا ميالهددبب بتدد  شددله م من  عاانتدد  م دد بي ب  مدد  م  ددب   
وحهدةم   و رددبل ويددة  ولددةه مياهددبر ين دددمذ ميالهددبب وادعب ميالقهقددة  ميعتاهددة مي بعنددة  اددب  دد  بته ددب 

 مصم ميالهبب مبء) ولعتنب م  ميابء  م  ا حا (. ميقلم  مي ليم م 
وي    ع رب م   ب  وىعبيهبته ميهةمهة  ىب   اهبل  رهلب م  مياهبر ينم ثلح دب  اهدبر رهدل صدبيالة 
يالشن الك  ، ىا مبيلتق بتهه عبياهبر ميعبهمة   ويتنات  م  اعر مياهبر ينم م شبء  در ة ميردل  

  م  م ة بل  اعب مياهبر  م   دةمبب  ومه لوعدبل ع دلبة  ميرالا ينجاهعه ب  ومعبيجن ب يتنات
 عالهث  يالدث  تالتم يتاةمه ميعضةية   وتالةي ب مي   ةمتج   تش م خللم  بت  م   ب  .

وتعد مياهبر ميعبهمة ومحددب مد  م شدربل ميلبه دهة وممء تتدةث مهدبر   دل هيدبي  خرةصدب بندد مردره  
ميعبهمة يادينة عغدمه ىدا  دللاب  ميشدلاا ميانا دم ىدا  حهث تقع ماللبل مينرفهة ميلبه ة  يتاهبر

 ماللبل ميلشناهة 
 

 مش تة ميرالث
تعد مش تة تتةث مياهبر ومحدب م  مياشب م مينا تعب ا من ب ميرشلية منع مي ةمب ميردنببهة  ومينقدد  
مين تددة جا ميددعث حدددث ىددا ميعددبيم  وميددعث مه  ميدد  باتهددبل مشددلم  ومشددعة ىددا مياهددبر ميرددبيالة 

ل  وميدددلث وم شدددنادممبل م خدددل  وميندددا ت دددة  عاجات دددب  مهدددبر ميردددل  ميردددالا )مياهدددبر يتشدددل 
 ميعبهمة(

ام تةلد بالاة م ب هة عه  بدده مي د ب  و اهدة مهدبر ميردل  ميردالا ومي ةمل ميعث يللح  ف ه 
 ىا منلقة ميدممشة وتب هلاب بت  تتةث مهبر   ل هيبي .
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 ىلضهة ميرالث 

م  تف هل مينربي  ميا ب ا ي اهة  مياهدبر ميةمصدتة ميد  لضهة ميرالث م  خالل ت بول ميرالث ترل  ى
ماللبل مينرفهة ميلبه ة ىا ميلشناهة يلترط ععده مي  ب  ىا منلقة ميدممشة  ععالادة ت دببد بتد  

 تالديد  ظا ب ميا ب هة .
 

 حدوه منلقة ميدممشة 
يندا تقدة  ماللدبل ميلشدناهة ميقلببدبل م مععدة متنالده منلقة ميدممشدة  عبيانلقدة ميندا تا دم حددوه 

 (. 1)خليلة مام م  مدينة عغدمه  ميشلاا عنةشعبت ب  عادمن ب  ومينا تقع ضا  ميشلل 
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 مرلم ميدممشة 

يا م مينتةث ميعث محد ه ترلي  مياهبر ميعبهمة مي  مهبر   ل هيدبي  م ردل ت ديدد يترهادة ميندا تالدهط  
 نهجدة مينتدةث مو تدب ل ميعممبدة ىدا ميانلقدة  م م مدب عانلقة ميدممشدة ىدا ضدةء م عددم  ميردهد مو اتنده 

 بلىنب م  ابته  ميفعبيهنه  تا ال  م يدخم ميلبه ا  ىلمه منلقة ميدممشة
 
 
 
 
  
 ختفهة تبمياهة  مياهبر ميعبهمة  

 دددب  مشدددنادم  ميااتفدددبل ميرشدددلية وميالهةم هدددة   دددابه يتاالبصدددهم  وتعدددةي  يتنلعدددة بددد  مشدددننفب  
ببة ىدا م  مندة ميقديادة ىدا مندبثق ميرده   وععد  مندبثق مشدهب   ادب م  اندبك مغعيبت ب   مابمشة  

ميعديدددد مددد  ميشدددةماد وم هيدددة ميندددا تشدددهل ميددد  ولدددةه مدددب يعدددل  عادددعمم  مياجدددبمث ىدددا مياب هدددب بدددب  
 ددة  مهخددبل منظةمددة مياجددبمث ميدد  مياددد   مهل ميلررددة ىددا 1650، وىددا مشدد نتندم بددب   1531

ىددددا موومعددددب  ععددددد صدددددوم تقليددددل ميتجنددددة ميعبياهددددة حددددةل ثددددلح تةشددددهع مددددعمم   مياجددددبمث خرةصددددب 
 ميفضالل.

