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اخلالصُ:
تهدف الدزاطت الحالُت إلى جددًد الحد ألادوى لحجم الخـسٍف اإلااةي الالشم للمدافٌت على
البِئت الؼاملت في مجسي ػى العسب أو اإلادافٌت على هىعُت مُاه ؿالحت لالخخُاحاث البؼسٍت
اإلاسخلفت ،وكد اعخمدث الدزاطت بؼيل زبِع على البُاهاث اإلاسجلت لحجم الخـسٍف اإلااةي
وملداز ملىخت اإلاُاه في مجسي ػى العسب زالٌ الظىت اإلاابُت  4991 -4991والظىت اإلاابُت
.0244 -0242
للد حغحر الىكع الهُدزولىجي إلاجسي ػى العسب زالٌ اإلادة  0242 -0229إذ اهلوعذ
اغلب السوافد التي واهذ حغري مجسي النهس باإلاُاه العربت ولم ًبم منها طىي جهس دحلت فلى.
هما اهسفم الخـسٍف اإلااةي مً  401م /2زاهُت في الظىت اإلاابُت  4991 -4991إلى  11م /2زاهُت
في الظىت اإلاابُت  .0244 -0242وهرلً ازجفعذ ملىخت اإلاُاه في مدوت البـسة مً  2.99غم/لتر
في الظىت اإلاابُت  4991 -4994إلى  4.44غم/لتر في الظىت اإلاابُت  ،0244 -0242وٍصداد ازجفاع
ألامالح في مدوت الفاو مً  4.11غم/لتر إلى  49.91غم/لتر في الظيخحن ذاتها على الخىالي.
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أًهسث الدزاطت زالزت طِىازٍىهاث وهي اهخفاء إمياهُت إزحاع حمُع زوافد النهس ،هما ال
ًمىً اإلادافٌت على البِئت الؼاملت في مجسي ػى العسب مً البـسة ختى الخلُج العسبي وذلً
لضخامت حجم الخغرًت اإلاابُت اإلاولىبت بملداز  022م/2زاهُت ،وهرلً ؿعىبت إزحاع هىعُت مُاه
النهس إلى الـىف ألاوٌ ذاث اإلاُاه العربت .وإن ما ًمىً العمل به خالُا هى اإلادافٌت على مُاه
معخدلت اإلالىخت جـلح لالطخسداماث الصزاعُت واإلاجزلُت في ملوع اإلاجسي اإلامخد إلى مىولت
الظِبت.
إن حجم الخـسٍف اإلااةي اإلالترح في مجسي ػى العسب بما ًلمً اإلادافٌت على مُاه
معخدلت اإلالىخت في النهس مً مدوت البـسة ختى مدوت الظِبت ًلدز بددود  12م/2زاهُت هدد
أدوى ،وال بد مً شٍادة حجم الخـسٍف اإلااةي إلى  42م/2زاهُت زالٌ أًام هىز اإلاد السبُعي التي
حظخغسق بددود  6أًام مً ول ػهس كمسي ،هما ًيبغي إعادة الىٌس بمؼسوع كىاة هخِبان ألازوابُت
أو العمل على حعىٍم مُاه النهس بملداز حجم الخـسٍف اإلااةي اإلالسز لللىاة والبالغ بددود 22
م/2زاهُت.
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Abstract
This paper aims to determine the minimum amount of discharge required
to maintain environmental sustainability in Shat Al-arab stream and to maintain
Brackish water for the human water requirements. The study depends on the
data of the water discharge and the amount of salinity in the river’s water for
the periods 1994-1995 and 2010-2011.
The river’s hydrological situation has changed during 2009- 2013. The
tributaries feeding it with fresh water have been closed, with the exception of
the Tigris river, and the discharge decreased from 724 m3/s during 1994-1995
to 44 m3/s during 2010-2011, while the water salinity at Basra station increased
from 0.99 to 1.77 g/l for the two years respectively, and increased from 1.84 to
19.98 g/l at Faw station.
This study shows three scenarios: that difficulty of return all the river
tributaries, and difficulty to maintain the total environment on the Shatt AlArab stream to the Arabian Gulf, because of the huge discharge required, which
is about 200 m3/s, and the difficulty of returning the water quality to fresh
water. Therefore in the present time we can maintain Brackish water for
agricultural and domestic uses by the area extending to Siba station. The
proposed discharge amount, which would secure a reasonable amount of
drinking water to the city, is about 50 m3/s, and it should be increased to 70
m3/s. in the flow times which extend for 6 days in the lunar month; besides, we
should reconsider the work of Ketiban channel or instead to reimburse the
amount of water it takes to the river, which is about 30 m3/s.
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املقدمُ:

ًىدظب ػى العسب أهمُت هبحرة في مدافٌت البـسة وذلً بظبب طُادة اإلاىار الصحساوي
الجاف وهدزة مـادز اإلاُاه ألازسي ،إذ جخعدد مجاالث اطخسداماث مُاه النهس في ألاوؼوت البؼسٍت
حمُعها عدا الؼسب .هما أن له أهمُت بُئُت إلاا ًدىٍه مً اليابىاث الحُت الحُىاهُت والىباجُت
التي حعد مـدزا مهما مً مـادز الثروة الوبُعُت .فلال عً أهمُت مجسي ػى العسب في
الجىاهب الظُاطُت مً زالٌ دوزه في جسطُم الحدود الظُاطُت اإلاابُت بحن العساق وإًسان.
حهدف البدث الحالي إلى جددًد الحد ألادوى لحجم الخـسٍف اإلااةي الالشم للمدافٌت على
البِئت الؼاملت في مجسي ػى العسب أو اإلادافٌت على هىعُت مُاه معخدلت جـلح لخلبُت
الاخخُاحاث اإلاابُت لالطخسداماث البؼسٍت اإلاسخلفت ،مً زالٌ زؿد خاالث الخباًً اإلاياوي
والصمني للخـسٍف اإلااةي وملىخت اإلاُاه .وحعد عملُت جددًد الحد ألادوى لحجم الخغرًت اإلاابُت في
ألاجهاز اإلادًت التي منها ػى العسب مً العملُاث اإلاعلدة ،وذلً بظبب الخباًىاث اإلاياهُت
والصمىُت لؼدة جأزحر اإلاىحت اإلادًت في مجسي النهس مما ًخولب الخباًً في حجم الخغرًت اإلاابُت بما
ٌعصش مً إمياهُت جـسٍف اإلاُاه العربت في ملاومت جلدم اإلاىحت اإلادًت في مجسي النهس.
اػخمل ؤلاهاز اإلاياوي لهره الدزاطت على أزبع مدواث هي مً الؼماٌ إلى الجىىب البـسة
ومدُلت والظِبت والفاو (ػيل  ،)4أما الحدود الصمىُت للبدث فلد خاوٌ الباخثىن إًجاد
أفلل طىت سجلذ فيها البُاهاث اإلاولىبت لخدلُم فىسة البدث في اإلادواث اإلادزوطت حمُعها
ولم ًجدوا أفلل مً الظىت اإلاابُت  4991 -4991لخىىن طىت أطاض ًمىً اعخماد بُاهاتها في
اإلالازهت مع البُاهاث الحالُت .وكد اجسر الباخثىن مً الولعاث الحللُت والخدلُالث اإلاسخبرًت
التي أحسٍذ على مجسي ػى العسب وزوافده السبِظت هىاٌ اإلادة اإلامخدة مً 0242 -0229
أطاطا للبُاهاث الحدًثت وكد اعخمده الظىت اإلاابُت  0244 -0242أطاطا للملازهت مع بُاهاث
طىت ألاطاض .4991 -4991
للد جىاوٌ مجسي ػى العسب أعدادا ًـعب خـسها مً الدزاطاث الهُدزولىحُت
والىُمُابُت والبُئُت والصزاعُت والجُىمىزفىلىحُت والجُىفحزًابُت والظُاطُت ،غحر أهه ال جىحد
دزاطت جخعلم بعملُت جددًد حجم الخغرًت اإلاابُت في مجسي النهس .لرلً حعد هره الدزاطت أوٌ
مداولت في هرا اإلاجاٌ.
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شلل  1دلسّ شط العسب وذلطات القًاس.

