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الملخــص :
ان النمو السكاني المتزايد لمدينة القاسم خالل نصف القرن الماضي  ،وزيادة دخل الفرد اليومي ادى الى زيادة الطلب للبى المبا
والتربة المخصصة لالستخدامات السكنية والصنالية والتجارية فضال لن زيادة الطل للى وسائل النقل بأنوالها المختلفة ،كما ان
النشببا الصببنالي المودببود فببي مدينببة القاسببم متجسببدا بملطببات الغاببة الولببود والمبباز وملامببل ال ب ل ومطببا ن ومجببار اللغببو
وملالت الملجنات واالفران والمخابز والمولدات الكهربائية وسكالت المواد االنشائية داخل اال يا السكنية اذ اقبو ذب ا التجملبات
واالنشطة الصنالية دميلها بتصريف مخلفااها الصلغة بين اال يا السكنية فبي بين يبتم اصبريف الفضبالت السبائلة منهبا والصبلغة
الى ددولي القاسم والجربولية وذما يتلمالن الضرر االكغر كونهما المصدر الرئيسي للمياا السطلية في المدينة.
كلمات مفتاحية  :الوث بياي  ،مدينة القاسم  ،الليل مكاني  ،ضوضا

Spatial analysis Of Environmental Pollution in the City Of Al-Qasim
Ali Hamza Al-Jotheri

Saher Jabber Kadhim

Abstract:
The growing Population of the city of Al-Qasim during the past half century, and the daily increase
per capita led to income increase the demand for water allocated to industrial and commercial uses
and soil as well as and soil increased demand for transportation of various kinds, and that industrial
activity is located in the town of Al-Qasim incarnated stations of fuel and gas filling the coefficient
of snow and Mills Mjarh cereals, pastry shops and bakeries, electric generators and Scalt
construction materials in residential neighborhoods, as are these gatherings all industrial activities
discharge of solid waste from residential neighborhoods, while the discharge of liquid waste,
including solid and to the tabular denominator and Jerbuaah two bear damage the biggest being the
main source of water surface in the city.
Key word: Environmental Pollution, City Of Al-Qasim, Spatial analysis ,Noise
مكببان رخبببر يلبببود البببى اجمببة الك يبببر مبببن النفايبببات الصبببلغة
المقدمة :
(الصببببنالية والمنزليببببة) بصببببورة لشببببوائية دون ملالجببببة ،
الببد مشببكلة التلببوث الغياببي مببن "أذببم المخببا ر التببي ا ب هدد
وانتشار السكالت االنشائية بدون اخطبي ودخبول الك يبر مبن
التوازن الطغيلي من دبرا ف لاليب ات اـن سب ان وخ ا ب ة فبي
المخلفات الصنالية والمنزلية المختلفة لجبدول القاسبم ودبدول
الغلببدان الناميببة التببي طببهدت اطببوراط فببي النشببا الصببنالي فببي
الجربوليبببة دون مرورذبببا بملالجبببات فلالبببة لغبببل الطبببرو ،
السبببنوات ارخيبببرة يبببب كانبببر الغيابببة لبببادرة للبببى اسبببتيلا
وبالتالي ا داث مشاكل بياية خطيبرة للبى الغيابة والسبكان فبي
الملوثببات  ،أمببا فببي الولببر اللاضببر فمببة افببالم مشببكلة التلببوث
المدينة.
وزيببادة اركيببز الملوثببات و مببة مببرور الولببر أ ببغلر ي ب ر
ب ص منهببا
ل ب ادرة لل ب ى اغديببد ال ب ك الملوثببات والتخل
هدف البحث :
يهدف الغلب الى اسلي الضبو للبى جبم مشبكلة التلبوث
ببببب وث"(سبببببلمان)7002،
ببببب دة التل
مم ببببب ا زاد
الغياببي فببي مدينببة القاسببم وملرفببة اثارذببا السببلغية واالسببالي
اضببببمنر الدراسببببة اللاليببببة افا ببببيل الطببببر يببببر االم ببببل
الالزمة لملالجتها.
للتجملببات الصببنالية التببي التببل مسببا ات كغيببرة مببن االر
واستخد المياا بكميات كغيرة اضافة الى الللول التي وضبلر
منهجية البحث :
التمدت الدراسة المنه التلليلي بمية االسبتدالل للبى نتبائ
لملالجببة بلببم المصببادر الملوثببة متخ ب ة مدينببة القاسببم الببة
اتللق بالمشكلة ليد الغلب ولتلقيق ذلك التمدت فبي منهجيتهبا
اطغيقيبببة لتركيبببز البببك الصبببنالات ذات التبببأثير المغاطبببر للبببى
للى االسلو الكمي والملالجة اللسبابية لجزيابات الموضبو
االنسان والهوا والما والتربة.
في دود الملطيات التي ام اللصول لليها من الدوائر الغلديبة
مشكلة البحث :
فضال لن الدراسة الميدانية.
اتم ل مشكلة الغلب في التساؤالت االاية :
 -1ذل الاني مدينة القاسبم مبن افبالم وانتشبار التلبوث الغيابي
حدود البحث :
اتم ل اللدود المكانيبة لمنطقبة الدراسبة بمدينبة القاسبم ضبمن
وذل اتغاين ذ ا الملوثات من مكان رخر في ا يا المدينة
المخط االسبا للمدينبة الملبدث فبي لبا  7017وفلكيبا اقبة
 -7ذل ساذمر مشكلة التلوث الغيابي فبي ا بداث مشباكل بيايبة
مدينببة القاسببم كمببا يتضببر مببن الخريطببة ( )1بببين خطببي ببول
اثرت بشكل سلغي للى السكان والغياة
( )44,00,44طبببببرلا وببببببين دائرابببببي لبببببر ()07,11,07
فرضية البحث :
طببماال ،وذببي ا ببدى الضببية ملافحببة بابببل يببب يلببدذا مببن
انطلق الفرضية من طلور الغا ين بان مدينبة القاسبم الباني
الشمال مدينة الللة ب ( )40كم ،ومبن الجنبو نا يبة الطليلبة
مبن افببالم وانتشببار التلبوث الغياببي وان سببغ اغباين التلببوث مببن
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التلببوث الغياببي فببي المدينببة للببا  7011مببة مرالبباة ان مشببكلة
التلوث لها د ور زمنية امتد الى فترات سابقة .

