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   الملخص 

البيئة الحضر ية يكر ا الفر ل الفرحي دحديا كبي ا الكرايعة مي المدص القفري   مفرو  ا  ما  مع زيادة التحضر  تددوو  

الفرنايية يالية الد ة دعطي التفرو  ا تع يم موا ع الفر ل المةو ةو سروا  يم   ين النه  لت المنا ن الةر نية  تواا يةرايد مي 

اا البحث وو دقييم المةو ات مي مياه الفر ل الفرحي تالتي يتم  د اسرة مدص ططو ة المةو ات تلسربااها  تكاا الهدل ال ييةري مم و

اسررتقبةها مي محطات الضررم المو ودة مى مدينة ال وت مي محاماة تاسررر االع ا  تسلخ ااسررتندا  ايايات تدقنيات يام المعةومات  

 ت اح لمضررا الموا ع  يكررا  تندة الجغ امية  تكاا سلخ ااإلضررامة الى دقييم  ودة كررب ة الفرر ل ميمند المنا ن العالية التةو  تا

  ت د دم دحةيا 2017معالجة المياه العادمة  دم  مع  ال ة يينات مياه مي كا كره  مم الكرهو  التاليةف مب اي  تما و تلا يا مي يا  

(  تل  ي التوزيع الم ايي لهاه المةو ات  ECوH2SوTSSوTDSو-NO3و-NO2و-PO4وCODوBODواه العينات االنةرربة الى  

(  تككرت  النتاي  يم زيادة مي د كياات المةو ات التى دم د اسرتها االمقا ية مع  OKطا منطقة الد اسرة ااسرتندا  ك يا العادية  دا

و 55 21و 79 232و 58 1557و 92 2و 59 0و 96 8و 54 247الررمررعررايرريرر  الررعرر ا رريررة  تكررايرر  مررترروسرررررر الررترر كرريررااتف 

و يرةرى الرتروالري  تدربريرم مرم CODتECوH2SوTSSوTDSو-NO3و-NO2و-PO4وBOD مرةرةرجرم/الرتر ع 63 283وت58 2164

النتاي  اا وناك ادتا  مع المعايي  الدتلية االنةرربة  لكررب ة الفرر ل الفررحي الوا عة مي منطقة ا يوا  مي ما ينا  سرر ية التدمن 

ي  نيث ياطا الموديا تا يحدا   تلغ ض ا ت اح المو ع ا مضررا  يكررا  محطة معالجة ال وت دم ا يتماد يةى يموسع متعدد المعاي

يوع ا سرتندا  ا  ضري تادجاه ال ياح تمدص الق م مم ططو  الفر ل الفرحي ال ييةرية تمفراد  ال ه اا  تالمنا ن الةر نية مي 

  ةلعادما يكا  تندة معالجة المياوا  ةيا  ا يتبا   تدم التوصا الى اا المنطقة الك  ية مم المدينة دتميا اامضا الا تل الماليم
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Abstract 

With the increase in urbanization and degradation of the urban environment, sanitation is 

becoming a predominant challenge within the short run. High-resolution satellite imagery gives the 

first conception of polluted drainage sites, whether by the river or in residential areas. This helps in 

studying the seriousness of pollutants and their causes. The main objective of this research was to 

evaluate the pollutants in wastewaters received at pump stations in Al-Kut city in Wasit governorate, 

Iraq by using GIS data and techniques. . These were in addition to, evaluating the quality of sewer 

network in one of the highly polluted areas and propose the most suitable location for the establishment 

of a wastewater treatment unit. Collected three samples of water in the following months: February, 

March and April in 2017. Samples were analyzed for (BOD, COD, PO4-, NO2-, NO3-, TDS, TSS, 

H2S, and EC). The spatial distribution of these pollutants within the studied area was carried out using 

Ordinary Kriging (OK). The results revealed an increase in the concentrations of the studied pollutants 

when compared with Iraqi standards. The mean concentrations were: 247.54, 8.96, 0.59, 2.92, 1557.58, 

232.79, 21.55, 2164.58, and 283.63 mg l-1 for BOD, PO4-, NO2-, NO3-, TDS, TSS, H2S, EC and 

COD, respectively.The results revealed that the sewer network in Al-Anwar area complies with the 

international standards regarding to pipe slopes and flow velocity. Finally, a multi-criteria model was 

also used to propose the most suitable location for the establishment of a treatment unit in Al-Kut city. 

That model took into account the type of land use, wind direction, and proximity to main sewer lines, 

main streets, electricity lines and residential areas. It was found that the location in the east side of the 

city has the best conditions for establishing that waste water treatment unit.   