وم  انب ينضه  م  ميدمىع م شبشا ىا ميردميدة مد  وممء مشدنادم  مياهدبر ميعبهمدة ادة ميالدد مد      
، ومدددع حتدددةل ميقدددل  مينبشدددع بشدددل رددددل مدددعمم  مياجدددبمث ميلليقدددة ميا تددد  ياعبيجدددة مهدددبر مينتدددةث

ل اعر مياابمشة مااهن دب  شدببة مشدنادمم ب مد  اردم مياندبثق ميرل  ميرالا وعنقد  ميةاذ ىقد
مي  نهة و  رعبث ميلومبه ومياة  م  مشن الك مالبصهم را ملرةخة تلو  ع دعب مياهدبر  مادب ادد 

  1يتق مضلممم صالهة خلهلب
وىا مدينة عغدمه مينا  ب ذ تفنقل مي   ر بل ميرل  ميرالا حند  عددء م شدبءاب ىدا مننرد     

ضا وميندا تةشدعذ ىدا ممنددمهاب بتد  اددم  رهدل مد  محهدبء مديندة عغددمه ،  دعي  يتعيدبهب ميقل  مياب
مي ددد ب هة مي ببتدددة ميندددا حدددد ذ ىدددا مديندددة عغددددمه ،وعبيندددبيا  يدددبهب  اهدددة مياهدددبر مياللوحدددة ىدددا ادددعب 
ميشر بل وميعث م ل عبي دتب بتد  تقدبه  ماللدبل مينردفهة ىه دب مادب مه  ميد  ثدلح  اهدبل  رهدلب 

                                                           

. 
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ر ميدد  م   ددبم مينددا تقددع بته ددب ومن ددب   ددل هيددبي  ميددعث تقددع بتهدده ماللددبل ميلشددناهة مدد  اددعب مياهددب
 م مععة.

 
وم  انب ينضه ميدوم مينبمياا ميعث ملل عه مشبيهب مشنادم  مياهبر مياعبيجدة يتردل  ميردالا   

و اهبتده وصدة  ميد  ميةادذ ميالدبيا  وميدوم ميعث محنتنده ىدا  دم ملحتدة تبمياهدة ح دب م شدنادم 
 .ث تجتذ ىهه مااهة اعب مينقنهة ىا مي نفبهب م  اعر مياهبر ميع
 

 م ح بس عبياش تة 
يقددد  ادد  مةضددة  معبيجددة مهددبر ميرددل  ميرددالا ومبددبهب مشددنادم  مياهددبر ميرددبيالة مانابمددب         

 رهددلم خددالل ميعقددةه م خهددلب ويعددةه شددرب  يدد   ددم مشددتفنب ميدد  ميددنق  ىددا مياددةممه مياببهددة ميعععددة 
ميالدددد مددد  م مدددلمن يدددعي  تعنرددل مياعبيجدددة ميان بمتدددة ياهدددبر ميردددل  ميردددالا معبيجدددة مضددبىة ميددد  

  2 مالباة م  حهث ميجةهب  ومين تفة باتهة ضلومية  عد م  تالقهق ب
مي  مندل م عدب  335وتا م اعر مياش تة بببقب  رهلم ىا منلقة ميدممشة حهث يرم حةميا      

اهة ومد   دم تردب ىدا   دل هيدبي  هو  يث ت ليدل وتالدذ مد  مياهدبر ميعبهمدة يةمهدب ميد  منلقدة ميلشدن
 3 م ظبم مي  ب  

ويقددةل مياددعمم   ددليم برددبس ميجرددةمث واددة يشددل عهدددر ميدد  هومم مدد  مياهددبر ميننندده ميلمبالددة مينددا       
ترددب ىددا مين ددل تالددذ  ةمىددع منعيدده م  ميعممبدده انددب اددا مردددم ميدددخم ميةحهددد يتعببتدده ومضددب  م  

لو  ظدد   ددبثا مين ددل عدده  ميااللددة مينددا  تعاددم ومين ددل مياتددةث ويننبببتدده ت دد   بتدد 35حددةميا 
 4 عفبمغ ميررل م  ن بء م  ميا بية

اردم  2003م ندبء ميالدلل بدب   مصدهرذ ميااللدة ميدراله ىا وبت  رلمم ميعديد م  ميرن  مينالنهه    
 م  تنعلن مي  مي لاة عجاهع مالنةيبت ب .