ب ب ( )17كببم ،ومببن المببر نا يببة الكفببل ب ب ( )00كببم  ،ومببن
الشرق نا ية المد تية ب ( )17كم ونا يبة الشبوملي ب ب ()00
كببم .بينمببا ام لببر اللببدود الزمانيببة التببي المببل والببة المشببكلة

الخريطة ( )1مولة منطقة الدراسة
المصدر  :من لمل الغا ين بااللتماد للى خريطة التصميم االسا

لسنة 7017

االلتصبببادية المتنولبببة  ،فقبببد ادى ذببب ا البببى اطبببوير الوظيفبببة
التجارية ومبن ثبم طبجة ذب ا للبى دب المهبادرين اليهبا" .اذ
بلغ لدد سبكان المدينبة سب اقبديرات  7014البى ()44444
الببف نسببمة ،كمببا يتضببر مببن الجببدول ( )1وبلببغ لببدد اال يببا
السكنية في الداد 1442الى( )12يا سكنيا  ،اما فبي اقبديرات
السببكان للببا  7014اذ و ببل لببدد اال يببا السببكنية فيهببا الببى
( )71يا سبكنيا ،واردبة اسبغا ذب ا الزيبادة مبا ببين -1442
 7014الببى الهجببرة مببن الريببف ال بب ى المدينببة باـضببافة
رة الس ب كان الي ب ها م ب ن المنا ب ق
ال ى ذج
ال بببب ساخنة م بببب ل بمببببداد والملم بببب ودية واللطي بببب فية"
(برذان  )7011 ،فضال لن منا ق وطوار اجارية لاديبة ،
والببد الميبباا السببطلية المببورد الببرئيل للمدينببة اذ يتفببر مببن

الموقع والسكان لمدينة القاسم :
لمولة مدينة القاسم دورا مهما في دللها لقة و ل طبمال
اللراق بجنوبه فيمر بها الطريق ال ي يقسم اللراق من الشمال
الى الجنو (بمداد – بابل – الديوانية) ،ونحرا لوظيفة المدينة
الدينية بسغ ا تضبانها مرلبد االمبا القاسبم ببن االمبا موسبى
الكببباظم (لليهمبببا السبببال ) ،الببب ي اكسبببغها اذميبببة كغيبببرة ،فقبببد
ا غلر مقصبد الماليبين مبن السبكان لزيبارة المرلبد الشبريف
وا غلر ملطة للزائرين واسترا ة المسافرين مبا ببين بمبداد
والجنببو وببباللكل ،كمببا اببراغ مدينببة القاسببم بمجمولببة مببن
الطرق مة االلاليم المجاورة  ،السيما انها اتوس الليم زرالي
رلوي في ا ل دهااها ل لك ا غلر منطقبة دب لشنشبطة
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مجببببرى طبببب الللببببة دببببدولين ذمببببا دببببدول القاسببببم ودببببدول

الجربولية ويدخالن المدينة من دهتها الشمالية.

الجدول ( )1التوزيع الجغرافي للسكان حسب االحياء في مدينة القاسم
عــدد االســــر
عــدد السكـــــــــــــان
اســـم الحـــــي
ت
691
9966
العسكري
1
699
6916
االحرار
2
718
4785
الرسول
3
347
1979
الكرار
5
926
5899
الصادق
4
778
5691
المهدي
9
442
3562
االمين
8
791
4724
المجتبى
7
499
3387
الفردوس
6
498
3496
السالم
19
488
3526
االمير
11
898
4492
المدينة القديمة
12
1163
7985
سورى
13
439
2939
االنصار
15
591
5779
االندلس
14
421
1766
الغدير
19
479
2558
االمام
18
492
1993
موسى الكاظم
17
919
4939
الزهراء
16
439
2291
النور
29
663
7945
الصناعي
21
15385
65575
المجموع
22
المصدر :وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،محافظة بابل ،مدينة القاسم  ،بيانات غير منشورة 2914،
من خالل الدراسةة الميدانيةة المباةةرة والزيةارات المتواصةلة
لمصةةادر التلةةوث البيئةةي التةةي تتعةةرل لهةةا مدينةةة القاسةةم بمةةا
يأتي:

