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الممخص
التقصي ألسباب لتموث األىوار وتقديميا بدراسة احصائية وتقييميا بشكل دقيق ورفعيا الى
ّ استدعت الحاجة الكشف و
المختصة ولتحقيق ىذا اليدف تم استعمال التحميل العاممي وأستخالص نتائج تحميل العينة من مموثات مياة االىوار
الجيات
ّ

العكورة) بحجم
ُ , درجة الح اررة,المذاب
ُ  األوكسجين, المواد الصمبة الذائبة, الرقم الييدروجيني,منيا (التوصيل الكيربائي
.)SPSS)  وتم إجراء التحميل األحصائي بأستعمال برنامج.) موقعﹰا تم سحبيا وفحصيا في مختبرات و ازرة البيئة44( عينة
كمية أضافية من مياه األىوار إلى سابق عيدىا بصورة متوازنة مع معدل تصريف المياه
ّ وكانت أىم التوصيات زيادة
ّ ضخ
منيا لتحسين نوعية المياه وبما ينعكس إيجابياً عمى تحسين البيئة وصوالً الى أعالنيا ضمن مواقع "رامسار" ذات األىمية
.الدولية

. التحميل العاممي, بيئة األىوار, التموث:الكممات المفتاحية

Abstract

The need for detection and investigation of the causes of pollution of the marshes and
submit a statistical study evaluated accurately and submitted to the competent authorities
and to achieve this goal was used to analyze the factorial analysis and then obtained the
results from this analysis from a sample selected from marsh water pollutants which they
were: (Electrical Conductivity: EC, Power of Hydrogen: PH, Temperature: T, Turbidity: TU,
Total Dissolved Solids: TDS, Dissolved Oxygen: DO). The size of sample (44) sites has
been withdrawn and examined in the laboratories of the Iraqi Ministry of Environment. By
illustrating SPSS program) the results had been obtained. The most important
recommendation was to increase the pumping of additional quantity of water from the
Marshlands to the former in a balanced manner with the rate of discharge of water to
improve the quality of water and to reflect positively on the improvement of the environment
to the announcement of "Ramsar" sites of international importance.
Keywords: Pollution, marsh environment, factorial analysis.
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المقدمة وىدف البحث
المقدمة
لألىوار تأثير إيجابي عمى البيئة فيي تعد مصدرﴽ جيدﴽ لتوفير الكثير من المواد الغذائية من األسماك والطيور

والموارد الزراعية التي تعتمد عمى وفرة وديمومة المياه مثل الرز وقصب السكر والبردي ,اذ تعد االىوار مناطق وسطية بين
األراضي الزراعية والمناطق المائية مثل األنيار والبحيرات والمصبات و وتعد االىوار الجنوبية إحدى أىم المسطحات
المائية الطبيعية في العراق لنمو الثروة السمكية ,دور ىذه المسطحات في الحفاظ عمى التربة الزراعية من االنجراف
التصحر كما انيا تعد بيئة معدلة لممناخ ألنيا إحدى أكثر البيئات استيالكا لغاز ثنائي اوكسيد الكاربون (.)CO2
و
ّ

ومما اليخفى في اآلونة األ خيرة من إلتفات الجيات الرسمية الدولية الى ىذا المعمم الميم والعنصر االساسي في المعادلة
بضم االىوار العراقية الى برنامج الحماية بعد تحقّق ( )4معايير من أصل )(9
المائية في العراق بأن قامت االمم المتحدة ّ
تسعة معايير اجمالية كشرط لتوفير الحماية ليا وعدىا محميات دولية.

المد والجزر,
وتكمن أىميتيا كذلك في قدرتيا عمى التخزين واألحتفاظ بالمياه المتدفقة من نيري دجمة والفرات
ومصبات ّ
ّ

الضارة من المياه بالتخمّص من المعادن والمواد العضوية اذ تحمّل ميكروبات التربة النفايات العضوية لتقمل
المموثات ّ
وازالة ّ
عد كذلك حمقة وصل بين المياه العذبة والمالحة اذ تشكل رئة من رئات الكون حسب وصف برنامج االمم
من ضررىا ,وتُ ّ
عد األىوار بيئة ذات تنوع إحيائي فريد
المتحدة لمبيئة ) ,)United Nations Environment Program: UNEPوتُ ّ
(اسماك ,طيور ,ىائمات ,قاعيات وغيرىا) ,وكذلك فيي مستودع كبير لممواد األولية المتمثمة بالقصب والبردي وجذوع شجرة
النخيل ,والتي يمكن اعتمادىا في الصناعات الورقية ,وفي صناعة المساكن وفي صناعة األسمدة العضوية وغيرىا,
وتحتوي عمى مصادر لمطاقة من النفط والغاز والقصب والبردي وروث الحيوانات والطاقة الشمسية وغيرىا ,وتؤدي األىوار
الحد من الزحف الصحراوي والعواصف الترابية  ,بل وتسيم في تمطيف الجو ,وتحمل األىوار جماالً
كذلك دو اًر ميماً في ّ
طبيعياً ُمعترفﹰا بو عالمياً وتراثﹰا ثقافيﹰا عراقيﹰا ومواقع ﺂثرية خالدة ومراصد لمراقبة الطيور والحياة البرية ومصائد لألسماك,
ويمكن إن تجذب السواح من مختمف مناطق العالم يما يسموه ((فينسيا)) الشرق.