شدالث  م  ميااللدة ميندا  دهدل ىدا مي دنهنبل مد  ويقةل مديل ميااللدة ميا نددس ميدبن  عادب  مي
ميقل  ميابضا يم ت   تعام ع بمم ثبان ب ارم ميالدلل بنددمب  دب  ميا ندشدة  وميفنهدة  يةمل دة  
صعةعبل ىا ميردهب ة وتجديدد مياعددمل ومينجعاهدعمل ويضده  ميشدالث حند  يدة مشدنلعنب مشدنعبهب 

  ي دة   بىهدب مةضدالب م  ميااللدة تنتقد  مي  منل م عب ( يةيب ىدب  ادعم يد175ثباننب م شبشهة )
 5  ضع  اعر مي اهة وعبينبيا ىب  ب ملراة بت  تالةيم مياهبر رهل ميا لمب مي  مين ل
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( يا   تقديل مقدمم مي بم دة ميندا حتدذ عن دل هيدبي  وم  شدلة م انردبهية حةيده  1وم  ميش م ) 
ب ماللدبل مينردفهة ميلبه دهة تردم وخبصة بند مرره  حهث م  م  ل م  ضدع  مي اهدة ميندا تنتقباد

ميه دب ماددب يددةهث ميدد  باتهددة ثلح ددب  ميدد  مين ددل مرب ددلب ، اددعم ىددا حبيددة م  ميااللددبل تعاددم ع بمددم 
لعدم 2003ثبان ب ميننبلهة ي د  باتهدة تقدبه  ميااللدبل وميناليدب ميدعث حددث ي دب معدب  حدلل 

 من ب  ره مشتةية واة مب  مه ميله  عتة.
 

 مياهبر ميعبهمة
د عبياهددبر ميعبهمددة مياهددبر مينددا شددرق مشددنادمم ب  مو مينبتجددة مدد  مينجاعددبل مي دد نهة مو يقردد      

وتشددام مياهددبر مينبتجددة بدد  مينشددب  ميرددنببا   6 ميردنببهة ومينددا تالنددةث  بتدد  مددةمه معمعددة  وببيقدة 
 وميرشلث .

 
 مربهم مياهبر ميعبهمة

 مياهبر ميعبهمة ميانعيهة  -1
ختدددهط مددد  مياهدددبر ومينفبيدددبل مينبتجدددة بددد  م  شدددلة ردددا  تن دددة  مياهدددبر ميعبهمدددة ميانعيهدددة مددد 

ميردنببهة ، م   اهددة تل هددع اددعر مياهدبر تعناددد بتدد   اهددة مياهددبر ميعععدة مينددا ي ددن ت  ب  ددم ىددله 
 ىا ميهة  ميةمحد م  خالل م شنعاب ل ميانعيهة ومياانتفة .
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 مياهبر ميعبهمة ميرنببهة  -2
بدددد  م شددددنعاب ل ميرددددنببهة مياانتفددددة   نهجددددة اددددا  اهددددة مياهددددبر ميرددددنببهة مياتة ددددة مينبتجددددة 

يتعاتهددبل م  نبلهددة وتعناددد بتدد  حجددم مينرددبمي  و ددة  مياتة ددبل مياللوحددة وتلم هعاددب ومينددا 
 تالنةث ح ب مياردم بت  مةمه  هاهببهة خلهلب.

 مياهبر ميعبهمة ميعممبهة -3
م مددالح ميانلم ادددة و عنددا ع ددب مهدددبر ميرددعل ميعممبددا ، م  ي دددد  ميرددعل ميددد  تاتدده  مينلعددة مددد  

ح ددب مياةمشددم ميعممبهددة و اهددبل ميددلث ، وتنددب ل اددعر مياهددبر ععةممددم  وينغهددل ترددلي  ميارددب ل
 7  مشتةل ميرعل و ة  م شادب وثرهعة م من

 
 معبلة مياهبر ميعبهمة

يقرددد ع ددب مجاددة  ميفعبيهددبل مينددا تجددلث يغددلن تافهدد  تلم هددع مياددةمه مياتة ددة وميعضددةية ىددا 
يغدددلن ميالردددةل بتددد  مهدددبر معبيجدددة عدملدددة معهندددة مددد  ميردددالحهة يغدددلن معددده    مياهدددبر ميعبهمدددة

وتانتددد  هملدددة مياعبيجدددة  ترعدددب يا دددنة  تدددلهث  ةبهدددة مياهدددبر ميعبهمدددة ،ىضدددال بددد  ميا دددنة  
 ميالتةل م  تلتفع  ةبهة اعب مياهبر  ميهه.