التلوث البيئي ومصادره في مدينة القاسم :
"يوادببه سنسببان اللصببر اللببالي مشببكلة كغيببرة التببا سلببى
اضافر دهود الجمية لللد منها وملالجتهبا وذبي البوث بياتبه .
يب سن لإلنسان الدور الواضر في زيادة ذب ا المشبكلة بسبغ
نشا ااه المختلفة التي أ غلر اهدد اللياة الغشرية فضالط لبن
اأثيرذا للى الكائنبات الليبة ارخبرى  ،ممبا يلبدث امييبراط فبي
التببببوازن الطغيلببببي للغياببببة ومكونااهببببا الليببببة منهببببا و يببببر
اللية"(مولود .)1447،
ذنالك اللديبد مبن التلباريف لمفهبو التلبوث ( Pollution
) ،فمنهم من يلرف التلوث "بأنه كبل اميبر كمبي أو كيفبي فبي
مكونات الغياة اللية و ير اللية ال اقبدر ارنحمبة الغيايبة للبى
اسبببتيلابه دون سن يخبببل باازانهبببا"(اللمبببد  ،)1424،ويلرفبببه
دايكببل (" )Dixبم ابببة الفضببالت التببي يطر هببا اـنسببان سلببى
الغياببة المليطببة بببه والتببي اسببغ أذى لإلنسببان ومببا يلببي بببه
بشكل مغاطر أو ير مغاطر"(دايكل ،)1444،في ين يلرفبه
ذببودز (" ) Hodgesبأنببه التميببر يببر المر ببو فيببه لغياتنببا
لغببر اببأثيرات مغاطببرة أو يببر مغاطببرة لتلببوالت مببن أنمببا
الطالببة ومسببتويات اـطببلا والقببوا الفيزيبباوي أو الكيمبباوي
ووفرة الكائنات"(ذودز .)1444،

اوال  -تلوث الهواء ): )Air Pollution
يلرف الوث الهوا "بأنه سضافة مادة ريغبة للهبوا اب ثر
في فااه الكيمياوية والفيزياوية واجلله في الة اختلبف لبن
اللالببببببببببة التببببببببببي يجبببببببببب أن يكببببببببببون فيهببببببببببا الهببببببببببوا
نحيفاط  ،بليب يصل اركيزذا سلى د يب ثر سبلغاط للبى اـنسبان
وبقية أطكال اللياة ارخرى  ،يمكبن أن اكبون الملوثبات لغبارة
لببن ببازات فببي الهببوا كمببا يمكببن أن اكببون أدسببا ببلغة أو
سببائلة امطببي مجببال واسببة مببن اللجببم"(اللسببناوي ،)7011 ،
وذببب ا الملوثبببات اشبببمل " :الهيبببدروكاربونات وأول اوكسبببيد
الكرببببون وأكاسبببيد النيتبببرودين وأكاسبببيد الكغريبببر البببدلائقيات
واتم ل اآلثار اللامة لتلوث الهوا من خالل ما اتركه من آثبار
سببببلغية ومببببدمرة لببببن ريببببق الوي هببببا للببببنحم الغيايببببة الغريببببة
والمائية"(ليسى . )7011،
يتعرل جو المدينة الةى تلةوث فةي الهةواء مةن عةدة مصةادر
منها :
 -1انشا اللديد الفال ين مفاخر الطابوق في مزارلهم القريغة
من المدينة والتي المل بطريقة نالية لديمة مستخدمة البنف
االسود والتي اسغ دخان ك يف امتد نلو المدينة ولر ذغبو
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فببي الشببار السببيا ي كمببا اودببد مصببانة لل ب ل  ،فضببال لببن
ودود مطا ن ومجار لللغو ومصبانة لنشبر الخشب فبي
منطقببة االلمببال المركزيببة  ،وذ ب ا التجملببات الصببنالية الفببا
ببازات سبباملة ونفايببات ببلغة لهببا اضببرار كغيببرة للببى يبباة
النا .

الريا الشمالية والشمالية المربية  ،ويلدث ذب ا دنبو طبرق
المدينة وفي نهاية منطقة اللبي اللسبكري بالتلديبد وفبي نهايبة
اللي الصنالي ".ان المازات النادمة لن اللرق ير الكامبل
للولببببود ،اول وثبببباني اوكسببببيد الكبببباربون والنفايببببات الصببببلغة
الصميرة المتطايرة فبي الهبوا ملوثبات ضبارة لهبا ابأثير بالمبا
للببى المنببا ق القريغببة وبالدردببة االولببى للببى طببرق المدينببة
ببالر م مببن ا ا تهبا بأ زمببة خضببرا بسبااين نخيببل واطببجار
فاكهة".

مما يجدر االنتغاا البى "ان البدخان والمبازات المتطبايرة مبن
بلببم الصببنالات الم ائيببة التببي الاببزال اسببتخد الببنف كمببادة
ولود مما يلر انتادها ودو المدينة البى التلبوث وخصو با
ان ذ ب ا المنشببتت انتشببر دميلهببا داخببل اال يببا السببكنية م ببل
ملامببببل الببببدبل وملامببببل الطرطببببي والملجنببببات والمخببببابز
واالفران".