 

 

 

 المقدمة

د دبر العديد مم ا م اض النطي ة اتفررر يي مياه الفررر ل 

 ميع  غي  المعالجة مي البيئات المايية  واه المكرر ةة دنتكرر  مي

ليحرا  العرالم تيةى ت رل التحرديرد مي البةرداا النراميرة تي  ع سلرخ 

 80الفرحي  نوالي   لسراسرا ىلى يد  كتاية ىدا ة مياه الفر ل  

لم يقيا تنوالي سرتة يكر   مةيوا كرنا دع ضروا لة ولي ا مي

 [  1التيتودية دم دةجيةها ليًضا ] مةيوا نالة مم نا ت العدتص

ب وي لوم النفرايا التيايايية د  ة الح ا ة تالت كيا الفرة

 مي معالجة مياه الف ل الفحي  تمع سلخو مإا لوم 

 

 

 

 النفرررررايا ال يميرراييررة وي القةويررةو تالطةررب البيوكيميررايي

(BOD) و تالطةررب يةى ا كةررررجيم ال يميررايي (COD)  و

 تالغرازات المرااارةو تم كبرات النيت ت يمو تد  رة الحموضررررة

(pH)   [2] ت BOD  لرترةرو  الرمريرراه اررالرمرواد ورو مرقريرراو

وو مقدا  ا كةرجيم الاايب المطةوم لةتحةا  BOD .العضروية

البيوكيميرايي لةم كبرات العضررررويرة تلكةرررردة اعر المواد غي  

[  مي الو   الحاضرررر و 3العضرررروية ملرا الحديد تال ب يتات ]

تظيتة لسرراسررية مي دةررهيا دمليا تدحةيا الاواو   GIS يؤدي
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ند  يةى يطا  تاسررع مي دتبع دةو  الم دبطة االمياه  ايها دةررت

الميراه تالةرررريط ة يةيهرا  تيةررررمس سلرخ مي  سررررم الن ايرو 

تالنمرا ةو تىدا ة الم امنو تيمرا ىدا ة النارا و تالتنطير يةى 

[  كما دوم  ايايات ا سررتكررعا  يم 4المدص القفرري  تالطويا ]

لدتات دحةيةيرة متيردة تم ييرة دم دطبيقهرا يةى يطرا   (RS) اعرد

م ا بررة تنتم موا د الميرراه  تدقييم التغي ات مي  تاسررررع مي

لتومي  ط اير  GIS ت RS [  يم م دم 5الا تل البيئيررة ]

مواضرررريعية لةمياات الم ايية تسررررمادها  كما يم م اسررررتندا  

مي دفرنيي م امم المياه النايتة تالمياه المةرتعمةة   RS ايايات

 ة يةى تمع سلرخو مم غي  المحتمرا لا د وا وراه البيرايرات  راد

التمييا ايم مةررررتويات منتةتة مم المةو ات مي مياه الفرررر ل 

[  تلرالرخو يجرب دم  وراه البيرايرات مع التحةيرا 6الفررررحي ]

المنتب ي لعينررات الميرراه التي دم  معهررا مم ميرراه الفرررر ل 

 .الفحي

دعتب  معالجة المياه العادمة تىدا دها تاندة مم لطط  المكرراكا 

ل مياه الفر ل الفرحي مي الع ا   كاي  معام كرب ات صر 

دجمع ايم كرا مم النترايرات البكرررر يرة توطوع ا مطرا   ت رد دم 

  2003دفرر يي واه المياه مي ا يها  دتا لي يالع  با يا   

دضرم مدينة ال وت و توي منطقة الد اسرة مي واا العما و  ال ة 

ليواع مم كرب ات الفر ل الفرحي  تواه الكرب ات ويف كرب ة 

ياه ا مطا  و تالمفررا ل الفرر ل الفررحي و تمفررا ل م

المجمعة  الفر ل الفرحي تا مطا (  تيج ي دفر يي المياه 

العادمة النادجة مم المفررا ل المجمعة مباكرر ة مي النه  دتا 

 .لي معالجة و مما يتةبب مي مك ةة دةو  المياه

كراا الهردل مم وراا العمرا وو دقييم الميراه العرادمرة المتةقراة مي 

ت انرراً  يةى دحةيررا اعر محطررات الضررررم مي مرردينررة ال و

المةو رات  وراا اراإلضررررامرة ىلى د اسررررة التوزيع الم رايي لهراه 

 .المةو ات مي كب ة الف ل الفحي

 

 

 منطقة دراسة

دقع منطقة الد اسرررة مي مدينة ال وتو ياصرررمة مقا عة ال وت 

°  45مي محاماة تاسرر و الع ا   تيحدوا ايم واه اإلندا يات 

°  32"ىلى  00'27°  32ت  E "20'53°  45"ىلى  00'46

34'00" N   دبةا مةرررانتها  1كما وو موضرررس مي الكررر ا  )

