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 املستخلص
.ومن اجل تحقيق هدفنا دور محطات الشرب االهلية في العراق في الحد من تلوث الماء    يسعى البحث الحالي الى التعرف على     

البحث الحالي فقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي المسحي .فقد حدد مجتمع البحث بجميع العاملين في محطات التصفية االهلية في  
( فرد عامل .ومن اجل استيضاح دور محطات الشرب في العراق في الحد من تلوث الماء, 100العراق ,وقد استعان الباحث بعينة بلغت)

( اسئلة تتعلق بمجاالت مرتبة بمحطات الشرب وتلوث الماء .وبعد تطبيق االستبانة على  10قد قام الباحث ببناء استبانة مكونة من )ف
 العينة توصل البحث الى ما يلي: 

 االجهةة   لحداثةةة نظةةرا الميةةا  تلةةوث حةةد  مةةن التخفيةة  فةةي ومسةةاحة دور االهليةةة التصةةفية لمحطةةات ان علةةى اكةةدت قةةد العينةةة غالبيةةة ان .1
 . البلد وازقة مدن اغلب في وانتشارها جهة من المستخدمة

 مةن وهةي ,والحكومةات الةدو  تقةدمها التةي والحضةرةة االجتماعيةة الخدمات من واحد  هي للشرب صالحة ميا  توفير  مهمة  ان        .2
 اسةتخدام فةي فجةو  خلةق فةي سةبب جهةة من المائي بالملف االهتمام وعدم جهة من الملف هذا ادار  سوء وان,  االولية  االساسية  الخدمات

 . االهلية التصفية محطات استخدام الى االفراد واتجا  البشري  لالستخدام االسالة  ميا 
 النةةا  لحاجةةة نظةةرا بةة  المسةةا  يمكةةن وال واقعةةي امةةر بةةات واالزقةةة المةةدن مختلةةف فةةي العةةراق فةةي التصةةفية محطةةات تواجةةد ان        .3

 . الحكومية الجهات خال  من الماء هذا حصو  تعثر عن فضال النقي الماء الى اليومية
 التةي العمالقةة المحطةات عةن حقيقةي بةديل المحطةات هةذ  بعةد يرغبةون  ال الميا  تصفية مجا   في  والمختصين  العاملين  ان           .4

 الصةحة بمعةايير الت امةا اكثةر انهةا كمةا االهليةة المحطةات مةن وتطةورا رصةانة اكثةر الحكوميةة التصةفية محطةات الن نظةرا  ,الدولةة  تمتلكها
 ولةي  مؤقةت بشةكل مسةاعد  محطةات هةي المحطةات هةذ  ان االمةر فةي مةا وكةل. للشةرب الصالحة  الميا   بخصائص  يتعلق  فيما  العالمية

 . الدوم على
 مجةار  على القدر  الصغير  المحطات لهذ  ان يرون  ال الميا  بتصفية الخاصة المحطات في العاملين من العينة  من  االغلبية  ان      .5

 . االسالة من مستمر بشكل للشرب صالحة ميا  على الحصو  لتعذر نظرا مؤقت بشكل هو دورها وان والعمالقة  الكبير  المحطات
 الحةةد تةوفير اجةل مةن والصةيانة واالشةراف المتابعةة خةال  مةةن ومؤسسةاتها الدولةة تعةاون  الةى بحاجةة االهليةة التصةفية محطةات ان     .6

 . الشرب ميا  استخدام في الصحية السالمة شروط من االدنى
 علةةى التصةةفية محطةةات اصةةحاب حةةر  خةةال  مةةن المةةائي التلةةوث خفةة  فةةي يسةةاه , ومسةةتمر دوري  بشةةكل المتابعةةة لجةةان ان      .7

 . الميا  تنقية وطرق  بخصائص يتعلق فيما العالمية الصحة  بمعايير االلت ام
 عةةدم خةةال  مةةن والسةةالمة الصةةحة اجةةراءات تطبيةةق فةةي يسةةاه  ان الممكةةن مةةن الناميةةة الةةدو  فةةي حةةا  واقةةع وهةةو الةةروتين ان         .8

 . االهلية التصفية محطات مع التعامل في الموظف جدية
 والمشكالت االمراض تفشي الحتواء جيد  كاستراتيجية االهلية التصفية محطات شؤون  بتنظي  تعنى  خاصة  مؤسسة  وجود  ان         .9

 . المحافظات ولجميع الدوام على للشرب صالح ماء بوجود الخاصة
  . دوري  بشكل متابعتها يجب لذلك كثير  امراض الى يؤدي قد التصفية محطات عن الناتج الميا  تلوث ترى  العينة غالبية ان      .10

 The role of private drinking stations in Iraq in reducing water pollution extract 

    The current research seeks to identify the role of the private drinking stations in Iraq in reducing water 

pollution. 100) A working individual. In order to clarify the role of drinking stations in Iraq in reducing 

water pollution, the researcher built a questionnaire consisting of (10) questions related to areas arranged in 

drinking stations and water pollution. After applying the questionnaire to the sample, the research reached 

the following: 

1. The majority of the sample confirmed that the civil filtering stations have a role and space in mitigating 

the severity of water pollution due to the modernity of the devices used on the one hand and their spread in 

most cities and alleys of the country. 

