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داءـــــــهاال   

 

 -: لىإ

 )ص(محمدالكزيم  الزسول  ............... السالم رسالت وحامـــل  الظالم معاقل ومحطم  الاسالم دمجـــــــ باهــي

 -: لىإ

  الشهداء ................................... العـــــــــــزاق رضأ الشاليـــــــــت   بدمائهم سقوا الذًن صادقينال
 
 ووفاء   احتراما

 -: لىإ

 اشـواك ماويأ نم لـتااس  طاهـــــــزة بأًـــادي الدرب لي  امهــد من الحياة في ودعامتي وجودي سبب هم من

                                                                                                               والدي الاعشاء ....أبي وأميالعلــــــــــــم               ساللـم ليـــــاعخ ان اجل من السىين جهد .وبذلت ......الطزيق 

 -: لىإ

   .وحسامعلي  .... ي اخــــــو                               الحياة في ماعليه اجكئ نالذً  وسىدي وعشوحي عيني هور 

 -: لىإ

   حيرحي في وارشدووي محىتي في اسوروي من  حشانلا  ومعخقل الاسزار وخشاهت  الشمان وفزحت الامان صوث
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 -: لىإ
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يوازي نعمو وصمى اهلل عمى اشرف خمقو سيدنا محمد وعمى الحمد هلل عمى ما منحني حق حمده ,واشكره شكرًا 
 الو وصحبو أجمعين .

دكتور بعد ان وفقني اهلل إلتمام ىذا العمل ال يسعني اال ان اتقدم بوافر الشكر والتقدير الى استاذي المشرف ال
لما ابداه لي من مالحظات وتوجييات عممية دقيقة صقمت تجربتي وانارت لي  صفاء جاسم محمد الدليمي

 الدرب وكان ليا الدور الكبير في اغناء الرسالة .

ا عمميًا ليذه الدراسة في السنة تقدم بالشكر الجزيل الى اساتذة قسم الجغرافية لما بذلوه من جيد كبير ألعدادنوأ
كو ممك الخميسي واالستاذ كتابة الرسالة واخص منيم بالذكر الدكتور صالح يار مدة رية وايضًا في التحضيا

لمساعدتي في مسيرة واألستاذ الدكتور رافد موسى العامري المساعد الدكتور حسين عذاب عطشان الجبوري 
الديوانية واخص منيم بالذكر في مديرية ماء   المسؤولون جميعيمويستحق مني كل الشكر واالعتزاز  البحث .

 الميندسة حنان قادر ميدي لما ابدتو من مساعدة كبيرة في توفير المعمومات .

في المكتبة المركزية  جميعيم العاممين مكتبة كمية اآلداب و اتقدم بالشكر واالمتنان الى أمينة قسم الجغرافية فيو 
لمكتبة االلكترونية واالستاذ ابراىيم امين وحدة في جامعة القادسية واخص منيم بالذكر الست وسن امينة ا

 الرسائل و االطاريح .

الذين وقفوا معي واعانوني وصبروا عمي طيمة مدة دراستي .وفقيم   جميعيم واخيرًا ال بد ان اشكر افراد عائمتي
 اهلل وجزاىم عني خير الجزاء .
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 ملستخلصا  
يعد انتاج واستيالك المياه الصالحة لمشرب من المواضيع التطبيقية الميمة التي توجيت الييا الدراسات        

ىمية المياه وتكمن أاالخرى  د استعماالتياالجغرافية وذلك الزدياد الطمب عمى استيالك مياه الشرب وتعد
فضاًل عن كونيا احد المعايير االساسية لقياس تطور الدول .مما  , الصالحة لمشرب ألنيا متطمبًا اساسيًا لمحياة

 ساعد عمى نضوج فكرة الموضوع ودراستو بصورة شاممة وتفصيمية .

في مدينة الديوانية ومعدل كشفت الدراسة عن واقع حال مشاريع ومجمعات انتاج المياه الصالحة لمشرب 
 المختمفة من المياه الصالحة لمشرب . ماستيالكيا وحجم انتاجيا ومدى تغطيتيا لحاجة السكان ونشاطاتي

لية عمل مشاريع ومجمعات انتاج المياه الصالحة لمشرب الموزعة في مدينة الديوانية وتقييم عن آ الدراسةأظيرت 
.كذلك دراسة انماط استيالك المياه في المدينة منيا االستيالك المنزلي كفاءتيا النوعية والكمية والتوزيعية 

قانوني )المتجاوزين( .فضاًل عن دراسة واقع حال شبكات نقل الغير واالستيالك  والصناعي والتجاري والحكومي
 المياه ونظام التوزيع المعتمد في المشاريع والمتمثل بنظام الضخ المباشر دون تخزين .

يولوجية عن طريق اخذ العينات من اتضمنت الدراسة ايضًا تحميل خصائص المياه الفيزيائية والكيميائية والبو 
المشاريع لممياه الخام والمعالجة .وتم اجراء الفحوصات المختبرية عمييا ولموسمين )كانون الثاني وتموز( اذ 

 البشري . المعالجة لالستعمالحددت صالحية المياه 

لتر/فرد/يوم( اذ .07لتر/فرد/يوم( اكثر من المعيار المعتمد )71..71الدراسة وجود فائض مقداره )وقد بينت ا
 %( من مجمل استيالك المياه الصالحة لمشرب .66.66بمغت نسبة االستيالك المنزلي )

 يا استيالكو  ياوتوزيع المياه الصالحة لمشرب ومن اجل الوقوف عمى مكامن الخمل والضعف في عممية انتاج
اربعة فصول تناول الفصل االول االطار النظري و وايجاد الحمول المناسبة ليا فقد قسمت الرسالة الى مقدمة 

لمدراسة اما الفصل الثاني فقد تناول العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في انتاج المياه الصالحة لمشرب باإلضافة 
التوزيع المكاني لمشاريع ومجمعات انتاج المياه الصالحة  الى مراحل نمو وتوسيع المدينة ودرس الفصل الثالث

لمشرب في مدينة الديوانية فيما خصص الفصل الرابع لدراسة التوقعات المستقبمية إلنتاج المياه الصالحة لمشرب 
 .0.07واستيالكيا في مدينة الديوانية لغاية عام 
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 املقدمة
يعد الماء من العناصر الالزمة الستمرار الحياة عمى سطح االرض فيو ميد الحياة لكل الكائنات الحية اذ ال تتم اي 

االنيار من المصادر العذبة الميمة التي تعد اذ عممية حيوية داخمية في جسم اي كائن حي اال بوجود نسبة من الماء .
 وجعميا عرضة لمتموث . يا مما زاد من استعماليااالنسان لسيولة الحصول عمي ستعمميا ا

ة وكان الحاجة االساسية لبدء الزراعة لمحضارة ونشوء المدني اً لمشرب مرادفيعد الماء في صورتو العذبة المستساغة  و
ال يمكن  الذيفي المصانع تستمزم وجود الماء  عمميات الصناعية الكبرى والصغرىطورىا اذ ان الونشوء الصناعة وت

 االستغناء عنو .

شرب لمختمف اشكال االستعماالت الحضرية من المنزلية والتجارية والصناعية والخدمية ان توفير المياه الصالحة لم
اصبح فقد استمرار وديمومة ونمو مختمف اشكال النشاط الحضري مة عاماًل اساسيًا ال يمكن من غيره والمنافع العا

توفير المياه الصالحة لمشرب بالكمية والنوعية المطموبة من االىداف الرئيسة لمختمف دول العالم بعد التوسع موضوع 
 في المساحات وفي عدد سكان المدن . النمو الحضري و 

ح عرضة لمتموث بسبب الزيادة السكانية والتوسع الحضري والصناعي ما وعمى الرغم من فوائد الماء الكثيرة اال انو اصب
المصدر المائي القريب اذ تتنوع  االنيار التي ىي عن طرح المموثات في ادى الى زيادة معدالت استيالك المياه فضالً 

مى االمالح والمواد مصادر تموث المياه حسب استعماليا وحسب المواقع التي تمر بيا في دورتيا فقد تحتوي المياه ع
الكيميائية كاألسمدة والمبيدات فضاًل عن نفايات المصانع وما تحتويو من عناصر ثقيمة وغيرىا من المموثات االخرى .وان 

 البشرية والصحية. نة يعد من المتطمبات االساسية لمحياةتجييز المياه الصالحة لمشرب في اي مدي

بمغت كمية  اً مائي اً ( مجمع11ة و)( مشاريع رئيس3شرب من )بالمياه الصالحة لم زمنطقة الدراسة فأنيا تجيى لإلنسبة باو 
تعتمد ىذه المشاريع في اذ . (لتر/يوم 912.72فيما بمغت حصة الفرد )1212/يوم( عام 3م161392) المياه المنتجة فييا

( 327922( حيًا سكنيًا بمغ عدد سكانيا )79تخدم )التي و تغذيتيا عمى نير الديوانية المصدر المائي الوحيد في المدينة 
      القرى الواقعة في اطراف المدينة .اعتماد ,فضاًل عن  1212نسمة عام 
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 الفصل االول

 النظري للدراسة اإلطار

ً-:لدراســــــــــــــةمشكمةًاً-اولًا
 االتي:.تتم صياغتو بالشكل (1)الى اجابة ن مشكمة الدراسة عبارة عن سؤال يحتاجبما أ
ىل تتناسب كمية المياه الصالحة لمشرب المنتجة في مشاريع ومجمعات ماء الديوانية مع كميات  -

 الحضري ؟العمراني االستيالك المرتبطة بعوامل التوسع 
ً-منًالمشكالتًالفرعيةًوكماًيميً:ًاوتتضمنًالمشكمةًالرئيسةًعددً-
 ومدى كفايتيا لسد حاجاتو اليومية؟ بما مقدار حصة الفرد من المياه الصالحة لمشر  -1
ىل تتطابق نوعية المياه التي تنتجيا مشاريع ومجمعات ماء الديوانية مع المواصفات القياسية العراقية  -2

 والعالمية ؟
 ما واقع حال شبكة نقل المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية؟ -3
 

ً-ـــــــــــــــة:فرضيةًالدراســً-ثانياًا
يصوغو ويتبناه الباحث مؤقتًا  اً ذكي اً او استنتاج اً او تخميناولية لمشكمة الدراسة  فرضية الدراسة حموالً تمثل 

 .(2)لو في دراستو الشرح بعض ما يالحظو من الحقائق والظواىر ولتكون ىذه الفرضية كموجي
 صياغة فرضية الدراسة الرئيسة عمى النحو االتي :يمكن  -
المنتجة في مشاريع ومجمعات ماء الديوانية تتناسب مع انماط استيالك المياه في المدينة ن كمية المياه أ

 .والعمراني  عمى الرغم من زيادة توسعيا السكاني
 -تي :نوية فيمكن صياغتيا عمى النحو اآلاما فروض الدراسة الثا -
ن مدينة لمتطمبات إال أاحتياجاتو لكافة ا لتر/فرد/يوم( لسد 454تقدر حصة الفرد في المدن ب) -1

 لتر/يوم(624.57حصة الفرد عن المعيار لتصل إلى ) ترتفع فيياالديوانية 

                                                           
 .54م ,ص2446, 1موفق الحمداني وزمالئو ,مناىج البحث العممي ,مؤسسة الورق لمنشر والتوزيع ,ط (1)
 .81م ,ص2411, 1لرأية لمنشر والتوزيع ,عمان ,طياط , اساليب البحث العممي ,دار ماجد محمد الخ (2)
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اما فيما يتعمق بنوعية المياه الصالحة لمشرب المنتجة في مشاريع ومجمعات  ماء  الديوانية  فيي   -2
الصحة  العالمية  محددة بمعايير ومواصفات قياسية وضعت من قبل ىيئة البيئة العراقية ومن منظمة 

(WHO فبعد اجراء الفحوصات ومقارنتيا مع ىذه المعايير نجد ان المياه المنتجة مطابقة لممواصفات )
 المحمية والعالمية ولم تتعدى تمك الحدود المسموح بيا.

تعاني شبكة نقل المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية من مجموعة مشاكل ناجمة عن انتياء  -3
اًل ت في سبعينات وثمانيات القرن الماضي فضا فيي متيالكة ومتكسرة كونيا انشأاالفتراضي ليالعمر 

التي الغي و ت المعرضة لمصدأ والتآكل سلنقل المياه من نوع اآلىين واألسب عن ان نوع االنابيب المستعممة
الشبكات فأنيا ال تتحمل حاليًا في عمميات مد وتنصيب شبكات االنابيب ونتيجة لقدم انشاء ىذه  عماليااست

  مماب الضغط الواقع عمييالى تكسرىا بسباريع والمجمعات حاليًا مما يؤدي إكميات المياه المنتجة في المش
لمجمعات حدوث خمل بين كميات المياه المنتجة في المشاريع والى ىدر كميات كبيرة من المياه مع إ يؤدي

 .مستيمك وكميات المياه الواصمةإلى المستيمك 
 

ً-هدفًالدراسةًومبرراتهاً:ً–ثالثااً
الى معرفة كمية المياه الصالحة لمشرب المنتجة في مشاريع ومجمعات ماء  تيدف الدراسة بشكل ريئس

مع بيان دور العوامل  سكان المدينة عمى اختالف نشاطاتيمالديوانية ومدى كفايتيا لتغطية حاجة 
شبكة نقل المياه ونظام ام ىذه المشاريع فضاًل عن دراسة الجغرافية الطبيعية والبشرية واثرىا في انشاء وقي

 .2425توزيعيا في مدينة الديوانية والعمل عمى وضع خطة مستقبمية لتطوير ىذه الخدمة لغاية عام 
ختيار ىذا الموضوع واىميا ما التي دفعت الباحثة إلى أمن المبررات مبررات الدراسة فيناك العديد ما أ -

 يأتي:
االىمية الكبيرة لموضوع انتاج واستيالك المياه الصالحة لمشرب الرتباطو بعوامل النمو الحضري  -1

 والتوسع العمراني في المدينة.
دفع الباحثة منطقة الدراسة مما عدم وجود دراسات تناولت موضوع خدمة انتاج المياه الصالحة في  -2

 ختيار مدينة الديوانية لمدراسة بصورة تفصيمية.إلى 
الدراسة محاولة جادة لمعالجة واحدة من مشكالت البنى التحتية التي يعاني منيا سكان المدينة  تعد -3

 وىي مشكمة المياه الصالحة لمشرب من حيث إنتاجيا وتوزيعيا واستيالكيا .
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ً-أهميةًالدراســـــــــةً:ً–رابعاًا
تأتي أىمية الدراسة من كونيا تناولت موضوعًا ذا اىمية في ديمومة الحياة اال وىو الماء الصالح لمشرب 

فيو الذي يحدد مدى نمو المدينة وتطورىا اذ ان  (1)(( َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحي   ))بداللة قولو تعالى
فضاًل عن دراسة  جميعياة لمشرب من الخدمات التي تتوقف عمييا االنشطة البشريةتوفير المياه الصالح

ال سيما مشكمة تموث المياه وذلك بأجراء الفحوصات و المشاكل التي يعاني منيا قطاع مياه الشرب 
 المختبرية ومقارنتيا مع المعايير المحددة ومعرفة مدى صالحيتيا لالستعماالت البشرية .

ً-ــــــة:الدراســــــًمنهجً-خامساًا
المنيج العممي يمثل خطة عمل متكاممة وىو الطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة بواسطة مجموعة 

 (2)من القواعد العامة التي تسيطر عمى سير العقل وتحدد عممياتو حتى يصل الى نتيجة مقبولة ومعمومة
يصح ضمن اطار المنيجية العممية السميمة منيج معين دون سواه في دراسة مشكمة ما ال  وان استعمال

.اذ تم االعتماد عمى المنيج التحميمي الوصفي في دراسة واقع خدمات المياه الصالحة لمشرب .وكذلك 
وصف وتحميل المصادر المكتبية والبيانات والمعمومات ذات العالقة التي حصمت عمييا الباحثة عن 

يع والمجمعات وتقدير كمية المياه المنتجة والمستيمكة في طريق المقابالت الشخصية مع مسؤولي المشار 
الوقت الحالي والمستقبمي وتم االعتماد ايضًا عمى المنيج النظامي )االصولي( في دراسة العوامل الطبيعية 

 والبشرية .
ً-مصادرًالدراسةًومراجعهاً:ً–سادسااً

 -من مصدرين رئيسين ىما : اعتمدت الدراسة في الحصول عمى معموماتيا ومؤشراتيا االحصائية
ًالمصادرًالمكتبيةًً-1
2 

ائل الماجستير واطاريح ىي المعمومات التي نحصل عمييا من الكتب الجغرافية وغير الجغرافية ورس
المتحصمة من الدوائر الرسمية مثل  الدكتوراء والبحوث العممية فضاًل عن البيانات المنشورة وغير المنشورة

 مديرية احصاء محافظة القادسية ومديرية ماء الديوانية ومديرية بمدية الديوانية.
                                                           

 . 34لكريم , سورة االنبياء , آيةالقران ا (1)
(2)

 .81,ص 2444, دمشق ,  1صفوح خير , الجغرافية مواضعيا ومناىجيا واىدافيا , دار الفكر لمنشر , ط 
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 : مصادر ثالثة من عمييا الحصول ويتم :ًالميدانيةًالمصادرً-2

لمالحظة المباشرة : يتم استحصاليا من المشاريع والمجمعات المائية فيما يخص طريقة العمل )تصفية ا -
وتعقيم( وما يتعمق بالمساحة المستثمرة لقيام المشروع فضاًل عن مورفولوجيتو بشكل مباشر موثقة 

 بالصور.

ت مع مسؤولي المشاريع المقابالت الشخصية : ويتم الحصول عمى المعمومات عن طريق اجراء مقابال -
والمجمعات والميندسين العاممين فييا فيما يتعمق بطاقة المشروع التصميمة  واالنتاجية  وعدد  وحدات  

 في عممية التصفية والتعقيم . ات المشروع ونوع المواد المستعممةوالي
 عشوائية طبقيةاًل وزعت عمى عينة ( سؤ 34( محاور ب )8استمارة االستبيان : تضمنت في طياتيا ) -
تم اختيار حجم العينة وفقًا ألحدى الطرائق االحصائية التي تعتمد  في  تقدير  حجم  العينة  عمى  و 

كانت اجابتو كمية ووفقًا لذلك واحدًا استمارة( احتوت سؤاًل  34اجابات  عينة استطالعية متكونة من )
 .بمغ حجم عينة (1)ة معادلة احصائية معتمدةاستخرج االنحراف المعياري ليا وتم تقدير حجم العينة بواسط

وتضمنت جميعيامدينة الديوانية  شممت ( 2اعتمدت عمى عدد االسر ممحق )( استمارة 684الدراسة )
من كل مشروع  نانموذجينموذجًا من ثالثة مشاريع بواقع ا( 12الدراسة الميدانية ايضًا جمع وتحميل )

واحد لممياه الخام والثاني لممياه المعالجة خالل شيري كانون الثاني وتموز لمقيام بالفحوصات المختبرية 
 الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية .

 

ً-هيكميةًالدراســــــــةً:ً-سابعاًا
 من اجل تحقيق ىدف الدراسة تم تقسيميا الى مقدمة واربعة فصول :

                                                           
 استخراج حجم العينة وفقًا لممعادلة االتية  (1)

N=(Z S/d)2 

N. الحجم االقل لمعينة =Z( 4.5= القيمة المعيارية التي تقابل مستوى المعنوية المطموب وقد تم اختيار مستوى المعنوية )
 لألستزادة( 2= الخطأ المسموح بو الذي يساوي )d( .17.49=االنحراف المعياري والبالغ )S( . 2وكانت القيمة المعيارية )

, دار صفاء لمنشر والتوزيع , عمان 1,التحميل االحصائي في الجغرافية والعموم االجتماعية ,طينظر ألى :نعمان شحادة
  .294م,ص2411,
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الطار النظري لمدراسة الذي تضمن مشكمة الدراسة وفرضية الدراسة وىدف الدراسة الول إتناول الفصل ا
واىمية الدراسة ومنيجية الدراسة ومصادرىا وحدود منطقة الدراسة فضاًل عن الدراسات المشابية. اما 

في مدينة  الفصل الثاني فقد درس العوامل الجغرافية المؤثرة في انتاج واستيالك المياه الصالحة لمشرب
الديوانية وتضمن ثالثة مباحث تناول المبحث االول دراسة العوامل البيئية الطبيعية اما المبحث الثاني 
فتناول دراسة العوامل البشرية واستعرض المبحث الثالث مراحل التوسع المساحي واالمتداد العمراني لمدينة 

ه الصالحة لمشرب وانماط استيالكيا وتضمن ثالثة الديوانية .اما الفصل الثالث فتناول دراسة انتاج الميا
اما المبحث الثاني فتناول دراسة و  ل خصائص مياه الشرب ومصادر تموثيامباحث تناول المبحث االو 

التوزيع المكاني لمشاريع انتاج المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية فيما تناول المبحث الثالث دراسة 
 ا خصص الفصل الرابع لدراسة الخططلصالحة لمشرب في مدينة الديوانية .فيمانماط استيالك المياه ا

وتضمن مبحثين  2425المستقبمية إلنتاج المياه الصالحة لمشرب واستيالكيا في مدينة الديوانية لغاية عام 
اول دراسة تنفاالول تناول دراسة تقويم كفاءة المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية اما المبحث الثاني 

 .2425لمشرب لغاية عام  الصالحة توقعات نمو السكان واحتياجاتيم من المياه
 

ً-:ًالدراساتًالمشابهةً–ثامنااً
مياه الشرب في مدينة  النجف  االشرف   ةتقويم كفاية وجود (1)دراسة شيماء عيسى السالمي -1

وكذلك  دراسة  مصادر  تموث  المياه  دراسة تفصيمية لمخصائص الطبيعية والبشرية  ًالرسالة  توتضمن
ووسائل  تصفيتيا وتوقعاتيا المستقبمية فضاًل عن دراسة بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لمنطقة 

 الدراسة .
 

تقويم كفاءة انتاج وتجييز ماء الشرب في قضاء سامراء (2)دراسة مروان عبداهلل سييل السامرائي -2
اولت االطار النظري لمدراسة والتحميل المكاني لمنظومة انتاج وتجييز تضمنت الرسالة خمسة فصول تنو 

                                                           
(1)

تير )غ. م( ,مقدمة مياه الشرب في مدينة النجف االشرف ,رسالة ماجسة جاسم السالمي ,تقويم كفاية وجود شيماء عيسى 
 .2412الى مجمس كمية التربية ,جامعة الكوفة ,

,رسالة ماجستير )غير  تقويم كفاءة انتاج وتجييز ماء الشرب في قضاء سامراء , دراسة مروان عبداهلل سييل السامرائي (2)
 . 2411مية التربية ,جامعة تكريت ,منشورة( ,ك
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ماء الشرب في قضاء سامراء وتناول كذلك دراسة التباين المكاني الستعماالت ماء الشرب في منطقة 
الدراسة واستعرض مشكالت تجييز ماء الشرب في مدينة سامراء فضاًل عن دراسة التحميل المكاني لكفاءة 

 التجييز .االنتاج و 
 تضمنت الرسالة خمسة فصول مشاريع انتاج الماء الصافي في مدينة بغداد (1)دراسة فالح حسن عبد -3

 تناول فييا دراسة استعماالت الماء الصافي واىميتو والتوزيع المكاني لمشاريع وتصفية مياه الشرب في
توزيع الماء الصافي وتطورىا في مدينة تناول دراسة شبكة نقل د والعوامل المؤثرة في ذلك كذلك مدينة بغدا

بغداد وابراز المشاكل والمعوقات التي تواجو مشاريع التصفية فضاًل عن دراسة تطور انتاج واستيالك 
 الماء الصافي في مدينة بغداد واحتياجاتيم المستقبمية من الماء الصافي .

 
العالقات المكانية إلنتاج واستيالك مياه الشرب في مدينة الحمة (2)دراسة دنيا ابراىيم محسن الحسناوي -4

تضمنت الرسالة اربعة فصول تناول فييا دراسة المقومات الطبيعية والبشرية المؤثرة في انتاج مياه الشرب 
دراسة خدمات انتاج مياه الشرب  البشرية المستيمكة لممياه وواستيالكيا في مدينة الحمة ودراسة االنشطة 

تعرضة مشاريع ومحطات تصفية المياه في  مدينة  الحمة  فضاًل  عن  دراسة  شبكات  نقل  وتوزيع  مس
 .بمية إلنتاج واستيالك مياه الشربوخصائصيا ووسائل تصفيتيا وكذلك دراسة التوقعات المستق المياه

 
 ة في مدينة الديوانيةادارة تجييز المياه الصالحة لمشرب لمعالجة الشح,(3)دراسة ىالة عمي مير حسين -5

في  ت المياه الصالحة لمشرب وشحتياتضمنت الرسالة اربعة فصول تناولت فييا دراسة وتخطيط خدما
الطرائق واالساليب المعتمدة لتجاوز مشكمة شحة المياه الصالحة لمشرب في المدينة فضاًل عن المدينة و 

التنبؤ بعدد السكان ومعرفة كمية المياه المنتجة دراسة واقع حال تجييز مياه الشرب وتقييميا كما يتضمن 
 الحالي والمستقبمي . في الوقت

                                                           
(1)

الماء الصافي في مدينة بغداد , رسالة ماجستير )غ. م(كمية اآلداب ,جامعة مشاريع انتاج  دراسة فالح حسن عبد , 
 . م2444بغداد ,

دراسة دنيا ابراىيم محسن الحسناوي العالقات المكانية إلنتاج واستيالك مياه الشرب في مدينة الحمة ,رسالة ماجستير  (2)
 م .2415)غ .م( , كمية التربية , جامعة بابل ,

حسين , ادارة تجييز المياه الصالحة لمشرب لمعالجة الشحة في مدينة الديوانية , رسالة ماجستير )غ .م(  ىالة عمي مير (3)
 م.2414,معيد التخطيط الحضري االقميمي ,جامعة بغداد ,
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  الشرب  مياه  شبكة) معالجتيا  , دراسة البنى التحتية وسبل (1)دراسة ندى قاسم زايد المالكي -6

 الصحي واالستعماالت الالسمكية ( في بمدية الشعب وتضمنت الرسالة مقدمة  وثالثة  فصول  والصرف
حي تناولت فييا دراسة االسس والمعايير التي تقام عمييا البنى التحتية ودراسة خدمات مياه الصرف الص 

الصرف الصحي ودراسة مراحل معالجة مياه الصرف الصحي  شأتومعرفة انواع شبكات المجاري ومن
فضاًل عن دراسة استيالك المياه والعوامل المؤثرة فيو ودراسة انواع وانظمة شبكات توزيع المياه وتنقية 
المياه كذلك دراسة طاقة المشاريع ومكوناتيا ومعايير توقيع محطات تصفية مياه الشرب فضاًل عن دراسة 

ىذا النوع من  سمكية وسمبيات وايجابيات استعمالالالسمكية وكيفية عمل البدالة الالمنظومة اليواتف 
 الشبكات فضاًل عن دراسة وتخطيط المواقع المناسبة لشبكات االتصاالت الالسمكية في المدينة.

 
 تقويم اداء خدمة تجييز ماء االسالة لمناطق سكنية مختارة في مدينة (2)دراسة كريم حسن عموان -7
فييا دراسة معايير ولوائح خدمة تجييز  الباحث   غداد وتضمنت االطروحة مقدمة وثالثة فصول تناولب

الماء عمى مستوى العراق والبمدان العربية والعالم ودراسة التقييس والسيطرة النوعية لتوفير خدمة الماء 
خدمة وكذلك دراسة مؤشرات ومكونات الطمب عمى ماء االسالة والعدالة في تجييز الماء لمشتركي ىذه ال

 واقع حال خدمة تجييز ماء االسالة في منطقة الدراسة.
 
(3)دراسة خميس غازي خمق المعموري -8

خدمة الماء الصافي في مدن الخالص ,ىبيب ,السالم في , 
لمماء ودوره  فييا دراسة نبذة تاريخية الباحث  تضمنت الرسالة مقدمة واربعة فصول تناول ديالى محافظة

                                                           
ندى قاسم زايد المالكي ,دراسة البنى التحتية وسبل معالجتيا وشبكة مياه الشرب والصرف الصحي واالستعماالت  (1)

الالسمكية في بمدية الشعب ,رسالة ماجستير )غ .م( ,مقدمة الى معيد التخطيط الحضري واالقميمي ,جامعة بغداد 
 م.2413,
كريم حسن عموان ,تقويم اداء خدمة تجييز ماء االسالة لمناطق سكنية مختارة في مدينة بغداد ,اطروحة دكتوراه ,مقدمة  (2)

 .2412جامعة بغداد ,الى معيد التخطيط الحضري واالقميمي ,
خميس غازي خمق المعموري ,خدمة الماء الصافي في مدن الخالص ,ىبيب ,السالم في محافظة ديالى ,رسالة  (3)

 . 2413ماجستير )غ. م( ,مقدمة الى كمية التربية , جامعة ديالى ,
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دراسة خصائص الماء الصافي وتقنيات انتاجو  ص الطبيعية والبشرية ودراسة الخصائ في نشوء المدن و
 ومواطن تموث الماء ووسائل تصفيتو وتناول دراسة كفاية مياه الشرب والتوقع المستقبمي .

(1)دراسة سعيد فاضل احمد -9
تضمنت  ,واقع مستقبل خدمتي الماء الصافي والمجاري في مدينة بعقوبة 

الرسالة مقدمة وخمسة فصول تناول فييا دراسة  منظومتا   خدمتي   الماء   الصافي   والمجاري   
  الكمية ليذة الخدمات وتناول دراسة الظروف الطبعية والبشرية  لمدينة ادارتيما بالمدن والمعاييروخطط 

بعقوبة واتجاىات توسعيا كما تناول دراسة واقع مشاريع تصفية وشبكات الماء الصافي وواقع منظومات  
 .2447المجاري وتوزيعيا الجغرافي في مدينة بعقوبة فضاًل عن دراسة مستقبل ىاتين الخدمتين حتى عام 

 
الشرب في مدينة بغداد  تقييم كفاءة التوقيع لمحطات تصفية مياه (2)دراسة سعد حميد خميفة ىايت -14

تضمنت الرسالة مقدمة وخمسة فصول تناول فييا دراسة مياه  و )مشروع ماء الكرخ ,مشروع ماء الدورة (
الشرب مصادرىا وخصائصيا ومراحل معالجتيا و دراسة مشاريع مياه الشرب في بغداد من حيث النشأة 

ناحية الصحية والكمية لتأمين احتياجات وطريقة العمل ونظام التوزيع فضاًل عن دراسة المياه من ال
 السكان لالستعماالت المختمفة في الوقت الحالي والمستقبمي .

 
تضمنت  تجييز ماء الشرب باألنابيب لسكان محافظة نينوى, (3)دراسة احمد صالح عبداهلل الجبوري -11

المتعمقة بيا ودراسة  االطروحة مقدمة واربعة فصول تناول فييا دراسة مشاريع مياه الشرب والجوانب
مقومات االنتاج لماء الشرب واستيالك ماء الشرب وحصة الفرد فضاًل عن دراسة الطمب الحالي 

 والمستقبمي عمى ماء الشرب والمشكالت التي تواجو قطاع تجييز الماء وحموليا .
 

                                                           
رسالة ماجستير )غ. م( ,مقدمة سعيد فاضل احمد , واقع مستقبل خدمتي الماء الصافي والمجاري في مدينة بعقوبة ,  (1)

 م.2448الى كمية التربية ,جامعة ديالى ,
 

سعد حميد خميفة ىايت , تقييم كفاءة التوقيع لمحطات تصفية مياه الشرب في مدينة بغداد )مشروع ماء الكرخ ,مشروع  (2)
 م .2449بغداد , ماء الدورة (,رسالة ماجستير )غ. م( مقدمة الى معيد التخطيط الحضري واالقميمي ,جامعة

احمد صالح عبداهلل الجبوري , تجييز ماء الشرب باألنابيب لسكان محافظة نينوى , اطروحة دكتوراه ,)غ. م( ,مقدمة  (3)
 م .2446الى كمية التربية ,جامعة الموصل ,
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ً-حدودًمنطقةًالدراسةً:ً–تاسعااً
وخط طول                (شماالً ْْ  31.59يوانية الواقعة بين دائرة عرْض)"مثمت حدود منطقة الدراسة مكانيًا بمدينة الدت
( مما اكسبيا موقعًا وسطيًا في منطقة الفرات االوسط .فيي تمثل مركزًا اداريًا 1(شرقًا خريطة )ْْ 44.55")

 (2( حيًا سكنيًا خريطة )56) وىي تضم لمحافظة القادسية مما ساعد عمى نمو مركزتييا ضمن اقميميا
.كما تم العمل عمى وضع  2414ولغاية عام  1747نشأة المدينة عام منذ .اما حدودىا الزمانية امتدت 

 .2425عام غاية خطة مستقبمية لتطوير انتاج المياه الصالحة لمشرب لسكان المدينة ل
 (1خريطة )

 الموقع الفمكي والجغرافي لمدينة الديوانية ضمن العراق ومحافظة القادسية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 54444:1العامة لممساحة ,خريطة محافظة القادسية االدارية بمقياسالييئة المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى :
 .2444بغداد ,
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 الفصل الثبني
العىامل اجلغرافيت املؤثرة يف أنتبج واستهالك ميبه الشرة يف 

 مدينت الديىانيت
 املبحث االول

 العــــــــــىامل البيئيــــــــت الطبيعيــــــــــت

 

 املبحث الثبني
 العـــــــــــــــىامل البشريـــــــــــــــت

 

 املبحث الثبلث
 تواالمتداد العمراني ملدينت الديىانيمراحل التىسع املسبحي 
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نتاج واستيالك المياه الصالحة لمشرب في ة العوامل الجغرافية المؤثرة في إالى دراسالثاني فصل ييدف ال
مدينة الديوانية تتمثل العوامل الطبيعية بالتركيب الجيولوجي والسطح والمناخ والتربة والموارد المائية والعوامل 

فضاًل عن التوسع  توزيعيم وتركيبيم العمري والنوعي وكثافتيم(و البشرية المتمثمة بخصائص السكان )نموىم 
 ة الديوانية.العمراني لمدين

 المثحث االول

 الطثيعيــــــــــحعــــــــــوامل ال

من االمور الرئيسة التي ييتم بو الجغرافي ىو دراسة العناصر الطبيعية االساسية منيا الموقع والموضع 
اذ فرق جغرافيو (4)ا في معرفة االسباب التي أدت الى نشأة المدن والى مراحل توسعيا العمرانيمألىميتي

المدن بين الموقع والموضع .يعرف الموقع عمى انو دراسة الظواىر الطبيعية المشار الييا لممنطقة التي 
( او المنطقة المحيطة بالمدينة التي ترتبط Hinter Land( او ظييرىا )Regionتدعى بإقميم المدينة )

فات الطبيعية لممنطقة او يدل عمى الصف.اما الموضع  (2)بصالت وثيقة بيا وذات تأثيرات متبادلة معيا
م و ل عمى السطح والتضاريس االرضية ودرجة انحدار االرض التي تقلمساحة التي تحتميا المدينة وتشتما

عمييا المدينة وتركيبيا الجيولوجي واحتمالية تعرض المدينة لميزات االرضية والبراكين والمناخ المحمي الذي 
 .(3)يسود منطقة الدراسة

 ( :Situationــــــع )الموقــــ -اوالا 

يعد الموقع من العوامل الطبيعية التي ليا دور اساسي مزدوج عمى اي منطقة فيو المكان الذي تتفاعل فيو 
الخصائص الطبيعية لممنطقة مع الخصائص البشرية من اجل توفير افضمية مستحقة لممكان تجعمو عنصرًا 

  مدينة تقع و  . (4)والجاذبية لألنشطة البشرية المختمفةديناميكيًا يوجو المدينة ويكسبيا سمة التفاعل 
.ىذا الموقع أكسب المدينة  (شرقاً ْْ 44.55"(شمااًل وخط طول )ْْ  34.59دائرة عرْض)"تقاطع الديوانية عند 

                                                           
الوظيفي والتوسع العمراني لمدينة الديوانية ,رسالة ماجستير رافد موسى عبد حسون العامري ,أثر النقل الحضري في البناء  (4)

 . 40م,ص2007)غير منشورة( ,مقدمة الى كمية اآلداب ,جامعة القادسية ,
 .44م ,ص4986صبري فارس الييتي ,صالح فميح حسن ,جغرافية المدن , دار الكتب لمطباعة والنشر ,بغداد , (2)
 . 35م ,ص4977مدن ,مطبعة اسعد ,بغداد ,عبد الرزاق عباس حسين ,جغرافية ال (3)
يحيى عبد الحسين فميح الجياشي ,النمو الحضري وأثره في اتجاىات النمو العمراني في مدينة السماوة ,رسالة ماجستير  (4)

 .48م ,ص2044ب , جامعة القادسية ,)غير منشورة ( ,مقدمة الى كمية اآلدا
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ونواح محافظة القادسية ,فقد اصبحت  مركزًا اداريًا  لممحافظة  ساعد  ذلك  أىمية كبيرة بالنسبة إلى اقضية
نشأت عام االبصرة( التي  -. فقد ساىم شط الديوانية وسكة حديد )بغداد(4)مركزتييا ضمن اقميميا عمى نمو

( في نمو المدينة وتوسعيا العمراني فكانا واسطة لمنقل بينيا وبين مدن الحمة والسماوة قبل عام 4948)
(نسمة ,والمدينة تقع 349520عدد سكانيا )يبمغ و  2043(ىكتارًا عام 5943وبمغت مساحتيا ) (2)(4958)

  الديوانية وىو فرع من شط الحمة . شطعمى جانبي 

 (:Siteالموضـــــــــــــع ) -ثانياا 

تنشأ المدن في موضع ما وتنمو في ىذا الموضع استجابة لظروفو المحمية من ناحية وألىمية موقعيا العام 
معينة لتؤدي خدمات ضرورية لممجتمع يتغير نوعيا بمضي من ناحية اخرى .اذ ان المدن تقوم في اماكن 

الزمن ويحدد نوع ىذه الوظائف التي قامت من أجميا المدينة طبيعة المكان الذي تقوم عميو . وسنسمط 
الضوء عمى العوامل الطبيعية التي ساىمت في تشكيل بنية المدينة الوظيفية والعمرانية والتي تتمثل 

 سطح والمناخ والتربة والموارد المائية عمى النحو االتي :بالتركيب الجيولوجي وال
 التركية الجيولوجي : -1

يكشف طبيعة إذيعد العامل الجيولوجي المسؤول عن تحديد ورسم سمات وخصائص سطح اي منطقة 
التي يمكن تحديدىا من معرفة العصور الجيولوجية التي مرت بيا  الصخور ونوعيتيا وتركيبيا وحركتيا

.فالدراسات الجيولوجية ذات اىمية كبيرة (3)ة والتي عمى ضوئيا يتحدد الوضع الطوبوغرافي فيياالمنطق
لمعرفة الموارد المائية وتوزيعيا المكاني ونوعية ومدى استثمارىا .تقع مدينة الديوانية ضمن تكوينات السيل 

يعود تكوينو الى اوائل  إذالجيولوجيةالرسوبي العراقي الذي يعد من احدث اقسام سطح العراق من الناحية 
العصر الرباعي )الباليستوسين( التي ظيرت فيو الرواسب الغرينية اذ حدثت في ىذا العصر الحركات 
االلتوائية التي ادت الى ىبوط االقسام الجنوبية من العراق وكونت منخفض ىائل الحجم شمل المناطق 

الترسبات التي جمبتيا الفيضانات واالنيار الى ىذا المنخفض الوسطى والجنوبية نتيجة زيادة جرف المواد و 

                                                           
عاصم عادل عباس البصري ,التحميل المكاني لممناطق الخضراء في مدينة الديوانية وامكانية تطورىا ,رسالة ماجستير  (4)

  . 48,ص م2044جامعة القادسية , ,)غير منشورة (,مقدمة الى كمية اآلداب 
 . 40رافد موسى عبد حسون العامري ,مصدر سابق ,ص (2)
, التحميل المكاني لإلنتاج الزراعي )النباتي(وعالقتو بالموارد المائية في محافظة القادسية  محمد خضير كمف الحويس (3)

 .43م , ص2045,رسالة ماجستير )غير منشورة( , مقدمة الى كمية اآلداب ,جامعة القادسية , 
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في ىذا المنخفض وتكوين  كما ادت عوامل الترسيب في الفترات المطيرة الى تراكم الترسبات وتجمعيا
ترسباتو االكبر  وتكويناتو حديثة من الغرين والطين والرمل في  معظم  اجزاءه  بينما (4)السيل الرسوبي

( .اذ صنفت الرواسب River gravelsالذي يعرف بحصى االنيار كانت في  اطرافو ) حجمًا من الحصى
قل صالحية من االولى من ف االنيار الصالحة لمسكن ورواسب أحواض األنيار وىي أالى رواسب ضفا

 حيث السكن ىذا ما ساعد عمى نمو وامتداد مدينة الديوانية وتوسعيا العمراني من نواتيا االولى مع امتداد
 الديوانية واقامة مشاريع تصفية الماء عميو. شط
 السطــــــــــــــــــخ : -2

الديوانية ضمن السيل الرسوبي العراقي الذي تغمب عمى سطحو صفة االنبساط واالستواء وكان  تقع مدينة
مالئمة طبيعة السطح فم ينة ومن ثم توسعيا العمرانيلطبيعة السطح دور فاعل في نشأة النواة االولى لمد

الديوانية وعمى خط االرتفاع  شط.وبما ان المدينة تقع عمى جانبي  (2)مكانية لكافة االنشطة البشرية
المتكررة قبل  شط(متر فوق سطح البحر فأرضيا مرتفعة نسبيًا مما يحمييا من فيضانات ال24المتساوية )

باتجاه شرق المدينة وغربيا حتى يصل .اذ ينخفض ىذا االرتفاع تدريجيًا (3)(4943انشاء سدة اليندية عام )
وان انبساط السطح  (4)ينحدر سطحيا ببطء من الشمال باتجاه الجنوب (مترًا عند جنوبيا إذ49اع )الى ارتف

سيل االمتداد العمراني وامكانية نمو المدينة وتوسعيا في االتجاىات المختمفة مع مد شبكات نقل المياه 
نو يؤثر عمى سرعة نة .إال أومحطات انتاج المياه الى كافة احياء المديالصالحة لمشرب مع انشاء مشاريع 

لى انشاء محطات ضخ تعمل عمى تقوية ودفع المياه لتصل ه داخل انابيب الشبكة .مما يدفع إتدفق الميا
 حياء المدينة  .أبعد نقطة متصمة بالشبكة لخدمة أ الى
 

 

                                                           
( 23العراق في العصر الرباعي ,مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ,العدد ) سحر نافع شاكر ,جيمورفولوجية ((4
 .223م,ص4989,

ابراىيم ناجي عباس ,دور الجغرافي في تحديد اتجاىات التوسع العمراني لمدينة الديوانية ,رسالة ماجستير)غير منشورة(  (2)
 .22م,ص2004,مقدمة الى كمية اآلداب ,جامعة القادسية ,

جاسم محمد الدليمي ,متطمبات تخطيط المنطقة الحضرية ضمن التصميم االساسي لمدينة الديوانية وامكانية صفاء  (3)
 .27م,ص4985تطويرىا ,رسالة ماجستير )غير منشورة (,معيد التخطيط الحضري واالقميمي ,جامعة بغداد,

 . 49عاصم عادل عباس البصري ,مصدر سابق ,ص4
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 المنـــــــــــــــاخ : -3

المختمفة يترك أثارًا واضحة في بيئة المدينة فيو يرسم الطرز العمرانية ويحدد نوع المواد   المناخ بعناصره
المستعممة  في  البناء  ومن  دراسة  وتحميل  الخصائص المناخية  لمدينة  الديوانية  وحسب  تصنيف 

يم الصحراوي الحار لألقاليم المناخية نجد ان مناخ مدينة الديوانية يقع ضمن مناخ االقم (4))ديمارتون(
يمتاز بارتفاع درجات الحرارة صيفًا وارتفاع في المدى الحراري اليومي والسنوي مع  (  الذيBwhالجاف )

قمة االمطار وتذبذبيا فضاًل عن قمة الرطوبة النسبية اما بالنسبة لخصائص العناصر المناخية فيي كما 
 يأتي : 

 

 الحرارج:درجح  -أ

( المعدالت الشيرية والسنوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى لمدينة 4والشكل ) (4يظير من الجدول )
            الديوانية اذ سجمت اعمى معدالت لدرجات الحرارة الشيرية في أشير )حزيران ,تموز ,اب( نحو 

د سجمت (ْم لكل منيا عمى التوالي .اما بالنسبة لمعدالت درجات الحرارة العظمى فق35.8, 36.2, 34.2)
          (ْم لكل منيا عمى التوالي .في حين سجمت معدالت درجات الحرارة الصغرى 44.4, 44.3, 42.4)
يعود ذلك الى وقوع المدينة تحت مظمة المناخ الحار  نفسيا  و شيرلأل(ْم عمى التوالي  27.4, 28, 26)

الجاف الذي يمتاز بنيار الصيف الطويل والسماء الصافية وىدوء اليواء مما جعل المدينة تسجل درجات 
حرارة اعمى من الريف المجاور ليا .وىذا ما تسبب في زيادة استيالك مياه الشرب صيفًا بفعل تأثير ظاىرة 

.اذ ان ارتفاع درجات الحرارة العظمى في االشير )حزيران ,تموز ,اب( بدرجة اعمى من (2)الجزيرة الحرارية
(ْم فان الجسم البشري سيكتسب طاقة من اليواء ترفع من درجة حرارتو في 37درجة حرارة جسم االنسان )

الى تعويض ىذه الحالة سيفرز الجسم العرق كمما ارتفعت درجة حرارة الجسم .لذا فأن جسم االنسان بحاجة 
السوائل المفقودة من جسمو في التعرق عن طريق شرب الماء وىذا يتطمب استيالك كميات كبيرة من  عن 

                                                           

 المعدل السنوي لالمطارالستخراج معادلة الجفاف =  معادلة ديمارتون (4)
 المعدل السنوي لدرجات الحرارة   

      

       
     

قع ضمن المناخ الجاف الحار صيفًا اذ بمغت قيمة معامل الجاف لمنطقة الدراسة يتبين المعادلة بأن مناخ المدينة 3.4 
  لالستزادة ينظر : (ْم 3.4)

 4972(,جامعة الرياض ,2بعض المعايير الحسابية في تحديد أقاليم العراق المناخية ,مجمة كمية اآلداب ,المجمد) استعمالعمي حسين الشمش ,
  .37,ص

 . 49رافد موسى عبدحسون العامري ,مصدر سابق ,ص (2)
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. اذ ان تكوين الجزيرة الحرارية يعتمد عمى عوامل اساسية ىي (4)في االشير الحارة المياهالمياه في االشير 
 البناء الكثافة السكانية وكثافة

فضاًل عن ان الطرق والشوارع والممرات واالرصفة المبمطة بمواد داكنة  (2)مدينةومناطق المحيط المتاخم لم
كاإلسفمت واالسمنت ليا قابمية عمى امتصاص االشعاع اكثر من كمية االشعاع المنعكس مسببة في ذلك 