اإلاـدز( :اإلادًسٍت العامت للمظاخت)0221 ،
أوالً :زوافد دلسّ شط العسبTributaries of Shatt Al- Arab River :
ًخىىن ػى العسب مً الخلاء جهسي دحلت والفساث في مدًىت اللسهت وٍجسي ججاه الجىىب
الؼسقي مظافت ملدازها  021هم لُـب في الخلُج العسبي (ػيلً .)4خغري ػى العسب باإلاُاه
مً جهسي دحلت والفساث وبملداز  44هم/2طىت لخمثل  %29مً مجمىع الخـسٍف النهسي في
مدًىت البـسة للظىت اإلاابُت  ،4941-4944ومً الجداوٌ الخازحت مً إكلُم ألاهىاز وأهمها
حدوٌ هسمت علي والؼافي والغمُج مً هىز الحماز وحدوٌ الظىٍب مً هىز الحىٍصة وبملداز
مجمىعت  44.1هم/2طىت( )4لخمثل  %64مً مجمىع الخـسٍف .وٍصداد الخـسٍف اإلااةي في
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مجسي النهس في اإلادواث الجىىبُت ( الظِبت والفاو) بظبب الخغرًت اإلاابُت اللادمت مً جهس وازون
وبملداز  44.1هم/2طىت  4944لُمثل  %22مً إحمالي الخـسٍف اإلااةي في مجسي ػى العسب.
إن ألاجهاز والجداوٌ اإلاغرًت لؼى العسب حؼيل خىق الخـسٍف النهسي الري ًمخد في جسهُا
وإًسان وطىزٍا والظعىدًت والعساق لِؼغل مظاخت ملدازها  2.91ملُىن هم.)0(0
للد أدث اإلاؼازَع اإلاابُت في دوٌ خىق ػى العسب إلى إخدار حغُحراث حىهسٍت في ألاجهاز
والسوافد اإلاغرًت إلاجسي ػى العسب ،إذ أدث اإلاؼازَع اإلاابُت في حىىب العساق إلى جللُف
مظاخت هىز الحىٍصة وججفُف اهىاز اللسهت والحماز في عام  4991مما ازس على مـادز الخغرًت
اإلاابُت لؼى العسب فلد أؿبذ الخـسٍف النهسي ٌعخمد على ؤلاًساد اإلااةي لنهسي دحلت والفساث
وبملداز  %44والظىٍب بملداز  .)2(%02وبعد عملُاث إوعاغ ألاهىاز عام  0221أؿبذ
الخـسٍف اإلااةي لؼى العسب ٌعخمد على جهسي دحلت والفساث وبملداز  %61وعلى حدوٌ
الظىٍب وهسمت علي (الـالٌ واإلاسحب) بملداز  .)1(%21وبعد عام  0229أغلم جهس الفساث
كبل الخلابه بؼى العسب بظبب اهخماٌ طدة الجباٌؽ .هما أدث اإلاؼازَع اإلاابُت في إًسان بعد
عام  0229إلى إغالق مـب جهس وازون في ػى العسب بظبب جدىٍل مجساه إلى كىاة بهمؼحر.
لرلً أؿبذ مجسي ػى العسب مىر عام  0229وختى الىكذ الساهً ًخغري باإلاُاه مً جهس دحلت
فلى مً زالٌ الاهالكاث اإلاابُت مً حىىب طدة العمازة في مدافٌت مِظان.
ومً الىاحب ذهسه في هرا الـدد إن مُاه ػى العسب جخأزس بٌاهسة اإلاد والجصز التي جددر
مسجحن في الُىم الىاخد مً زالٌ جلدم مىحت اإلاد في الخلُج العسبي باججاه مجسي النهس إذ
حظخغسق فترة اإلاد والجصز خىالي  4و 6طاعت على الخىالي(.)1
ثاىًاً :مفهىو صايف التصسيفThe Net Discharge :
حعخمد ألاجهاز اإلادًت واإلاـباث في حغرًتها مً اإلاُاه العربت على ألاجهاز اإلاسجبوت بها مً أعالي
اإلاجسي وذاث الاججاه الىاخد في حسٍاجها هما هي خاٌ مىولت الدزاطت إذ ٌعد جهسا دحلت والفساث
اإلاـدز السبِع لخجهحز مجسي ػى العسب باإلاُاه العربت .إن الىمُاث اإلاوللت مً اإلاُاه العربت
مً هاًم الىظازة حىىب مدًىت العمازة واإلالدزة بددود  12م/2زاهُت التي جدظب وفلا إلالُاض
مىـىب في ذلً اإلايان وَعد ميظىب اإلاُاه معُازا لىمُاث اإلاُاه اإلاوللت أطفل النهس ،وبعد ما
جـل هره الىمُاث مً اإلاُاه العربت إلى مجسي ػى العسب حعاوي مً جأزحر ًاهسة اإلاد والجصز
التي بدوزها جؤزس على خسهت اإلاُاه ومً زم ال ًمىً اعخباز الىمُاث اإلاوللت مً أعالي النهس هي
هفظها طىف حعبر مً ملوع النهس عىد مدًىت البـسة على طبُل اإلاثاٌ ،وهرا ًصح مً الىاخُت
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الىٌسٍت ولىً الٌسوف الهاًدزولُىُت واإلاىازُت التي لها جأزحر على ًاهسة اإلاد والجصز طىف جؤزس
على همُاث الخـسٍف هدى ألاطفل ومً زم ًجب كُاض ما ٌظمى بـافي الخـسٍف الري ٌعسف
على اهه مدـلت جـسٍف اإلاُاه العربت إلى أطفل النهس ولدوزة مد وحصز جـل مدتها إلى 01
طاعت مً الىكذ ،إذ حعخمد مدة اللُاض وفلا للغسق اإلاولىب على طبُل اإلاثاٌ لإلغساق
العلمُت وغحرها إلاعسفت خظاب ؿافي الخـسٍف الدكُم الري ًخولب فتراث هىٍلت مً اللُاطاث
جـل إلى أػهس عدًدة .لحظاب ؿافي الخـسٍف في ملوع النهس جوسح الخـازٍف اإلاسجلت في
خالت اإلاد مً الخـازٍف اإلاسجلت في خالت الجصز وعلى الىدى آلاحي:
ًلظم ملوع النهس إلى زالر ملاهع عسكُت زاهىٍت وليل ملوع مظاخت عسكُت والخىىن
 A3,A2,A1على الخىالي ،جلاض طسع الخُاز اإلااةي مىشعت على عمىد اإلااء وبفاؿلت  4متر وٍدظب
معدٌ الظسعت في ول ملوع ولخىىن ̅  ̅ ، ̅ ،على الخىالي وٍىسز كُاض الظسع في ول في
طاعت مً طاعاث الدوزة اإلادًت ومنها ًدظب الخـسٍف في ول ملوع على وفم اإلاعادلت ( = Q
 )AVوٍىىن الخـسٍف عبر اإلالوع العسض ي هي مجمىع الخـازٍف في ول ملوع زاهىي .ججمع
الخـازٍف في طاعاث الجصز وجـازٍف اإلاد على خدة والفسق بحن الىمُخحن ًمثل ؿافي
الخـسٍف للمُاه العربت في هرا اإلالوع واإلالدزة بىخدة اٌ م/2زاهُت .جم اطخسدام هره الوسٍلت
مً كبل (عبد هللا )6()4992 ،أوٌ مسة في ػى العسب في ملوعي اإلاعلل والخىىمت كمً مدًىت
البـسة وبعدها جم اطخسدام هره الوسٍلت مً كبل الفسق العلمُت لخىفُر اإلاؼازَع في مسهص
علىم البداز /حامعت البـسة .كد حؼىب الوسٍلت أعاله بعم اللـىز في الظُوسة على ملوع
النهس وذلً لعسكه الىبحر وبملداز  122متر وأعماكه التي جـل إلى خىالي  41متر وؿعىبت
إمياهُت جلظُم اإلالوع إلى ملاهع عدًدة وهرلً لـعىبت العمل فلال عً الىكذ الوىٍل .وفي
الىكذ الحاكس جم الاطخعاهت باألحهصة الحدًثت للُاض ؿافي الخـسٍف اإلااةي ومنها حهاش
( )ADCPالري ٌعوي الدكت الجُدة في عملُت اللُاض( ،)4إذ ًجسي كُاض الخـازٍف في ول
طاعت مً طاعاث الدوزة اإلادًت وجىىن الىدُجت مباػسة بىاطوت الجهاش دون اطخسدام
اإلاعادالث أعاله على السغم مً هىن مبدأ الحظاب هفظه ولىً هسٍلت ( )ADCPحؼمل على
هلان اإلالوع العسض ي حمُعها ومنها جىىن الدكت اهبر .وهره اللُاطاث والحظاباث في
الوسٍلخحن حعمل على إشالت جأزحر ًاهسة اإلاد والجصز على الخـازٍف .هما ًجب أن جىىن اإلالاهع
اإلاسخازة مً اإلاىاهم اإلادًت ال جخأزس بالحسازة والخوبم اإلالحي( .)1للد وحد بأن وظبت الخوأ
باطخسدام هره الوسٍلت جمثل بددود  % 2.1ولرلً فأن هره اللُمت حعد غحر مخأزسة في خالت
الخـازٍف العالُت في ول طاعت مً اللُاض ،وهىا ًجب ؤلاػازة على اإلاهخمحن بأحساء مثل هره
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اللُاطاث إلًجاد عالكت زاؿت جسبى ؿافي الخـسٍف اإلااةي في ػى العسب مع الخـازٍف
اللادمت مً أعلى النهس .وهرا ما ٌعمل علُه كظم الفحزًاء البدسٍت في مسهص علىم البداز في
الىكذ الحاكس.
للد بلغ معدٌ ؿافي الخـسٍف اإلااةي في مجسي ػى العسب إلادوتي البـسة ومدُلت بددود
 401م/2زاهُت في الظىت اإلاابُت  4991-4991وٍصداد اإلاعدٌ في مدوتي الظِبت والفاو إلى 141
م/2زاهُت في الظىت اإلاابُت ذاتها (حدوٌ )4بظبب شٍادة الخغرًت اإلاابُت مً جهس وازون .إن حغحر
الىكع الهُدزولىجي إلاجسي ػى العسب زالٌ اإلادة  0242-0229كد اوعىع طلبا على همُت
اإلاُاه العربت إذ اهسفم معدٌ ؿافي الخـسٍف اإلااةي في اإلادواث اإلادزوطت حمُعها إلى 11
م/2زاهُت في الظىت اإلاابُت ( 0244-0242حدوٌ .)4

