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التغيرات الهيدرولوجية في الجزء االدنى من وادي الرافدين
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الخالصة
تناولت هذه الدراسة التغيرات في كمية التصريف ونوعيةة الميةاه فةي مجةارا اهنرةار واههةوار المرتبطةة برةا ،حية

جةرت

تغيرات كبيرة في مجمل الظروف الريدرولوجية للحوض األدنى من وادا الرافدين (مجارا نررا دجلة والفرات وفروعرما في
العمةةارة والناص ةرية والبص ةرةا ،وروافةةد ةةط العةةرل الر يسةةة (السةةويل وكرمةةة علةةي والكةةارونا ،جةةر قيةةا

التص ةريف وجم ة

عين ةةات المي ةةاه فص ةةليا ف ةةي اربع ةةة مواقة ة عة ة ل الع ةةام  ،2011واجري ةةت التحل ةةي ت المعتبري ةةة لتحدي ةةد العص ةةا
والفيزيا يةةة للميةةاه فةةي معتب ةرات مركةةز علةةوم البحةةارئ اظرةةرت النتةةا
 41.25م /3ثةةا ونرةةر الف ةرات فةةي الجبةةاي

الكيميا ي ةةة

ان معةةدل تص ةريف نرةةر دجلةةة فةةي قلعةةة صةةال قةةد بلة

 11.65م/3ثةةا ،و ةةط العةةرل فةةي النرنةةة  39.65م/3ثةةا  ،وان نرةةر كرمةةة علةةي

يتسةبل بفنةةدان مةةا معدلة  20.1م/3ثةةا مةةن ةط العةةرل الةةى هةور الحمةةار ،وتسةةبل الميةاه الراجعةةة عة ل فصةل ال ةةتا تملة
مياه الجز اهوسط من ط العرلئ كما اظررت النتا
مما انعك

تباين فصلي ونن

في تصريف المياه لجمي اهنرار قيد الدراسة،

على نوعية مياهرائ وتراوحت الملوحة بين  1.42-1.31غم/لتر في نرر دجلة و 5.15-3.46غم/لتر في نرةر

الفرات و 1.99-2.29غم/لتر في نرر كرمة علي و 1.83 -1.59غم/لتر في ط العرلئ
واوضةةحت الد ارسةةة ان نرةةرا دجلةةة والفةرات يعانيةةان ةةحة ما يةةة كبيةرة تمثلةةت بةةنن

التصةريف وانعةةدام تزويةةد نرةةرا السةةويل

وكرمة علي ل ط العرل ،فض عةن توقةف تةدفق ميةاه نرةر الكةارون الةى ةط العةرل وهةدر جةز كبيةر مةن ميةاه نرةرا دجلةة
والفرات هستعادة بعض مناطق اهوار جنول العراقئ
كلمات مفتاحية :وادا الرافدين -دجلة والفرات -هيدرولوجية انرار العراق – مياه جنول العراق -ط العرل – الكارون
المقدمة
تن منطنة الدراسة ضمن األقاليم الجافة مطريا ،وتعتمد بالدرجة اهسا

على المياه العذبة من نررا دجلة والفرات الذا

يتفرع مجراه الى عدة فروع تؤدا الى التأثير في كمية المياه ونوعيترا ،وتتناق

المياه العذبة باطراد بسبل زيادة

الطلل الذا يفوق المتوفر منرا ،كما تتعرض الى التلو بسبل ضعف او غيال ادارة الموارد الما يةئ
ولم يؤعذ الحوض األدنى لوادا الرافدين النسط الوافر من الدراسات الريدرولوجية التطبينية ،وقد يعز السبل في ذلك إلى
متطلبات العمل من األجرزة والكادر المتعص

 ،باستثنا دراسات محدودة ومتباعدة زمنيا حول مستويات التصريف السنوا

والفصلي ونوعية المياه ،ولرذا اصبحت البي ة الما ية في جنول العراق مبرمة عند كثير من الباحثين (بل حتى لد
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المرتمين بمجال المياه السطحية من داعل الجامعات العراقيةا ،في الوقت الذا حصلت تغيرات متسارعة ع ل العندين
األعيرين في العريطة النررية للمنطنة تستدعي الدراسة واههتمامئ
ومن ابرز الدراسات التي اهتمت بالمياه في المنطنة دراسة ال ركة األمريكيةة )Ministry of development (1957
لعصا

المجر الجنوبي لنررا دجلة والفرات ،ودراسة النيسي (1994ا للظةواهر الطبيعيةة فةي هةور الحمةار ،فضة عةن