لتجارية ارتفاع في درجة حرارة السطح. اذ ان الجزيرة الحرارية لمدينة الديوانية تركزت في منطقة االعمال ا
استعماالت االرض واالنشطة الحضرية فييا .وخالل فصل الشتاء تنخفض وذلك لتنوع  (C.B.Dالمركزية)

(ْم عمى التوالي لألشير)كانون االول ,كانون 44.4, 44.8, 43.4معدالت درجات الحرارة فقد سجمت )
(ْم عمى التوالي 20.3, 47.3, 48.8)  سجمت العظمى   الحرارة الثاني ,شباط( في حين ان معدالت 

(ْم عمى التوالي لألشير 6.338.3, 7.9لألشير نفسيا اما معدالت درجات  الحرارة  الصغرى  سجمت  )
نفسيا .ويعود سبب ىذا االنخفاض في  درجات  الحرارة  الى وقوع منطقة الدراسة تحت  تأثير مرور 

الحرارة العظمى والصغرى .وان ي تؤثر عمى درجات منخفضات البحر المتوسط ومنخفضات السودان الت
مؤخرتيا ىواء اىم المظاىر الجوية التي تصاحب مرور ىذه المنخفضات ىو مرور اليواء البارد يتبعيا في 

.اذ تؤثر درجات الحرارة بشكل  (3)دافئ مع امطار غزيرة وحدوث بعض الزوابع الرعدية والعواصف الغبارية
بيب نقل المياه الصالحة لمشرب من خالل ارتفاعيا وانخفاضيا ىذا التأثير يكون غير مباشر عمى شبكة انا

في زيادة او نقصان لمطمب عمى استيالك ماء الشرب وبالتالي اختالف الضغط داخل االنابيب الناقمة لممياه 
ؤدي الى نتيجة التفاوت في مقدار الطمب عمى كمية الماء المنقولة ىذا التفاوت المستمر بمرور الزمن ي

احداث بعض التكسرات والشقوق في االنابيب الناقمة لممياه مما يسبب ارتفاع في نسبة الضائعات المائية 
سبب دخول بعض ه التكسرات والشقوق في االنابيب تواليدر في كمية المياه المنقولة الصالحة لمشرب .ىذ

لى داخل االنابيب الناقمة لممياه والذي بدوره المواد العالقة كالبكتريا ومياه الصرف الصحي والمياه الجوفية ا
 4)يقمل من كفاءة الشبكة الناقمة وارتفاع تكاليف صيانتيا

                                                           
)غير شيماء عيسى جاسم السالمي ,تقويم كفاية وجودة مياه الشرب في مدينة النجف االشرف ,رسالة ماجستير  (4)

 . 43م,ص2042منشورة(,مقدمة الى كمية التربية لمبنات ,جامعة الكوفة ,
عبدالرضا مطر الياشمي ,االثار البيئية لمنمو الحضري في مدينة الديوانية ,أطروحة دكتوراه )غيرمنشورة(,مقدمة كمية  (2)

 . 52م,ص2007اآلداب ,جامعة القادسية ,
(3)

  72,ص 8811:هاجد السُد ولٍ وعبد األله روزوقٍ كربل ,جاهعت البصرة , علٍ حسُي الشلش ,هٌاخ العراق ,ترجوت 
(4)

هٌشىرة (,هقدهت الً كلُت اِداب  فالح حسي عبد ,هشارَع اًتاج الواء الصافٍ فٍ هدٌَت بغداد ,رسالت هاجستُر )غُر 
 888م ,ص7004,جاهعت بغداد ,
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 (4جدول )

 (2043-4984المعدالت الشيرية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى لمحطة الديوانية )

 

 األشهر

 معدل درجة الحرارة )ْم(

 معدل درجة الحرارة الشهرية العظمى ةمعدل درجة الحرار  الصغرى ةالحرار  ةمعدل درج

 44.8 47.3 6.3 كانون الثاني

 44.4 20.4 8.3 شباط

 48.7 25.3 42.4 اذار 

 25 34.9 48 نيسان 

 30.7 38 23.3 مايس

 34.2 42.4 26 حزيران

 36.2 44.3 28 تموز

 35.8 44.4 27.4 اب

 32.5 40.8 24.2 ايمول

 27.4 34.8 49.9 تشرين االول

 48.8 25 42.6 تشرين الثاني 

 43.4 48.8 7.9 كانون االول 

 24.9 34.9 47.8 المعدل

الجوية والرصد الزلزالي ,قسم المناخ ,بيانات غير  لألنواءالنقل والمواصالت ,الييئة العامة  وزارةالمصدر : جميورية العراق ,
 .2043منشورة ,
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 (2043-4984العظمى والصغرى لمحطة الديوانية )المعدالت الشيرية لدرجات الحرارة  (4) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 (4المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول )

 

 :الريــــــــــــاح-ج

الرياح واتجاىاتيا في العراق تبعًا الختالف قيم توزيع الضغط الجوي اذ تتعاقب عمى العراق  تتباين سرعة   
العالي(  ويصاحب  )منظومات الضغط  والمنظومات الالعصارية  في فصل الشتاء المنظومات االعصارية

تعاكس في اتجاىات الرياح او انحراف محسوس فييا وىذا معناه ان وضعية الرياح تكون غير مستقرة  ذلك
الصيف فتكون الرياح في وضعية اكثر استقرارًا ذلك لتأثر الجزء االعظم من العراق في ىذا .اما في فصل 
( ان الرياح السائدة في منطقة 3ويتضح من الجدول ) (4)مة الضغطية الموسمية شبو الثابتةالفصل بالمنظو 

الدراسة ىي الرياح الشمالية الغربية في معظم ايام السنة والتي تمتاز بسرعتيا الخفيفة عمى العموم اال ان 
مى شبو القارة اليندية سرعتيا تزداد نسبيًا في فصل الصيف بسبب امتداد الضغط الواطئ اليندي المتركز ع

 وامتدادىا ايضا فوق منطقة الخميج العربي اواًل .وثانيًا لوقوع مدينة الديوانية ضمن اراضي السيل الرسوبي 
المتأثر بالضغط المنخفض اذ تيب عمييا رياح جنوبية شرقية تمتاز بكونيا دافئة نسبيًا ورطبة تجمب في  

اما   (2)طار وتأتي ىذه الرياح في مقدمة المنخفضات الجويةتساقط االم بعض  االحيان  الغيوم  وتسبب
سرعتيا فأنيا منخفضة عمى مدار السنة نظرًا لوقوع العراق في الحزام شبو المداري الواقع تحت تأثير 

                                                           
 . 444م ,ص4982لمطباعة والنشر ,الموصل , احمد سعيد حديد وزمالءه ,المناخ المحمي ,دار الكتب  (4)
 . 49, ص4فالح جمال معروف وزمالءه ,االساس في جغرافية العراق الطبيعية والبشرية ,ط (2)

0
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35
40
45

كاًىى 
 الثاًٍ

حسَرا هاَس  ًُساى  اذار شباط
 ى

تشرَي   اَلىل اب توىز
 االول

تشرَي  
  الثاًٍ

كاًىى 
  االول

6.3  درجاث الحرارة الصغري 8.3 12.1 18 23.3 26 28 27.4 24.2 19.9 12.6 7.9

17.3 درجت الحرارة العظوً 20.4 25.3 31.9 38 42.4 44.3 44.1 40.8 34.8 25 18.8

11.8 الوعدل الشهرٌ 14.4 18.7 25 30.7 34.2 36.2 35.8 32.5 27.4 18.8 13.4



 الفصل الثاني ........العوامل الجغرافية المؤثرة في انتاج واستهالك مياه الشرب في مدينة الديوانية

24 
 

( ان سرعة الرياح في 3.يظير من الجدول ) (4)منظومات الضغط العالي شتاًء او المنخفض الحراري صيفاً 
(م/ثا عمى التوالي ,اذ ان سرعة الرياح تزداد 3.2, 3.2ي شيري )حزيران وتموز( بمغت )منطقة الدراسة ف

في مع ارتفاع درجات الحرارة وىي أعمى من المعدل السنوي ثم تبدأ بالتناقص حتى تصل اقل سرعة ليا 
.ومن االثار السمبية المرافقة ليبوب  (م/ثا عمى التوالي4.7. 4.7بمغت ) إذشيري)تشرين االول والثاني(

الرياح في منطقة الدراسة العواصف الترابية ويتصاعد الغبار المحمي اذ تنشأ العواصف الترابية في المناطق 
التربة وطبقة اليواء ذات المناخ الصحراوي وشبو الصحراوي نتيجة الرتفاع درجات الحرارة لكل من سطح 

 الصيف   فصل في  وانعداميا  الشتاء  فصل   في االمطار  قمة تساقط  مسة ليا فضاًل عنالسطحية المال
 ( 2043- 4984معدل سرعة الرياح )م/ثا( وتجاىيا في محطة الديوانية لممدة ) (3جدول )

 
 

 

 االمطـــــــــــار : -ب

المناخية الميمة وتمثل شكل من اشكال التساقط الذي يمثل جميع صور الماء  تعد االمطار من العناصر   
الواصمة الى سطح االرض .لألمطار اىمية كبيرة في المناطق الجافة وشبو الجافة والتي تتصف بالمناخ 
الصحراوي الحار والذي تقع ضمن ىذا المناخ مدينة الديوانية اذ تمثل االمطار المصدر الرئيس لممياه 

  االتربة من   كما يكون ليا دورًا كبيرًا في تماسك جزئيات الغبار وتمطيف اليواء وتنقيتو سطحية واالرضيةال
وسائل النقل والمخمفات الصناعية كما تعمل االمطار عمى تماسك التربة وزيادة تطرحيا  التي   والمموثات

                                                           
 . 448احمد سعيد حديد وزمالءه ,مصدر سابق ,ص (4)

المجموع  1ك 2ت 1ت ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2ك األشهر
 ثاالسنوي م/

معدل سرعة 
 الرياح )م/ثا(

2.4 2.5 2.9 3 2.6 3.2 3.2 2.4 4.2 4.7 4.7 4.9 2.4 

شمالية  اتجاهها
 غربية

شمالية 
 غربية

شمالية 
 غربية

شمالية 
 غربية

شمالية  شمالية
 غربية

شمالية 
 غربية

شمالية 
 غربية

شمالية 
 غربية

شمالية 
 غربية

شمالية 
 غربية

شمالية 
 غربية

شمالية 
 غربية

,بيانات غير منشورة  ة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ,قسم المناخ, وزارة النقل والمواصالت ,الييأ المصدر :  جميورية العراق
 .  2043لعام ,
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(ممم فيي تتصف بفصمية 450-400وطوبتيا .وبما ان مدينة الديوانية تقع ضمن خط المطر المتساوي )
( 2سقوطيا وتذبذب كمياتيا وينحصر سقوطيا في فصل )الشتاء والربيع ( خالل اشير السنة .الجدول )

لمجموع السنوي ( يوضحان كمية االمطار المتساقطة في منطقة الدراسة وىي قميمة ال يتجاوز ا2والشكل )
 شط(ممم وىذه الكمية غير كافية الستعماالت االرض الحضرية لممدينة التي اعتمدت عمى مياه 424.4)

ت االنسان  الحضرية والزراعية .اذ تتباين كمية االمطار بحسب اشير السنة فأنيا استعماالالديوانية في 
الول الذي بمغت كمية االمطار أعمى معدالت تبدأ بالتساقط بكميات قميمة ابتداًء من شير ايمول وتشرين ا

(ممم لكل منيا عمى الترتيب تم تأخذ 23.5 , 25.5ليا في شيري )تشرين الثاني وكانون الثاني( )
(ممم ويكاد ينعدم التساقط المطري في أشير 5.8تدريجيًا حتى شير مايس الذي يبمغ معدليا ) باالنخفاض

 .)حزيران ,تموز ,اب(
 (2043-4984تساقط االمطار الشيرية لمحطة الديوانية لممدة )معدالت ( 2جدول )

 االشهر
المجموع  1ك 2ت 1ت أيمول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2ك

 السنوي ممم

 424.4 46.7 25.5 6.4 0.9 0 0 0 5.8 46.3 42.3 44.4 23.5 االمطار

الجوية والرصد الزلزالي ,قسم المناخ ,بيانات غير  لألنواءالنقل والمواصالت ,الييئة العامة  وزارةجميورية العراق , المصدر :
 .2043منشورة ,

 (2043-4984معدالت تساقط االمطار الشيرية لمحطة الديوانية لممدة ) (2)شكل

 

 

 

 

 

 (2المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول ) 
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ان حدوث  تأثير عمى نوعية المياه فيي تؤدي الى ارتفاع عكورة الماء في االنيار .كما الترابية  ولمعواصف
العواصف الترابية والغبار المتصاعد يؤدي الى زيادة في كميات المياه المستيمكة في المدينة لمتنظيف 

 كغسل المنازل والشوارع والسيارات والحدائق وغيرىا .
 الرطوتح النسثيح : -د

ا يمكن حممو من بية ىي النسبة المئوية لكمية بخار الماء الموجود فعاًل في اليواء قياسًا الى مالنس الرطوبة
.لمرطوبة النسبية اىميتيا طالما ليا تأثير عمى راحة (4)والضغط الجوينفسيا درجة الحرارة  بخار الماء في

السيما اذا كانت مصحوبة بارتفاع و االنسان اذ يكون الجو المصحوب برطوبة عالية غير مريح تمامًا ,
درجات الحرارة.ومدينة الديوانية تقع بعيدًا عن المسطحات المائية لكن تحدث فييا حاالت الرطوبة العالية 

( اذ بمغت الرطوبة النسبية في منطقة الدراسة أقصى ارتفاع ليا 4خالل فصل المطر كما يوضحو الجدول )
%(عمى التوالي ,تم تأخذ بالتناقص تدريجيًا في شير 68.4, %66.6في شيري كانون االول والثاني )

شباط حتى شير ايمول .وتعود الى االرتفاع التدريجي ابتداًء من شير تشرين االول الى شير كانون الثاني 
% 26.6تموز واب( اذ بمغت ).اما اقل نسبة لمرطوبة النسبية سجمت في اشير الصيف )حزيران و 

 ودرجات الرطوبة معدالت بين ما عكسية تكون العالقة ان يعني وىذا. يالتوال عمى%(29.2,26.9%,
 .الحرارة

 (2043- 4984الرطوبة النسبية % لمحطة الديوانية لممدة )( معدالت 4جدول )

,بيانات  ة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ,قسم المناخ, وزارة النقل والمواصالت ,الييأ المصدر :  جميورية العراق
 .  2043لعام غير منشورة ,

4 

                                                           
 73م,ص 2009,بغداد ,جانبيا البشري( –نشاطيا االقتصادي –عباس فاضل السعدي ,جغرافية العراق )اطارىا الطبيعي  (4)
. 

عدل الم 1ك 2ت 1ت ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2ك األشهر
 السنوي ممم

الرطوبة 
 النسبية%

68.4 59.3 50.4 44.3 30.9 26.6 26.9 29.2 32.9 44.4 57.6 66.6 44.3 
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  الترتـــــــــــح : -4

من العوامل الطبيعية ذات الخصائص الفيزيائية وىي ذلك الجسم الطبيعي الذي تكون عمى  تعد التربة 
ىذه العوامل عممت عمى تفتيت (4)سطح االرض نتيجة التأثير المتبادل ما بين الصخور والعوامل الطبيعية

ار الصخور وايجاد طبقة ىشة يختمف سمكيا من مكان ألخر يتراوح من بضع سنتمترات الى عدة امت
عناصر عدة منيا معدنية ناتجة عن تفتت الصخور واالخرى عضوية نتيجة تحمل البقايا ,وتتكون من 

         ونظرًا لوقوع مدينة الديوانية ضمن السيل الرسوبي الذي ىو عبارة عن التواء مقعر (2)النباتية والحيوانية
(Geosynclinal Basinتحيط )  ي دجمة شطبو ارض مرتفعة من الشمال والشرق والغرب مما ساعد

والفرات واالنيار والوديان القادمة من الشرق والغرب عمى تفريغ حمولتيا فيو .ىذه الرواسب ال تتوزع بشكل 
بينما تذىب  ترسب عمى مقربة من المجرى الرئيسفالمواد  الخشنة من الرواسب ت متساًو عمى  رقعتو

ىذه الحالة خمقت مظيرًا طوبوغرافيًا متباينًا بين المناطق المجاورة لألنيار وتمك و بعيدًا عنو  الناعمة منيا
 Naturalاالنيار( )ضفاف  فييا الذرات الخشنة باسم ) ترب تالتي تبتعد عنيا .عرفت االنطقة التي ترسب

Leveesالتي ترسبت فييا الذرات الدقيقة باسم ترب  احواض  االنيار ) ( بينما عرفت االنطقةRivers 
Basins)(3)عمى حمميا وتبعًا لذلك يمكن تصنيف تربة  شطوطاقة ال ,ويرتبط  ذلك  بنوعية  الرواسب

 منطقة الدراسة الى نوعين مميزين ىما:
 نهار :تربة ضفاف األ  -1
(كم ,وتتكون من الرواسب 2- 4.8الديوانية مبتعدة عنو مسافة ) شطعمى ضفاف  اذ تنتشر ىذه التربة   

الخشنة لذا فيي ترتفع عن المناطق المحيطة بيا مما جعميا سيمة الصرف لذا فقد نشأت ونمت عمييا مدينة 
 لالستيطان    مالئمة   المواضع  اكثر    من بوصفيا   لممياه    تصفية مشاريع  فييا وأقيمت الديوانية 

 (4)ألرضت استعماالالحضري و  

                                                           
 . 9م ,ص2003,دار المنيل المبناني , 4كمال الشيخ حسن ,عمم التربة ,ط (4)
 . 84م ,ص2004,دار االىمية لمنشر والتوزيع ,  4خمف حسين الدليمي ,الجيموفولوجيا التطبيقية ,ط (2)

ين ,مجمة الجمعية الجغرافية شطما بين الماجد السيد ولي ,العوامل الجغرافية واثرىا في انتشار االمالح بترب سيل  (3)
 . 25م ,ص4986مطبعة العاني ,بغداد,  العراقية ,المجمد السابع عشر,

 34رعد عبد الحسين الغريباوي ,الوظيفية السكنية لمدينة الديوانية )دراسة في جغرافية المدن( ,مصدر سابق ,ص (4)
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 الخصائص تضعف إذ الديوانية شط ضفاف عمى التربة هذه تنتشر :نهار تربة احواض األ  -2
تتكون ىذه التربة من الطين والغرين و خصائص متوسطة واخرى رديئة . إلى وتتحول تدريجياً  الفيزيائية

. إن نوعية التربة  (4)خصبة الى تربة مالحةوتنشط فييا الخاصية الشعرية فتتحول التربة تدريجيًا من تربة 
نابيب تقام عمييا المشيدات ومد شبكات أ نشاء خدمات البنى التحتية ألنياونسيجيا لو أىمية كبيرة في إ

وعية الترب بشكل كبير عمى .اذ تؤثر ن (2)المياه ,كما وانيا تحدد درجة مقاومتيا وصالحيتيا لعمميات الحفر
تآكل االنابيب المناطق ذات الترب الرممية تسبب لنقل المياه الصالحة لمشرب ف ممةنوعية األنابيب المستع

الناقمة لممياه عمى العكس من المناطق ذات الترب الطينية .ليذا ينبغي في حالة الترب الرممية حماية 
 االنابيب في المنطقة اما بإضافة الطالء الواقي او بوضع االنابيب داخل غطاء خرساني وفي بعض

التي  (3)(امتار طولية وذلك لتعادل حموضة التربة5او  4م( من الجير لكل )غك50االحيان يمكن اضافة )
 تمتد عمييا شبكة االنابيب الناقمة لممياه الصالحة لمشرب .

 

 الموارد المائية : -5
المختمفة في الزراعة الضرورية لممارسة االنشطة الحياتية واالقتصادية  تعد موارد المياه من العناصر   
ازدادت الحاجة الى الماء ازداد و كمما كانت خطط التنمية طموحة كمما المنزلية اذ  صناعة واالستعماالتوال

اصة في .فالماء مصدر الحياة واثمن عناصر الطبيعة وبخ (4)الضغط عمى مصادر المياه بمختمف اشكاليا
توفر كميات كافية ف السنة ومنيا منطقة الدراسة .أشير  سم مناخيا بالجفاف معظمالمناطق واالقاليم التي يت
من العوامل الميمة التي تؤخذ بنظر االعتبار عند انشاء المدن فكمما ازداد حجم  عدمن المياه في الموضع ي

.وما كان لمدينة الديوانية ان تنشأ وتتوسع في  (5)المركز الحضري كمما ازدادت كمية المياه التي يستيمكيا
الديوانية الذي يمثل المصدر المائي الوحيد ليا لسد المتطمبات الحياتية من  شطالحالي لوال وجود موضعيا 

الحمة ويعد اطول مجرى مائي في  شطالحضرية والريفية وىو يمثل احد فروع  المياه ولمختمف االستعماالت
                                                           

 . 246م ,ص4985, جغرافية التربة ,مطبعة     ,بغداد , ابراىيم ابراىيم شريف ,عمي حسين الشمش (4)
دنيا ابراىيم محسن الحسناوي ,العالقات المكانية النتاج واستيالك مياه الشرب في مدينة الحمة ,رسالة ماجستير )غير  (2)

 . 28,ص 2045منشورة( ,مقدمة الى كمية التربية ,جامعة بابل ,
 . 444فالح حسن ,مصدر سابق ,ص (3)
 .59فالح جمال معروف وزمالئو  , مصدر سابق ,ص  (4)
 . 42عبد الرزاق عباس حسين ,مصدر سابق ,ص (5)
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(كم ضمن الحدود 424)يخترق اراضي المحافظة من الشمال الى الجنوب يبمغ طولوفيو محافظة القادسية 
 . (4)/ثا(3م60بمغت طاقتو التصريفية ) كما االدارية لمحافظة القادسية

كم( اذ 40.7الذي يجري فييا ضمن حدود المدينة ولمسافة )الديوانية  شطعتمد مدينة الديوانية عمى مياه ت
صناعة والزراعة الشرب والغربي باتجاه جنوبيا الشرقي يستعمل الماء ألغراض يخترق المدينة من شماليا ال

لصالحة توجد في مدينة الديوانية ثالثة مشاريع كبيرة لتمويل المدينة بالمياه ااذ ت االخرى .ستعماالواال
القرن الماضي انشئ  ثمانينياتو  سبعينياتم( وخالل 4930الماء عام ) إلسالة شروعاول م لمشرب فقد شيد

بمغت طاقتو وقد ىو مشروع ماء الديوانية القديم و م( 4972لمماء المشروع االول انشئ عام ) مشروعان
/ساعة(. اما المشروع  3م600/يوم( اي ما يعادل )3م44400/يوم(وطاقتو االنتاجية )3م45600التصميمة )

م( فضاًل 2008م( والذي تم توسعيو عام )4986الثاني ىو مشروع ماء الديوانية الموحد الذي انشئ عام )
بمغت طاقتيما التصميمة  شافعية( وقد –عن وجود محطتين لضخ الماء ىما محطة )ديوانية 

/ساعة(.اما 3م6200/يوم( اي ما يعادل )3م448800/يوم ( في حين بمغت الطاقة االنتاجية )3م408800)
م( والذي 2044ام )ب الذي انشئ عالمشروع الثالث ىو مشروع ماء الديوانية الجديد مع محطة ضخ الممع

/يوم( اي ما يعادل 3م96000/يوم( وطاقتو االنتاجية )3م288000ت طاقتو التصميمة )بمغ
الديوانية .وىي مربوطة بشبكة من االنابيب الناقمة  شطىذه المشاريع جمعييا تقع عمى و /ساعة( 3م4000)

ت ستعماالسكنيًا فضاًل عن تزويد اال ( حياً 56البالغة )جميعيا و احياء المدينة مياىيا الى لممياه التي توزع 
المائية االخرى وىي لمشرب فضاًل عن وجود عدد من المجمعات  الحضرية االخرى بالمياه الصالحة

ىا بالمياه ومصدر تعمل عمى تزويد التي االحياء السكنية في بعض (مجمعًا وىذه المجمعات موزعة43)
 (.5جدول ) (2)الديوانية شطليا ىو  التغذية الرئيس

 
 
 

 

                                                           
حمادي عباس حمادي ,الموارد المائية السطحية واثرىا في توزيع السكان في محافظة القادسية ,مجمة القادسية لمعموم  (4)

 . 434االنسانية ,المجمد السابع ,العدد االول ,ص
 م.2046مديات واالشغال العامة ,مديرية ماء محافظة القادسية ,شعبة التخطيط والمتابعة ,بيانات غير منشورة ,وزارة الب (2)
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 (5جدول )
 2046المجمعات المائية في مدينة الديوانية ومصدر تغذيتيا لعام 

الطاقة التصميمة  أسم المجمع ت
 /ساعة3م

 مصدر التغذية سنة االنشاء

 الديوانية شط 2000 45 مجمع ماء االنتصار 1

 الديوانية شط 2004 200 مجمع ماء الجزائر 2

 الديوانية شط 2002 200 مجمع ماء المسبح 3

 الديوانية شط 2004 50 مجمع ماء االكراد 4

 الديوانية شط 2004 45 مجمع ماء  راجي جالب 5

 الديوانية شط 2006 200 مجمع ماء ام طباشي 6

 الديوانية شط 2006 50 مجمع ماء ام عشرين 7

 الديوانية شط 2006 200 مجمع ماء حي الوحدة 8

 الديوانية شط 2007 200 (6مجمع ماء االسكان) 9

 الديوانية شط 2008 50 مجمع ماء المناصير 11

 الديوانية شط 2008 50 مجمع ماء الشبانات 11

 الديوانية شط 2042 200 مجمع ماء العمارات السكنية 12

 الديوانية شط 2042 250 مجمع ماء االنصاف 13

محافظة القادسية ,شعبة التخطيط والمتابعة, بيانات غير منشورة المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى :مديرية ماء 
,2046  
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 الوبحث الثاني 

 العـــــــــــــــىاهل البشريـــــــــــــــة

حدى المواضيع الميمة التي تعتمد عميو الكثير من التخصصات د دراسة الخصائص السكانية إتع   
الجغرافية لما ليا اىمية كبيرة في معرفة حجم السكان الذين يعيشون في المدينة والتغيرات الحاصمة عمى 
ىذا الحجم وكذلك كيفية توزيعيم وتركيبيم العمري والنوعي وغيرىا من الخصائص التي تساعد المخططين 

جة الفعمية لمسكان من الخدمات المجتمعية ,اذ يؤثر العامل السكاني بصورة كبيرة في انتاج من تحديد الحا
واستيالك المياه الصالحة لمشرب وذلك الرتباط الطمب عمى المياه بعدد السكان وحاجتيم فيم اكبر 

 جغرافي ولذلك البد من عرض وتحميلجمعيا  لقطاعات ا المشاريع في انتاج مستيمك لممياه من 
لمتغيرات الحاصمة في استعماالت االرض  اً رئيسي عامالً  ص سكان مدينة الديوانية كونو يعدلخصائ

الحضرية وفي النشاطات البشرية المختمفة ومدى تأثيرىا عمى انتاج واستيالك المياه الصالحة لمشرب في 
 المدينة .الخصائص السكانية لمدينة الديوانية :

 حجن السكاى : -اوالً 

يمثل تحديًا ىامًا  يعد النمو السكاني من أبرز الظاىرات الديموغرافية المميزة في العصر الحديث اذ   
شعوب النامية التي يتزايد سكانيا بمعدل يزيد عمى معدل التنمية االقتصادية لمبشرية والسيما بالنسبة إلى ال

 populationاسم النمو السكاني )صان لسكان سواء بالزيادة او النقويطمق عمى التغير في حجم ا (1)ليا
Growth ( ونمو السكان الموجب والسالب مصدره ثالثة عوامل ىي )المواليد والوفيات واليجرة( فال يتغير

فيو من اكثر الظواىر عرضة لمتغير والتبديل  (8)جميعيا تمك العواملب مو السكان بعامل واحد  وانما ن
 خالل عقود بتغيرات كثيرة  بسبب تاثرىا بالزيادة الطبيعية لمسكان     لقد مرت مدينة الديوانية والتطوير .

ين تطور سكان مدينة ( يب6)الوالدات( وحركة السكان من الريف الى المدينة المتمثمة باليجرة والجدول ) 
( نجد ان سكان مدينة الديوانية بحسب 6من معطيات الجدول )و ( .8119-1391المدة ) الديوانية خالل

زيادة ( اي ب1301(نسمة عام )33933(نسمة ثم ارتفع الى )81203بمغ ) 1391نتائج تعداد عام 
 في عميو ىي عما مرتفعة نسبة وىي%(9.2) سكاني نمو وبمعدل نسمة(18019) مقدارىا عددية

                                                           
 .138م ,ص8111, 0فتحي محمد ابو عيانة ,جغرافية السكان ,دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ,ط (1)
 . 131,ص 1عباس فاضل السعدي ,جغرافية السكان ,وزارة التعميم العالي والبحث العممي ,جامعة بغداد ,ج (8)
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ة من .اي ان الزيادة في عدد سكان المدينة يعود الى اليجرة الوافد %( لممدة نفسيا3.6والبالغة )المحافظة
االقتصادية المدن والمناطق الريفية بالمحافظة لمحصول عمى فرص عمل لتوفر الكثير من النشاطات 

تصادية لييا ,نتيجة لتردي االوضاع االقجذب  اعداد  كبيرة  من السكان إ  دت الىوالخدمية في المدينة إ
( اذ بمغ 1360-1301ة مقدارىا )التعدادي ستمرت الزيادة السكانية خالل المدةواالجتماعية في مناطقيم .إ

(نسمة وبمعدل نمو 81103(نسمة بزيادة عددية )61926 1360حسب نتائج تعداد عام عدد السكان 
( استمر نمو السكان في الزيادة الى ان 1311-1360%( .وخالل المدة التعدادية ما بين االعوام )1.1)

 ( نسمة  113123) إلىوصل 
 (8119-1391النمو السنوي لمدينة الديوانية لممدة )عدد السكان ومعدالت ( 6جدول )

 معدل النمو % الزيادة السكانية عدد السكان  السنة

7491 81203 - - 

7491 33933 18019 9.2 

7499 61926 81103 1.1 

7411 113123 08631 0.3 

7491 120113 11286 0 

7441 831861 96802 8.8 

1177 391981 113109 8.2 

1179 396233 6918 8.9 

المممكة العراقية ,وزارة الشؤون االجتماعية ,مديرية النفوس العامة ,احصاء  -1المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى 
الجميورية العراقية ,وزارة الداخمية ,مديرية النفوس العامة  -8. 161,ص 1309,لواء الديوانية ,بغداد , 1391السكان لعام 

 التخطيط ,الجياز المركزي لإلحصا وزارة -3.  39,ص 1368, بغداد ,1301ائية لمتسجيل لعام ,المجموعة االحص
مديرية -9. 16,10,89,83( ,ص88,جدول ) 1331, 1321, 1311, 1360,نتائج التعداد العام لمسكان لألعوام 

 . 8119, 8111احصاء محافظة القادسية ,نتائج الحصر والترقيم لمحافظة القادسية لألعوام 
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(نسمة ,اما معدل نمو السكان في ىذه المدة التعدادية بمغ 08631عددية )بزيادة   (1311عام  )
( اذ بمغ عدد السكان في عام 1321-1311%( واستمرت الزيادة العددية لمسكان خالل المدة )0.3)

 %(.0.3(نسمة وبمعدل نمو سكاني )11286(نسمة بزيادة عددية )120113) 1321
الزيادة في عدد السكان الى الحرب العراقية االيرانية التي كان ليا اثر واضح في نزوح الكثير ويعود سبب 

من السكان خاصة سكان المحافظات الحدودية الجنوبية ,اذ بمغ عدد المياجرين الى محافظة القادسية 
تعداد ( فقد اظيرت نتائج 1331-1321اما خالل المدة التعدادية ) (1)(نسمة81032بسبب الحرب)
( 96802(نسمة اي بزيادة سكانية )831861( ان حجم سكان مدينة الديوانية بمغ )1331السكان لعام )

%(.وبعزى انخفاض معدل النمو الى صعوبة الظروف المعايشة في المدينة 8.8وبمعدل نمو سكاني )
القتصادية ا القطاعات  العراق والذي أثر سمبًا عمى   نتيجة لمحصار االقتصادي الذي فرض عمى

االمر الذي ساىم في ىجرة الكثير من السكان الى خارج العراق .وخالل  جميعيا  والخدمية  واالجتماعية
( شيدت مدينة الديوانية زيادة في اعداد السكان اذ بمغ عددىم حسب نتائج الحصر 8111-1331المدة )

مة وبمعدل نمو سكاني (نس113109( نسمة اي بزيادة سكانية )391981( )8111والترقيم لعام )
%( ويعود ذلك الى عاممين ىما الزيادة الطبيعية المتمثمة بارتفاع نسبة الوالدات وعامل اليجرة 8.2)

-8111وخالل المدة ) 8113لمعراق عام  المتمثل بعودة الكثير من سكان المدينة بعد االحتالل االمريكي
(نسمة وبمعدل نمو سكاني 6918سكانية )(نسمة اي بزيادة 396233( بمغ عدد سكان المدينة )8119

%( اذ شيدت المدينة انخفاضًا بمعدل النمو السكاني عن المدة التي سبقتيا وذلك لتدني االوضاع  8.9)
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 السكاى : تىزيع -ثانياً 

افيون اىمية خاصة لما قد تعد دراسة توزيع السكان وكثافتيم في المكان من االمور التي يولييا الجغر   
تظيره من تباينات في توزيع حجم السكان في الوحدات االدارية واالقاليم الطبيعية في ضوء حركة السكان 
الجغرافية .ان معرفة التباين المكاني في توزيع الظاىرات من اىم شروط التخطيط السميم وخطواتو بموجب 

 يدف التوزيع السكاني في ذلك المكان ب ا التعرف عمى واقعىذا المفيوم يقتضي في دراسة السكان لمدينة م
 صدر المائي الوحيد في المدينة فيوالديوانية يمثل الم شطتشخيص كيفية توزيع السكان وتحميمو وبما ان  

                                                           
(1)

( دراسة في جغرافية السكان 1331-1311حمادي عباس حمادي الشبري ,التغيرات السكانية في محافظة القادسية ) 
 . 119,ص 8110,اطروحة دكتوراه )غير منشورة(,مقدمة الى جامعة بغداد ,كمية التربية )ابن الرشد(,
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معب دورًا اساسيًا في توقيع مشاريع انتاج المياه ي ومن اىم العوامل المؤثرة في توزيع السكان .وعميو فان 
 الصالحة لمشرب في المدينة .

 العـــــــــــــددي: التىزيــــــــــع-1

حسب االحياء السكنية ع العددي لسكان مدينة الديوانية ( الى اختالف التوزي1تشير معطيات الجدول )   
( مما ادى الى اختالف كمية المياه 8119-1331خالل المدة التعدادية والتقديرات السكانية لألعوام )

مستيمكة لكل حي سكني خالل ىذه المدة الزمنية فقد احتل حي االستقامة المرتبة االولى في عدد ال
 3م1313سكانو ) مغت كمية المياه المستيمكة من (نسمة في حين ب13693( البالغ )1331السكان عام )

(نسمة كما بمغت كمية استيالك 18333/يوم( يميو حي الصادق )حي رفعت سابقًا( اذ بمغ عدد سكانو )
كمية (نسمة وبمغت 18101/يوم( واحتل حي النيضة المرتبة الثالثة وعدد سكانو )3م9233المياه فيو )

سابقًا(  ان الصناعيموظفين )اإلسك/يوم( وجاء في المرتبة االخيرة حي ال3م9928المياه المستيمكة فيو )
 3م(11(نسمة في حين بمغت كمية المياه المستيمكة المتمثمة بنصيب الفرد )31الذي بمغ عدد سكانو )

( فقد تغيرت صورة التوزيع العددي لسكان المدينة  8119.اما في تقديرات عدد السكان لعام ) (1)/يوم
( 93لمرتبة االولى بعد ان كان بالمرتبة )بشكل  كبير  فقد احتل حي الصدر االولى )العسكري سابقًا( ا

/يوم(.يميو حي 3م1921(نسمة وبمغت كمية المياه المستيمكة )963اذ بمغ عدد سكانو ) 1331عام 
(نسمة في حين بمغت كمية المياه المستيمكة 12381االنتفاضة المرتبة الثانية الذي بمغ عدد سكانو )

(نسمة بالمرتبة الثالثة بعد ان كان 16118سكانو ) /يوم(ثم جاء حي الفرات الذي بمغ عدد3م6210)
لتر/يوم( اما االحياء 6816) 8119اذ بمغت كمية المياه المستيمكة فيو عام  1331( عام 12بالمرتبة )

(نسمة .فقد احتل حي العذارية المرتبة 11111مم يتجاوز عدد السكان فييا )فالسكنية االخرى في المدينة 
/يوم(.وعميو 3م832(نسمة وبمغت كمية المياه المستيمكة )691بمغ عدد سكانو ) الذي 8119االخيرة لعام 

/اليوم( في حين بمغت 3م26131بمغت ) 1331نجد ان كمية المياه المستيمكة لعام 
 /اليوم(.3م98331اي بزيادة ) 8119/اليوم(عام 3م183181)
 
 
 

                                                           
(1)

 .222و  ص2112عشر ,انًجًىعخ االحصبئيخ انسُىيخ )االحصبءاد انجيئيخ ( ,انجبة انسبثع  
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 (8119-1331لممدة )المستيمكة لمياه احياء مدينة الديوانية وكمية (التوزيع العددي لسكان أ1جدول ) 
عدد  الحي السكني ت

السكاى 

1991 

كوية 

الوياه 

الوستهلكة 

 /يىم3م

عدد  الحي السكني

 السكاى

4112 

كوية 

الوياه 

الوستهلكة 

 /يىم3م

 1921 81118 الصدر االولى 1313 13693 االستقامة)الوحدة العربية سابقًا( 7
 6210 12381 االنتفاضة  9233 18333 )رفعت سابقًا( 1الصادق 1
 6816 16118 الفرات 9928 18101 النيضة  3
 9996 11308 )رفعت سابقًا(1الصادق 3001 3069 الحضارة )العسكري سابقًا( 9
 9303 11113 الوفاء 3869 2116 الزعيم )اىل الشط سابقًا( 9
 9389 11689 الوحدة العربية 3111 2089 الجميوري الشرقي 9
 9831 11331 السالم 3188 2330 الوفاء )التأميم سابقًا( 1
 9880 11303 الجزائر  3161 2896 اإلسكان 9
 3318 11931 الحكيم 3131 2196 العصري 4
 3630 3330 الكرامة 8681 1192 الجزائر 71
 3921 3301 الصدر الثانية 8096 6290 الثقمين )النسيج سابقًا( 77
 3901 3811 العراق 8918 6603 العربية سابقًا(الكرامة)الوحدة  71
 3321 3122 العدالة 8961 6619 األولىالعروبة  73
 3319 2311 الصدر الثالثة 8321 6912 الجميوري الغربي 79
 3828 2280 النيضة 8311 6313 الغدير)االسكان الصناعي سابقًا( 79
 3868 2111 االستقامة 8332 6826 المتقاعدين 79
 3131 2021 الجميوري الشرقي 8829 6191 الصدر الثانية)العسكري سابقًا( 71
 3189 2332 العصري 8828 6131 الفرات  79
 8331 2102 الفجر الجديد 8838 6111 العروبة الثانية 74
 8303 1391 )رفعت سابقًا(8الصادق 1333 0819 السراي 11
 8111 1831 المتقاعدين 1219 9231 الحكيم)ام الخيل سابقًا( 17
 8921 6618 الحوراء 1663 9923 التراث)ام الخيل سابقًا( 11
 8966 6631 العروبة االولى 1611 9310 رمضان19 13
 8903 6618 الثقمين 1030 9831 )رفعت سابقًا(8الصادق  19
 8393 6311 الغدير 1018 9132 االنصار)الوحدة العربية سابقًا( 19
 8861 6130 الضباط 1930 9113 )الوحدة العربية سابقًا(الجمعية  19
 8130 0191 التراث 1969 3336 الوحدة 11
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 8181 0111 صوب الشامية 1991 3210 السالم)العسكري سابقًا( 19
 8161 0098 الجمعية 1836 3380 الحوراء)العسكري سابقًا( 14
 1362 0813 السراي 1121 3116 الصدر الثالث)العسكري سابقًا( 31
 1331 0813 الجميوري الغربي 1192 3121 السوق 37
 1383 0118 االمير 1136 3100 الضباط 31
 1213 9291 العروبة الثالثة 1128 8311 المعممين 33
 1106 9183 رمضان19 339 8011 صوب الشامية  39
 1638 9093 الزراعيين 230 8912 الجديدة 39
 1938 9118 االنصار 139 8136 سابقًا(العدالة)الوحدة العربية  39
 1831 3918 الجنوب 611 1219 الفجر الجديد)العسكري سابقًا( 31
 1888 3821 الكرار 011 1003 التضامن)النيضة سابقًا( 39
 1813 3812 العروبة الثانية 081 1913 االبرار)الوحدة العربية سابقًا( 34
 1102 8296 االسكان 989 1198 الحي الصناعي 91
 1183 8101 االبرار 319 213 الثقافي 97
 269 8389 الموظفين 113 928 العذارية 91
 132 8191 التضامن 191 963 الصدر االولى)العسكري سابقًا( 93
 113 8121 السوق 186 391 الزراعيين 99
 111 1383 الجديدة 119 312 االمير)االسكان الصناعي سابقًا( 99
 631 1203 المعممين 13 810 سابقًا(الجنوب)النيضة  99
 629 1291 الثقافي 39 33 الزىراء)االسكان سابقًا( 91
 618 1213 الحضارة 83 13 العروبة الثالثة 99

 033 1036 الحي الصناعي 11 31 سابقًا( الموظفين)االسكان الصناعي 94

 030 1991 االساتذة 1 1 االساتذة)الثقافي سابقًا( 91
 011 1392 الزىراء 1 1 االنتفاضة)النيضة سابقًا( 97
 923 1311 الشرطة  1 1 العراق)العسكري سابقًا( 91
 361 321 الزعيم 1 1 الكرار)التقية سابقًا( 93
 338 239 الجامعة 1 1 الشرطة)العسكري( 99
 318 216 الخضراء 1 1 الجامعة  99
 832 691 العذارية 1 1 الخضراء)التقية( 99
 183181 396233 المجموع 26131 831861 المجموع 

جًهىريخ انعراق ,وزارح انتخطيط ,انجهبز انًركسي نإلحصبء ,َتبئج انتعذاد انعبو نهسكبٌ نسُخ -1انًصذر: يٍ عًم انجبحثخ ثبالعتًبد عهى :      

والترقيم لمحافظة  انقبدسيخ ,َتبئج انحصريذيريخ احصبء يحبفظخ  -2,عذد انسكبٌ حست انًحهخ او انًقبطعخ ,ثيبَبد غير يُشىرح . 1997
 .8119القادسية ,بيانات غير منشورة ,
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 ي:ــــــالتىزيـــــــــع النسب -4

الطرق انتشارًا واستعمااًل فيي توضح ما يصيب  كثرزيع النسبي لمسكان ألي منطقة من إتعد دراسة التو 
المكان الحي السكني من مجموع السكان وقد توضح النسب المئوية لمسكان واختالفيا زمانيًا ومكانيًا اىمية 

التوزيع النسبي من المقاييس البسيطة التي ليا اىمية  .ويعد(1)وتطور تمك االىمية في فترة او فترات معينة
تحديد حاجة االحياء  ي المدينة الذي يساعد المخططين عمىلنسبية لمواقع السكاني ففي كشف القيمة ا

ض وإليضاح صورة التوزيع السكنية من الخدمات المجتمعية المختمفة ومن المساحات االضافية من االر 
ية سكان مدينة الديوانية عمى مستوى االحياء السكنية وفق نتائج التعداد والتقديرات السكانالنسبي ل

وجود ثالث فئات حجمية لسكان المدينة متمثمة ( 3( الخريطة )2يبين الجدول )( 8119-1331لممدة)
 بالفئات االتية:

 %(:7الفئة االولى النسبة )أقل من -أ
 %( 11.10و) 1331%( من مجموع سكان المدينة لعام 9.62تشكل )( حيًا سكنيًا 19تضم ىذه الفئة )

 . ويعود سبب ذلك الى الزيادة الطبيعيةاً جديد اً سكني اً ( حي13زيادة ) مع 8119من مجموع السكان لعام 
لمسكان مما ادى الى التوسع العمراني في المدينة وظيور احياء جديدة تمثمت بأحياء )الكرار والعروبة 
الثانية واالسكان واالبرار والموظفين والتضامن والسوق والجديدة والمعممين والثقافي والحضارة والحي 

رية (. وعمى سبيل المثال نجد أن عذااالساتذة والزىراء والشرطة والزعيم والجامعة والخضراء والو الصناعي 
% 1.19ضمن المنطقة المركزية لممدينة كانا يشكالن نسب ) كل من حيي )الجديدة والسوق(الواقعين

% 1.00في حين انخفضت نسبتيا الى ) 1331%(عمى التوالي من مجموع سكان المدينة عام 1.33و
نطقة المركزية الجاذبة لالستعمال لكون ىذه االحياء قديمة وواقعة ضمن الم 8119%( في عام1.03,

 جاري والطاردة لالستعمال السكني .الت
 %( :1.1 -7الفئة الثانية النسبة من ) -ب

شممت 1331%( من مجموع سكان المدينة لعام 91.22(حيًا سكنيًا يشكل ما نسبتو )88تضم ىذه الفئة )
الثانية والفرات والعروبة الثانية والسراي االحياء التالية )الجميوري الغربي والغدير والمتقاعدين والصدر 

 )رفعت سابقًا(واالنصار والجمعية والوحدة العربية والسالم والحوراء8رمضان والصادق19والحكيم والتراث و

                                                           
(1)

 . 116,ص 1328احمد نجم الدين ,جغرافية سكان العراق ,مطبعة بغداد ,بغداد , 
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 (2جدول )
 (8119-1331التوزيع النسبي لسكان مدينة الديوانية بحسب االحياء السكنية لممدة )

 1179النسبة لعام  الحي السكني 7441النسبة لعام  الحي السكني ت

 0.13 الصدر االولى 2.01 االستقامة)الوحدة العربية سابقًا( 7
 0.82 االنتفاضة 0.68 )رفعت سابقًا(1الصادق  1
 9.21 الفرات 0.81 النيضة 3

 3.99 )رفعت سابقًا(1الصادق  9.19 الحضارة )العسكري سابقًا( 9
 3.31 الوفاء 3.13 الزعيم )اىل الشط سابقًا( 9
 3.30 الوحدة العربية  3.63 الجميوري الشرقي  9
 3.82 السالم 3.63 الوفاء )التأميم سابقًا( 1
 3.81 الجزائر 3.01 االسكان  9
 3 الحكيم 3.08 العصري 4
 8.26 الكرامة 3.10 الجزائر 71
 8.63 الصدر الثانية  8.36 الثقمين)النسيج سابقًا( 77
 8.61 العراق 8.22 )الوحدة العربية سابقًا(الكرامة  71
 8.68 العدالة 8.26 العروبة االولى 73
 8.06 الصدر الثالثة 8.12 الجميوري الغربي  79
 8.09 النيضة 8.16 الغدير)االسكان الصناعي سابقًا( 79
 8.08 االستقامة 8.18 المتقاعدين 79
 8.91 الجميوري الشرقي  8.60 الصدر الثانية )العسكري سابقًا( 71
 8.98 العصري  8.60 الفرات 79
 8.38 الفجر الجديد 8.03 العروبة الثانية  74
 8.82 )رفعت سابقًا( 8الصادق 8.80 السراي 11
 8.11 المتقاعدين 8.11 الحكيم)ام الخيل سابقًا( 17
 1.38 الحوراء 1.39 التراث)ام الخيل سابقًا( 11
 1.31 العروبة االولى 1.26 رمضان19 13
 1.31 الثقمين 1.20 )رفعت سابقًا(8الصادق 19
 1.21 الغدير 1.10 االنصار)الوحدة العربية سابقًا( 19
 1.10 الضباط 1.19 الجمعية 19
 1.60 التراث 1.11 الوحدة )الوحدة العربية سابقًا( 11



 الشرب في مدينة الديوانيةالفصل الثاني .....العوامل الجغرافية المؤثرة في انتاج واستهالك مياه  
 

36 
 

 

 1.69 صوب الشامية 1.62 السالم)العسكري سابقًا( 19
 1.03 الجمعية 1.99 الحوراء)العسكري سابقًا( 14
 1.08 السراي 1.31 الصدر الثالثة)العسكري سابقًا( 31
 1.01 الجميوري الغربي 1.33 السوق 37
 1.93 االمير 1.38 الضباط 31
 1.33 العروبة الثالثة 1.86 المعممين 33
 1.36 رمضان19 1.13 صوب الشامية 39
 1.31 الزراعيين 1.19 الجديدة 39
 1.10 االنصار 1.38 العدالة)الوحدة العربية سابقًا( 39
 1 الجنوب 1.12 الفجر الجديد 31
 1.39 الكرار 1.61 التضامن )النيضة سابقًا( 39
 1.39 العروبة الثانية 1.61 االبرار)الوحدة العربية سابقًا( 34
 1.28 االسكان 1.93 الحي الصناعي  91
 1.13 االبرار 1.30 الثقافي 97
 1.61 الموظفين 1.81 العذارية 91
 1.61 التضامن 1.81 الصدر االولى)العسكري سابقًا( 93
 1.03 السوق 1.10 الزراعيبن 99
 1.00 الجديدة 1.13 االمير)االسكان الصناعي سابقًا( 99
 1.03 المعممين 1.13 الجنوب)النيضة سابقًا( 99
 1.03 الثقافي 1.19 الزىراء)االسكان سابقًا( 91
 1.08 الحضارة 1.13 العروبة الثالثة 99
 1.96 الحي الصناعي 1.11 الموظفين)االسكان الصناعي سابقًا( 94
 1.91 االساتذة 1 األساتذة 91
 1.32 الزىراء 1 االنتفاضة)النيضة سابقًا( 97
 1.31 الشرطة 1 العراق)العسكري سابقًا( 91
 1.82 الزعيم 1 الكرار)التقية سابقًا( 93
 1.80 الجامعة 1 الشرطة)العسكري سابقًا( 99
 1.83 الخضراء 1 الجامعة 99
 1.12 العذارية 1 الخضراء)التقية سابقا( 99
 111 المجموع 111 المجموع 

 (1الباحث باالعتماد عمى الجدول )المصدر :من عمل  
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                              النسبة                                                                                                             صوب الشامية والجديدة(.ارتفعت ىذهوالصدر الثالثة والسوق والضباط والمعممين و 
في عدد االحياء السكنية   مع زيادة  8119لعام     سكان المدينة   من مجموع  %( 01.01) إلى
)الصدر الثانية والعراق والعدالة والصدر الثالثة والنيضة واالستقامة والجميوري  (حيًا سكنيًا ,وىي 81الى)

والمتقاعدين والحوراء والعروبة االولى  )رفعت سابقًا(  8الشرقي  والعصري  والفجر  الجديد  والصادق
ير والعروبة والثقمين والغدير والضباط والتراث وصوب الشامية والجمعية والسراي والجميوري الغربي واالم

(ان الفئة الثانية احتمت 2رمضان والزراعيين واالنصار والجنوب( .ونالحظ من الجدول )19الثالثة و
(نسمة اي ما يعادل 112681المرتبة االولى من حيث عدد االحياء السكنية البالغ عدد سكانيا )

دينة ضمن ىذه الفئة كان المسذ نالحظ ان لسكان مقارنة مع الفئات االخرى .إ%(من مجموع ا08.81)
 يتوزعون في وسط شمال المدينة .