  دقع مردينرة ال وت يةى  وع الط ين الةرررر يع 2كم 85نوالي 

ال ييةررري الاي ي ار اغداد امم ة تالبفررر ة مي الجنومو يةى 

كم كرماع غ م  150كم  نوم كر   اغداد ت  150اعد نوالي  

 000و390اا مدينة ال وت نوالي مدينة العما ه  يبةا يدد سرر 

امعدع يمو   1997يةرررمة تمقاً ىلى ايايات التعداد الةررر ايي لعا  

( 2006و  COSIT ت MMPW   مي الماية 3سرررنوي يقا م 

 واوغ اميرا المردينرة مةررررتويرة مي معامهرا تيت اتح ا دتراع 

 .  مو  مةتوص سطس البح  25ت  15ا  ض ايم 

برل القرانراو الراي يتميا  دتميا المنطقرة المرد تسررررة ارالمنرا  كرررر 

افرريي  ال تسرراطم ت وياو تكررتا    ب تاا د يةرربياً مع 

ينراايع  فرررري ة تمعتردلرة  ت رد لونم التمييا ال بي  مي د  رة 

الح ا ة ايم النهرا  تالةيرا تايم الطقا الكررررتوي تالفرررريي  

د  ة مئويةو  45ىلى   40دت اتح د  ة الح ا ة القفررروص مم 

[  7كررره  ا كل  ن ا ة ]نيث ي وا يوليو تلغةرررطا وما ا 

د  رراتو نيررث  8ت  6تدت اتح د  ررة الح ا ة العامى ايم 

ي وا كره ي ديةرمب  تيناي  وما ا كره  ا كل  ا تدة  ال ياح 

الةرايدة لمعام ل اا  الةرنة وي مم الكرماع ىلى الغ مو تيادة 

 .(-S1 مت  5 5نوالي ) دفا ىلى ل فى س ية لها مي يوييو

[  دتميا واه الت اة 8ةى د سربات د ةة ]دم دطوي  د اة تاسرر ي

الق يبة مم ضررتال النه  االحبيبات النكررنة الممات ة االطمي 

تلهرا محتوص  ةيرا مم المةس  دعتب  لكل  د ارة طفرررربرة ل يتراع  

الا ايي  تمع سلرخو مرإا الت ارة البعيردة يم ضررررترال ا يهرا  

دحتوي يةى يةرررربرة يراليرة مم المةس تمحتوص يرالي مم الطيم  

٪(  يه  د ةة وو  25اسرةو لديها يةربة يالية الجي   نوالي  ايهم

اإلمداد ال ييةرري لةمياه مي تاسررر لاعد مم يه  الغ ال المتت ع 

مم د ةرة مي مردينرة ال وت  يمترد يه  د ةرة مم الكررررمراع ىلى 

الجنوم تدم انرا  يردد مم الةرررردتد لةتح م مي دردمن الميراه ت ي 

 .ا  اضي الا ايية مي المحاماة
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خريطة موقع منطقة الدراسة ومحطات ضخ مياه  :(1شكل) 

 الصرف الصحي

 

 مياه الصرف الصحي توصيف

دوصريي مياه الفر ل الفرحي مم نيث ال مية تالت كيب وو 

مي المقا  ا تع غ ض منكرررم مياه الفررر ل الفرررحي  يم م  

تصررري المياه العادمة يادةً اميها منالية لت صرررنايية لت اعر  

 .طةير مم اعضها

اه العادمة الفررررنايية تالمنالية م وياا دم دنايمهما لتومي  المي

 .ا تضاع الالزمة لتوصيي مياه الف ل الفحي

 

 مياه البلدية البلدية أوال:

مياه الفرر ل الفررحي مي المجا ي الفررحية وي م كب مم 

النتررايررات المناليررة تالفررررنرراييررةو تا طت ا  تدرردمنو ديررا  

ا يت اض  يجرب لا ي وا لةمجرا ي المراييرة التجميعيرة  رد ات 

ويد تلي ية لةتعاما مع التيا  الةرايي الكرديد ااإلضرامة ىلى سلخ 

الفرنايية  المحةي تا طت ا و تلي دت يا ىضرامي مم الم امن  

التدمن دفرررمم ليامة المجا ي الجديدة يادةً نةرررب متوسرررر 

 الوا تالاي يتضرررمم اطت ا ًا  100اليومي لةت د الواند البالا  

 بيعيًراو تل م يجرب ضرررربر نجم ا يراايرب لنقرا دردمقرات الرا تة 

 يجراار  مي اللراييرة  400التي مم المتت ض يمومًرا لا د واف 

اات تالمواسرررري  الت ييرة ينردما  مت  / م د / يو ( الغرا 514 1 

 gpcd (0.946 m / capita / day) 250دتردمن ارال رامراو 

لأليرراايررب ال ييةرررريررة تالجرراييررة تالنررا  يررة  تمي نررالررة 

 350ا يت اضرراتو ت مع مم ليامة المجا ي المكررت كةو ت 

ددمن الطقا اليو   دعتب  يمةيات التت يا مي المئة مم متوسررر 

ي ال ييةية تالجا ية ل ا مم التدمقات الا تة لةةاية مي المجا 

الكديدة مي الكب ات الت يية تالمواسي  الت ييةو نيث لا القمم 

الهيد تلي ية دميا ىلى اسررتبعاد ددمن مياه الفرر ل يب  كررب ة  

 .لياايب النيا  ىلى يدد متاايد مم الوصالت

ىلى  20يت اتح معدع ددمن كا سرراية مم لديى ىلى ل فررى مم 

الكرررحم اليومي ل ا مجموية صرررغي ةو تمم ٪ مم معدع 250

٪ لةمردا ال بي ة  ل را دردمقرات دحرد  مي الفرررربراح 200ىلى  50

صررربانا  تدفررر يي ا دتاع يمطا مو ع  5الباك و ما يق م مم 

   [9]   يب مم ميددي

 