دراسات رافنت فترات تجفيف اههوار منرا دراسة السام ار ي (1998ا والمحمود (2000ا حول الموارد الما ية في جنةول
العةراق والم ةةاري اهروا يةة فةةي اههةوار المجففةةة ،ومةن الد ارسةةات التةي تناولةت نوعيةةة الميةاه للمنطنةةة د ارسةة عبةةدا وجماعتة
الفيزيا يةةة والكيميا يةةة لميةةاه الجةةز ال ةةمالي مةةن ةةط العةةرل بعةةد التجفيةةف ،فضة عةةن د ارسةةة المحمةةود

(2001ا للعصةةا

وجماعت (2008ا حول ع قة المياه المنصرفة من اههوار واعت طرةا بميةاه ةط العةرل ،ود ارسةة مويةل (2009ا لنوعيةة
مياه الجز ال مالي مةن ةط العةرل باسةتعدام ادلةة عالميةة لنوعيةة الميةاه ،ود ارسةة الرةذال (2009ا لتغيةرات المنةاا الناجمةة
عةن تجفيةف اههةوار ،وتعةد د ارسةة ) Al-Maliky (2012مةن الد ارسةات المرمةة التةي ركةزت علةى نوعيةة ميةاه ةط العةرل
وارتفاع مؤ رات الملوحة واسبال ارتفاع تركيز العناصر الكيميا ية في مياه  ،ودراستي اهسةدا) 2012أا للمةد والجةزر فةي
ط العرل واهسدا وجماعت (2014ا لواق الموارد الما ية في جنول العراق وم كلة التصريف المنعفض ل ط العرلئ
كما اهتمت جرات عالمية بالوض البي ي في اههوار كدراسة جمعية حنوق اإلنسان في اهتحاد األوربي Member of
) ،European (2004والدراسة الم تركة بين و ازرة البي ة اهيطالية ومؤسسةة العةراق الحةر Italian Ministry of
) the Envi. and the Free Iraq Found(2005حول امكانية زراعة اههوار المجففة في جنول العراق (م روع
جنةةة عةةدنا باسةةتعدام نمةةوذ محاكةةاة لكميةةة ميةةاه اهنرةةار وكفايترةةا فةةي اهسةةتثمار الز ارعةةي ،فض ة عةةن تنريةةر برنةةام األمةةم
المتحةدة للبي ةة لصةال و ازرة البي ةة العراقيةة) Ministry of Environment (2006حةول المسة والتنيةيم البي ةي لحالةة
2003ئ وتنريةر) Garstecki, Tobias and Amr, Zuhair (2010حةول التنةوع البيولةوجي

البي ةة مةا بعةد احةدا

وادارة الةةنظم البي يةةة لرهةوار العراقيةةة مةةن قبةةل اهتحةةاد الةةدولي لحفةةظ الطبيعةةة والمةوارد الطبيعيةةة  ، IUCNوكانةةت الد ارسةةة
الصادرة عن ملتنى جنيف ) Strategic foresight group meeting (2010من اهصدارات المرمة الةي عصةت
الوض المعاصر للموارد الما ية في ال رق اهوسط وتناولت م ك ت الموارد الما ية في العراقئ
ترةةدف الد ارسةةة الةةى معرفةةة التغي ةرات الحاصةةلة فةةي مورفولوجيةةة اهنر ةار وحجةةم ونوعيةةة الميةةاه السةةطحية فةةي المنطنةةة الواقعةةة
جنول العراق (دجلة والفرات و ط العرل واألنرار المرتبطة ب ا ضمن المنطنة التي تنحصر بةين دا رتةي عةرض´0 º 25
و´0 º 50

ماه وقوسي طول´ 04º 00و´04º 50

رقا ( ،كل1-ائ

حدود منطقة الدراسة
تةةم قيةةا

تص ةريف الميةةاه ع ة ل  4فصةةول ،وجمعةةت عينةةات الميةةاه مةةن محطةةات الد ارسةةة ع ة ل الفصةةل الجاف(الصةةيفا

والرطةةل (ال ةةتا ا مةةن العةةام  ( 2011ةةكل1-ا و(جةةدول1-ا ،ولتعزيةةز النتةةا
والكارون ومجر

ط العرل في المعنلئ

تةةم منارنةةة ملوحةةة الميةةاه م ة نرةةرا السةةويل
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شكل( : )1منطقة الدراسة ومحطاتها

جدول( : )1مواقع القياس وجمع العينات واحداثياتها
اسم الموقع

دائرة العرض

نرر دجلة – قلعة صال

31˚12′ 32.4˝ North

نرر الفرات – منطنة الجباي

30˚55′ 58.7˝ North

ط العرل – النرنة

31˚00′ 14.4˝ North

نرر كرمة علي  -مدينة البصرة

30˚ 34′ 40.7˝ North

نرر العز – قبل المصل في نرر الفرات

30˚59′ 9.6˝ North

قوس الطول
47˚26′ 16.8˝ East
46˚25′ 58.7˝ East
47˚27′ 10.8˝ East
47˚44′ 27.6˝ East
47˚22′ 55.2˝ East
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طرق العمل
اسةتعدم جرةاز قيةا