2. The task of providing safe drinking water is one of the social and urban services provided by states and 

governments, and it is one of the primary basic services, and the mismanagement of this file on the one hand 

and the lack of attention to the water file on the one hand caused a gap in the use of drinking water for 

human use and the direction of individuals To use the private filter stations. 
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3. The presence of purification stations in Iraq in various cities and alleys has become a reality and cannot 

be touched due to the people's daily need for clean water, as well as the failure to obtain this water through 

government agencies. 

4. The workers and specialists in the field of water purification do not want these stations as a real alternative 

to the giant stations owned by the state, given that the government purification stations are more sedate and 

sophisticated than the private ones, and they are more committed to international health standards with 

regard to the characteristics of potable water. The point is that these stations are auxiliary stations 

temporarily and not permanently. 

5. The majority of the sample of workers in the water purification stations do not believe that these small 

stations have the ability to keep pace with the large and giant stations, and that their role is temporary due 

to the inability to obtain potable water continuously from the liquefaction. 

6. The civil purification plants need the cooperation of the state and its institutions through follow-up, 

supervision and maintenance in order to provide the minimum health safety conditions in the use of drinking 

water. 

7. The follow-up committees, periodically and continuously, contribute to reducing water pollution through 

the keenness of the owners of filtering stations to adhere to international health standards with regard to the 

characteristics and methods of water purification. 

8. Routine, which is a reality in developing countries, can contribute to the application of health and safety 

measures through the employee's lack of seriousness in dealing with the civil liquidation stations. 

9. The existence of a private institution concerned with organizing the affairs of the civil water treatment 

stations as a good strategy to contain the spread of diseases and the problems related to the availability of 

drinking water at all times and for all governorates. 

10. The majority of the sample sees water pollution resulting from filtration plants may lead to many 

diseases, so it must be monitored periodically.  

 واجراءاتالفصل االول: منهجية البحث 
 اوال: منهجية البحث

 البحث  مشكلة 
وهذا   نظرا لوجود شوائب او بكترةا قد تختلط مع , الطبيعة ال يمكن استخدام  بشكل مباشر من قبل االنسان,ان الماء الموجود في       

وهذا االمر ال   االبار النقية ,حيث يت  تنقيتها او اضافة ماد  الكلور لمنع حدوث االمراض على المدى البعيد,   االمر ينطبق على ميا
ومنها  –( من سكان الدو  النامية  %50وهنا البد من االشار  الى ان اكثر من )   ل يشمل جميع البلدان .يرتبط بالبلدان النامية او الفقير  ب 

  ة صالح  يا ( من هذ  االمراض تعود الى عدم وجود م%80يعانون من مجموعة من االمراض بسبب تلوث الماء ,وان ما نسبت  )  -العراق
ومنذ ما يقارب العقد من ال مان ,انتشرت ظاهر  محطات الشرب االهلية ,حيث تقوم   اق,وفي العر   (1)للشرب وتلوث  بملوثات كثير  متعدد   

فال تخلو مدينة او منطقة او حتى شارع من هذ    رت هذ  المحطات بشكل كبير,شوقد انت  بتنقية الماء وتصفيت  ث  بيع  لعامة النا ,
هة والحد من تلوث الماء من جهة اخرى فقد جاءت دراستنا الحالية  ولبيان مدى فاعليتها في توفير ميا  صالحة للشرب من ج  المحطات.

 .لتناقش هذ  الظاهر  موضوع البحث
 فرضية البحث

يقوم البحث الحالي على الفرضية التالية :  "لمحطات الشرب االهلية دور وفاعلية في توفير ميا  صالحة لالستخدام البشري متوافقة مع  
   رها ومكوناتها "معايير الصحة العالمية في عناص

 اهمية البحث
 ا  شرب صالحة لالستخدام البشري موضوع في غاية االهمية في اغلب مناطق العال  ومنها منقطتنا العربية,يان مسألة توفير م       

لالفراد .فضال عن  االمر الذي ينعك  سلبا على الصحة العامة   ا للتلوث اكثر من اي بقعة اخرى,هفهي اي دولنا النامية تتعرض مياه
ذلك هنالك اخطار تتعلق بالتخ ةن االمن داخل المناز  او تلوث الماء بفعل مصادر الطبيعة المختلفة ,كما ان هذ  الميا  مصدر من 

 .وةمكن للباحث تلخيص اهمية البحث الحالي فيما يلي:  االمراض العديد من  مصادر االصابة ب
 ن اه  مقومات قيام المدن واستقرارها ,وعالمة على جود  الحيا  فيها .ان عملية توفير ميا  صالحة للشرب من بي .1
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 زةاد  كمية ونوعية االمراض المرتبطة بميا  الشرب الصالحة ,خصوصا فئة االطفا  نظرا لضعف مناعته  . .2
فاعليتها في توفير ميا     انتشار محطات الشرب االهلية في العراق بكل مناطقة وشوارع ,لذلك كان البد من القاء م ةد من الضوء حو  .3