ب ،مو ويعناددد مخنهددبم باتهددة مياعبيجددة بتدد  خرددبب  مياهددبر ميعبهمددة يث  دد م مينتددةث ىه دد   
 8  بت  منلتربل  ةبهة مياهبر ميابملة وتلم هع مياةمه مي بمة

وتبتا باتهدة مينل هدل يتقضدبء بتد  م حهدبء ميداهقدة  ىدا   بيدة ملمحدم مياعبيجدة  وتنضدا  ادعب 
 ميالمحم :

مياعبيجة مينا هدية : وينضا  باتهة بعل مياةمه مي رهلب يغلن حابية مل دعب ميااللدة مد   -1
مدد  مياددةمه ميعضددةية ميقبعتددة يتنالتددم مضددبىة  %7ميعاتهددة مدد  م ميددة  م   دددمه وتا دد  اددعر

 م  مياةمه ميعبيقة.%11مي  
مياعبيجة م ويهة : رلن اعب مياعبيجة م مية ميادةمه ميعضدةية وميادةمه ميردترة ردا ميعضدةية  -2

مد  ميادةمه  %43ميقبعتة يتفرم م  خالل باتهة مينلشهب وم    اعر ميعاتهة م  م ميدة  
 م  مياةمه ميعبيقة.%60يقبعتة يتنالتم مضبىة مي  ميعضةية م

ميعبيجة مي ب ةية: تنضا  اعب ميعاتهة باتهة تالةيم محهببا يتاةمه ميعضةية ميد   ندم حهةيدة  -3
 ب  ثليق مينلشهب ىا حةن مينلشهب مي ب ةث .
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مياعبلددة ميانقدمددة : يددنم تلرهددق اددعر ميالحتددة مدد  مياعبيجددة بندددمب ت ددة  انددبك حبلددة ميدد   -4
ل هددل ببيهدددة   ميددة مياتة دددبل مينددا   يا دد  م مين دددب عددبيلل  مينقتهديدددة مي ددبعقة وادددا باتهددة ت

 9  ميننلوله  وميف فةم ومياةمه ميعضةية وميرترة

5-  

 
(   ددرة م ميددة ععدد  مياتة ددبل  مياةلددةهب ىددا وتربين ددب ىددا مهددبر ميرددل   2ويةضدده ميشدد م ) 

م   ددرة م يدة م و  ددجه  مي هاددة ميردالا مدد  خدالل ثددل  مياعبيجدة  م ويهددة ومي ب ةيدة حهددث تقد
عبيجة مي ب ةية ضع  مبيا ته ىا مياعبيجة م ويهة  ويا م م  ل م  ضع  عبين درة احهةث ىا مي

ىددب    ددرة م مين ددب عبين ددرة يتاعبيجددة م ويهددة يالو  ددجه  مي هاهددبوث  م  مياددةمه ميعبيقددة وميرددترة 
 عبين رة يتاعبيجة مي ب ةية .%91ينعهمه مي  %63تا م 
 ددم مياددةمه ميقتةيددة  مياددةمه م اددم معبيجددة عبين ددرة يلليقنددا مياعبيجددة م ويهددة ومي ب ةيددة حهددث وتا

 %38تا م بت  مينةميا   %و 
ممددب مبتدد  مددب يا دد  م ميندده مدد  مياددةمه عبين ددرة يلددل  مياعبيجددة م ويهددة ومي ب ةيددة ى ددا عبين ددرة 

ضددةث  مضددبىة ميدد  ميددداة  يالو  ددجه  مي هاددة حهددةث ومياددةمه ميعبيقددة ميرددترة  ومي لعددة  ميع
 وميعيةل ومياةمه ميع لب 

م  انب   نقلء  م  مياةمه ميردترة ومي رهدلب  وميعبيقدة يا د  ميدنات  من دب بد  ثليدق مياعبيجدة       
م ويهة ومي ب ةية  وعبينبيا تاته  اعر مياهبر ميعبهمة م  ميجعء م  رل مد  متة بت دب  اردم ثلح دب ميد  
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ينجنب بد  تتة ه عدملة  رهلب خبصدة م  ثدلح ادعر مياهدبر يدنم ىدا ميجدعء  مهبر   ل هيبي    الد مام
م شفم م  مين دل وميدعث ت دة   اهدة مينردلي  يتن دل ىه دب اتهتدة مضدبىة ميد  م  مين دل يعدب ا مد  اتدة 