المنطة النرةرا وسةرع واتجةاه التيةار Acoustic Doppler Current Profiler( A.D.C.Pا

موديةلP/N 951-6069-2006ئ لنيةا

سةرع واتجةاه التيةار واسةتع ار التصةريف ،كمةا تةم اعتمةاد بيانةات مديريةة المةوارد

الما ية للفترة  2011-2009إلج ار المنارنة وتعزيز النتا ئ
وجمعت نماذ المياه من العمق السةطحي  30-0سةم باسةتعدام عبةوات ب سةتيكية سةعة (1لتةرا وحفظةت مبةردة فةي ث جةة
حتةى موعةد إجة ار التحاليةل عليرةائ وقيسةت التوصةيلية الكرربا يةة (ECا و الملوحةة (Salinityا واأل

الريةدروجيني pH

حنليا" باستعدام جراز  Multimeterنوع WTWئ
قةةدرت تراكيةةز الم ةواد الصةةلبة  T.D.Sبالطرينةةة الوزنيةةة ،والم ةواد الذا بةةة الكليةةة  T.S.Sبطرينةةة التر ةةي  ،وايونةةات الكالسةةيوم
والمغنسيوم بطرينة التسحي م  0.01 N Na2-EDTAوقيست ايونات الصوديوم والبوتاسيوم في جراز اهنبعا

الةذرا

 Flamephotometerنةوع ) Jean way (PEP7ئ وقةدر الكلو اريةد بطرينةة التسةحي مة نتةرات الفضةة (AgNO3ا
وباسةةتعدام دلي ةةل كروم ةةات البوتاس ةةيوم (K2CrO4ائ وقة ةدرت ايون ةةات الكبريت ةةات بطرين ةةة العك ةةارة

Turbidimetric

باستعدام جراز الطيف اللوني  Spectrophotometerنوع  ،UV- 1500حسل الطرينة الموصوفة في APHAئ
النتائج والمناقشة
اوال :التغيرات في مجاري االنهار الجنوبية:
نرر دجلة والفرات المصدرين الر يسين لتغذيةة الجةز الجنةوبي للعةراق ( ةكل1-ا ،لةذا ارتبطةت مسةاحات اههةوار بمةا يةرد
يعد ا
من مياه النررين ( ،كل2-ا ،حي

يتغذ هور الحويزة من فرعي نرر دجلة في العمارة الم رح والكح

إضافة إلى الميةاه

ال ةواردة فةةي بعةةض فت ةرات الفيضةةان لنرةةر الكرعةةة مةةن الجانةةل اإلي ارنةةي ،ويصةةرف الرةةور مياه ة عبةةر نرةةر السةةويل ال ةى ةةط
الع ةةرل ( 5ك ةةم جن ةةول النرن ةةةائ وق ةةدر المع ةةدل الس ةةنوا لتصة ةريف نر ةةر الس ةةويل  99م /3ث ةةا ف ةةي الع ةةام ( 2007اهس ةةدا،
2012بائ وقد جف نرر السويل واصب

يعتمد كلياً على مياه ط العرل ع ل المد ،بعد ان أن أ سد السةويل (لوحةة-

1ا ،لنطة اتصةال برةور الحةويزة لت فةي الميةاه المالحةة التةي تصةرف الةى ةط العةرل (عة ل الجةزرا ،وتظرةر لوحةة )2ا
تدفق مياه البزل اهيرانية الناجمة عن استص ح األراضي المجففة في هور الحويزة هستثمارها في الز ارعةة (الزيةارة الميدانيةة
لمحمية الصافية في هور الحويزة ماي

2010ائ

وقد تغيرت هيدرولوجية المياه السطحية ي ا ف ي ا بسبل انعفاض تصريف اهنرار المغذية بالتزامن مة

تجفيةف اجة از مةن

هةةور الحةةويزة مةةن الجةةانبين الع ارقةةي واهي ارنةةي ،وتةةأثير اكتمةةال معظةةم السةةدود التةةي ان ةةأت علةةى اهنرةةار المةةزودة لرةةا بالميةةاه،
وتحويل البعض اهعر الى داعل ايران ،واصبحت مساحات اههوار تتباين بحسل حجم التغذية الواصلة اليرا ،التي تعضة
للسيطرة الب رية ب كل فاعل اكثر من وطبيعة السنة الما ية ( كل2-ائ
اما هور الحمار الذا كان يغطي مساحة ما ية تندر  3000كم 2ع ل موسم الفيضةان )(AL-Khashab,1958ئ فنةد
اعتفت معظم مساحت بعد السيطرة على فروع نرر الفرات التي تزود الرور بالمياه جنول الناصرية حي