 %(فأكثر :1.9الفئة الثالثة النسبة من ) -ج
%( من مجموع سكان المدينة لعام 01.98(حيًا سكنيًا اي ما يشكل نسبتو )13تضم ىذه الفئة )   

الجميوري )رفعت سابقًا( والنيضة والحضارة والزعيم و 1وىذه االحياء ىي )االستقامة والصادق 1331
,اذ  8119%( عام 32.90انخفضت ىذه النسبة الى )و الشرقي والوفاء واالسكان والعصري والجزائر(. 

%( في حين 2.01والبالغة ) 1331حصل حي االستقامة عمى اعمى نسبة من حيث عدد السكان عام 
ى احياء والسبب في ذلك يعود ال انتقال السكان ال 8119%( عام 8.08انخفضت ىذه النسبة الى )

حصل حي  8119محالت تجارية .اما في عام و  مكاتب اخرى وتحول الكثير من الدور السكنية الى
عام  %( في حين كانت نسبتو0.13دد السكان والبالغ )الصدر االولى عمى اعمى نسبة من حيث ع

ن ( وذلك بسبب التوسع العمراني الناتج عن انخفاض اسعار قطع االراضي الواقعة ضم1.81)1331
)رفعت سابقًا( 1%( وحي الصادق9.21%( ثم حي الفرات بنسبة)0.82الحي يميو حي االنتفاضة بنسبة )

%( في حين حصل كل من احياء )السالم 3.30%( وحي الوحدة )3.31%( وحي الوفاء)3.99بنسبة )
نسبة  قلحي العذارية أ (% عمى التوالي .في حين شكل3, 3.81,  3.82والجزائر والحكيم( عمى نسبة )

 . (8119%( عام )1.12بمغت )
 كثافـــــــة السكـــــــاى : -ثالثاً 

لمربط بين عدد السكان ومساحة االرض  اً عممي اً معيار ثون كثافة السكان عمى نطاق واسع الباحيستعمل   
كثرىا االحسابية ىي  واال ان الكثافة العامة لرغم من وجود انواع من الكثافات إالتي يعيشون عمييا وعمى ا
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حسب بتقسيم عدد السكان عمى مساحة المنطقة اي المساحة العامة وتقاس تالتي استعمااًل بين الباحثين و 
الكثافة السكانية عمى وفق مفيوميا العام درجة التركيز  تعنيو او اليكتار او الميل( . 8)بنسمة /كم

الجغرافي لمسكان معبرًا عنيا بالعالقة بين عنصرين غير متجانسين ىما السكان وىو عنصر متغير 
ولمدينة الديوانية اىمية سكانية في محافظة القادسية لذا فقد استأثرت (1)ومساحة االرض وىي عنصر ثابت

% 01.2()1331و1321و1311سنوات )الحضر في المحافظة وبمغت لملسكان بأعمى نسبة من ا
%(عمى التوالي من مجموع سكان الحضر بالمحافظة ويعود السبب في انخفاض الكثافة 02% و02.0و

والحصار القاىر الذي عانى الكثير  ( الى ىجرة السكان نتيجة لتدىور االوضاع االقتصادية1331عام)
%( من المجموع الكمي لسكان 31.2عمى نمو السكان اي ما يشكل نسبتو )ما تركو من اثار سمبية و منو 

بمغت الكثافة العامة و %( من مساحة المحافظة .1.69المحافظة في حين ال تشكل مساحتيا سوى )
(نسمة /ىكتار 69.9و 01و31( ما نسبتو )1331و 1321و 1311لمسكان في مدينة الديوانية لمسنوات )

عما كان عميو  1331شر عمى ان معدل الكثافة العامة في المدينة ارتفع عام عمى التوالي وفي ذلك مؤ 
ىذا االرتفاع كان سببو زيادة عدد السكان خالل التعداديين لما تتمتع بو المدينة من  1311في عام 

اما  (8)نشاطات اقتصادية مركزية ومن خدمات مجتمعية قياسًا بالمراكز الحضرية االخرى في المحافظة
. من خالل 8119السكانية العامة فييا لعام  حياء السكنية لممدينة فقد تباينت مستويات الكثافةفي اال

( يتضح لنا بان منطقة الدراسة تمتاز بارتفاع الكثافة السكانية كونيا المركز االداري 3معطيات الجدول )
سب الكثافة السكانية وىي وعاصمة محافظة القادسية وعميو فان مدينة الديوانية تقسم الى ثالث مناطق ح

: 

 المناطق ذات الكثافة السكانية العالية : -7
(نسمة /ىكتار والتي تمثمت 611 - 811وىي المناطق التي تتراوح الكثافة السكانية فييا ما بين )   

واالمير والجميوري الشرقي واالستقامة والنيضة بأحياء )االنتفاضة والكرامة و الوحدة  والعصري والوفاء 
والجميوري الغربي( .وسبب ارتفاع الكثافة السكانية في ىذه االحياء يعود الى قدم ىذه االحياء والى صغر 

                                                           
(1)

 م 8118,بيت الحكمة ,بغداد ,1منصور الراوي ,سكان الوطن العربي دراسة تحميمية في المشكالت الديموغرافية ,ج 
 .110,ص

(2)
 .72عبصى عبدل عجبش انجصري ,يصر سبثق ,ص 
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المساحة مساحتيا باإلضافة الى ارتفاع عدد الساكنين فييا اذ كمما كانت الكثافة السكانية مرتفعة تتطمب 
 لمسكان وحسب المعايير المعتمدة لحصة الفرد من المياه . اكبر رةتوفير مياه صالحة لمشرب بصو 

 (3جدول )
 8119حسب االحياء السكنية لعام انية الكثافة السكانية العامة لمدينة الديو 

الكثافة  4112عدد السكاى  الوساحة /هكتار الحي السكني ت

 السكانية)نسوة/هكتار( 

 611 12381 31 االنتفاضة    7
 300 3330 82 الكرامة  1
 832 11689 33 الوحدة  3
 831 2332 83 العصري  9
 861 11113 90 الوفاء  9
 861 2280 39 النيضة 9
 816 0118 89 االمير 1
 813 2021 91 الجميوري الشرقي  9
 819 2111 93 االستقامة  4
 811 8121 86 الجميوري الغربي 71
 131 1301 93 8الصدر 77
 113 0098 31 الجمعية  71
 116 81118 119 1الصدر 73
 110 3122 08 العدالة 79
 113 11308 31 )رفعت سابقًا(1الصادق 79
 162 2102 92 الفجر الجديد 79
 102 11331 18 السالم 71
 106 0831 39 السراي 79
 190 6618 96 الحوراء 74
 199 8101 13 االبرار 11

 198 8296 81 االسكان 17
 133 3301 93 3الصدر 11
 133 1391 96 )رفعت سابقًا(8الصادق 13
 180 9118 38 االنصار  19
 181 0111 91 صوب الشامية 19
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 112 1831 63 المتقاعدين 19
 111 9093 33 الزراعيين 11
 113 11383 111 الجزائر 19
 113 6130 03 الضباط 14
 32 6311 69 الغدير 31
 31 8121 83 السوق 37
 23 9183 03 رمضان19 31
 29 3811 111 العراق  33
 21 6631 28 1العروبة 39
 62 8389 39 الموظفين 39
 61 16118 892 الفرات 39
 63 9291 11 3العروبة 31
 61 1383 38 الجديدة 39
 00 1203 39 المعممين 34
 00 321 12 الزعيم 91
 03 3812 68 8العروبة  97
 01 6618 183 الثقمين 91
 01 11931 813 الحكيم 93
 91 0191 188 التراث 99
 31 8191 18 التضامن 99
 81 3821 181 الكرار 99
 81 691 80 العذارية 91
 89 1991 61 االساتذة 99
 83 1213 21 الحضارة 94
 81 1311 61 الشرطة 91
 19 1392 31 الزىراء 97
 13 3918 818 الجنوب 91
 2 216 111 الخضراء 93
 2 239 111 الجامعة 99
 1 1291 861 الثقافي 99
 9 1036 338 الحي الصناعي 99
 6262 396233 9313 المجموع 

وزارة البمديات واالشغال العامة ,مديرية بمدية الديوانية ,بيانات غير  -1من عمل الباحثة باالعتماد عمى  المصدر :
مديرية احصاء محافظة القادسية ,نتائج الحصر والترقيم لمحافظة القادسية ,بيانات غير  -8. 8119منشورة لعام 
 .8119منشورة لعام 
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 ة : المناطق ذات الكثافة المتوسط -1
(نسمة /ىكتار ,والتي تضم 131 - 198وىي المناطق التي تتراوح الكثافة السكانية فييا ما بين )  

)رفعت سابقًا( والفجر الجديد والسالم  8والعدالة والصادق 1والجمعية والصدر 8االحياء السكنية )الصدر
ار االراضي فييا وقمة والحوراء واالبرار واالسكان( وتمتاز ىذه االحياء بمساحتيا الكبيرة ورخص اسع

 خدمات البنى التحتية فييا.
 المناطق ذات الكثافة السكانية الواطئة : -3
(نسمة /ىكتار وتمثمت 133-9تتميز ىذه المناطق بانخفاض الكثافة السكانية فييا ما بين )  

والغدير  واالنصار وصوب الشامية والمتقاعدين والزراعيين والجزائر والضباط 1والصادق 3بأحياء)الصدر
والجديدة والمعممين والزعيم  3والموظفين والفرات والعروبة 1رمضان والعراق والعروبة19والسوق و

والثقمين والحكيم والتراث والتضامن والكرار والعذارية واالساتذة والحضارة والشرطة والزىراء  8والعروبة
بب انخفاض الكثافة السكانية في ىذه والجنوب والخضراء والجامعة  والثقافي  والحي  الصناعي( .يعود س

يا سابقًا كانت اراضي وذات مساحات واسعة ألن االحياء الى كون ان اغمب ىذه االحياء حديثة النشأة
راضي  خالية  من  اي  استعمال  من  استعماالت االرض واغمب ىذه االحياء تكونت في زراعية او أ

 قرن الماضي .ات والتسعينيات من اليالثمانين
 

 تـــــركيب السكـــــــاى : -رابعاً 

تعد دراسة تركيب السكان ذات اىمية في تحديد نوع الخدمات المقدمة ألي مدينة كخدمات البنى التحتية   
السيما خدمة المياه الصالحة لمشرب واكثر ما يؤثر في ذلك ىو التركيب العمري والنوعي لما لو من و 

المجتمع االنجابية بوضعيا المقرر الديموغرافي االساسي لمعائمة  دالالت ميمة تتمثل بالتعرف عمى مقدرة
ومن خاللو يمكن لممخططين من تحديد ووضع الخطط الالزمة في شتى الميادين لتغطية متطمبات 

في المدينة    المجتمع من الخدمات العامة ومنيا خدمة ايصال المياه الصالحة لمشرب الى سكان االحياء
 الى :يشير تركيب السكان 

 
 التركيب النىعي : -1

 ( من111يقصد بالتركيب النوعي ىو تقسيم عدد السكان الى ذكور واناث ويعبر عن عدد الذكور لكل )  
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 .وان (1)بقسمة عدد الذكور عمى االناث وضرب الناتج في مائة Gender Ratioنوع الاالناث بنسبة  
معدالت وفيات الذكور عن االناث وىذه ظاىرة تبدأ بالتناقص بعد الميالد بسبب ارتفاع نسبة النوع 

المجتمعات ويبدو انيا مرتبطة بعوامل بيولوجية تقمل من مقاومة الذكور في  ديموغرافية تعرفيا كل
( نجد ان نسبة 11.ومن معطيات الجدول ) (8)االعمار  المبكرة  ألمراض  الطفولة بالمقارنة مع االناث

%( في حين بمغت نسبة النوع لسكان المدينة لعام 32بمغت )1331النوع لسكان مدينة الديوانية في عام 
( ويعود ذلك الى  تحسن  1331%( وىي نسبة مرتفعة مقارنة مع النسبة لعام )113.1) 8119

ات كانت حقبة قاسية والظروف يالد.ان حقبة  التسعيناالوضاع  االقتصادية  وعودة  المياجرين  الى  الب
التي شيدىا العراق بشكل عام ومدينة الديوانية بشكل خاص كانت ظروف صعبة بسبب الحصار وتدىور 
االوضاع االقتصادية والخدمية واالجتماعية التي ادت الى ىجرة الكثير من الشباب الى خارج العراق من 

 ( مما93 - 80ميم كان من الذكور ومن ضمن الفئة العمرية )اجل الحصول عمى فرص عمل ومعظ
يعود سبب التباين في نسبة النوع بين الذكور و .1331مدينة عام ادى الى انخفاض نسبة النوع في ال

واالناث الى عوامل كثيرة منيا اليجرة لكل النوعين )ذكور واناث( والى ارتفاع وفيات االناث بسبب 
الخصوبة العالية التي ينجم عنيا تركيب سكاني و التعداد الناقص لإلناث انخفاض المستوى الصحي و 

 .جدول(3)( انثى عند الوالدة111(ذكور لكل )110اما بشكل عام فان نسبة النوع في العالم بمغت ) شاب.
 (8119-1331( نسبة النوع في مدينة الديوانية لممدة )11جدول )

جميورية العراق ,وزارة التخطيط ,الجياز المركزي إلحصاء نتائج التعداد -1 : من عمل الباحثة باالعتماد عمى :المصدر
 ,محافظة القادسية ,بيانات غير منشورة .1331العام لمسكان لعام 

 .8119القادسية ,نتائج الحصر والترقيم لمحافظة القادسية ,بيانات غير منشورة ,مديرية احصاء محافظة -8

                                                           
 .191,ص 1331الحسين زيني وعبد الحميم القيسي ,االحصاء السكاني ,دار الحكمة لمطباعة والنشر ,الموصل ,عبد  (1)
 . 318,ص 1333,االسكندرية , 9فتحي محمد ابو عيانة ,جغرافية السكان اسس وتطبيقات ,دار المعرفة الجامعية ,ط (8)
 .01م ,ص8111, 8ار وائل لمنشر ,طفوزي عيد سياونة ,موسى عبودة سمحة ,جغرافية السكان ,د (3)

 نسبة النوع المجموع االناث الذكور السنة 

7441 119011 116161 831861 32 

1179 116031 111893 396233 113.1 
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( يبين عدد الذكور وعدد االناث لسكان مدينة الديوانية حسب االحياء السكنية ,اذ يظير من خالل 11)
 ( ان عدد الذكور يفوق عدد االناث في جميع احياء مدينة الديوانية .11الجدول )

 8119عدد الذكور واالناث لسكان مدينة الديوانية حسب االحياء السكنية لعام يبين  (11جدول )
 أناث الحي السكني  ذكور الحي السكني ت
 3823 االنتفاضة 3613 االنتفاضة 7
 2803 1الصدر 3188 1الصدر 1
 2121 الفرات 2963 الفرات 3
 1016 )رفعت سابقًا(1الصادق 2110 )رفعت سابقًا(1الصادق 9
 6831 الوفاء 6011 الوفاء 9
 0231 الوحدة العربية 6311 الوحدة العربية 9
 0001 الجزائر 0191 الجزائر 1
 0112 الحكيم 0839 الحكيم 9
 9321 السالم 0108 السالم 4
 9661 العراق 9282 العراق 71
 9660 8الصدر 9286 8الصدر 77
 9036 الكرامة 9638 الكرامة 71
 9081 الجميوري الشرقي 9611 الجميوري الشرقي 73
 9922 االستقامة 9693 االستقامة 79
 9909 3صدر 9612 3صدر 79
 9991 العدالة 9066 العدالة 79
 9321 النيضة  9031 النيضة  71
 9311 الثقمين 9900 الثقمين 79
 9103 الفجر الجديد 9811 الفجر الجديد 74
 3363 العصري 9811 الحوراء 11
 3236 )رفعت سابقًا(1الصادق  9131 8الصادق 17
 3663 المتقاعدين 9111 العصري 11
 3129 الغدير 3123 المتقاعدين 13
 8362 الضباط 3839 الغدير 19
 8231 التراث 3111 الضباط 19
 8182 3العروبة  8331 التراث 19
 8633 الجمعية 8138 الجمعية  11
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 8621 السراي 8119 السراي 19
 8682 الجميوري الغربي 8111 3العروبة 14
 8086 االمير 8113 الجميوري الغربي  31
 8012 1العروبة 8631 1العروبة 37
 8918 الحوراء 8613 االمير 31
 8981 رمضان 19 8019 رمضان19 33
 8321 8العروبة 8913 8العروبة 39
 8893 الزراعيين 8386 الزراعيين 39
 1213 صوب الشامية 1211 االنصار  39
 1160 االنصار 1233 صوب الشامية 31
 1110 الجنوب 1110 الجنوب 39
 1931 االبرار 1932 االبرار 34
 1813 الكرار 1899 الكرار 91
 1131 الموظفين  1183 الموظفين 97
 1181 الثقافي 1106 الثقافي 91
 1111 التضامن 1192 الزعيم 93
 361 المعممين 1130 التضامن 99
 383 الجديدة 1111 المعممين 99
 318 الزعيم 361 الجديدة 99
 263 العذارية 380 العذارية 91
 211 الحي الصناعي 292 الحي الصناعي 99
 119 الحضارة 133 الحضارة 94
 610 الزىراء 632 الزىراء 91
 691 السوق 663 السوق 97
 619 الشرطة 680 الشرطة 91
 921 االساتذة 931 االساتذة 93
 311 الخضراء 382 الخضراء 99
 883 الجامعة  831 الجامعة 99
 188 االسكان 186 االسكان 99
 342465  116031 المجموع 

 396233 المجموع الكمي
 
 

مديرية احصاء محافظة القادسية ,نتائج الحصر والترقيم لمحافظة القادسية  المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى : التـــــــــركيب العوـــــــــــري : -4
 .8119,بيانات غير منشورة ,
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 التــــــــركيب العوري : -4

ان دراسة اعمار السكان وتوزيعيم الى فئات عمرية تعين المخططين لمعرفة جوانب كثيرة عن ىؤالء 
الصالحة لمشرب السيما مشاريع انتاج المياه و يكون ليا اىمية بالغة في التخطيط لشتى المشاريع و السكان 

ذلك لكون السكان وتوزيعيم يشكالن عامل جذب ألنشاء مشاريع جديدة او توسيع المشاريع القديمة لسد 
عدد الشباب وعدد حاجة السكان من المياه .فمعرفة فئات االعمار تساعدنا عمى معرفة عدد االطفال و 

م الدراسات الجغرافية التي تيتم بدراسة السكان وان معظ المسنين ومن ثم تحديد كمية المياه التي استيمكيا
سنة( 10خصائص السكان قد قسمت السكان الى فئات عمرية عريضة تتمثل بفئة صغار السن دون )

( ان فئة 18.يظير من الجدول )(1)( سنة فأكثر60( سنة وفئة كبار السن )69-10وفئة متوسطي السن )
تمثل قاعدة اليرم السكاني التي تتأثر سنة( 10لتي تضم االعمار ما دون )صغار السن وىي الفئة ا
%( وىي نسبة 91شكمت نسبة ) (8)التي تتزايد في مجتمعات الدول الناميةو بعاممي المواليد والوفيات 

%( وىي اكبر نسبة بين الفئات العمرية االخرى .وىذا 10.11( سنة نسبة )9-1مرتفعة اذ شكمت فئة )
%( عمى 11.18% و13.03اذ شكمت كل منيا نسبة) ( سنة19-11( و)3-0ينطبق عمى الفئتين)

( سنة ىي الفئة المنتجة 69-10) االعمار التي تتراوح ما بين التوالي ,اما فئة متوسطي السن التي تضم
%( وىي الفئة الوحيدة التي شيدت ارتفاعًا في 06والمعيمة لمفئتين االولى والثالثة فقد بمغت نسبتيا )

%( من مجموع السكان 3سنة فأكثر( بمغت نسبتيا ) 60التي تضم االعمار ) نسبتيا .اما فئة كبار السن
مجتمع مدينة  ( ان18ويظير من الجدول) اء أكبر من نسبة الرجال.النس وغالبًا ما تكون فييا  نسبة

الديوانية مجتمع فتي بسبب ارتفاع نسبة القاعدة العريضة لميرم السكاني في المدينة اذ احتمت فئة 
-60%( وانخفاض نسبة قمة اليرم السكاني المتمثمة بفئة كبار السن )06سن أعمى نسبة )متوسطي ال

 %( .3فأكثر( البالغة )21
 
 
 
 

                                                           
 881,ص 8111,عمان , 8عبد عمي الخفاف , جغرافية السكان أسس عامة ,دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ,ط (1)
 .23م , ص8113موسى سمحة , جغرافية السكان , الشركة العربية لمنشر والتسويق , القاىرة , (8)
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 (18جدول )
 8119الفئات العمرية لسكان مدينة الديوانية لعام 

 النسبة مجموع أناث ذكور الفئات العمرية
1-9 82391 86161 09011 10.11 
9-4 89011 88639 91101 13.03 
71-79 81133 13386 91660 11.18 

 91 198310 62112 13031 المجموع
79-74 12233 12111 36333 11.60 
11-19 16080 10266 38331 3.33 
19-14 19813 13113 81328 2.16 
31-39 18899 11161 89119 6.38 
39-34 11331 3381 81801 0.23 
91-99 2121 1809 10339 9.11 
99-94 6921 6181 13811 3.21 
91-99 9331 0881 11818 8.39 
99-94 3283 9101 1213 8.86 
91-99 8221 8308 0238 1.62 

 06 133391 30009 32333 المجموع
99-94 8118 8119 9116 1.8 
11-19 1823 1922 8111 1.21 
19-14 191 381 1661 1.92 
 1.06 1301 1136 200 فأكثر91

 3 11011 0320 9226 المجموع
 711 399933 المجموع الكمي

مديرية احصاء محافظة القادسية ,نتائج الحصر والترقيم لسكان محافظة  المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى :
 ,بيانات غير منشورة . 8119القادسية لعام 
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 المبحث الثالث

 مراحل التوسع المساحي واالمتداد العمراني لمدينة الديوانية

لكل مدينة مراحل توسع عمراني تمر بيا وتتأثر ىذه المراحل بعوامل عديدة اقتصادية واجتماعية   
وسياسية أسيمت في رسم الصورة الحالية ليا. لتوضيح النمو والتوسع العمراني لمدينة الديوانية ينبغي فيم 

تي شيدتيا خالل الزمن منذ بداية ال خالليا المدينة والمراحل المتعاقبةالكيفية والطريقة التي تطورت ونمت 
الخريطة  ربعة مراحللمدينة الديوانية الى أنشأتيا والى االن وعميو يمكن تقسيم مراحل التوسع العمراني 

(8: ) 
 -( م :7291- 7171المرحلة االولى ) –اوالً 

( انشاءىا رؤساء الخزاعل الديوانية مدينة قديمة نمت في االصل عن دار ضيافة تسمى )ديوانية الخزاعل 
م( ليقيم فييا كاتبيم 7181الديوانية ايام أمارة شيخيا )حمد ال حمود( سنة ) شطعمى الجانب االيمن من 

الذي يعيدون اليو امور الجباية ولينزليا ضيوفيم الذين كانوا يترددون عمييا. اصبحت المدينة تستقطب 
ينية حول قمعة الخزاعل وكان نمو المدينة خالل ىذه السكان فأنشأوا الطرائف واالكواخ والبيوت الط

ارتحل  7481وفي عام  (7)المرحمة بطيئًا بسبب النزاعات السياسية والعشائرية مع الحكم العثماني آنذاك
اىالي الجانب الغربي من المدينة بسبب التدىور الكبير الذي اصابيم نتيجة اليجمات والغارات التي قام 

ى قالع الحكومة العثمانية الواقعة في الجانب الغربي واستمرار تدىور االوضاع بيا رؤساء خزاعة عم
الديوانية واعيد بناء القالع  شط( حيث عم االمن في جانبي 7481االمنية واالجتماعية حتى سنة )

 اً عندما تم تعين العثماني )شمبي باشا( قائمقام خاصةً و والمنشآت الحكومية عمى جانب المدينة الغربي 
م( مما اكسب المدينة الصفة االدارية كمركز لمقضاء وازداد تحسن االوضاع 7484مديوانية سنة )ل

م( فكان ذلك عاماًل 7484وانتعاش الحياة فييا بعد ان اكتسبت صفة ادارية اخرى كمركز لواء سنة )
ة متمثمة بمحمة محفزًا لنموىا العمراني مما ادى الى توسع المدينة بسرعة اذ ظيرت محالت سكنية ألول مر 

اذ تم ضمان ايصال  7171 المدينة انشاء سدة اليندية في سنةوقد ساعد استقرار  (2)السوق والسراي
 احتمت م7171 سنة وفي المتكررة الفرات نير فيضانات عمى والسيطرة السكان حاجة لسد الكافية المياه

                                                           
 . 788م ,ص7184, 1العرفان ,طعبد الرزاق الحسني العراق قديمًا وحديثًا ,مطبعة  (1)

 . 11,ص 7188تاريخ الديوانية قديما وحديثًا ,الطبعة الحيدرية , النجف , العطية ,وداي  (2)
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التشكيالت االدارية القائمة في العيد العثماني خدمًة  جميعية العراق واخذت تسعى لتغير القوات البريطان
اول جسر ثابت  7174لمصالحيا قامت بأنشاء مجموعة من المشاريع في المدينة فقد انشئ في عام 

الدور كان ليا  7174 بصرة عام –يربط جانبي المدينة فضاًل عن ربط المدينة بخط سكة الحديد بغداد 
( 8111يًا عمى الجانب االيمن بمغ عدد سكان المدينة خالل ىذه المرحمة )الكبير في توسيع المدينة عمران
عمراني بطيء وبغياب التخطيط  امتازت ىذه المرحمة بنمو (7)( ىكتار71نسمة موزعين عمى مساحة )

العممي المدروس لنمو المدينة اذ كان الخمط الوظيفي داخل المدينة فالوظيفة التجارية والصناعية توجد 
اتصفت المدينة بتنوع استعماالت االرض الحضرية فييا اذ احتل االستعمال و ضمن المحالت السكنية . 

واالستعمال الخدمي  (ىكتار1.1ل التجاري والصناعي )( ىكتارًا واالستعما77.7السكني مساحة قدرىا )
لقد  (.8( يوضح ذلك خريطة )71( ىكتار الجدول )2.4فيما احتمت المناطق الخضراء ) ( ىكتار7.8)

 عانت المدينة من افتقارىا لخدمات البنى التحتية ومنيا خدمة المياه الصالحة لمشرب اذ اعتمدت عمى مياه 
 (7121 - 7181ض الحضرية لمدينة الديوانية خالل المرحمة االولى)استعماالت االر (71جدول )

 النسبة% المساحة/هكتار االستعمال

 11.8 77.7 السكني 

 8.8 1.1 التجاري والصناعي

 4.1 7.8 الخدمي

 71.8 2.4 المناطق الخضراء

 711 71 المجموع

الغريباوي, الوظيفية السكنية لمدينة الديوانية ,رسالة المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى : رعد عبد الحسين 
 . 87م ,ص2112( ,مقدمة الى مجمس كمية اآلداب , جامعة القادسية , )غ . م(ماجستير )

 
 

                                                           
المستقبمية ,اطروحة  عية في مدينة الديوانية وتوقعاتيارافد موسى عبد حسون العامري ,المالئمة المكانية لمخدمات المجتم (1)

 م2178التربية لمبنات ,جامعة الكوفة ,(,كمية )غ . م(دكتوراه )
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 سبب مما وغيرىا( واالغتسال والتنظيف الطيو) المنزلية واالستعماالت الشرب ألغراض الديوانية شط
الكيربائية وشبكة النقل الطاقة   خدمات الى  المدينة تفتقر و والمعوية الجمدية االمراض من الكثير

والمواصالت والخدمات المجتمعية )التعميمية والصحية( اذ افتقرت المدينة خالل العيد العثماني الى اية 
اما .(7)( اشخاص1 -1ال يوجد سوى الكتاتيب وكان عددىا اثنين فقط وكان عدد المعممين فييا )فمدرسة 

مؤسسات الصحية التي تتناسب مع خطورة الوضع النسبة الى الخدمات الصحية افتقرت المدينة الى الب
الصحي السائد في المدينة آنذاك نتيجة انتشار الكثير من االمراض المعدية الفتاكة كمرض الطاعون 

والبدائية .اذ ال  والكوليرا والتايفؤيد والجدري فكانت الخدمات الصحية في ىذه المرحمة تتصف بالبساطة
يوجد في المدينة سوى مستوصف صغير انشأتو السمطات العثمانية في الجانب الشرقي من المدينة في 

توجد في المدينة اربعة فخدمات الدينية .اما بالنسبة الى ال (2)إلقامة ىذا العمل دار احد المواطنين تبرع بيا
 ( وعينت فيو امامًا يقيم فيو7448العثمانية عام )جوامع االول يقع في محمة السوق انشأتو الحكومة 

لثالث يقع في ( والجامع ا7411الحاج حسن بن جابر الجنابي عام ) الصالة والثاني جامع السوق انشائو
( والرابع في سوق المدينة ىو 7414محمد بن السيد عمي فؤاد الحسيني عام ) السيدمحمة الجديدة انشائو 

 . (1)7112انشأه عام جامع الحاج حمادي اورلي 
 -( :7211 - 7297المرحلة الثانية ) –ثانياً 

( والتغيرات التي أثرت بشكل مباشر 7127بدأت ىذه المرحمة بعد تأسيس الحكومة العراقية في عام )  
في تطور الدولة وازدىار اقتصادىا ونموه نتيجة لزيادة عوائد النفط اذ شيدت المدينة نموا عمرانيًا سريعًا 

تم تأسيس العديد من الوزارات كوزارة االسكان و وزارة البمديات في عشرينات وثالثينات القرن الماضي  فقد
السيما عمى الجانب االيمن لعدم وجود عائق يمنع توسع و  شطنمت المدينة وتوسعت عمى جانبي الف

الصالحة لممياه  عمى الجانب االيمن وتشيد مشروع 7121ت الثكنة العسكرية في عام .اذ أنشأ (8)المدينة
والسراي   7118وانشاء المستشفى الممكي في عام  نفسو لمكيرباء في العامومشروع  7111لمشرب عام 

الديوانية وفي الجانب االيمن  شطنب االيسر من )بناية المحافظة القديمة( عمى الجا 7111الحكومي عام 
                                                           

(1)
( ,كلٍة )غ . م(حسون عبود دٌعون الجبوري , التحلٍل المكانً للخذمات التعلٍمٍة فً مذٌنة الذٌوانٍة ,رسالة ماجستٍر ) 

 . 30,ص 2005اَداب , جامعة القادسٍة ,
(2)

 . 203وداي العطٍة , مصذر سابق , ص 
 . 11-18,صوداي العطية  , مصدر سابق  (1)
( ,مقدمة الى كمية )غ . م(عدنان رشيد ابو الريحة , محافظة القادسية دراسة في جغرافية السكان , اطروحة دكتوراه ) (8)

 .  18,ص 7141اآلداب ,جامعة عين الشمس ,القاىرة 
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.واستمرت عمميات البناء والتشييد في المدينة بعد صدور (7)7114ة عام ت المكتبةالمركزية العامانشأ
الذي مثل مرحمة ميمة في تاريخ تطور وتنظيم المدن اذ  7118( لعام 88العراقي رقم)نظام الطرق واالبنية

وفي عام  (2)كانت انعكاساتو واضحة عمى مالمح المدينة واصبح عاماًل محفزًا امام التوسع العمراني
تم انشاء جسر ثاني ثابت يربط بين جانبي المدينة مما ادى الى ظيور احياء سكنية جديدة كحي  7188

حمة  –العروبة والجديدة عمى الجانب االيسر ام عمى الجانب االيمن فظير عمى امتداد طريق الديوانية 
ب( المذين  و بحي التقية )أ نجف نطاق متداخل من السكن أضيف الى محمة الشامية متمثالً  –وديوانية 

 .(1)( ىكتار71.8يستغالن مساحة )

في تنمية المشاريع العمرانية في  7181وخالل ىذه المرحمة برز دور مجمس االعمار الذي أنشئ عام 
مدن العراق ومنيا مدينة الديوانية اذ تم انشاء مستشفى االمراض الصدرية ومستوصف الديوانية و دار 

.فضاًل عن المصرف العقاري الذي قام بتوزيع القطع السكنية لممواطنين خالل (8)7182الضيافة عام 
حي العصري والجميوري والوحدة ال( مما ادى الى ظيور احياء سكنية جديدة ك7184 -7181المدة )

اجريت اولى المحاوالت التخطيطية في المدينة اذ وضعت شركة 7184.وفي عام (8)العربية والنيضة
. وكان اليدف منو ايقاف الخمط الوظيفي (1)( اول تصميم اساسي لممدينةDoxidsونانية )دوكسيادس الي

ما ادى الى ظيور احياء سكنية جديدة ىي حي االسكان (1)وتحديد اتجاىات النمو العمراني لممدينة
بصرة كمحدد لنمو  –م بغداد يرمضان والسكك والجزائر بعد ان تالشى تأثير خط سكة الحديد القد78و

وضع تصميم اساسي لممدينة من المخططين العراقيين  7117وفي عام (4)المدينة في الجانب االيمن 

                                                           
 . 88ابراىيم ناجي عباس ,مصدر سابق ,ص (7)
( ,مقدمة الى كمية اآلداب )غ . م(عاتكة فائق رضا ,الوظيفية الصحية واقميميا في مدينة الشنافية ,رسالة ماجستير ) (2)

  21,ص 2171,جامعة القادسية,
 .81, ص مصدر سابق صفاء جاسم محمد الدليمي , (1)
ة بناء قاعدة االساسي لمدينة الديواني ,تحديث التصميمشاعر ومشاركوه  ة لمتصميم واالستشارات الفنيةسشركة دار اليند (8)

 .8,صGIS  البيانات الجغرافية
(5)

 .36رافذ موسى عبذ حسون العامري ,مصذر سابق ,ص 
(6)

 . 1لمتصميم واالستشارات الفنية ,مصدر سابق , ص سةشركة دار اليند 

(7)
مشاكل المرور فييا ,مجمة الجمعية غالب ناصر السعدون واخرون ,تقويم التصميم االساس لمدينة الديوانية ومعالجة  

 .11م,ص711,بغداد ,11الجغرافية العراقية ,العدد 

(8)
 .81صفاء جاسم محمد الدليمي , مصدر سابق ,ص 
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مع اضافة بعض التعديالت عميو ومن ثم وضع  7184معتمدين بذلك عمى التصميم االساسي لعام 
يخص استعماالت اذ شمل ىذا التعديل ما  7111بتصميم عام  7117تعديل لمتصميم االساسي لعام 

لغاء البعض االخر التي ال من خالل زيادة اتساع بعضيا وا (الشوارع والطرق )االرض ألغراض النقل
وكما شيدت المدينة خالل ىذه المرحمة زيادة في نمو السكان اذ بمغ عدد السكان في  (7)حركة النقلتالئم 
الى ( وارتفع 8.4معدل نمو )( ب7181( نسمة عام )11811ارتفع الى )و (نسمة 21481) 7181عام 

مما ادى الى اتساع استعماالت االرض الحضرية في المدينة وزيادة في  7118( نسمة عام 11841)
استيالك المياه الصالحة لمشرب فضاًل عن ان ىذه االستعماالت اصبحت اقل خمطًا وظيفيًا ومن خالل 

 اً ( ىكتار 7221.21المرحمة بمغت )ىذه  مساحة المدينة خالل( يتضح ان 1( وخريطة )78الجدول )
( ان االستعمال 78اذ يظير من خالل الجدول ) موزعة عمى استعماالت االرض الحضرية المختمفة .

 ( ىكتارًا  811.18لتي بمغت )السكني احتل المرتبة االولى من حيث المساحة ا
 (7111 - 7127ية )استعماالت االرض الحضرية لمدينة الديوانية خالل المرحمة الثان(78جدول )

 النسبة المساحة /هكتار االستعمال

 18.18 811.18 السكني 

 7.1 78.44 التجاري

 81.22 118 الخدمي

 71.84 711.18 النقل

 1.28 1 الصناعي

 711 7221.21 المجموع

البناء الوظيفي رافد موسى عبد حسون العامري ,أثر النقل الحضري في  : من عمل الباحثة باالعتماد عمى :المصدر
 .81,صم2111جامعة القادسية ,, اآلداب( ,مقدمة الى كمية )غ . م(والتوسع العمراني لمدينة الديوانية ,رسالة ماجستير )

 
 

                                                           
(1)

 .1ستشارات الفنية ,مصدر سابق , صة لمتصميم واالسشركة دار اليند 
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 ما اي ىكتاراً ( 78.44) التجاري االستعمال مساحة بمغت حين في%( 18.18) نسبة  تشكل  والتي
اما شبكة %(81.22) يعادل ما اي ىكتاراً ( 118) مساحتو فبمغت الخدمي االستعمال اما%( 7.1 يعادل

%( من مساحة المدينة 71.84( ىكتارًا اي ما يعادل )711.18بمغت مساحتيا )فالطرق والشوارع 
 %( .1.28اي ما يعادل ) ( ىكتار1الصناعي بمغت مساحتو ) المعمورة اما االستعمال

 
 

 -( :9119 - 7217المرحلة الثالثة ) -ثالثا

خطط االساس الجديد معداد السعًا عمرانيًا كبيرًا انعكاسًا إلشيدت مدينة الديوانية خالل ىذه المرحمة تو   
( وذلك لتمبية حاجة المدينة الى االستعماالت الوظيفية 2111لغاية عام ) 7118الذي وضع عام 

الذي شيدتو المدن العراقية خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات فقد نمت  ولمواكبة التطور الحضاري
وتوسعت المدينة بشكل لم تشيده من قبل خالل المرحمتين السابقتين . اذ تم انشاء العديد من المشاريع 

 7111( ومعمل النسيج القطني الذي شيد 7111الصناعية التطورية كمعمل المطاط الذي شيد عام )
وكذلك تم انشاء العديد من الجسور  (7)ه المشاريع دور في تطور ونمو المدينة وتوسعيا العمرانيوكان ليذ

وجسر الجميورية الذي  7118لزيادة الربط بين جانبي المدينة كالجسر الخرساني المعمق الذي شيد عام 
بنت  وجسر الشييدة 7147جسر الشييد محمد صادق الصدر وجسر الديوانية الحديدي  7114شيد 

 .(2)7148اليدى الذي شيد عام 
فقد شيدت المدينة في ىذه المرحمة ظيور احياء سكنية جديدة كحي الصدر والثقافي والحي الصناعي اذ 

لغاية عام  7118اخذت المدينة بالتوسع العمراني الذي تجاوز المخطط االساسي الذي وضع عام 
 7111اعداد السكان اذ بمغ عدد السكان في عام  ( الن ىذا التوسع ناتج عن الزيادة الكبيرة في2111)
( نسمة مما تطمب توفير الخدمات التي 748111( الى )7141( نسمة ارتفع في عام )771741)

خدمة توفير المياه الصالحة لمشرب اذ تم انشاء مشروع دينة كخدمات البنى التحتية والسيما تحتاجيا الم
ع قرب مديرية جنسية القادسية التي بمغت طاقتو التصميمة ( الواق7112ماء الديوانية القديم عام )

/يوم( ويزود المشروع خزانات لمماء ىما 1م78811/يوم( في حين بمغت طاقتو االنتاجية )1م78111)

                                                           
 .71ة لمتصميم واالستشارات الفنية ,مصدر سابق , صسشركة دار اليند (7)
وزارة االعمار واالسكان ,الييئة العامة لمطرق والجسور ,مديرية طرق وجسور محافظة القادسية ,دليل جسور محافظة  (2)

 .18,ص 7148القادسية .