(  يا دد   1.    ومدد  ميجدددول ماددم ) مياهددبر ميةمصددتة  نهجددة مةلددة ميجفددب  ومياشددبميع مياقبمددة بتهدده
 . 1967ي نة  25ل ميجديدب ينظب  صهب ة م   بم م  مينتةث مام مالحظة  مياالدهم

 1967لسنة  25( المحددات الجديدة لنظام صيانة األنهار من التلوث رقم   1  جدول ) 

 المادة
التركيز في المصادر المائية ) األنهار ( بشكل 

 ( 1-طبيعي ويمثل ) أ
التركيز في المياه المصرفة إلى 

 ( 1-المصدر المائي ويمثل ) ب
 - طبيعي اللون
 درجة مئوية 35اقل من  - الحرارة

TSS 60 - األمالح العالقة 
pH 9.5 – 6 8.5 – 6.5 الرقم الهيدروجيني 

 - 5اكثر من  األوكسجين المذاب
BOD  40اقل من  5اقل من 
COD -  100اقل من 

 CN 0.02 0.05-السيانيد 
 5 أو اكثر حسب ما موجود طبيعيا في المصدر F 0.2 -الفلور 
 600 أو اكثر Cl 200 -الكلوريد 

 0.05 – 0.01 0.005 فينول
 400 أو اكثر 4SO 200 2-كبريتات 
 3NO 15 50 -النترات 

 PO4 0.4 3الفوسفات 
 - NH4 1األمونيوم 

 Pb 0.05 0.1الرصاص 
 As 0.05 0.05الزرنيخ 
 Cu 0.05 0.2النحاس 
 Ni 0.1 0.2النيكل 

 Se 0.01 0.05السيلنيوم 
 Hg 0.001 0.005الزئبق 

 Cd 0.005 0.01الكادميوم 
 Zn 0.5 2الخارصين 
 Cr 0.05 0.1الكروم 
 Al 0.1 5األلمنيوم 
 Ba 1 4باريوم 
 B 1 1بورون 
 Co 0.05 0.5كوبلت 
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 Fe 0.3 2حديد 
 Mn 0.1 0.5منغنيز 
 Ag 0.01 0.05 فضة

  25، ص 1998وزارة الصحة ، " التشريعات البيئية " ، مركز حماية وتحسين البيئة ،   المصدر: 
 
 مينربي  ميا ب ا ي اهة مياهبر  ميةمصتة مي  ماللبل ميلشناهة      
( ميندددا تظ دددل مينردددبي  ميا دددب ا ي اهدددة مياهدددبر ميةمصدددتة ميددد   ماللدددبل  2يظ دددل مددد  مياليلدددة )      
ناهة ىا منلقة ميدممشة  مينا ت شد  بد  و دةم  متدب م ااهدة ميالتقدة ميد الث  ميندا صدنفذ ميلش

بتددد  مشدددبس تقنهدددة ميةشدددهط ) مين دددلمم ميااهندددا مياندددلم م ( تربيندددب م ب هدددب  ومضدددالب ىدددا حجدددم مياهدددبر 
ميةمصتة مي  ماللبل ميلشناهة م  منلقة ميدممشدة ، حهدث  جدد مبتد  حجدم ي دعر مياهدبر ىدا الدب  

 ية ( /3 33000ية  ( ومام حجم ىا الب  مي لمهب )/3  235000)ميردم 
م بوشع ادعب ميلتدب م نشدبمم ادا ميلتردة م ويد   وميندا  ب دذ  وت ش  مي هبب ميا ب هة ي عب ميلتب   

( وتظ ددل ضددا  الددببه  ااددب الددب  مدينددة ميردددم  وعغدددمه ميجديدددب 235000 -83499عدده  )
و ددلل اهبت ددب ميا ب هددة بتدد   دد م  لددب  ممنددد  ( بتدد  مينددةميا ومينددا98000( ) 235000ل)

م   ل  مي  لنةل  ل  منلقة ميدممشة ،تته ب ىا م ااهة ميلترنب   مي ب هة ومي بي ة  ومينا م دننتذ  
( عقلددب  83498 -59934 ددم من اددب بتدد  الددب  حهددث لددبءل ميلترددة مي ب هددة  مينددا  ب ددذ عدده )

 هددة  ددابل منلقددة ميدممشددة  ممددب ميلترددة يددة ( وو ددلل اهبت ددب ميا ب/3 69000)م بظاهددة عالجددم 
ية (  ىقد ضاذ الب  مي دلمهب  ميندا  ندب  حجدم /3 59933 -33000مي بي ة مينا  ب ذ عه )