يظرر من
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( كل  3و 4ا وجود نواظم ر يسة على فروع نرر الفرات(عكيكة وكرمةة بنةي سةعيد وكرمةة بنةي حسةنا جنةول الناصةرية يةتم
السيطرة من ع لرا على تغذية هور الحمارئ وباهستناد الى حنينة اعتماد ط العرل كلياً على مياه نرر دجلة فنط ،يمكن
النول ان اعتبار ط العرل هو نتا ملتنى النررين في النرنة اصب امر غير واقعي ،اذ يمكن ان يكةون مجةراه الحةالي هةو
الجز الجنوبي (اهدنىا من مجر نرر دجلة (دجلة العو ار ائ

االهوار في عام 1970

االهوار في عام 1973

االهوار عام 2000

االهوار في عام 2003

االهوار في عام 2006

االهوار في عام 2010

شكل ) : (2مقارنة المتداد االهوار في فترات مختلفة
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المصدر :من عمل الباحث اعتمادا على:
UNEP-GRID-Arendal Maps and Graphics Library. 2009 -1
 -2اهمم المتحدة (2011ا
 -3برنام األمم المتحدة للبي ة،
Garstecki , Tobias and Amr, Zuhair (2010) -4

لوحة :1-السد المنشأ على نهر السويب في العام 2010

لوحة :2-منظر الرغوة الملحية المتجمعة على سطح مياه
البزل االيرانية بالقرب من نهر السويب 2010

وقةةد ارفةةق التجفيةةف إن ةةا سةةداد ترابيةةة ) (Soilbanksلحجةةز ميةةاه نرةةر الف ةرات بةةين الناص ةرية والنرنةةة عةةن هةةور الحمةةار،
للسيطرة على المجر الواق بين الجباي

والنرنةئ ومن الجدير بالذكر ان مياه نرر الفرات اننطعت نرا يا عن ةط العةرل

منذ عام  2009بعد إن ا السد الغاط

في منطنة العنزيرا التابعة لناحية المدينة( 13كم غةرل قضةا النرنةةا( ،لوحةة-

 3و 4ا ،لتغذي ةةة اجة ة از م ةةن اهة ةوار النرن ةةة م ةةن نر ةةر الفة ةرات عن ةةد ارتف ةةاع المنس ةةول ،وأن ة ة ت ه ةةذه النة ةواظم عة ة ل األعة ةوام
( 2011-2007بين قضا النرنة والجباي ا بمسافة فاصلة تترواح بين  5-3كم بين ناظم وآعر( ،جدول2-ا و كل(6ائ
وقد أثر استثمار مجر نرر الكةارون الةذا ينبة مةن جبةال ازكةرو
الجنوبيةةة لجزي ةرة ام الرصةةا

ا علةةى هيدرولوجيةةة ةةط العةةرل ،حية

اهيرانيةة ويغةذا الجةز الجنةوبي مةن ةط العةرل(النرايةة
بةةدأت اي ةران منةةذ عةةام  2002بإقامةةة سةةدود علةةى نرةةر

الكارون مما قلل من التصةريف الةى ةط العةرل ( ،ةكل7-ا ،الةى أن تةم قطة تغذيتة ل ةط العةرل فةي ةرر آل مةن العةام
 2009حي

قطعةت ميةاه نرةر الكةارون بعةد ان تةم تحويةل مجةر النرةر داعةل األ ارضةي اإليرانيةة ،واصةبحت مياهة تجةرا

مبا ةرةً إلةةى العلةةي العربةةي عبةةر قنةةاة

برمةن ةةير(الموازية ل ةةط العةةرل مةةن جرةةة ال ةةرقا ،وانحصةةرت فت ةرات تةةدفق ميةةاه

الكارون الى ط العرل في حةاهت التصةريف المرتفة  ،حينمةا يضةطر الجانةل اهي ارنةي الةى صةرف الميةاه ال از ةدة عةن طاقةة

النرر ،وهو ما يحد
العرل في السابق تبل

في بعض ايام وفرة اهمطار ع ل فصةل ال ةتا ئ علمةا ان مسةاهمة نرةر الكةارون فةي تصةريف ةط
( %52المنصورا1996،ائ وانعك

تأثير البي ة الما ية النررية المغذية لمزارع النعيل والبساتين
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جنول مدينة البصرة كثي ار باننطاع نرر الكارون ،بعد ان ضعف دوره في التعفيف من ملوحة ميةاه ةط العةرل وزيةادة توغةل
المد البحرا من العلي العربيئ
أما نرر كرمة علي الذا كان يصرف مياه هور الحمار الى ط العرل ( ،كل 8-ا ،فند اصب
الكتلةةة الما يةةة عة ل المةةد والجةةزر مةةن مجةةر