ثالجاً :أهنًُ صايف التصسيف املآٌ يف شط العسب:
Importance of Net Discharge in Shatt Al- Arab River

لـافي الخـسٍف اإلااةي في ألاجهاز اإلادًت ومً كمنها ػى العسب أهمُت مخعددة ،فمً ألامىز
اإلاظلم بها أن الاطخسداماث البؼسٍت اإلاسخلفت للمُاه ( )Water Requirementsحعخمد على اإلاُاه
العربت ( )Fresh Waterالتي ًددد ملدازها بؼيل أطاض ؿافي الخـسٍف اإلااةي ،إذ جبلغ
الحدود العلُا إلاجمىع ألامالح الراببت في اإلاُاه الـالحت للؼسب بددود  4222ملغم/لتر( )9في
خحن جبلغ الحدود العلُا إلاجمىع ألامالح الراببت في اإلاُاه الـالحت للسي الصزاعي بددود 0422
ملغم/لتر( .)42للد بلغ عدد الظيان الرًً ٌعخمدون على مُاه ػى العسب في جلبُت اخخُاحاتهم
اإلاابُت بددود  4.2ملُىن شخف( )44وٍلدز معدٌ الاخخُاحاث اإلاابُت للصخف الىاخد بددود
 422م/2طىت( )40وعلُه ًىىن الحجم ؤلاحمالي لالخخُاحاث اإلاابُت لالطخسداماث اإلاجزلُت
للظيان بددود  2.42هم/2طىت .في خحن بلغذ مظاخت ألازاض ي اإلاصزوعت التي حعخمد مُاه ػى
العسب في السي الصزاعي بددود  21ألف هىخاز وٍلدز حجم اإلاُاه اإلاظخسدمت إلزوائها بددود 2.11
هم/2طىت(.)42
إن أهمُت الخـسٍف اإلااةي في ألاجهاز اإلادًت ال جلخـس على جىفحر الاخخُاحاث اإلاابُت
لالطخسداماث اإلاسخلفت فدظب وإهما له آزاز بُئُت واطعت ،إذ جخددد هىعُت ألاخُاء اإلاابُت
( )Aquatic Organismsعلى هبُعت البِئت اإلاابُت التي حعخمد بؼيل أطاض على هىعُت اإلاُاه
( )Water Qualityولرلً ففي الغالب جمخاش مجازي ألاجهاز اإلادًت بالخىىع ؤلاخُاةي بظبب الخباًً
اإلاياوي لىىعُت اإلاُاه والبِئت اإلاابُت على هىٌ اإلاجسي .حؼهد مىولت مـب ػى العسب في
الخلُج العسبي عىد زأض البِؼت ازجفاعا لخىاحد البُىق والحركاث وؿغاز ألاطمان( )41وذلً
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بظبب جأزحر الخـسٍف اإلااةي لؼى العسب وما ًدمله مً زواطب إذ جمخاش هىعُت مُاه النهس في
مىولت اإلاـب بغىاها باإلاغرًاث ( )Nutrientsوالطُما البىجاطُىم والىُتروححن والفظفىز مما
ًؤدي إلى زفع ؤلاهخاحُت ألاولُت في مُاه النهس واإلاُاه البدسٍت في مىولت اإلاـب وٍىفس الغراء الالشم
لألطمان وألاخُاء اإلاابُت اإلاسخلفت( )41وهرا ٌظهم في جىمُت اإلاسصون الظميي مً زالٌ جىفحر
مظخلصماث العِؽ والىمى والخيازس لألطمان وألاخُاء اإلاابُت اإلادلُت فلال على حصجُع ألاطمان
البدسٍت في اإلادُى الهىدي والبدس العسبي والخلُج العسبي على الهجسة إلى مجسي ػى العسب.
لرلً أؿبدذ مُاه ػى العسب جلم أطماوا جهسٍت ومـبُت وطاخلُت وبدسٍت مما ٌعوي مؤػسا
كىٍا على أن ػى العسب ًمثل مىولت لخغرًت وخلاهت وخماًت ألاطمان( .)46هما أن لـافي
الخـسٍف اإلااةي في ػى العسب واوعياطاجه على هىعُت اإلاُاه له آزاز على ألاخُاء الىباجُت خُث
ًمخاش مجسي النهس بازجفاع هثافت الغواء الىباحي الطُما في اإلاىاهم اللسٍبت مً اللفاف النهس ،إذ
ًلم اإلاجسي ػى بددود  424هىعا مً الهابماث الىباجُت ( )Phytoplanktonوجخمثل في زالر
مجمىعاث هي الداًخىماث ( (Bacillariophceaeالتي حؼيل خىالي  %46مً اإلاجمىع الىلي
للهابماث الىباجُت ،والودالب الصزكاء والخلساء اللران ٌؼىالن خىالي  41و % 42على الخىالي
مً اإلاجمىع الىلي للهابماث الىباجُت .وان خىالي  %10.1مً الهابماث الىباجُت كاعُت اإلاعِؼت
( .)44()Benthicهما ًلم مجسي ػى العسب زالزت أهىاع مً الىباجاث اإلاابُت()Aquatic Plants
هي الىباجاث الغاهظت والىباجاث الوافُت والىباجاث الٌاهسة( .)41وان الاهسفاق في حجم ؿافي
الخـسٍف اإلااةي في مجسي ػى العسب طِىعىع على هبُعت البِئت اإلاابُت والخىىع ؤلاخُاةي في
مجسي النهس.
هرلً جمخد آزاز ؿافي الخـسٍف اإلااةي في ػى العسب إلى الجاهب الجُىمىزفىلىجي والطُما
في مىولت اإلاـب إذ جدمل مُاه ػى العسب طىىٍا بددود  92.29ملُىن هً مً السواطب إلى
مىولت اإلاـب في الخلُج العسبي( )49مما ًؤدي إلى همى دلخا النهس وجلدمه ججاه اإلاُاه البدسٍت
بملداز  464.00متر/طىت( )02بفعل العملُاث اإلاظخمسة لتراهم السواطب النهسٍت ،ولرلً فان
اهسفاق ؿافي الخـسٍف اإلااةي طُسفم هاكت النهس في خمل السواطب مما ًىعىع طلبُا في
عملُاث همى مىولت الدلخا إذ أن اهسفاق ؿافي الخـسٍف اإلااةي في ألاجهاز اإلادًت ٌعصش مً
وؼان الخُازاث اإلادًت وألامىاج البدسٍت في إعادة جىشَع السواطب مما ٌظهم في جىاكف عملُاث
جلدم الدلخا ،وهرا ما ًؤزس طلبا على زى الظاخل وخدود اإلاُاه ؤلاكلُمُت العساكُت وجسطُم
الحدود بحن العساق وإًسان(.)04
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فلال عً ذلً فئن ؿافي الخـسٍف اإلااةي في ػى العسب له أهمُت غحر مباػسة جخمثل مً
زالٌ دوز اإلاُاه في عملُاث اطخلساز الظيان وجسهص ألاخُاء الظىىُت إذ أن اهسفاق الخـسٍف
اإلااةي وجلدم اإلاىحت اإلادًت اإلاالحت في مجسي النهس طُجعل مً اإلاىاهم التي جـلها اإلاىحت اإلادًت
غحر مصجعه على الاطدُوان ولرلً فلد اهسفلذ كُمه العلاز في كلاء الفاو بملداز  %12في
عام  0229بظبب جلدم اإلاىحت اإلادًت في مجسي ػى العسب ووؿىلها إلى مدًىت البـسة .فلال
على آلازاز الىفظُت للظيان إذ أن ازجفاع ملىخت اإلاُاه وجالش ي ؿافي الخـسٍف اإلااةي ججعل
الظيان في خالت كلم دابم غحر مومئىحن إلاظخلبل مىاهم طىىاهم وما لرلً مً اوعياطاث
طلبُت على وؼاههم اإلانهي والفىسي.
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زابعاً :تصيًف ىىعًُ مًاه شط العسب:
Classification of the Shatt Al-Arab Water Quality

