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 الفصــــــــــــل األول

 :المقدمــــــــــــــة

وذلك العراق خالل السنوات الطويلة الماضية مناإلهمال  بلدنا العزيز لقد عانت البيئة في

 هجرة عشوائية ملحوظة  وجود على مر األيام معسكانأعدادال تزايد أهمهالعدد من األسباب 

وتشير اإلحصائيات الرسمية في هذا , إلىمراكز المدن وفي مقدمتها بغداد والموصل والبصرة 

 في عقد الستينات من القرن  الكليالمجال إلى أن نسبةالسكان الحضر إلى مجموع السكان

 %) 80( لتقترب من 2000، في حين ارتفعت في عام  %) 45 – 40 (الماضي تتراوح ما بين

 Wastewater) مياهالفضالت وهي نسبةعالية وتسبب ضغطًا متزايدًا على محطات معالجة

Treatment Plants WWTP) اإلسالةومحطات (Water Supply Plants WSP)وغيرها  

من والتسعينات التي بقيت على نفس كفاءتها التصميمية لعقدالثمانينات من المشاريع الخدمية 

القرن الماضي. 

فضًال العقود الماضية, من جانب ثاٍن، لم يكن هناك تخطيط بيئي بالمعنى الصحيحخالل 

عن غياب التشريعات البيئية المساعدةوفي مقدمتها نظم حماية الهواء والمياه ومواصفات 

 نتيجة لغياب الدور 2003, وقد توسعت هذه الفجوة بعد احتالل العراق عام وغيرذلكاالنبعاث 

الرقابي لدى الحكومة وهدم البنى التحتية للبالد, زد على ذلك غياب الوعي البيئي لدى المواطن 

 .األمر الذي جعل اغلب مناطق العراق عرضة للتلوث وجعلها بؤرة النتشار مختلف األمراض

وتعد من أقدم مختصينال شك في أن المشكلة بين الصناعة والبيئة هي حالة معروفة للو

 يقدر عدد هذه المشاريع المؤثرة في البيئةالمائية في العراق  المشخصة, حيثالمالحظاتالبيئية

, ومن أهم النشاطات الصناعية  مصنعًا أو نشاطًا إنتاجيًا ذا طاقة إنتاجية عالية)137أكثر من (

 والنفطية, الصناعات الكيميائية والبتروكيمياوية والدوائية واألسمدةالموجودة في العراق هي 

تلوث المياه بمواد كيميائية مختلفة البعض منها شديد السمية على  هذه الصناعاتبوتتسبب
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اإلنسانواألحياء المائية وذو قابلية للتراكم الحيوي كالزئبق وأمالح المعادن والمركباتالعضوية 

وحسب نوع الصناعة. 

ومع قلة التصاريف اليومية لنهري دجلة والفرات والمجهزة من قبل كل من تركيا وسوريا 

وتوقع انخفاض كميتها مستقبال فقد أصبحت معالجة مشكلة مياه الفضالت والتأكد من وٕايران 

عدم طرحها إلى النهر بشكل مباشر من األوليات ذات األهمية القصوى، وذلك للحفاظ على 

نوعية المصدر المائي والحد من مشاكل التلوث قدر اإلمكان ومن أجل الحفاظ على النزر 

ويتم ذلك من خالل تطوير وبناء محطات معالجة مياه الفضالت اليسير المتوفر من المياه العذبة

ووضع تشريعات وقوانين صارمة لمواصفات طرح الملوثات بمختلف صورها إلى المصادر 

 المائية .

 

 

 

 

 :الهدف من المشروع

هو تقييم كفاءة مشروع محطة الرستمية  خالل فترة الدراسة والتي استمرت خمسة  .1

  باالعتماد على الفحوصات المختبرية 31/1/2014 ولغاية 1/9/2013اشهر من 

 التي يتم اجراءها بصورة دورية في مختبر المحطة.
التعرف على أبرز المشاكل التي يعاني منها المشروع ووضع المقترحات  .2

والتوصيات لكي تكون المياه العادمة الناتجة  والمطروحة ضمن المحددات العراقية 

 او المحددات العالمية المسموح بها .

 

 