 صالحة للشرب . 
 عدم وجود دراسة محلية بحسب اطالع الباحث تتناو  محطات التحلية او التصفية للماء الصالح للشرب االهلية في العراق . .4
 لة عالمية . فضال عن حيوةة موضوع تلوث الميا  كونها مشك-الميا  الصالحة للشرب–اغناء المكتبة المحلية ببحث يتناو  ج ئية مهمة  .5

 اجراءات الدراسة 
 اوال: منهجية الدراسة:

استعمل البحث الحالي المنهج الوصفي المسحي من اجل تحقيق البحث لفرضيت  البحثية, وقد ت  ذلك من خال  بناء استبانة تقي        
مدى فاعلية وقدر  محطات الشرب االهلية في العراق من امكانية توفير ميا  صالحة للشرب وقدرتها على الحد من تلوث الميا , والبد 

المنهج الوصفي المسحي من اكثر المناهج المستخدمة في اغلب التخصصات العلمية واالنسانية كون  منهج ال غنى   من االشار  الى ان
 عن  في تحقيق الدراسات الهدافها التطبيقية . 

 اجراءات البحث -ثانيا
 مجتمع الدراسة: 

 (. 2021- 2020تضمن مجتمع البحث الحالي جميع االفراد العاملين في محطات تصفية الميا  االهلية في العراق للعام )     
 عينة الدراسة : 

( فرد عامل في محطات الشرب االهلية ,وقد ت  التواصل  100بخصو  العينة المستخدمة في الدراسة,فقد شملت العينة )
 االجتماعية من في ظل ظروف جائحة كورونا .وقد توزعت العينة على المتغيرات الديمغرافية التالية :  معه  من خال  وسائل التواصل  

 ( المتغيرات الديمغرافية للعينة1جدول) 
 % N المتغيرات 
   المحافظة 
 % 30 30 بغداد

 % 10 10 النجف االشرف 
 % 10 10 بابل

 % 10 10 البصر 
 % 20 20 ديالى
 % 10 10 العمار  
 % 10 10 كربالء 
 % 100 100 المجموع

 
 % N المتغيرات 
   العمر

 % 30 30 فأقل  31
31 -39 25 25 % 
40 -49 23 23 % 
50 -59 11 11 % 
 % 11 11 فأكثر  60
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 % 100 100 المجموع
 

 % N المتغيرات 
   المؤهل 
 % 21 21 أمي

 % 24 24 ابتدائية
 % 21 21 متوسطة 

 % 34 34 اعدادية فأكثر
 % 100 200 المجموع

 
 ادوات الدراسة 

تلوث  الحد من  البشري فضال عن قدرتها على  لالستخدام  الصالحة  الميا   توفير  الشرب على  فاعلية وقدر  محطات  نتحقق من  كي 
الميا ,فقد وجد الباحث ان افضل وسيلة ممكن ان تساعد  على جمع البيانات والمعلومات التي تخص موضوع البحث هي االستبانة,وقد  

 التالية في اعدادها :  اتبع الباحث الخطوات العلمية 
 مراجعة االدب النظري المتعلق بالميا  وتلوثها واعداد افكار تتعلق باسباب هذا التلوث وطرق التعامل مع  .  .1
 تحوةل هذ  االفكار الى فقرات استبيانية  .2
 مراعا  قواعد اعداد الفقرات االستبيانية بما يتناسب مع عدد الفقرات ومجاالتها .  .3
 ورتها االولية على مجموعة من الخبراء والمحكمينعرض االستبانة في ص .4
 اجراء بع  التعديالت في ضوء اراء الخبراء .5
( فقرات استبيانية .وقد حر  الباحث على تحوةل االستبانة الى  10اعداد االستبانة بشكل نهائي للتطبيق.حيث تكونت االتسبانة من )  .6

 وسائل التواصل االجتماعية المختلفة .ث  تفرةغ البيانات وتحليلها احصائيا .)فورمة( الكترونية لسهولة االجابة عليها من خال  
كي نتحقق من صدق االستبانة في شكلها االولي, فقد عرضت هذ  االستبانة مع تعليماتها وطرق االجابة عليها على  صدق االستبيان  

الفقرات   ارتباط  المتخصصين من اجل تمحيص مدى  الخبراء  الفقرات على صالحية بنسبة عينة من  الدراسة, وقد حصلت  بموضوع 
 ( سوى بع  التعديالت على الصياغة اللغوةة لبع  الفقرات قبل تطبيقها على العينة . 100)

 ثبات االستبيان
 ( فرد, وقد حر  الباحث على استخراج الثبات بطرةقتين هما: 40طبقت االدا  على عينة الثبات البالغة )     

( فرد  14( فرد, وبعد ان مر اكثر من )40واعاد  التطبيق: حر  الباحث على تطبيق االدا  الو  مر  على عينة الثبات )  .التطبيق1
تمت اعاد  تطبيق االستبانة على نف  العينة, وقد استعمل الباحث معامل ارتباط)بيرسون( بين مرتي التطبيق للحصو  على قيمة الثبات 