إن اإلاُاه اإلاخىاحدة في اإلاظوداث اإلاابُت اإلاسخلفت جدباًً في هىعُتها ،وٍمىً اعخماد دزحت
جسهحز ألامالح الراببت في اإلاُاه معُازا لخـيُف اإلاظوداث اإلاابُت .جـىف اإلاُاه على وفم دزحت
اإلالىخت إلى أزبعت فئاث ( )Categoriesزبِظت ،إذ ًخدزج جسهحز ألامالح الراببت في اإلاُاه مً اكل مً
 4غم/لتر في اإلاُاه العربت (  )Fresh Waterإلى أهثر مً  422غم/لتر في اإلادالُل اإلالحُت ( Brine
( )Waterحدوٌ  .)0هما ًمىً اعخماد دزحت جسهحز ألامالح الراببت في اإلاُاه أطاطا للخمُحز بحن
اإلاُاه العربت في ألاجهاز اإلادًت وبحن اإلاُاه البدسٍت ،إذ جدباًً ملىخت اإلاُاه العربت في ألاجهاز بحن -2
 4غم/لتر وٍلدز اإلاعدٌ العاإلاي إلالىخت مُاه ألاجهاز بددود  2.426ملغم/لتر في خحن جدباًً ملىخت
اإلاُاه البدسٍت في الخلجان والبداز واإلادُواث بحن خىالي  12 -42غم/لتر وٍلدز اإلاعدٌ العاإلاي
إلالىخت اإلاُاه البدسٍت بددود  21.42غم/لتر( .)00هرلً ًمىً أن حعخمد دزحت جسهحز ألامالح في
مُاه ألاجهاز اإلادًت معُازا لخعُحن خدود مىولت اإلاـب ( )Estuary Areaواإلاخمثلت بسأض اإلاـب
وفمه ،إذ ًخمثل زأض اإلاـب في اإلاىاكع التي ًىىن فيها دزحت ملىخت اإلاُاه ملازبت إلى ملىخت
اإلاُاه النهسٍت العربت بدُث ال جصٍد دزحت جسهحز ألامالح الراببت في اإلاُاه على  4.1غم/لتر( ،)02في
خحن ًخمثل فم اإلاـب في اإلاىاكع التي ًىىن فيها دزحت ملىخت اإلاُاه ملازبت إلى ملىخت اإلاُاه
البدسٍت التي ًلدز معدلها بددود  21غم/لتر.
إن ملىخت اإلاُاه في ػى العسب جدباًً مياهُا بحن اإلادواث اإلاسخلفت وجصداد اإلالىخت مع
اهدداز اإلاجسي حىىبا هدى الخلُج العسبي ،إذ بلغ اإلاعدٌ الؼهسي لترهحز ألامالح الراببت ( )TDSفي
مدوت البـسة بددود  2.99غم/لتر في الظىت اإلاابُت ( 4991 -4994حدوٌ  )2ولرلً جلع مُاه
النهس كمً الـىف ألاوٌ ذاث اإلاُاه العربت (حدوٌ  ،)4في خحن ًسجفع اإلاعدٌ الؼهسي لترهحز
ألامالح الراببت في مدوت الفاو بددود  4.12غم/لتر في الظىت اإلاابُت  4991 -4991ولرلً جلع
مُاه النهس كمً الـىف الثاوي ذاث اإلاُاه اإلاىٍلحت (.)Brackish Water
على السغم مً هىن ػى العسب ٌعد مً ألاجهاز اإلادًت إال أن الاعخداٌ اليظبي إلالىخت مُاه
النهس حعلذ اإلاُاه الجازٍت في اإلاجسي حعد مً اإلاُاه النهسٍت في اغلب مدواث اللُاض باطخثىاء
مدوت الفاو .وٍمىً إزحاع طبب ذلً إلى الضخامت اليظبُت لحجم الخـسٍف اإلااةي في مجسي
النهس وبملداز  401م/2زاهُت في مدوت البـسة وٍصداد الخـسٍف اإلااةي في مدوت الفاو إلى 141
م/2زاهُتٌ .عمل الخـسٍف اإلااةي في ػى العسب على دفع اإلاُاه البدسٍت اإلاالحت في الخلُج العسبي
وجددًد مىولت اهدؼاز أمالح اإلاُاه البدسٍت في حىىب مدوت الفاو ،إذ حعمل اإلاُاه البدسٍت زالٌ
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خالت اإلاد على زفع ملىخت اإلاُاه في ألاجهاز اإلادًت بوسٍلخحن جخمثالن بخلدم اإلاىحت البدسٍت أو
ؤلاطفحن اإلالحي في مجسي النهس أو مً زالٌ عملُت اهدؼاز أمالح اإلاُاه البدسٍت وازخالهها الخدزٍجي
مع اإلاُاه النهسٍت العربت.

جدول  2تصيًف املًاه طبق ًا لألمالح الرآبُ الللًُ (.)TDS
TDS

Category
Fresh Water
Brackish Water
Saline Water
Brine Water

إن اإلاُاه التي ًدباًً فيها جسهحز ألامالح الراببت اليلُت بحن  0222 -4222ملغم/لتر حعد
مالحت في خالت جلُُمها ألغساق الؼسب.
اإلاـدز(Hiscock, 2005) :
ًمىً اعخماد الخباًىاث اإلاياهُت إلالىخت اإلاُاه في مجسي ػى العسب أطاطا لخعُحن خدود
اإلاـب ،إذ أن ازجفاع معدٌ اإلالىخت في الفاو إلى أهثر مً  4.1غم/لتر في الظىت اإلاابُت -4991
 4991حعلذ اإلادوت جمثل زأض اإلاـب ،فلد وان ؤلاطفحن اإلالحي للمُاه البدسٍت ًمىً أن ًمخد
في مجسي ػى العسب مظافت ملدازها  1هم ػماٌ مىولت الفاو وذلً في أكص ى جأزحر لخُاز اإلاد
زالٌ خالت الوىز الفُط ي (.)01()Spring Tide
إن حغحر الىكع الهُدزولىجي إلاجسي ػى العسب زالٌ اإلادة  0242-0229كد اوعىع طلبا
على هىعُت مُاه النهس ،إذ ازجفع اإلاعدٌ الؼهسي لترهحز ألامالح الراببت ( )TDSفي مدوت البـسة
بددود  4.46غم/لتر في الظىت اإلاابُت ( 0244-0242حدوٌ  )2ولرلً جلع مُاه النهس كمً
الـىف الثاوي ذاث اإلاُاه اإلاىٍلحت ،واشداد ازجفاع اإلاعدٌ الؼهسي لترهحز ألامالح الراببت في مدوت
الفاو إلى 49.91غم/لتر في الظىت اإلاابُت ذاتها ولرلً جلع مُاه النهس كمً الـىف الثالث ذاث
اإلاُاه اإلاالحت.
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إن الظبب السبِع في جصاًد ملىخت اإلاُاه في ػى العسب ًسحع إلى الخىاكف الحاد في
الخـسٍف اإلااةي مً  401م/2زاهُت في الظىت اإلاابُت  4991-4991إلى  11م/2زاهُت في الظىت
اإلاابُت  ،0244-0242فلال عً اهلواع الخغرًت اإلاابُت إلاـب جهس وازون في حىىب مجسي النهس
مما أدي إلى شٍادة جىغل اإلاىحت اإلادًت اإلاالحت في مجسي النهس واشدًاد طعت اهدؼاز ألامالح .على
السغم مً الازجفاع اليظبي إلالىخت مُاه النهس في اغلب مدواث اللُاض (عدا مدوت الفاو)
وبملداز  0.06 -4.46غم/لتر في الظىت اإلاابُت  0244-0242إال أن مُاه النهس ال جصاٌ مُاه جهسٍت
لىىن هىعُتها جبخعد هثحرا عً ملىخت اإلاُاه البدسٍت التي ًبلغ معدلها بددود  21غم/لتر ،أما
هىعُت مُاه النهس في مدوت الفاو فان الازجفاع الىبحر في ملىختها وبمعدٌ  49.91غم/لتر ًجعلها
بمىاؿفاث مؼابهه للمُاه البدسٍت .للد آزسث الخغحراث الهُدزولىحُت إلاجسي ػى العسب في
مىكع مىولت اإلاـب واطدىادا للمعدالث الؼهسٍت لترهحز ألامالح الراببت في مُاه النهس فلد جصاًد
جلدم مىولت اإلاـب دازل مجسي النهس إذ امخد زأض اإلاـب إلى مدوت البـسة في خحن جمثل فم
اإلاـب في مدوت الفاو مما ٌعني جلدم اإلاىحت اإلادًت اإلاالحت وجىغل ألامالح البدسٍت على هىٌ
اإلالوع اإلادزوض مً مجسي النهس.