مسط مةا ي تتحةرك فية

ةةط العةةرل ،وتحتجةةز كميةةة مةةن ميةةاه المةةد فةةي بعةةض اهج ة از المنعفضةةة مةةن

اههةوار المجففةةة ،لت ةةكل مسةةتننعات ضةةحلة تتسةةرل اليرةةا ميةةاه مةةن المصةةل العةةام(النرر الثالة ا ،وميةةاه ذنا ةةل قنةوات الةةرا
( كل9-ائ وتتسبل في رف ملوحة مياه ط العرل في بعض اه رر نتيجة لعمليات الغسل الجارية لترل اههوار المجففةة
ذات الملوحة العالية جدا (قياسات الباحة

عة ل السةفرة الحنليةة (لنسةم الرسةوبيات البحريةة  -مركةز علةوم البحةارا الةى هةور

الحمار 31-23 ،كانون الثاني2014 /ائ

شكل :3-فروع نهر الفرات التي تغذي هور الحمار في
سوق الشيوخ (جنوب الناصرية) عن ( (Italian
Ministry of the Envi. 2005. P. 25.
المصدرItalian Ministry of the Envi. and the :
Free Iraq Found,2005. P.58

شكل :4-النواظم المتحكمة بتغذية نهر الفرات لهور
الحمار في سوق الشيوخ(جنوب الناصرية) عن
((Italian Ministry of the Envi. 2005. P.23.
المصدرItalian Ministry of the Envi. and the :
Free Iraq Found,2005. P.56

المصدرItalian Ministry of the Envi. and the :
Free Iraq Found,2005. P.58

لوحة :3-السد الغاطس على نهر الفرات قبل الملتقى مع
نهر دجلة في القرنة

لوحة :4-احد النواظم المشغلة لسحب مياه نهر الفرات
الهوار غرب القرنة (االهوار الوسطى)
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التغير في تصريف االنهار الجنوبية:
تناق
1988

اهيراد الما ي لنررا لدجلة والفرات داعل العراق في السنوات اهعيرة فبينما بل  89و  48مليار م/3سنة في عام
للنررين على التوالي ،انعفض إلى  18و  19مليار م /3سنة في عام ( 2000المحمود وجماعت 2013 ،ا،

بسبل السدود والتعزين في تركيا وايران وسوريا ،فض عن ظروف طبيعية تمثلت بتكرار السنوات الجافةئ وقد بينت تنارير
علمية صادرة عن اهمم المتحدة ان هنالك ارتفاع في المعدل الطبيعي لدرجة ح اررة المناطق التي ينب منرا نررا دجلة
والفرات منذ عام  1923وتم تنديره ل  0.2درجة م وية لكل ع ر سنوات ،وأدت تلك العوامل الى تناق

تصريف النررين

بنسل  %80لنرر دجلة و %25لنرر الفرات (جاسم2011،ائ
جدول( : )2تسميات النواظم المقامة على نهر الفرات لتغذية جزء من االهوار الوسطى (اهوار القرنة)
من مجرى نهر الفرات
اسم الناظم

وضع التشغيل

االبعاد

جحيلة

مشغل

 50م×  60م

البدرية

غير مشغل

 50م×  60م

مشغل

 50م×  60م

السبع

غير مشغل

 50م×  60م

الخنزيري

غير مشغل

 50م×  60م

الصباغية

مشغل

 50م×  60م

ابو جوالنة

مشغل

 50م×  60م

ابو النيرس

مشغل

 50م×  60م

ابو سوباط

مشغل

 50م×  60م

ابو جذيع

المصدر :العمل الحنلي والزيارة الميدانيةئ

واثر ذلك في نن

التصريف الما ي ل نرار الجنوبيةئ ويتبين من جدول (3ا إن التصاريف ردت انعفاضاً كبي ار في العام

 ،2011وبل معدل التصريف الفصلي لنرر دجلة

 41.05م/3ثا وهو اقل بنسبة  %18من إجمالي الرقم المعلن من

مديرية الموارد الما ية وهو 50م/3ثا الذا يمثل اهط قات الما ية الدا مية من سدة العمارة باتجاه مدينة البصرة ،وسجل
أعلى تصريف في نرر دجلة في قلعة صال ع ل فصل ال تا بمعدل  42.8م/3ثا ،انعفض ع ل فصل الصيف الى
 39.1م/3ثا ،وقد تأثر تصريف ط العرل في النرنة بتصريف دجلة كون المصدر الوحيد في الوقت الحاضر ،اذ ه