 2-1مشكمة البحث
إن تجفيف األىوار كان كارثياً (عام 1991م) في شتى المجاالت اذ ادت إلى تدمير نظام بيئي فريد من نوعو إذ
أن ما تبقى من األىوار بعد التجفيف ال يتجاوز الـ ( )%5.14في أفضل األحوال وان ما تبقى من ىور الحويزة الذي يعد
من اكبر أىوار جنوب العراق ىو ( )%33.3فقط من حجمو السابق وتبمغ طاقة خزنو مايقارب ( )7بميون م ³ويبمغ الفاقد
السنوي لو بالتبخر مايقارب ( )3.2بميون م ³,وتبمغ مساحة ىور الحويزة خالل ثمانينات القرن الماضي 3580كم ²وبعد
التجفيف في عام  2000م أصبحت مساحتو مايقارب 1000كم ,²وبعد عودة المياه ,بمغت مساحتوُ 1600كم.²

وتأثرت أغمب مناطق األىوار بصورة سمبية بالحروب السابقة عمى الرغم من عدم وجود فحوصات دقيقة بيذا الخصوص
ّ
لكن المشكمة قائمة ,بسبب تأثرىا بالعمميات العسكرية السابقة ىنالك مجموعة أنير تتفرع من المغذيات الرئيسة والفرعية,

تصب في االىوار سابقاً بعد مرورىا في المناطق الزراعية ,وبعد إكمال عمميات التجفيف أصبحت ىذه المتفرعات
كانت
ّ
مقطوعة من نياياتيا لكنيا لم تنطمر واستمرت بتغذية األراضي الزراعية والقرى القائمة عمييا والسبب ىو السدود األمامية
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التي تحيط باالىوار والتي ال تزال قائمة وفقا إلستراتيجية األىوار الحديثة (ما بعد التجفيف عام  1991م) ,ولكونيا
مقطوعة أصبحت حركة مياىيا شبة متوقفة ومتوقفة في أغمب األحيان وىذا التوقف يعني تحول المياه فييا الى مياه ضحمة
وازدياد نسبة التموث فييا ولكونيا المصدر الوحيد لمسكان الذين يعيشون عمييا والمشكمة ان أغمب القرى تستعمل المياه
مباشرة من تمك األنير لعدم وجود محطات تصفية كافية في القرى التي تستخدم مياه ىذه األنير المسماة بأنيار العمية.
 3-1ىدف البحث
تقصي أسباب ونتائج المموثات وتأثيرىا في بيئة أىوار العراق بأستعمال التحميل العاممي كاداة أحصائية
يرمى البحث الى ّ
ناجعة ولبيانات حقيقية عن مموثات مياه االىوار وبحجم عينة ( ,)44وباستخدام الحزمة االحصائية ) (SPSSلمتوصل
الى النتائج العددية لتفسير ظاىرة التموث ومحاولة الخروج بنتيجة احصائية تفيد في ادامة ىذه الثروة الوطنية.
 4-1أطار البحث
االطار الزماني  :عام 2015
االطار المكاني :ويشمل البحث أربعة من األىوار ىي( :ىور الحويزة) و (االىوار الوسطى) و (ىور الحمار الشرقي) و
(ىور الحمار الغربي) والواقعة جميعاً بين ثالث محافظات (ميسان وذي قار والبصرة).
 5-1االستعراض التاريخي
-

دراسة ()Buringh , 1960

()21

درس طبيعة ترب العراق ورسم اول خارطة استطالعية لمترب مميونية ومن

ضمنيا ترب االىوار.
-

دراسة ()Phillp 1966

()23

درس معدنية الرواسب وحدد طبيعة المعادن الثقيمة والخفيفة لرواسب نيري دجمة

والفرات وروافدىما .
-

درس الخياط ()1975

()18

دراسة جغرافية ألىوار جنوب العراق وتطرق الى المناخ والنبات الطبيعي وتوزيع سكان

االىوار.
()19

تتضمن الدراسة جيوكيميائية وىيدروكيميائية ورسوبية مناطق سباخ وسط وجنوب العراق .

-

العاني ()1986

-

()Partow, 2001

-

( ,2013و ازرة العموم والتكنولوجيا)

()22

تراجع واندثار اىوار العراق واشار الى طبيعة النظام الييدرولوجي لنيري دجمة والفرات .
()1

التحاليل المختبرية لعينات المياه والتربة والرواسب في مواقع مختارة من

اىوار الحويزة والمسحب والصالل واراضي السبخات.
-

 , 2014أىوار جنوب العراق :ممجأ لمتنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية لممدن في بالد ما بين النيرين خطط
()3

إدارة المكونات الطبيعية يناير جميورية العراق.
 -2الجانب النظري

 1-2مصادر تموث المياه في العراق

()1()4

مصادر التموث الرئيس ة في البيئة العراقية  ,والتي ادت الى تموث المياه في العراق وجعمت منيا مـشكمة بيئية خطيرة
242

المجلد ()13

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

العدد ()53

ٔ-التموث الزراعي :تعد المبازل المصدر األساسي لزيادة المموحة لنير دجمة والفرات لما تحويو من أمالح تـصل إلى ٕٓ
, %كما إن استخدام المبيدات الكيمياوية تعد مصد اًر ميمـاً إلبادة الحياة المائية إذا وصمت أكثر من ٗ ٘-ممغم/لتر والحالة
مشابيو في حالة استعمال األسمدة أضف إلى ذلك التموث نتيجة ما يطرح في االنيـار مـن ميـاه المجازر التي يصل عددىا

في العراق ٓ ٠مجزرة يتم تصريفيا الى االنيـار دون معالجـة الن معظم المجازر التحتوي عمى منظومات معالجة .