 (.  0.83وقد وجد انها )
قة معادلة الفا كرونباخ: وقد سعى الباحث الى تطبيق هذ  المعادلة على جميع فقرات االستبانة, وقد وجد ان قيمة الثبات بهذ  .طرة2

 (. 0.82الطرةقة)
 الدراسات السابقة

)افراح        تقيي 2018صالح,  عبد  زهر   حسن,  عبود  دراسة  طرةقة   باستخدام   النجف   محافظة   في   االسالة  محطات  بع   كفاء   (: 
Weighted   Method Index Arithmeticالماء  نوعية  مؤشر  لحساب  WQI     يسعى البحث الى تقيي  كفاء  محطات االسالة في النجف

االشرف, وت  ذلك من خال  البحث في خوا  الماء الفي ةائية والكيميائية ومن ث  مقارنة هذ  الخوا  مع المعايير والمواصفات القياسية  
  من قبل وزار  الصحة .وقد اجرةت على عشر  محطات اسالة في محافظة النجف االشرف, وت  دراسة مجموعة من المتغيرات  العراقية المحدد

الى ان اغلب   الدراسة  العراقية .اشارت  المحدد  من قبل وزار  الصحة  للشرب  الصالحة  الميا   الميا  او عناصر ومكونات  المتعلقة بتلوث 
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ئية منخفضة القيمة ,اما بخصو  نوعية الميا  وامكانية اعتبار  صالح لالستهالك البشري فقد اشارت الدراسة الى  الخوا  الفي ةائية والكيميا
 ميا   لخصائص  البيئي  التقيي   (: 2021الكالبي,  محمد  صباح  امكانية عد الميا  صالحة للشرب ضمن المدى المعقو  والمتوسط دراسة )أنور 

راسة الى التعرف على تقيي  الجانب النوعي في ميا  الشرب في محافظة المثنى, ومدى امكانية استهالكها المثنى .تسعى الد  محافظة  في   الشرب
الهيدروجين,المغنسيوم,الصوديوم( من خال  الذائبة,العكور ,ايون  الكلية  االساسية مثل)االمالح  العناصر  تحليل  االفراد, من خال   قبل    من 

ثنى, ومن خال  مقارنة هذ  التراكي  مع المعيار الصحي العالمي .وقد خلصت الدراسة الى ضعف  محطات التصفية الرسمية في محافظة الم
وتدهور نوعية الميا  المستخدمة من قبل المواطنين وعدم صالحيتها لالستهالك البشري, فقد اشارت الدراسة الى تخطي هذ  الكميات الحدود  

 لالستهالك .  الممكنة والمقبو  وبالتالي عدت الميا  غير صالحة
 الفصل الثاني : اطار نظري

 المفهوم العلمي لماء الشرب
ان الماء هو المركب الكيميائي الذي يعد االكثر انتشارا على االرض,وهذا المصطلح)الماء( ما هو اال اس  يطلق على الحالة السائلة      

هو العنصر االساسي لجميع المواد السائلة,وقد بقى هذا المعتقد الى  لمركب الهيدروجين واالوكسجين,وقد كان الفالسفة في القدي  يعدون الماء  
وهنا البد من االشار  الى ان هذا المصطلح قد اخذ مجموعة من التسميات منها الماء الصافي,او ماء الشرب ,وذلك   (2) القرن الثامن عشر  

من اجل التعبير عن الميا  الخالية من الجراثي  ووالتي تكون صالحة لالستخدام البشري,بمعنى انها تمتلك صفات الماء االساسية وهي ان  
. ان ميا  الشرب هي تلك الميا  التي نستطيع تناولها عن طرةق الشرب من (3) ائحة ,فضال عن اعتدالية برودت يكون  عدي  اللون والطع  والر 

 (4) قبل البشر, وتتصف هذ  الميا  بنوعية كافية وتتصف بنحو عام بنظافتها وخلوها من المواد الضار  والمايكروبات
لبشري,يت  تعبأتها في عبوات خاصة بطرق معينة من اجل الحفاظ على نظافتها ,وبذلك  وبعد ان نتأكد من سالمة الميا  وامكانية استخدامها ا

 (5)تسمى الميا  المعدنية او الميا  المعبئة ,اي ميا  معقم  وفق المواصفات القياسية

 مواصفات املياه الصاحلة للشرب 
الشرب لصالحة لالستخدام البشري,وةتضح هذا االهتمام العالمي  بعد منتصف القرن العشرةن المنصرف,زاد االهتمام العالمي بقضية ميا        

ير بهذ  القضية من خال  تحديد مواصفات البد وان تتوفر بدقة عالية في ميا  الشرب ,كما وقد بادرت هيئة االم  المتحد  نظرا النتشار الكث
لتي البد وان تتوفر في الميا  كي تكون صالحة للشرب من االوبئة واالمراض بسبب تلوث ميا  الشرب الى تحديد مجموعة من المعايير ا

 (6) ,وكي تصل ميا  الشرب الى عدها ميا  صالحة للشرب البد وان تتعرض الى مجموعة من المعالجات الخاصة

