
 

  هوار العراق ألدراسة نوعية المياه 
  

   *علي كريم شايش
  

  ألخالصة
المجريـة، والكرماشـية،وأم   “تم فحص وتحليل عينات من مياه هور الكرماشية وكذلك االنهارالمغذية لهفي هذه الدراسة 

جراثيم واذابة الكثيـر  الفحوص الفيزياوية والكيمياوية للمياه، فالماء له القابلية على توطين ال الفحوصات شملت". التمن
من االمالح التي التي قد تكون سامة اضافة لهذا فالماء له القابليةعلى حمل المواد الصلبة الدقيقة بسبب هذه القابليـات  
للماء فان اهم مواصفة في الماء هي كونه اليضر بالصحة سواء استعمل للشرب او لغيره، ان الكثيـرمن االحيـاء لهـا    

ي الماء وفيه يتم تكاثرها، لهذا فان حدة تلوثه بالجراثيم تزداد بسبب هذا التكاثر خصوصا عند توفر القابلية على العيش ف
هذا من وجهة نظر االستهالك البشري للماء ولكن للمـاء فوائـد كثيـرة    . الغذاء الالزم لها والتي هي مواد يحملها الماء

                       .االخرىيليها االستعماالت ) سماكالا(اخرى بالنسبة لالنسان، اهمها كونه مصدرا لبعض من غذائه 
وبعـد سـقوط النظـام    . عانت منطقة هور الكرماشية من التجفيف خالل العقد السابق مما اضطر االهالي الى الهجـرة   

مغذيـة للهـور   السابق،بادرت وزارة الموارد المائية ممثلة بمركز انعاش االهوار بأعادة غمر هذه المنطقة وفتح االنهر ال
وأزالة السداد الترابية التي وضعت لغرض التجفيف ،وأخذ اهالي المنطقة للعودة الى مناطقهم االصلية واالعتمـاد علـى   
مياه الهور للشرب واالستخدامات االخرى، ثم اظهرت الفحوصات المختبرية التي يجريها المركز في الناصرية والـدوائر  

                                                             .لمياه في الهوراالخرى ذات العالقة تردي نوعية ا
ان تردي نوعية المياه ناتج من عدم وجود مخارج لهور الكرماشية ، كذلك طرح مياه الصرف الصحي للمناطق المحيطة  

بالهور ساعدت كلها فـي تـردي    بالهور والناتجة من االنشطة البشرية وطرح مياه المبازل لالراضي الزراعية المحيطة
  .نوعية المياه في هذا الهور

  
  

Abstract 
In this study water sample taken from kirmashiya marsh and its tributaries of (majray, 
kirmashiya and Um AL-timan) were tested and analyzed. The tests covered both physical 
and chemical properties; water is a good germs host and dissolves many salts which may 
poisonous. Moreover, water can carry minute solids. Therefore, an important water 
specification is that it should not do any harm to health whether it is used for drinking or 
not. Many living organisms can live in water when they reproduce, the more these 
organisms, the more polluted water is especially when nutrients are available which are 
carried by water this is as far as drinking water is concerned. On the other hand, water has 
several other advantages to man. It is the source of some of man's food (fish) other uses 
follow AL-kirmashiya marsh was subjected to man made drying in the last decade of the 
last century, forcing the population to migrate. After the downfall the old regime, the 
ministry of water Resources represented by (CRIM) started to flood the area and open the 
tributaries which feed the marsh and remove the embankment built to dry the marsh. The 
population began to then land, using marsh water for drinking and other uses. But 
laboratory tests on marsh water carried out by the center and other related offices show 
deterioration in marsh water quality. 

The deterioration of water quality is because there are no exit outlets to kirmashiya 
marsh and the discharge waste water from human activities in surrounding areas, and 
discharge of drainage water from cultivated lands nearby. All these factors have led to 
marsh poor water quality.                                                                                                                                       
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