ٕ-التموث الصناعي :تعد الصناعة المصدر الرئيسي لتموث المياه والجو و تأثيره سـمبي في الكائنـات الحيـة واإلنسان بشكل
خاص وتأخذ المجمعات الصناعية المياه التي تحتاجيا في عممية التصنيع من األنيار والبحيرات وبعد ذلك تطرح ىذه
المواد بعد استعماليا إلى األنيار بعد أن تكـون محممـة بمواد مموثة (عضوية وال عضوية) ومواد سامو ورصاص ,زئبق ,

كـادميوم وسـيؤدي تراكميا في االنيار الى أنقراض الثروة السمكية واالحياء ويحصل التموث الصناعي من (الصناعات
الكيمياوية ,الصناعات اليندسية ,الصناعات الغذائية ,الصناعات النسيجية ,الصناعات االنشائية ,التموث الناجم من
فعاليات المدنية ,النفايات).
()1()4

 2-2أسباب التدىور النوعي في المياه

رداءة المصدر المائي وتعرضو إلى التموث من مصادر متعددة مع ضعف الرقابة والمتابعة البيئية في المحافظات ممايعني تحميل المشاريع والمجمعات المائيـة إلـى اعبـاء كبيرة يحد من كفاءتيا.
 تدني كفاءة المشاريع والمجمعات المائية والشبكات والتي مضى عمييا سنوات طويمة. -تحتاج العديد من المشاريع والمجمعات المائية إلى األدوات االحتياطيـة ومعـدات ومـواد التعقيم.

 كثرة النضوحات من الشبكات مما يسبب تسرب كميات من المياه المعقمة مـن جيـة كمـا بسبب دخول المياه الجوفية أومياه الصرف الصحي إلى شبكات مياه الشرب .
 االستعمال غير الرشيد من لدن المواطنين والذي يصل في احيان كثيره الى اليدر فـي ميـاه الشرب المعقمة .()21()3

 3-2ممكية األرض

تعود ممكية األىوار المرشّحة كمواقع تراث عالمي الى و ازرة المالية الع ارقية التابعة لمحكومة العراقية ويستعمل السكان
المحميين الممتمك استعماالً تقميدياً عن طريق مجموعة النشاطات األقتصادية واألجتماعية .تتمثل ىذه النشاطات بجممة من

النشاطات اليومية كفعاليات جمع القصب والبردي ,اذ يستعمل سكان المنطقة القصب كعمف لمحيوانات وكمادة تدخل بصنع
الـ "مضايف "وبيوت القصب اما البردي فيستعمل كعمف لمماشية وفي صناعة االكواخ صغيرة الحجم .باألضافة لذلك,
تعتبر ممارسة صيد الطيور واألسماك من الممارسات االكثر استعماال كمصدر رئيس لمدخل اليومي لمعظم سكان الممتمك
وتعد اكثرىا شيوعاً من بين اشكال استعمال الموارد الطبيعية في االىوار.

يعد رعي الجاموس داخل االىوار بصورة عامة وىور الحويزة خاصة مصدرﴽ رئيسﹰيا اخر من مصادر دخل سكان
االىوار ,اذ يمتينيا اغمب سكان االىوار ,وتعود لمعصور السومرية حسب الرقم الطينية التي تم العثور عمييا ,اضافة الى
رعي األبقار واألغنام عمى جوانب األىوار ,ويتم ممارسة بعض النشاطات الزارعية لمساحات صغيرة وبأوقات متفاوتو
من السنة داخل الممتمك والتي التسد حاجة المنطقة من المواد الغذائية .لذلك يعتمد سكان األىوار عمى األسواق القريبة
لسد حاجاتيم اليومية من الغذاء.

وال يمكن تنفيذ المشاريع وانشائيا داخل اليور إال بعد استحصال الموافقات من الجيات الحكومية المعنية فضال عن الى
بيان تقييم األثر البيئي المصادق من لدن و ازرة البيئة .ان لشيوخ العشائر في المنطقة وكذك العشائر ذاتيا ليا حق السيطرة
(ولو بصورة غير رسمية) عمى المناطق الجغرافية العائدة ليا ,ولكون مناطق كل عشيرة وامتدادىا من األمور الواضحة
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والمتعارف عمييا من قبل المجتمعات في المنطقة ,فنجد تأثير كل عشيرة واضحاَ ضمن انتشارىم الجغرافي في األىوار عمى

الرغم من عدم وجود المعالم الجغرافية و الحدود المادية بين مناطق تمك العشائر ,فأن افراد العشائر يعرفون جيداً تمك

الحدود.

 4 -2المعمومات االجتماعية االقتصادية

()21()3

تمتاز مناطق االىوار بعدم وجود تجمعات سكانية كثيفة داخمو وانما يتمركز السكان المحميون في قرى محاذية او بعيدة
نسبيا عن حدود االىوار وىذا يسيم في تقميل اثار النشاطات السكانية في المنطقة .اذ ان معظم القرى تقع عمى طول
االنير المغذية لميور.
ومما الشك فيو بان سكان االىوار ى م من اقدم المجتمعات الذين يمتازون بصفات تميزىم عن باقي المجتمعات ,اذ يسكن
اليور مايعرف عرب االىوار والذين ىم مجموعة سكانية موطنيا االصمي مناطق االىوار ,يتميزون بتربيتيم لمجواميس

واعتمادىم عمى صيد األسماك كمصدر لمرزق .كما يتميزون ببناء بيوت وسقائف من القصب ذات طراز معين تسمى
المضيف فضال عن قوارب مصنوعة من القصب تساعدىم في صيد السمك تسمى المشحوف,عمى رغم من أن المميزين
االخرتين تشتركان مع فئات أخرى من سكان جنوب العراق .وتصنع البيوت غالباً من القصب والطين والطابوق والبموك
(نوع من مواد البناء المصنوع من مادة السمنت).