 الفصل الثاني .....العوامل الجغرافية المؤثرة في انتاج واستهالك مياه الشرب في مدينة الديوانية 
 

   81 
 

( بطاقة 7141خزان الجزائر وخزان االسكان القديم كما تم انشاء مشروع ماء الديوانية الموحد عام )
( اذ بمغت طاقتو االنتاجية 2114تم توسيع المشروع عام )/يوم( و 1م714.411)أنتاجية 

. وقد (7)الديوانية شطبشكل  اساسي  عمى  مياه  امتغذيتي في المشروعان/يوم( ويعتمد 1م784.411)
 ادى الى تراجع عمميات التنمية في اقتصادي وحصار  حروب المرحمة  ىذه  خالل   المدينة شيدت 

( حرب الخميج عام 7144 - 7141االيرانية التي استمرت ثمان سنوات )–البالد كالحرب العراقية 
القتصادية اعقبيا من حصار اقتصادي خانق اثقل كاىل الدول وعمل عمى ايقاف قطاعتيا ا وما 7111

ولكن الزيادة في  . 2111سنة انتيى مع االحتالل االمريكي لمعراق عام  ةعشر  والتنموية استمر لثالث
( نسمة حسب تعداد عام 217211تمرت حتى وصمت في نياية ىذه المرحمة الى )اعداد السكان اس

( نجد التوسع المساحي في استعماالت االرض السكنية اذ كان لمجمعيات 78ومن خالل الجدول ) 7111
دمجيا  التعاونية لإلسكان دورًا في ذلك فقد قامت الجمعيات بتوزيع القطع السكنية عمى منتسبييا من قبل

( قطعة 1141والتي ساىمت بتوزيع حوالي ) 7112ة واحدة ىي الجمعية التعاونية لإلسكان عام بجمعي
. اذ تباينات مساحة القطع السكنية المخصصة لممواطنين في الستينات (2)7117سكنية حتى عام 

 . (1)(2م211( اصبحت المساحة في الثمانيات والتسعينات )2م111والسبعينات فيي ال تقل عن )
نمط جديد من الشوارع يتالءم مع التطور الحضاري لممدينة المتمثل بالنظام تميزت ىذه المرحمة بظيور  

الرباعي الذي يقسم ارض المدينة الى اشكال رباعية الن كل شارع فييا يقطع االخر بزاوية قائمة عمى 
ور نوع من ,كذلك حصل تطور في استعماالت االرض الحضرية فضاًل عن ظي (8)مسافة متساوية

ىذه المرحمة  ( نجد ان مساحة المدينة خالل1( والخريطة )78التخصص الوظيفي ومن خالل الجدول )
شغل فييا االستعمال السكني اعمى نسبة من حيث المساحة اذ بمغت مساحتو  ( ىكتاراً 1811بمغت )

( ىكتارًا 118)%( وتأتي بعدىا االستعماالت المخصصة لمنقل بمساحة 84.77( ىكتار بنسبة )7148)
%( ثم 4.4( ىكتار وبنسبة )114%( في حين بمغت مساحة االستعمال التعميمي )21.81اي بنسبة )

جاءت فالمناطق الخالية  ا%( ام8.78بنسبة ) اً ( ىكتار 741االستعمال الصناعي الذي بمغت مساحتو )

                                                           
(1)

 . 2178, )غ . م(وزارة البمديات واالشغال ,مديرية ماء القادسية ,قسم التخطيط والمتابعة ,بيانات  

(2)
  م .7111لعام  )غ . م(الت الجمعية التعاونية لإلسكان ,سج 

(3)
 . 2178, )غ . م(مديرية تشكيالت االعمار واالسكان ,قسم االحصاء ,بيانات  

(4)
 .711عبدالرزاق عباس حسين ,مصدر سابق ,ص 
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لمناطق الخضراء %( ثم ا1.88( ىكتار اي ما يعادل )721.1بالمرتبة الخامسة اذ شغمت مساحة )
( ىكتار اي 17%( اما االستعمال التجاري فشغل مساحة )1.2وشكمت ) اً ( ىكتار 772والترفييية بمغت )

%( في حين 1.11( ىكتار اي بنسبة )21.1الصحي يشغل مساحة) ( يميو االستعمال2.12ما يعادل )
%( اما االستعمال الديني فتشغل  1.87(ىكتار وشكل ما نسبتو )74شغل االستعمال االداري مساحة )

 ضمنيا ومن  االخرى  االستعماالت  وشغمت%(  1.28) ىكتار  وشكل  ما  يعادل ( 4.8مساحة  )
 (78جدول )

 (2112 - 7117ية لمدينة الديوانية خالل المرحمة الثالثة )استعماالت االرض الحضر 
 اننسبة % انمساحة /هكتار االستعمال

 48.11 1684 االستعمال انسكني

 27.57 965 استعماالت اننقم

 8.8 308 االستعمال انتعهيمي

 5.14 180 االستعمال انصناعي 

 3.54 123.9 انمناطق انخانية 

 3.2 112 وانترفيهيةانمناطق انخضراء 

 2.02 71 االستعمال انتجاري

 0.67 23.6 االستعمال انصحي

 0.51 18 االستعمال اإلداري

 0.24 85 االستعمال انذيني

 0.2 6 استعماالت أخري

 100 3500 انمجمىع

في الحد من ظاىرة المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى: احسان فيصل مزىر الحمزاوي , التنمية البشرية ودورىا 
( ,مقدمة الى كمية اآلداب , جامعة القادسية , )غ . م(السكن العشوائي في مدينة الديوانية , رسالة ماجستير )

 11,ص2178
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%( من مساحة المدينة ان ىذه 1.2( ىكتار اي ما يعادل )1مشاريع ومحطات تصفية الماء مساحة )
مياه لالستيالك البشري والصناعي والتنظيف والغسيل  ( ىكتارًا تحتاج الى1811االستعماالت البالغة )

 وغيرىا .
 -( :9177 - 9112المرحلة الرابعة ) -رابعاً 

تعد ىذه المرحمة من المراحل الميمة التي مرت بيا المدينة لكونيا مرحمة تطورية عمى الرغم من انيا  
ة فيي في الوقت نفسو تمثل تمثل فترة االحتالل االمريكي وتغير سياسي حصل ضمن اطار الديمقراطي

مرحمة تطوير اقميمي . اذ اتسمت ىذه المرحمة بنشاط  واضح  لمفعاليات  الوظيفية  والخدمية  بوصفيا  
اذ قامت الدولة  2111سيما بعد عام والالتطورات االقتصادية واالجتماعية التي شيدىا البمد  نوعًا  من

ال التخطيط الحضري مالكات متخصصة في مجبوضع خطط وبرامج لمتنمية االقتصادية وايجاد 
اجريت محاوالت عدة لتحديث المخطط االساسي لمدينة الديوانية اخرىا المخطط الذي  واالقميمي .كما

عندما قامت مديرية التخطيط العمراني في محافظة القادسية  2114وضع في منتصف شير اب عام 
رات الفنية ضمن خطة تنمية االقاليم المحمية لتطوير بالتعاقد مع شركة دار اليندسة لمتصميم واالستثما

( GISمدينة الديوانية عرف ب )تحديث المخطط االساس لمدينة الديوانية وبناء قاعدة البيانات الجغرافية 
 ( ضمن الية معالجة2118عام ).وكان المخطط يعتزم عمى توجيو التطور المستقبمي لممدينة حتى 

ن وفي المستقبل  وتحديد  الحمول  المناسبة والموجية إلعادة حيوية ة اآلالمشكالت التي تواجو المدين
ورغم المحافظة ومنيا مدينة الديوانية عموم المشاريع التنموية في  توقفت معظم 2111المدينة وبعد عام 

م بعة لوزارة االسكان عااانشاء بعض المباني االدارية والخدمية كأنشاء مقر مؤسسة االسكان التتم ذلك 
كذلك تشيد جسر الجامعة  (7)كما انجزت ىذه المؤسسة بعض المدارس كمشاريع لمتنمية والتطوير 2118
لمشرب ىو مشروع ماء ( عمى الطريق المحوري .كما تم انشاء مشروع لممياه الصالحة 2111عام )

سياحي بطاقة السنية ال –( الواقع قرب الطريق العام ديوانية 2178ديد الذي انشئ عام )الديوانية الج
عن /ساعة( فضاًل 1م8111/يوم( اي ما يعادل )1م11111/يوم( وطاقة انتاجية )1م244111تصميمية )

مجمع ماء و ( مجمعات مائية متمثمة بمجمع ماء ام طباشي 71محطة ضخ الممعب مع انشاء )انشاء 
مجمع ماء ام عشرين ومجمع ماء حي الوحدة ومجمعات ماء االسكان والعمارات السكنية و االكراد 

                                                           
(1)

 . )غ . م(مديرية تشكيالت االعمار واالسكان ,قسم التخطيط والمتابعة ,بيانات  
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 (7)الديوانية شط/ساعة( والتي تعتمد في تغذيتيا عمى 1م2141واالنصاف ,ىذه المجمعات تعمل بطاقة )
ض الحضرية في ىذه المرحمة اصبحت اكثر اتنظامًا العتمادىا عمى أسموب استعماالت االر جميع وان 

المدينة اذ بمغت  في مساحة السكني يشغل اكبر  االستعمال( ان 71ن الجدول )يظير ملتخطيط و ا
%( من مجموع مساحة استعماالت االرض الحضرية في 88.41( ىكتارًا اي ما يعادل )2117.82)

%( عمى 7.18%,7.11عموم المدينة في حين بمغت  نسبة  مساحة االستعمال التجاري  والصناعي  )
%( من مساحة المدينة 21.11التوالي في حين بمغت نسبة مساحة استعماالت االرض ألغراض النقل )

%( 1.8%( ونسبة االستعمال الصحي )8%( ونسبة االستعمال التعميمي )22.4اما االستعمال االداري )
  %(  ونسبة  االستعمال  الديني2.1بينما بمغت  نسبة  االستعمال  الترفييي )

 (2178 - 2111استعماالت االرض الحضرية خالل المرحمة الرابعة ) (71جدول )
 اننسبة % انمساحة /هكتار االستعمال

 44.83 2061.42 االستعمال انسكني

 1.36 62.71 االستعمال انتجاري

 20,03 921.1 استعماالت اننقم 

 1.74 80.23 االستعمال انصناعي

 23.89 1098.64 اإلدارياالستعمال 

 5. 23 240.46 االستعمال انتعهيمي

 0.4 17.1 االستعمال انصحي

 2.38 109.777 االستعمال انترفيهي

 0.14 6.63 االستعمال انذيني

 100 4598.07 انمجمىع

من عمل الباحثة باالعتماد عمى : رافد موسى عبد حسون العامري ,المالئمة المكانية لمخدمات المجتمعية في  المصدر:
 .81م ,ص2178(,كمية التربية لمبنات ,جامعة الكوفة ,)غ . م(مدينة الديوانية وتوزيعاتيا المستقبمية ,اطروحة دكتوراه )

 

                                                           
(1)

 . 2178,  )غ . م(مديرية ماء محافظة القادسية, شعبة التخطيط والمتابعة ,بيانات  
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مياه السيما خدمات الو مثمة بخدمات البنى التحتية (.اما االستعماالت االخرى المت4%( خريطة )1.7) 
(ىكتارًا من مجموع استعماالت االرض االدارية 74.8مساحة )الصالحة لمشرب فأنيا تشغل 

(ىكتار .في حين بمغت 7.18( ىكتارًا اذ بمغت مساحة مشروع ماء الديوانية القديم )7114.18البالغة)
( ىكتار اما مشروع ماء الديوانية الجديد فانو شغل مساحة 1.18مساحة المشروع  ماء الديوانية الموحد )

تقدم خدمات الماء الصالح لمشرب عن و الديوانية  شطجميع ىذه المشاريع تقع عمى و ( ىكتار .71بمغت )
مساحة استعماالت االرض الحضرية في بمغت  الناقمة لممياه لعموم المدينة فقد طريق شبكات االنابيب

( نسمة 181411كما بمغ عدد سكانيا ) 2(كم88.14) اً ( ىكتار 8814.11ىذه المرحمة) مدينة الديوانية في
 ( حيًا سكنيًا في عموم المدينة .81موزعين عمى )
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 انفصم انثانث
أنتاج املياه انصاحلة نهشرب وامناط استهالكها 

 يف مدينة انديىانيةومصادر تهىثها 
 

 املبحث االول
 مياه انشرب خصائصها ومصادر تهىثها

 املبحث انثاني
نهشرب انتىزيع املكاني ملشاريع انتاج املياه انصاحلة 

 مدينة انديىانية يف
 املبحث انثانث

انصاحلة نهشرب يف مدينة  أمناط استهالك املياه
 انديىانية



 وانماط استهالكها ومصادر تلوثها في مدينة الديوانيةالفصل الثالث.انتاج المياه الصالحة للشرب  
 

64 
 

 المبحث االول

 مياه الشرب خصائصها ومصادر تلىثها

 خصائص المياه الصالحت للشرب : -اوالا 

رد المائية الطبيعية الموجودة مصدر الحياة ومنبعيا واثمن الموا ىم عنصر حيوي فيو يمثليعد الماء أ    
%( من مساحة الكرة االرضية اال ان 71ن مياه المحيطات والبحار تشغل)سطحيا وعمى الرغم من أعمى 

%( من 1المياه الصالحة لمشرب والمتوفرة لإلنسان قميمة اذ تشكل مياه االنيار والبحيرات والينابيع العذبة )
.تتعرض (1)الشرب%( كمصدر اساسي لمياه 99حجم المياه الصالحة لمشرب في حين يشكل الجميد )

طبيعية عن حدودىا الغير زيادة نسبة المكونات الطبيعية و الطبيعة الى خطر التموث نتيجة  المياه في
المقبولة مما يؤدي الى زيادة التأثيرات الضارة عمى النظم البيئية التي يشكل االنسان الجزء االساسي 

فقد (2)اط االنسان بشكل مباشر وغير مباشرنسبة كبيرة من ىذه التأثيرات ناتجة عن نشفوالميم منيا , 
لعب التطور التكنولوجي خالل القرن الماضي دورًا كبيرًا في تزايد الحاجة الى استعماالت المياه لألغراض 
المختمفة وما ينتج عنيا من مخمفات اذ يؤدي رمي فضالت المياه الصناعية والسكنية في مجاري المياه 

يؤدي و الى تحويميا الى مستودعات لممياه القذرة واآلسنة ذات الروائح الكريية الطبيعية )انيار او بحيرات( 
استعمال االسمدة الكيمائية في مختمف االنشطة الزراعية الى حدوث تغييرات في الصفات الفيزيائية 

 ولمعرفة شدة التموث وتغييره البد من ان نجري عمى عينات من المياه (3)والكيميائية لألنظمة المائية
ما ىو نوع التموث ونسبتو .اذ يعرف التموث المائي بانو اي تغير طبيعي في نوعية لمعرفة تحاليل مختمفة 

الماء اي التغيرات التي تطرأ عمى الخواص الفيزيائية والكيميائية لمماء بحيث تجعمو غير مالئم 
ميائيًا ل المياه فيزيائيًا وكيان عممية تحميف.وعميو  (4)لالستعماالت المختمفة كالشرب والصناعة والزراعة

                                                           
(1)

الفرات )مياه الشرب لالستيالك البشري في مدينة السماوة ,مجمة أوروك  شطسفير جاسم حسين , تقييم صالحية مياه  
 .141م,ص2009, 2,جامعة المثنى ,العدد

(2)
م 2011,عمان ,1مخاطرىا ,دار الصفاء لمنشر والتوزيع ,ط -تموثيا -محمد ذياب الحفيظ , البيئة حمايتيا دعما 

 .97,ص

(3)
 1بيروت ,ط–تموث البيئي ,الدار النموذجية لمطباعة والنشر ,صيدا عبد اليادي يحيى الصائغ ,اروى شاذل طاقة ,ال 

 . 113م ,ص2011,

(4)
 . 302م ,ص2006, 2عمي حسين موسى التموث البيئي ,دار الفكر المعاصر لمنشر والتوزيع ,ط 
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عمى مياه نقية خالية من الشوائب والفيروسات الممرضة التي  الحصول من اجلوبايموجيًا امرًا اساسيًا 
 : فيي المياه خصائص اىم اما( 17)  جدول يجب ان تكون ضمن المعايير المسموح بيا

 (17جدول )
 2016-2015( لمياه الشرب لعام WHOالعالمية )محددات البيئة العراقية ومحددات منظمة الصحة 

 محددات البيئة العراقية وحدة القياس الخاصية
 الحدود العميا المسموح بها

محددات منظمة الصحة العالمية 
(WHO الحدود العميا المسموح)

 بها
 35 35 درجة مئوية درجة الحرارة

 NTU 5 5 العكورة
 8.5-6.5 8.5-6.5 / االس الهيدروجين
 2000 2000 مايكروسنييز/سم ECالتوصيل الكهربائية 
 1200 1000 ممغم/لتر T.D.Sالمواد الذائبة الكمية 
 500 500 ممغم/لتر T.Hالعسرة الكمية 
 200 150 ممغم/لتر Caالكالسيوم 
 150 100 ممغم/لتر Mgالمغنسيوم 
 400 400 ممغم/لتر  SO4الكبريتات 
 250 350 ممغم/لتر CLالكموريد 
 40-30 15 ممغم/لتر NO3النترات 

 0.5-0.2 2.5-0.5 ممغم/لتر الكمور المتبقي 
 100 100 مل 1خمية/ العدد الكمي لمبكتريا

 صفر صفر مل 100خمية/ العدد الكمي لالشريشيا القولونية 
قسم السيطرة النوعية ,لعام المصدر :جميورية العراق ,وزارة البمديات واالشغال العامة ,مديرية ماء محافظة القادسية ,

2016  

 الخصائص الفيزيائيت )الطبيعيت( : -ا

وتتمثل الخصائص الفيزيائية لممياه )بدرجة الحرارة والمون والطعم والرائحة والعكورة( ويمكن إيضاحيا عمى  
 النحو االتي :

 درجت الحرارة : -أ

الكائنات الحية  من العوامل الفيزيائية التي ليا أثر فعال في العمميات األيضة لجميع ةتعد درجة الحرار 
 اوكسيد وثاني كاألوكسجين الغازات اذابة عمى وقدرتيا الكيميائية التفاعالت سرعة في دورىا عنفضاًل 
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تختمف حرارة الماء بحسب المصدر و . (1)داخل المياه مما يؤثر في الخصائص الطبيعية لممياه الكاربون
حرارة المياه الجوفية تكون ثابتة نسبيًا بينما تكون درجة حرارة المياه المائي المأخوذ منو اذ ان درجة 

ان لدرجة حرارة المياه أثر في تمدد وتقمص االنابيب الناقمة لممياه  كما (2)السطحية متقمبة حسب الطقس
( 18يتضح من الجدول) وبكة بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه .فضاًل عن التآكل الذي يحدث في الش

( تباين درجات الحرارة في منطقة الدراسة زمانيًا خالل فصمي القياس اذ ترتفع درجة حرارة 9والخريطة)
 المياه صيفًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة اال انيا لم تتجاوز الحدود المسموح بيا من قبل البيئة العراقية 

ْم( بينما تنخفض درجة حرارة المياه شتاًء بسبب انخفاض 35البالغ ) (WHOالعالمية ) الصحة   مةومنظ
منطقة الدراسة قد سجل درجات حرارة متقاربة لكال الفصمين ويعود  موقع درجات الحرارة اما مكانيًا نجد ان

 ان اعمى  قيمة  لدرجات الحرارة  في  شير  كانون  الثاني سجمت ذلك الى تشابو الظروف المناخية فييا 
 2016لمياه الشرب في مدينة الديوانية لعام  قيم درجات الحرارة )ْم( (18جدول)

قيم درجات الحرارة /كانون  موقع السحب اسم المشروع المحطة
 الثاني

 قيم درجات الحرارة /تموز

st1 34 15 خامماء  مشروع ماء الديوانية الجديد 
 34 15.1 ماء معالج

st2 32 11 ماء خام مشروع ماء الديوانية الموحد 
 32 11.6 ماء معالج

st3 34 13 ماء خام مشروع ماء الديوانية القديم 
 3448 13.2 ماء معالج

st4 33 12 ماء خام مجمعات ماء االسكان 
 33.1 12 ماء معالج

التحاليل المختبرية في مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التحاليل البيئية في  -1: باالعتماد عمىالمصدر : من عمل الباحثة     
 . 2016,  )غ . م(مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات  -2 . 17/7/2016و  12/1/2016

 
 

                                                           
,رسالة ماجستير  ياسمين نعيم جاسور الحمزاوي ,التحميل المكاني لمنشاطات البشرية واثرىا في تموث مياه شط الدغارة (1)
  .127م ,ص2015,مقدمة الى كمية اآلداب ,جامعة القادسية ,( )غ . م()

(2)
 . 298عمي حسن موسى , مصدر سابق , ص 
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ْم( بعد المعالجة .اما ادنى قيمة 15.1المعالجة وبمغت )ْم( قبل 15الجديد )  الديوانية  ماء  مشروع في
ْم( قبل المعالجة 11لدرجات الحرارة في شير كانون الثاني سجمت في مشروع ماء الديوانية الموحد )

نمحظ ان اعمى قيمة لدرجة الحرارة سجمت في مشروع فْم( بعد المعالجة .اما في شير تموز 11.6وبمغت )
ْم( بعد المعالجة ,اما ادنى قيمة لدرجات الحرارة 34.8ْم( قبل المعالجة وبمغت )34الديوانية القديم )ماء 

ْم( قبل المعالجة وبعدىا .ويعود سبب ارتفاع 32في شير تموز سجمت في مشروع ماء الديوانية الموحد )
اء الخام والمعالج الذي درجات الحرارة الى حركة الماء وتصادم جزيئاتو واختالف وقت السحب بين الم

 ( ساعات إلتمام عممية المعالجة .3-2يحتاج )
 

 المون والطعم والرائحة : -ب
بر عن القيم الجمالية لمون والطعم والرائحة .والمون يعالمياه النقية والخالية من المموثات تكون عديمة ا 

دالالتو الصحية والبيئية اال ان بعض المياه تكون ذات لون عمى الرغم من نقاءىا وذلك  الى باإلضافة
الحتوائيا عمى مواد ممونة ذائبة كالمواد الدبالية ذات المون االصفر او البني المصفر الناتج عن ذوبان 

اىمة في تموين المواد العضوية الناتجة من تحمل وتفسخ النباتات وفضاًل عن المواد غير العضوية المس
طعم والرائحة فان احتواء الماء عمى طعم . اما بالنسبة الى ال (1)المياه كمركبات الحديد والنحاس والمنغنيز

او رائحة مميزة يدل ذلك عمى وجود مواد غربية فيو كوجود كبريتيد الييدروجين الذي يعطي المياه رائحة 
ية كبيرة من المركبات النيتروجينية ذات المنشأ البيض الفاسد في حين تكون المياه الحاوية عمى كم

( المون الحقيقي لممياه الصالحة WHO.فقد حددت منظمة الصحة العالمية ) (2)العضوي حموة المذاق
( وحدة لون حقيقي فاذا قمت عن القيمة المحددة فان الماء يكون عديم 15-5لمشرب والذي يتراوح ما بين )
( وحدة لون دل ذلك عمى ان الماء عالي التموث .اذ 15ازادت القيمة عن ) االمون وىو طبيعي جدًا اما اذ

عن  اً عن فعل نشاطات حيوية ناتجة عن نشاطات االحياء المجيرية ويكون ناتج اً يكون التموث ناتج
مركبات كيمياوية مثل ىيدروكسيد الحديد الذي يمون المياه بالمون االحمر واكاسيد المنغنيز الذي يعطي 

ماء في مدينة الديوانية قبل وبعد نات من المياه من ثالثة مشاريع لم(عي6.فقد أخذت )(3)المون االسود المياه

                                                           
(1)

 . 171,ص 2010,عمان , 2مثنى عبد الرزاق العمر ,التموث البيئي , دار وائل لمنشر , ط 

(2)
 . 105الحفيظ ,مصدر سابق ,ص عماد محمد ذياب 

(3)
 .90عيسى جاسم السالمي ,مصدر سابق ,ص شيماء 
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)مشروع ماء و)مشروع ماء الديوانية الموحد(  و المعالجة والمشاريع ىي )مشروع ماء الديوانية القديم(
معالجة المياه ليذه المشاريع  فروق واضحة من حيث المون والطعم قبل وبعدفقد وجدنا الديوانية الجديد( 

الثالثة خالل فصمي الشتاء والصيف فان المياه الصالحة لمشرب التي تنتجيا ىذه المشاريع ىي ضمن 
الحدود المسموح بيا من حيث الطعم والمون والرائحة اال ان المياه الصالحة لمشرب والواصمة الى بعض 

ثة ذات طعم ورائحة غير مقبولة نتيجة التكسرات الحاصمة االحياء السكنية التي تغذييا ىذه المشاريع الثال
اختالطيا بمياه الصرف الصحي .فضاًل عن التموث الجرثومي الذي يحصل ليا و في الشبكة الناقمة لممياه 

بفعل نمو الطحالب والبكتريا واالحياء الدقيقة اذ يشكو البعض من سكان احياء المدينة كحي الوحدة 
لخضراء والتراث والصدر االولى والجميوري الغربي من ثقل طعم الماء فضاًل عن والعصري والجزائر وا

 عدم صفائو لوجود ذرات من الطين والغرين فيو .
 

 ( :E.Cالتوصيمية الكهربائية ) -ج
ىي قيمة  عددية  تشير  الى  قابمية الماء عمى حمل التيار الكيربائي  والتي  تعتمد عمى التركيز الكمي 

. ويعبر عن التوصيل الكيربائي بوحدة (1)الذائبة الموجودة في الماء وعمى درجة حرارة عند القياسلألمالح 
لمماء المقطر ولكن تزداد فاعمية التوصيل  ًا يا المايكروسيمنز التي تساوي صفر واجزائ قياس السيمنز

( يوضحان ذلك .يظير من 10( والخريطة )19والجدول ) (2)الكيربائي بزيادة تركيز االمالح في الماء
( ان أعمى قيمة لمتوصيمية الكيربائية في شير كانون الثاني سجمت في مجمعات ماء 19الجدول )

مايكروسيمنز /سم( بعد المعالجة  1291مايكروسيمنز/سم( قبل المعالجة و) 1298االسكان اذ بمغت )
 شطالكيربائية لمماء في ىذه المجمعات الى موقعيا جنوب  ويعود السبب في ارتفاع قيم التوصيمية

في المدينة من شماليا الى جنوبيا  شطز االمالح المترسبة  خالل الييؤدي الى ارتفاع تراكمما الديوانية 
.اما ادنى قيمة لمتوصيمية الكيربائية في شير كانون الثاني والتي سجمت في مشروع ماء الديوانية القديم 

مايكروسيمنز/سم( بعد المعالجة .اما في  1120/سم( قبل المعالجة و )مايكروسيمنز  1105البالغة )
  تموز سجمت في مشروع ماء الديوانية الجديدفي موسم الصيف فان اعمى قيمة لمتوصيمية الكيربائية 

                                                           
(1)
الدغارة والديوانية ,اطروحة دكتوراه )غ .م(  ,كمية العموم  شطصاحب شنون ابراىيم, التنوع االحيائي لالفقريات في  

 .119م ,ص2005,جامعة القادسية ,
 . 137مثنى عبد الرزاق العمر ,مصدر سابق ,ص (2)
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قيمة مايكروسيمنز /سم( بعد المعالجة .اما اقل  1177مايكروسيمنز /سم( قبل المعالجة و)1174بمغت )
 1105) بمغت أذ  القديم  الديوانية  ماء مشروع في سجمت لمتوصيمية الكيربائية في شير تموز

 . المعالجة بعد(سم/مايكروسيمنز 1130) وبمغت  المعالجة  قبل (سم/ مايكروسيمنز
 2016/سم لمياه الشرب في مدينة الديوانية لعام  مايكروسيمنز EC(قيم التوصيمية الكيربائية 19جدول )
قيم التوصيل الكهربائي  موقع السحب اسم المشروع المحطة 

مايكروسيمنز/سم /كانون 
 الثاني

قيم التوصيل الكهربائي 
 مايكروسيمنز /سم /تموز

st1 1174 1173 ماء خام مشروع ماء الديوانية الجديد 
 1177 1170 ماء معالج

st2  1137 1142 ماء خام ماء الديوانية الموحدمشروع 
 1154 1173 ماء معالج

st3 1105 1105 ماء خام مشروع ماء الديوانية القديم 
 1130 1120 ماء معالج

st4 1157 1298 ماء خام مجمعات ماء االسكان 
 1170 1291 ماء معالج

التحاليل المختبرية في مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التحاليل البيئية في  -1:المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى    
 . 2016,  )غ . م(مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات  -2 . 17/7/2016و   12/1/2016

ا المتمثمة الية العمل فيي ويعود ارتفاع قيم التوصيمية الكيربائية في مياه المشاريع بعد المعالجة الى
في مشاريع انتاج المياه الصالحة بالتصفية والتعقيم اذ تتم اضافة كبريتات االلمنيوم ألجراء عممية التصفية 

تفاعل كبريتات االلمنيوم عكورة المياه مما يؤدي الى حدوث  لمشرب واختالف الكمية المضافة حسب درجة
المسحوبة لمتصفية مما يزيد في ارتفاع تراكيز االمالح  شط)امالح الشب( مع االمالح الموجودة في مياه ال

.وعميو نجد ان جميع القيم المسجمة خالل الموسمين الشتاء والصيف لممشاريع الثالثة  مياهالذائبة في ال
البيئة العراقية ومنظمة  ىيأةالرئيسة ومجمعات ماء االسكان كانت ضمن الحدود المسموح بيا من قبل 

 ( مايكروسيمنز/سم2000البالغة ) (WHOالصحة العالمية )
 ( :NTU) العكورة -د
 العكارة درجة وتتوقف الضوء بعثرة عمى قدرتيا اي الماء خالل الضوء لمرور العالقة المواد اعاقة ىي 
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 تقدر التي المعدنية المواد لكثافة ونظراً .(1)حبيباتيا ودقة ولونيا ونوعيا العالقة المواد كمية عمى
 الدقيقة الحبيبات ذات المعدنية المواد بعض ان اال المتحركة المياه في بوفرة المتواجدة( 3سم/غم2.5)ب

كالطين تحتوي عمى شحنات كيربائية تكون عالقة في المياه اذ تترسب المواد العضوية والمعدنية عند 
سب بشكل طردي مع كمية المواد ونشاطيا يتنااالحياء المجيرية كما ان تكاثر  (2)توقف المياه عن الحركة

ا ان عدد ىذه كم العالقة في المياه اذ تقاس العكورة بوحدة خاصة تعرف باسم وحدات العكورة النفمومترية
( وحدات نفمومترية في مياه الشرب كحد اقصى وان ازدادت عن ذلك تصبح المياه 5)الوحدات ال يزيد عن

)شربغير صالحة لم
3

)
. 
 2016( لمياه الشرب في مدينة الديوانية لعام NTUقيم العكورة ) (20جدول )

 *(NTUقيم العكورة ) موقع السحب روع,اسم المش الحطة
 /كانون الثاني

 (NTUقيم العكورة )
 /تموز

st1 10.7 13 ماء خام مشروع ماء الديوانية الجديد 
 2.4 1.5 ماء معالج

st2  35 10.2 ماء خام الديوانية الموحدمشروع ماء 
 8 4.1 ماء معالج

st3 9 7.7 ماء خام مشروع ماء الديوانية القديم 
 2 0.9 ماء معالج

st4  15 23 ماء خام اإلسكانمجمعات ماء 
 4 1 ماء معالج

الديوانية ,شعبة التحاليل البيئية في التحاليل المختبرية في مديرية بيئة -1:المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى 
 . 2016,  )غ . م(مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات  -2 . 17/7/2016و  12/1/2016

 
 المسجمة القيم في اختالف( 20) الجدول من يظير اذ ذلك يوضحان( 11) والخريطة( 20) الجدول
  تركيز اعمى ان اذ لمشرب الصالحة المياه انتاج مشاريع في عالجةالم والمياه الخام المياه بين لمعكورة
 قبل نفمومترية وحدة( 23) بمغ اذ االسكان ماء مجمعات في سجل الثاني كانون شير في  لمعكورة

 .المعالجة بعد نفمومترية وحدة( 1) وبمغ المعالجة
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( وحدة 7.7سجل في مشروع ماء الديوانية القديم بمغ )ففي شير كانون الثاني  ,اما اقل تركيز لمعكورة
العكورة في  ( وحدة نفمومترية بعد المعالجة والسبب في ارتفاع تراكيز0.9نفمومترية قبل المعالجة وبمغ )

ائمة ود الصناعات القالديوانية فضاًل عن وج شطمجمعات ماء االسكان يعود الى موقعيا الجغرافي جنوب 
ا من مخمفات يتم تصريفيا مما ينتج عنيو نسيج ومطاط الديوانية من المجمعات والمتمثمة بمعممي  بالقرب

معالجة وخالل موسم الصيف وفي شير تموز فان الديوانية مباشرًة من غير  شطبزل الى عن طريق م
فمومترية قبل المعالجة وبمغ ( وحدة ن35بمغ )اذ اعمى تركيز لمعكورة سجل في مشروع ماء الديوانية الموحد 

وىي اعمى من الحدود المسموح بيامن قبل منظمة الصحة العالمية ( وحدة نفمومترية بعد المعالجة8)
تموز سجل في مشروع  ,اما اقل تركيز لمعكورة لمموسم نفسو في شير (wHoومنظمة الصحة العالمية )

نفمومترية بعد  بل المعالجة في حين بمغ وحدتين( وحدات نفمومترية ق9ماء الديوانية القديم الذي بمغ )
عات ماء االسكان المعالجة .وعميو نجد ان جميع القيم المسجمة لمعكورة في المشاريع الثالثة ومجم

و صيفًا كانت ضمن الحدود المسموح بيا من قبل البيئة العراقية ومنظمة الصحة العالمية لمموسمين شتاًء 
(WHO( وىي )وحدات نفمومت5 ) بأستثناء مشروع ماء الديوانية الموحدخالل شير تموزرية. 
 
 ( :T.D.Sاالمالح الذائبة الكمية ) -ه
عضوية مصدرًا الغير ة وتعد المواد و غير متأينئبة في الماء سواء أكانت متأينة ألذايقصد بيا االمالح ا 

والصوديوم والبيكربونات و الكبريتات والنترات  لممواد الذائبة اىميا امالح الكالسيوم والمغنسيوم والكمورايد
والكمورات وليذه االمالح تأثير عمى طعم الماء الصالح لمشرب الذي يصبح غير مستساغ بعد ان تكون 

( اقصى حد مسموح WHOلصحة العالمية )ا.فقد حددت منظمة (1)ممغم /لتر( 600نسبة التركيز فييا )
التراكيز عن ذلك الحد يصبح طعم الماء ممغم/لتر( فاذا زاد  1200) الماءبو لمجموع االمالح الذائبة في 

ممغم/لتر(  كحد اقصى مسموح بو   1000العراقية النسبة  )البيئة   ىيأة حددت  غير مقبول في حين 
لمقدار االمالح الذائبة في الماء .وعميو يمكننا تصنيف مياه الشرب حسب تراكيز االمالح الذائبة الكمية 

( ممغم/لتر في حين تكون 300,اذ تكون نوعية المياه ممتازة اذا كانت نسبة االمالح الذائبة اقل من )
 في   مقبولة  المياه وتكون   ( ممغم/لتر600-300الذائبة من  ) االمالح  ذا كانت نسبة المياه جيدة ا

                                                           
,تقييم كفاءة بعض مجمعات تصفية مياه الشرب في محافظة النجف ,مجمة العموم الصرفة سعد كاظم الخالدي وزمالئو  (1)

 . 605,ص 2010( ,18( ,مجمد )2التطبيقية ,جامعة بابل , العدد )
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( ممغم/لتر واذا كانت نسبة االمالح الذائبة من 900-600نسبة االمالح الذائبة من ) كانت   حال
لتر ( ممغم/1200الذائبة اكثر من )( ممغم /لتر تكون ضعيفة ,فاذا تجاوزت نسبة االمالح 900-1200)

يظير من اذ ( يوضحان ذلك 12( والخريطة )21. والجدول )(1)تكون نوعية المياه غير مقبولة لمشرب
ن اعمى تراكيز لألمالح الذائبة في مشاريع مياه الشرب في مدينة الديوانية لشير كانون ا( 21الجدول )

ممغم  830معالجة و )ممغم/لتر( قبل ال 826سجمت في مجمعات ماء االسكان بمغت ) 2016الثاني لعام 
 707بمغت )/لتر( بعد المعالجة .اما ادنى تراكيز االمالح الذائبة سجمت في مشروع ماء الديوانية القديم 

 ممغم/لتر( بعد المعالجة .ويعود سبب ارتفاع تراكيز االمالح الذائبة في  716و ) ممغم/لتر( قبل المعالجة
 2016( ممغم/لتر لمياه الشرب في مدينة الديوانية لعام T.D.S(قيم االمالح الذائبة الكمية )21جدول )

قيم االمالح الذائبة الكمية   موقع السحب اسم المشروع المحطة
 ممغم/لتر كانون الثاني

قيم االمالح الذائبة الكمية 
 ممغم/لتر تموز

st1 748 750 ماء خام مشروع ماء الديوانية الجديد 
 760 748 ماء معالج

st2 718 730 ماء خام الديوانية الموحد مشروع ماء 
 729 750 ماء معالج

st3 706 707 ماء خام مشروع ماء الديوانية القديم 
 728 716 ماء معالج

st4 758 826 ماء خام مجمعات ماء االسكان 
 772 830 ماء معالج

التحاليل المختبرية في مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التحاليل البيئية في   -1: المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى
 . 2016,  )غ . م(مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات  -2 . 17/7/2016و  12/1/2016

 المكاني او الجغرافي التوزيع الى االخرى المشاريع عن االسكان ماء لمجمعات الخام الماء سحب موقع

 وان المدينة شرق وشمال شمال تقع الثالث المشاريع ىذه ان اذ لمشرب الصالحة المياه انتاج لمشاريع
 يؤدي ما الجنوب الى الشمال من المدينة يخترق الذي  الديوانية  شط  عمى  مقامة الماء مشاريع جميع
 لموسم بالنسبة اما .الذائبة االمالح تراكيز ارتفاع يؤدي وبالتالي المدينة جنوب المترسبة االمالح زيادة الى

  بمغت ايضاً  االسكان ماء مجمعات في سجمت تموز شير في الذائبة لألمالح تراكيز اعمى فان الصيف

                                                           
االء عبد الواحد جاسم السوداني ,تقدير الكمور المتبقي في مياه الشرب بعد المعالجة في مناطق مختمفة من بغداد ,رسالة (1)

 . 38,صم  2005ر )غ. م( ,مقدمة الى كمية العموم ,جامعة المستنصرية ,ماجستي
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ادنى تراكيز لألمالح الذائبة في شير  ,اماالمعالجة بعد( لتر/ممغم 772) و المعالجة قبل( لتر/ممغم 758)
 728ممغم /لتر( قبل المعالجة و ) 706تموز سجمت في مشروع ماء الديوانية القديم ايضًا بمغت )

االمالح الذائبة في المياه المعالجة المنتجة من  والسبب  في  ارتفاع  تراكيز ممغم/لتر(  بعد  المعالجة .
الية عمل المشاريع المتمثمة بعممية التصفية والتعقيم دون معالجة  قبل مشاريع ماء الديوانية يعود الى

والمواد  فعممية التصفية متمثمة بترسيب االطيان والشوائب ROاالمالح كعمل محطات تنقية المياه ال 
)كبريتات االلمنيوم( امالح الشب وتفاعميا مع االمالح الذائبة الموجودة في  العالقة عن طريق استعمال

الخام التي تعمل عمى زيادة تراكيز االمالح في المياه المعالجة فضاًل عن اختالف الكميات المضافة الماء 
( ساعة اال انو في كثير من االحيان تضاف 24من ىذه المادة والتي تتأثر بوقت التخمير الذي يستغرق )

ي عمى تراكيز العناصر فضاًل المادة قبل ان يتم تخميرىا بشكل كامل مما يقمل من فاعميتيا وتأثيرىا السمب
عن مرور الماء عبر طبقات من الرمل الناعم والخشن والحصى الذي يزيد من تراكيز االمالح في المياه 
.كما ان الية التصفية في المشاريع المنتجة لمياه الشرب في مدينة الديوانية قديمة مع كثرة االعطال التي 

العمل في المشروع دون صيانة مما يقمل من كفاءة عممية  تحدث في بعض وسائل التصفية مع استمرارية
التصفية وعميو نجد ان جميع القيم المسجمة لألمالح الذائبة الكمية في مشاريع انتاج المياه الصالحة 

( البالغة WHOلمشرب في مدينة الديوانية ىي ضمن محددات البيئة العراقية ومنظمة الصحة العالمية )
 . ممغم/لتر( 1200)

 ـــــة :ـــــص الكيميائيـــــئـــــــــــــالخصا -2
ياه .ويمكن وامالح المعادن الذائبة في الم (PH)تشمل كل من العسرة الكمية واالس الييدروجيني ال   

 :تي ايضاحيا عمى النحو اآل
 وقد والمغنيسيوم الكالسيوم أمالح من أغمبها مكونات أو أمالح عدة من خميط هي العسرة الكمية : -أ

 العسرة عن ويعبر النسبة باقي لتكمل التكافؤ المتعددة االيونات من وغيرها والسترونتيوم الباريوم دخل
 االمالح المعدنية فيو عالية والسيما.ويوصف الماء بانو عسر عندما تكون نسبة (1)بوحدة )ممغم/لتر(

 .تقسم العسرة الى (1)المنحمة من البيكربونات  والكبريتاتامالح الكالسيوم والمغنيسيوم وبعض االمالح 

                                                           
 .136مثنى عبدالرزاق العمر ,مصدر سابق ,ص (1)
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  مع والمغنيسيوم الكالسيوم تراكيز اتحاد حال في المؤقتة العسرة. والدائمية المؤقتة العسرة ىما نوعين
البيكربونات والكربونات الموجودة في المياه وتسمى بالعسرة المؤقتة ألنو باإلمكان  ازالتيا بغميان الماء 

تنتج عن وجود تراكيز من امالح الكالسيوم فب كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم . اما العسرة الدائمية يوترس
والمغنيسيوم المتحدة و الكبريتات والكموريد ولمعسرة اضرار عدة منيا اتالف االنابيب الناقمة لممياه وكذلك 

  االسباب وليذه  ,(2)ببقع غريبة المونالمالبس  تكوين طبقة من االمالح عمى السخانات المنزلية وتشويو 
 والخريطة ( 22يظير من الجدول )  الصناعي او  المنزلي  استعماليا  قبل  المياه  عسرة  تقدير  يجب

  االسكان  ماء  مجمعات  في  سجمت  الثاني  كانون  شير  في  لمعسرة  تركيز  اعمى  ان ( 13)
 2016لمياه الشرب في مدينة الديوانية لعام (قيم العسرة الكمية ممغم/لتر 22جدول )

قيم العسرة الكمية   موقع السحب اسم المشروع المحطة
 ممغم/لتر كانون الثاني

قيم العسرة الكمية 
 ممغم/لتر تموز

st1 383 388 ماء خام مشروع ماء الديوانية الجديد 
 396 387 ماء معالج

st2 369 337 ماء خام مشروع ماء الديوانية الموحد 
 410 341 ماء معالج

st3 373 365 ماء خام مشروع ماء الديوانية القديم 
 389 370 ماء معالج

st4 390 427 ماء خام مجمعات ماء االسكان 
 401 429 ماء معالج

التحاليل البيئية في التحاليل المختبرية في مديرية بيئة الديوانية ,شعبة  -1:المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى     
 . 2016,  )غ . م(مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات  -2 . 17/7/2016و  12/1/2016

 شير في لمعسرة تركيز ادنى اما, المعالجة بعد( لتر/ممغم 429)و المعالجة قبل( لتر/ممغم 427) بمغت. 
 حين في المعالجة قبل( لتر/ممغم 337) بمغ اذ الموحد الديوانية  ماء  مشروع  في سجل الثاني كانون

 ماء  مشروع  في  سجل لمعسرة تركيز اعمى فان تموز شير في اما. المعالجة بعد( لتر/ممغم 341)بمغ

                                                                                                                                                                                     
(1)                                                                                Wikipedia.org .https :// arm 

.m       

 
(2)
المعموري ,خدمة الماء الصافي في مدن )الخالص وىبيب والسالم( في محافظة ديالى خميس عازي خمف حسين  

            . 79,ص 2013( ,كمية التربية ,جامعة ديالى ,)غ . م(,دراسة في جغرافية الخدمات ,رسالة ماجستير )
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ممغم/لتر( بعد المعالجة .اما ادنى تركيز  410ممغم/لتر( قبل المعالجة و ) 396الديوانية الموحد اذ بمغ ) 
ممغم/لتر(  قبل المعالجة   373لمعسرة في شير تموز سجل في مشروع ماء الديوانية القديم اذ بمغ )

في المياه المعالجة الى ارتفاع ممغم/لتر( بعد المعالجة .ويعود السبب في ارتفاع تراكيز العسرة   389و)
الديوانية كون ىذه الترب  شطتراكيز االمالح الذائبة كأمالح الكالسيوم والمغنيسيوم في الترب التي يمر بيا 

كمية االمالح في  طريقة  المبادالت  األيونية وكذلك ارتفاع استعمال مىي ترب كمسية .ولم تنخفض لعد
رية ومستمرة لتنظيف خزانات الماء من فترة الى اخرى تعمل عمى احواض الترسيب وعدم وجود صيانة دو 
مشاريع انتاج  .وعميو نجد ان جميع القيم المسجمة لمعسرة في (1)ارتفاع تراكيز العسرة في المياه المعالجة

في مدينة الديوانية ىي ضمن الحدود المسموح بيا من قبل محددات البيئة العراقية  بالمياه الصالحة لمشر 
 ممغم/لتر( . 500( البالغة )WHOظمة الصحة العالمية )ومن
  ( :PHاالس الهيدروجيني ) -ب
يقصد بو الدالة الحامضية او القاعدية لممياه ويعرف بانو الموغاريتم السالب لتركيز ايونات الييدروجين   

بالحموضة النشطة  ويبين االس الييدروجيني معدالت تركيز البروتونات المنفصمة المتأنية التي يعبر عنيا
.وبما ان االس (2)ولكنو ال يدل عمى كمية البروتونات المربوطة في المياه التي تعبر عن الحموضة الكامنة

الييدروجيني يدل عمى درجة حامضية او قاعدية المياه اذ تكون المياه حامضية عند ما تكون قيمتو أقل 
( فيما تكون المياه متعادلة عندما تكون 7ن )( في حين تصبح قاعدية عندما تكون قيمتو اعمى م7من )

.كما يؤثر االس الييدروجيني لمماء بشكل كبير  (3)( عند درجة حرارة وضغط اعتياديين7القيمة تساوي )
( يعمل 7قل من )عمى معدات وعمميات محطات المعالجة لممياه عندما تكون قيمة االس الييدروجيني ا

 و .اما عندما يكون االسسنابيب ومختمف المواد التي تالمكل لممعدات واالالماء عمى حدوث تآ
 بمغت. (فأنو يعمل عمى حدوث ترسبات في خطوط شبكة االنابيب الناقمة لممياه7الييدروجيني اعمى من )

 كانون شير في لمعسرة تركيز ادنى اما, المعالجة بعد( لتر/ممغم 429)و المعالجة قبل( لتر/ممغم 427)

                                                           
الفيزيائية والكيميائية لمحطات مختارة ايمان ميدي الموسوي ,قيس حاتم ,ايوب عباس ابراىيم ,دراسة بعص الخصائص  (1)

 . 401م ,ص2012( ,1( ,العدد)20لمياه الشرب في محافظة بابل ,مجمة جامعة بابل لمعموم اليندسية ,المجمد )
 .290سامح غرايبة ويحيى الفرحان , مصدر سابق , ص (2)
اء ,وزارة التعميم العالي والبحث العممي ي ومحمد سميمان حسن ,اليندسة العممية لمبيئة وفحوصات المو سعاد عبد عبا (3)

 .280,ص 1990,جامعة الموصل ,
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.  بمغ حين في المعالجة قبل( لتر/ممغم 337) بمغ اذ الموحد الديوانية  ماء  مشروع  في سجل الثاني
 شير في لمعسرة تركيز ادنى اما, المعالجة بعد( لتر/ممغم 429)و المعالجة قبل( لتر/ممغم 427) بمغت
 حين في المعالجة قبل( لتر/ممغم 337) بمغ اذ الموحد الديوانية  ماء  مشروع  في سجل الثاني كانون

 في لمعسرة تركيز ادنى اما, المعالجة بعد( لتر/ممغم 429)و المعالجة قبل( لتر/ممغم 427) بمغت. بمغ
 في المعالجة قبل( لتر/ممغم 337) بمغ اذ الموحد الديوانية  ماء  مشروع  في سجل الثاني كانون شير
( 23. والجدول ) (1)لممياهفأنو يعمل عمى حدوث ترسبات في خطوط شبكة االنابيب الناقمة  بمغ حين

اعمى قيمة لالس الييدروجيني في شير (  ان 23الجدول  )  من ( يوضحان ذلك اذ يظير14الخريطة )و 
 قبل المعالجة (7.5) بمغت اذ الموحد الديوانية ماء مشروع في سجمت الثاني كانون

 2016قيم االس الييدروجيني لمياه الشرب في مدينة الديوانية لعام  (23جدول )
قيم االس الهيدروجيني/  موقع السحب اسم المشروع المحطة