التغيرات الهيدرولوجية في الجزء االدنى من وادي الرافدين

يوجد مزود ما ي ل ط العرل سو مياه دجلة ،بعد اننطاع نرر السويل ع ل الفترة 2010-2007ئ حي
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كان يساهم

بمعدل تصريف  99م/3ثا (اهسدا 2012 ،بائ وسجل أعلى تصريف ل ط العرل ع ل ال تا بمعدل  41.7م/3ثا،
بينما سجل اقل معدل ع ل الصيف بمعدل  37.7م/3ثا(،جدول3-ا ،علما ان معدل التصريف السنوا والبال 39.65
/3ثا ه ي كل سو  %9.1من المعدل السنوا لتصريف النرر في المعنل عام  2006والبال  426.7م/3ثا (المحمود،
2009ائ

شكل( :)6مخطط توضيحي للسدة القاطعة على نهر الفرات
ومواقع النواظم المغذية الهوار القرنة عمل الباحثب
استخدام ).)Google Maps, 2014

شكل( :)8مخطط توضيحي لتفرعات نهر كرمة علي
واتصاله بشط العرب(عمل الباحثب استخدام Google
).)Maps, 2014

ةةكل(ºا :معطةةط للسةةدود العزنيةةة والتحويليةةة المنفةةذة علةةى نرةةرا

الكرعة والكارون في ايران عن و ازرة الموارد الما ية (2ºº9ائ

شكل( :)9االجزاء المجففة التي تصرف مياه هور الحمار
الى نهر كرمة علي
المصدر :عمل الباحث اعتمادا على
((Italian Ministry of the Envi. 2005. P. 61.
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وبالنسبة لمعدل التصريف الفصلي لنرر الفرات في الجباي

(جنول الناصريةا فند بل  11.65م/3ثا ،واعلى تصريف

ع ل ال تا  17.1م/3ثا وانعفض في الصيف والعريف الى  7م/3ثا ،ويعد نرر الفرات جنول الناصرية ذو تصريف قليل
جدا منارنة بالمعدل الطبيعي في السنوات السابنة ،ورغم ذلك تستغل مياه في غمر اههوار الوسطى عند ارتفاع مناسيل
المياه تا ا عبر النواظم آنفة الذكر ،ولرذا هتصل مياه النرر إلى ط العرل في النرنةئ وقد اد

اننطاع تغذية هور

الحمار لنرر كرمة علي واعتماده ب كل ب كامل على مياه ط العرل (عدا بعض ا رر ال تا التي تحمل الي جز من
مياه نرر الفرات والمصل العاما ،اد

الى حدو

تعنيد في الطبيعة الريدرلوجية لنرر كرمة علي ،تمثلت بتكرار حاهت

التصريف السالل(يكون صافي التصريف باتجاه اليابسةا ،وي حظ من جدول (3ا ان التصاريف السالبة تحد

ع ل

فصلي الصيف والعريف بمعدل_  67.23و_  39.3م /3ثا للفصلين على التوالي ،ويمكن أن يعلل ذلك بسبل تسرل
المياه عبر الجداول والننوات اهروا ية واحتجازها في اهراضي المنعفضة من اههوار وفندان قسم منرا بالتبعر ،بينما يحد
التصريف الموجل ع ل ال تا والربي بمعدل 10.1و 8.03م/3ثا على التواليئ ويرج مصدر التصريف الى مياه
اههوار النريبة التي تصرف المياه الداعلة الى هور الحمار من نرر الفرات ،وت كل تصريفاً مضافاً الى ط العرل ع ل
ال تا نتيجة لتساقط األمطار وقلة الضا عات الما ية بالتبعرئ
جدول( : )3التصريف الفصلي م/3ثا لألنهار الجنوبية خالل العام 2011
الموقع

المعدل

تصريف فصل

تصريف فصل

تصريف فصل

تصريف فصل

الشتاء

الربيع

الصيف

الخريف

نهر دجلة /قلعة صالح

42.8

41.5

39.1

40.8

41.05

نهر الفرات /الجبايش

17.1

15.6

7.0

7.0

11.65

نهر كرمة علي

10.1

8.03

67.23 -

39.3 -

22.1-

شط العرب /القرنة

41.7

40.8

37.7

38.4

39.65

خصائص نوعية المياه لألنهار الجنوبية:
تعاني الموارد الما ية في جنول العراق ندرة المياه وتردا نوعيترا والحاجة الى وض استراتيجية عاجلة كفيلة بالحفاظ على
موارد المياه كما ونوعا ،نتيجة هعتماد منطنة الدراسة ب كل ر يسي على المياه السطحية الواردة اليرا من مناب دجلة،