 5 -2عدد السكان

()21()3

يمتين عرب االىوار مين مختمفة تتضمن تربية الجاموس بالدرجة االساس والزراعة والصيد وغيرىا من المين االخرى,

وترتبط تمك المين بكمية المياه في المنطقة وخصوصا في المناطق ذات االغمار الموسمي لذا نجد التجمعات السكنية غير
مستقرة الى درجة كبيرة عدا تمك التي تقطن عمى ضفاف االنير المغذية لميور وحول البرك العميقة .تسبب ىذا التذبذب في
توزيع الموارد الطبيعية من قصب ومياه في عدم االستقرار وفقا لديناميكية نمط الحياة المتغيرة .وأجريت عدد من الدراسات

عن الواقع األجتماعي في المنطقـة .

 6-2االدوات االحصائية المستعممة

()Statistical Methods

يمكن لألساليب اإلحصائية تحميل البيانات ألغراض الوصف والتصنيف وتقدير معدل الظواىر كما ىو الحال مع التحميل

العاممي ).)Factor Analysis
 1- 6-2التحميل العاممي

()5, 6, 7

( )Factor Analysis

من االساليب االحصائية ,التي تيدف الى تخفيض عدد المتغيرات او البيانات ) (Data Reductionالمتعمقة بظاىرة

معينة .ويبدأ التحميل العاممي ببناء مجموعة من المتغيرات المحددة عمى العالقات في مصفوفة االرتباط اذ يحول مجموعة
المتغيرات الى مجموعة جديدة من المتغيرات المركبة أو المكونات االساسية التي ال ترتبط كل منيا باالخرى ارتباطاً عالياً,

ويجري وضع توافيق خطية لممتغيرات عمى أساس العوامل التي تنتج عن حساب التباين في مجموعة البيانات ككل ,ويشكل

التوفيق االفضل لممكونات االساسية االولى العامل االول ,كما يحدد التوفيق االفضل لممكونات االساسية الثانية لتغير
التباين غير المحسوب في العامل االول يحدد العامل الثاني .ويمكن ان يكون ىناك عامل ثالث ورابع وىكذا تستمر العممية,
حتى تصبح جميع التباينات محسوبة ,ويتم ايقاف العممية بعد استخراج عدد قميل من العامل.
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أما المصطمحات المستعممة في التحميل فيي-:
عد العامل ميما (معنويا") إذا كانت قيمة الجذر الكامن لو (ىو دالة نسبة التباين الذي يسمح بو
عدد العوامل المختارةُ :ي ّ
كل عامل) أكبر أو يساوي الواحد وحسب ما يحدده الباحثان ومن ثم فإن التحميل العاممي لمجموعة من المتغيرات يعطينا
عدد من العوامل تساوي عددﴽ المتغيرات ومن بين ىذه العوامل يتم اختيار العوامل التي تتمتع بجذور كامنة قيمتيا اكبر من
إتباعيا في التحميل).
الواحد أو تساويو (وفقاً لطريقة ) )Kaiserالتي يتم ّ
التباين المفسر لكل متغير( :)16وتعكس قيمتو تفاعل ذلك المتغير مع المتغيرات األخرى وكمما زادت قيمتو لمتغير معين دل

أن ىذا المتغير يتفاعل مع المتغيرات األخرى في سموك الظاىرة واتجاىيا.
عمى ّ

التباين الخاص بالمتغير( :)16وىو مقدار تباين المتغير الذي لم يفسره انموذج التحميل العاممي وىو يعكس خصوصية

أن ُيعزى إلى الخطأ العشوائي.
المتغير وعدم تفاعمو ويمكن ّ

القدرة التفسيرية لمعامل( :)17ىو مقدار قوة العامل في تفسير التباين بين المتغيرات األصمية وان العامل األول يفسر أقصى

ما يمكن من التباين بين المتغيرات األصمية أو ثاني عامل (ال يرتبط بالعامل األول) يفسر اعمى قدر لمتباين المتبقي....
وىكذا  ,حتى يتم تفسير كل تباين وان تباين كل المكونات مساوي إلى مجموع تباين المتغيرات األصمية.
الجذر الكامن

()6, 7, 8

( )Eigen valueيقيس الجذر الكامن حجم التباين في كل المتغيرات التي تحسب عمى عامل

واحد ,فقيمة الجذر الكامن ليست نسبة لتفسير التباين ولكنيا قياس لحجم التباين يستعمل ألىداف المقارنة .ووفقاً لمعيار

كيزر(  (Kaiserيتم قبول العامل أو رفضو باالستناد الى قيمة الواحد الصحيح فعندما تكون قيمة أكبر من واحد صحيح يتم
القبول بالعامل المقابل ,أما إذا كانت قيمة أقل من واحد صحيح فيتم رفض العامل المقابل لو.
()5, 6, 7

االشتراكيات

) )Communalitiesىي مجموع مربع تحميالت العامل عمى المتغيرات المختمفة والتي استخمصت

في المصفوفة العاممية ان كل متغير يسيم باحجام مختمفة في كل عامل من العوامل ومجموع مربعات ىذه األسيامات او
التشبعات في العوامل ىي قيمة األشتراكيات  .ويرمز لو (  ) h2iويمكن التعبير عنو رياضياً كاآلتي

لممتغير  Ziفان قيمة األشتراكية لو

∑
إذ ان (

2
ip

b

) يمثل وزن العامل ( )pبالنسبة لممتغير ( )ziوىي معامالت مصفوفة العوامل ( )Fالتي يمكن تمثيميا كاآلتي

:

Fm


2m




nm 

F2 . .

. b
. b
. .
. .
. b

1m

245

.
.
.
.
.

b
b
.
.
b

12
22

n2

F1

b11

2 b 21
.

.

n b n1

1

z
z
F .
.
z

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

أىم خصائص األشتراكيات
1

 -1إذا كانت

:
 0ىذا يعني ىناك تداخل بين العوامل والمتغيرات.