 تبذير الماء :ثانيا

الميراه العرادمرة المناليرة وي الميراه النهراييرة النراكررررئرة مم  ميع  

لمياه الفررررحية ل يةرررراا  التدمقات مم  وايب اسررررتندامات ا

المطبم تالحمرا  تالغةرررريراو امرا مي سلرخ المنتب اتو تغةررررا 

الةررريا اتو تالحماماتو تلنواض المطبمو تمجةتدات القمامةو 

تغةررا ت الفررحواو تالم انيرو تل هاة دنقية المياهو كةها  

دملا مايًجا مم مياه الفر ل الفرحي  مياه الفر ل الفرحي 

كررري  ا سرررمو دنبع مي المقا  ا تع مي المةررراكم المحةيةو كما ي

تينا ش ليضرا مي مياه الفر ل الفرحي  مي ند سادلو دضريي 

الم امن المؤسررةررية تالتجا ية تالفررنايية ينفررً ا محةيًا لمياه  

الفررر ل الفرررحي ىلى ياا  الفررر ل الفرررحي مم النكرررا  

الفرحي البكر ي  يكرما دوصريي مياه الفر ل المنالية محا 

ية ل ا طفررايا دوصرريي مياه الفرر ل  العناصرر  الضرر ت 

 .توي د ويم تطفايا الدمن

 60كمية مياه الفرررر ل المنالية مي المنطقة العامة مم نوالي 

مي المئرة مم الميراه المو دة ىلى المنطقرة  يتم اسررررتنردا   75ىلى  

[  ايتماًدا يةى يوع  10البا يو يةى سرربيا الملاع   ساس نديقة ]

منازع ا سرررر ة الواندة التي الةرررر مو دمدي معام المنازع مم  

دحتوي يةى لكل  مم نمرا  تانرد تغةررررا ت تل هاة منتةترة  

 .دةتند  المياه
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( التردمقرات التقردي يرة لم من  ط   المنرازع 1يةرررر د الجردتع  

المتنقةة تالتناد  دولد كميات ل ا مم المياه العادمة مم المنازعو 

 وة  يهررا دحتوي يةى يرردد ل ررا مم ا  هاة  دعتمررد كميررة ت

النترايرات مم المردا و تالم رادرب تالمفررررايع تالمؤسررررةررررات 

التجا ية ا ط ص يةى سرررايات العما تم امن الطعا  المتانة  

يةى ال غم مم لا ال راميت يرات   دوم   رد ا كبي ا مم التردمنو 

  تالطا ة وي زيادة النتايات مم المواد الغاايية تدنايتها

 

يقدر مياه الصرف الصحي ألنواع مختلفة  :(1الجدول )

  [13] من إنشاء والخدمات

غالون  النوع

للشخص 

الواحد في 

 اليوم الواحد

النفايات المنزلية من المناطق 

 السكنية

 

 
 100 منازل عائلة واحدة كبيرة

 
 75 منازل نموذجية فردية

 
 to 75 60 شقة سكنية متعددة العائالت

 
 50 الصغيرة أو البيوتالمساكن 

 
النفايات المنزلية من 

 المخيمات والموتيالت

 

 
 to 150 100 المنتجعات الفاخرة

 
 50 الحدائق المنزلية المتنقلة

 
معسكرات سياحية أو حدائق 

 مقطورة

35 

 
 50 الفنادق والموتيالت

 
  المدارس

 
 75 المدارس الداخلية

 
 الكافيترياتمدارس اليوم مع 

 

20 

 
مدارس اليوم بدون 

 كافيتريات

 

15 

 
 مطاعم

 

 

 
 كل موظف

 

30 

 
 كل راعي

 

7 to 10 

 
 كل وجبة خدم

 

4 

 
 to 150 المستشفيات

300 

 

 15 مكاتب

 
 to 30 15 مصانع ، حصرية صناعية

 
 

 تركيب مياه الصرف

يكررري  د ويم مياه الفررر ل الفرررحي المحةي ىلى لا ال ميات  

التعةيرة الم ويرات التيايراييرة تال يميراييرة تالبيولو يرة الحراليرة 

[  تيرادة مرا دحتوي الميراه التي يتم دومي ورا يةى المجتمع 11]