التغيرات الهيدرولوجية في الجزء االدنى من وادي الرافدين
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وب كل اقل اهمية على مناب نرر الفرات ،وتعندت الم كلة ب كل كبير لسيادة الجفاف في المنطنة لنلة اهمطار عن 100
ملم سنويا(المحمود وجماعت 2013 ،ائ م ارتفاع درجة الح اررة في المنطنة وكبر حجم الضا عات الما ية ،ومن المرج أن
تزداد اهمور سو ا م تزايد عدد سكان العراق واستمرار الردر نتيجة هستعدام المياه بطرق تنليدية في المجاهت المعتلفة،
كما ان زيادة نمو السكان واتساع المدن وزيادة الطلل على المياه وادت الى تدهور نوعيت مما ينذر بأزمة بي ية مستنب ً ،اذ
لي

للما قدرة طبيعية على التننية الذاتية من التلو بواسطة العلط والح اررة بسبل نن

كمية المياه العذبة وزيادة

الملوثات بكافة انواعرا ئ
وفيما يلي اهم العصا

النوعية لمياه اهنرار في منطنة الدراسة:

-1الملوحة والتوصيلية الكهربائية
تراوحت قيم الملوحة في محطات الدراسة بين  5.15 -1.31جز باأللف ،أمةا قةيم التوصةيلية الكرربا يةة فنةد تراوحةت بةين
 8.05 - 2.1ملةةي سةةمنز  /سةةم (جةةدول4 -ا ،وبلة أدنةةى معةةدل للملوحةةة  1.31غم/لتةةر فةةي نرةةر دجلةةة فةةي قلعةةة صةةال
ع ل ال تا  ،وأعلى معدل لرا في نرر الفرات في الجباي
األبرز في تحديد الملوحة حي

 5.15غم/لتر ع ل الصةيف ،وتعةد كميةة الميةاه النرريةة المةؤثر

سجلت ملوحة عالية في انرار الفرات والكةارون عة ل الصةيف بةين  5.15و  2.24غم/لتةر

علةةى الت ةوالي ،كمةةا ارتفعةةت فةةي األنرةةار المرتبطةةة بةةاههوار المجففةةة كمةةا هةةو الحةةال فةةي كرمةةة علةةي ومصةةل نرةةر العةةز ب ةين
 2.29و 91ئ 1غم/لت ةةر عل ةةى التة ةوالي ول ةةم يظر ةةر عة ة ل الد ارس ةةة ت ةةأثير لنر ةةر الس ةةويل عل ةةى ملوح ةةة ةةط الع ةةرلئ وي ةةر
( Cattarossi (2010ان سةبل ارتفةاع ملوحةة نرةر كرمةة علةي التةي تةؤثر علةى ةط العةرل يرجة هرتباطرةا بالمسةاحات
المغمورة من اههوار بفعل التغذية الما ية الناجمة عن السيطرة الب رية لمداعل هور الحمار الواقعة جنول الناصريةئ وتزداد
ملوحة ط العرل باتجاه الجنول بتأثيرين اساسيين اولرما توغل الموجة الملحية وقلة التصريفئ
وتعطةةي قةةيم التوصةةيل الكرربةةا ي انطباع ةاً عةةن تراكيةةز األم ة ح فةةي الميةةاه وي حةةظ مةةن جةةدول (4ا ارتفةةاع واض ة فةةي قةةيم
التوصيل الكرربةا ي فةي نرةر الفةرات فةي الجبةاي

ونرةر كرمةة علةي عة ل الصةيف ،ويعةود السةبل فةي ذلةك إلةى ة الميةاه

وضعف حركترا في هذين الموقعين وتعرضةرا للتبعةر ال ةديد ،وعمومةا تعةد ميةاه محطةات الد ارسةة (باسةتثنا نرةر الفةرات فةي
الجبة ةةاي ا قليلة ةةة الملوحة ةةة  Oligohalineحسة ةةل التصة ةةنيف الم ة ةةذكور م ة ةةن قب ة ةةل  Reid/1961ف ة ةةي حسة ةةن وجماعتة ة ة
(2011ا ،اذ تعد المياه الحاوية على مد ملوحة بين  5 - 0.5غم/لتر مياه قليلة الملوحة ئ
ويمثل كل)10ا الع قة بين التصريف والملوحة ل نرار الجنوبية ع ل فصلي ال تا والصيف ،حية

يظرةر عة ل فصةل

ال تا تذبذباً في نسل مساهمة اهنرار في تصريف ط العرل الذا يمثل المحصلة النرا ية لتصريف دجلة والفرات وكرمة
علي ،حي

يساهم نرر دجلة بنسبة  %60من تصةريف ةط العةرل ،وتتةوزع النسةل المتبنيةة  %25و  %15لنرةرا الفةرات