خامشاً :العالقُ بني التصسيف وامللىحُ:
Relationship between Discharge and Salinity

على السغم مً وحىد عالكت عىظُت كىٍت بحن حجم الخـسٍف اإلااةي وملداز جسهحز ملىخت
اإلاُاه في ػى العسب( )01إال أن لىىعُت مُاه مـادز الخغرًت اإلاابُت دوزا هبحرا في جددًد دزحت
جسهحز ألامالح اإلارابت في مُاه النهس .إذ حظهم الصٍادة في حجم الخغرًت اإلاابُت مً جهس دحلت في
اهسفاق ملىخت مُاه ػى العسب في مدوتي البـسة ومدُلت ،وٍسحع الظبب في ذلً إلى
اهسفاق جسهحز ألامالح الراببت في مُاه جهس دحلت وبملداز  4.21 -2.11غم/لتر في الظىت اإلاابُت
( 0244 -0242الخدلُالث اإلاسخبرًت) ،في خحن ٌظهم جهس الفساث والسوافد الخازحت مً هىز
الحماز في شٍادة ملىخت مُاه ػى العسب وذلً الزجفاع جسهحز ألامالح الراببت في مُاه ألاهىاز
بملداز  2.6غم/لتر( .)06وهرلً حظهم الصٍادة في حجم الخغرًت اإلاابُت لنهس وازون في اهسفاق
ملىخت مُاه ػى العسب في مدوتي الظِبت والفاو وذلً الهسفاق جسهحز ألامالح الراببت في مُاه
وازون بملداز  2.91 – 2.41غم/لتر (الخدلُالث اإلاسخبرًت) ،فلال عً الدوز الفحزًاةي إلاـب مُاه
اليازون في اعتراق طحر الخُاز اإلااةي لؼى العسب زالٌ خالت اإلاد إذ أن اججاه مُاه مـب جهس
وازون ًىىن عمىدًا على اججاه اإلاُاه في مجسي ػى العسب ٌعمل على حؼىُل ما ٌؼبه الظد
اإلااةي مما ًدد مً جىغل اإلاُاه البدسٍت في مجسي ػى العسب.
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إن حغحر الىكع الهُدزولىجي إلاجسي ػى العسب زالٌ اإلادة  0242 -0221أدي إلى اهسفاق
معدٌ الخـسٍف اإلااةي في مجسي النهس مً  401م/2زاهُت في الظىت اإلاابُت  4991-4991إلى 11
م/2زاهُت في الظىت اإلاابُت  ،0244-0242مما ٌعني اهسفاق معدٌ الخـسٍف اإلااةي بملداز 612
م/2زاهُت وبيظبت حغحر ملدازها ( %4611.11حدوٌ .)1
إن اهسفاق الخـسٍف اإلااةي في مجسي ػى العسب لم ًؤزس هثحرا في شٍادة ملىخت مُاه النهس
في اإلادواث البـسة ومدُلت والظِبت إذ ازجفع اإلاعدٌ الؼهسي لترهحز ألامالح الراببت في اإلاُاه مً
 2.99و 2.96و  4.26غم/لتر للمدواث الثالزت على الخىالي في الظىت اإلاابُت  4991 -4991إلى
 4.46و 0.01و 0.06غم/لتر في الظىت اإلاابُت  ،0244-0242مما ٌعني ازجفاع معدٌ اإلالىخت
بملداز  4.09 -2.44غم/لتر وبيظبت حغحر ملدازها  ،%021 -441إن الظبب السبِع في الصٍادة
الوفُفت إلالىخت مُاه ػى العسب ملازهت باالهسفاق الحاد في حجم الخـسٍف اإلااةي ًمىً
إزحاعه إلى اهسفاق جسهحز ألامالح الراببت في مُاه مـدز الخغرًت اإلاابُت واإلاخمثل بنهس دحلت ،هما
أن وظبت الخأزحر الىُمُاةي للمىحت البدسٍت على اإلاُاه النهسٍت مىسفلت ،وذلً لىىن جُاز اإلاد
ٌعمل على دفع اإلاُاه العربت في مجسي النهس وَغحر اججاهها هدى ألاعلى مما ٌظهم في جىدض اإلاُاه
العربت لدؼيل ما ٌؼبه الحاحص اإلااةي الري ٌعسكل جلدم اإلاىحه البدسٍت اإلاالحت إلى مظافاث
بعُدة في اإلاجسي النهسي ولرلً جبلى اإلاُاه النهسٍت مدافٌت وظبُا على هىعُتها والطُما أن عملُت
الاهدؼاز اإلالحي بوُئت إذ ًخدىٌ اججاه الخُاز اإلااةي هدى اإلاُاه البدسٍت بمدة معدلها  6طاعاث
وهي مدة كـحرة ال حعوي الىكذ اليافي الهدؼاز ألامالح البدسٍت وججاوظها مع اإلاُاه النهسٍت.
أما مدوت الفاو فان اهسفاق جـسٍف اإلاُاه العربت في مجسي ػى العسب واهلواع مـب
جهس وازون طاهم في حعلد عملُت جددًد حجم جـسٍف اإلاُاه العربت في هره اإلادوت ،وذلً بفعل
اشدًاد وؼان ًاهسة اإلاد والجصز وحعلد همى طلىن الخُاز اإلااةي في مجسي النهس .لرلً ًمىً
اعخماد ملداز جسهحز ملىخت مُاه النهس في مدوت الفاو مؤػسا لحجم الخدازل بحن جـسٍف اإلاُاه
النهسٍت العربت واإلاُاه البدسٍت في مجسي النهس.
للد ازجفع اإلاعدٌ الؼهسي لترهحز ألامالح الراببت في مُاه النهس عىد مدوت الفاو مً 4.11
غم/لتر في الظىت اإلاابُت  4991 -4991إلى  49.91غم/لتر في الظىت اإلاابُت  ،0244-0242مما ٌعني
ازجفاع اإلالىخت بملداز  41.41غ ــم/ل ــتر وبيـظبت حغ ــحر م ـلــدازهــا  ،%4216إن الازجفــاع الحاد
للملىخت في مدوت الفاو ملازهت بظابس اإلادواث اإلادزوطت ٌعوي مؤػسا على اإلاظاهمت الفاعلت
للمُاه البدسٍت اإلاالحت في حغرًت مجسي النهس باإلاُاه ،غحر أن اإلاعدٌ الؼهسي لترهحز ألامالح الراببت
في مُاه النهس عىد مدوت الفاو حعد مىسفلت ملازهت بمعدٌ ملىخت اإلاُاه البدسٍت للخلُج العسبي
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البالغ  29غم/لتر مما ٌعوي مؤػسا على مظاهمت جـسٍف اإلاُاه النهسٍت العربت في الخسفُف مً
ملىخت مُاه النهس في مدوت الفاو.

جدول  4تغري التصسيف املآٌ (و/3ثاىًُ) وملىحُ املًاه (غه/لرت) يف شط العسب.