يةى المعادا تالمواد العضررويةو التي يضرريتها النكررا  البكرر ي 

تالفرااوا تا تسرا   الفرحي تالفرحي الب از تالب از تالو  

تمنةترات الطعرا  تالمعرادا مم مواد دةطيي الميراه تغي ورا مم 

المواد  اعر وراه النترايرات مرا زالر  معةقرةو مي نيم لا البعر 

اآلط  يدطا مي المحةوعو لت ليفربس مقةرًما اد ةو احيث يفربس 

[  تيتضررررس الم ويات البيولو ية مي مياه  12غ تاييًا اطبيعتل ]

تيايراييرة تال يميراييرة النموس يرة المحةيرةو الفرررر ل الفررررحي ال

 ( 2 تالجدتع

 

( المكونات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمنزل 2جدول )

 الصرف الصحي

 بيولوجي المواد الكيميائية فيزيائيه

 النبادات العضوية المواد الفةبة 

 الحيوايات الب تدينات د  ة الح ا ة 

التي تسات  الةوا 

 ال  اوويد ات

 التي تسات

  الايوت تالدووا   ايحة 

  الةطحي  

  غي  العضوي  

  ال  م الهيد ت يني 

  ال ةو يدات 

  القةوية 

  يت ت يم 

  التوستو  

  معادا  قيةة 

  الغازات 

  لكةجيم 

  كب يتيد الهيد ت يم 

  الميلاا 

 

 

 المياهتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في صناعة 

المعةومرات الجغ اميرة و التي د تةرررري لوميرة طراصررررة لمهنيي  

صررررنرايرة الميراه ويف دطبيقرات الن اير تال صرررررد تالنمرا رة 

تالفرررياية  واه الةررريدة ل اعة لتحديد اعر ا يكرررطة ا كل   

لومية إلدا ة كتا ة كرررب ات المياه تالفررر ل الفرررحيو تمياه  

ي يم م  ا مطا   امةررايدة     تد اسررات نالة  ديدةو تكي
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مي  4Mاسررررتنردا  يام المعةومرات الجغ اميرة لتنتيرا دطبيقرات 

  [13]   طاع المياه

يوم  ياررا  المعةومررات الجغ اميررة ا دتات الالزمررة لعررايالت  

الب يررام و تا سررررتعال  يم البيررايررات الجغ اميررة تدحةيةهررا  

تي ضررررهرا  التطبيقرات الب مجيرة النموس يرة  يامرة المعةومرات  

و تياا    ArcGIS و ت ARCVIEW :الجغ اميةو تدكررررما

ىدا ة  وايرد البيرايرات تكررررب رة النواد   يطرا رات الب مجيرات مم 

يام المعةومرات الجغ اميرة مم ا ام   سررررم الن اير التجرا يرة 

المننتضررررة يهرايرة لع ض منرا ن المبيعرات يراليرةو ىلى الب ام  

ال ا يرة  راد ة يةى ىدا ة تد اسررررة المنرا ن المحميرة الطبيعيرة  

    [14] العايمة

 

 االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

وي الت نولو يا التي لديها ا دبا  ت ين مع   ا سرتكرعا  يم اعد

ياررا  المعةومررات الجغ اميررة  دحتوي ورراه المعةومررات يةى 

معةومات دتفريةية يم موا د ا  ض تالبيئة تا  ةرا  المايية 

ا  ما  الفرنايية لةفرو  التي تالحدتد اإلدا ية تاسرتندامات 

يتم دحةيةها إليداد ط اير مواضررريعية منتةتة   م يتم اسرررتندا  

وراه الن اير كمردطالت مي يارا  المعةومرات الجغ اميرة  دنت   

صرو  ا  ما  الفرنايية ليضًرا معةومات م ايية مكرااهةو تالتي 

تمي كةتا الحالتيمو يملا ا سررتكررعا    GIS يم م  اطها اناا 

دقنية يكرررطة لتومي  ايايات المدطالت  غ اض القياو  يم اعد

تال سرم تالفرياية تالفرياية تالنما ة مي سريا  يام المعةومات  

الجغ اميرة  يرادة و مم النرانيرة العمةيرةو يعتقرد يةميرا لا لدتات 

ا سررررتكررررعرا  يم اعرد تيارا  المعةومرات الجغ اميرة مي الوا ع 

 .دبطة اك ا لساسيدعطي يتاي  معالة ىسا كاي  التقنيات الم 

ىا المعةومرات الم راييرة مي البيرايرات التنةرررريقيرة لهي ةيرة البيرايرات 

وي ايايات مةررتكررع ة يم اعد مي كرر ا   مي و دقو  امعالجة 

البيرايرات اراسررررتنردا  دقنيرات منتةترة لت ليامرة معرالجرة الفررررو  

صرررو ة يقطية متعددة ا  وا  ااسرررتندا  دقنيات منتةتة متيدة  

الموضرررروييرة تا  دترايرات تاسررررتنردا  إليتراع المعةومرات 

ا  اضري تدغطية ا  ضرية ا كل  معةومات ىضرامية مهمة مم 

 .لوم البيايات المطةواة لمعالجة الفو  تدتةي وا

يمةيرة يقرا البيرايرات ايم معرالجرة الفررررو  تيام المعةومرات  

الجغ امية د وا سرررهةة مي نالة يما الناا  مي ت   تاند مي 

ىلى  R.S ا  تاما يمةية دحويا اياياتالتت ات التاصررررةة اينهم

اةرير يةربيًا   GIS ايايات سات معنى و مإا يقا واه البيايات ىلى

و ت د دحتراع ل نرا  يمةيرة التحويا ىلى  لسررررية تمةتات مقطو ة  

لت مةتات يتم دحويةها  واا وو اسرررتكرررعا  المفرررد  ال ييةررري 

ك إلدطراع البيرايرات ىلى يارا  المعةومرات الجغ اميرة  يتم ىكرررر ا

المايرد مم العمرا ينرد يقرا البيرايرات النقطيرة المكررررتقرة مم ليامرة 

ا سرتكرعا  يم اعد لكر كات النقا القايمة يةى ياا  المعةومات  

 .الجغ امية

 

 مخطط منهجية البحث

مي اداية ا سرررتعاية امفررراد  طا  ية  لتقا  صرررو  ا  ما  

مجةا الفررنايية يالية الد ة مدينة ال وت و تالتي دم  ةبها مم 

محاماة تاسرر  ت د دم دفرحيس الفرو  ااسرتندا  ا يام  يام 

المعةومرات الجغ اميرة و تكرالرخ ىد اع  ميع ايرايرات الفرررر ل 

الفررررحي تاإلنرردا يررات الجغ اميررة لةموا ع مي ا يررام  يام 

المعةومات الجغ امية و تكالخ يينات مياه الفررر ل الفرررحي 

ةى الن اير لةمعةومات   م دم ىيتاع دحةيا ىنفرررايي لةبيايات ي

اللرااترة تمقرا يتهرا اراسررررتنردا  ا  ض  دم ى  ا  دحةيرا البيرايرات  

 مم  با المعالجات مي واا العماو كما وو موضرررس مي الكررر ا

(2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مخطط انسيابي لتحليل البيانات ومعالجتها2الشكل )



 

                  7                        

 .......... اختيار أفضل موقع  – صالحم.م.  14 -1 صفحات   Year thVol. 4   Issue 2    2019    4                     مجلة كلية الكوت الجامعة

 جمع العينات وتحليلها

المنتةتررة مم ميرراه  دم  مع يينررات الميرراه التي دملررا ا يواع 

الفرر ل الفررحي مي المنطقة المد تسررة مم محطات الضررم  

( موا ع محطرات الضررررم داطرا المنطقرة 1يوضررررس الكرررر را  

 25مب اي  ىلى   1المد تسرررة  دم  مع العينات طالع التت ة مم 

  دم ى سرراع واه العينات ىلى المنتب  تدحةيةها مم 2017لا يا 

و  -NO2و PO4و CODو BOD ررررررررر ل را دحةيرا العينرات ل

NO3- وTDS وTSS وH2S وand EC .   تدمر  مقرا يرة

يتراي  ا طتبرا  ل را معةمرة االقيم القيراسرررريرة التي لاةا ينها  ايوا 

 كمرا وو مبيم مي الجردتع 2006لعرا   152البيئرة اإليطرالي   م 

(3)  

 

(: حدود تركيزات الملوثات في كل من المجاري 3جدول )

 (.2006،  152البيئة اإليطالي رقم واألجسام المائية )قانون 

 ت

 الوحدة  تركيزات 

التصريف في  

االجسام  

 المائية 

التصريف  

في مياه  

 المجاري 

 9.5-5.5 9.5-5.5  ال  م الهيد ت يني  1

 C ≤30 ≤35° د  ة الح ا ة  2

3 TSS 1-mg l ≤80 ≤200 

4 5BOD  كر O2) 1-mg l ≤40 ≤250 

5 COD  كر O2) 1-mg l ≤160 ≤500 

 mg l ≤0.2 ≤0.3-1 ال ةو يم 6

7 S2H 1-mg l ≤1 ≤2 

8 -2SO4 1-mg l ≤1000 ≤1000 

9 
مجموع التوستو   

 TO ) 

1-mg l 
≤6 ≤12 

 N 1-mg l ≤15 ≤30ملا  N -يت ات 10

11 Nitric-N as N 1-mg l ≤0.6 ≤0.6 

 