 كانون الثاني
قيم االس الهيدروجيني 

 /تموز
st1 7.6 7.3 ماء خام مشروع ماء الديوانية الجديد 

 7.5 7.1 ماء معالج
st2 7.9 7.5 ماء خام مشروع ماء الديوانية الموحد 

 7.8 7.4 ماء معالج
st3  7.3 7.4 ماء خام الديوانية القديممشروع ماء 

 7.2 7.3 ماء معالج
st4 7.2 7.1 ماء خام مجمعات ماء االسكان 

 7.1 6.8 ماء معالج
التحاليل المختبرية في مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التحاليل البيئية في  -1: المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى

 . 2016,  )غ . م(مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات  -2 . 17/7/2016و  12/1/2016

في شير كانون الثاني في مجمعات ماء سجمت ( بعد المعالجة ,اما ادنى قيمة لالس الييدروجيني 7.4و)
( بعد المعالجة .اما في شير تموز فان اعمى 6.8( قبل المعالجة في حين بمغت)7.1االسكان بمغت )

( قبل المعالجة 7.9يمة لالس الييدروجيني سجمت في مشروع ماء الديوانية الموحد ايضًا بمغت )ق
 المعالجة قبل( 7.2) بمغت ايضاً  االسكان ماء مجمعات في سجمت قيمة ادنى اما. المعالجة بعد( 7.8)و

                                                           
مشروع –سعد حميد خميفة ىايت ,تقييم كفاءة التوقيع لمحطات تصفية مياه الشرب في مدينة بغداد )مشروع ماء الكرخ  (1)

 .13م,ص2009(,معيد التخطيط االقميمي ,جامعة بغداد ,)غ . م(ماء الدورة(,رسالة ماجستير )
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 استعمال الى يعود  المعالجة  لممياه الييدروجيني االس قيم تناقص في والسبب المعالجة بعد( 7.1)و
المياه .اذ نجد ان جميع القيم المسجمة لالس الييدروجيني لممياه تصفية  عممية  في  دة الكمور والشب ما

 العراقية البيئة المحددات قبل من بيا المسموح الحدود ضمن المعالجة  في  مشاريع  ماء  الديوانية  ىي

 (.8.5 -6.5)البالغة( WHO) العالمية الصحة ومنظمة
 ( :Mgالمغنيسيوم ) -ج
يعد المغنيسيوم من العناصر الواسعة االنتشار في الطبيعة ويمكن الحصول عميو عند ذوبان الصخور   

نجده في صخور الدولومايت وفي الصخور المتحولة وفي معادن فالحاوية لو كالصخور الرسوبية 
. اذ ان وجود تراكيز عالية (1)يتواجد في معادن البايوتايتو وفي الصخور النارية  السرنيتاين والتريموالت

طعم المياه ويجعميا غير مستساغة فضاًل عن عسرتيا وتغير  لممغنيسيوم في المياه يؤثر عمى
ان اعمى تركيز لممغنيسيوم في شير كانون الثاني  (15( والخريطة )24يظير من الجدول )و .(2)لونيا

 ممغم/لتر( بعد  28ممغم/لتر( قبل المعالجة و) 27سجل في مجمعات ماء االسكان اذ بمغ تركيزه )
 2016)ممغم/لتر(لمياه الشرب في مدينة الديوانية لعام  Mg(قيم المغنيسيوم 24جدول )

قيم المغنيسيوم  موقع السحب اسم المشروع المحطة 
 )ممغم/لتر(/ كانون الثاني

قيم المغنيسيوم 
 )ممغم/لتر(/تموز

st1 30 15 ماء خام مشروع ماء الديوانية الجديد 
 31 18 ماء معالج

st2 36 17 ماء خام مشروع ماء الديوانية الموحد 
 38 20 ماء معالج

st3 31 12 ماء خام مشروع ماء الديوانية القديم 
 33 15 ماء معالج

st4 32 27 ماء خام مجمعات ماء االسكان 
 35 28 ماء معالج

المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى التحاليل المختبرية في مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التحاليل البيئية في 
  2016,  )غ . م(بعة , بيانات مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتا -2 17/7/2016و  12/1/2016

                                                           
 .119عبد اليادي يحيى الصائغ ,اروى شاذل طاقة , مصدر سابق ,ص (1)
( )غ . م(عطية داخل العبادي ,تقويم نوعية مياه الشرب لمشروعات تصفية المياه في مدينة البصرة ,دبموم عالي ) (2)

 .16م ,ص2005,معيد التخطيط الحضري واالقميمي ,جامعة بغداد ,
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شير كانون الثاني سجل في مشروع ماء الديوانية القديم بمغ  في لممغنيسيوم تركيز ادنى اما. المعالجة
تركيز  ممغم/لتر( بعد المعالجة .اما في شير تموز فان اعمى 15ممغم/لتر( قبل المعالجة و) 12)

ممغم /لتر(  38ممغم /لتر( قبل المعالجة و) 36)لممغنيسيوم سجل في مشروع ماء الديوانية الموحد بمغ 
 30بعد المعالجة ,اما ادنى تركيز في شير تموز فانو سجل في مشروع ماء الديوانية الجديد بمغ )

راكيز المغنيسيوم في المياه ممغم/لتر( بعد المعالجة .والسبب في زيادة ت 31ممغم/لتر( قبل المعالجة و)
فضاًل  عمى كميات من المغنيسيومستعممة في تصفية المياه واحتوائو الشب المالمعالجة يعود الى نوعية 

المياه اذ ان تفاعل المياه مع المعادن المكونة لألنابيب واذابتيا يؤدي  لنقل عن نوع االنابيب المستعممة
الى زيادة قيم المغنيسيوم فضاًل عن ارتفاع تراكيز العسرة المتكونة اساسًا من امالح المغنيسيوم والكالسيوم 

يا من .وعميو نجد ان جميع القيم المسجمة لممغنيسيوم في المياه المعالجة ىي ضمن الحدود المسموح ب
 ممغم/لتر(. 150البيئة  العراقية  ومنظمة الصحة العالمية البالغ )  ىيأةقبل 

 

 ( :Caالكالسيوم ) -د
الكالسيوم من العناصر القموية االرضية واكثرىا شيوعًا وانتشارًا فيو عنصر ميم لمكائنات الحية يحتل  يعد 

اتج عن عمميات التجوية الكيميائية المرتبة الخامسة من حيث وفرتو في المياه الطبيعية ومصدره ن
لمصخور والمعادن المتضمنة ليذا االيون وعادًة ما يتواجد في المياه  نتيجة  لذوبان  مكونات  الصخور 

.كما ان وجود الكالسيوم في المياه ال يعد تموثًا ولكن وجود تراكيز عالية منو تجعل رائحة المياه (1)الكمسية
يؤدي الكالسيوم الى انسداد شبكة االنابيب الناقمة لممياه ونمو البكتريا عمى غير مقبولة فضاًل عن ذلك 

( 16( والخريطة )25.يظير من الجدول )(2)السطح الداخمي لألنابيب بسبب وجود كربونات الكالسيوم
ارتفاع تراكيز الكالسيوم في شير كانون الثاني وانخفاضيا في شير تموز ,اذ ان اعمى تركيز لمكالسيوم 

ممغم/لتر( قبل المعالجة في حين  128ي شير كانون الثاني سجل في مشروع ماء الديوانية الجديد بمغ )ف
كانون الثاني سجل في مجمعات ممغم/لتر( بعد المعالجة .اما ادنى تركيز لمكالسيوم في شير  125بمغ )

 د المعالجة .اما في ممغم/لتر( بع 121ممغم/لتر( قبل المعالجة في حين بمغ ) 124ماء االسكان بمغ )
                                                           

,بحث منشور , مجمة  2009كفاءة محطات تصفية المياه في محافظة النجف ,خالل عام عمياء حسين سممان ,تقويم  (1)
 .14م ,ص2009( ,كمية التربية لمبنات ,جامعة الكوفة ,8.7العموم االنسانية ,العددان )

رسالة امال موسى عيسى ,دراسة لبعض القياسات الفيزيائية والكيميائية والحياتية لمياه الشرب في مدينة البصرة , (2)
 .8م ,ص2009ماجستير )غ .م( ,كمية العموم ,جامعة البصرة ,
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 2016)ممغم/لتر(لمياه الشرب في مدينة الديوانية لعام  Ca( قيم الكالسيوم 25جدول )
الكالسيوم  قيم موقع السحب اسم المشروع المحطة

)ممغم/لتر(/ كانون 
 الثاني

الكالسيوم  قيم
 )ممغم/لتر(/تموز

st1 104 128 ماء خام مشروع ماء الديوانية الجديد 
 107 125 معالجماء 

st2 103 126 ماء خام مشروع ماء الديوانية الموحد 
 105 122 ماء معالج

st3 100 127 ماء خام مشروع ماء الديوانية القديم 
 102 123 ماء معالج

st4 109 124 ماء خام مجمعات ماء االسكان 
 112 121 ماء معالج

و  12/1/2016التحاليل المختبرية في مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التحاليل البيئية في  -1:من عمل الباحثة باالعتماد عل المصدر:   

 . 2016,  )غ . م(مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات  -2 . 17/7/2016

 قبل( لتر/ممغم 109) بمغ االسكان ماء مجمعات في سجل لمكالسيوم تركيز اعمى فان تموز شير
المعالجة ,اما ادنى تركيز لمكالسيوم في شير تموز سجل في مشروع  بعد( لتر/ممغم 112) و المعالجة

ممغم/لتر( بعد المعالجة .ويعود السبب في  102ممغم/لتر( قبل المعالجة و) 100ماء الديوانية القديم بمغ )
بة وكذلك ارتفاع تركيز العسرة ارتفاع تراكيز االمالح الذائارتفاع تراكيز الكالسيوم بعد المعالجة الى 

الشب في عممية التصفية يعمل عمى زيادة تركيز الكالسيوم في المياه المعالجة وعميو نجد ان  استعمالو 
جميع القيم المسجمة لمكالسيوم في المياه التي تنتجيا مشاريع ماء الديوانية ىي ضمن الحدود المسموح بيا 

 200( البالغة )WHOممغم/لتر( ومنظمة الصحة العالمية ) 150) البيئة العراقية البالغة ىيأةمن قبل 
 ممغم /لتر(.

 (:So4الكبريتات ) -ه
في المياه الطبيعية عمى ايونات ترتفع تراكيزىا في المناطق الجافة وشبو الجافة لذوبان  توجد الكبريتات 

 االمالح القابمة لمذوبان مع تحمل المواد العضوية في التربة كما تزداد تراكيزىا في المناطق الصناعية التي
  مياه االمطار عمى  لذي يسقط معالجوي ا  الغالف الى   غاز ثاني اوكسيد الكبريت من المصانع تصدر
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.ولمكبريتات دور كبير في تكوين العسرة الدائمة في المياه في (1)الكبريتيك المخفف حامضقطرات شكل 
عمى شكل كبريتات الكالسيوم او المغنيسيوم وىي العناصر التي تسبب المموحة اذ يكون   حالة وجودىا

سبب في المياه ي ار( وان ارتفاع تركيزىممغم/لت 200) نعندما يكون تركزىا اكثر م اً طعم  الماء  مالح
( يوضحان ذلك 17( والخريطة )26.والجدول )(2)الكثير من االضرار فضاًل عن تغير خصائص المياه

( ان اعمى تركيز لمكبريتات في كانون الثاني سجل في مجمعات ماء االسكان 26.ويظير من الجدول )
ممغم/لتر( بعد المعالجة ,اما ادنى تركيز لمكبريتات في شير  318ممغم/لتر( قبل المعالجة و) 310بمغ )

مغم/لتر(  254ممغم/لتر( قبل المعالجة .) 242كانون الثاني سجل في مشروع ماء الديوانية الموحد بمغ )
 268السكان بمغ )بعد المعالجة .اما في شير تموز فان اعمى تركيز لمكبريتات سجل في مجمعات ماء ا

ممغم/لتر( بعد المعالجة اما ادنى تركيز لمكبريتات  في شير تموز سجل  288ممغم/لتر( قبل المعالجة و)
 ( بعد المعالجة .وسبب ارتفاع 272ممغم/لتر( قبل المعالجة و ) 252القديم بمغ )في مشروع ماء الديوانية 

 (26جدول )
 2016)ممغم/لتر(لمياه الشرب في مدينة الديوانية لعام  So4قيم الكبريتات  

قيم الكبريتات )ممغم/لتر(/  موقع السحب اسم المشروع المحطة
 كانون الثاني

قيم الكبريتات 
 )ممغم/لتر(/تموز

st1 254 278 ماء خام مشروع ماء الديوانية الجديد 
 284 284 ماء معالج

st2 266 242 خامماء  مشروع ماء الديوانية الموحد 
 298 254 ماء معالج

st3 252 247 ماء خام مشروع ماء الديوانية القديم 
 272 267 ماء معالج

st4  268 310 ماء خام اإلسكانمجمعات ماء 
 288 318 ماء معالج

التحاليل المختبرية في مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التحاليل البيئية في   -1:المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى    
 . 2016,  )غ . م(مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات  -2 . 17/7/2016و  12/1/2016

 

                                                           
 .222عايد راضي خنفر ,مصدر سابق ,ص (1)
في محافظة القادسية )دراسة في الموارد المائية( ,مقدمة الى  زىراء ميدي صالح القره غولي  ,مشروع الثريمة األروائي (2)

 .127م  ,ص2015مجمس كمية اآلداب ,جامعة القادسية ,
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مادة ماء الديوانية يعود الى استعمال  تنتجيا مشاريع ومجمعاتفي المياه المعالجة التي  الكبريتات تراكيز
درجة عكورة المياه ,فضاًل عن تأثيرىا  الشب )كبريتات االلمنيوم(  واختالف  كمياتيا  المضافة  حسب

في كثير من االحيان تضاف المادة قبل تمام عممية ( ساعة إلتمامو ف24)بوقت  التخمير  الذي  يستغرق 
يذا دور كبير في تقميل فاعمية المادة مما يؤثر سمبًا عمى عممية التصفية باإلضافة الى آلية ل و التخمير

العمل في المشاريع المتمثمة بالتصفية والتعقيم .وعمية نجد ان جميع القيم المسجمة لمكبريتات في المياه قبل 
 ىيأةبيا من قبل محددات  وبعد المعالجة المنتجة في مشاريع ماء الديوانية ىي ضمن الحدود المسموح

  ممغم/لتر(. 400( البالغة )WHOالبيئة العراقية ومنظمة الصحة العالمية )
 
 ( :CLالكمورايد ) –و
ي زيادة مفاجئة فيو تدل عمى ار وبنسب ضئيمة وليذا السبب فان أيوجد الكمورايد في معظم مياه االني 

)الطبيعي والبشري( اذ يحصل عميو بشكل .ويمكن الحصول عميو من مصدرين (1)حدوث تموث المياه
نحصل عميو من المخمفات فالمصدر البشري خور النارية والرسوبية في الماء أما طبيعي نتيجة لذوبان الص

الصناعية ومن مياه المبازل وسقي االراضي الزراعية ومياه الصرف الصحي .كما ان ارتفاع نسب 
يسبب الكثير من االضرار فيو يعمل عمى تآكل انابيب  ايب المسموح الكمورايد في مياه الشرب عن الحدود

وغير مستساغ .ومن خالل الجدول  اً الماء وجعمو مالح الشبكة الناقمة لممياه  فضاًل  عن  تغير  طعم
 ( يظير ان اعمى تركيز لمكمورايد في شير كانون الثاني سجل في مشروع ماء الديوانية18(والخريطة)27)

ممغم/لتر( بعد المعالجة ,اما ادنى تركيز لمكمورايد في  170غم /لتر( قبل المعالجة و)مم 167الجديد بمغ )
ممغم/لتر(  158ممغم/لتر( قبل المعالجة و) 156شير كانون الثاني في مشروع ماء الديوانية القديم بمغ )

 127بمغ ) بعد المعالجة . اما في شير تموز فان اعمى تركيز لمكمورايد سجل في مجمعات ماء االسكان
ممغم/لتر( بعد المعالجة .اما ادنى تركيز لمكمورايد في شير تموز سجل  130ممغم/لتر( قبل المعالجة و)

ممغم/لتر( بعد  116ممغم /لتر( قبل المعالجة في حين بمغ )115في مشروع ماء الديوانية القديم بمغ )
التي تنتجيا مشاريع ماء الديوانية يعود الى المعالجة .والسبب في ارتفاع قيم الكمورايد في المياه المعالجة 

 قيم زيادة عمى تعمل التي التعقيم منظومة في الكمور غاز فييا تستعمل التي المشاريع في آلية العمل
 .المعالجة المياه في الكمورايد

                                                           
 .298عمي حسن موسى ,مصدر سابق ,ص (1)
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 ( 27جدول )  
 2016)ممغم/لتر(لمياه الشرب في مدينة الديوانية لعام  CLقيم الكمورايد 

قيم الكمورايد )ممغم/لتر(/  موقع السحب المشروع اسم المحطة
 كانون الثاني

قيم الكمورايد 
 )ممغم/لتر(/تموز

st1 118 167 ماء خام مشروع ماء الديوانية الجديد 
 120 170 ماء معالج

st2 117 164 ماء خام مشروع ماء الديوانية الموحد 
 119 168 ماء معالج

st3  115 156 ماء خام القديممشروع ماء الديوانية 
 116 158 ماء معالج

st4 127 158 ماء خام مجمعات ماء االسكان 
 130 160 ماء معالج

التحاليل المختبرية في مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التحاليل البيئية في  -1:المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى    
 . 2016,  )غ . م(مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات  -2 17/7/2016و  12/1/2016
 

 ة :ـــــــص البيولوجيـــــــالخصائ -3
تدل الخصائص البيولوجية عمى وجود بكتريا وفيروسات في الماء التي يكون ليا اثر واضح في تموث 

 المياه.
 

 العدد الكمي لمبكتريا : -أ
البكتريا ىي كائنات حية متناىية في الصغر ال ترى تحت المكروسكوب  العادي  وتتكاثر  باالنقسام   

المياه الحاوية عمى اعداد كبيرة  .وتعد(1)ويشترط لحدوث التكاثر وجود الغذاء والحرارة والرطوبة الالزمة
يعد من المؤشرات االكثر حساسية  العدد الكمي لمبكتريا اليوائيةف ثة بفضالت االنسان والحيوان منيا ممو 

من الناحية العممية في ازالة وايقاف نشاط المكروبات في عممية التصفية والتعقيم .ومن خالل ىذا الفحص 
   عمى يقيم المحتوى البكتيري تقيمًا عامًا اال انو ال يوضح كل انواع البكتريا في المياه باستثناء تمك القادرة 

 
 

                                                           
 .88فتحية محمد الحسن ,مصدر سابق ,ص (1)
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( 28.والجدول ) (1)في الوسط المائي وتحت ظروف الفحص المتمثمة بالوقت ودرجة الحرارةالنمو 
  اختمفت  لمبكتريا  الكمي  لمعدد المسجمة  ( يوضحان ذلك اذ يظير من الجدول ان القيم 19والخريطة )

 المشاريع  بين  ما 
 

 (28جدول )
 2016الشرب في مدينة الديوانية لعام قيم العدد الكمي لمبكتريا )خمية/مل( لمياه 

 لشهر تموز لشهر كانون الثاني اسم المشروع المحطة

st1 16 صفر مشروع ماء الديوانية الجديد 

st2 12 صفر مشروع ماء الديوانية الموحد 

st3 صفر صفر مشروع ماء الديوانية القديم 

St4  19 13 اإلسكانمجمعات ماء 

نية ,شعبة التحاليل البيئية في التحاليل المختبرية في مديرية بيئة الديوا -1:المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى 
 . 2016,  )غ . م(مديرية بيئة الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابعة , بيانات  -2 . 17/7/2016و 1/1/2016
 

الثة وىي )مشروع ماء الديوانية القديم ومشروع ماء ونماذج االحياء التي تغذييا اذ سجمت المشاريع الث
البالغة)صفر خمية /مل( لممياه المعالجة في نفسيا القيمة وع ماء الديوانية الجديد( الديوانية الموحد ومشر 

خمية /مل( اما في  13في حين سجمت مجمعات ماء االسكان قيمة اعمى بمغت )كانون الثاني شير 
اذ سجل مشروع ماء ( )خمية /مل( .19 -قيمة بين )صفرتراوحت الموسم الصيف وفي شير تموز 

سجمت مجمعات ماء االسكان و الديوانية القديم أقل قيمة لمعدد الكمي لمبكتريا التي بمغت )صفر خمية/مل( 
خمية/مل( ,وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تساعد عمى نمو وتكاثر  19اعمى قيمة بمغت )

 ىيأةالجراثيم .وعميو نجد ان جميع القيم المسجمة لمبكتريا ىي ضمن الحدود المسموح بيا من قبل محددات 
 . خمية/مل( 100ة )( البالغWHOالبيئة العراقية ومنظمة الصحة العالمية )

                                                           
المؤشرات البكتريولوجية  ستعمالاعدنان حمد الحمداني ,تقييم كفاءة محطات أسالة المياه في بعض مدن القادسية ب (1)

 .11م ,ص2006والكيميائية ,رسالة ماجستير )غ .م( ,مقدمة الى كمية العموم ,جامعة القادسية ,
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 بكتريا االشريشيا القولونية : -ب
توجد في امعاء االنسان الطبيعي وامعاء بعض الحيوانات والطيور وتواجدىا في التربة ىي بكتريا برازية  

.اذ تم اجراء التحاليل ليذا النوع من البكتريا لجميع  (1)من النوادر المموثة يعد او المياه النقية غير
وجود ىذه البكتريا في المياه يسبب كارثة كبيرة وانتشار وباء تأكد من خموىا تمامًا منيا فالمشاريع وتم ال

 قاتل فضاًل عن الخسائر التي تقع عمى كاىل الدولة من اجل القيام بالمعالجة .
 

 في مذينت الذيىانيت : مصادر تلىث مياه الشرب –ثانياا 

الماء المصدر الحيوي االساس لمحياة عمى ىذا الكوكب وىو المصدر الذي يتأثر عكسيًا نوعًا وكمًا من 
اىرة ناتجة عن النشاطات اآلدمية جميع النشاطات اآلدمية عمى االرض وفي اليواء والماء .فتموث الماء ظ

ستقبل اليوم يقية لمماء ,فمعظم انيار العالم تجمبت ازمة حقالتطور الصناعي والتمدن والنشاطات التنموية ف
ماليين االطنان من النفايات المنزلية والصناعية والزراعية التي تحتوي عمى المواد المغذية البسيطة 

ان مصادر تموث المياه ىي من المشاكل التي (2)والشديدة السمية وكذلك ماليين المترات من مياه المجاري
تتعقد مستقباًل وتكون ليا الحمول والتي يجب السيطرة عمييا بطريقة او اخرى خوفًا من ان  يجب ان توضع

ثافات السكانية البمدان ذات الك والمعالجة .كما ىو الحال في البمدان المتقدمة صناعيًا و صعبة الحل
ية منطقة لما ليا من حساسة وجديرة باالىتمام عمى المستوى العالمي وفي ا ىذه المشكمة العالية .اذ تعتبر

 .(3)تأثيرات مباشرة عمى الصحة العامة لإلنسان بشكل خاص وعمى الزراعة والثروة الحيوانية بشكل عام
ل جدًا ولم تقتصر مشكمة ان الماء العذب الصالح لمشرب ولالستعماالت االنسانية االخرى المختمفة قمي

االنسان الى تمويث ىذا الماء القميل بالفضالت المنزلية الصناعية والزراعية وىي  الماء عمى قمتو فقد عمد
ان عمى ي يؤخذ منيا الماء تالمصادر االساسية لتموث المياه وعمى اساس ذلك يتم اختيار مواقع العينات ال

حة (كم من مصادر التموث .ان عممية تخطيط المدن بالطرق العممية الصحي6-3)        تبعد من 
وتنظيم استعماالت االرض والتوقيع الصحيح لممنشآت داخمو ووجود محطات لممعالجة المناسبة لمفضالت 

                                                           
 . 145مثنى عبدالرزاق العمر ,مصدر سابق ,ص (1)

 2010,عمان  –الغذاء( ,دار اليازوري لمنشر والتوزيع ,االردن  -الماء  –عايد راضي خنفر ,التموث البيئي )اليواء  (2)
 .23,ص

 1بيروت ,ط –عبد اليادي يحيى الصائغ ,اروى شاذل طاقة , التموث البيئي ,الدار النموذجية لمطباعة والنشر ,صيدا  ((3
 . 10,ص2011,
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تساىم بشكل كبير في السيطرة عمى تموث االنيار ومن ثم ضمان الحصول عمى مياه نقية نسبيًا اذ يمكن 
 .(1)معالجتيا بأقل التكاليف في محطات التصفية

 -مدينة الديوانية :أهم مصادر تموث المياه في 
 

 

 -مصادر الصرف الصحي : –اواًل 
 في الطبخ وغسيل االواني في المنازل  والمطاعم ومياه الصرففضالت المياه المستعممة ىذه تشمل 

الصحي السائمة والصمبة التي يفرزىا االنسان فضاًل عن فضالت المجازر ومياه غسيل السيارات 
 (2)ومياه غسيل السيارات والمنازل والمحالت والمستشفيات وغيرىا المالبس والحمامات العامة والخاصةو 

.وجميع محطات تصفية المجاري التي تطرح مياىا الى االنيار سواء كانت معالجة او غير تامة المعالجة 
عديدة من المموثات والتي يتم صرفيا الى اقرب  اً باإلضافة الى مياه االمطار التي تحمل معيا انواع

. لقد ظيرت مشكمة التخمص من مياه الصرف الصحي في المدن بعد زيادة النمو السكاني مصدر مائي 
والتوسع العمراني الكبير في المراكز الحضرية وما رافق ذلك من زيادة في الطمب عمى المياه لممارسة 

نسبة  مختمف النشاطات التي تنتج عنيا زيادة في كمية المياه المطروحة ,ففي المدن العراقية نجد ان
%( من المياه الصافية التي توزع لمتجمعات السكنية تتحول الى فضالت قذرة يتم جمعيا عن طريق 80)

.اذ  (3)شطشبكة المجاري او تنقل عن طريق السيارات الحوضية او شبكة مياه االمطار والمبازل الى ال
ي من المواد القابمة لمتحمل تتصف المياه الناتجة عن مثل ىذه التجمعات السكنية بزيادة المحتوى العضو 

كسجين وكذلك زيادة  العوالق الصمبة لألو الحيوي في المياه وبالتالي ارتفاع قيمة االحتياج البايوكيمياوي 
 (4)المصادروالنترات والبكتريا القولونية والنتروجين فضاًل عن المسببات المرضية الموجودة في مثل ىذه 

 شطالديوانية حيث يصل الى  شطلتموث مياه  رئيسة.وان فضالت الصرف الصحي ىي من المصادر ال
الديوانية وبشكل مستمر كميات كبيرة من مخمفات المنازل الثقيمة التي تصب فيو مباشرًة دون اية معالجة 

                                                           
 . 85شيماء عيسى جاسم ,مصدر سابق , ص ((1

م 2012عراق (,مطبعة االيك ,الشمري وزمالئو , البيئة والتموث )دراسة لمتموث البيئي في العماد مطير خمف  (2)
 .228,ص

,تقييم كفاءة التوقيع لمحطات تصفية مياه الشرب في مدينة بغداد )مشروع ماء الكرخ ومشروع  سعد حميد خميفة ىايت (3)
 . 31,ص 2009ماء الدورة( ,رسالة ماجستير مقدمة الى معيد التخطيط الحضري واالقميمي , جامعة بغداد ,

 . 171م ,ص2010,عمان , 1مثنى عبد الرزاق العمر ,التموث البيئي , دار وائل لمنشر ,ط (4)
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,مما ادى الى بروز ىذه وقد ازدادت كمية ىذه المخمفات نتيجة لتوسع نشاط المدينة وزيادة نموىا السكاني 
ة الموجودة في جنوب معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسالمشكمة بصورة واضحة اذا ما عممنا ان محطة 

وان اغمب الديوانية بشكل مباشر .خاصة  شط شرق مدينة الديوانية تصرف ىذه المخمفات الى مياه
مفتوحة وشبكات مياه االمطار .فضاًل عن المجاري ال (1)وحدات المعالجة في ىذه المحطة معطمة

 الديوانية . شطالمستغمة  من  قبل  السكان  في  تصريف  مياه الصرف الصحي الى 
 

 -توجد ثالثة أنظمة لتصريف مياه الصرف الصحي في مدينة الديوانية : -
 -محطات الصرف الصحي : -1
الصحي الثقيمة تقع في منطقة خيري ة واحدة لمعالجة مياه الصرف جد في مدينة الديوانية محطة رئيستو  

( بطاقة تصميمية 1984ىا عام )المدينة وىي محطة قديمة تم انشاؤ  (كم جنوب شرق11تبعد )
.تصرف الييا المياه الثقيمة من عدة محطات في  (2)(نسمة5000/يوم( وىي مصممة لخدمة )3م12000)
( يوضحان ذلك وتبمغ كمية المياه 20( والخريطة )29والجدول )عبر شبكة من المجاري مدينة ال

/يوم( اي ان كمية المياه الداخمة لممحطة ىي اكثر من طاقتيا التصميمية 3م36000المصروفة الييا )
الديوانية بعد اجراء عممية  شطيوم( .ويتم تصريف مياه ىذه المحطة مباشرة الى 3م24000بمقدار )

المعالجة ه الثقيمة .ويتضح من خالل الدراسة ان المحطة غير كفوءة في عممية المعالجة االولية لمميا
وتقميل اثار التموث لممياه الثقيمة وذلك ناجم عن اسباب عدة منيا قدم معدات ووحدات المعالجة الكيربائية 

العمل بعد ات القرن الماضي مما ادى الى ايقافيا عن يت في ثمانينميكانيكية داخل المحطة كونيا انشأوال
انتياء العمر االفتراضي ليا فضاًل عن دخول كميات كبيرة  من  مياه  الصرف الصحي الييا اكبر من 

مباشرًة دون اية معالجة  شطكميات كبيرة من المياه الثقيمة الى ال صرف طاقتيا التصميمية مما يؤدي الى
ة ليا لعدم وجود الكوادر اليندسية ,كذلك افتقار المحطة ألعمال الصيانة الدورية حسب الجداول المعد

الفيزيائية المعالجة والفنية الكفوءة .فضاًل عن ذلك فان عمميات المعالجة المجرية عمى المياه المموثة ىي 

                                                           
,سحر محمد عبد ,العالقات المكانية لمنشاطات البشرية بتموث مياه شط الديوانية , مجمة صفاء جاسم محمد الدليمي ( (1

 .192م , ص2012( ,2القادسية لمعموم االنسانية , المجمد الخامس عشر ,العدد )
رافد موسى عبد حسون ,التحميل المكاني لخدمات الصرف الصحي في المراكز الحضرية لمحافظة القادسية ,مجمة  ((2

 . 305م ,ص2015, (4القادسية لمعموم االنسانية ,المجمد الثامن عشر ,العدد )
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تفتقر المحطة الى وحدات المعالجة الكيميائية المتخصصة في معالجة الزيوت والبيولوجية فقط في حين 
 والشحوم.

 (29) جدول
 2016مياه الصرف الصحي في مدينة الديوانية لعام محطات ضخ 

 /يوم(3كمية المياه المصرفة )م عدد المضخات اسم المحطة ت
 2500 2 محطة الجميوري الغربي 1
 1200 2 محطة الجميوري الشرقي 2
 4000 2 محطة حي العصري  3
 1500 2 نيسان 9محطة  4
 600 2 محطة الشباب 5
 1000 2 محطة الجمعية  6
 600 1 محطة دار المسنين 7
 1500 2 محطة الطرق 8
 1000 2 محطة الطميعة   9
 1500 2 )الصادق االولى حاليًا((1محطة )رفعت 10
 1000 2 )الصادق االولى حاليًا(( 2محطة)رفعت 11
 800 2 )الصادق الثانية حاليًا(( 3محطة)رفعت 12
 1600 2 )الصادق الثانية حاليًا(( 4محطة)رفعت 13
 1000 2 )حي الغدير حاليًا(1محطة االسكان الصناعي  14
 1600 2 )حي الغدير حاليًا(2محطة االسكان الصناعي  15
 1600 2 )حي الزىراء حاليًا(3محطة االسكان الصناعي  16
 1500 2 1محطة الوحدة  17
 800 2 2محطة الوحدة  18
 1500 3 3محطة الوحدة  19
 1200 2 محطة التأميم  20
 1000 2 محطة االسكان القديم  21
 6000 2 محطة الرفع النيائية  22
 1000 2 محطة كراج عفك  23

 36333 46 المجموع 
باالعتماد عمى :وزارة البمديات واالشغال العامة ,مديرية مجاري الديوانية ,شعبة     ةالمصدر : من عمل الباحث
 . 2016لعام  )غ . م(التخطيط والمتابعة , بيانات 
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    -االمطار :مياه محطات شبكات  -2
( محطات 10/يوم( و )3م800000ة بطاقة تصميمية )مدينة الديوانية محطة امطار رئيسوجد في ت 

تحتوي  ىذه   و( 30عاممة لمعالجة مياه االمطار توزعت عمى عدد من االحياء السكنية جدول  )
( منيا تصرف مياىيا الى 5)ف( مضحة غاطسة اما جية تصريف ىذه المحطات 17المحطات  عمى  )

مياىيا الى  ( منيا تصرف2في ام الخيل و) ف مياىيا الى المبزل الرئيس( منيا تصر 3الديوانية و ) شط
 حي كافية فقد  أستغل  ونظرًا لعدم وجود   شبكات مياه صرف ص ( 20) ة .خريطةمحطة االمطار الرئيس

 (30جدول )
 2016محطات مياه االمطار وجية تصريفيا في مدينة الديوانية لعام 

 جهة التصريف طاقة كل مضخة  عدد المضخات اسم المحطة ت
 الديوانية شط 200 1 محطة المسبح 1
 الديوانية شط 150 2 محطة البمديات 2
 الديوانية شط 250 3 محطة حي رمضان 3
 الديوانية شط 150 2 محطة ام الخيل  4
 الديوانية شط 300 2 محطة دار السالم 5
 المبزل الرئيسي في ام الخيل  200 2 محطة الوحدة 6
 المبزل الرئيسي في ام الخيل 450 2 محطة النيضة 7
 المبزل الرئيسي في ام الخيل 100 2 محطة السكة 8
 الرئيسيةمحطة االمطار  150 2 محطة البريد 9
 محطة دار السالم 300 2 محطة الجزائر 13

التخطيط مديرية مجاري الديوانية ,شعبة باالعتماد عمى :وزارة البمديات واالشغال العامة , ةمن عمل الباحث المصدر :
 . 2016لعام  )غ . م(والمتابعة , بيانات 

الديوانية فضاًل عن تجاوز  شطلتصريف مخالفاتيم المنزلية عن طريقيا الى االمطار   شبكات  السكان 
شبكة مياه االمطار اذ ان ىذه المستشفى ال تمتمك  مستشفى الشفاء االىمي الواقع في صوب الشامية عمى

وحدة لمعالجة المياه المموثة فييا وبالتالي صرف مياىيا الى شبكة مياه االمطار وىي غير مصممة 
 . (1)ة مياه الصرف الصحي لممستشفياتلمعالج

                                                           
(1)

, كمية  )غ . م(سحر محمد عبد الشيباني , التحميل المكاني لتموث مياه شط الديوانية واثاره البيئية , رسالة ماجستير  
 . 68,ص 2011اآلداب , جامعة القادسية ,



 وانماط استهالكها ومصادر تلوثها في مدينة الديوانيةالفصل الثالث.انتاج المياه الصالحة للشرب  
 

101 
 

 -المفتوحة )المبازل( : قنوات المائيةال -3
يا السكنية ادى الى عدم ارتباط بعض احيائان زيادة النمو السكاني والتوسع العمراني في مدينة الديوانية  

بشبكة الصرف الصحي كحي الفرات والحكيم والمعممين والثقافي ,اذ يعتمد سكان ىذه االحياء في 
تعتمد ىذه و ( 31( متر جدول )3-1التخمص من المياه العادمة عمى مبازل مكشوفة يتراوح عرضيا )

اطواليا الديوانية بمغ مجموع  شطالمجاري عمى عدد من المضخات لضخ المياه الثقيمة الى 
 (.21خريطة ) (1)متر(4500)
 

 ( 31جدول )
 2016لعام مجاري الصرف الصحي المفتوحة واطواليا وجية تصريفيا في مدينة الديوانية 

 جهة التصريف عدد المضخات الطول اسم المبزل ت

 الديوانية شط 3 1750 محطة مبزل ام الخيل 1

 محطة مبزل الفرات 2 1200 محطة مبزل كمية الطب 2

 محطة مبزل الفرات 2 1000 الفراتحي محطة مبزل  3

 في ام الخيل المبزل الرئيس 2 550 المعممينحي محطة مبزل  4

  9 4500 المجموع 

المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى : وزارة البمديات واالشغال العامة ,مديرية مجاري الديوانية ,شعبة  التخطيط    
 . 2016لعام  . م( )غوالمتابعة , بيانات 

 -المصادر الصناعيــــــــــــــــــــــــة : –ثانيًا 
تشمل ىذه المصادر جميع الفضالت والمخمفات الناتجة عن المصانع والمعامل المختمفة وىي اخطر 
انواع المموثات اذ تستعمل المياه في الصناعة كمادة خام او مادة مساعدة في االنتاج تحصل عمى المياه 

  المياه في ئيس في المدينة ومن خالل استعمالمن شبكة المياه الناقمة او من المصدر المائي الر اما 
 

                                                           
 . 2016مقابمة شخصية مع الميندس احمد كاظم حمزة في مديرية مجاري الديوانية , شعبة التخطيط والمتابعة , ((1
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 وفيزيائية كيميائية خواص ذات فضالت بييأة وتطرح جزئي او كمي بشكل تتغير الصناعية العمميات
الدراسة فان معممي النسيج والمطاط يعدان من وفي منطقة  . (1)التركيب  صعبة التحمل  معقدة وبايولوجية

جنوب شرق مدينة الديوانية عمى الجانب االيسر من  ت في المدينة يقعان في حي الثقميناكبر الصناعا
معمل النسيج عمى وحدة معالجة خاصة بو .اذ يقع معمل النسيج مجاورًا لمعمل المطاط اذ يحتوي  شطال

/يوم( فيما يفتقر معمل المطاط الى ذلك مما ادى الى دفع المياه المموثة 3م250بمغت طاقتيا التصميمية )
المتأتية من معمل المطاط الى وحدة المعالجة الخاصة بمعمل النسيج وبالتالي فان كميات المياه المتأتية 

ياه الناتجة عن معمل النسيج ىي اكبر من الطاقة التصميمية لوحدة من معمل المطاط والمضافة لمم
.كما تعتبر مياه  (2)الديوانية مباشرًة وبدون اي معالجة شطالمعالجة مما يؤدي الى صرف ىذه المياه الى 

الفضالت الصناعية من اىم المصادر التي تساىم في تموث المياه السطحية الحتوائيا عمى كميات كبيرة 
واد المعدنية والعضوية واالحماض والمواد السامة وغيرىا .وان صرف ىذه المخمفات الى المياه من الم

يؤدي الى تغير صفاتيا بدرجة كبيرة بحيث تجعميا مختمفة كميًا مما يؤدي الى حدوث تموث كيميائي 
 . لالستعمال البشريوبكتيري يجعل تمك المياه غير صالحة 

 
 -ــــــــــــــــة :المصادر الزراعيــــ –ثالثا 

التي ساىمت في تموث المياه والمموثات و تتمثل ىذه المصادر بفضالت النشاطات الزراعية عمى اختالفيا 
الزراعية تشمل مصادر النشاط الزراعي النباتي ومصادر النشاط الزراعي الحيواني .ويمكن حصر االثار 

 -الديوانية باالتي : شطالمترتبة ليذا النشاط في تمويث مياه 
 
 

  -مصادر النشاط الزراعي النباتي : -1
الديوانية عن طريق طرح المموثات  شطتتضمن مختمف الفعاليات الزراعية التي تسيم في تموث مياه  

عضوية وتصريفيا عن طريق الغير الكيمياوية والمبيدات العضوية و الزراعية المتمثمة باألمالح واالسمدة 
في اراضييم لتصريف المياه  ا المزارعونزل الزراعية وىي احد مصادر تموث المياه انشاءىشبكة من المبا

                                                           
 . 306,ص  مصدر سابق سامح عرابية ويحيى الفرحان , ((1
 . 2016,  )غ . م(محافظة القادسية , مصنع النسيج ,قسم التخطيط والمتابعة , بيانات  ((2
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الديوانية بصورة مباشرة وبدون معالجة .اذ تنجرف ىذه المموثات بواسطة السيول عن طريق  شطالى 
مدينة عمى طول امتداده قبل دخول  شطاالمطار ومياه البزل والري الفائض وتنساب كميات مختمفة الى ال

الديوانية اما ضمن حدود المدينة فان كمية ىذه المموثات تنخفض لقمة الحقول الزراعية ووجود بعض 
.اما بالنسبة لممخصبات  (1)والتي يكون تأثيرىا محدود جداً  شطالمشاتل الواقعة عمى الضفة اليمنى لم

وازدياد الطمب عمى الغذاء يومًا بعد يوم يا مؤخرًا نتيجة التزايد  السكاني  السريع استعمالالزراعية فقد زاد 
المخصبات الزراعية  استعمال فضاًل عن محدودية االرض الصالحة لمزراعة مما دفع المزارعين الى

المتمثمة باألسمدة الكيمياوية )الغير عضوية( وبالتحديد االسمدة الفوسفاتية واالسمدة األزوتية لزيادة 
ىذه المخصبات ضمن الحدود المدروسة قد يكون لو اثار ايجابية  استعمالخصوبة الترب الزراعية وان 

يا كمًا ونوعًا زمانًا ومكانًا يخل بمعادلة التوازن استعمالتعود عمى االنسان بالخير . اال ان االسراف في 
المخصبات  استعمال.اذ ان  (2)بين ما يحتاجو النبات من ىذه المخصبات وما يضاف منيا الى التربة

ر محسوبة يؤدي الى بقاء جزءًا كبيرًا من ىذه المخصبات في التربة وىذا الجزء المتبقي زائدًا بطريقة غي
عن حاجة النبات وعند ري التربة الزراعية المحتوية عمى ىذا القدر الزائد من المخصبات فان جزء منو 

فية .وتقوم مياه المياه الجو الى يذوب ويتم غسمو من التربة بمرور الزمن حتى يصل في نياية االمر 
االمطار بدور ىام في ىذه العممية فيي تحمل معيا بعض مما تبقى في التربة  من  ىذه  المركبات  
وتشترك  معيا  مياه  الصرف  الزراعي  في نقل المخصبات التي تبقت في التربة الى المجاري المائية 

 .  (3)المجاورة لألرض الزراعية
المستخدمة في الزراعة والتي يحصل عمييا الفالحين من مديرية الزراعة  وفي منطقة الدراسة فان االسمدة

من االسمدة  وسفاتية اذ بمغت الكمية المستخدمةىي االسمدة النيتروجينية )اليوريا( واالسمدة الف
طن/سنة( اما 1367025طن/سنة( ومن االسمدة الفوسفاتية )296300النيتروجينية في مدينة الديوانية )

يا بشكل واسع في مكافحة استعماللعضوية فقد استخدمت لمكافحة اآلفات الزراعية اال ان المبيدات ا
البشرية وفي مدينة  استعماليا لألغراضالحشرات يؤدي الى تموث المياه العذبة ويقمل اىمية 

                                                           
 . 253عبد الرضا مطر الياشمي , مصدر سابق ,ص ((1
 . 92,صم 2007,عمان ,  2راتب السعود , االنسان والبيئة , دار حامد لمنشر والتوزيع ,ط ((2
 . 201م , ص1990احمد مدحت اسالم ,التموث , مشكمة العصر , عام المعرفة لمنشر ,  ((3
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دونم( لمكافحة حشرة  225كغم( لمساحة قدرىا ) 450مبيد الكاربايل بكمية بمغت ) استعمالالديوانية
  (1)حميرة التي تصيب النخيلال
 

 

 -مصادر النشاط الزراعي الحيواني : -2
يتمثل النشاط الزراعي الحيواني في مدينة الديوانية بتربية حيوانات الجاموس من قبل المربين الذين  

وكذلك بحيرات تربية (2)الديوانية وجنوبو شط( راسًا من الجاموس التي تنتشر شمال 30-15يممكون  )
 بالمواد العضوية . شط,مما يؤدي الى تموث مياه ال شطالتي ترمى فضالتيا مباشرًة الى ال االسماك

 

                                                           
 . 14/2/2017زراعة الديوانية بتاريخ مديرية مقابمة شخصية مع الميندس الزراعي عمي محسن الجبوري في  (1)
 .90(سحر محمد الشباني, مصدر سبابق,ص2)
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 المجحث الثبوي 

 في مديىة الديىاوية بريع اوتبج الميبي الصبلحة للشزةالتىسيع المكبوي لمش

ات وحتى االف اذ ازدادت معدالت النمو يمنذ بداية السبعينكبيرًا عمرانيًا  اً شيدت مدينة الديوانية نمو 
(نسمة 391333الى ) 6492(نسمة عاـ 90304)السكاني  بشكؿ ممحوظ فقد ازداد عدد السكاف مف 

مما ادى الى زيادة الطمب عمى المياه الصالحة لمشرب نتيجة الرتفاع معدالت استيالكيا  (6)9069عاـ 
واجب  اً وقانوني اً شرعي اً مف قبؿ المواطنيف وىذا ما عمؿ عمى زيادة االىتماـ بيذا الجانب الخدمي كونو حق
جمعات المنتجة لممياه توفيره لممواطنيف لذا عممت مديرية ماء القادسية عمى انشاء عدد مف المشاريع والم

( ومشاريع انتاج المياه الصالحة لمشرب في 99الصالحة لمشرب لتغطية حاجة سكاف المدينة خريطة )
 مدينة الديوانية ىي :

  -الصبلحة للشزة :الميبي مشبريع اوتبج  –اوالً 

منتجة تختمؼ ىذه  ثالثة مشاريع رئيسةمف تغذيتيا لممياه الصالحة لمشرب  تعتمد مدينة الديوانية في
 وطاقتيا االنتاجية وىي عمى النحو االتي : تصميميةالمشاريع مف حيث طاقتيا ال

 -مشروع ماء الديوانية القديم : -1
 شطىذا المشروع في حي الجزائر ضمف المنطقة المركزية لمدينة الديوانية وعمى الجانب االيمف ليقع  

ـ( وىو أقدـ مشروع تـ تشيده لتغطية حاجة سكاف المدينة مف المياه 6429الديوانية أنجر المشروع عاـ )
/ساعة( وطاقتو االنتاجية 3ـ100) تصميمية(دونـ بمغت طاقتو ال2الصالحة لمشرب أقيـ عمى مساحة )

الى االحياء السكنية /باليوـ( بينما بمغت كمية المياه الواصمة 3ـ69900/ساعة( اي ما يعادؿ )3ـ100)
( بعد استخراج نسبة اليدر البالغة )3ـ69410) %( مف االنتاج الكمي لممياه الصالحة لمشرب 60/باليـو

(نسمة واسماء ىذه االحياء )الحكيـ والتراث 90000)بمغ عدد سكانيا (حيًا سكنيًا 66يخدـ المشروع )
 واالسكاف القديـ(  ء والحي الصناعي والجزائر رمضاف واالساتذة والمعمميف والجامعة والكرار والخضرا69و