اإلاـادز:
( -4حدوٌ )4
( -0حدوٌ )2
سادساً :الشًيازيىهات احملتنلُ للتغريُ املآًُPotential Water Fed Scenarios :
كبل الخىق في عملُت جددًد الحد ألادوى لحجم الخغرًت اإلاابُت الالشمت للحفاي على البِئت
اإلاابُت الؼاملت في مجسي ػى العسب ًيبغي الخأهُد على أن اإلاساكبت ( )Monitoringللىاكع الري
سجل في اإلاجسي النهسي مً الخـسٍف وهىعُت اإلاُاه في اإلااض ي والحاكس هى ألاطاض اإلاعخمد في
هره الدزاطت لخددًد الحجم اإلاالبم للخغرًت اإلاابُت ،ولِع مً زالٌ البرامج ؤلاخـابُت
والىمرحت السٍاكُت ( )Modelingأو اإلاعادالث .هىان زالزت مبادا زبِظت جمثل الظِىازٍىهاث
اإلادخملت لخغرًت مجسي ػى العسب باإلاُاه العربت ،وفُما ًأحي بُان لخلً اإلابادا الثالزت:
 -4مـادز الخغرًت اإلاابُت :إن مجسي ػى العسب وان ًخغري باإلاُاه بؼيل زبِع مً جهسي
دحلت والفساث في أعالي النهس ومً جهس وازون في الجصء ألادوى مً اإلاجسي النهسي .وبعد الخغحراث
الهُدزولىحُت زالٌ اإلادة  0242 -0221أؿبذ اإلاجسي ًخغري باإلاُاه بؼيل زبِع مً جهس دحلت،
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في خحن ٌعمل الجاهب ؤلاًساوي على فخذ مـب جهس وازون لُغري ػى العسب باإلاُاه في أوكاث غحر
مدددة وبىمُاث غحر زابخت .فهل عملُت جددًد حجم الخغرًت اإلاابُت اإلاالبمت إلاجسي ػى العسب
جخلمً الاعخماد على مُاه جهس دحلت فلى أم ًمىً أن حظهم مُاه جهس وازون أو جهس الفساث في
الخغرًت اإلاابُت.
 -0هىٌ اإلاجسي :إن هىٌ مجسي ػى العسب مً مدًىت البـسة ختى الخلُج العسبي ًلدز
بددود  442هم ،وهي مظافت لِظذ باللـحرة إذ حؼخمل على زالزت أكلُت هي ول مً البـسة
وأبي الخـِب والفاو .فهل عملُت جددًد حجم الخغرًت اإلاابُت اإلاالبمت إلاجسي ػى العسب
جخلمً حمُع مىاهم امخداد اإلاجسي النهسي أم جلخـس على مىاهم مدددة.
 -2هىعُت اإلاُاه :للد جباًيذ هىعُت اإلاُاه في مجسي ػى العسب مياهُا بحن اإلادواث اإلاسخلفت
إذ جباًيذ هىعُت اإلاُاه بحن الـىف ألاوٌ ذاث اإلاُاه العربت في اإلادواث البـسة ومدُلت والظِبت
وبحن الـىف الثاوي ذاث اإلاُاه اإلاىٍلحت في مدوت الفاو زالٌ الظىت اإلاابُت  ،4991 -4991هما
جباًيذ هىعُت مُاه ػى العسب شمىُا إذ ازجفعذ ملىخت مُاه النهس في حمُع اإلادواث زالٌ
الظىت اإلاابُت  0244 -0242لخـبذ في اإلادواث الثالزت ألاولى كمً الـىف الثاوي ذاث اإلاُاه
اإلاىٍلحت في خحن اهخللذ هىعُت اإلاُاه في مدوت الفاو إلى الـىف الثالث ذاث اإلاُاه اإلاالحت .فهل
عملُت جددًد حجم الخغرًت اإلاابُت اإلاالبمت إلاجسي ػى العسب جخلمً الحفاي على هىعُت مُاه
النهس كمً الـىف ألاوٌ ذاث اإلاُاه العربت في حمُع اإلادواث أم إزحاع هىعُت مُاه النهس إلى
خالت الدظعُيُاث أم الحفاي على الحالت الحالُت لىىعُت اإلاُاه ومىع اطخمساز عملُت جدهىز
هىعُت اإلاُاه في اإلاجسي النهسي.

الشًيازيى األول :مصادز التغريُ املآًُ.
إن اهلواع العدًد مً السوافد التي واهذ حغري مجسي ػى العسب باإلاُاه ًـعب إزحاع
حمُعها في ًل الٌسوف الحالُت ،وذلً بظبب الخغحر اإلاىاخي في مىولت خىق النهس وما جمسم
عىه مً شٍادة خاالث الجفاف واهسفاق حجم الدظاكى الجىي والجسٍان الظوحي ،فلال عً
جىامي اإلاؼازَع اإلاابُت واإلاخمثلت بالظدود والخصاهاث ،وهرلً الزجبان بعم السوافد بالخوى
الخىمىٍت والظُاطُت لدوٌ أزسي .إذ أن مـحر جهس وازون وبعم السوافد اإلاغرًت لنهس الظىٍب
ًسلع للىاعاث وطُاطت الجاهب ؤلاًساوي ،ولرلً ال ًمىً اعخمادها في وكع الخوى الالشمت
لخددًد حجم الخغرًت اإلاابُت إلاجسي ػى العسب ختى وإن وان الجاهب ؤلاًساوي ًفخذ مـب جهس
وازون بحن الححن وآلازس .هرلً ال ًمىً اخخماٌ إزحاع السوافد الـغحرة التي واهذ حغري ػى
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العسب باإلاُاه مً هىز الحماز والتي مً أبسشها جهس هسمت علي والؼافي والغمُج وذلً بظبب
حفاف العدًد مً ألاهىاز وجللف مظاخت هىز الحماز مً  2222هم 0زالٌ الظىت اإلاابُت
 4949 -4941إلى  612هم 0في طىت  ،)04(0224وإن عملُت إزحاع ألاهىاز إلى ما واهذ علُت في
علد الظبعُىاث ًدىافى مع مبدأ جىمُت اإلاىازد اإلاابُت بظبب دوز ألاهىاز في جبدًد اإلاُاه وجلىثها مً
زالٌ عملُاث الخبسس الظوحي وبملداز  41هم/2طىت ،هما أن الحـت اإلاابُت لنهسي دحلت
والفساث في حىىب العساق ال جىفي لخغرًت وافت اإلاظاخت ألازكُت التي واهذ ألاهىاز حؼغلها في
علد الظبعُىاث .لرلً لم ًبم مً السوافد التي واهذ حغري مجسي ػى العسب طىي جهسي
دحلت والفساث واللرًً ًمىً اعخمادهما في الٌسوف الحالُت لخغرًت مجسي ػى العسب باإلاُاه.
للد اهسفم حجم الخـسٍف اإلااةي لنهس دحلت في العساق مً خىالي  4101م/2زاهُت (11
هم/2طىت) في الظىت اإلاابُت  4949 -4941إلى خىالي  146م/2زاهُت ( 41هم/2طىت) في الظىت
اإلاابُت ( 0244 -0242ػيل  .)0لرلً اهسفم حجم الخـسٍف اإلااةي للنهس في مدافٌت مِظان
مً خىالي  621م/2زاهُت ( 02هم/2طىت) إلى خىالي  41م/2زاهُت ( 0.26هم/2طىت) في الظيخحن
ذاتها على الخىالي ،وأكُم على جهس دحلت في مدًىت العمازة مسهص مدافٌت مِظان طدة في عام
 0220لخىٌُم مُاه النهس .هما اهسفم حجم الخـسٍف اإلااةي لنهس الفساث في العساق مً خىالي
 904م/2زاهُت ( 09هم/2طىت) في الظىت اإلاابُت  4949 -4941إلى خىالي  492م/2زاهُت (6
هم/2طىت) في الظىت اإلاابُت  .0244 -0242وهرلً اهسفم حجم الخـسٍف اإلااةي للنهس في
مدافٌت ذي كاز مً خىالي  111م/2زاهُت ( 41هم/2طىت) إلى خىالي  60م/2زاهُت ( 0
هم/2طىت) في الظيخحن ذاتها على الخىالي وأكُم على جهس الفساث في كلاء الجباٌؽ كمً
مدافٌت ذي كاز طدة في عام  0221لخىٌُم مُاه النهس ،ولرلً فلد جم الظُوسة الياملت على
مـباث جهسي دحلت والفساث في مجسي ػى العسب.
للد جباًيذ الاهالكاث الحالُت إلاُاه جهس دحلت مً طدة العمازة إلى مجسي ػى العسب بؼيل
هبحر وبملداز  64 -21م/2زاهُت في الظىت اإلاابُت  0244 -0242مما ٌظهم في جباًً ػدة جأزحر
اإلاىحت اإلادًت واهدؼاز ألامالح البدسٍت في مجسي النهس لرلً حؼهد مُاه ػى النهس جباًىاث هبحرة في
جسهحز ألامالح .في خحن جيخفي الخغرًت اإلاابُت لؼى العسب مً جهس الفساث زالٌ الظىىاث -0229
 ،0242وفي ًل الحجم الحالي لخـسٍف الفساث فال ًمىً اخخماٌ ازجفاع مىاطِب مُاه النهس
فىق مظخىي طوذ الظد الغاهع لرلً ٌظدبعد اخخماٌ مظاهمت جهس الفساث في حغرًت مجسي
ػى العسب باإلاُاه.
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شلل  2تبايً حجه التصسيف املآٌ (و/3ثاىًُ) يف ىهسٍ دجلُ والفسات للندَ .2011 -1771