 -7ودود ملطة الغة الولود والغاة الماز داخل المدينة اضافة
الببى سببكالت المببواد االنشببائية (الطببابوق  ،الرمببل ،الشببي ،
اللصى  ،الجص) واسييل الكتل الكغيرة من القير والغاتها فبي
ببفائر كغيببرة دبباذزة لالسببتخدا والتببي اودببد للببى الشببار
الك يببف بالسببكان اللركببة (القاسببم – الهاطببمية) "اذ اسببغ ذب ا
الوث كغير لجو المدينة في ال ذغو الريا ".

 -4انغلاثببات المركغببات القديمببة والتببي اشببمل مكانببا خا ببا فببي
الوث الهوا  ،ان الك ير من مركغات النقل الخاص اللاملة فبي
المدينة ملوث اد لغياة المدينبة لقبدمها ،ممبا يزيبد مبن خطرذبا
فببي سببو اخطببي النقببل الببداخلي ولصببور فببي اخطببي موالببة
ملطات الولوف (اللامة – الخا ة) واميير مواللها بين آونبة
واخرى بدون اخطي مغرم .

 -0استلماالت االر الصنالية او بلم فرولها القائمة في
المدينببة اذ احهببر فببي منطقببة االلمببال المركزيببة ويال ببا ان
اللي الصنالي له الدور الكغير في انتشار الملوثات اذ ان ذب ا
التوزية المكباني للتجملبات الصبنالية ذبو بالتأكيبد خطبر يهبدد
الصلة اللامة ويفضل ان التبوي اال يبا السبكنية والشبوار
التجاريببة للببى اللببد االدنببى للنشببا الصببنالي ذ ب ا مببن دهببة،
ومببن دهببة اخببرى اخببر يال ببا ودببود اللديببد مببن الصببنالات
الملروفة بتسبغغها فبي البوث الغيابة داخبل اال يبا السبكنية ومبا
يجاورذا وم ال ذلبك ودبود بوالي اسبلة مصبانة انشبائية فبي
اللي الصنالي بالجوار من المنطقة المركزية وثالثبة مصبانة

 -1انتشببار المببازات واالبخببرة السببامة اذ ان ذنبباا اللديببد مببن
الممارسات ير الصليلة التي يغديها سكان مدينبة القاسبم فبي
التلامبببل مبببة المخلفبببات المنزليبببة الصبببلغة لبببن ريبببق دلبببل
االر فة والسا ات المكشبوفة مكانبا لتجميلهبا و رلهبا  ،وان
رق ذ ا النفايات يلمل للى الوث دو المدينة كما يتضر مبن
الصورة ( )1والصورة (.)7

الصورة ( )1رق النفايات في السا ات المكشوفة
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الصورة ( )2تلوث هواء المدينة بسبب حرق النفايات
والديبدان والطفيليببات والتببي البد مببن أذببم ارنبوا المب ثرة فببي
الصلة اللامة ،والتلوث الكيميائي ال ي يشمل المواد الكيميائية
التببي اطببر سلببى الميبباا " .يمكببن اقسببيم مصببادر الببوث الميبباا
بشببكل لببا سلببى "المصببادر الزراليببة والمصببادر الصببنالية
والمصادر المدنية" (السلدي .)7002،

ثانيا -تلوث المياه ):)Water Pollution
يلببد الببوث الغياببة المائيببة "مببن المشبباكل اللالميببة الكغيببرة
التببي اشببمل اللكومببات والشببلو فببي كببل أردببا اللببالم ،فهببو
ببلة اـنسببان للخطببر ويهببدد يبباة ار يببا المائيببة
يلببر
ويليببق النشببا الصببنالي واطببور المدنيببة ،وأ ببغر موضببو
مايبببة الغيابببة المائيبببة مبببن التلبببوث موض ببب ولا ط لالم ببب يا ط
اش ترا في ه كافة ال دول"(ماستر .)1440 ،
لقد اافق لدد من الللما للى الريف التلوث المبائي "بأنبه
لغارة لن سضافة مواد أو الة من اـنسبان سلبى الغيابة المائيبة
كافي بةط ـ ببداث ضببرر فببي ببلة اـنسببان أو المببوارد الليببة
وارنحمة الغيايبة أو التبداخل ببين االسبتلماالت الشبرلية للغيابة
بضببمنها نببوا ي الرا ببة واالسببتجما  ،ان ذ ب ا التلريببف واسببة
وطامل وي كبد ببان االنسبان لنصبر اساسبي فبي الويبب بياتبه"
( يااي .)1441،
يمكبببن اصبببنيف التلبببوث المبببائي سلبببى أربلبببة أ بببناف ذبببي :
"التلببوث الفيزيببائي البب ي يشببمل (اللببون ،اللببرارة  ،الك افببة،
الجسبببيمات الصبببلغة ،الر بببوة ،الفالليبببة اـطبببلالية) والتلبببوث
الفيزيولببودي البب ي يشببمل( البب وق  ،الرائلببة ) ويتكببون مببن
امتببببزا المببببواد الملوثببببة ويسببببغ لببببد االرايببببا  ،التلببببوث
الغيولببببودي :البببب ي يشببببمل الغكتريببببا والجببببراثيم والفطريببببات