العلمية الحديثة ان  والكل يعرف ان مواصفات الميا  االساسية ان يكون ال طع  وال لون وال رائحة ل ,وعلى الجانب االخر فقد اثبتت الدراسات  
بة  الميا  كي تعد صالحة لالستخدام البشري البد وان تكون لها مواصفات اكثر بكثير من هذ  المواصفات ومنها اذا كانت المواد الصلبة الذائ

كون هذ  الميا   ( ,وت900- 600( فهي جيد ,ومقبولة بين )600-300( فهي ميا  ممتاز  ,اما اذا تراوحت هذ  المواد الصلبة ) 300بها تكون )
وهنا البد من االشار   الى المواصفات   (7)( فهي غير صالحة لالستخدام البشري 1200( اما اذا كانت فوق )1200- 900رديئة اذا كانت )

 العامة التي يجب ان يتصف بها الماء وهي : 

 ( وحدات تعكر.5البد وان تكون درجة العكور  اقل من ) .1
 ( وحد  لونية .15اقل من )البد وان تكون درجة اللون  .2
 البد وان تكون رائحت  اقل من ثالث وحدات قياسية . .3
 (8ان يكون عدي  الطع  )  .4

 طرق تنقية الماء باستخدام الفالتر  
 ان تنقية ميا  الشرب لكي تكون صالحة لالستخدام البشري في محطات الشرب االهلية يت  عبر المراحل التالية :     

ى: التجهي  المائي :في هذ  المرحلة تعتمد المحطات على الميا  التي تصل اليها من خال  المشارةع الحكومية ,حيث يت   المرحلة االول      
تأسي  أنابيب خاصة لنقل الميا  من االسالة عن طرةق ماطورات خاصة الى المعامل والمحطات الخاصة ,وتصم  هذ  االنابيب بطرةقة 

ملوثات والجراثي  ,وحينما يتصل الماء الى المحطة يوضع في خ ان كبير لحفظة لتبدأ بعدها مرحلة التنقية معينة تمنع اختالط الميا  مع ال
  (9)والتصفية على مراحل متعدد  
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ففي هذ  المرحلة يت  ملئ جهاز الفلتر  بالماء الذي هو اشب  بخ ان الماء ,وفي هذ  المرحلة يت  فلتر  رمل   المرحلة الثانية: الفلترة االول
وحصى, بمعنى ان  يت  في هذ  المرحلة التخلص من الرمل والحصى التي تتواجد في الماء وكذلك البكترةا التي قد تصيبها وهي متواجد  في  

 . (10)المفترض ان يت  تغيير فالتر الجهاز كل شهر  االنابيب الى الفلتر  االولى ومن
في هذ  المرحلة التي تسمى بالكربنلة يت  فيها ملئ الخ ان الثاني بالميا  التي ت  تنقيتها وفلترتها من الرمل والحصى   المرحلة الثالثة: الكربنة

تخلص من الكلور المرك  والكلور الداخل في التفاعالت الكيميائية ,لتت  في هذ  المرحلة عملية فلتر  الميا  بالكاربون ,والغاية من ذلك هو ال
 (11),والسبب ان ميا  االسالة تظهر فيها نسبة الكلور بشكل مرتفع ,مما تخلف اثار سيئة على صحة االنسان في المدى البعيد 

الى الفلتر  القطنية حيث يت  فيها التخلص من الطين والشوائب بعد ان تت  عملية الفلتر  الكاربونية,تدخل الميا   المرحلة الرابعة: الفلترة القطنية  
 ( 12) والتي يحتمل ان تتواجد فيها ,وهذا النوع من الفلتر  متواجد في كل محطة ,فهو يقوم بدور مه  في التخلص من الشوائب واالتربة  

ائب واالتربة ,تأتي الفلتر  الملحية للتخص من االمالح الذائبة  بعد الفلتر  القطنية للتخلص المبدأي من الشو المرحلة الخامسة: الفلترة الملحية  
 (13) والفايروسات والمواد الكيميائية والعضوةة المنقولة والذائبة 

(, حيث يت  فيها  Uvبعد ان يت  فلتر  الميا  في المراحل السابقة,تمر الميا  في االنابيب) المرحلة السادسة : مرحلة االشعة فوق البنفسجية 
تعقي  الميا  بواسطة االشعة فوق البنفسجية ,حيث من المفترض ان يت  تعقي  الميا  من خال  االشعة فوق البنفسجية من كل المايكروبات  

 ( 14)التي قد تبقى في الميا 
  انابيب خاصة ,وفي  بعد مرحلة االشعبة فوق البنفسجية ,تصل الميا  الى جهاز )دوزنك الكلور( من خالالمرحلة السابعة : مرحلة لتعقيم  

لماء  هذ  المرحلة يت  تعقي  الميا  بواسطة الكلور للحصو  النقاو  بدرجة عالية ,وبعد هذ  المرحلة من المفترض ان تنتقل الميا  الى خ ان ا
(Ro لكي تبدأ بعدها عملية التعبئة )(15)  

 الفصل الثالث: اجلانب العملي
 في هذا الفصل سيستعرض الباحث النتائج المتعلقة بالدراسة المسحية للعينة المستخدمة في الدراسة الحالية وهي كما يلي:      

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل 2جدو  )اعتقد أن وجود محطات تصفية اهلية لميا  الشرب يصب في مصلحة تخفي  حد  التلوث  .1