 -2إذا كانت قيمة
-3

المجلد ()13

العدد ()53

إذا كانت = 0

تقترب من الواحد ىذا يعني أن المتغير ىو متداخل مع العوامل بشكل كمي

ىذا يعني ان العوامل التي تم استخالصيا لم تستطع تفسير اي جزء من تباين ذلك المتغير .

تشبع المتغير عمى العامل Loading

()17

ىو عبارة عن ارتباط المتغير بالعامل اي ان التشبع ىو تقدير لمدى مساىمة المتغير في العامل ومجموع مربعات

التشبعات ( األرتباطات ) المتغير عمى العوامل والتي تمثل القدر من التباين الذي امكن استخالصو عامميا.
استخالص العوامل

()6, 7, 8

( )Extractionتتعمق عممية استخالص العوامل باختيار مجموعة المتغيرات التي تفسر اكبر

قدر ممكن من التباين الكمي ,وىذا ما يشكل العامل األول ,ثم يقوم البرنامج باختيار مجموعة المتغيرات التي تفسر اكبر

قدر ممكن من التباين المتبقي بعد استخالص العمل األول ,وىذا ما يشكل العامل الثاني وىكذا.
()6, 7, 8

تشبعات العوامل

( )Factor Loadingsوىي من اكثر الطرائق استعماالً لكونيا الطريقة األبسط واألكثر قابيمية

في التفسير وتقوم عمى كل التباين الذي يؤلف المتغيرات المقاسة سواء اكان التباين مشتركاً ام كان تبايناً وحيداً غير مشترك
بنوعيو (التباين الخاص وتباين الخطأ) اما بقية الطرائق فيي تعتمد عمى التباين المشترك فقط وتيمل التباين الوحيد

(. )Unique

ان اليدف الذي تقوم عميو ىذه الطريقة ىو تقميل عدد المتغيرات وتوزيعيا عمى ىيأة توافيق خطية من متغيرات األستجابة

يعد لدينا  mمن المتغيرات و rمن العوامل المشتركة ( )Common Factorكما ياتي:
َ
المكون األساسي األول :إذ ان  bijتمثل تشبعات المتغيرات بالعامل األول .
Z1= b11y1+ b21y2+ ………+br1yr
المكون األساسي الثاني :
Z2= b12y1+ b22y2+………+ br2yr

يبدأ اسموب المكونات األساسية في استخراج المجموعة ذات األرتباط المرتفع بين المتغيرات او(الفقرات) إذ يكون
من ىذه الفقرات او المتغيرات تركيبة خطية لتحقيق أقصى مجموع ممكن لمربعات األرتباطات بين ىذه التشكيمة او التركيبة
الخطية وبين الفقرات األصمية  .او بتعبير اخر تحديد أوزان لممتغيرات األصمية لتحقيق تركيبة خطية من المتغيرات باوزانيا
تفسر اقصى نسبة من تباين متغيرات المقياس (تشتق اقصى قدر ممكن من المعمومات الموجودة في البيانات األصمية ).
وتدعى ىذه التركيبة الخطية البنى التحتية التي تمثل اقصى تباين في فقرات المقياس بالعامل .
وىناك عدة معايير لمحكم عمى قابمية مصفوفة األرتباطات لمتحميل العاممي األستكشافي :
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مالءمة المعاينة ويكون لممصفوفات
ٔ -ان يكون مقياس ) ) Kaiser- Mayer- Olkin) (KMO-testلتقدير
َ
كافة وفقا لمعيار كيزر ان ال يقل عن قيمة (  ) 0.50مما يدل عمى ان األرتباطات عموما في المستوى .
ٕ -اختبار بارتميت ) Bartlett s test of sphericity) :
ينبغي ان تكون مصفوفة األرتباطات مختمفة عن مصفوفة الوحدة(  )singular matrixواختبار بارتميت يستعمل ألثبات
ذلك إذ يجب ان يكون معنوياً (  αدون . )0.05
ويتم احتساب المكونات بطريقتين :
ٔ -استعمال مصفوفة التباين المشترك في ىذه الحالة تكون المتغيرات مقاسة باألنحرافات عن الوسط الحسابي .
استعمال مصفوفة األرتباطات لممتغيرات المقاسة وىنا تستعمل المتغيرات المعيارية واستعماليا ضروري في حالة اختالف
وحدات القياس لممتغيرات المقاسة .
تفسير العوامل

()6, 7, 8

لكي نتمكن من تفسير العوامل فإنو ينبغي مالحظة أي مجموعة من المتغيرات ليا تشبع اكبر عمى عامل محدد,ومن

ثم مالحظة ما ىي الصفة العامة المشتركة ليذه المتغيرات ,وىذا ما يساعد في إجابة السؤال عن ماذا يمثل العامل واتخاذ
القرار بالتسمية المناسبة ليذا العامل.
()6, 7, 8

 2-6-2تحميل المركبات الرئيسة

()Principal Components Analysis: PCA

يقوم ىذا التحميل عمى مبدأ تقميص عدد كبير من المتغيرات التوضيحية  X'sإلى عدد أقل من المركبات النظرية غير
المرتبطة والتي تدعى "المركبات الرئيسة" مع ضمان أقل خسارة ممكنة في المعمومات .وستكون المركبات الرئيسة عبارة عن
تراكيب خطية من ىذه الـ  ,X'sومن األىمية بمكان أن تكون وحدات القياس متساوية ,وفيما عدا ذلك يكون عمينا استعمال
القيم المعيارية لتحويل مصفوفة  Xذات الدرجة )j=1, 2, …, k ,(n×k

i=1, 2, …,n

;

;

] , X=[xijإلى

أن:
مصفوفة القيم المعيارية  Zذات الدرجة ) (n×kأيضاً ,إذ أن , Z=[zij] :و ّ

X ij  X j

)...(1

S ij

أن 0 , S ij   X ij  X j  :
وّ
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وبذلك فإن المصفوفة  Z'Zستكون عبارة عن مصفوفة االرتباطات البسيطة  Rلما بين المتغيرات التوضيحية:
, …, XK