ان مشكلة امداد الما الى مدينة القاسم الادل مشكلة التخلص
منببه خببار المدينببة  ،اذ الفببا المدينببة مقببادير كغيببرة مببن الميبباا
ال قيلة "والتي اسغ اميرات لديدة للى الغياة المائية اذا المل
للببى امييببر لببون ميبباا االنهببار التببي اص ب فيهببا او ا ب دي الببى
ارافبا نسبغة المببواد اللالقبة  ،ويلتمببد ذلبك المقببدار للبى وفببرة
الميبباا منهببا للببى المسببتوى اللضبباري واالدتمببالي لسببكانها
ونشبا هم الصبنالي المتنبو اضببافة للوامبل اخبرى" ،ونحببرا
لمرور ددول القاسم وددول الجربولية الل ان يدخالن المدينة
مببن دهتهببا الشببمالية كمببا يتضببر مببن الخريطببة ( ،)7وازايببد
سبببببكان المدينبببببة اذ و بببببل سببببب ا صبببببا ات  7002البببببى
( )10414نسمة فمن المتولة ان يصل لدد سبكان المدينبة فبي
سنة  7011الى ( )201420نسمة اذ ان النشا الصنالي مبن
المتولة ان يرافة بسبغ ودبود الميباا ال قيلبة الضبخمة وملوثبة
بسبببغ سبببو االسبببتخدامات اللضبببرية للسبببكان او المنشبببتت
الصنالية القائمة فيها.

ظلر مدينة القاسم الاني ويال دون طغكة للصرف الصبلي
ل لك كان الجز االكغبر مبن الميباا ال قيلبة اصبرف البى دبدول
القاسم وددول الجربولية بملالجة اولية او ربما بدون ملالجة

ايضا  ،اال ان الشغكة التي اليمر فيها ال افبي ببالمر وظلبر
المنشبتت الصببنالية الرئيسببة اصببرف مياذهببا كمببا كانببر نلببو
ددول القاسم والجربولية.
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الخريطة ( )2الموارد المائية السطحية في مدينة القاسم
المصدر  :من لمل الغا ين بااللتماد للى مديرية الموارد المائية في القاسم
مـــةةةـن خةةةالل العمةةةل الميــةةةـداني يمكـةةةـن تحديةةةد المصـةةةـادر
الرئيةـسية لتلةوث مـةـياه جدولـةـي القاسةم والجـربوعيةـة الـةـى
ما يــأتي:

 – 0اجاوز الك ير من السكان في المدينة بفتر مجباري خا بة
بهببم نلببو طببغكة الصببرف الصببلي المودببودة فببي المدينببة التببي
اصرف مياذها نلو الجدولين .كما يتضر من الصورة (.)0

 -1ان  %41مببن المدينببة ال اخدمببه طببغكة الصببرف الصببلي
"فتصببرف فضببالاه الببى فتلببة للشببغكة لنببد نهايببة كببل طببار
رئيسببي التببي اصببرف مياذببه نلببو الجببدولين مغاسببرةط دون اي
ملالجة" .

 – 4ان ارافببا اركيبببز المببواد اللضبببوية واللالقببة فبببي الميببباا
المتخلفبة لبن النشبا ات الصببنالية والمنزليبة والتبي الفبا الببى
الجدولين دون ملالجة اسالد للى نمو الطلالب والتبي اسبغ
في سد المياا والتلوث اللاد في المياا .كما يتضر من الصبورة
(.)4

 – 7يتم اصريف مياا االمطار والمياا الجوفيبة نلبو الجبدولين
مغاطببرةط وبكميببة لببد اصببل الببى ( )4االف  0يوميببا  ،واخببتل
ا يانببا مببة النفايببات المنزليببة ممببا ي ب دي الببى زيببادة جببم ذ ب ا
الميبباا و ببلوبة نقيتهببا فتصببرف مغاطببرةط الببى دببدولي (القاسببم
والجربولية).

 – 1مشبباكل طببغكة الصببرف الصببلي التببي ازيببد مببن مشببكلة
التلوث في المدينة .
 -1ودببود مولببدات ضببفتي دببدول القاسببم والجربوليببة الفببا
المياا الصنالية الملوثة مما ي دي الى الوث اد في مياذهما.
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الصورة ( )3مجاري الصرف الصحي باتجاه جدول الجربوعية في مدينة القاسم