من خال  الجدو  السةابق يتبةين ان االغلبيةة مةن عينةة البحةث الحةالي قةد اختةارت البةديل )موافةق بشةد ( ,فقةد حصةل هةذا الخيةار        
( وةةةةرى الباحةةةث ان غالبيةةةة العينةةةة قةةةد اكةةةدت علةةةى ان لمحطةةةات التصةةةفية االهليةةةة دور %41( وبنسةةةبة مئوةةةةة تقةةةدر)41علةةةى افةةةراد بلةةةغ)

 لوث الميا  نظرا لحداثة االجه   المستخدمة من جهة وانتشارها في اغلب مدن وازقة البلد .ومساحة في التخفي  من حد  ت
 
 

 المجموع لست موافقا نهائيا  لست موافقا   ليس لدي رأي  موافق تماماموافق  الخيارات

 100 14 12 5 28 41 العدد 
 %100 %14 %12 %5 %28 %41 النسبة المئوية 
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 ارى ان عدم االهتمام الحكومي الجيد ادى الى اعتماد المجتمع على محطات التصفية االهلية ..2

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل3)جدول 

من خال  الجدو  السةابق يتبةين ان االغلبيةة مةن عينةة البحةث الحةالي قةد اختةارت البةديل )موافةق بشةد ( ,فقةد حصةل هةذا الخيةار        
 ( .%39( وبنسبة مئوةة تقدر)39على افراد بلغ)

دمها الةةةةدو  يةةةةرى الباحةةةةث ان مهمةةةةة تةةةةوفير ميةةةةا  صةةةةالحة للشةةةةرب هةةةةي واحةةةةد  مةةةةن الخةةةةدمات االجتماعيةةةةة والحضةةةةرةة التةةةةي تقةةةة      
والحكومات,وهي من الخدمات االساسية االولية ,وان سوء ادار  هةذا الملةف مةن جهةة وعةدم االهتمةام بةالملف المةائي مةن جهةة سةبب فةي 

 خلق فجو  في استخدام ميا  االسالة لالستخدام البشري واتجا  االفراد الى استخدام محطات التصفية االهلية .

  
   اعتقد ان تواجد محطات التصفية االهلية بات واقع حا  وال يمكن المسا  ب   .3
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 المجموع لست موافقا نهائيا  لست موافقا   رأي ليس لدي  موافق موافق تماما الخيارات

 100 8 16 11 26 39 العدد 
 %100 %8 %16 %11 %26 %39 النسبة المئوية 
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 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل4جدول )

 
من خال  الجةدو  السةابق يتبةين ان االغلبيةة مةن عينةة البحةث الحةالي قةد اختةارت البةديل )موافةق( ,فقةد حصةل هةذا الخيةار علةى        

 ( .%48( وبنسبة مئوةة تقدر)48افراد بلغ)
كةن المسةا  بة  نظةرا وهذا النتيجة تؤكد ان تواجد محطات التصةفية فةي العةراق فةي مختلةف المةدن واالزقةة بةات امةر واقعةي وال يم      

 لحاجة النا  اليومية الى الماء النقي فضال عن تعثر حصو  هذا الماء من خال  الجهات الحكومية .

 
 يمكن تطوةر محطات التصفية االهلية وجعلها البديل الحقيقي عن المحطات الرسمية .. 4

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل5جدول )

من خةال  الجةدو  السةابق يتبةين ان االغلبيةة مةن عينةة البحةث الحةالي قةد اختةارت البةديل )غيةر موافةق( ,فقةد حصةل هةذا الخيةار        
وتشير النتيجة السابقة الى ان العاملين والمختصين فةي مجةا  تصةفية الميةا  ال يرغبةون ( .%41( وبنسبة مئوةة تقدر)41على افراد بلغ)

نظرا الن محطات التصةفية الحكوميةة اكثةر رصةانة وتطةورا  المحطات بديل حقيقي عن المحطات العمالقة التي تمتلكها الدولة,بعد هذ   
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 المجموع لست موافقا نهائيا  لست موافقا   ليس لدي رأي  موافق موافق تماما الخيارات

 100 5 10 14 48 23 العدد 
 %100 %5 %10 %14 %48 %23 النسبة المئوية 

 المجموع لست موافقا نهائيا  لست موافقا   ليس لدي رأي  موافق موافق تماما الخيارات

 100 20 41 10 12 17 العدد 
 %100 %20 %41 %10 %12 %17 النسبة المئوية 
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من المحطات االهلية كما انها اكثر الت اما بمعايير الصحة العالمية فيمةا يتعلةق بخصةائص الميةا  الصةالحة للشةرب .وكةل مةا فةي االمةر 
 عد  بشكل مؤقت ولي  على الدوم .ان هذ  المحطات هي محطات مسا

  
 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل6جدو  )اعتقد ان محطات التصفية االهلية اكثر تطورا وتقنية من المحطات الحكومية   .5