 سحب   وظيفتيا سحب   مضخات ( 3مف )  المشروع   يتكوف*()( لتر/باليوـ93282) الفرد بنصي بمغ 
                                                           

 90698مديرة إحصاء محافظة القادسية , نتائج الحصر والترقيـ لمحافظة القادسية بيانات غير منشورة ,( (6
( عف طريؽ طرح كمية المياه المفقودة مف كمية المياه المنتجة داخؿ  )*( وضرب  المشروعتـ استخراج نصيب الفرد )لتر/يـو

 12960000= 1000×  12960=   1440-14400االتي   /عدد السكاف عمى النحو 6000× الناتج 
287,7         

     

 )  8) لتر/يـو
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عمى ترسيب  فـ( وحوضيف لمترسيب يعمال6000تبعد عف المشروع بحوالي )و الديوانية المياه الخاـ مف 
( 1يضـ المشروع )و ( 38ـ6000ـ( وسعتو )33اسفؿ الحوض يبمغ قطر الحوض ) االطياف والمواد العالقة

والشوائب واالحياء الصغيرة كاألسماؾ مع  عمؿ عمى تصفية المياه مف االوساختفالتر مف النوع المفتوح 
كغـ( تزداد او تقؿ ىذه 00( احواض شب اذ تقدر الكمية المستخدمة مف الشب في المشروع )3وجود )

غاز الكمور في عممية التعقيـ مف جود قنينتيف مف الكمور اذ يستعمؿ الكمية حسب درجة عكورة الماء مع و 
القنينة الواحدة لمدة  يـ السيطرة عمى لوحة الغاز تستعمؿقبؿ عماؿ مختصيف عامميف في المشروع ميمت

( مضخات لمدفع العالي تتكوف بناية المشروع مف ثالث قاعات رئيسة 3(يومًا 8كما يضـ المشروع )60)
ة احواض الشب وقاعة الفالتر وقاعة مضخات الدفع مع غرفة لإلدارة  وغرفة لمصيانة متمثمة بقاع

( سنة 93( اي قبؿ )6429ومختبر لتحميؿ المياه ولتحديد مدى صالحيتيا لمشرب 8يعمؿ المشروع  منذ )
( موظفًا بيف مشغميف وادارييف ومحمميف 60( ساعة وعدد الموظفيف )99وحتى االف والية العمؿ فيو )

 8(6)وميندسيف صيانة
 :  الموحد الديوانيةماء مشروع  -2

الديوانية  شطيقع مشروع ماء الديوانية الموحد في الحي الثقافي شماؿ شرؽ المدينة عمى الجانب االيمف ل
واضافة وحدات 9003ونتيجة توسيع المشروع عاـ /ساعة(3ـ9900بطاقة تصميمية )*(6431انشئ عاـ )

بمغت /ساعة( بينما الطاقة االنتاجية  3ـ9200التصميمية وبمغت )ألية جديدة زادت الطاقة 
ية جديدة لزيادة الطاقة االنتاجية (واضافة وحدات آل9003لمشروع عاـ )/ساعة( نتيجة توسيع ا3ـ1900)

/ساعة( داخؿ المشروع بينما بمغت كمية المياه المنتجة الواصمة 3ـ693300اذ ينتج المشروع ما يعادؿ )
%( مف االنتاج الكمي 90( بعد استخراج نسبة اليدر البالغة )اليوـ/3ـ664090السكنية )الى االحياء 

ي يغذي ذلممياه الصالحة لمشرب 8وىو مف اكبر المشاريع المنتجة لممياه الصالحة لمشرب في المدينة ال
مشرب 8أقيـ الذي يغطي حاجة المدينة بالمياه الصالحة لسكنية فييا فيو المغذي الرئيس معظـ االحياء ال

( نسمة 632039( حيًا سكنيًا 8بمغ عدد سكانيا )93دونـ( والذي يخدـ )92المشروع عمى مساحة )
والمتقاعديف والضباط  9والوفاء والوحدة والصادؽ 6واسماء ىذه االحياء ىي )االنتفاضة والفرات والصادؽ

  والعصري الغربي  الجميوري و  والجمعية والكرامة والعدالة والنيضة واالستقامة والجميوري الشرقي 
                                                           

 8 99/60/9061الديوانية القديـ الميندسة صبا طعمة شمخي بتاريخ مقابمة شخصية مع مدير مشروع ماء  (6)
 انجز المشروع مف قبؿ شركة )رتنر النمساوية( *
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واالنصار والجنوب واالبرار و التضامف والسوؽ والجديدة والثقافي والزىراء والزعيـ  والزراعييف  والسراي 
سحب تعمؿ  ( مضخة66مشروع مف )لتر /باليوـ( 8يتكوف ال131ويبمغ نصيب الفرد فييا) والعذارية (

( 1( في وضع احتياطي 8مع وجود )9( مضخات و)2الديوانية تعمؿ ) شطخاـ مف لعمى سحب الماء ا
احواض ترسيب دائرية الشكؿ لترسيب االطياف والمواد العالقة اسفؿ الحوض يبمع قطر الحوض الواحد 

ة تتمثؿ بقاعة احواض الشب وعددىا ويضـ المشروع ثالث قاعات رئيس( 3ـ6000ـ( وسعتو )33)
ة الشكؿ مف فمتر مستطيم (39مف النوع المفتوح وقاعة الفالتر فييا ) ميؾ (احواض مغمفة بمادة السيرا3)

خزف لمشب ومختبر ألجراء مو ( مضخات دفع 2يتكوف المشروع مف )الكمور  يلقنانالنوع المفتوح وقاعة 
( ساعة 99عمؿ )آلية عمؿ المشروع ي( غرؼ لإلدارييف 98يولوجية و)االفحوصات الفيزيائية والكيميائية الب

 8 (6)صيانة ومحمميفاداري وميندس و موظفًا بيف عامؿ ومشغؿ  (93يعمؿ في المشروع )و ليوـ /ا
 مشروع ماء الديوانية الجديد : -3
 شطيقع مشروع ماء الديوانية الجديد عمى طريؽ السنية السياحي شماؿ المدينة وعمى الجانب االيمف ل 

دونـ( بطاقة 90بمغت مساحتو )و وىو مف اكبر المشاريع المنجزة في المدينة *(9069الديوانية انشئ عاـ )
/ساعة(8 وىذا المشروع ال يعمؿ بطاقتو الكاممة 3ـ9000/ساعة( وبطاقة انتاجية )3ـ69000تصميمية )

( داخؿ المشروع بينما بمغت كمية المياه المنتجة الواصمة 3ـ41000اذ ينتج المشروع ما يعادؿ ) /باليـو
( بعد استخراج نسبة اليدر )3ـ21300الحياء السكنية )الى ا %( مف االنتاج الكمي لممياه 90/يـو

(حيًا سكنيًا فضاًل عف قرية البو صالح القريبة منو البالغ عدد 60الصالحة لمشرب 8يخدـ المشروع )
التي (نسمة 8اما االحياء 602209(نسمة 8فيما بمغ عدد السكاف المخدوميف بالمياه )9301سكانيا )

يخدميا المشروع ىي )العروبة االولى والعروبة الثانية والعروبة الثالثة والحضارة والصدر الثانية والسالـ 
والحوراء والفجر الجديد والصدر الثالثة والعراؽ والشرطة والصدر االولى والموظفيف والغدير واالمير( بمغت 

اف منيا بطاقة تمضخات سحب تعمؿ أثن( 4لتر/يوـ(8يتكوف المشروع مف )26982حصة الفرد فييا )
( وظيفتو 3ـ6000ـ( وسعتو )33( حوض لمترسيب قطر الحوض الواحد )69/ساعة( و)3ـ9000)

( احواض لمشب بمغت كمية الشب 3كما يضـ المشروع  )ترسيب االطياف والمواد العالقة اسفؿ الحوض و 
 ( قناني لمكمور يستمر استعماؿ60و)وح (فمتر مف النوع المفت10كغـ( مع وجود )600باليوـ ) المستعممة

                                                           
 63/66/90618مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مشروع ماء الديوانية الموحد الميندس عالء الديف حسيف بتاريخ  (6)

 لممقاوالت االنشائية(*انجز المشروع مف قبؿ شركة اىمية ىي شركة )عقبة عابد 
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فع بطاقة د مستخدـ )غاز( كما يضـ المشروع مضختيالقنينة الواحدة لمدة أسبوعيف والكمور ال
/ساعة( اما ابنية المشروع يتكوف مف ثماف ابنية متمثمة بأبنية االدارة الكيمياوية والفالتر 3ـ9000)

( مضخات لغسيؿ الفالتر ومختبر 4) ا يضـ المشروعة 8كموالسحب والدفع واالطياف والطاقة والورش
( موظفًا وعاماًل بيف 21ألجراء التحاليؿ المختبرية لتحديد صالحية المياه لمشرب 8يعمؿ في المشروع )

 8(6)مشغميف وادارييف وميندسي صيانة ومحمميف
 -: في مديىة الديىاوية الشزةالصبلحة ميبي التصفية  مزاحلو -ثبويبً 

دوف معالجة ولتوظيؼ ىذه  تضر بصحة المستيمؾ عند استعماليا  المياه الخاـ عمى مموثات كبيرةتحتوي 
 المياه وجعميا صالحة لالستيالؾ البشري واالستخدامات االخرى يجب امرار ىذه المياه عمى عدة مراحؿ

في جميع المشاريع المنتجة لممياه الصالحة لمشرب في مدينة  نفسيا لطريقةلمتصفية والتنقية التي تعمؿ با
 عمى النحو االتي :تكوف المعالجة لية عمؿ وآالديوانية 

 -المأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ : -1
توضع ىو الموقع المناسب الذي يتـ اختياره لمحصوؿ عمى الماء الخاـ اذ تمر فيو انابيب السحب التي  

تكوف محاطة بمصافي  شطلغرض الحصوؿ عمى المياه مع انخفاض مستوى ال شطفي اوطئ نقطة مف ال
حديدية لمنع مرور الشوائب والعوالؽ الكبيرة واوراؽ االشجار ويختمؼ عدد المأخذ مف مشروع ألخر حسب 

قطر  شطـ مف اللسحب الماء الخا( مآخذ 3حجـ المشروع اذ يتكوف مشروع ماء الديوانية القديـ مف )
ـ( اما مشروع ماء الديوانية الموحد 6000-000(أنج تبعد عف المشروع مسافة ما بيف )3أخذ الواحد )الم
(انج الذي تبعد عف المشروع بمسافة 69) شط( مأخذ يبمغ قطر المأخذ الممتد الى ال2يتكوف مف )ف
 شطيبمغ قطر المأخذ الممتد عبر ال ماء الديوانية الجديد مف مأخذيفـ( فيما يتكوف مشروع 6000)
 ـ( لتقميؿ كمية الشوائب ويكوف المأخذ مغطى 9000-6000ما بيف )(انج يبعد عف المشروع مسافة 69)

 (68ببالط كونكريتي لمنع تييج االطياف صورة )
  بئر  الى شطال مفلسحب الماء  تستعمؿ  الواطئ مضخات لمضغط ىي -:ب ـــــــــــــــــمضخات السح -9

ولى مف مراحؿ التصفية يختمؼ عدد ىذه المضخات مف مشروع ألخرحسب األ مثؿ المرحمةالسحب الذي ي
  خذمأ (3 )ضخات سحب مرتبطة ب( م3ذ يتكوف مشروع ماء الديوانية القديـ مف )طاقة ذلؾ المشروع ا

 تعمؿ شطال عبر ممتد 
                                                           

 64/69/90618مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مشروع ماء الديوانية الجديد الميندس صفاء جواد كاظـ بتاريخ  (6)
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 الجديد ماء الديوانية مشروع( المأخذ في 6)صورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 63/69/90618 المصدر : التقطت الصورة بتاريخ
 

( مضخات سحب مرتبطة 2/ساعة( 8اما مشروع  ماء الديوانية الموحد فيتكوف مف )3ـ900بطاقة ) 
مضختيف سحب ماء الديوانية الجديد مف  /ساعة( يتكوف مشروع3ـ6000( مأخذ تعمؿ بطاقة )2ب)

 ( 98)/ساعة ( صورة  3ـ9000تعمؿ بطاقة ) مأخذيفمرتبطة 
  الجديد ماء الديوانية مضخات السحب في مشروع (9صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 63/69/90618 المصدر : التقطت الصورة بتاريخ
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 -بئر السحب )فالش مكسر( : -3
 شطعف حوض مستطيؿ الشكؿ يقسـ الى نصفيف يتـ فيو تجميع الماء الخاـ المسحوب مف الوىو عبارة 

تحدث فيو عممية التعقيـ االولى و عف طريؽ انابيب مقاومة لمكسر والصدأ غالبًا ما تكوف بالستكية 8
بينما يخمو مشروع ماء والجديد باستخداـ مادة الكمور ,يتواجد بئر السحب في مشروع ماء الديوانية الموحد 

 8(3صورة ) (6)الديوانية القديـ مف ىذه المرحمة حسب تصميـ المشروع
 

 الجديد ماء الديوانيةبئر السحب )فالش مكسر( في مشروع  (3رة )صو 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 63/69/90618 المصدر : التقطت الصورة بتاريخ
 

 -ــــــــــــب :حواض الترسيــــــــــــــأ -4
 وظيفتيا   ومخارج مداخؿ  حواض كونكريتية دائرية الشكؿ مقسمة الى ثالث اجزاء ليا عبارة عف أوىي  

مواد القياـ بالترسيب )الطبيعي والكيميائي( اذ تقوـ بالترسيب الطبيعي عف طريؽ ازالة اكبر كمية مف ال
خذ بنظر االعتبار الخواص الييدروليكية لحركة الماء داخؿ أالعالقة واالطياف الى اسفؿ الحوض اذ ي

( مادة الش ب بنسب معينة حسب عكورة الحوض 8اما الترسيب الكيميائي فيتـ بإضافة )كبريتات االلمنيـو
يحتوي حوض الترسيب عمى كاسحة  التي يصعب ترسيبيا 8ووية بعممية الترسيب لممواد الغر  الماء لمقياـ

                                                           
 69/66/90618مقابمة شخصية مع الميندسة زينب ديواف عبد في مشروع ماء الديوانية الموحد بتاريخ  (6)
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8توجد ىذه االحواض (6)شطتدور حوؿ الحوض لتنظيفو مف االطياف واعادتيا عبر انابيب خاصة الى ال
في جميع مشاريع انتاج المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية وىي احواض دائرية الشكؿ يبمغ قطرىا 

( 8اذ يحتوي مشروع ماء الديوانية القديـ عمى حوضيف لمترسيب اما مشروع ماء 3ـ6000ـ( وسعتيا )33)
( 69ديوانية الجديد عمى )( احواض لمترسيب بينما يحتوي مشروع ماء ال1يحتوي عمى )فالديوانية الموحد 

 (98حوض لمترسيب صورة )
 الجديد ماء الديوانيةاحواض الترسيب في مشروع  (9صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 63/69/90618 التقطت الصورة بتاريخالمصدر : 

 
 -حواض الترشيح )الفالتر( :أ -5
حياء المجيرية التي لـ يتـ التخمص منيا داخؿ احواض لمرحمة ازالة المواد الدقيقة واألفي ىذه ا يتـ 

الترسيب وتسمى ىذه العممية بالترويؽ اذ يتـ امرار الماء الخارج مف احواض الترسيب خالؿ عدة طبقات 

                                                           

(1)American water works Association "water quality and treatment " 4rd ,ed,Toronto 
,McGraw-Hill book company ,1997 ,p174                                                                  
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التي تكوف مغطاة بطبقة مف الرمؿ الخشف وطبقة مف الرمؿ الناعـ حيث و مف الحصى ذات حجـ متدرج 
 المجيرية  سفؿ حيث تعمؿ دقائؽ الرمؿ عمى احتجاز المواد العالقة واالحياء يمر الماء مف االعمى الى اال

ىذه طريؽ وعف (6)نقاوة الرماؿ المستعممة واحجامياومنعيا مف المرور وكفاءة ىذه العممية تعتمد عمى 
وكموريد الوسيمة يمكف التخمص مف الرواسب المتبقية والمواد الكيمياوية مثؿ كبريتات االلمنيوـ )الشب( 

8ففي مشاريع (9)الحديد وبعض المواد العضوية والبنيويات والسميكا التي تعمؿ عمى تغير طعـ ورائحة المياه
بالطريقة  المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية تكوف الفالتر مستطيمة الشكؿ مف النوع المفتوح وتعمؿ

تر لترشيح المواد الدقيقة التي لـ تزاؿ خالؿ عممية (فال1اذ يتكوف مشروع ماء الديوانية القديـ مف ) نفسيا
فيما يشتمؿ مشروع ماء الديوانية الجديد  اً فمتر  (39الترسيب اما مشروع ماء الديوانية الموحد فيشتمؿ عمى )

%( مف عممية المعالجة 820ويتـ خالؿ ىذه المرحمة اتماـ) اً فمتر  (99منيا ) ًا المستعمؿفمتر  (10عمى )
 عندما  الرمؿ  دقائؽ   بيف  المسامات سد   8اذ تعمؿ دقائؽ الرمؿ الكبيرة عمى(0صورة )( )تصفية وتعقيـ

 الجديد ع ماء الديوانيةفي مشرو  احواض الترشيح )الفالتر( (0صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 63/69/90618 التقطت الصورة بتاريخالمصدر : 

                                                           
عمي عطية عبد الشمري ,تقييـ مياه الشرب في محافظة كربالء مف النحية الكيميائية والبكترولوجية , رسالة ماجستير  (6)

 638ـ ,ص9000مقدمة الى كمية العمـو , جامعة المستنصرية ,

 (2) Baker ,M.N. and Faras ,Michael .The Quest for pure water :The History of the twentieth 
century ,1981,page3.                                                                                           
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تعمؿ الدقائؽ الكبيرة المترسبة داخؿ طبقات الفمتر عمى سد المسامات بيف  وتترسب داخؿ طبقات الفمتر 
الرمؿ وتقميميا مما يؤدي الى احتجاز الدقائؽ االصغر حجمًا منيا وبذلؾ تزداد كفاءة ىذه العممية دقائؽ 

لى الى اف نصؿ الى مرحمة تغطية سطح الفمتر بالكامؿ وانسداد جميع المسامات اذ يصبح الفمتر بحاجة ا
ليواء اواًل عممية الغسؿ التي تتـ عف طريؽ تسميط الماء مف االسفؿ بضغط وتتـ عممية غسؿ الفمتر با

حسب نظاـ الفمتر (6)(دقيقة90-60تستغرؽ عممية الغسؿ مف )و بالماء فقط واليواء وبعدىا  ومف ثـ بالماء
 المعموؿ بو وتحدث عممية الغسؿ مرة كؿ شير8

 
 -ي :ـــــــــخزان الماء االرض -6
الخزاف االرضي الذي تختمؼ سعتو  وتتـ مرحمة التجميع والتعقيـ اذ ينتقؿ الماء مف احواض الترشيح الى 

مف خزاف ارضي بمغت واالنتاجية لممشروع اذ يتكوف مشروع ماء الديوانية القديـ  تصميميةحسب الطاقة ال
( فيما 3ـ0000ة الخزاف االرضي فيو )( اما مشروع ماء الديوانية الموحد فبمغت سع3ـ3000سعتو )

 ىذا  في   وتتـ ( 1) صورة  ( 3ـ99000) الجديد  بمغت سعة الخزاف االرضي في مشروع ماء الديوانية 
 الجديد ماء الديوانية في مشروع خزاف الماء االرضػػػػػػػػػي( 1صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 63/69/90618 التقطت الصورة بتاريخالمصدر: 
                                                           

 8 10فالح حسف عبد , مصدر سابؽ ,ص (6)
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عممية التعقيـ الثانوي االخيرة عف طريؽ استخداـ غاز الكمور الذي يتنقؿ عبر  انابيب  بالستكية  الخزانات
( المقاومة لمكسر والصدأ اذ تعمؿ ىذه الخزانات عمى معالجة المياه والقضاء عمى جميع p.v.cخاصة )

غاز الكمور  الماء اذ يعد عمؿ عمى افساد طعـاالحياء المجيرية كالبكتريا والفيروسات وازالة المواد التي ت
تعقيـ عالية يتطمب استخدامو مف الوسائؿ الرخيصة المستخدمة في عممية المعالجة لكنو يمتمؾ كفاءة 

8ويعد التعقيـ باستخداـ الكمور مف (6)ودقة الف زيادة كميتو عف الحد المسموح بو يؤدي الى التسمـ دراية
بعد عممية الترشيح لمقضاء عمى معظـ المموثات والكائنات اوائؿ العمميات التي استخدمت لمعالجة المياه 

امراض الكوليرا  ياالدقيقة مما يعمؿ عمى الى الحد مف انتشار العديد مف االمراض التي تنقميا المياه من
 :(3)كاالتيىما اذ تتوقؼ فاعمية الكمور في قتؿ البكتريا عمى مجموعة مف العوامؿ و (9)وحمى التيفؤيد

 

تعتمد جرعة الكمور المستخدمة في التعقيـ عمى درجة تركيز االس الييدروجيني في الحموضة :درجة  -6
 الماء اذ كمما ارتفع التركيز زادت جرعة الكمور والعكس صحيح 8

 درجة الحرارة ومعدؿ تفاعميا :اذ اف كفاءة التعقيـ تزداد بارتفاع  درجات الحرارة 8 -2
تزداد فاعمية الكمور مع زيادة الوقت نظرًا لمقاومة البكتريا  :أذ ة التفاعؿ بيف الكمور والماءمد -3

(دقيقة كحد ادنى لتفاعؿ 30والفيروسات واالحياء المجيرية المختمفة لتأثير الكمور وال يستخدـ الماء قبؿ )
 الكمور 8

ى تقميؿ درجة عكارة المياه ووجود بعض المركبات النيتروجينية ومركبات الحديد والمنغنيز تعمؿ عم -9
 الكمور في قتؿ البكتريا8

 
 

  -ع :مضخات الدفـــــــــــــــــــ -7
وىي عبارة عف مضخات لمضغط العالي تقوـ بضخ الماء عبر شبكة االنابيب الى المستيمكيف يختمؼ  

حجـ المشروع وطاقتو االنتاجية يستخدـ عدد منيا لمضخ المباشر ويوضع  بعدد ىذه المضخات حس

                                                           
 8 64/69/9061د بتاريخ جدي,في مشروع ماء الديوانية ال كاظـعبد الجبار  مقابمة شخصية مع الميندس مازف (6)
(9) https://ar.m.wikipedia.org.                                                                                 

        
 6398,ص 9003, 6, عمـ المياه , دار دجمة لمنشر والتوزيع ,ط سحر اميف كاتوت (3)
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( منيا 3( مضخات تعمؿ )80اذ يتكوف مشروع ماء الديوانية القديـ مف )(6)االحتياطبعضيا في وضع 
( 66فيو )ف( منيا في وضع االحتياط ,اما مشروع ماء الديوانية الموحد 9/ساعة( و)3ـ900بطاقة )

( منيا في وضع االحتياط خمسة منيا 9/ساعة( و)3ـ6000( منيا بطاقة انتاجية )2مضخة دفع تعمؿ )
السنية والشافعية 8بينما يتكوف مشروع ماء الديوانية الجديد مف  ة فضاًل عف مضختيينة الديوانيتضخ لمد

8ولتوضيح (9)/ساعة( والباقي في وضع االحتياط3ـ9000( منيا فقط بطاقة )9( مضخات دفع تعمؿ )4)
والشكؿ  (2صورة )مف مصدر الماء الخاـ حتى وصولو الى المستيمؾ ينظر الى عممية المعالجة بدءاً 

(3)8 
 

 الجديد ماء الديوانية في مشروع دفعمضخات ال (2صورة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 63/69/90618المصدر : التقطت الصورة بتاريخ 

 

                                                           
 8 63/66/9061مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مشروع ماء الديوانية الموحد عالء الديف حسيب بتاريخ  (6)
مقابمة شخصية مع الميندسة حناف قادر ميدي مسؤولة شعبة التخطيط والمتابعة في مديرية ماء الديوانية بتاريخ  (9)

61/6/90618 
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 ( 3الشكؿ )
 مراحؿ معالجة مياه الشرب في مشاريع ماء الديوانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدينة الديوانية مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى الدراسة الميدانية لمشاريع انتاج المياه الصالحة لمشرب في  المصدر :

 
 -مديىة الديىاوية :مجمعبت تىقية ميبي الشزة في  –ثبلثبً 

والتي تعمؿ بنفس الطريقة  /ساعة(3ـ900عف ) تصميميةال تزيد طاقتيا ال ةالمجمعات ىي مشاريع صغير 
عدد مجمعات المياه التي تعمؿ بيا المشاريع الكبيرة مف ناحية سحب المياه وتصفيتيا ومف ثـ ضخيا بمغ 

( والتي تخدـ ال3ـ39610انتاجيا الى ) ( مجمع وصؿ63) (نسمة مف 39600سكاف البالغ عددىـ )/يـو
 سكاف المدينة وىذه المجمعات ىي عمى النحو االتي :

 الى المستهلكيه

 (الضغظ العبلي)مضخبت الدفع  

 خشان المبء االرضي

 الفالتز

 احىاض التزسيت 

 (فالش مكسز)ثئز السحت 

 (الضغظ الىاطئ)مضخبت السحت 

 المأخــــــــــــــذ

 مصدر المبء الخبم

 تعقٍى اونً تاستخذاو نكهور

 انشة(انترسٍة انطثٍعً وانكًٍٍائً )يادج 

عًهٍح ترشٍح انًاء ين انعوانق وانحثٍثاخ 

 انذقٍقح

 عًهٍح انتعقٍى انثانوي تاستخذاو انكهور
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 ار :ــــــــــــماء االنتص مجمع -1
 تصميميةـ بطاقة 9000يقع ىذا المجمع في قرية االنتصار جنوب مدينة الديوانية انشئ عاـ 

( اي بنسبة )3ـ630/ساعة( اي ينتج ما يعادؿ )3ـ60) %( مف المجموع الكمي إلنتاج مجمعات 080/يـو
الديوانية المجمع مف تصنيع محمي 8يخدـ ىذا المجمع سكاف القرية  شطالتنقية اذ يعتمد في تغذيتو عمى 

االولى لمسحب لتر/يوـ(8يعمؿ المجمع بمنظومتيف 193(نسمة بمغت حصة الفرد )900البالغ عددىـ )
تتكوف ف/ساعة( 8اما الثانية 3ـ60بالتناوب بطاقة ) فعمال( ي9مف المأخذ ومضخات السحب عدد )تتكوف 

مف وحدة التصفية والدفع وتضـ حوض الترسيب وحوض التجميع مف النوع المغمؽ طوؿ الحوض 
ستخدـ فيو مادة الشب (امتار وتقسـ ىذه الوحدة الى قسميف القسـ االوؿ لمتصفية وي9(امتار وعرضو )2)

(فالتر مغمقة اسطوانية الشكؿ 9والقسـ الثاني لمتعقيـ ,تستخدـ فيو مادة الكمور ويحتوي المجمع عمى )
يضـ المجمع مضختيف لمدفع تعمؿ واحدة والثانية احتياط ,الية العمؿ في المجمع  د وقطر الفمتر متر واح

( تبدأ مف الساعة السادسة )69) ,عدد العامميف في المجمع (مساءً 1الساعة ) الى (صباحاً 1ساعة/اليـو
 8(6)(مشغميف3)
 مجمع ماء الجزائــــــــــــــــر: -2

ـ لتغطية حاجة السكاف مف الماء 9006يقع ىذا المجمع في حي الجزائر شماؿ شرؽ المدينة انشئ عاـ 
%( مف 289)/يوـ( بنسبة 3ـ9900ما يعادؿ )اي /ساعة( 3ـ900) تصميميةالصالح لمشرب بطاقة 

يخدـ حي صوب  الديوانية 8وىو شطي تغذيتو عمى المجموع الكمي إلنتاج المجمعات يعتمد المجمع ف
( 8يقسـ المجمع الى قسميف 323849(نسمة بمغت حصة الفرد )0200الشامية البالغ عددىـ ) لتر/يـو

مضخات السحب عدد االوؿ متمثؿ بوحدة السحب المتكونة مف المأخذ الذي يمد المجمع بالماء الخاـ و 
/ساعة( اما القسـ الثاني متمثؿ بوحدة )التصفية والدفع( المتكونة مف حوضيف 3ـ900( تعمؿ بطاقة )9)

مجمع بمنظومتيف (فالتر مف النوع المفتوح 8يعمؿ ال3لمترسيب مف النوع المفتوح وحوض لمتجميع و )
المجمع  التي تستخدـ غاز الكمور كما يضـو  ممتعقيـفاالولى لمتصفية التي تستخدـ فييا )الشب( اما الثانية 

(ساعة 69)/ساعة( واحدة تعمؿ والثانية احتياط 8الية العمؿ في المجمع3ـ900مضختيف لمدفع بطاقة )
 8(9)(عماؿ9باليوـ ,عدد العامميف في المجمع )
                                                           

 90/69/90618مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مجمع ماء االنتصار عمي ساىي ابو الجيج بتاريخ (6)
 4/96/90618مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مجمع ماء الجزائر فايؽ عمي بتاريخ  (9)
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 : مجمع ماء المسبح -3
وىو عبارة عف مجمعيف إلنتاج الماء الصالح لمشرب تقع في حي العروبة االولى ضمف المنطقة المركزية  

( اي 3ـ9900/ساعة( ما يعادؿ )3ـ900) تصميميةبطاقة  ـ(9009لمدينة الديوانية 8انشئ عاـ ) /يـو
نسمة مف سكاف (0000)والمجمع يخدـ %( مف المجموع الكمي إلنتاج المجمعات في المدينة 289بنسبة )

( والمجمع يعتمد في تغذيتو عمى 939المدينة بالمياه الصالحة لمشرب بمغ نصيب الفرد )  شطلتر/يـو
الديوانية 8يقسـ المجمع الى قسميف القسـ االوؿ ىو وحدة السحب التي تحتوي عمى المأخذ الذي يجيز 

/ساعة( 3ـ900( مضخة طاقة المضخة الواحدة )9المجمع بالماء الخاـ ومضخات السحب البالغ عددىا )
لمترسيب وحوض يضـ وحدة التصفية والدفع المتكونة مف حوض فتعمؿ بشكؿ متناوب 8اما القسـ الثاني 

يعمؿ و ( احواض لمترشيح )الفالتر( لتصفية المياه وىي مف النوع المغمؽ اسطوانية الشكؿ 3لمتجميع مع )
بمنظومتيف المنظومة االولى لمتصفية )احواض الشب( 8اما المنظومة الثانية فيي لمتعقيـ كما المجمع 

دفع واحدة تعمؿ ـ 8ويضـ مضختيف لميستخدـ المجمع غاز لكمور في عممية معالجة المياه مف الجراثي
(ساعة باليوـ تبدأ مف السادسة صباحًا حتى الساعة 69لية العمؿ في المجمع )واالخرى احتياط 8وآ

 (6)عماؿ(9السادسة مساءًا ,بمغ عدد العامميف في المجمع )
 مجمع ماء االكراد : -4
 القرية   سكاف  ـ( لتجييز9009عاـ) انشئ  كـ 3يقع المجمع في قرية االكراد جنوب مدينة الديوانية ب 

( 3ـ100/ساعة( اي ما يعادؿ )3ـ00) تصميمية(نسمة بطاقة 3000البالغ عددىـ ) بنسبة و /يـو
( 8يعتمد المجمع في 609%( مف المجموع الكمي إلنتاج مجمعات الماء بمغ نصيب الفرد )683) لتر/يـو

(متر 8يقسـ المجمع الى 30خذ والمجمع ىي )الديوانية بشكؿ رئيسي والمسافة بيف المأ شطتغذيتو عمى 
قسميف القسـ االوؿ :فيتمثؿ بوحدة السحب التي تحتوي عمى المأخذ الذي يجيز المجمع بالماء الخاـ 

/ساعة( تعمؿ واحدة والثانية احتياط 8اما 3ـ00(طاقة المضخة الواحدة )9ومضخات السحب عددىا )
 ةويتكوف المجمع مف حوض الترسيب وحوض لمتجميع مع ثالثيتمثؿ بوحدة التصفية والدفع فالقسـ الثاني 

فالتر اسطوانية الشكؿ مف النوع المغمؽ 8يعمؿ بمنظومتيف االولى منظومة التصفية التي يستخدـ فييا 
 (ساعة 69مادة الشب 8والثانية منظومة التعقيـ التي يستخدـ فييا غاز الكمور 8الية العمؿ في المجمع )

                                                           
 8 60/69/9061مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مجمع ماء المسبح محمد عباس بتاريخ  (6)
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مساءًا وعدد العامميف في المجمع  السادسة صباحًا حتى الساعة السادسة الساعة  مف تبدأ باليوـ
 8(6)عامؿ(9)

 مجمع ماء راجي جالب : -5
 تصميميةـ( بطاقة 9009(كـ انشئ عاـ )9يقع المجمع في قرية راجي جالب جنوب مدينة الديوانية ب ) 
( بنسبة )3ـ63/ساعة( اي ما يعادؿ )3ـ60) المجموع الكمي إلنتاج ماء المجمعات بمغ  ف%( م080/يـو

(نسمة 8يعتمد في تغذيتو 000يخدـ المجمع سكاف القرية البالغ عددىـ )و  لتر/يوـ( 3998نصيب الفرد )
الديوانية بشكؿ مباشر 8يقسـ الى قسميف القسـ االوؿ يتمثؿ بوحدة السحب المتكوف مف المأخذ  شطعمى 

/ساعة( اما 3ـ60( تعمؿ بطاقة )9ـ( ومضخات السحب عددىا )90الذي يبعد عف المشروع مسافة )
ء متمثؿ بوحدة التصفية والدفع ويتكوف المجمع مف حوض لمترسيب وحوض لمتجميع لممافالقسـ الثاني 

(متر وارتفاعو 6(فالتر اسطوانية الشكؿ قطر الفمتر )9الصافي وىو مربع الشكؿ مف النوع المغمؽ مع )
متريف 8يعمؿ المجمع بمنظومتيف االولى لمتصفية )احواض الشب( والثانية لمتعقيـ )احواض الكمور( البودرة 

يـ مف التحكـ بموحة تنظيـ غاز الف العامميف في المجمع مف سكاف القرية ال يمتمكوف الخبرة التي تمكن
ساعة مف ال تبدأ(ساعة69ة العمؿ في المجمع )يلتخدامو يضـ المجمع مضختيف لمدفع آالكمور عند اس

انشئ ىذا المجمع في القرية (9)(اشخاص3عدد العامميف في المجمع ) باحًا حتى السادسة مساءً السادسة ص
 ة8عمى مشاريع مياه المدينة الرئيس ليخفؼ الضغط

 م طباشي :مجمع ماء أ -6
ـ( لسد حاجة السكاف 9001كـ( انشئ عاـ )3يقع المجمع في قرية اـ طباشي شماؿ مدينة الديوانية ب ) 

( 3ـ9900)  ما يعادؿ  ي/ساعة( أ3ـ900شرب بطاقة تصميمية )مف المياه الصالحة لم   بنسبة /يـو
الديوانية  شط8يعتمد المجمع في تغذيتو عمى مياه %( مف المجموع الكمي إلنتاج ماء المجمعات 289)

(نسمة يصؿ نصيب الفرد فييا 9000بشكؿ مباشر 8يخدـ المجمع سكاف الفرية البالغ عددىـ)
( يقسـ المجمع الى قسميف االوؿ )وحدة السحب( المتكوف مف المأخذ الذي يبعد عف 090)الى لتر/يـو

لمسحب تعمؿ بالتناوب طاقة المضخة الواحدة ـ( 8ويتكوف ايضًا مف مضختيف 90المجمع مسافة )
                                                           

 90/69/90618مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مجمع ماء االكراد عمي ساىي ابو الجيح بتاريخ  (6)
 . 32/23/3122يقاتهح شخصٍح يع يسؤول يجًع ياء راجً جالب عهً ساهً تتارٌخ  (3)
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الدفع المتكونة مف حوض لمترسيب واحد و يتمثؿ بوحدة التصفية ف/ساعة( 8اما القسـ الثاني 3ـ900)
( 9وحوض لتجميع الماء الصافي وىو حوض مربع الشكؿ مف النوع المغمؽ مع وجود فالتر عددىا )

لمجمع بمنظومتيف االولى لمتصفية )احواض الشب( ـ( يعمؿ ا9اسطوانية مغمقة قطر الفمتر الواحد )
كبريتات االلمنيوـ كما ويحتوي المجمع عمى حوضيف لمشب 8اما المنظومة الثانية فيي لمتعقيـ )الكمور( اذ 

/ساعة( 8الية 3ـ900اف المجمع يستخدـ غاز الكمور ومضختيف لمدفع تعمؿ بالتناوب وطاقة المضخة )
,عدد  عة السادسة مساءً مف الساعة السادسة صباحًا حتى السا تبدأ ليوـ(ساعة با69العمؿ في المجمع )

 8(6)(عماؿ9العامميف في المجمع )
 مجمع ماء ام عشرين : -7
ـ( بطاقة تصميمية 9001كـ( انشئ عاـ )9جنوب مدينة الديوانية ب)يقع المجمع في قرية اـ عشريف  
( بنسبة )3ـ100/ساعة( اي ما يعادؿ )3ـ00) %( مف المجموع الكمي إلنتاج ماء مجمعات 683/باليـو

(نسمة يصؿ 6900الديوانية 8ويخدـ سكاف قرية اـ عشريف البالغ عددىـ ) شطيعتمد في تغذيتو عمى 
المجمع يقسـ الى قسميف االوؿ يتمثؿ بوحدة السحب المتكونة مف المأخذ  لتر/يوـ(900نصيب الفرد )

(مضخة تعمؿ بطاقة 9ـ( بمغ عدد المضخات )90ومضخات السحب التي تبعد عف المجمع مسافة )
/ساعة( 8اما القسـ الثاني متمثؿ بوحدة التصفية والدفع والتي تتكوف مف حوض لمترسيب وحوض 3ـ00)

اسطوانية الشكؿ مف النوع المغمؽ قطر الفمتر متر واحد وارتفاعو متريف يعمؿ (9لمتجميع وفالتر عدد)
المجمع بمنظومتيف االولى لمتصفية )احواض الشب( اذ يضـ المجمع حوض واحد ومنظومة لمتعقيـ 

(ساعة باليوـ يبدأ 69الية العمؿ فيو لمدة ) (عماؿ83عدد العامميف في المجمع ))احواض الكمور( البودرة 
 8(9)ساعة السادسة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءاً مف ال

 
 مجمع ماء حي الوحدة : -8
ـ( وبطاقة تصميمية 9001ىذا المجمع في حي الوحدة احد احياء المدينة انشئ عاـ )يقع  
%( مف المجموع الكمي إلنتاج ماء المجمعات 289بنسبة )و /يوـ( 3ـ9900ما يعادؿ ) أي/ساعة(3ـ900)

مف سكاف حي  اً الديوانية في تغذيتو بشكؿ مباشر 8ويخدـ ىذا المجمع جزء شط8يعتمد المجمع عمى 
                                                           

 69/69/90618مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مجمع ماء اـ طباشي زينب ديواف عبد بتاريخ  (6)

 69/69/90618خ بتاريمقابمة شخصية مع مسؤوؿ مجمع ماء اـ عشريف عمي ساىي ابو الجيج  (9)
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لتر/يوـ( 190(نسمة ووصؿ نصيب الفرد )3000الوحدة اذ بمغ عدد السكاف المخدوميف مف ىذا المجمع )
تمثؿ بوحدة السحب المتكونة مف المأخذ ومضختيف لمسحب تعمؿ 8يقسـ المجمع الى قسميف االوؿ م

/ساعة( 8اما القسـ الثاني متمثؿ بوحدة التصفية التي تتكوف مف حوضيف حوض لمترسيب 3ـ900بطاقة )
وحوض لمتجميع وثالثة فالتر مغمقة اسطوانية الشكؿ يعمؿ المجمع وفؽ منظومتيف االولى لمتصفية 

حوض والمنظومة الثانية فيي لمتعقيـ التي تستخدـ فييا غاز الكمور أ( 9) )احواض الشب( البالغ عددىا
ويضـ المجمع مضختيف لمدفع مع مولدتيف واحدة لمسحب والثانية لمدفع 8أقيـ المجمع عمى مساحة 

لية العمؿ في المجمع وآ8 اً (موظف63يحتوي عمى غرفة لإلدارييف والعامميف البالغ عددىـ ) (متر9000)
 8(6)صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً  باليـو مف الساعة السادسةساعة  (69)
 
 مجمعات ماء االسكان : -9
ـ( بطاقة 9002ت عاـ )الديوانية انشأ( مجمعات منتجة لممياه الصالحة لمشرب تقع جنوب مدينة 1)وىي  
%( 9982)ف ىذه المجمعات تنتج ما نسبتو /يوـ( أي أ3ـ69900كؿ مجمع ما يعادؿ )/ساعة( ل3ـ900)

الديوانية بشكؿ  شطالمجموع الكمي إلنتاج ماء المجمعات في الديوانية 8وتعتمد في تغذيتيا عمى  مف
يخدـ المشروع اربعة احياء سكنية ىي )الثقميف والغدير واالمير والموظفيف( البالغ عدد سكانيا و مباشر 8

(019(نسمة وصؿ نصيب الفرد فييا )90904) مجموع المجمعات فييا  ثالث مجمعات مفو 8 لتر/يـو
ف لمشب فالتر ومضختيف لمسحب وحوضي (3لمترسيب وحوض لمتجميع مع ) احواض حوضاف (3)

(يـو يعمؿ بمنظومتيف االولى لمتصفية والثانية لمتعقيـ 60القنينة الواحدة لمدة ) وقناني لغاز الكمور تستعمؿ
انتي ىمر( 8اما المجمعات مضخات لمدفع لكؿ مجمع مضختيف مع مانعة الصدمة ) (1كما يضـ )

فالتر ومضختيف  (9لمترسيب وواحد لتجميع الماء الصافي مع ) (9احواض ) (3الثالث االخرى فييا )
غ عدد العامميف في المجمعات (يوـ 8بم60لمسحب وحوضيف لمشب وقنينتيف لغاز الكمور تستخدـ لمدة )

(ساعة في اليوـ مف الساعة السادسة صباحًا حتى 69واف الية العمؿ في المجمع ) (عامالً 60) الست
 (9)السادسة مساءًا8

 
                                                           

 69/69/90618حي الوحدة قاسـ حسيف كريـ بتاريخ  مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مجمع ماء (6)

 63/69/90618ماء االسكاف مرواف فالح ميدي بتاريخ  اتمقابمة شخصية مع مسؤوؿ مجمع (9)
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 مجمع ماء المناصير : -11
ـ( بطاقة تصميمية 9003كـ( انشئ عاـ )3في قرية المناصير جنوب مدينة الديوانية ب)يقع المجمع  
( اي بنسبة )3ـ100/ساعة( اي ما يعادؿ )3ـ00) %( مف المجموع الكمي إلنتاج المجمعات 683/يـو

(نسمة بمغ نصيب 300الديوانية ويخدـ سكاف القرية البالغ عددىـ ) شط8يعتمد المجمع في تغذيتو عمى 
لتر/يوـ( يقسـ المجمع الى قسميف القسـ االوؿ متمثؿ بوحدة السحب ,المتكونة مف 6100د فييا )الفر 

متمثؿ بوحدة التصفية ف(متر ومضختيف لمسحب اما القسـ الثاني 30المأخذ الذي يبعد عف المجمع )
المغمؽ فالتر اسطوانية مف النوع (3المتكونة مف حوض الترسيب وحوض لتجميع الماء الصافي مع )

( مادة الشب والثانية لمتعقيـ بمنظومتيف االولى لمتصفية يستعمؿ يعمؿ المجمع و  فييا )كبريتات االلمنيـو
اما ساعات  غ عدد العامميف في المجمع عامميفبم ع وقدالتي تستخدـ فييا غاز الكمور مع مضختيف لمدف

 8(6)التشغيؿ فأنيا تبدأ مف السادسة صباحًا حتى السادسة مساءاً 
 

 مجمع ماء الشبانات : -11
ـ( ليغطي حاجة سكاف 9003كـ( انشئ عاـ )9يقع المجمع في قرية الشبانات جنوب مدينة الديوانية ب) 

%( مف 683بنسبة ) (/يـو3ـ100/ساعة( اي ما يعادؿ )3ـ00القرية مف المياه الصالحة لمشرب بطاقة )
الديوانية في تغذيتو بشكؿ رئيسي 8ويخدـ  شطالمجموع الكمي إلنتاج ماء المجمعات 8يعتمد المجمع عمى 

( 8يقسـ المجمع الى 900وبمغ نصيب الفرد )(نسمة  6900المجمع سكاف القرية البالغ عددىـ ) لتر/يـو
قسميف االوؿ يتمثؿ بوحدة السحب المتكونة مف المأخذ الذي ينقؿ الماء الخاـ يبعد عف المجمع بمسافة 

متمثؿ بوحدة التصفية المتكونة مف حوض لمترسيب فالثاني ما القسـ أ ـ( مع مضختيف لمسحب00)
(فالتر اسطوانية مف النوع المغمؽ 8يعمؿ المجمع بمنظومتيف االولى 3وحوض لتجميع الماء الصافي مع )

لمتصفية والتي تستخدـ فييا كبريتات االلمنيوـ )الشب( اما المنظومة الثانية فيي لمتعقيـ يستخدـ المجمع 
والية  ف(عامال9التعقيـ مع مضختيف لمدفع ومولدة واحدة 8عدد العامميف في المجمع )غاز الكمور في 

 8(9)صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً العمؿ في المجمع مف الساعة السادسة 
 

                                                           
(2)

 60/69/90618ماء المناصير عمي ساىي ابوالجيج بتاريخ  مسؤوؿ مجمع مقابمة شخصية مع 

 69/69/90618مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مجمع ماء الشبانات عمي ساىي ابو الجيج بتاريخ  (9)
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 مجمع ماء العمارات السكنية : -12
ـ( 9069عاـ ) جمعات ماء االسكاف في الديوانية انشئ المجمعيقع ىذا المجمع في حي الثقميف ضمف م

( بنسبة 3ـ9900/ساعة( ما يعادؿ )3ـ900حة لمشرب 8بطاقة )اللسد حاجة السكاف مف المياه الص /يـو
%( مف المجموع الكمي إلنتاج المجمعات 8يخدـ ىذا المجمع سكاف العمارات السكنية البالغ عددىـ 289)
( 8يعتمد المجمع في تغذ100(نسمة بمغ نصيب الفرد فييا)3900) الديوانية بشكؿ  شطتو عمى يلتر/يـو

8ويقسـ الى قسميف االوؿ يتمثؿ بوحدة السحب المتكونة مف المأخذ الذي ينقؿ الماء الخاـ ويبعد مباشر 
ـ( ومضختيف لمسحب 8اما القسـ الثاني تمثؿ بوحدة التصفية المتكونة مف 900عف المجمع مسافة )