 بيانات نظم المعلومات الجغرافية وتحليلها

دم  مع البيرايرات المراديرة لكررررب رات الفرررر ل داطرا المنطقرة 

المرد تسرررررة مم  ةررررم يارا  المعةومرات الجغ اميرة مي مجةا 

دتضررررمم وراه البيرايراتف ا يبوم   .(WPC) محرامارة تاسررررر

 القط  و المواد( و المناوا  الك ا و مةتوص الع ةي و مةتوص  

ا  ض تمع مرات الم من(و اآلارا  المبتةرة  ا سررررم تالكرررر را 

المةرررانة تالحد ا  فرررى لتنايم التنايم تالحد ا ديى مم ت

التنايم( تمحطات الضررم  ا سررم تددمن التفررميم تدفررميم  

  )ال لو

 دم دوزيع د اكيا المةو رات المرد تسرررررة اراسررررتنردا    يقرة

Kriging (OK)  العرراديررة مي   يقررة ا يررام ArcGIS 

يةى يطا  تاسررع  Kriging (  ت د اسررتند 3 10 اإلصرردا   

م ا سرتيتا  مهمة يةى مةرتويات منتةتة و تطاصرة مي كمسرةو

[  يم م لا دحةرا اتعراليرة العال رات ايم المو ع 15دةو  الت ارة ]

 Kriging [  دملرا   يقرة16الجغ امي تطفررررايا العينرة ]

 :يموًما االمعادلة التالية

)()(
1

i

n

i

p xiZxZ 
=

 =     ………..….  (1)   

 القااا لةمالناة يند Z المتغي ىلى  يمة  Z (Xi) نيث دكرري 

Xi  وλi   ىلى تزا يةبة معينة ىلى متغي  دكي Z يند Xi و ت 

n  وو يدد المكراودات  اعد  سرم متغيت  دج يبيو دم ىيداد ل اعة

يماسع  اما مي سلخ الداي ية و ال  تية و ا سرررية و تالغوسرررية( 

[  مي وراا العمرا و دم دقييم يمراسع  51ل را مجمويرة ايرايرات ]

التحقن مم الفررحة تالتقدي ات يم   ين نةررام معيا  م اع 

  (SRMS)  تالقيم القياسية م اع الجا  (RMS) الجا 

إنشاااااء نظام الجمع الرئيسااااي لمحطة معالجة مياه الصاااارف 

 الصحي

( لمضررا   يقة لجمع المةو ات الحالية مم يميم  3يبيم الكرر ا  

معرالجرة و تاالترالي  تيةررررا  يه  د ةرةو تدحويةهرا ىلى مو ع تندة 

مإا د ةتة اطتفررا  تمعالجة المةو ات ااسررتندا  تندة المعالجة 

تتانرد مي الو ر  الحرالي يا ا لةا تل التي دوا ههرا البالدو 

تمم  م يم ننرا العمرا تتنردة المعرالجرة اللراييرة يةى يميم منرا ن  

المةرررتقبا مم النه  تدوسررريع المنا ن المتتونة تت ود منا ن  

 تاسعة 
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 .أفضل طريقة لجمع الملوثات الحالية من يمين ويسار نهر دجلة في مدينة الكوت: ( 3الشكل )

 

 تحليل اختيار أفضل مكان

 مخطط انسيابي: ✓

 

 

 

 

 

 يختار تحليل المخطط االنسيابي أفضل موقع.: ( 4شكل )ال

 

 :معايير اختيار أفضل مكان وأهمية كل معيارتحديد  

تاسرررتنادا ىلى انتيا ات مدي ية مياه الفررر ل الفرررحي مي 

دم التوصرا ىليها اعد القيود التي  -تالتي وي المةرتتيد  -تاسرر 

سررريتم اطتيا وا لمضرررا م اا يةى لسررراوو دم ا دتا  يةى 

ا تزاا المناسرررربة التي دتناسررررب مع لومية معيا   دم ي  مي 

 .ا طتيا 

 

 :تقديم المعلومات المطلوبة 

اسررررتنرراداً ىلى المعررايي  المرراكو ة لياله و مررإا المعةومررات 

 :المطةواة وي كما يةي

  بقة الف ل الفحي -1

 . بقة كا ييم -2

 . بقة كه اايية -3

 DEM   بقة -4

   Landuse   بقة -5

 

( يبيم لوم المعرايي  المطةوارة  طتيرا  لمضرررررا 4تالجردتع  

  المعالجةمو ع لمحطة 
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( يبين أهم المعايير المطلوبة الختيار أفضل موقع 4جدول )

 .لمحطة المعالجة

 

 

 إعطاء کل المعيار المناسب للوزن وجمع البيانات

اعرد لا دفرررربس  ميع البيرايرات  راواةو مرإيهرا دارا النطوة 

يقو  ميهرا النارا  اتجميع كرا المعرايي  المراكو ة ا طي ة التي 

ليالهو تىدطاع كا تزا المعيا ية مم  با المةررتند  تىط اع 

الطبقرة النهراييرة التي داه  مي كرا م راا تدوامقرل مع معرايي   

اإلدطاعو تالتي يم ننا ميها اطتيا  لمضرررا م اا  د ي وا لكل  

كروايي لت مم اطتيا  تاند ينتا  المةرتند  ما ي يده اكر ا ي

 .يعتمد يةى   يقة  ديدة لط ص مم اطتيا ه

دتم واه العمةية ااسررررتندا  اآللة الحاسرررربة النقطية مم التحةيا 

الم ايي تمم  م ىيطا  ط يطة يهايية دتضرررمم يةم الةرررمو و 

 -التوز امكب  يدد مم النقا   -تالتمييا وو المو ع المنراسررررب 

 ( 5  الةوا المميا كما وو موضس مي الك ا

 