X1, X2,

أي أن.R=Z'Z :

وسيتم استخراج الجذور الكامنة ) )Eigen Valuesوالتي يرمز ليا بالرمز  , λjوكذلك المتجيات الذاتية Eigen
) )Vectorsوالتي يرمز ليا بالرمز .Pj
وأن . a'j=[a1j a2j a3j … akj] :وتكون قيم  λjعبارة عن الحمول لممعادلة:
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R  I  0

وان:

1  2    K  0

بحيث تقترن كل قيمة كامنة  λjبمتجو كامن  ajبحيث يحقق مجموعة المعادالت:
(...)3

(R - λjI) aj = 0

; j = 1, 2, 3, …, k

وبشرط .a'jaj=1 :وستستعمل المتجيات  ajبعد ذلك في إعادة التعبير عن المركبات الرئيسة  Fjبداللة المتغيرات
القياسية  , Zjوبالصيغة اآلتية:
Fj =a1jZ1+a2jZ2+….+akjZk= a'jZ

)...(4

وا ّن  Fjالمقابمة ألكبر قيمة كامنة  λjتدعى بالمركبة الرئيسة األولى ,وتقوم بتفسير أكبر نسبة من التباين الكمي في
K

مجموعة البيانات المعيارية  .Zjوأن مجموع التباين الكمي.   j  K :
j 1

ولغرض تقميص عدد التراكيب (األبعاد) التي ستستعمل في تفسير الظاىرة المدروسة ,ال يمكن استعمال جميع
المركبات الرئيسة ,ولكن يمكن االعتماد عمى بعض قواعد االختيار .ومن الالفت لمنظر أنو ال يوجد أتفاق أو قبول عام
بشأن أسموب االختيار ىذا .فمن الباحثين من يفضل اختيار الجذر الكامن التي تزيد عمى الواحد الصحيح لتؤخذ بنظر
االعتبار .بينما يقترح آخرون أن المركبات المختارة يجب أن تساىم في تفسير  70%أو أكثر من التباين الكمي ,بمعنى
r

j



آخر؛ يتم اختيار مجموعة المركبات األولى ذات اإلسيام األكبر وبشرط 0.70 :
K
أو الخمس األولى .وىناك مقترح آخر ,بأن تكون النسبة المتراكمة من التباين الكمي ما تعادل  75%إلى  80%لممركبات
j 1

 , r < k ,لممركبات األربع

الخمسة أو الستة األولى من المركبات الرئيسة.

 -3الجانب التطبيقي
 1-3تمييد
تم االستناد إلى بيانات حقيقية في ىذا البحث مستقاة من و ازرة الموارد المائية العراقية  /مركز انعاش االىوار.
 2-3عينة البحث (وصف البيانات)

تم الحصول عمى عينة البحث عن طريق اجراء تجارب كمواقع مختمفة لسحب الماء وفحصو مختبرياً والحصول عمى تراكيز

مموثات مياه اىوار جنوب العراق حجم العينة ( (n=44موقع ولــستة انواع ) )K= 6من المموثات ,وىي  :التوصيل
الكيربائي (, )ECالرقم الييدروجيني ( ,)PHوالمواد الصمبة الذائبة ) ,)TDSاالوكسجين المذاب ( ,)DOدرجة الح اررة

( ,)Tالعكورة ( ,)T.Uتم الحصول عمى نتائج التحاليل من و ازرة البيئة ومركز انعاش االىوار.
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()10, 11

 3-3المتغيرات المدروسة

التوصيل الكيربائي () Electrica conductivity :EC
يعرف التوصيل الكيربائي لمماء بأنو قيمة عددية تشير الى قابمية الماء عمى حمل التيار الكيربائي  ,وتعتمد ىذه القيمة
عمى تركيز وتكافؤ االيونات الذائبة الموجودة في الماء وعمى درجة الح اررة الماء اثناء القياس النيا ذات تأثير مباشر عمى
حركة واتجاه االيونات المختمفة يزداد التوصيل الكيربائي لمماء بنسبة  %2عند زيادة درجة مئوية واحدة .
تعد معظم الحوامض والقواعد واالمالح االعضوية المذابة في الماء موصالت جيدة لمتيار الكيربائي ,بينما تعد االمالح
التأين في الماء.
والحوامض العضوية رديئة التوصيل لمتيار الكيربائي النيا قميمة ّ
الرقم الييدروجيني ()power of hydrogen: PH
يعبر الرقم الييدروجيني عن نشاط وفعالية ايون الييدروجين في الماء اذ يشير الى القيمة العددية لموغارتم مقموب تركيز
ايون الييدروجين بالمول لكل لتر لالساس (: )10
]= - log10 [H

10

Ph = log

وتتراوح قيمة ال ( )phبالنسبة لممحاليل بين ( )14-0اذ تكون المحاليل حامضية اذا كانت قيمة ال ( )phليا اقل من ()7
وقاعدية اذا كانت القيمة اكثر من الـ ( )7اما اذا كانت مساوية لمعدد ( )7فالمحاليل تكون متعادلة  ,وبشكل عام ان
االنخفاض واالرتفاع في القيمة يأتي كنتيجة لوصول المموثات الى ىذه المياه.
درجة الحرارة () temperature:T
تؤثر درجة الح اررة بشكل فعال في ذوبان المواد وذوبان الغازات في الماء وبشكل خاص ذوبان االوكسجين وثاني اوكسيد
الكاربون,كما انيا من العوامل الميمة في تحديد نشاط وفعالية االحياء المائية والبكتريا ومن العوامل الميمة في تحديد بعض
خواص الماء مثل الكثافة والمزوجة .
الكدرة (العكرة) ()Turbidity :TU
الكدرة ىي حالة الماء الناجمة عن وجود مواد صمبة عالقة فيو مثل دقائق التربة والرمل والطين والمواد العضوية واالعضوية