الصورة ( )5القاء النفايات المنزلية في جدول القاسم
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القريغببة مببن المنطقببة المركزيببة مسببتلينين ( )4آليببة للكببغل
والنقل واك ر من ( )17اوية ثابتة كغيرة اللجم موزلبة للبى
اال يا اضبافتا البى اك بر مبن ( )110اويبة بميرة ثابتبة ابم
انشاؤذا لهب ا المبر  ،واوزيبة اللاويبات واالكيبا الخا بة
لكل بير في المدينبة " ،فبي بين يتبولى لمليبة انحيبف الك يبر
مبببن اال يببببا السبببكنية مببببن النفايببببات الصبببلغة لمببببال نحافببببة
استأدرذم الغلدية في لقود او ادور يومية ولد ودود مرالغة
للى لملية دمبة النفايبات ونحبرا للبد كفبايتهم ولتبأخرذم فبي
دمة النفايات فقد اتجمة ذ ا النفايات بأكوا لالية بين اال يبا
السبببكنية متسبببغغة بأضبببرار ومخبببا ر بببلية ك يبببرة"  ،الفبببا
المدينة ما بين ( )11 -41الف ن من النفايبات الصبلغة سبنويا
انقل الى مولة مرذا المقرر بجوار الطريبق اللبا (القاسبم –
الهاطمية) في منطقة الطالة ومولة اخر طرق اللي اللسبكري
واخر للى الطريق اللا (القاسم – الطليلة) وفي ذب ا الموالبة
اترا مكشوفة دون ملالجة او مر او الرق في فر مفتو ة
.

ثالثا -تلوث التربة (:)Soil Pollution
يلد الوث التربة أ د انوا التلوث الغياي ال ي ي ثر سلغا ط
للى اـنسان والنغات والليوان بمختلف ارطبكال  ،اذ انبه أ بد
المشكالت الغياية التبي ببدأت اتفبالم يومباط بلبد آخبر لمبا لهبا مبن
اراغببا وثيببق ومغاطببر بانتببا الم ب ا فببي اللببالم بسببغ الزيببادة
ن الريف الوث الترب ب ة" بأنبه أي امييبر
السكانية  ،يمك
ة الف ب يزيائية والك ب يميائية
في خص ائص الترب
ب واد
ب ولودية ل ب ن ريببق سض ب افة م
والغي
واد منها(لغد .)7001 ،
ز م
سليه ا أو ن
اتكد في ا يا مدينة القاسم نفايات بلغة كمبا يتضبر مبن
الصورة ( )1وبمقادير كغيرة ولمدة ويلة نااجة لبن نشبا ات
التصببادية ضببرية ومتلببددة كأنقببا لمليببات الهببد والغنببا
ونفايات نالية ومنزلية" مما اسغ ضرر كغير للى نوليبة
يبب
التربة وللى المنا ق السكنية القريغبة مبن ذب ا االكبدا
اسغ مخا ر لية لاسية الن بقائها فتبرة ويلبة يب دي البى
الفنها واسغ في اكباثر وانتشبار اللشبرات وانغلباث البروائر
كما ا ثر للى المحهر الجمالي ري مكان في المدينة".

ويتضر مما اقد ان لملية دمة ونقبل النفايبات ليسبر متكاملبة
واسغ الوث المدينة سوا لند مبداخلها او فبي موالبة مرذبا
اللالية.

يتببولى اك ببر مببن ()104لامببل بمهمببة انحيببف المدينببة مببن
النفايات الصبلغة يتركبز لملهبم بالدردبة االولبى للبى االمباكن

الصورة ( )4جانب النفايات الصلبة المتراكمة في مدينة القاسم
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اللببي اللسببكري مببن السببالة ( )10 -2ببغا ا اراو ببر بببين
( 41 -44ديسيغل  )*()Aبسغ ك افة وسائ النقبل المبارة منهبا
والنااجببة لببن ركببة اللمببل اليوميببة خببالل ذب ا المببدة  .سببجل
اللي الصنالي من السالة (  10 -2ظهرا) ( 47 -40ديسيغل
 )Aبسغ لر اللي من الشبار الرئيسبي فضبال لبن مبرور
الببداد كغيببرة مببن الشببا نات يوميببا ولببر اللببي مببن المنطقببة
التجاريببة المركزيببة .امببا فببي ببي الزذببرا فقببد سببجلر ادنببى
مستويات الضوضا اذ اراو ر مبا ببين ( )7 -17ظهبرا مبن
( 17 – 10ديسيغل  )Aبالتغارذبا منطقبة سبكنية بلتبة وخاليبة
من الملال الرئيسية وبليبدة لبن السبوق الرئيسبي .ينتشبر فبي
مدينة القاسم لدد ير لليل من مولدات الكهربا االذلية والتي
ظهرت في خصو ا في اآلونة االخيبرة بسبغ انقطبا التيبار
الكهربببائي خا ببة وان دميببة ذ ب ا المولببدات اقببة بببالقر مببن
الدور السكنية وللى امتداد دبدولي القاسبم والجربوليبة والتبي
اسهم بتلوث الضوضبائي وفبي ضبو القياسبات الميدانيبة التبي
لا بهبا الغبا ين لبغلم ذب ا المولبدات اغبين ارافبا مسبتويات
الضوضبببا النادمبببة فيهبببا كمبببا يتضبببر مبببن الجبببدول ( )0ان
مسببتويات مرافلببة مببن الضوضببا سببجلر فببي كببل مببن مولببدة
كهربا ي اللسكري ( 44ديسبيغل  ) Aفبي السبالة الوا بدة
ظهرا  ،فيما سبجلر مولبدة سبيد يبدر ( 40ديسبيغل  )Aادنبى
مستويات الضوضا في السالة ال امنة مسا ط .