اإلاـادز:
وشازة اإلاىازد اإلاابُت .0244 -0242 .مدًسٍت اإلاىازد اإلاابُت في مِظان ،بُاهاث غحر ميؼىزة.
وشازة اإلاىازد اإلاابُت .0244-0242 .مدًسٍت اإلاىازد اإلاابُت في ذي كاز ،بُاهاث غحر ميؼىزة.
وشازة اإلاىازد اإلاابُت .0244.الهُئت العامت للظدود والخصاهاث ،بُاهاث غحر ميؼىزة ،بغداد.
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الشًيازيى الجاىٌ :طىل اجملسّ.
إن عملُت الحفاي على إدامت اإلاُاه العربت في ألاجهاز اإلادًت جخولب همُاث هبحرة مً جـسٍف
اإلاُاه العربت والطُما في أكظام اإلاجسي اللسٍبت مً مىولت اإلاـب ،وذلً لدوز الخـسٍف اإلااةي
في مىع جىغل اإلاىحت اإلادًت اإلاالحت في اإلاجازي النهسٍت والحد مً اهدؼاز اإلاُاه البدسٍت وازخالهها
باإلاُاه النهسٍت.
ًمخد مجسي ػى العسب في اإلادواث اإلادزوطت بددود  442هم ،ولرلً فمً الوبُعي أن
ٌؼهد مجسي النهس جباًىاث مياهُت في هىعُت اإلاُاه بفعل جباًً ػدة جأزحر اإلاىحت اإلادًت إلاُاه
الخلُج العسبي في مجسي النهس علما أن أي اهسفاق في جـسٍف اإلاُاه العربت طُعىق باإلاُاه
البدسٍت اإلاالحت مما ًىعىع طلبا على هىعُت مُاه النهس والطُما في مدوت الفاو للسبها مً
الخلُج العسبي.
للد جباًيذ همُت ؿافي الخـسٍف اإلااةي في مجسي ػى العسب زالٌ علد الدظعُىاث غحر أن
أدوى جـسٍف مسجل في مدوت البـسة بلغ  412م/2زاهُت في طىت  )01(4992في خحن بلغ أدوى
جـسٍف مسجل إلاـب جهس وازون بددود  12م/2زاهُت .وبرلً بلغ اإلاجمىع الظىىي ألدوى
جـسٍف ماةي مسجل في مجسي ػى العسب زالٌ علد الدظعُىاث بددود  022م/2زاهُت ،وبما
أن هىعُت مُاه ػى العسب واهذ معخدلت زالٌ علد الدظعُىاث في حمُع اإلادواث اإلادزوطت
فان الحد ألادوى لخـسٍف اإلاُاه العربت الالشمت للحفاي على البِئت اإلاابُت الؼاملت في مجسي
النهس ومىولت اإلاـب جلدز بددود  022م/2زاهُت.
إن عملُت ججهحز مجسي ػى العسب باإلاُاه بملداز  022م/2زاهُت في الٌسف الحاكس لِظذ
بالعملُت الظهلت ،وذلً بظبب جلوع اغلب السوافد التي واهذ ججهص اإلاجسي باإلاُاه .لرلً فان
عملُت اإلادافٌت على هىعُت معخدلت إلاُاه النهس في حمُع اإلادواث ؿعبت الخدلم في الىكذ
الساهً إذ أن أي اهسفاق في حجم الخـسٍف اإلااةي طِىعىع طلبا على هىعُت اإلاُاه في
اإلادواث الجىىبُت والطُما في مدوت الفاو .وعلُه ًىىن مً الىاكعُت في الخسوُى لخددًد
الحد ألادوى لحجم الخغرًت اإلاابُت في مجسي ػى العسب بما ًلمً اإلادافٌت على هىعُت
معخدلت للمُاه كمً خدود اإلاجسي اإلامخد مً مدوت البـسة ختى مدوت الظِبت هأكص ى خد
وإلاظافت ملدازها بددود  42هم .برلً ًىىن كد ابعد مجسي النهس كمً كلاء الفاو مً ول
الحظاباث اإلاخعللت بهُدزولىحُت ػى العسب والطُما أن الدزاطاث الحدًثت كد أزبدذ أن
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مجسي النهس في كلاء الفاو ٌعد مً الىاخُت الجُىمىزفىلىحُت كمً مجسي ػى العسب في خحن
ٌعد مً الىاخُت الهُدزولىحُت كمً مىولت اإلاـب(.)09

الشًيازيى الجالح :ىىعًُ املًاه.