يدددة ( وو دددلل صدددةمت ب ميا ب هدددة ىدددا حندددةل ردددلل منلقدددة /3  33000ميراهدددبر ميندددا ثلحن دددب ) 
 ميدممشة .
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 بل ميلشناهة عادمن ب مينربي  ميا ب ا يعده مي  ب   ىا ميانبثق مينا تقة  مالل
(  بىدة ميلتدب  ميندا   2تظ ل خليلة مينربي  ميا ب ا  بددمه مي د ب  ىدا منلقدة ميدممشدة مادم )    

حهددث  ددب  م  نشددبم م وشددع مدد   اددب ميه ددب  ترددنه  عهب ددبل مبدددمه مي دد ب  ىددا منلقددة ميدممشددة ،
ميندا تضدانذ  دم مد  ( و 1083901-594868مينبحهة ميا ب هة يتلترة مي ب هة مينا  ب دذ عده  )

حهدددددث يرتدددددا بدددددده مي ددددد ب  ىدددددا  دددددم من دددددب بتددددد  ميندددددةميا )  الدددددب  م بظاهدددددة وعغددددددمه ميجديددددددب 
  دداة ومينددا و ددلل اهابت ددب ميا ب هددة بتدد   دد م منلقندده   (830031 () 802118 

 منفرتنه   ابل ولنةعا منلقة ميدممشة بت  مينةميا  
( ىقدد 1255434-1083902ينا  ب ذ عده  )ممب ميلترة م بت  ىا اهان ب واا ميلترة م وي  م

(   اة وو دلل اهان دب ميا ب هدة ىدا وشدط 1255434ضم الب  مدينة ميردم بده ش ب  عتا )
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 ل  منلقة ميدممشة ، ممب ميلترة م ام ىا اهم مينة يع اعم ى ا ميلترة مي بي ة مينا  ب دذ اهان دب عده  
مبدددددددمه شدددددد ب ه ىهدددددده  حهددددددث عتددددددا(   دددددداة ىقددددددد ضددددددم الددددددب  مي ددددددلمهب 330283-594867)
 (   اة وممند ىا لنةل رلل منلقة ميدممشة330283)
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ميعالاددة ميا ب هددة ي اهددة مياهددبر مياللوحددة ميدد  ماللددبل ميلشددناهة ععددده مي دد ب  ىددا منلقددة 

 ميدممشة
 
مياقبم ددة ميررددلية :  اددب يظ ددل مدد  مياقبم ددة ميررددلية عدده  خليلددة مينرددبي  ميا ددب ا ي اهددة  -1

وخليلددددة مينرددددبي  ميا ددددب ا يعددددده  (2ة ميدددد  ماللددددبل ميلشددددناهة ماددددم )  مياهددددبر مياللوحدددد
(  م   اهدددة مياهدددبر مياللوحدددة تدددعهمه  تادددب م همه بدددده  3مي ددد ب  ىدددا منلقدددة ميدممشدددة )

مي ددد ب  و يددد   يرددده بتددد  الدددب  مديندددة ميرددددم ميدددعث محندددم ميلتردددة م ويددد  ىدددا  تندددب 
عيدا بت  مهدبر م شدنعابل ميان مياليلنه  و ي     مياهبر مياللوحة م  ميقلب   تقنرل

وم اب تنعد  مي  ميةمش ميرنببا ومياعبمم  ميرغهلب ىه دب وميندا تدةهث ميد   يدبهب مي اهدة 
مياللوحة م  مياهدبر بدالوب بتد  م هيدبه مياهدبر ىدا موادبل ميالدل مضدبىة ميد  مينا دفبل 
وم   دددمهل مينددا تالددةل ميدد  حدددوث مشددب م بديدددب ، اددعم ب ددي الددب  مي ددلمهب مينددا 
ت ة   اهة مياهبر مياللوحة مام مبيا   ضا  منلقة ميدممس و ي  يقتدة بدده مي د ب  

 و عي  م  ميفعبيهبل م انربهية ت ة  مام  و تللح  اهبل  رهلب م  مياهبر .
عبشددنادم  معبمددم م مترددب  مير ددهط : يا دد  مي شدد  بدد  ثرهعددة ميعالاددبل ميفلهيددة عدده   -2

ير ددهط  حهددث تظ ددل م  ميعالاددة عدده   اهددة مياهددبر ميانغهددلمل عبشددنادم  معبمددم م مترددب  م
( واددعم يعنددا  م  0.90مياللوحددة وبددده مي دد ب  ت ددة  ثلهيددة عدملددة اةيددة عتغددذ ) 