رابعا  -التلوث الضوضائي ( :)Noise Pollution

"يلتغببر الضوضببا دببز ط ا لببه أذميتببه فببي مجببال الغياببة  ،فمببا
ألبغر أن يشبق سبكون المدينبة التبي نلياذبا بوت سبيارة للبى
الطريق أو ائرة نفاثة في ريقها سلى المطار أو خاردبة منبه
 ،فضبالط لببن أ ببوات القطببارات والببدرادات الناريببة وأدهببزة
اـن ار الخا ة بالشبر ة واـسبلاف واـ فبا مبة مبزي مبن
أ بببوات المببب يا والتلفببباز فبببي الملبببالت اللامبببة  ،ومطبببارق
وآالت اللفر المنتشرة ذنا وذناا"(مجيد )7004،
يلبببرف التلبببوث الضوضبببائي "بأنبببه دملبببة مبببن أ بببوات
مسببتهجنة  ،ادلب أدث اببأثيراط مضببايقاط وم يببراط لللصببغية  .ويختلببف
الضوضببا لببن بببالي أنببوا التلببوث فببي انببه ال يتببرا اببأثيرات
مضببرة للببى الغياببة وكب لك ينتهببي ذب ا التلببوث بتولببف مصببدر
الضجي "(الفضلي)7010 ،
الببباني مدينبببة القاسبببم مبببن ضبببجي وا بببوات يبببر مر وببببة
وخا بببة لنبببد رفبببي النهبببار نبببادم لبببن ا بببوات ملركبببات
السيارات واللواد والمنغهات المودودة في طوارلها الضيقة
وخا بببة فببببي منطقبببة االلمببببال المركزيبببة والشببببوار التببببي
اجاورذببببا  ،اذ اتغبببباين مسببببتويات الضوضببببا النادمببببة لببببن
السيارات في مدينة القاسم اغاينبت مبن مكبان رخبر  ،كمبا اتغباين
مستويااها في كل مولة منها من ولر رخبر فبي اليبو الوا بد
كما يتضر من الجبدول ( )7فقبد سبجلر مسبتويات مرافلبة فبي
الجدول ( )2مستويات الضوضاء الناجمة عن السيارات واالسواق في مدينة القاسم
الولر
 10 -2غا ا
 7 -17ظهرا
 2 – 4مسا
 10 -2غا ا
 7 -17ظهرا
 2 – 4مسا
 10 -2غا ا
 7 -17ظهرا
 2 – 4مسا
 10 -2غا ا
 7 -17ظهرا
 2 – 4مسا
 10 -2غا ا
 7 -17ظهرا
 2 – 4مسا

مستوى الضوضا ديسيغل A
المولة
التاريخ
41 -44
ي اللسكري
7011/1/11
24 -22
40-24
47 – 40
ي الصنالي
7011/1 /17
22 -20
41 -24
10 – 11
ي االندلل
7011/1/10
40 -01
07- 00
00 – 00
ي المدير
7011/1/14
04 – 70
40 -01
70 -11
ي الزذرا
7011/1/11
17 -10
14 -11
المصدر  :الغا ين بااللتماد للى دهاز ليا الضوضا ديسيغل A
الجدول ( )3مستويات الناجمة عن بعض المولدات الكهربائية في مدينة القاسم

الولر
 1ظهرا
 2مسا ط
 10غا ا
 0بلد الحهر
 4مسا ط

المولة
التاريخ
ي اللسكري
7011/1/70
المنطقة القديمة
ي الصادق
7011/1/71
ي المدير
سيد يدر
المصدر  :الغا ين بااللتماد للى دهاز ليا
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44
41
40
40
40
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اللم بببب د  ،رطببببيد وملمببببد سببببليد ببببغاريني  .1424.الغياببببة
ومشكالاها .سلسلة لالم الملرفة .الكوير  .مطبابة اليقحبة.
ص.141 -4

االستنتاجات :
او لر الدراسة "الى دق الفرضية الملتمدة فبي الغلبب
فببي افسببير ظبباذرة التلببوث فببي ضببو اغاينهببا ولاللااهببا
المكانيبببة بالمنشبببتت الصبببنالية بكبببل بببنف مبببن ا بببناف
التلوث ،وان ذ ا المنشتت في موالة بياية ير مناسبغة فبي
مدينة القاسبم واسبغ البوث باد للغيابة الملليبة بشبكل او
باخر نتيجة لطر مخلفااها الصنالية الملوثة للغيابة المبا ،
الهوا  ،التربة  ،الضوضا دون ان اجري لها اي ملالجة
واسبببهمر بأثارذبببا السبببلغية للبببى الصبببلة اللامبببة لش يبببا
السبكنية ،االمببر الب ي يسببتدلي وضببة بدود للمايببة الغياببة
وااخاذ التدابير المناسغة للملالجة والسيطرة للى المخلفات
الملوثة اذ يمكن ان اساذم في ملالجة المشكلة".