اسطوانية الشكؿ مف النوع المغمؽ فمتر  (9حوضيف حوض لمترسيب وحوض لتجميع الماء الصافي مع )
فييا كبريتات االلمنيوـ )مادة الشب( اذ  ومتيف االولى لمتصفية التي تستعمؿيعمؿ المجمع وفؽ منظو 

غاز الكمور 8ويضـ المجمع مانعة  يحتوي المجمع حوضيف لمشب والمنظومة الثانية لمتعقيـ ويستخدـ فييا
مف الساعة يبدأ باليوـ  ساعة (69) العمؿ في المجمع لية مة )انتي ىمر( مع مضختيف لمدفع 8ادلمص

 8(6)صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً السادسة 
 

 مجمع ماء االنصـــــــــــــــــــــــــــــــاف : -13
نشئ عاـ وأيقع ىذا المجمع في حي الثقميف ضمف مجمعات ماء االسكاف جنوب مدينة الديوانية  
/ساعة( اي ما 3ـ900ـ( ليغطي حاجة سكاف القرية مف المياه الصالحة لمشرب بطاقة تصميمية )9069)

( بنسبة )3ـ3000يعادؿ ) %( مف المجموع الكمي إلنتاج ماء المجمعات 8يخدـ ىذا المجمع 483/يـو
(130(نسمة بمغ نصيب الفرد فييا )3000سكاف قرية االنصاؼ البالغ عددىـ ) 8يعتمد المجمع  لتر/يـو

الديوانية بشكؿ مباشر 8ويقسـ الى قسميف االوؿ متمثؿ )بوحدة السحب( المتكونة مف  شطفي تغذيتو عمى 
المأخذ مع مضختيف لمسحب 8والقسـ الثاني متمثؿ )بوحدة التصفية( المتكونة مف حوضيف حوض 

وع المغمؽ يعمؿ المجمع (فالتر اسطوانية الشكؿ مف الن3لمترسيب وحوض لتجميع الماء الصافي مع )
مع عمى فييا كبريتات االلمنيوـ )مادة الشب( اذ يحتوي المج ومتيف االولى لمتصفية التي تستعمؿوفؽ منظ

8اما المنظومة الثانية فيي لمتعقيـ يستخدـ فييا غاز الكمور اذ يضـ (لتر 9000)حوض لمشب سعتو 
مضختيف لمدفع طاقة المضخة الواحدة  (قناني تستخدـ القنينة الواحدة لمدة شير 8مع3المجمع )

                                                           
 96/69/90618مقابمة شخصية مع مسؤوؿ مجمع ماء العمارات السكنية مرواف فالح ميدي بتاريخ  (6)
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(ساعة باليـو تبدأ مف الساعة 69/ساعة( ومانعة الصدمة )انتي ىمر( الية العمؿ يعمؿ المجمع )3ـ900)
 8(6)السادسة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءاً 

 
 -مشرب في مدينة الديوانية :لالصالحة مياه الأنظمة شبكات توزيع  –رابعًا 

الديوانية بشبكة انابيب واسعة ومعقدة لنقؿ المياه الصالحة لمشرب بمغ مجموع اطواليا ترتبط مدينة 
( وىي تعتمد عمى نظاـ الضخ المباشر الذي يعرؼ بالدفع 39ـ( 8جدوؿ )9060ـ( لعاـ )6996000)

مضخات الميكانيكي اعتمادًا كميًا في توزيع مياه الشرب الى شبكات االنابيب ويستخدـ في ىذه العممية 
كيربائية تعمؿ عمى دفع المياه المعالجة في المشاريع مباشرًة الى انظمة شبكة االنابيب الى المستيمكيف 

ظمة ال يسمح باي بعد اتماـ عممية التعقيـ النيائي داخؿ خزانات التجميع االرضية وىذا النوع مف االن
 الماء المسحوب مف الشبكة8 تصريؼ لمماء سوى

 (39جدوؿ )
 وأقطارىا وسنة تأسيسيا شبكة االنابيب الناقمة لممياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية واؿمجموع اط

 9061لعاـ 
 القطر) ممم( )م( طولال سنة التأسيس

6420  020000 660 
6430  620000 990 
6430 690000 900 
6440 4000 900 
6440 69000 000 
6440 620000 610 
6440 40000 300 
6440 30000                 300 
 2295 1241111 المجموع

ة المصدر : مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى :وزارة البمديات واالشغاؿ العامة ,مديرية ماء الديوانية ,شعبة التخطيط والمتابع
  9061,بيانات غير منشورة لعاـ 

 

                                                           
 96/69/90618مجمع ماء االنصاؼ مرواف فالح ميدي بتاريخ  مقابمة شخصية مع مسؤوؿ (6)
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 -:(1)يعاني نظام الضخ المباشر لمماء جممة من العيوب اهمها -
 عند حدوث توقؼ في مشاريع انتاج الماء ألي سبب او عطؿ يؤدي الى توقؼ نظاـ شبكة التوزيع -6
 بالكامؿ8 
يحتاج ىذا النوع مف أنظمة نقؿ الماء الى احداث موازنة في الضغط عف طريؽ تنصيب مضخات  -9

 بر مف الطاقة8تعمؿ عمى رفع مستوى ضخ الماء لتسييؿ عممية امداد المياه مما يتطمب استيالؾ قدر أك
 في توزيع المياه8 ظاـ الضخ المباشر دوف تخزيف يعد مف انظمة التوزيع غير المرغوب فييااف ن -3
 
 يفضل استخدام نظام التوزيع بالضخ من خزانات الماء لألسباب االتية : -
فييا كميات تعمؿ خزانات التوزيع االرضية عمى موازنة امداد الماء خالؿ ساعات الذروة التي تزداد  -6

 استيالؾ المياه 8
تعمؿ عمى تأميف مخزوف مف المياه يفي باألغراض الالزمة عند حدوث اي طارئ او عطؿ يؤدي الى  -9

 توقؼ مشاريع االنتاج 8
تنظيـ عمؿ مضخات الدفع وجعميا تعمؿ بشكؿ منتظـ خالؿ ساعات اليـو مما يؤدي الى اطالة  -3

 عمرىا العممي 8
ات توزيع المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية فأنيا تتكوف مف انابيب مختمفة شبكاما بالنسبة إلى 

ىي مجموعة مف االنابيب التي تقوـ بنقؿ االحجاـ واالنواع وتحتوي عمى صمامات محكمة والشبكة 
د وتوزيع المياه عمى االحياء وتصاميـ الشبكات المختمفة منيا ما يتقاطع مع بعضيا في نقاط تسمى العق

تشكؿ حمقات مغمقة او مفتوحة يدخؿ الماء الى الشبكة عف طريؽ تمؾ العقد والتي تسمى )بعقد التجييز( و 
وىي غالبًا ما تكوف محطات الضخ 8اذ اف شبكات توزيع المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية تقسـ 

 الى نوعيف وىما كاالتي :
 

 -الشبكات المفتوحة )الشجرية( : -1
ب رئيسة تتفرع منيا انابيب فرعية تتناقص اقطارىا كمما ابتعدنا وتتمثؿ بأنابي بنظاـ النيايات الميتةتعرؼ  

عف االنبوب الرئيسي تمتد في شوارع المدينة وىذا النوع مف الشبكات ال يشكؿ حمقة مغمقة بحيث تكوف 
                                                           

مقابمة شخصية مع الميندسة حناف قادر ميدي مسؤولة شعبة التخطيط والمتابعة في مديرية ماء الديوانية بتاريخ  (6)
93/69/9061 
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يا منيا قمة تكاليؼ انشائ عدة مميزاتاالنابيب النيائية غير متصمة ببعضيا 8وليذا النوع مف الشبكات 
وبساطة تصميميا مما يسيؿ عممية توزيع المياه خالليا اما عيوبيا فتتمثؿ بركود المياه مما يؤدي الى 

عند  فييا   المياه  تدفؽ  توقؼ ئحة غير المستساغيف لممياه 8وتجمع الرواسب فضاًل عف الطعـ والرا
 المنطقة حرماف الى  اي كسر في اجزاء الشبكة مما يتطمب عممية االصالح والصيانة وىذا يؤدي حدوث
 وىذا النوع مف الشبكات ىو السائد في مدينة الديوانية حاليًا 88(6)بالكامؿ

 
 -الشبكات المغمقة )الحمقية( : -2
حمقات ة مشكمة فيما بينيا بالمدينة وتخترؽ شوارعيا الرئيس تتكوف ىذه الشبكات مف انابيب رئيسية تحيط 

مغمقة تتشعب عف ىذه االنابيب انابيب فرعية تمتد في شوارع االحياء السكنية مكونة حمقات مغمقة ,يتميز 
ىذا النوع مف الشبكات عف الشجرية بأنو اعمى كمفة لكنو اكثر امنًا 8ألنيا توفر اضمف الطرائؽ ألمداد 

المياه دوف توقؼ عند حدوث اي عطؿ الف المياه في ىذه الشبكات يمكف اف تصؿ مف اتجاىات المدينة ب
ومف الطبيعي تنوع الشبكات الناقمة (9)مختمفة فضاًل عف عدـ ركود المياه داخؿ االنابيب في شبكة التوزيع

 لممياه الصالحة لمشرب داخؿ اي مدينة ومنيا مدينة الديوانية8
 
 
 
 
 

                                                           
)دراسة في جغرافية الخدمات(,  احمد صالح عبداهلل كنعاف الجبوري ,تجييز ماء التسرب باألنابيب لسكاف محافظة نينوى (6)

 8 630-639ـ ,ص9001اطروحة دكتوراه ,مقدمة الى كمية التربية ,جامعة الموصؿ ,
مرواف عبداهلل حمد سييؿ السامرائي ,تقويـ كفاءة انتاج وتجييز ماء الشرب في قضاء سامراء )دراسة في جغرافية  (9)

 198ـ ,ص9066التربية ,جامعة تكريت , الخدمات( ,رسالة ماجستير )غ8 ـ( ,مقدمة الى كمية 



 الفصل الثالث.انتاج المياه الصالحة للشرب وانماط استهالكها ومصادر تلوثها في مدينة الديوانية

929 

 

 المبحث الثالث

 أنماط استهالك المياه الصالحة للشرب في مدينة الديىانية

يعد توفير المياه الصالحة لمشرب من الخدمات االساسية في المناطق الحضرية لمختمف اشكال 
االستعماالت المنزلية والصناعية والتجارية والمنافع العامة والدوائر الحكومية .تحتل المياه اىمية كبيرة في 

 ضري وديمومتو ونمو أشكالويمكن من غيرىا استمرار النشاط الححياة المدن ألنيا اساس الحياة والتي ال 
 وتقسم استعماالت المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية الى ما يمي :

   -المنسلي : عمالاه الصالحة للشرب وفقاً لالستنمط استهالك المي -1

تستعمل المياه في المنزل ألغراض الشرب والطبخ وغسيل االواني والمالبس واالستحمام واالستعماالت  
المنزلية االخرى كسقي الحدائق وغسيل السيارات وغيرىا وىذه جميعيا تسمى باالستعماالت المنزلية .فقد 

من مجموع اعداد المشتركين  %(83.8ب) تقدر نسبتيم اً (مشترك43734بمغ عدد المشتركين الساكنين )
المنزلي من شخص الحاصمين عمى مياه صالحة لمشرب في مدينة الديوانية .اذ يختمف نمط االستيالك 

اال ان الماء ناخية عمى مختمف انواع استيالكات الى اخر ومن فصل الى اخر ,اذ تؤثر الظروف الم
تحسسًا ىو االستيالك المنزلي فالمناطق التي تكون فييا درجات الحرارة معتدلة عمى مدار السنة ال اكثرىا 

طق التي ترتفع فييا درجات الحرارة يكون تتفاوت فييا معدالت استيالك المياه بشكل كبير بينما المنا
التفاوت في معدالت استيالك المياه  فييا  كبيرًا .اذ ان معدالت استيالك المياه تزداد صيفًا وتنخفض 

.بما ان مناخ مدينة الديوانية حار جاف صيفًا والذي تصل فيو درجة الحرارة العظمى الى (9)شتاءً 
لمياه يبمغ %( فان معدل استيالك ا26.9فيو الى اقل من ) ْم(في شير تموز وتنخفض الرطوبة44.3)

ب .اذ تكون كمية المياه المستيمكة في شير تموز ضعف كمية المياه المستيمكة ذروتو في شيري تموز وآ
دى الى زيادة كمية المياه ك الى ارتفاع درجات الحرارة مما أفي شير كانون الثاني ويعود سبب ذل

 شرب او االستحمام او ألغراض التبريد او لسقي الحدائق.المستيمكة سواء مياه ال
لتر/يوم( من المياه الصالحة لمشرب بينما بمغت حصة 454اذ تبمغ حصة الفرد في مدينة الديوانية )

( يوضح ذلك 33لتر/يوم( موزعة عمى مختمف االستعماالت المنزلية والجدول )344االستيالك المنزلي )
ي أعمى نسبة استيالك بين انواع استيالك المياه االخرى فقد بمغت .اذ احتل االستيالك المنزل

                                                           
(1)

خمٍس غازي خلف حسه المعمىري ,خذمح الماء الظافً فً مذن )الخالض وهثهة والسالم( فً محافظح دٌالى ,)دراسح فً جغرافٍح  
 .173,ص3112الخذماخ( ,رسالح ماجستٍر )غ .م( مقذمح الى كلٍح الترتٍح جامعح دٌالى ,
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ن غسيل المالبس حصل عمى اكبر نسبة من استيالك (أ33يظير من الجدول ) (4%(شكل )67النسبة)
الماء لالستحمام  %( يميو استعمال34تر/يوم( بنسبة )ل94المياه المخصصة لالستيالك المنزلي بمغت )

%( ثم استخدام الماء 96.67لتر/يوم( بنسبة )54%( ثم المرافق الصحية )28.33لتر/يوم( بنسبة )85)
لتر/يوم( اي بنسبة 35%( وسقي الحديقة وغسل السيارة )93.33بنسبة ) و لتر/يوم(44لمشرب والطبخ )

(99.67. )% 
 (33جدول)

 2496ة ونسبيا المئوية في مدينة الديوانية لعام كمية المياه المستيمكة لالستعماالت المنزلي
 النسبة % كمية المياه المستهمكة )لتر/يوم( االستعمال المنزلي
 93.33 44 الشرب والطبخ
 96.67 54 المرافق الصحية

 28.33 85 االستحمام
 34 94 غسيل المالبس

 99.67 35 سقي الحديقة وغسل السيارة
 944 344 المجموع

 .2496عمل الباحثة باالعتماد عمى :مديرية ماء الديوانية ,شعبة الواردات .بيانات غير منشورة لعام  المصدر: من

 (4الشكل )
 2496النسبة المئوية لكمية المياه المستيمكة لالستعماالت المنزلية في مدينة الديوانية لعام  

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  (33المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول )

13% 

17% 

28% 

30% 

12% 

 نسبة االستعماالت المنزلية

 %الشرب والطثخ

 %المرافق الظحٍح

 %االستحمام

 %غسل المالتس

 %سقً الحذٌقح وغسل السٍارج
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 -الصناعي والتجاري : عمالستاه الصالحة للشرب وفقاً لالنمط استهالك المي -2

يقصد بو المياه المستخدمة لألغراض الصناعية والتجارية ضمن المدينة اذ تعتبر المياه من العناصر  
االساسية لقيام الصناعة سواء كان استخداميا كمادة اولية )خام( او كمادة مساعدة .اذ تتنوع استخدامات 

خين او التبريد او لترطيب المياه لألغراض الصناعية حسب نوع المنتج منيا ما يستخدم لمغسيل او لمتس
من الصناعات كمعمل نسيج الديوانية  يا حيز  .ومدينة الديوانية تشغم(9)الجو او لعمميات الصبغ وغيرىا

ومعمل االطارات المذان يقعان في حي الثقمين جنوب مدينة الديوانية وىذان المعمالن يعتمدان عمى شبكة 
معمل سايمو الديوانية  فييما وحدات لتصفية المياه . و المياه الصالحة لمشرب بشكل اساسي اذ ال توجد

( Roالذي يقع في حي الكرار جنوب شرق مدينة الديوانية فضاًل عن وجود معامل لتصفية المياه االىمية )
موزعة عمى مختمف  االحياء السكنية .ىذه المعامل تعتمد عمى شبكة المياه  معمال (924البالغ عددىا )

صفية .اما بخصوص الجانب التجاري فأن مدينة الديوانية شيدت نموًا وتوسعًا عمرانيًا الصالحة لمشرب لمت
كبيرًا مع زيادة في اعداد السكان مما ادى الى زيادة في حجم الفعاليات التجارية بعد ان كانت مقتصرة 

ة كسوق العروبة عمى سوق المدينة الكبيرة اما االن فقد ازداد اتساع المناطق التجارية وظيور اسواق جديد
ق اخرى في حي الصدر الثانية وحي لنيضة واسوافي حي اجميغ  حي العروبة االولى وسوق أبيفي 

لحدادة ة والموالت والمخابز واالفران ومحالت التجارة وامحالت النجار عن افتتاح الكثير من  الوحدة فضالً 
الصناعي والتجاري في المدينة ة .اذ بمغ عدد المشتركين في القطاع في الشوارع العامة الرئيس

%( من مجموع اعداد المشتركين الحاصمين عمى مياه صالحة لمشرب 3.4بمغت نسبتيم ) اً (مشترك9893)
%( من 99)لتر/يوم( بنسبة 34فقد بمغت حصة االستيالك الصناعي والتجاري )في مدينة الديوانية .

 يوضح ذلك .( 5شكل )وال.(2)معدل االستيالك العام لممياه في المدينة
 

 

 -الحكىمي :عمال ه الصالحة للشرب وفقاً لالستنمط استهالك الميا -3

الدوائر الحكومية كالدوائر الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية  ا النمط استيالك المياه من يقصد بيذ 
الشوارع  لوغسوالدوائر التعميمية كرياض االطفال والمدارس والمعاىد والجامعات والقاعات العامة الصحية 

الحدائق العامة والنافورات ومطافئ الحريق واالماكن الدينية كالمساجد والحسينيات والدوائر  وسقي
                                                           

يوسف ىاشم جاسم , تأثير خدمات البنى التحتية عمى تطور المناطق السكنية في مدينة الناصرية ,رسالة ماجستير )غ  (9)
 . 52م ,ص2494.م( مقدمة الى معيد التخطيط الحضري واالقميمي ,جامعة بغداد ,

(3)
 مذٌرٌح ماء الذٌىاوٍح ,شعثح الىارداخ ,تٍاواخ غٍر مىشىرج. 
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.تشغل مدينة الديوانية حيزًا واسعًا من ىذه االستعماالت فقد بمغ عدد الدوائر الصحية (9)الحكومية االخرى
الرعاية الصحية االولية والمراكز الشعبية والمراكز متمثمة بالمستشفيات ومراكز  دائرة صحية (33)

االعدادية  –المتوسطة  –(دائرة تعميمية متمثمة برياض االطفال والمدارس )االبتدائية 272التخصيصية و)
بالحدائق العامة والمتنزىات والمراكز الثقافية  ( مركزًا ترفيييًا متمثالً 77والمينية( والمعاىد والجامعات و)

عية وساحات االلعاب الرياضية اما االماكن الدينية المتمثمة بالمساجد والحسينيات فبمغ عددىا واالجتما
بمغت نسبتيم و مشترك  (488.كما بمغ عدد المشتركين في القطاع الحكومي )(2)(مراقد دينية5(جامعًا )69)
 ك ىذا القطاعاستيالكمية  وبمغ لمشرب  %( من مجموع المشتركين الحاصمين  عمى مياه صالحة4.93)
 (يوضح ذلك 5الشكل )و .(3)%( من مجموع االستيالك العام لممياه في المدينة7)بنسبة  لتر /يوم(54)
 
 -غير القانىني )المتجاوزين( :عمال ه الصالحة للشرب وفقاً لالستنمط استهالك الميا -4

يقصد بو استيالك المياه الصالحة لمشرب بشكل غير قانوني من خالل التجاوز عمى شبكة االنابيب  
المساكن العشوائية  ن المياه فقد يكون التجاوز منالناقمة لممياه .اذ تختمف اشكال التجاوز حسب الحاجة م

( .فقد Roمية )اه االىيارات او محطات تصفية المياو المحالت التجارية او كراجات غسيل وتشحيم الس
( بنسبة 6929بمغ عدد المتجاوزين عمى منظومة شبكة المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية )

من الحاصمين عمى مياه صالحة لمشرب بدون اشتراك قانوني .بمغ عدد المتجاوزين عمى  (4)%(99.75)
موزعة عمى مختمف مناطق السكن  اً (متجاوز 4273شبكة المياه الصالحة لمشرب من المساكن العشوائية )

.اذ تعاني المناطق العشوائية من صعوبة الحصول عمى الخدمات العامة ومنيا  (34العشوائي جدول )
ة الناقمة ريق التجاوز عمى االنابيب الرئيسخدمة المياه الصالحة لمشرب لذا فأنيا تحصل عمييا عن ط

ياء السكنية مما يؤدي الى انخفاض كمية المياه الواصمة لممياه او عمى شبكة توزيع المياه الداخمية لألح

                                                           
تقويم اداء خدمة تجييز ماء االسالة )منطقة الدراسة مناطق مختارة في مدينة بغداد ( ,اطروحة كريم حسن عموان ,  (9)

 . 39م , ص2492دكتوراه مقدمة الى معيد التخطيط الحضري واالقميمي , جامعة بغداد , 
وتوقعاتيا المستقبمية , رافد موسى عبد حسون العامري , المالئمة المكانية لمخدمات المجتمعية في مدينة الديوانية  (2)

 .64-59م ,ص2494اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجمس كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة ,

 .2496مديرية ماء الديوانية ,شعبة الواردات ,بيانات غير منشورة لعام  (3)

 المصدر نفسو . (4)
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( نالحظ ان المساكن 34من خالل المعطيات الرقمية لمجدول )ف . (9)الى االحياء السكنية المتجاوز عمييا
(مسكن .حصل تجمع 4273العشوائية المتجاوزة عمى شبكة توزيع المياه الصالحة لمشرب بمغ عددىا )

(مسكنًا بنسبة 752عمى اكبر عدد من المساكن العشوائية اذ بمغ عددىا ) (248صوب الشامية محمة )
%( ثم 95.29(مسكنًا بنسبة )654( بمغ عددىا مساكنيا )999%( يمييا تجمع الفرات محمة )97.6)

تمتيا التجمعات االخرى بأعداد ونسب أقل اذ حصل تجمع حي النيضة عمى أقل عدد من المساكن 
%( من مجموع المساكن العشوائية المتجاوزة عمى شبكة 4.59(مسكن بنسبة )22العشوائية بمغ عددىا )

فيي  اً تجاوز  (9856)اما التجاوزات االخرى الذي بمغ عددىا  المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية.
موزعة عمى محطات غسيل وتشحيم السيارات المنتشرة في بعض االحياء السكنية كالحي الثقافي وحي 

وحي العراق وحي الصادق االولى والحي الصناعي وحي الجزائر وحي الحضارة .فضاًل عن  النيضة
معامل البموك الواقعة ضمن االحياء السكنية كحي الضباط والحوراء والصدر االولى والزراعيين والعصري 

ية في مدينة ( المنتشرة في جميع االحياء السكنRoوالفرات والشرطة .كذلك محطات تصفية المياه االىمية )
الديوانية ومعظميا متجاوزة عمى شبكة االنابيب الرئيسة الناقمة لممياه الصالحة لمشرب اذ تستيمك ىذه 
المحطات كميات كبيرة من المياه .فضاًل عن المحالت التجارية وبحيرات االسماك وغيرىا من اشكال 

معدل االستيالك العام لممياه %( من 95نسبة )ب و لتر/يوم(74كمية استيالكيم )التجاوز .بمغت 
 ( يوضح ذلك .5شكل )الالصالحة لمشرب في مدينة الديوانية  و 

ممساكن العشوائية المتجاوزة عمى شبكة المياه الصالحة لمشرب حسب اعداد النسب المئوية ل( 34جدول )
 2496االحياء والمحالت السكنية في مدينة الديوانية لعام 

 ساكنعدد الم التجمعات العشوائية
 العشوائية 

 النسبة%
 رقم المحمة  اسم الحي 

 97.6 752 248 صوب الشامية 
 95.29 654 999 الفرات

 9.48 388 994 الصدر االولى
 8194 348 992 الحضارة

 7.77 332 546 الصادق االولى
                                                           

السماوة والمشكالت الناجمة عنيا ,مجمة القادسية لمعموم رعد عبدالحسين الغريباوي , ظاىرة السكن العشوائي في مدينة  (9)
 .983,ص 2492(,3( ,العدد )95االنسانية , المجمد )
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 5.78 247 399 الزراعيين 
 5.48 234 994 الحضارة
 3.93 968 949 الفرات
 3172 959 948 الحوراء
 3.39 945 597 الثقمين
 2.79 999 543 الوفاء 
 2.53 948 596 الغدير
 2.39 942 3 الكرار
 2.46 88 394 الوحدة
 9.92 82 346 الكرامة
 9.92 82 947 الفرات

 9.69 72 943 العروبة الثانية
 9.47 63 296 الحكيم
 9.9 47 294 التراث

 4.96 49 349 الجمعية
 4.56 24 347 الشرقيالجمهوري 

 4.59 22 545 النهضة 
 944 4273 المجموع 

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى :احسان فيصل الحمزاوي ,التنمية البشرية ودورىا في الحد من ظاىرة السكن 
 . 949م ,ص2494العشوائي في مدينة الديوانية , رسالة ماجستير ,مقدمة الى كمية اآلداب ,جامعة القادسية ,

 2496لديوانية لعام انماط استيالك المياه الصالحة لمشرب في مدينة ا (5شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

67% 

15% 

11% 
7% 

 %استهالك مىسلً 

 استهالك غٍر قاوىوً

 %استهالط طىاعً وتجاري

 %استهالك حكىمً

 .2496المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى مديرية ماء الديوانية ,شعبة الواردات ,بيانات غير منشورة لعام 



 انفصم انرابع

اخلطط ادلستقبهيت إلنتاج ادلياه انصاحلت نهشرب 
 0202عاو واستهالكها يف يدينت انديىانيت نغايت 

 

 ادلبحث االول 

 تقىيى كفاءة ادلياه انصاحلت نهشرب يف يدينت انديىانيت  

 

 ادلبحث انثاني 

ادلستقبهيت ين ادلياه تىقعاث منى انسكان واحتياجاتهى 
 0202نغايت عاو انصاحلت نهشرب 
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 المبحث االول 

 تقويم كفاءة المياه الصالحت للشرب في مدينت الديوانيت 

عد المياه من الموارد الطبيعية الميمة والمؤثرة في مختمف االنشطة البشرية لذا فأنيا تمقى اىتمامًا كبيرًا ت
البشري  في مقدمتيا االستعمال الجغرافية لتأثيرىا المباشر عمى العديد من النشاطات التيفي الدراسات 

االنسان انفقت  ىا وألىمية مياه الشرب الستعماالتألغراض الشرب والطبخ واالستحمام والغسيل وغير 
السكان في  كبيرة لتوفيرىا لممستيمكين بأفضل الطرق وأقل االسعار ولكن مع ذلك يعاني اً الدولة مبالغ

مدينة الديوانية من مشاكل عديدة منيا نوعية المياه وكميتيا ونسب تموثيا .لذا البد من دراسة تقويم كفاءة 
 :لتي تقسم الى ثالثة اقسام وىي كاآلتيوا المياه الصالحة لمشرب

 -:الصالحت للشرب الكفاءة النوعـيت للمياه  –اوالً 

 وانية مع المواصفات القياسية لييأةالمياه الصالحة لمشرب المنتجة في مشاريع ماء الدي يقصد بيا مقارنة 
( .ومعرفة فيما اذا كانت ىذه المواصفات ضمن الحدود WHOالبيئة العراقية ومنظمة الصحة العالمية )

لمياه الصالحة المسموح بيا ام ال .اذ تم اصدار اول دليل عالمي يوضح المعايير المتعمقة بنوعية وجودة ا
م( لتكون 1711و 1791م( ثم اجريت تعديالت عمى ىذه المعايير في العامي )1791لمشرب عام )

 .(1)وزيادتيا المموثات البيئية ثر دقة وشدة وذلك بعد ظيوالمعايير اك
ففي لية عمل مشاريع التصفية التي تختمف تبعًا لنوعية مصدر المياه الخام والكفاءة النوعية متوقفة عمى آ

العراق عامة ومدينة الديوانية خاصة تكون مشاريع الماء مجيزة لتصفية مياه االنيار من خالل معالجتيا 
لألطيان والشوائب والعوالق واالحياء الصغيرة والطحالب وغيرىا فضاًل عن معالجة وتعقيم المياه من 

متوافقة مع المواصفات العراقية البكتريا والفيروسات لمحصول عمى مياه صالحة لمشرب وذات نوعية جيدة و 
( ومن خالل دراسة خصائص المياه الصالحة لمشرب نجد ان WHOومواصفات منظمة الصحة العالمية )

البيئة العراقية ومنظمة الصحة  ن الحدود المسموح بيا من قبل ىيأةجميع ىذه الخصائص ىي ضم
( اال ان معظم سكان مدينة الديوانية يشكون من عدم جود نوعية جيدة لممياه الواصمة الى WHOالعالمية )

مساكنيم ويعود سبب ذلك الى قدم شبكات نقل وتوزيع المياه الصالحة لمشرب اذ ان شبكة االنابيب قديمة 
                                                           

(1)WHO .Acompen dium of drinking .water quality standards Regional center for 
Environment al Health Activities ,CEHA ,2006.                                                           
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والتي تساعد  ىين القابمة لمتأكلالتأكسد منيا انابيب االسبست واآلكل و ومصنوعة من مواد قابمة لمتآ
فضاًل عن المياه المجيزة  جدرانيا الداخمية عمى تكوين تكمسات وترسبات تعمل عمى تغير طعم ولون

ان  ىذه  االنابيب ال  تمتمك  الصفات الفيزيائية والكيميائية المتواجدة في االنابيب   الرائحة  الكريية , و
جدرانيا الداخمية مما يزيد من نسبة الطعم والرائحة الحديثة اذ توفر بيئة مناسبة لنمو البكتريا عمى اسطح 

( يوضح درجة رضا السكان عن نوعية المياه المجيزة من شبكة المياه 53الغير مرغوب بيا .والجدول )
( ان نسب رضا السكان عن نوعية المياه الواصمة الييم عبر شبكة المياه عمى 53.يظير من الجدول )

%( مقبولة 1..5%( بدرجة جيدة و)11.1تساوي صفرًا ونسبة ) مستوى المدينة بدرجة جيدة جداً 
%( بدرجة ضعيفة جدًا .اذ احتل تقدير مقبول وضعيف اعمى ..11%( بدرجة ضعيفة و )51.1و)
%( من 7.1.لصالحة لمشرب المجيزة من الشبكة مشكمة )انسب في درجة الرضا عن نوعية المياه ال

ان اىم عامل يؤثر عمى نوعية المياه الصالحة لمشرب ىو المجموع الكمي لمنسب .ويمكن ان نالحظ 
مقدار التموث سواء كان قبل المعالجة والمتمثل بالتموث الحضري والصناعي والزراعي او التموث بعد 
المعالجة والمتمثل بشبكات النقل والتوزيع وما تعانيو من اضرار ناتجة عن قدم االنابيب وتيالكيا التي 

 ية المياه داخل انابيب الشبكة .تعمل عمى رداءة نوع
 (53جدول )

 .111في مدينة الديوانية  درجة رضا السكان عن نوعية المياه الصالحة لمشرب المجيزة من شبكة المياه
 النسبة % العدد الدرجة

 - صفر جيدة جداً 
 2121 38 جيدة
 8.23 152 مقبولة
 8123 112 ضعيفة

 .232 211 ضعيفة جداً 
 %222 32. المجموع

 .المصدر :استمارة االستبيان المحور الرابع السؤال االول 
 

 -الكفاءة الكميــــــــــــت للمياه : –ثانياً 

ويقصد بيا امكانية مشاريع انتاج المياه الصالحة لمشرب من تمبية او تغطية جميع احتياجات سكان 
المدينة عمى اختالف نشاطاتيم سواء كانت المنزلية او الصناعية او التجارية او المرافق العامة .يمكن 
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لمشرب والتي تختمف تبعًا  معرفة كفاءة كمية انتاج المياه عن طريق تقدير حاجة الفرد من المياه الصالحة
ريفية .والكفاءة الكمية إلنتاج المياه   عيش فييا سواء كانت بيئة حضرية ام صناعية املطبيعة البيئة التي ي

كبيرة من اجل الوصول الى ادق النتائج ومعرفة الحجم  اً الصالحة  لمشرب  ىي  عممية فنية تتطمب جيود
.اي معرفة النسبة بين كمية المياه (1)الطمب الحالي لمسكان عمى  اشباع حجمقدرتو و الحقيقي لإلنتاج 

المنتجة داخل مشاريع االنتاج وكمية المياه المستيمكة من قبل السكان ومعرفة ما اذا كانت قادرة عمى سد 
وسائل لقياس كفاءة كمية االنتاج  ذروة ام ال . لذا البد من استعمالالحاجة عمى مدار اليوم وفي اوقات ال

متعرف عن حقائق موقفيا االنتاجي عن طريق المعدالت او المؤشرات التي تستعين بيا وحدات االنتاج ل
نتيجة لتفاعل عمميات االداء المختمفة التي انجزتيا عناصر العممية االنتاجية في اطار االمكانيات المتاحة 

 1113-1119- 1111لمشاريع المياه في مدينة الديوانية لألعوام ) ليا .والستخراج كفاءة كمية االنتاج
المياه المنتجة في مشاريع انتاج المياه الصالحة لمشراب في المدينة بعد استخراج  (البد من تقسيم مجموع

(نسمة 51.155) 1111عام  ىمغ عددة في ىذه االعوام اذ بمكمية المياه المفقودة عمى عدد سكان المدين
 .  1113( نسمة عام  131191(نسمة ويتوقع ان يصل العدد الى  ) 593.11) 1119وعام 

  1111عام الديوانية  مدينة  في لمشرب الصالحة المياه من الفرد حصة بمغت اذ
 عام اإلنتاج كمية نفس بقية اذا اما( يوم/فرد/لتر11.39.) 1119 عام وفي( *)(يوم/فرد/لتر91.11.)

 الماء من الفرد حصة تكون نسمة(131191) المدينة في السكان عدد يصل ان يتوقع الذي 1113
 131) والبالغ لمفرد المحدد التخطيطي المعيار من أكبر ىي الكمية ىذه( يوم/فرد/لتر315.51)

 1111 عام( يوم/لتر111.11) بمغ حققت فائضًا في االنتاج الماء مشاريع ان نالحظ وبذلك( يوم/فرد/لتر

  الى االنتاج في الزيادة سبب ويعود.1113 عام( يوم/لتر 5.51.) وبمغ 1119 عام( يوم/لتر191.39)و

                                                           
احمد محمد المصري ,كفاية االنتاجية لممنشآت الصناعية التكمفة ,الوقت , االداء ,مؤسسة شباب الجامعة لمنشر ,   (1)

 . 11م ,ص 1111االسكندرية ,
(*)         

   
 20%كمية اليدر بنسبة  58272=  

 كمية المياه الصافية بعد اليدر  5م233088=  58272 – 291360
 لتر المياه المنتجة بالمتر  233088000=  1000   233088

         
         

      
   2014لتر/يوم حصة الفرد عام 

                    

      
 2017لتر /يوم حصة الفرد عام  

                 

      
  2025لتر /يوم حصة الفرد عام 
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 ذلك و( م1111)  عام  الموحد الديوانية ماء مشروع توسيع تم اذ جديدة ومجمعات مشاريع وانشاء توسيع
 كانت ان بعد( ساعة/5م111.)  بمغت  التي  اإلنتاجية   الطاقة  لزيادة  جديدة  الية  وحدات  بإضافة

 تصميمية بطاقة( م1111) عام الجديد الديوانية ماء مشروع انشاء  عن  فضالً  سابقاً ( ساعة/5م1111)
 انتاجيا مجموع بمغ مائية مجمعات( 7) وانشاء( ساعة/5م1111) انتاجية وبطاقة( ساعة/5م11111)
 فان ذلك ورغم. المدينة في لمشرب الصالحة المياه انتاج مشاريع عمى الضغط لتخفيف( .يوم/5م15111)

 ال المياه نقل انابيب شبكات الن وذلك لمشرب الصالحة المياه في شحة من يعانون الديوانية مدينة سكان
 في انشأت كونيا ليا التصميمي العمر وتجاوزت ومتيالكة قديمة ألنيا المياه من كبيرة كميات نقل تتحمل

 أمرين عمى التعرف يتطمب منطقة ألي مياه شبكات تصميم في التفكير وان. الماضي القرن سبعينيات
 ذلك وفق المياه لشبكة المستقبمي الحجم وتقدير عاماً (51) لمدة المستقبمي السكان عدد دراسة ىما اساسين

 صناعية او خدمية او سكنية كانت سواء المختمفة القطاعات في المياه استعماالت اشكال دراسة وكذلك.
 تجييز في الشحة يوضح( .5) والجدول. المياه كميات من القطاعات ىذه تحتاجو ما لمعرفة تجارية او

. الديوانية مدينة في لمشرب الصالحة المياه

 (.5جدول )
 شحة في تجييز المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانيةال

 النسبة % العدد اإلجابة
 %35 513 نعم
 %25 221 ال

 %222 32. المجموع
 . والخامسالمصدر :استمارة االستبيان المحور الثاني السؤال الرابع 

 
( 391يظير من الجدول اعاله ان السكان الذين يعانون من شحة في المياه الصالحة لمشرب بمغ عددىم )

%( من حجم العينة .بينما بمغ عدد السكان المذين ال يعانون من شحة 13المبحوثين بنسبة )مجموع من 
حوثين المذين اجابوا )بنعم( ( من المب351) %( من حجم العينة .وكما إجاب13) بنسبة (111المياه )

( من .1%( من حجم العينة بينما اجاب )91.1عمى ان شحة المياه حاصمة في اشير الصيف بنسبة )
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حاصمة في اشير الشتاء .اي ان شحة المياه  المياه شحة%( من حجم العينة ان 1..بنسبة )المبحوثين و 
المنتجة في المشاريع .فضاًل عن ان نظام جاءت من عدم تحمل شبكات االنابيب الناقمة لكمية المياه 

الضخ المعمول بو ىو نظام الضخ المباشر دون تخزين الذي يولد ضغط كبيرًا عمى انابيب الشبكة خاصة 
تعمل عمى التي في االوقات التي يقل فييا االستيالك مما يؤدي الى حدوث كسور في انابيب الشبكة 

كفاءة اداء الشبكة .كما تعمل تمك الكسور عمى تسرب مياه  ضياع كميات كبيرة من المياه مما يقمل من
نظام الضخ المباشر دون فضاًل عن ان .(1)االمطار والصرف الصحي الى شبكة المياه فتسبب في تمويثيا

رًا في عممية توفير المناطق القريبة والبعيدة مما يحدث خماًل كبي ين ال يحقق العدالة في التوزيع بينتخز 
المضخات الكيربائية عمى العكس يات كافية من المياه دون استعمال االحياء القريبة تستمم كمف المياه .

ىذه المضخات الن الضغط ينخفض كمما  عمى المياه اال باستعمال لمن االحياء البعيدة التي ال تحص
االولى  بالمياه .كحي الشرطة والعراق والصدر  يجيزه بين موقع الحي والمشروع الذي المسافة بعدت

 والصدر الثانية والصدر الثالثة والفجر الجديد واالبرار واالنصار والزراعيين والجنوب والتضامن وغيرىا .
 

  -:كفاءة شبكاث توزيع المياه الصالحت للشرب  –ثالثاً 

نقميا ىي مقارنة كمية المياه المنتجة باألمتار المكعبة في مشروع ما الى قابمية شبكة النقل والتوزيع من 
مستيمك/ساعة( .ومعرفة فيما اذا كانت الشبكة قادرة عمى  5وبنفس المدة الزمنية ووحدات القياس ىي )م

 اً مؤقت اً نقل ىذه الكمية من المياه وتغطيتيا لمطمب او عجزىا عن ذلك .اذ يمكن ان يحدث ذلك انقطاع
ك وقابمية منظومة شبكة النقل خالل ساعات الذروة او انقطاع  دائم عند حدوث فرق كبير بين االستيال

والتوزيع التي تعد السبب الرئيسي في حدوث الشحة نتيجة لمتوسع العمراني وارتفاع الكثافة السكانية 
بعض االحياء السكنية المساحي لتوسع الوتوقف عممية توسيع الشبكات لتغطية ىذه الزيادة .فضاًل عن 

ال احياء الثقمين والغدير واالمير الواقعة جنوب المدينة في المدينة بدون تخطيط مسبق ليا عمى سبيل المث
واحياء التراث والحكيم والفرات الواقعة شماليا واحياء الخضراء والكرار الواقعة جنوب شرق المدينة واعتماد 

ليذه االحياء او االحياء المجاورة ليا والتي تكون  اه المغذية ىذه المناطق عمى نفس شبكة نقل وتوزيع المي
درتيا التوزيعية مصممة حسب حاجة الحي من المياه الصالحة لمشرب قبل سنوات مضت فضاًل عن ق

                                                           
تقنيات( ,دار صفاء لمنشر  -معايير  –التحتية )اسس خمف حسين عمي الدليمي ,تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية  (1)

 . 1.3,ص 1117,عمان , 1والتوزيع ,ط
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( 59استيالك المياه .والجدول )الطمب عمى ظيور اسواق ومحالت تجارية جديدة ساىمت في زيادة 
  تياواستمراري  الديوانية  يوضح طبيعة كفاءة عمل منظومة شبكة نقل المياه الصالحة لمشرب في مدينة

%( 9.3.ان عمل شبكة نقل وتوزيع المياه الصالحة لمشرب غير جيدة اذ ان نسبة )ويظير بالتجييز .
 ان   اذ  الشبكات الى عدم كفاءة عمل الشبكة وذلك ناجم عن العمر الزمني ليذه  إجابمن حجم العينة 

 مختمفة تصميمية تستطيع من خالليا أداء وظائفيا عمى اكمل وجو وبما  اعمار وممحقاتيا الشبكات  ليذه 
 (59جدول )

 كفاءة منظومة شبكة نقل المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية
 النسبة% العدد االجابة 

 8125 112 نعم
 125. 354 ال

 %222 32. المجموع  
 الثالث السؤال االول والثاني .المصدر :استمارة استبيان المحور             

ات القرن الماضي فيي قديمة يوثمانين سبعينياتان شبكات نقل المياه في مدينة الديوانية تم انشاءىا في  
ومتيالكة وتحتاج الى صيانة دورية لكثرة التكسرات والثكالت فييا فضاًل عن نوع االنابيب المستخدمة 

لعممي فضاًل عن ان ىذا النوع من االنابيب لم يعد يستخدم في )اآلىين واالسبست( التي انتيى عمرىا ا
لمساوئيا التي تظير مع االستخدام المستمر والتي ادت جميعيا الى رداءة عمميات  تنصيب  الشبكات 

شبكة نقل المياه جيدة وتعمل بشكل اجابوا ان عمل شبكة نقل المياه .فيما بمغت نسبة السكان الذين 
 كفاءة خدمة تجييز. يوضح درجة رضا السكان عن (51جم العينة .والجدول )%( من ح51.3مستمر )

 (51جدول )
 درجة رضا السكان عن كفاءة خدمة تجييز سكان مدينة الديوانية بالمياه الصالحة لمشرب

 النسبة% العدد الدرجة 
 - صفر جيدة جداً 

 123 52 جيد
 2321 213 مقبول
 821. 388 ضعيف

 2221 18 ضعيف جداً 
 %222 32. المجموع

 المصدر : استمارة استبيان المحور الثالث السؤال السادس
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رضا السكان عن درجة عاله ان نسبة أ يظير من الجدولو سكان مدينة الديوانية بالمياه الصالحة لمشرب 
وبنسبة كفاءة خدمة تجييزىم بالمياه الصالحة لمشرب عمى مستوى المدينة بدرجة جيدة جدًا تساوي صفرًا 

%( بدرجة 11.9ضعيف و ) %( بدرجة5.9.%( بدرجة مقبول و)11.1%( بدرجة جيد و)9.1)
عن خدمة تجييز درجة الرضا  %( ومن نسبة11.7نسبة ) ضعيف جدًا .اذ احتل تقدير مقبول وضعيف

 المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية .
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 الوبحث الثاًي

تىقعات ًوى السكاى واحتياجاتهن الوستقبلية هي الوياٍ الصالحة للشرب لغاية 

 0202عام 

تعد عممية توفير المياه الصالحة لمشرب بكميات كافية لالستيالك البشري عمى مختمف االشكال من 
الخدمات االساسية خاصة في المناطق الحضرية اذ يحتاج االنسان الى كميات كبيرة من المياه الصالحة 
لمشرب التي اخذت تزداد بمرور الزمن اذ نجد ان العالقة طردية بين اعداد السكان وكميات الطمب عمى 

ستيالك .ولتحديد كمية المياه الصالحة لمشرب اي انو كمما ازداد عدد السكان زادت كمية المطموبة لال
البد من معرفة تقديرات اعداد السكان لتحديد  0202المياه التي سيحتاجيا سكان مدينة الديوانية لعام 

  الكميات المطموبة من المياه الصالحة لمشرب.
 