 يبهب بدده مي د ب  يلمىق دب  يدبهب ىدا  اهدة مياهدبر مياللوحدة ميد  ماللدبل ميلشدناهة  ادب 
 ىا الب  مدينة ميردم .
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    ماللبل معبيجة ميلشناهة             
تقع ماللبل معبيجة ميلشناهة لنةل مدينة عغدمه ىا منلقة ميلشناهة همخم مدينة عغددمه  بتد      

ميجب ددب م ي ددل مدد  ميلليددق م ي ددل مدد  ميلليددق مياددةهث ميدد  مالبىظددة ميررددلب اددلل ل ددل هيددبي  
 دم( 2ل هيبي  ىا  قلة ترعد حدةميا )،وينم ترلي  مياهبر مياعبيجة مي     (1)خليلة مام ميجديد

  ابل ل ل هيبي  .
مندل  بد   7.5مندل وععادق 3ترم مياهبر ميعبهمدة ميد  ميااللدة بد  ثليدق م ردةل مبه دا الدلر       

م ددنة  شددله م من  وتقددة  ميااللددة  عاعبيجددة  وتعقددهم مياهددبر ميعبهمددة مياددب   ميددةممهب  ميه ددب مدد  
 10  مي  مهبر   ل هيبي   ارم ترليف ب  ر بل مياجبمث ميلبه هة 

وع ب   الة مو م عدم  مينربمي  ميةممهب مي    ل هيبي   و يبهب تربمي  مياهدبر مياعبيجدة ىدا      
ماللددة ميلشددناهة ىقددد ابمددذ ممب دددة عغدددمه مشددلو  ترددلي  مهددبر مجدددبمث لب ددب ميلصددبىة ميدد  ادددةم 

 بصم ىا   ل هيبي .ميعلبمية ميةماع ىا منلقة مين لوم  وميعث خف  لعءم م  مينتةث ميال
 

 م  ل ميرهاا ياشبميع  ترفهة ميلشناهة 
ميعجع ىدا م شدنهعبل ع دب مينفدبول ىدا ميلبادبل مينرداهاهة  ومينشدغهتهة  يتاشدبميع  -1

 مع مينربمي  ميةمصتة ميه ب و  شهاب ىا موابل ميالل.
خددلوا ميعديددد مدد  م ل ددعب ومياعدددمل مينددا ت ددناد  ىددا هومب مياعبيجددة مدد  ميادمددة  -2

 ء مينقبه   وم افبن ميا نة  ميفنا يتعبمته  ىا موابل ميالل.للم

م  ترددلي  مياهددبر مياعبيجددة يددعاب ميدد    ددل هيددبي   ويادددب ثةيتددة  ددب  م بناددبه بتدد   -3
ادمب  مين دل بتد  مينردلي  ميدعمتا مد  خدالل لليب ده ميا دنال ي د  ادعم مين دل ولدلمء 

ميددد  عل دددة مددد  مهدددبر  مةلدددة ميجفدددب  ميندددا بادددذ ميقلدددل ىدددا مي دددنةمل م خهدددلب تالدددةل
 مياجبمث ميلم دب وختق مب اب عهاهب حقهقهب.
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 م شنننبلبل
م  ميعجع ىا ماللبل مينرفهة ميلبه دهة ىدا ميلشدناهة ادد ختدق مب ادب عهاهدب  عبين درة ي دل هيدبي   -1

 و ي     مرتب مياهبر ميعبهمة وخبصة ىا مةشم م ملبم تعاب مي  مين ل مرب لب .
ب  مينددا مددلل عددبين ل  مضددبىة ميدد  اتددة ترددلي  مين ددل مه  ميدد   يددبهب مشدد تة م  مةلددة ميجفدد -2

 مينتةث ىا   ل هيبي  .
اندبك تردبي  م دب ا ىدا  ددب و دةم  اهدة مياهدبر ياللوحدة ميد  ماللدبل ميلشدناهة حهدث ينددما  -3

 اعم مينربي  م  رلل ولنةل رلل مي   ابل ولنةل  ل  منلقة ميدممشة .
مينردبي  عبيقتدة مد   ميا ب ا يعده مي  ب  ىا منلقة ميدممشدةيندما ادعم ىا مجبل تف هل مينربي -4

  ابل ولنةل  ل  منلقة ميدممشة مي   لا ب ولنةع ب ميشلاا .
و ددل م  ميعالاددة عدده   اهددة مياهددبر مياللوحددة  ميدد  ماللددبل ميلشددناهة ىددا منلقددة ميدممشددة ععددده -5

 (.0.90مي  ب  اا ثلهية عتغذ ) 
 

 مينةصهبل
 
اعيددد مدد  ماللددبل مينرددفهة وتلددةيل ميااللددبل مياةلددةهب وتةشددهع ب يغددلن مشددنهعبل _م شددبء مي1