من خال  الجدو  السابق يتبين ان االغلبية من عينة البحث الحالي قد اختارت البةديل )غيةر موافةق( ,فقةد حصةل هةذا الخيةار علةى     
( .  وهةذا يعنةةي ان االغلبيةة مةن العينةة مةةن العةاملين فةي المحطةةات الخاصةة بتصةفية الميةةا  ال %48( وبنسةبة مئوةةةة تقةدر)48افةراد بلةغ)

ت الصغير  القدر  على مجار  المحطات الكبير  والمعالقة وان دورهةا هةو بشةكل مؤقةت نظةرا لتعةذر الحصةو  علةى يرون ان لهذ  المحطا
 ميا  صالحة للشرب بشكل مستمر من االسالة .
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 المجموع لست موافقا نهائيا  لست موافقا   ليس لدي رأي  موافق موافق تماما الخيارات

 100 31 48 2 9 10 العدد 
 %100 %31 %48 %2 %9 %10 النسبة المئوية 
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 تحتاج محطات التصفية االهلية الى صيانة دورةة منعا لتلوث الميا    .6
 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل7جدول )

من خال  الجدو  السابق يتبين ان االغلبية من عينة البحث الحالي قد اختارت البديل ) موافق بشد ( ,فقد حصل هذا الخيار علةى     
 ( .%43( وبنسبة مئوةة تقدر)43افراد بلغ)

المتابعةة واالشةراف  وةرى الباحث من خال  ما سبق ,ان محطات التصةفية االهليةة بحاجةة الةى تعةاون الدولةة ومؤسسةاتها مةن خةال     
 والصيانة من اجل توفير الحد االدنى من شروط السالمة الصحية في استخدام ميا  الشرب .

 
 اعتقد ان وجود لجنة لمتابعة الت ام اصحاب محطات التصفية بالعمل الصحيح قد يسه  في تقليل التلوث المنبعث منها   .7

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل8جدول )

 
من خال  الجدو  السابق يتبين ان االغلبية من عينة البحث الحالي قد اختارت البديل ) موافق بشد ( ,فقد حصل هذا الخيار علةى     

 ( .%46( وبنسبة مئوةة تقدر)46افراد بلغ)
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 المجموع لست موافقا نهائيا  لست موافقا   ليس لدي رأي  موافق موافق تماما الخيارات

 100 5 5 12 35 43 العدد 
 %100 %5 %5 %12 %35 %43 النسبة المئوية 

 المجموع لست موافقا نهائيا  لست موافقا   ليس لدي رأي  موافق موافق تماما الخيارات

 100 6 7 4 37 46 العدد 
 %100 %6 %7 %4 %37 %46 النسبة المئوية 
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حطةةةات يةةةرى الباحةةةث ان لجةةةان المتابعةةةة بشةةةكل دوري ومسةةةتمر ,يسةةةاه  فةةةي خفةةة  التلةةةوث المةةةائي مةةةن خةةةال  حةةةر  اصةةةحاب م     
 التصفية على االلت ام بمعايير الصحة العالمية فيما يتعلق بخصائص وطرق تنقية الميا  .

  
 اعتقد ان الروتين الوظيفي فيما يتعلق بمتابعة محطات التصفية االهلية قد يمنع من ضبط ظاهر  تلوث الميا  . .8

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل9جدول )

من خال  الجدو  السابق يتبين ان االغلبية من عينة البحث الحالي قد اختارت البديل ) موافق بشد ( ,فقد حصل هذا الخيار علةى     
( .  وةرى الباحث ان الروتين وهو واقع حا  في الدو  النامية من الممكن ان يساه  في تطبيق %38( وبنسبة مئوةة تقدر)38افراد بلغ)

 السالمة من خال  عدم جدية الموظف في التعامل مع محطات التصفية االهلية .اجراءات الصحة و 

  
 اعتقد ان وجود قس  او مؤسسة حكومية تعنى بتنظي  وادار  المحطات االهلية يساه  في تخفي  حد  التلوث على المدى القرةب .9
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 المجموع لست موافقا نهائيا  لست موافقا   ليس لدي رأي  موافق تماماموافق  الخيارات

 100 10 6 13 33 38 العدد 
 %100 %10 %6 %13 %33 %38 النسبة المئوية 
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 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل10جدول )

مةن خةةال  الجةةدو  السةابق يتبةةين ان االغلبيةةة مةةن عينةة البحةةث الحةةالي قةةد اختةارت البةةديل ) موافةةق بشةةد ( ,فقةد حصةةل هةةذا الخيةةار      
( .وةةةرى الباحةةث ان وجةةود مؤسسةةة خاصةةة تعنةةى بتنظةةي  شةةؤون محطةةات التصةةفية االهليةةة 50( وبنسةةبة مئوةةةة تقةةدر)50علةةى افةةراد بلةةغ)

 ي االمراض والمشكالت الخاصة بوجود ماء صالح للشرب على الدوام ولجميع المحافظات .كاستراتيجية جيد  الحتواء تفش

     
اعتقد ان محطات التصفية اذا ل  تتابع من قبل الجهات المختصة قد تؤدي الى امراض كثير      .10  