السببلدي  ،سببين للببي  .7001.الغياببة المائيببة  .لمببان  .دار
اليازوري الللمية للنشر والتوزية  .ص. 770 -4
الفض بببب لي  ،سببببلود لغببببد اللزيببببز ،وا مببببد مببببيل سببببدخان
.7010.التلبببوث الضوضبببائي فبببي مدينبببة الغصبببرة  .مجلبببة
آدا الغصرة  .المجلد (. )1اللدد ( )14ص.121-114
برذ ان  ،اينا لغبد االميبر  7011 ،النمبو اللضبري واثبرة
للبببى التوسبببة اللمرانبببي فبببي مدينبببة القاسبببم (دراسبببة فبببي
دمرافيببة المببدن) .رسببالة مادسببتير ( يببر منشببورة) .كليببة
التربية  .داملة بابل .ص .770 -1

التوصيــــات :

ياا ببب ي ،أ مبببد مصبببطفى  .1441.مقدمبببة فبببي للبببم الغيابببة
.الخر و  .مطغلة داملة الخر و  .ص. 121 -7

 -1اخصيص منطقة نالية خبار المدينبة فبي نهايبة منطقبة
الطالببة الكهربائيببة يببب اتببوفر امكانيببة التوسببة المسببتقغلي
واالبتلاد بالملوثات لن المدينة مة القر من ريق النقبل
الرئيسي المدينة.

داي كل ،أ  .أ  1444 ، .التلوث الغياي .اردمة كبوركيل
لغببد آل آد  .الغصببرة  .مطغلببة داملببة الغصببرة  .ص -1
711

 -7وضببة ضببواب ملببددة لملاسببغة ا ببلا مركغببات النقببل
الخاص القديمة فبي المدينبة لتقليبل التلبوث النباا لبن لبد
الصيانة المستمرة للملركات.

لغ د  ،سبلمى لغبد البرزاق .7002.اللاللبات المكانيبة للتلبوث
فببي مدينببة الهنديببة .مجلببة داملببة كببربال الللميببة .المجلببد
(.)1اللدد (.)4ص 714-710

 -0اجهيبببز كافبببة ا يبببا السبببكنية فبببي المدينبببة بشبببغكة بببرف
لي ،ومنة اصبريف الفضبالت السبائلة ومنبة اصبريفها
مغاطرةط الى ددولي القاسم والجربولية..

ليس ب ى ،دميببل سبببراذيم .7011.مسببغغات التلببوث الغياببي فببي
مدينببة دذببوا وأسببالي التخفيببف مببن اثارذببا .مجلببة انميببة
الرافدين  .المجلد (. )00اللدد (.)101ص.142-114

 -4منة القا النفايبات الصبلغة لنبد مبداخل المدينبة وطبوارلها
الرئيسية نهائيا ومرالغة ذلك باستمرار.

ماس بببب تر  ،كيلغبببببرت  .1440.مبببببدخل سلبببببى الللبببببو الغيايبببببة
والتكنولوديا  .اردمة ارق ملمد الر و ليصبر نجيب
ببالر .المو ببل  .مطببابة داملببة المو ببل  .ص -714
. 711

 -1نقل مولة مر النفايبات اللبالي بليبدا لبن الشبار اللبا ،
وااخاذ االدرا ات الالزمة لضمانة مرذا الصلي .
 -1زيادة االمكانيات المتا ة لغلديبة مدينبة القاسبم ماليبا وبشبريا
لزيادة كفا اها للى ادا لملها بشكل افضبل وملمبو فبي
ذ ا المجال .

مج يد  ،ندا نلمان .7004.اثر دراسة الضوضا في اخطي
المدينببة لتلديببد اسببتلماالت االر  .مجلببة االنغببار للللببو
الهندسية .المجلد (. )1اللدد( )7ص .147 -100

 -2مسالدة ا بلا الصبنالات الم ائيبة (المخبابز واالفبران)
للى اطوير اقنيااهم القديمة بأخرى دي ة بما يضبمن لبد
اضرارذم بالغياة واستغدال مادة الولود بالكهربا .

م ولود ،بهرا خضر و سبين للبي السبلدي وفبوزي طبناوة
الزبيببببدي  .1447 .للببببم الغياببببة  .بابببببل  .مطببببابة داملببببة
المو ل  .ص. 044 - 1

 -4اخصيص منطقة ار اابلة لبوزارة الغيابة خبار المدينبة
لنص ب مولببدة كهربائيببة ذات كفببا ة لاليببة لتم يببة المدينببة
"فببي ببال انقطببا التيببار الكهربببائي (الببو ني) لكببي يببتم
االستمنا لن مولدات الكهرببا االذليبة" ومبا يصبدر فيهبا
من ا وات ضوضا ومخلفات ك يرة.

ذ بب ودز  ،لورانببر  .1444.التلببوث الغياببي  .اردمببة ملمببد
لمبار الببراوي ولغببد الببر يم لشببير  .بمببداد  .مطغلببة بيببر
اللكمة .ص . 714-0
(*) دهببباز ليبببا مسبببتوى الضوضبببا
 Metersديسيغل .A

المصـــادر:

Sound Level

اللس ببب ناوي ،ازذبببار دبببابر  .7011.البببوث الهبببوا والمبببا
أنوالبببه  .مصبببادرا .أثببببارا .مجلبببة داملببببة باببببل الللببببو
اـنسانية .المجلد ( .)14اللدد ( .7011 .)7ص. 24 -11
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