 ميعيبهب مي  ب هة ميانالققة ىا منلقة ميدممشة
_ميعام بت  مشنادم  وشببم ومعدمل حدي ة ىا مجدبل مينردفهة و يد  مد  ملدم ضداب  خفد  2

   رة مياتة بل ىا مياهبر مياللوحة ىا   ل هيبي  وتقتهم   ب مينتةث
اددم بتدد  مياددد  ميرعهددد بتدد  ميجددبه ثددل  ترددفهة وماللددبل عديتددة ععهدددب بدد  مين ددل مدد  ملددم _ميع3

 ميالد م  مينتةث ميعث يش در   ل هيبي 
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 مي ةممش

ساطع حممود اراوي ، استخدام مياه الفضالت    الرراةال، ،ة ال، الرراةال، والت ميال، ،اللالدد ال ا الع         1

 57.ص1994،

الشمسالي، علاةال، ميالاه ال ال ص ال اللة ،ة ال، الرراةال، والت ميال،         اهلام   دور ، استخدام الطاق، _2

 50.ص1999،اللدد ال ا ع ،

www.sotaliraq.com_3 
 020 3/3مقا  ، مع اعرارع كاظم حسني ، _4 

 

www.water.com_5   
غف ان ذياب اعهداوي ،كفاءة استخدام اعيالاه اللادمال، ، رسالال، ماريسالتري ،غالري م شالورة ،ملهالد         _6 

 1.ص2004احلض ي واالق يمة ،ريامل،  غداد ،التخطيط 

 5اع در السا ق ،ص _7 

 16غف ان اعهداوي ، اع در السا ق ،ص _8 

 12اهلام  دور ، اع در السا ق ،ص _9 

 5غف ان اعهداوي ،اع در السا ق .ص _10 

 مياربهم
ومينناهدددة ، ميدددلموث ، شدددبثع مالادددةه  ، مشدددنادم  مهدددبر ميفضدددالل ىدددا ميعممبدددة ، مجتدددة ميعممبدددة -1

 .1994ميعده ميلمعع ، 
عددددوم ، مي دددب  ، مشدددنادم  ميلبادددة ميشا دددهة ياعبيجدددة مهدددبر ميردددل  ميردددالا ، مجتدددة ميعممبدددة  -2 

  ومينناهة ،ميعده ميلمعع .
ميا دددموث ، رفددلم   يددبل ،  فددبءب مشددنادم  مياهددبر ميعبهمددة ، مشددبية مبل ددنهل ، رهددل منشددةمب ، -3

 .2004، لبمعة عغدمه ،مع د مينالهط ميالضلث وم اتهاا 
 1998و ممب ميرالة ، " مينشليعبل ميرهاهة " ، مل ع حابية وتال ه  ميرهاة ،   -4
 2005و ممب مينالهط ومينعبو  م  اببا ، ميج ب  ميال عث يالحربء،-5
 2005 ،ممب ة عغدمه ، ا م مياجبمث    -6

 
     7- www.sotaliraq.com                                                            

8-www.khavma.com                                                                   
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       9- www.water.com 

                                                                                 
 (1متالق مام )                               

 3   اهة مياهبر بده مي  ب  مشم ميقلب 
 235000 1255434 مدينة ميردم

 98000 830031 عغدمه ميجديدب

 
 م بظاهة 

802118 
 

69000  

 

 33000 264584 مي لمهب
 مثممب ة عغدمه ، ا م مياجب ميال عث يالحربء                    مياردم:ميج ب                                       

  (2متالق )                                             
 معبيجة  ب ةية % معبيجة مويهة % بنرل م  مية 

م و  جه  مي هادة 
 حهةث

42 94 

م و  دددددددددددددددددددددددددددددددددجه  
 مي هاهببا

38 83 

 
 مياةمه ميعبيقة 

63 91 

 70 18  نلوله  م مة هب

 
 ميف فةم

27 60 

 89 34 مي لعة  ميعضةث 

 94 65 يداة ميعيةل وم
 90 31 ميع ل

 38  مياةمه ميقتةية 
 56 15 ميتة 

 79 27 مياةمه ميا ررة يتععد
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 www.khavma.comمياردم :                   

 

 
 ( محةمن م   دب  ىا ماللة مينرفهة 3صةمب )             

(  1صةمب مام )   
مي    ل هيبي  قلة ترلي  مياهبر مياعبيجة  

(  2صةمب مام )   
 مةادع منلقة ميدممشدة ) ماللدة ترفهدة ميلشناهدة ( 
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