في خالت الاعخماد على مُاه جهس دحلت بؼيل زبِع في حغرًت مجسي ػى العسب باإلاُاه العربت
فان عملُت إزحاع هىعُت مُاه ػى العسب إلى الحالت التي واهذ عليها في علد الدظعُىاث ؿعبت
الخىفُر إن لم جىً مظخدُلت ،وذلً بظبب اهسفاق حجم ؤلاًساد اإلااةي لنهس دحلت في العساق إلى
خىالي  146م/2زاهُت .ولرلً فان عملُت اإلادافٌت على الحالت الساهىت لىىعُت مُاه ػى العسب
جىىن أهثر واكعُت وٍمىً جوبُلها في ًل الٌسوف الساهىت مع مساعاة كسوزة الحد مً جلدم
اإلاىحت اإلادًت إلى مظافاث هبحرة في مجسي النهس ومىع جدىٌ مُاه النهس إلى الـىف الثالث ذاث
اإلاُاه اإلاالحت هما خـل في بعم ألاػهس زالٌ طىت  ،0229إذ وؿلذ ملىخت مُاه النهس في
مدوت البـسة إلى خىالي  4غم/لتر وازجفعذ في مدوت الظِبت إلى خىالي  41غم/لتر (الخدلُالث
اإلاسخبرًت).
إن عملُت اإلادافٌت على الحالت الساهىت لىىعُت مُاه ػى العسب جخم مً زالٌ اإلادافٌت
على حجم مددد لالهالكاث اإلاابُت مً طدة العمازة وبملدز  42 -12م/2زاهُت ،غحر أن ما ًيبغي
مساعاجه لخوبُم هرا الظِىازٍى ما ًأحي:
أ -ججىب زفم حجم الاهالكاث اإلاابُت مً طدة العمازة دون  12م/2زاهُت إذ أن أي
اهسفاق في حجم الخغرًت اإلاابُت لؼى العسب طُلابله جلدم اإلاىحت اإلادًت للمُاه البدسٍت مما
ٌظهم في زفع ملىخت مُاه النهس .غحر أن ما ًؤزر على هرا الحجم اإلاددد لالهالكاث اإلاابُت مً
طدة العمازة هى مددودًت الخـسٍف اإلااةي لنهس دحلت في مدافٌت مِظان وبمعدٌ  41م/2زاهُت،
إذ حظخسدم اإلاُاه أوال لخلبُت الاخخُاحاث اإلاابُت لالطخسداماث اإلاسخلفت في مدافٌت مِظان ومً
زم ًـسف الفابم إلى مدافٌت البـسة ،فلِع مً اإلاىوم إلصام مىولت اإلاعبر باطتهالن 2/4
مً حجم اإلاُاه وؿسف الباقي إلى مىولت اإلاـب .لحل هرا ؤلاػياٌ ًيبغي مساعاة بعم الحلابم
وهي طعت مظاخت مدافٌت البـسة بددود  49ألف هم 0ملازهت بمظاخت مدافٌت مِظان
البالغت بددود  41ألف هم ،0هما أن عدد طيان مدافٌت البـسة البالغ بددود  0.1ملُىن
وظمت على وفم ؤلاخـاء الظياوي لظىت ً 0224فىق عدد طيان مدافٌت مِظان البالغ عددهم
بددود  2.10ملُىن وظمت على وفم ؤلاخـاء الظياوي للظىت هفظها( .)22لرلً فان طعت
اإلاظاخت وحجم الظيان ًلط ي بصٍادة الحـت اإلاابُت إلادافٌت البـسة ،فلال عً ذلً فان
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للخـسٍف اإلااةي أهمُت بُئُت وطُاطُت هما اجضح طابلا ال جلل أهمُت عً جلبُت الاخخُاحاث
اإلاابُت لالطخسداماث البؼسٍت مما ًخولب شٍادة الحـت اإلاابُت إلادافٌت البـسة مً احل
اإلاـلحت الىهىُت للعساق ،وال ًلخـس جوبُم هرا اإلاىوم على مدافٌت مِظان وخدها وإهما
ًمخد إلى مدافٌت الىاكعت في أعالي النهس.
ب -في خالت هىز اإلاد السبُعي ًصداد وؼان الخُازاث اإلادًت مما ٌعمل على شٍادة جلدم اإلاىحت
اإلادًت في مجسي ػى العسب ،وحظخغسق اإلادة الصمىُت للمد السبُعي بددود  4-6أًام إذ ًمخد في
ألاًام ( 41 -42و )4-01مً ول ػهس كمسي .لرلً ًىىن مً اللسوزي شٍادة حجم الاهالكاث
اإلاابُت مً طدة العمازة زالٌ أًام اإلاد السبُعي بما ال ًلل عً  42م/2زاهُت بهدف شٍادة ملاومت
اإلاُاه العربت للمىحت اإلادًت في مجسي النهس ،وفُما ًخعلم بنهس وازون فُيبغي مً الجاهب ؤلاًساوي
مساعاة أفللُت فخذ مـب جهس وازون زالٌ أًام هىز اإلاد السبُعي.
ج -في خالت اهخماٌ جىفُر مؼسوع كىاة هخِبان ألازوابُت فان الحجم الحالي لالهالكاث اإلاابُت
مً طدة العمازة ال جىفي للحفاي على الحالت الساهىت لىىعُت مُاه ػى العسب ،وذلً لىىن
كىاة هخِبان حعمل على ازر اإلاُاه مً ػى العسب ػماٌ مدًىت البـسة بملداز  22م/2زاهُت مما
ٌعمل على زفم حجم اإلاُاه العربت في مجسي ػى العسب وَظهم في جلدم اإلاىحت اإلادًت في
مجسي النهس مما ًسفع مً ملىخت مُاه النهس وكد جخدىٌ إلى الـىف الثالث ذاث اإلاُاه اإلاالحت في
حمُع اإلادواث .لرلً ًيبغي إعادة الىٌس بمؼسوع كىاة هخِبان أو الخفىحر بصٍادة مـادز الخغرًت
اإلاابُت إلاجسي ػى العسب لخعىق حجم اإلاُاه اإلاىـسفه إلى كىاة هخِبان ،وذلً الخخماٌ وؿىٌ
اإلاىحت اإلادًت اإلاالحت إلى ػماٌ مىولت هخِبان مما ٌعسق مؼسوع اللىاة إلى الفؼل بفعل
جدهىز هىعُت مُاه النهس.
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االستيتاجاتConclusion :
 -4إن عملُت اخدظاب ؿافي الخـسٍف اإلااةي في مجسي ػى العسب معلدة حدا بظبب حعلد
ًاهسة اإلاد والجصز في ػماٌ غسب الخلُج العسبي ،لرلً فان اللُاطاث اإلاخبعت خالُا والتي
حظخغسق خىالي  42طاعت (دوزة مدًت واملت) ال حعوي هخابج دكُلت لحجم الخـسٍف اإلااةي في
مجسي النهس مما ًخولب كُاطاث حظخمس إلادة  01طاعت على ألاكل (دوزجحن مدًخحن) وألػهس
عدًدة.
 -0ال ًمىً اعخباز جـسٍف ػى العسب للمُاه العربت إلى الخلُج العسبي هدزا للمُاه العربت
وذلً لىىجها حظهم في زلم خالت مً الخىاشن للبِئت اإلاابُت وألاخُاء الىباجُت والحُىاهُت في
مىولت اإلاـب ،فلال عً أهمُت جـسٍف اإلاُاه في هلل السواطب النهسٍت وما لها مً آزاز
هبىغسافُت وطُاطُت.
 -2للد اهسفم اإلاعدٌ الؼهسي للخـسٍف اإلااةي في مجسي ػى العسب مً  401م/2زاهُت
( 00.14هم/2طىت) في الظىت اإلاابُت  4991 -4991إلى  11م/2زاهُت ( 4.29هم/2طىت) في الظىت
اإلاابُت  ،0244 -0242واهلوع جـسٍف مـب جهس وازون في طىت  0229بعدما بلغ معدٌ جـسٍفه
الؼهسي بددود  020م/2زاهُت ( 6.26هم/2طىت) في الظىت اإلاابُت .4991 -4991
 -1إن أي اهسفاق في حجم جـسٍف اإلاُاه العربت في مجسي ػى العسب طُعىق باإلاُاه
البدسٍت اإلاالحت للخلُج العسبي (بغم الىٌس عً وظبت الخعىٍم) مً زالٌ جلدم اإلاىحت اإلادًت
زالٌ ًاهسة اإلاد مما ٌظهم في شٍادة ملىخت مُاه النهس.
 -1جصاًد ازجفاع ملىخت اإلاُاه في مجسي ػى العسب مع الصمً وباالهدداز حىىبا هدى اإلاـب
وجدىٌ هىعُت اإلاُاه في مدوت الفاو مً الـىف الثاوي ذاث اإلاُاه اإلاىٍلحت إلى الـىف الثالث
ذاث اإلاُاه اإلاالحت اللسٍبت مً هىعُت اإلاُاه البدسٍت ،غحر أن هىعُت اإلاُاه في طابس اإلادواث ألازسي
ال جصاٌ ملبىلت وٍمىً اطخسدامها في جلبُت الاخخُاحاث اإلاابُت لالطخسداماث البؼسٍت اإلاسخلفت
عدا الؼسب.
 -6ؿعىبت الاعخماد على مُاه جهس وازون والظىٍب في حغرًت مجسي ػى العسب باإلاُاه وذلً
الزجباههما بالخوى الخىمىٍت والظُاطُت للجاهب ؤلاًساوي ،واطدبعاد اخخماٌ إزحاع ألاهىاز
والسوافد الخازحت منها لخغرًت مجسي ػى العسب باإلاُاه في ًل الٌسوف الحالُت.
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ٌ -4عد جهس دحلت خالُا اإلاـدز السبِع لخغرًت مجسي ػى العسب باإلاُاه العربت مً زالٌ
الاهالكاث اإلاابُت مً طدة العمازة وبملداز ًدباًً بحن  64 -26م/2زاهُت في الظىت اإلاابُت -0242
 ،0244فلال عً كُام الجاهب ؤلاًساوي بفخذ مـب جهس وازون بحن الححن وآلازس.
 -1إن الحد ألادوى لحجم جـسٍف اإلاُاه العربت الالشمت للحفاي على البِئت الؼاملت في
مجسي ػى العسب مً مدوت البـسة ختى الخلُج العسبي ًلدز بددود  022م/2زاهُت ،وهرا ما
ًـعب جىفحره خالُا وذلً بظبب جلوع العدًد مً السوافد واهسفاق اإلاُاه اإلاخاخت .غحر اهه
ًمىً اإلادافٌت على الىىعُت الحالُت إلاُاه النهس ومىع جىغل اإلاىحت البدسٍت اإلاالحت إلاظافاث
بعُدة في مجسي النهس.
 -9إن الحد ألادوى لخـسٍف اإلاُاه العربت الالشمت للحفاي على الحالت الساهىت لىىعُت مُاه
النهس في مجسي ػى العسب مً مدًىت البـسة ختى الظِبت ًدباًً بحن  42 -12م/2زاهُت ،وٍسحع
طبب ذلً الخباًً إلى ازخالف خالت اإلاد في مجسي ػى العسب بحن الوىز اإلاداقي والوىز
السبُعي وهرلً جبعا للحاالث التي ًفخذ فيها مـب جهس وازون.
 -42إن أدوى حجم مولىب لخغرًت مجسي ػى العسب باإلاُاه العربت في اإلالوع اإلامخد مً
مدًىت البـسة ختى مىولت الظِبت وإلاظافت ملدازها بددود  42هم ًلدز بحن  42 -12م/2زاهُت،
في خحن بلغ الحد ألادوى لحجم الخغرًت اإلاابُت في عمىم اإلاجسي النهسي زالٌ علد الدظعُىاث
بددود  022م /2زاهُت ،ولرلً فان ملوع اإلاجسي اإلامخد مً مدوت الظِبت إلى الخلُج العسبي
وإلاظافت ملدازها بددود  12هم ًخولب همُت مً جـسٍف اإلاُاه العربت بملداز 412 -422
م/2زاهُت ،وٍسحع الظبب في شٍادة حجم اإلاُاه العربت اإلاولىبت لخغرًت هرا اإلالوع مً مجسي
النهس إلى شٍادة وؼان الخُازاث اإلادًت واهدؼاز ألامالح البدسٍت.
 -44إن اهخماٌ جىفُر مؼسوع كىاة هخِبان ألازوابُت ٌعمل على زفم حجم اإلاُاه العربت في
مجسي ػى العسب وَظهم في جلدم اإلاىحت اإلادًت في مجسي النهس مما ًسفع مً ملىخت مُاه النهس
وكد جخدىٌ إلى الـىف الثالث ذاث اإلاُاه اإلاالحت في حمُع اإلادواث ،هما ًدخمل أن جـل
اإلاىحت اإلادًت اإلاالحت إلى ػماٌ مىولت هخِبان مما ٌعسق مؼسوع اللىاة ذاجه إلى الفؼل بفعل
جدهىز مُاه النهس.
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