 -الطلة الوستقبلي للوياٍ الصالحة للشرب في هديٌة الديىاًية : –اوالً 
امل الميمة في احتساب كمية الطمب المائي الحالي والمستقبمي ومعرفة ما تعتبر الدراسة السكانية من العو 

فرة حاليًا كافية لتغطية االحتياجات السكانية .ومن اانتاج المياه الصالحة لمشرب المتو اذا كانت مشاريع 
 0202عام لمشرب في مدينة الديوانية خالل اجل التعرف عمى حجم االنتاج والتجييز لممياه الصالحة 

الذي يمثل سنة اليدف البد من تقدير حجم السكان لعام  0202والتي تمثل فترة الدراسة ولغاية عام 
تم تقدير عدد السكان عن طريق استخدام معادلة االسقاط  . 0202ومن ثم التوقعات لعام  0202

وكميات  ( يوضح اعداد السكان93%( .والجدول )0.2واالعتماد عمى معدل النمو البالغ ) (*)السكاني 
( والخريطة 93.يظير من الجدول ) (0202الطمب عمى المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية لعام )

  عدد  حيث من  أعمى المراتب  احتمت ( ان حي الصدر االولى وحي االنتفاضة وحي الفرات09)
 ومن حيث كمية المياه المطموبة لالستيالك البشري .اذ احتل حي الصدر األولى  المرتبة  األولى السكان 

                                                           
  r)n    +0  )P1 =PO                                                 لسكاني                  معادلة االسقاط ا (*)

P1  عدد السكان المتوقع في المستقبل = 
Po   عدد السكان في التعداد االخير = 

 r  معدل النمو السنوي  = 
 n عدد السنوات بين التعداديين =  
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 (93جدول )
عام لحسب االحياء السكنية في مدينة الديوانية واحتياجاتيا من المياه الصالحة لمشرب اعداد السكان 

0202 
 كمية المياه المطموبة)لتر/يوم( عدد السكان الحي السكني ت

 3202222 00232 الصدر االولى  1
 0020222 03622 نتفاضة اال 2
 0222022 02322 الفرات  3
 2222022 00099 )رفعت سابقًا(0الصادق  4
 2622222 00266 الوفاء 5
 2606222 00200 الوحدة 6
 2229222 00092 السالم 7
 2200022 00036 الجزائر 8
 2260922 00069 الحكيم 9
 2022022 02662 الكرامة 11
 2200022 02222 الصدر الثانية 11
 2200222 3360 العراق 12
 2930022 3220 العدالة 13
 2922622 3260 الصدر الثالثة  14
 2069222 3222 النيضة 15
 2092622 3202 االستقامة 16
 2022222 3000 الجميوري الشرقي 17
 2222622 3202 العصري 18
 9039222 0620 الفجر الجديد 19
 9096022 0202 )رفعت سابقًا(0الصادق 21
 9200022 2002 المتقاعدين 21
 9009022 2062 الحوراء 22
 9029022 2000 العروبة االولى 23
 9032222 2233 الثقمين 24
 9222022 6262 الغدير 25
 0322022 6222 الضباط 26
 0229922 6069 التراث 27
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 0222222 6002 صوب الشامية 28
 0622222 2322 الجمعية 29
 0226222 2600 السراي 31
 0206022 2239 الجميوري الغربي 31
 0230022 2229 األمير 32
 0920022 2022 العروبة الثالثة 33
 0000322 2220 رمضان02 34
 0032022 2002 الزراعيين 35
 0390022 2922 االنصار 36
 0622622 9200 الجنوب  37
 0200222 9203 الكرار 38
 0209002 9203 العروبة الثانية 39
 0922222 9222 االسكان 41
 0900022 0329 االبرار 41
 0000222 0232 الموظفين 42
 0292022 0922 التضامن 43
 0222022 0099 السوق 44
 390322 0220 الجديدة 45
 030022 0336 المعممين 46
 003022 0326 الثقافي 47
 029322 0320 الحضارة 48
 222022 0209 الحي الصناعي 49
 632222 0226 االساتذة 51
 620022 0222 الزىراء  51
 602222 0932 الشرطة  52
 226222 0223 الزعيم 53
 290222 323 الجامعة 54
 930322 020 الخضراء 55
 923622 600 العذارية 56
 063202222 922622 المجموع 

معيار حصة الفرد من المياه الصالحة لمشرب -0 .(2بيانات الجدول )-0عمل الباحثة باالعتماد عمى : المصدر :من  
 .معادلة االسقاط السكاني -9 .لتر/يوم(222)
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المياه المستيمكة نسمة وبمغت كمية ( 00232من حيث عدد السكان الذي بمغ عدده )
كمية  (نسمة وبمغت03262,ثم يميو حي االنتفاضة بالمرتبة الثانية بعدد سكانو)لتر/يوم( 3202222)

 (02322لتر/يوم(. ثم جاء حي الفرات الذي بمغ عدد سكانو )0020222)المياه المطموبة لالستيالك 
.فيما احتل كل من  (لتر/يوم0222022نسمة بالمرتبة الثالثة وبمغت كمية المياه المطموبة لالستيالك )

حي الجامعة وحي الخضراء وحي العذارية عمى ادنى المراتب من حيث عدد السكان ومن حيث كميات 
لالستيالك البشري .فقد احتل حي العذارية المرتبة االخيرة من حيث عدد السكان البالغ المياه المطموبة 

وقد بمغ عدد سكان  لتر/يوم(.923622(نسمة في حين بمغت كمية المياه المطموبة لالستيالك )600)
وبمغت كمية المياه المطموبة لسد احتياجاتيم لألنشطة  0202(نسمة عام 922622مدينة الديوانية )

 .(لتر/يوم063202222لمختمفة )ا
فقد اعتمدت في  0202لعام لممياه الصالحة لمشرب سكان المدينة واحتياجاتيا  نمو ومن خالل توقعات

( يوضح التوقع المستقبمي لسكان 22استخراجيا عمى معادلة االسقاط السكاني ومعدل النمو والجدول )
عدد السكان المتوقع لمدينة  اذ بمغ .0202شرب لعام مدينة الديوانية واحتياجاتيا من المياه الصالحة لم

(نسمة وان كمية المياه الصالحة لمشرب المطموبة لالستيالك البشري 222220ىو ) 0202الديوانية لعام 
لتر/يوم( .اي ان عدد سكان المدينة سيحتاجون الى كمية من المياه الصالحة لمشرب 022990222)

لتر/يوم( 063202222( البالغة )0202الكميات المنتجة لعام ) عنتزيدلتر/يوم( 92900222تقدر ب )
.مما يتطمب انشاء مشاريع مستقبمية لتصفية المياه بطاقات عالية لسد العجز  0202لسد العجز لعام 

االستيالكي لمسكان ولتجييز المشاريع الخدمية الجديدة التي ستنشأ بالمحافظة ومعالجة معدل االندثار 
%( نسبة التسرب في الشبكات الناقمة لممياه 02-02الطاقة االنتاجية ومن اليدر ) %( من2.0السنوي )

الصالحة لمشرب .اخذين بعين االعتبار ان العراق بصورة عامة في حالة اعادة اعمار وليس من المستعبد 
ة خاصة انشاء مشاريع صناعية او خدمية او سياحية او تجارية جديدة في العراق عامة وفي مدينة الديواني

اسية يسمثل الواجية المختمفة ألنيا تالن بيئة منطقة الدراسة ذات قابمية ألنشاء مشاريع كبيرة وبمجاالت 
والثقافية لمحافظة القادسية وىي مركز صنع القرار الحتوائيا عمى الحكومة المحمية لممحافظة .فضاًل عن 

االخذ باألسباب انفة الذكر يجب ان تكون  كونيا المنطقة االكثر تصفية لمياه الشرب المستقبمية .وبعد
 طاقتيا التصميمية واالنتاجية أعمى من الحاجة الواجب اضافتيا عمى الطاقة االنتاجية وذلك تحسبًا ألنشاء 
 مشاريع جديدة تحتاج الى مياه صالحة لمشرب . ولحل مشكمة العجز وتوفير الحاجة المطموبة من المياه
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 (22جدول ) 
حسب االحياء السكنية واحتياجاتيا من المياه الصالحة مي ألعداد سكان مدينة الديوانية التوقع المستقب

  0202عامللمشرب 
 عدد السكان المتوقع الحي السكني ت

 2125 
كمية المياه المطموبة لالستهالك 

 2125)لتر/يوم( عام 
 00222222 06026 الصدر االولى  1
 02222222 09223 االنتفاضة  2
 3260222 00630 الفرات  3
 6300922 02202 )رفعت سابقًا(0الصادق  4
 6092322 02030 الوفاء 5
 6203622 02200 الوحدة 6
 6629022 02202 السالم 7
 6692022 02222 الجزائر 8
 6002022 09606 الحكيم 9
 2020222 00032 الكرامة 11
 2262222 00026 الصدر الثانية 11
 2200322 00220 العراق 12
 2920022 00236 العدالة 13
 2022022 00262 الصدر الثالثة  14
 2022922 00222 النيضة 15
 2000022 00902 االستقامة 16
 2200022 00096 الجميوري الشرقي 17
 2322222 02322 العصري 18
 2226222 02223 الفجر الجديد 19
 2692222 02926 )رفعت سابقًا(0الصادق 21
 2022322 3260 المتقاعدين 21
 9032222 0662 الحوراء 22
 9020022 0622 العروبة االولى 23
 9060322 0200 الثقمين 24
 9602022 0020 الغدير 25
 9223322 2300 الضباط 26
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 9920222 2222 التراث 27
 9903022 2930 صوب الشامية 28
 9096022 2039 الجمعية 29
 9232022 6062 السراي 31
 9220222 6260 الجميوري الغربي 31
 9202022 6209 األمير 32
 0092302 6030 العروبة الثالثة 33
 0220222 6092 رمضان02 34
 0626022 2322 الزراعيين 35
 0920222 2026 األنصار 36
 0202222 2226 الجنوب  37
 0303222 2066 الكرار 38
 0302922 2022 العروبة الثانية 39
 0660022 9639 اإلسكان 41
 0626202 9263 االبرار 41
 0922022 9206 الموظفين 42
 0029222 0206 التضامن 43
 0002222 0633 السوق 44
 0006922 0229 الجديدة 45
 0202022 0209 المعممين 46
 0222622 0900 الثقافي 47
 0226022 0922 الحضارة 48
 390222 0222 الحي الصناعي 49
 022622 0060 االساتذة 51
 202222 0223 الزىراء  51
 290322 0620 الشرطة  52
 636022 0222 الزعيم 53
 200222 0023 الجامعة 54
 229222 0220 الخضراء 55
 929322 090 العذارية 56
 022990222 222220 المجموع 

  .(93بيانات الجدول )  المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد عمى :  
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 -القيام بمجموعة من االعمال وكما يأتي :وما  بعده  البد  من  0202الصالحة لمشرب في 
انشاء مشاريع جديدة إلنتاج المياه الصالحة لمشرب بطاقات انتاجية عالية أعمى من الحاجة الفعمية  -0

 في الوقت الحالي .
عن طريق اضافة معدات ووحدات انتاجية  توسيع المشاريع المائية القائمة حاليًا لزيادة طاقتيا االنتاجية-0

جديدة كأحواض الترسيب والفالتر وامداد مآخذ جديدة لسحب المياه الخام وانشاء خزانات ارضية كبيرة 
 الحجم تستوعب الكميات المنتجة من المياه .

المتضرر االطالع عمى واقع حال شبكة نقل المياه الصالحة لمشرب في المدينة والعمل عمى صيانة  -9
( بداًل من p.v.cمنيا واستبدال االخر عن طريق مد شبكة انابيب جديدة لنقل المياه من نوع البالستك )

 رب واليدر .سبست لممحافظة عمى المياه من الساآلىين واال
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

االستنتاجات 
 واملقرتحات
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  االستنتاجــــــــــات –اواًل 

 -توصمت الدراسة الى النتائج االتية :
خالل الدراسة ان نير الديوانية ىو المصدر المائي الوحيد الذي يغذي مشاريع ومجمعات  من ظير -2

 انتاج المياه الصالحة لمشرب في المدينة فيو الشريان النابض بالحياة ولجميع االنشطة البشرية فييا .
 ة ىيئيسر  من ثالثة مشاريعىو كشفت الدراسة ان تجييز مدينة الديوانية بالمياه الصالحة لمشرب  -1

مجمعًا  (23مشروع ماء الديوانية القديم ومشروع ماء الديوانية الموحد ومشروع ماء الديوانية الجديد مع )
يز الرئيس المياه في المدينة اذ يعد مشروع ماء الديوانية الموحد المجمائيًا لتخفيف الضغط عن مشاريع 

%( من اجمالي انتاج 5..5كمية االنتاج بنسبة )احتل المرتبة االولى من حيث لممياه في المدينة الذي 
 .في عموم المدينة المياه الصالحة لمشرب

ظير من خالل الدراسة ان كمية المياه الصالحة لمشرب المنتجة في مشاريع ومجمعات ماء الديوانية  -3
 .1.2عام لتر/فرد/يوم( .5..71في المدينة فقد بمغت حصة الفرد ) ىي كافية لتمبية جميع االستعماالت

 لتر/فرد/يوم(31...2بزيادة )أي لتر/فرد/يوم( .55وىي اكبر من المعيار التخطيطي المحدد والبالغ )
 .%.1ولكن يرافق اإلنتاج وجود نسبة ىدر 

تبين ان نظام العمل في مشاريع ومجمعات انتاج المياه الصالحة لمشرب التابعة لمديرية ماء الديوانية  -5
عقيم( الذي يعمل عمى تصفية المياه من الشوائب والعوالق وتعقيميا من البكتريا ىو نظام )التصفية والت

والفيروسات لكنيا ال تقمل من نسب االمالح في المياه ألنيا ال تحتوي عمى وحدات لمعالجة االمالح كما 
ة لج( لذا نجد ارتفاع قيم بعض الخصائص لممياه المعاRoىمية )الحال في محطات تنقية المياه األ ىو

مادة الشب كبريتات االلمنيوم في عممية التصفية وغاز الكمور في  والسبب في ذلك يعود الى استعمال
 عممية التعقيم .

شرب المنتجة في مشاريع ومجمعات ماء الديوانية متطابقة مع المواصفات مالصالحة لمياه الان نوعية  -5
 سموح بيا .القياسية العراقية والعالمية اذ لم تتجاوز الحدود الم

 ظير من خالل الدراسة ان عممية توزيع المياه الصالحة لمشرب في مدينة الديوانية تعتمد عمى نظام -7
الضخ المباشر دون تخزين عن طريق مضخات كيربائية تعمل عمى دفع المياه عبر شبكة االنابيب الى  

د انقطاع التيار الكيربائي فضاًل عن االحياء السكنية وليذا النظام عدة مساوئ منيا انقطاع ضخ المياه عن
عامل البعد المكاني لممشاريع الذي يعد من العوامل الميمة في عدم كفاءة توزيع المياه بين االحياء 
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السكنية اذ تستمم االحياء القريبة من المشاريع كميات مياه اكبر من االحياء البعيدة بسبب تذبذب ضغط 
 المياه داخل الشبكة .

األخرى المياه  لنسبة االعمى بين انواع استيالكاسة ان االستيالك المنزلي استحوذ عمى اكشفت الدر  -.
اذ بمغت  اه فضاًل عن تعدد مجاالت استخداموألنو يتمتع بخاصية استمرارية الطمب عمى المي في المدينة

التجاري ,مقارنة باالستيالك الصناعي و  1.27%( من مجمل االستيالك الكمي لممياه لعام .7نسبتو)
 %( .25%( والمتجاوزين ).%( عمى التوالي والحكومي )22الذي بمغت نسبتو )

%( من .2-.1)تتراوح بين تتعرض المياه الصالحة لمشرب خالل نقميا بشبكة االنابيب لميدر بنسبة  -8
قانونية من بعض المواطنين عمى شبكة الغير جة ىذا فضاًل عن وجود التجاوزات كمية المياه المنت

 يقمل من كمية المياه الواصمة الى االحياء السكنية .ما االنابيب الناقمة لممياه ىذا 
عدم وجود شبكات إلمداد المياه الخام في المدينة تعمل عمى تخفيف الضغط الحاصل عمى شبكات  -9

الحدائق والتنظيف وغسل الشوارع ألغراض سقي  اه الصالحة لمشرب وذلك الستعمالياتجييز المي
 والسيارات.

ظيرت خالل الدراسة ان بعض مجمعات تصفية مياه الشرب تم توقيعيا دون دراسة مسحية  -.2
تخطيطية منيا محطة تصفية مجمعات ماء االسكان ومجمع ماء االنصاف ومجمع العمارات السكنية 

الجانبية عمى مياه  اثارىممعممي النسيج والمطاط وألقريب من الواقعة الى الجنوب من مدينة الديوانية ا
 المشروع .

كشفت الدراسة ان شبكة نقل وتوزيع المياه الصالحة لمشرب في المنطقة المركزية لمدينة الديوانية  -22
ير مطابقة لممواصفات النوعية قديمة ومتيالكة ألنيا تجاوزت العمر االفتراضي )الزمني( ليا فيي غشبكة 
النابيب وىي مصنوعة من مادة )االىين واالسبست( التي عزفت الدول عن استخداميا في مد ا والسيما

 شبكات االنابيب لما تسببو من تموث في المياه .
مشكمة تموث المياه بمموثات مياه الصرف الصحي  نير الديوانية باستمرار الى ظيور تتعرض مياه -21

ة الواقعة جنوب شرق ة مياه الصرف الصحي الرئيسمعالج بشكل واضح خاصة اذا ما عممنا ان محطة
المدينة تستقبل كميات كبيرة من المياه الثقيمة اكبر من طاقتيا التصميمية مما يؤدي الى صرف جزء كبير 
من المياه المموثة واعادتيا الى النير بدون اي معالجة .فضاًل عن تجاوز بعض السكان  عمى  شبكات  

 اىيم الثقيمة الى ىذه الشبكة وىي غير مخصصة لذلك ألنيا مصممةمياه  االمطار  لتصريف مي
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 لتصريف مياه االمطار وليس لتصريف المياه الثقيمة والتي تصب في النير مباشرة . 
 

 المقترحــــــــــات  –ثانيًا 

الى مديريات الماء والمجاري في ضوء النتائج التي خمصت الييا الدراسة وضعت مجموعة من المقترحات 
في صمب الموضوع وتخدم المصمحة العامة لمبمد عمومًا ولمنطقة الدراسة والكيرباء والبيئة تصب 

 -خصوصًا .والمقترحات ىي كما يأتي :
 

م( ويحتاج 29.1اعادة تأىيل وتوسيع مشروع ماء الديوانية القديم كون ىذا المشروع أنشئ في عام ) -2
وتحديث لجميع وحدات التصفية والتعقيم المستخدمة فيو كأحواض الترسيب والفالتر  الى اعمال صيانة

 واحواض تخمير الشب ومحطات التعقيم .
/ساعة( والعمل عمى توسيعيا 3م.15 -25اعادة النظر بتأىيل المجمعات المائية ذات السعة من ) -1

ت العمر التصميمي ليا مما يقل من وزيادة طاقتيا االنتاجية خاصة ان اكثر ىذه المجمعات قد تجاوز 
 ادائيا الوظيفي .

العمل عمى انشاء محطات لتوليد الطاقة الكيربائية خاصة بالمشاريع الن عممية توزيع ونقل المياه  -3
الصالحة لمشرب في المدينة معتمدة عمى نظام الضخ المباشر دون تخزين عن طريق مضخات كيربائية 

فان اي انقطاع في  يب الى االحياء السكنية .ومن ثم عبر شبكة االنابعمالقة تعمل عمى دفع المياه 
 التيار الكيربائي يؤدي الى توقف عمل المشاريع وضخ امداد المياه بالكامل .

العمل عمى حماية مصدر المياه الخام والمجيز الوحيد لممشاريع في المدينة والمتمثل بنير الديوانية  -5
ح لممعامل الصناعية والمستشفيات االىمية والحكومية فضاًل عن مخمفات مياه من التموث وذلك بعدم السما

 الصرف الصحي برمي فضالتيا الى النير مباشرة دون اي معالجة .
انابيب  كات حديثة والسيمامن الضروري تنصيب شبكات انابيب جديدة واستبدال القديم منيا بشب -5

تأثيرىا في نوعية وكمية المياه المنتجة عمى ان تكون ىذه )االىين واالسبست( لتدني ادائيا الوظيفي و 
الشبكات ذات كفاءات عالية وتتناسب مع المواصفات النوعية لممياه اي غير قابمة لمتفاعل والتأكسد مع 
الماء والبيئة المحيطة بو وغير جاذبة لمعوالق والترسبات التي تؤدي الى حدوث تكمسات تساعد عمى نمو 

 عمل عمى تغير طعم ورائحة المياه .البكتريا مما ي
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ية لخطوط شبكة مياه الشرب من الضروري امداد شبكات لنقل المياه الخام الى االحياء السكنية مواز  -7
ألغراض السقي والتنظيف وغسل الشوارع والسيارات وغيرىا .وان استخدام  ة في المدينة واستعماليا الرئيس

 ىذا االجراء يقمل من كمية استيالك المياه الصالحة لمشرب وىدرىا في عمميات الغسيل والسقي .
اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لمنع التجاوزات الحاصمة عمى شبكة نقل وتوزيع المياه الصالحة  -.

االخيرة من قبل السكن العشوائي .وتخويل مديرية ماء الديوانية   تي اخذت تزداد في اآلونةلمشرب ال
صالحيات قضائية تمكنيم من حماية المشاريع والخطوط الرئيسية الناقمة لممياه الصالحة لمشرب من 

 مشكمة التجاوزات الغير قانونية عمى شبكات التوزيع داخل المدينة .
ء اجور الماء بطريقة التقدير حسب المسقفات والعمل بنظام العدادات الذي يحدد الغاء نظام استيفا -8

اجور الماء حسب كمية المياه المستيمكة لكل وحدة سكنية وليذا دور كبير في الحد من ظاىرة االسراف 
 والتبذير في استخدامات المياه .

صصة في ادارة المشاريع ومجمعات القيام بالدورات التأىيمية والتخصيصية لتطوير الكوادر المتخ -9
 انتاج 

المياه الصالحة لمشرب في المدينة لمواكبة التطور الحاصل في مجال انتاج المياه من خالل تدريبيم عمى 
كيفية استعمال معدات التصفية والتعقيم بالشكل الذي يرفع من أدائيا وكفاءتيا فضاًل عن دعم الكوادر 

 لمخصصات الممنوحة لمعاممين في ىذا القطاع .عن طريق رفع االجور والحوافز وا
توجيو وسائل االعالم المختمفة لممساىمة وبشكل فعال في رفع مستوى الوعي عند المواطنين وزرع  -.2

ثقافة الترشيد والتوفير وكيفية المحافظة عمى المياه الصالحة لمشرب من اليدر والضياع كونيا ثروة وطنية 
لكل المواطنين وبالتساوي ,فالترشيد ىو االستخدام االمثل لممياه بحيث نستفيد وامانة بين ايدينا فيي حق 

 منيا باقل كمية وبأرخص التكاليف المالية الممكنة . 
انشاء كيان متخصص يتولى ميام تنظيم قطاع المياه انتاجًا واستيالكًا والتنسيق مع الجيات  -22

مشتركة بين الدوائر الخدمية)الماء والكيرباء  الخدمية ذات العالقة عن طريق اقامة غرفة عمميات
واالتصاالت(والقيام بأعمال مشتركة فيما بينيما لوجود ترابط جوىري في عممية ايصال ىذه الخدمات 

 لممستيمك .
من الضروري وضع خطط مستقبمية ألنشاء مشاريع كبيرة إلنتاج المياه الصالحة لمشرب تتضمن  -21

وحدات التصفية والتعقيم لتحسين نوعية المياه المنتجة من قبل ضافة إلى وحدات لمعالجة االمالح باإل
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مديرية ماء الديوانية وكذلك العمل عمى تعزيز ثقة المواطنين بما تنتجو المشاريع من مياه صالحة لمشرب 
عن طريق اخذ عينات دورية لفحص المياه فيزيائيًا وكيميائيًا وبيولوجيًا تحت اشراف كادر متخصص ذو 
كفاءة عالية من اجل الوصول الى ادق النتائج التي تجعل المواطن يثق بجودة نوعية المياه المنتجة من 

 قبل مديرية الماء.
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عبدالرضا مطر الياشمي ,االثار البيئية لمنمو الحضري في مدينة الديوانية ,أطروحة دكتوراه -66
 م .6007اآلداب ,جامعة القادسية ,)غيرمنشورة(,مقدمة كمية 

عبد اهلل حمد سييل السامرائي,تقويم كفاءة إنتاج وتجييز ماء الشرب في قضاء سامراء) دراسة في جغرافية -63
 م .6088الخدمات (, رسالة ماجستير )غ . م(, مقدمة إلى كمية التربية , جامعة تكريت, 

عدنان حمد الحمداني ,تقييم كفاءة محطات أسالة المياه في بعض مدن القادسية باستخدام المؤشرات -62
 م .6002البكتريولوجية والكيميائية ,رسالة ماجستير )غ .م( ,مقدمة الى كمية العموم ,جامعة القادسية ,
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روحة دكتوراه )غير منشورة( عدنان رشيد ابو الريحة , محافظة القادسية دراسة في جغرافية السكان , اط-65
 62م .8810,مقدمة الى كمية اآلداب , جامعة عين الشمس ,القاىرة 

عطية داخل العبادي ,تقويم نوعية مياه الشرب لمشروعات تصفية المياه في مدينة البصرة ,دبموم عالي -62
 67م .6005)غير منشورة( ,معيد التخطيط الحضري واالقميمي ,جامعة بغداد ,

عطية عبد الشمري ,تقييم مياه الشرب في محافظة كربالء من النحية الكيميائية والبكترولوجية , رسالة عمي -67
 61م .6005ماجستير مقدمة الى كمية العموم , جامعة المستنصرية ,

فالح حسن عبد ,مشاريع انتاج الماء الصافي في مدينة بغداد ,رسالة ماجستير )غير منشورة (,مقدمة الى -61
 .م6002اآلداب ,جامعة بغداد ,كمية 

كريم حسن عموان , تقويم اداء خدمة تجييز ماء االسالة )منطقة الدراسة مناطق مختارة في مدينة بغداد ( -68
 م .6086,اطروحة دكتوراه مقدمة الى معيد التخطيط الحضري واالقميمي , جامعة بغداد , 

الزراعي )النباتي(وعالقتو بالموارد المائية في  محمد خضير كمف الحويس , التحميل المكاني لإلنتاج-30
 م .6085محافظة القادسية ,رسالة ماجستير )غير منشورة( , مقدمة الى كمية اآلداب ,جامعة القادسية , 

عبداهلل حمد سييل السامرائي ,تقويم كفاءة انتاج وتجييز ماء الشرب في قضاء سامراء )دراسة في جغرافية  -38
 م .6088ماجستير )غ. م( ,مقدمة الى كمية التربية ,جامعة تكريت , الخدمات( ,رسالة 

الصحي  والصرف  الشرب  مياه   وشبكة  معالجتيا وسبل  التحتية  البنى   ندى قاسم زايد المالكي ,دراسة-36
واالستعماالت الالسمكية في بمدية الشعب ,رسالة ماجستير )غ .م( ,مقدمة الى معيد التخطيط الحضري 

 م . 6083واالقميمي , جامعة بغداد , 

ىالة عمي مير حسين , ادارة تجييز المياه الصالحة لمشرب لمعالجة الشحة في مدينة الديوانية , رسالة -33
 م.6082ماجستير )غ .م( ,معيد التخطيط الحضري االقميمي ,جامعة بغداد ,

بشرية واثرىا في تموث مياه شط الدغارة ,رسالة ياسمين نعيم جاسور الحمزاوي ,التحميل المكاني لمنشاطات ال-32
 م .6085ماجستير )غير منشورة( ,مقدمة الى كمية اآلداب ,جامعة القادسية ,
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يحيى عبد الحسين فميح الجياشي ,النمو الحضري وأثره في اتجاىات النمو العمراني في مدينة السماوة -35
 م .6082داب , جامعة القادسية ,,رسالة ماجستير )غير منشورة ( ,مقدمة الى كمية اآل

يوسف ىاشم جاسم , تأثير خدمات البنى التحتية عمى تطور المناطق السكنية في مدينة الناصرية ,رسالة -32
 م .6082ماجستير )غ .م( مقدمة الى معيد التخطيط الحضري واالقميمي ,جامعة بغداد ,

 

 -:المجالت والتقارير  -ثالثا 
 

,قيس حاتم ,ايوب عباس ابراىيم ,دراسة بعص الخصائص الفيزيائية والكيميائية ايمان ميدي الموسوي  -8
( 8( ,العدد)60لمحطات مختارة لمياه الشرب في محافظة بابل ,مجمة جامعة بابل لمعموم اليندسية ,المجمد )

 م .6086,

حمادي عباس حمادي ,الموارد المائية السطحية واثرىا في توزيع السكان في محافظة القادسية ,مجمة  -6
 . م6005األول ,القادسية لمعموم االنسانية ,المجمد السابع ,العدد 

رافد موسى عبد حسون ,التحميل المكاني لخدمات الصرف الصحي في المراكز الحضرية لمحافظة القادسية  -3
 . م6085, (2القادسية لمعموم االنسانية ,المجمد الثامن عشر ,العدد ),مجمة 

 ( 63سحر نافع شاكر ,جيمورفولوجية العراق في العصر الرباعي ,مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ,العدد ) -2

 سعد كاظم الخالدي وزمالئو ,تقييم كفاءة بعض مجمعات تصفية مياه الشرب في محافظة النجف ,مجمة -5
 . 6080( ,81( ,مجمد )6العموم الصرفة التطبيقية ,جامعة بابل , العدد )

سفير جاسم حسين , تقييم صالحية مياه نير الفرات )مياه الشرب لالستيالك البشري في مدينة السماوة  -2
 م .6008, 6,مجمة أوروك ,جامعة المثنى ,العدد

المكانية لمنشاطات البشرية بتموث مياه شط الديوانية صفاء جاسم محمد الدليمي ,سحر محمد عبد ,العالقات  -7
 . م6086( ,6, مجمة القادسية لمعموم االنسانية , المجمد الخامس عشر ,العدد )

عمي حسين الشمش ,استخدام بعض المعايير الحسابية في تحديد أقاليم العراق المناخية ,مجمة كمية اآلداب  -1
 . 8876(,جامعة الرياض ,6,المجمد)
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,بحث  6008عمياء حسين سممان ,تقويم كفاءة محطات تصفية المياه في محافظة النجف ,خالل عام  -8
 م .6008( ,كمية التربية لمبنات ,جامعة الكوفة ,1.7منشور , مجمة العموم االنسانية ,العددان )

المرور فييا  غالب ناصر السعدون واخرون ,تقويم التصميم االساس لمدينة الديوانية ومعالجة مشاكل -80
 م .888,بغداد ,37,مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ,العدد 

ماجد السيد ولي ,العوامل الجغرافية واثرىا في انتشار االمالح بترب سيل ما بين النيرين ,مجمة الجمعية  -88
 . م8812الجغرافية العراقية ,المجمد السابع عشر, مطبعة العاني ,بغداد, 

 

 -المقابالت الشخصية ومصادر االنترنيث : -رابعا  
 

 . 62/80/6082مقابمة شخصية مع مدير مشروع ماء الديوانية القديم الميندسة صبا طعمة شمخي بتاريخ  -8

 .83/88/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مشروع ماء الديوانية الموحد الميندس عالء الدين حسين بتاريخ -6

 .88/86/6082مشروع ماء الديوانية الجديد الميندس صفاء جواد كاظم بتاريخ مقابمة شخصية مع مسؤول  -3

 .82/88/6082مقابمة شخصية مع الميندسة زينب ديوان عبد في مشروع ماء الديوانية الموحد بتاريخ  -2

,في مشروع ماء الديوانية الموحد بتاريخ عبد الجبار كاظم مقابمة شخصية مع الميندس مازن  -5
88/86/6082 . 

مقابمة شخصية مع الميندسة حنان قادر ميدي مسؤولة شعبة التخطيط والمتابعة في مديرية ماء الديوانية  -2
 .82/8/6082بتاريخ 

 .60/86/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء االنتصار عمي ساىي ابو الجيج بتاريخ  -7

 .8/68/6082خ مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء الجزائر فايق عمي بتاري -1

 85/86/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء المسبح محمد عباس بتاريخ  -8

 .60/86/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء االكراد عمي ساىي ابو الجيح بتاريخ  -80
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 . 68/86/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء راجي جالب عمي ساىي بتاريخ  -88

 .86/86/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء ام طباشي زينب ديوان عبد بتاريخ  -86

 .82/86/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء ام عشرين عمي ساىي ابو الجيج بتاريخ  -83

 .82/86/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء حي الوحدة قاسم حسين كريم بتاريخ  -82

 .83/86/6082سؤول مجمعات ماء االسكان مروان فالح ميدي بتاريخ مقابمة شخصية مع م -85

 .85/86/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء المناصير عمي ساىي ابوالجيج بتاريخ  -82

 .82/86/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء الشبانات عمي ساىي ابو الجيج بتاريخ  -87

 .68/86/6082العمارات السكنية مروان فالح ميدي بتاريخ  مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء -81

 .68/86/6082مقابمة شخصية مع مسؤول مجمع ماء االنصاف مروان فالح ميدي بتاريخ  -88

مقابمة شخصية مع الميندسة حنان قادر ميدي مسؤولة شعبة التخطيط والمتابعة في مديرية ماء الديوانية  -60
 61/86/6082بتاريخ 

مقابمة شخصية مع الميندس احمد كاظم حمزة في مديرية مجاري الديوانية , شعبة التخطيط والمتابعة  -68
,6082 . 

مقابمة شخصية مع الميندس الزراعي عمي محسن الجبوري في دائرة الزراعة في مدينة الديوانية بتاريخ  -66
82/6/6087 . 

63-                                                                 Wikipedia.org  .https ://ar .m    

62-                                                               https://ar.m.wikipedia.org.  

 -المطبوعات الحكومية : -خامسا  
 

 . م8880الجمعية التعاونية لإلسكان ,سجالت غير منشورة لعام  -8

 .6086,المجموعة االحصائية السنوية )االحصاءات البيئية ( ,الباب السابع عشر  -6
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,عدد 8887جميورية العراق ,وزارة التخطيط ,الجياز المركزي لإلحصاء ,نتائج التعداد العام لمسكان لسنة  -3
 السكان حسب المحمة او المقاطعة ,بيانات غير منشورة . 

 المواصالت ,الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ,قسم المناخ ,بيانات جميورية العراق ,وزارة النقل و  -2

, 8857الجميورية العراقية ,وزارة الداخمية ,مديرية النفوس العامة ,المجموعة االحصائية لمتسجيل لعام  -5
 . 8826بغداد ,

شركة دار اليندية لمتصميم واالستشارات الفنية ,تحديث التصميم االساسي لمدينة الديوانية بناء قاعدة  -2
 البيانات الجغرافية. 

 . 6082محافظة القادسية , مصنع النسيج ,قسم التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة ,  -7

محافظة القادسية ,بيانات غير منشورة لعام مديرية احصاء محافظة القادسية ,نتائج الحصر والترقيم ل -1
6082. 

  6083, 6088ظة القادسية لألعوام مديرية احصاء محافظة القادسية ,نتائج الحصر والترقيم لمحاف -8

 .6082مديرية احصاء محافظة القادسية ,نتائج الحصر والترقيم لمحافظة القادسية ,بيانات غير منشورة , -80

 . 87/7/6082و  86/8/6082الديوانية ,شعبة التحاليل البيئية في مديرية بيئة  -88

 . 6085مديرية تشكيالت االعمار واالسكان ,قسم االحصاء ,بيانات غير منشورة , -86

 .6082مديرية ماء الديوانية ,شعبة الواردات .بيانات غير منشورة لعام  -83

 6085ابعة ,بيانات غير منشورة , مديرية ماء محافظة القادسية, شعبة التخطيط والمت -82

,لواء  8827المممكة العراقية ,وزارة الشؤون االجتماعية ,مديرية النفوس العامة ,احصاء السكان لعام  -85
 .8852الديوانية ,بغداد ,

وزارة االعمار واالسكان ,الييئة العامة لمطرق والجسور ,مديرية طرق وجسور محافظة القادسية ,دليل  -82
 م .8815افظة القادسية .جسور مح

 م .6085وزارة البمديات واالشغال ,مديرية ماء القادسية ,قسم التخطيط والمتابعة ,بيانات غير منشورة , -87
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 .6082وزارة البمديات واالشغال العامة ,مديرية بمدية الديوانية ,بيانات غير منشورة لعام  -81

اء محافظة القادسية ,شعبة التخطيط والمتابعة ,بيانات غير وزارة البمديات واالشغال العامة ,مديرية م -88
 م. 6082منشورة ,

 . 6082وزارة البمديات واالشغال العامة ,مديرية ماء محافظة القادسية ,قسم السيطرة النوعية ,لعام  -60

 8817, 8877, 8825وزارة التخطيط ,الجياز المركزي لإلحصاء ,نتائج التعداد العام لمسكان لألعوام  -68
,8887 . 

 

 -المصادر االنكليزية : -سادسا  
 

1-American water works Association "water quality and treatment " 4rd ,ed,Toronto 
,McGraw-Hill book company ,1997 . 

2- Baker ,M.N. and Faras ,Michaelj .The Quest For pure water :the History of the 
twentieth century ,1981. 

                                                                                                           
3- WHO .Acompen dium of drinking .water quality standards Regional center for 
Environment al Health Activities ,CEHA ,2006.                                             

4- Doxiadis Associates –consultina Engineers ,the future of Diwaniya ,Baghdad 
1958 .                                                                                      
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ه ِ بسْم ِ
حْمَن ِ اللَّ

ح يم ِ الرَّ
ِالرَّ

 وزارة التعلين العايل والبحث العلوي

 جاهعت القادسيت / كليت اآلداب   

 قسن اجلغرافيت             

 

 

 

 استوارة استبياى
 السالم عليكن .... أخي املواطي 

بالشكر واالمتنان لكم لممى االستمارة عممًا ان المعمومات ىي ألغراض البحث العممي  ةقدم الباحثتت
نتاج المٍاه الصالحح إ)التٌسع الحضري ًأثره فً الخاصة برسالة الماجستير الموسومة 

 للشرب ًاستيالكيا فً مذٌنح الذٌٌانٍح( 

 

 

 

 

 الباحثة                                                                                        

 هيلين جابر شالل
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070 
 

 -المعلٌماخ الخاصح تاألسرج : -أ

كم عدد افراد االسرة في المنزل ؟            -أ فرد 

 ما المستوى التعميمي لرب االسرة ؟ -2

 عامل             مينة حرة              أخرى تذكر             ىل تمتمك االسرة : موظف  -3

 -المٍاه الصالحح للشرب :المعلٌماخ المتعلقح تمصادر ًاستخذاماخ  -ب

 ما المصدر الرئيسي لمياه الشرب ؟ -0

 الربط بشبكة أنابيب المياه الصالحة لمشرب .      

 او شراء قناني المياه المعمقة . Roاستخدام مياه الشرب المعمقة عن طريق منظومات ال      

 كم عدد المترات التي نستيمكيا من المياه يوميًا ؟ -2

 فأكثر(        21( لتر        )05-01(لتر         )01-5( لتر         )0-5)

مضخة الماء الكيربائية )ماطور الماء( لمحصول عمى كفايتك من المياه الصالحة  ىل تستعمل -3
 لمشرب.

 نعم          ال        

 ىل توجد شحة في تجييز المياه الصالحة لمشرب . -4

 نعم          ال        

 اذ كان الجواب نعم . متى تكون ىذه الشحة ؟ -5

 أشير الصيف          أشير الشتاء         أخرى تذكر         

 -المعلٌماخ المتعلقح تخذماخ شثكح مٍاه الشرب : –ج 

 بالتجييز ؟ىل منظومة شبكة المياه الصاحة لمشرب تعمل بشكل جيد ومستمرة  -0

 نعم          ال        

 اذا كان الجواب )نعم( ؟ -2
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 مقبولة         ضعيفة        ضعيفة جدًا جيدة        ىل حالة الشبكة جيدة جدًا        -3

 ىل تعتقد ان نوعية مياه الشبكة حسب المواصفات المعتمدة ؟ -4

 نعم          ال         

 _             _            _اذا كان الجواب )ال( اذكر األسباب  -5

 ما مدى رضاك عن خدمة تجييزك بالمياه الصالحة لمشرب ؟ -6

       جيدة جدًا         جيدة         مقبولة         ضعيفة        ضعيفة جدًا  

 في تجييز المياه الصالحة لمشرب ؟ىل توجد انقطاعات  -7

 نعم          ال        

 اذا كان الجواب )نعم( أذكر ساعات االنقطاع في اليوم . -8

 المعلٌماخ المتعلقح تنٌعٍح المٍاه الصالحح للشرب . -د

 رب .ما مدى رضاك عن نوعية المياه المجيزة من شبكة المياه الصالحة لمش -0

 جيدة جدًا         جيدة         مقبولة         ضعيفة        ضعيفة جدًا        

 يا فحصًا مختبريًا نوعيًا ؟تىل اخذت يومًا ما عينة من المياه الصالحة لمشرب المجيزة لمنزلك وفحص -2

 نعم          ال        

 -          -        -اذكر األسباب :اذا كان الجواب )نعم(  -3

ىل تعرض احد افراد اسرتك لحالة مرضية بسبب شربو لممياه المجيزة من شبكة المياه الصالحة  -4
 لمشرب؟

 نعم          ال        

 ىل يوجد جياز تصفية لممياه )فمتر( في منزلك ؟ -5

 نعم          ال        
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 لون الماء فيو غرين )طين( . - . وجود شوائب بالماء - اب )نعم( اذكر األسباب :اذا كان الجو  -6

 رائحة غير مستساخة . -

 -المعلٌماخ المتعلقح تتصلٍح ًصٍانح شثكح المٍاه الصالحح للشرب : -ـ ى

 ما مدى رضاك عن التصميح والصيانة لمشبكة المقدمة من قبل كادر صيانة مديرية ماء الديوانية . -0

 جيدة جدًا         جيدة         مقبولة         ضعيفة        ضعيفة جدًا        

 ىل تجري صيانة دورية لممحطات والشبكات بشكل دوري وفعال ؟ -2

 نعم          ال        

 يع خدمات الماء من قبل الدائرة ؟ىل تؤيد ان يكون تنفيذ مشار  -3

 شركات اجنبية           شركات محمية 

 ضعف اإلمكانيات الفنية لمشركات المحمية  -اذا كان الجواب من قبل شركات اجنبية اذكر األسباب : -4
شركات محمية غير  - ضعف المواصفات الفنية . - الفساد اإلداري والمالي لمشركات األجنبية . -

 متخصصة عمميًا وفنيًا .

 المٍاه الصالحح للشرب ؟ ما أسالٍة ىذر -ر

تح صنبور الماء بأكممو ف-4 استخدام المسابح . -3 سقي الحدائق . -2 غسل السيارات يوميًا . -0
تسرب المياه من  -6غسل فناء المنزل بالماء .  -5 طاقتو اثناء الوضوء واالستحمام او الغسل .

 البنا استخدىم الماء في-8غسل الشورع .  -7الصنابير وعدم اصالحيا. 

ذر على خذماخ الماء الصالح ىل تؤٌذ فرض تعرٌفح مجسٌح ًرادعح للي -ز

 ؟للشرب

 نعم          ال        

 الماء فً منسلك ؟ ما ىً أًجو استعماالخ -ً

سقي حديقة  -غسل السيارة . -3 االستعمال المنزلي )غسل واغتسال وما شابو( . -2لمشرب . -0
 المنزل .غسل ممرات  -5المنزل 
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 (2ممحق )

 جدول عينة الدراسة

حجم المجتمع األصلي عدد  الحــــــــي ت
 األسر

 حجم العينة
 عدد األستمارات

 35 2689 الفرات 1
 4 340 الحضارة 2
 36 2730 الصدر األولى 3
 08 0348 الصدر الثانية 4
 04 0148 المتقاعدين 5
 02 881 السراي 6
 06 0076 العروبة األولى 7
 6 456 العروبة الثانية 8
 8 593 العروبة الثالثة 9
 00 872 الضباط 11
 03 0105 صوب الشامية 11
 2 009 العذارية 12
 20 0588 الجزائر 13
 01 727 رمضان04 14
 2 035 الخضراء 15
 6 459 الكرار 16
 3 252 الحي الصناعي 17
 2 039 الجامعة 18
 00 0690 التراث 19
 22 865 الحكيم 21
 5 364 المعممين 21
 3 261 األساتذة 22
 4 281 الثقافي 23
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 24 0753 السالم 24
 07 0287 الصدر الثالثة 25
 33 2482 األنتفاضة  26
 3 092 الشرطة  27
 00  481 الحوراء  28
 07 0305 العراق 29
 05 0031 الفجر الجديد 31
 01 755 الزراعيين  31
 05 0065 األستقامة  32
 5 388 األبرار 33
 20 0567 الوحدة 34
 05 0061 النيضة  35
 02 921 العصري 36
 5 346 الزعيم  37
 4 327 الجديدة  38
 7 474 االنصار  39
 4 347 السوق 41
 00 819 الجميوري الغربي 41
 06 0240 الجميوري الشرقي 42
 01 766 الجمعية  43
 07 0265 الكرامة  44
 06 0054 العدالة  45
 7 477 الجنوب 46
 4 298 التضامن 47
 6 439 االسكان 48
 24 0802 الوفاء  49
 3 242 الزىراء 51
 21 0470 الثقمين  51
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 03 958 الغدير  52
 5 380 الموظفين  53
 00 816 االمير  54
 22 0727 الصادق االولى 55
 04 0023 الصادق الثانية 56

 681 50181 المجموع
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Abstract 

The production and consumption of drink able water are one of the most  
important  applied topics ,which have been directed in the field of the 
geographical studies. this is due to the increasing demand consumption for 
drinking water and its many other uses. The importance of clean and drink 
able is clearly crucial and not debatable because it is the fundamental 
requirement for all human life as well as it is one of the main criteria for 
measuring the development of countries in the world .for these reasons , this 
subject has been investigated and detailed in a comprehensive manner . 
This study has been shown the reality of the drink able water projects in AL- 
Diwaniyah city and the average consumption and  evaluation efficiency with its 
quality and quantity of production Moreover , the capacity of the project and its 
ability to cover all the different needs of people to water in this project 
according to  their quality , quantity ,capacity and amount of water supplied to 
the people . the types of the consumption of the water in in AL- Diwaniyah city 
have been classified as home , industrial ,commercial and government and 
finally the illegal  consumption of the water (overtaking) and have been studied 
in details . 
In addition to that ,the case study on the network transportation lines of 
drinking water in the city of AL- Diwaniyah and the authorized distribution 
system of water , which has a number of challenges and limitation such as the 
direct pumping without any storage system in addition ,it is contained an 
analytical testing of the physical , chemical and biological characteristics of the 
drinking water in the production areas .These tests have been done by taking 
Samples of water in the different stage of production Such as raw water before 
and after the treatment process .These tests have been done for two season 
periods (January and July) to determine the validity of treated water for human 
use . 
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It is found that the supplied water is excessed by(071.57 liter , person ,Day) 
over the standard average ,which is about (450 liter ,person ,Day) . 
The Housing  consumption for the supplied water reached to (67%) from the 
whole amount of supplied water . 
There fore , to find the problems and the weakness in the whole of the process 
of the drinking water production process in different stages including the 
treatment , transportation and the consumption and find the Suitable Solutions 
for them ,this thesis has been introduced .The thesis consisting of an 
introduction and four chapters .The first chapter has been included the 
theoretical framework two has been studied the natural and human factors that 
effect the drinking water production in addition of the extension stage of the 
city . chapter three has been spatial distribution of the water production project 
depending on their location in the AL- Diwaniyah city and their effects .chapter 
four has show some of the future forecasting and consumption for the drinking 
water production  in the AL- Diwaniyah city until 2025 . 

 



MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 
AND SCIENTIFIC RESEARCH     
UNIVERSITY OF AL-QADISSIYA/ 
COLLEGE OF ARTS 
GEOGRAPHY DEPARTMENT 

  

 

 

 

 

Urban Expansion and its impact on the 
production and consumption for the drinking 

water in AL- Diwaniyah city   

 

AThesis Submitted by : 

Helen jabber shalal AL-Zubaidy  

 To The Council OF the college OF Arts University OF AL-
QADISSIYA  in partial Ful Fillment  OF the requirements For the 

master  Degree in Geography 

 

 Supervised  by 

Prof . Dr .Safaa .J . AL Duleemy    

                                   

2017  A.D                                                                                       1438 A.H                                             
  