,كما يمكن ان تكون بسبب وجود بكتريا وكائنات حية دقيقة ونباتات طافية ,ويؤثر كل من تركيز وحجم حبيبات المواد
العالقة في مقدار درجة الكدرة .
المواد الصمبة الذائبة ()Total dissolved solids: TDS
المواد الصمبة تعد المواد الصمبة في الماء احدى مموثات المياه الرئيسة وتوجد بكميات مختمفة واشكال مختمفة وبصورة
عامة يمكن ان تكون عمى شكل مواد صمبة ذابة في الماء وعمى شكل مواد صمبة عالقة وال تترسب االببطئ شديد وعمى

شكل مواد مترسبة يمكن ان تستقر في القعران العوامل الجوية وجرف المياه لمكونات القشرة االرضية تعد السبب الرئيس
لوجود المواد الصمبة في الماء وتعد مياه الفضالت المنزلية والصناعية المصدر الثاني لتموث المياه بالمواد الصمبة .
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االوكسجين المذاب (Dissolved Oxygen)DO

يعد تركيز االوكسجين المذاب في الماء دليالﹰ عمى حالة الجسم المائي فيمكن معرفة الكثير عن طبيعة المورد المائي من

معرفة كمية االوكسجين المذاب فيو وتكمن اىمية االوكسجين المذاب في الماء في كونو منظماً لألفعال الحيوية لمجاميع
االحياء المائية وال يمكن االستغناء عنو حتى في حالة انخفاض تركيزه دون مستوى معين ألدامة الحياة المائية ,كما ان
وجود االوكسجين المذاب في الماء يعمل عمى تحمل المموثات العضوية وتخميص الجسم المائي منيا  ,وان انعدامو في

الماء يؤدي الى حدوث تحمل ال ىوائي لممموثات داخل الماء ينتج عنو غازات ضاره كغاز الميثان وغاز كبريتيد الييدروجين

وغيرىا.
 4-3نتائج التحميل العاممي

()7, 8

بيدف تمثيل تموثات االىوار العراقية بعدد من العوامل ومعرفة المتغيرات التي تدخل في تكوين ىذه العوامل وتفسير
العالقات بين ىذه المتغيرات داخل العامل الواحد فقد تم استعمال أسموب التحميل العاممي باستعمال طريقة المكونات الرئيسة
وقد تم اعتماد المتغيرات المدروسة لحاالت التموث في االىوار عمى مستوى التجارب الثالثة في إجراء التحميل العاممي.
أن القيم األولية لالشتراكيات تؤخذ مساوية إلى الواحد في
يمثل الجدول ( )1القيم األولية والمستخمصة لالشتراكيات إذ ّ
طريقة المكونات الرئيسة في حالة اعتماد مصفوفة االرتباطات.

أن ( )0.932من التباينات في قيم
إن القيمة المستخمصة الشتراكيات المتغير التوصيل الكيربائي ( )ECتشير إلى ّ

أن قيمة االشتراكيات تتراوح من صفر إلى الواحد وىي
المتغير التوصيل الكيربائي ( ) ECتفسرىا العوامل المشتركة إذ ّ

أن
تعبر عن مربع معامل االرتباط المتعدد لممتغيرالتوصيل الكيربائي )) ECمع المكونات (العوامل) وبصورة عامة يالحظ ّ
أن اقل نسبة بمغت ) ) 0.719لمتغيرالرقم الييدروجيني( )PH
العوامل المشتركة تفسر نسبة جيدة من تباين المتغيرات إ ْذ ّ

واعمى نسبة بمغت ) (0.932لمتغير التوصيل الكيربائي ). )EC

جدول ( )1القيمة االولية والمستخمصة لالشتراكيات )) Communalities
تباين المفسر لكل متغير

االولى

المتغيرات

.932

1.000

EC

.930

1.000

TDS

.719

1.000

PH

.774

1.000

DO

.788

1.000

T

.762

1.000

T.U
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الجدول ( )2يبين الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات (تباين المكونات) ومجموعيا يساوي رتبة المصفوفة ويساوي ستة
بقدر عدد المتغيرات  .وكون التحميل العاممي لممتغيرات ستة عوامل وقد بمغ عدد العوامل التي قيمة الجذر الكامن ليا أكبر
أن المكون
أو تساوي واحد اثنين عوامل بقدرة تفسيرية بمغت ( (%81.765من تباين الكمي لمبيانات عمى مستوى العراق .إذ ّ
الرئيسي األول لو اكبر جذر كامن (تباين المكونات) ويساوي ) (2.924ويفسر ) (%48.741من التباينات الكمية إذ إن :
نسبة التباين المفسر لممكونات = الجذر الكامن /مجموع الجذور الكامنة ˟ 100
=)%48.741 =x100 )6÷2.924
وان المكون الثاني :يفسر ( )%33.024من التباينات .وقد أىمل بقية المكونات نظ اًر لكون جذورىا الكامنة تقل عن الواحد.
جدول ()2
القيم المميزة االبتدائية