 

 

 

 .خريطة تعرض أفضل موقع لمحطة المعالجة: ( 5شكل )ال

 

الخصائص الكيميائية لمياه الصرف الصحي في مدينة  

 الكوت

PH  ،EC  ،CL  ،SO4 عناصر النتائج   ، H2S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت المعايي  الوزا 

 1 الق م مم النر ال ييةي لةف ل الفحي   25%

15 
كيةومت ات مم  3دةخ المةامة   دقا يم 

 ل  م مجتمع س ني 
2 

 3 الق م مم مفد  ال ه اا   10

 4 ال ييةي الق م مم الكا ع  10

 5 ل  م المنا ن امةتوص مننتر  10

 6 طا ع ندتد المدينة  10

 7 ي ا ادجاه ال ياح الةايدة  10

 8 اعيدا يم المنا ن الةيانية تالمهمة  10

في مياه الصرف  PH(: التوزيع المكاني ل 6الشكل )

 الصحي داخل مدينة الكوت
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في مياه الصرف  EC(: التوزيع المكاني ل 7الشكل )

 الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه الصرف  CL(: التوزيع المكاني ل 8الشكل )

 الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه  SO4(: التوزيع المكاني ل 9الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه  S2H(: التوزيع المكاني ل 10الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت
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الخصائص البيولوجية لمياه الصرف الصحي في مدينة 

 الكوت

 NO2 PO4و NO3و CODو  BoD  يناص  النتاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مياه  BDO(: التوزيع المكاني ل 11الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه  NO3(: التوزيع المكاني ل 14الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه الصرف  COD(: التوزيع المكاني ل 12الشكل )

 داخل مدينة الكوتالصحي 

في مياه  NO2(: التوزيع المكاني ل 13الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت
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 TSS and TDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتستنتاجاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتحفررررا يةيها ىلى لا مياه الفرررر ل لكررررا ت النتاي    -1

الفررررحي مي مردينرة ال وت مةو رة اكرررر را كبي  تمقراً لةمعرايي   

 .الع ا ية تالدتلية

دبيم لا  ميع لياايب الفررر ل الفرررحي  د دم دفرررميمها   -2

مم  ت رد ت رد لا وراا القط  لكب  مم  315اقط  متةرررراتل يبةا 

 .المطةوم مي واا الو  

(   /   و 77 0لتدمن الدييا  مم الد اسرة و دةراتي سر ية ا -3

تسرول دحامم يةى سر ية التنايي الاادي لضرماا ىزالة مواد  

 .صةبة المجا ي

(   /   و تيم م  01 3دةرراتي سرر ية التدمن القفرروص   -4

التغاضررري يم واه الةررر ية مم طالع الو ل الداطةي لألياايب 

 .تنتم ا ياايب مم التما  تالتما 

تنردا  يام المعةومرات  ىيكرررررا  ط اير مواضرررريعيرة اراسرررر  -5

كررايرر  متيرردة  رردا مي يمةيررة التفررررميم   (GIS) الجغ اميررة

تالتحةيا  يتم دحةريم دحةيا سرعة كرب ة الفر ل الفرحي ميما  

 .يتعةن اطةبات البحث تالع ض ت سم الن اير

في مياه TSS (: التوزيع المكاني ل 16الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت

في مياه  TDS(: التوزيع المكاني ل 17الشكل )

 الصرف الصحي داخل مدينة الكوت

في  PO4(: التوزيع المكاني ل 15الشكل )

 مياه الصرف الصحي داخل مدينة الكوت
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مي التحةيا يةى  (SWMM) سررررايد اسررررتندا  الب يام  -6

خ سر ية مع مة ل طا  ا ياايب المناسربة لمنطقة الد اسرة تكال

التردمن تالعال رة ايم الو ر  تكميرة الميراه مم طالع المنططرات  

التوضررريحية ل ا ليبوم تالمتاصرررا تكا  ا  مم الكرررب ة مع  

 .اعضها البعر

 

 توصياتال

د اسررررة معالية التقنيات المنتةتة لةفررررياية الهيد تلي يةو  -1

تالتناييو تالةرررحب تالنتر تىيجاد مقدا  الضررر   الاي 

 .المجا ي يم   ين الةحب لت النتثيةببل يةي  

التعةيم العا  لضررماا الويي ات نولو يا ياا  ال تةة تموايد   -2

مياه الفرر ل المعاد ددتي وا وو لداة وامة لضررماا يجاح  

 .واا الناا  الجديد

اسررررتنردا  الميراه النرادجرة مم تنردة المعرالجرة المقت نرة  -3

 .تمحطات المضنات الحالية المقبولة لالستندا  الا ايي
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