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل11)جدول

من خال  الجدو  السابق يتبين ان االغلبية من عينةة البحةث الحةالي قةد اختةارت البةديل ) موافةق بشةد ( ,فقةد حصةل هةذا               
 ( .44( وبنسبة مئوةة تقدر)44الخيار على افراد بلغ)

ترى تلوث الميا  الناتج عن محطةات التصةفية قةد يةؤدي الةى امةراض كثيةر  لةذلك يجةب متابعتهةا بشةكل   وهذا يعني ان غالبية العينة     
 دوري .
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 المجموع لست موافقا نهائيا  لست موافقا   ليس لدي رأي  موافق موافق تماما الخيارات

 100 - 10 5 35 50 العدد 
 %100 - %10 %5 %35 %50 النسبة المئوية 

 المجموع لست موافقا نهائيا  لست موافقا   ليس لدي رأي  موافق موافق تماما الخيارات

 100 - 7 11 38 44 العدد 
 %100 - %7 %11 %38 %44 النسبة المئوية 
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 الفصل الرابع : االستنتاجات والتوصيات

 اوال: االستنتاجات 
 االجهةة   لحداثةةة نظةةرا الميةةا  تلةةوث حةةد  مةةن التخفيةة  فةةي ومسةةاحة دور االهليةةة التصةةفية لمحطةةات ان علةةى اكةةدت قةةد العينةةة غالبيةةة ان .11

 . البلد وازقة مدن اغلب في وانتشارها جهة من المستخدمة
 مةةن وهةي ,والحكومةات الةدو  تقةةدمها التةي والحضةرةة االجتماعيةة الخةةدمات مةن واحةد  هةي للشةةرب صةالحة ميةا  تةوفير مهمةة ان        .12

 اسةتخدام في فجو  خلق في سبب جهة من المائي بالملف االهتمام وعدم جهة من الملف  هذا  ادار   سوء  وان,  االولية  االساسية  الخدمات
 . االهلية التصفية محطات استخدام الى االفراد واتجا  البشري  لالستخدام االسالة  ميا 

 النةةا  لحاجةةة نظةةرا بةة  المسةةا  يمكةةن وال واقعةةي امةةر بةةات واالزقةةة المةةدن مختلةةف فةةي العةةراق فةةي التصةةفية محطةةات تواجةةد ان        .13
 . الحكومية الجهات خال  من الماء هذا حصو  تعثر عن فضال النقي الماء الى اليومية

 التةةي العمالقةةة المحطةةات عةةن حقيقةةي بةةديل المحطةةات هةةذ  بعةةد يرغبةةون  ال الميةةا  تصةةفية مجةةا  فةةي والمختصةةين العةةاملين ان           .14
 الصةحة بمعةايير الت امةا اكثةر انهةا كمةا االهليةة المحطةات مةن وتطةورا رصةانة اكثر الحكومية  التصفية  محطات  الن  نظرا  ,الدولة  تمتلكها
 ولةي  مؤقةت بشةكل مسةاعد  محطةات هةي المحطةات هةذ  ان االمر في ما وكل. للشرب الصالحة الميا  بخصائص يتعلق  فيما  العالمية

 . الدوم على
 مجةار  علةى القةدر  الصةغير  المحطةات لهةذ  ان يةرون  ال الميةا  بتصةفية الخاصةة المحطات في العاملين  من  العينة  من  االغلبية  ان      .15

 . االسالة من مستمر بشكل للشرب صالحة ميا  على الحصو  لتعذر نظرا مؤقت بشكل هو دورها وان والعمالقة  الكبير  المحطات
 الحةةد تةةوفير اجةةل مةةن والصةةيانة واالشةةراف المتابعةةة خةةال  مةةن ومؤسسةةاتها الدولةةة تعةةاون  الةةى بحاجةةة االهليةةة التصةةفية محطةةات ان     .16

 . الشرب ميا  استخدام في الصحية السالمة شروط من االدنى
 علةةى التصةةفية محطةةات اصةةحاب حةةر  خةةال  مةةن المةةائي التلةةوث خفةة  فةةي يسةةاه , ومسةةتمر دوري  بشةةكل المتابعةةة لجةةان ان      .17

 . الميا  تنقية وطرق  بخصائص يتعلق فيما العالمية الصحة  بمعايير االلت ام
 جديةة عةدم خةال  مةن والسةالمة الصةحة اجراءات تطبيق في يساه  ان الممكن من النامية الدو  في حا  واقع وهو الروتين  ان         .18

 . االهلية التصفية محطات مع التعامل في الموظف
 والمشةكالت االمةراض تفشةي الحتةواء جيةد  كاسةتراتيجية االهليةة التصةفية محطةات شؤون   بتنظي   تعنى  خاصة  مؤسسة  وجود  ان         .19

 . المحافظات ولجميع الدوام على للشرب صالح ماء بوجود الخاصة
  . دوري  بشكل متابعتها يجب لذلك كثير  امراض الى يؤدي قد التصفية محطات عن الناتج الميا  تلوث ترى  العينة غالبية ان      .20

 ثانيا: التوصيات  
 بناء على ما سبق من نتائج تخص البحث,فأن الباحث سوف يقدم توصيات الى الجهات المعنية من اجل اتخاذ ما يل م :      
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