مجموع مربعات التحميالت
المجموع

نسبةالتباين التجميعي%

%نسبة التباين المجموع

المكونات

2.924

48.741

48.741

2.924

1

1.981

81.765

33.024

1.981

2

89.424

7.659

.460

3

95.072

5.648

.339

4

99.989

4.917

.295

5

100.000

.011

.001

6

القيم المميزة االبتدائية

مجموع مربعات التحميالت

نسبة التباين التجميعي
التجمعات المئوية

نسبة التباين المئوية

المجموع

المئوية

نسبة التباين المئوية

المكونات

48.461

48.461

2.908

48.741

48.741

1

81.765

33.304

1.998

81.765

33.024

2
3
4
5
6

الجدول ( )3يمثل مصفوفة المكونات )(Components Matrixالتي تتضمن تشبعات ) (loadingsالمكونات االثنين
أن التشبع ىو عبارة عن معامل االرتباط البسيط بين المكون (العامل) والمتغير .ويسمى العامل
الذين تم استخالصيم إذ ّ

األول عادةً بالعامل الرئيس إذ غالباً ما تظير كل المتغيرات فيو بتشبعات معنوية (تزيد عن .)0.25
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يرتبط بالعامل األول كما ىو واضح في الجدول كل المتغيرات بمعامالت تشبع مختمفة تعكس الترابط العام بين المتغيرات
العشرة.
إن أقوى المتغيرات ارتباطاً بالعامل األول ىو متغير التوصيل الكيربائي ) ( ECوالمواد الصمبة الذائبة ) )TDSإذ
ان تشبع المتغير بالمكون األساسي األول ىو ( (0.948يميو متغير الرقم الييدروجيني  PHبتشبع قدرة ( )-0.840ولكن
ّ

باتجاه معاكس يميو االوكسجين المذاب ) )-0.520( )DOباتجاه معاكس ويرتبط المكون األول بعالقات ضعيفة ببقية

المتغيرات ( )T ,T.Uحيث ظيرت تشبعاتيا اقل من( .)0.25
أما أقوى المتغيرات ارتباطا بالمكون الثاني فيو درجة الح اررة ( )0.870( )Tثم العكورة ) )-0.802) (T.Uباتجاه
معاكس يميو متغير االوكسجين المذاب(  )0.709)) DOويرتبط المكون الثاني بعالقات ضعيفة ببقية المتغيرات.
وتعكس التشبعات السالبة لبعض المتغيرات إلى اتجاه تأثير ىذه المتغيرات وتفاعميا فيما بينيا بمعنى آخر أنيا تسير
باالتجاه المعاكس ,وا ّن زيادة نسبة أي من ىذه المتغيرات يرافقيا نقصان في نسبة المتغيرات ذات التشبعات الموجبة .
جدول ( )3مصفوفة المكونات
المكونات
2

.709

1

المتغيرات

.948

EC

.948

TDS

-.840-

PH

-.520-

DO

.870

T

-.802-

T.U

 -4االستنتاجات والتوصيات

 1-4االستنتاجات

عن طريق البحث والدراسة لمؤشرات العوامل وتاثيرىا اشارت النتائج بالنسبة الى التحميل العاممي مايمي:

 بالنسبة لممتغيرات التي تم اعتمادىا كانت النتائج عمى مستوى تموث مياه االىوار حيث تبين ان التوصيل الكيربائي( )ECوالمواد الصمبة ( )TDSكان االكثر اىمية في تكوين العامل االول و درجة الح اررة ( )Tكان االكثر اىمية في

تكوين العامل الثاني.

 2-4التوصيات
.1

االستمرار باجراء دراسات تقييم االثر البيئي لمناطق االىوار بغية المحافظة في ىذه المناطق ذات االىمية البيئية

واالقتصادية واالجتماعية وصوالً العالنيا مواقع "رامسار" ذو األىمية الدولية حسب أتفاقية "رامسار" ىي :معاىدة دولية
لمحفاظ واالستخدام المستدام لممناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان األراضي الرطبة في الحاضر
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والمستقبل وتدارك الميام اإليكولوجية األساسية لألراضي الرطبة وتنمية دورىا االقتصادي ,الثقافي ,العممي و قيمتيا
الترفييية ,وتحمل اإلتفاقية اسم مدينة "رامسار" في إيران.

أنشاء محطات لألنواء الجوية وبرنامج رقابة بيئية طويل األمد لمراقبة التغيرات البيئية لمناطق األىوار بشكل دوري

.2

(شيري أو فصمي) لمراقبة المتغيرات وتقييم األثر البيئي بيدف المحافظة عمى بيئة األىوار من خطر التموث الصناعي
المتزايد والتطور التقني والسكاني الذي يؤدي إلى تغيرات غير طبيعية في المواصفات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لبيئة

األىوار.

استثمار بيئة األىوار الطبيعية لمسياحة وتقديم التسييالت لالستثمار في ىذا المجال لتطوير خدمات السياحة

.3

المفقودة في أىوار الجنوب ,مما يرفع من المستوى االقتصادي لممنطقة.

.4

تحديد محميات طبيعية في األىوار لحماية الثروة الطبيعية فييا السيما الثروة السمكية (األسماك العراقية) من

.5

زيادة ضخ كمية المياه لألىوار إلى سابق عيدىا مع الموازنة في معدل تصريف المياه منيا لتحسين نوعية المياه

االنقراض نتيجة االستخدام الجائر لمصيد ,مع زيادة حمالت التوعية البيئية.

وبما ينعكس إيجابا عمى تحسين البيئة.
االستعانة بتقنيات االستشعار عن بعد لمراقبة طويمة االمد لمتغيرات البيئية في مناطق االىوار ورصد المخاطر

.6

البيئية (الطبيعية والبشرية) التي ممكن ان تتعرض الييا مناطق االىوار.

فتح قنوات مائية لتزويد مناطق االىوار المجففة بالمياه من نيري دجمة والفرات وروافدىما اعتمادا عمى الحالة

.7

الطبيعية من مد وجزر في تجييز االىوار ومحاولة تقميل كميات المياه المسربة الى شط العرب لكي تتمكن االىوار من

الحصول عمى حصة مائية اكبر.
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