وكرمة علي على التوالي ،بينما ه يظرةر اا تةأثير لنرةرا الفةرات وكرمةة علةي فةي التصةريف عة ل الصةيف ،و يتحةول ةط
العرل الى مجر متمم لنرر دجلةئ
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اما نمط الملوحة في المدر التكرارا التجميعي فيعتلف من ناحية مد مساهمة هذه اهنرار في ملوحة ط العرل ،ويظرر
التأثير فنط ع ل فصل ال تا هعت ط المياه الراجعة من اههوار عبر نرر كرمة علي ومصدرها نرر الفرات م ميةاه ةط
العرل ،كما يوض

كل(10ا ان مساهمة نرر الفرات في ملوحة ط العرل تبل  %50رغم ان مساهتم في التصريف

هتتجةةاوز  ،%25ويعةةود السةةبل الةةى تةةدفق ميةةاه نرةةر الف ةرات ةةتا ا الةةى اهه ةوار وغسةةلرا ل م ة ح المتراكمةةة فةةي اه ارضةةي
المجففة ع ل الصيف بسبل التبعر العالي ومن ثم اعت طرا بمياه ط العرل ،بينما تبل مسةاهمة نرةر كرمةة علةي %30
ئ وبذلك تصب نسبة مساهمة نررا الفرات وكرمة علي  %80في ملوحة ط العةرل(ع ل ال ةتا ا ،وهةذا يمثةل  5/4مةن
الملوحة الكلية ،ويمثل العم

اهعير للتأثير الملحي لنرر دجلة ،ولم يظرر تأثير يذكر لنررا العز والسويل لضعف عملية

التبادل بينرمةا وبةين ةط العةرل ،وقلةة كميةة الميةاه الداعلةة اليرمةا عة ل المةد وقلةة اعت طرمةا بةاههوار وقربرمةا مةن مصةدر
التجريز وهو نرر دجلةئ
وهذا ما يؤكةده التوزية المةوقعي للملوحةة فةي مسةار ةط العةرل ( ةكل  11و12ا حية

يأعةذ ةك ثنةا ي النمةة Bimodal

تعودان لنررا الفرات وكرمة علي ،وهو مايتوافق م قلة التصريف ع ل فصل الصيف وضعف حركة المياهئ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

كرمة علي
الفرات
دجلة
الملوحة(غم/لتر)

التصريف(م/3ثا)

الملوحة(غم/لتر)

الصيف

التصريف(م/3ثا)
الشتاء

شكل ( : )10النسب المئوية التجميعية لمساهمة التصريف والملوحة خالل فصلي الشتاء و الصيف في االنهار
الجنوبية في العام 2011
 -2األس الهيدروجيني
تراوحةةت قةةيم اه

الريةةدروجيني عة ل فت ةرة الد ارسةةة بةةين ( 7.8 – 7.0جةةدول4 -ائ وانعفضةةت فةةي نرةةر كرمةةة علةةي الةةى

 7.0عة ل ال ةةتا  ،وارتفعةةت فةةي نفة
األ

الموق ة عة ل الصةةيف إلةةى  ،7.7وفةةي نرةةر الف ةرات إلةةى  ،7.8وب ةةكل عةةام فةةان قةةيم

الريدروجيني كان ضمن اهتجاه الناعدا ،وهي صفة مميزة للمياه العراقية الجنوبية لما تحتوي من بيكاربونات

التغيرات الهيدرولوجية في الجزء االدنى من وادي الرافدين

وكاربونةةات وسةةليكات (عيسةةى2009 ،ائ حي ة
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يرج ة التفةةاوت بةةين المواق ة والفت ةرات المنتعبةةة لتبةةاين محتةةو الميةةاه مةةن

الكاربونات والبيكاربونات )(Stirling, 1985ئ
 -3درجة حرارة المياه
تراوحت درجة ح اررة مياه اهنرار الجنوبية بين 0 36.6-11.2م ( جدول5 -ا ،وي حةظ وجةود فةروق فصةلية واضةحة فةي
ح ة اررة المةةا ألرتباطرةةا بدرجةةة ح ة اررة الر ةوا ئ وسةةجلت اعلةةى درجةةة ح ة اررة للميةةاه فةةي نرةةر الف ةرات ع ة ل الصةةيف حي ة
0 36.6م ،بينما سجلت أدنى درجة ح اررة 0 16.2م في نف

بلغةةت

الموق ع ل فصل ال تا  ،بينما سجلت فروقات ح ارريةة اقةل

في المحطات األعر  ،وقد يعود السبل في زيادة المد الحرارا في نرر الفةرات لضةعف حركةة الميةاه فةي مجةراه ئ وهةذا مةا
يتوافق م دراسة حسين وجماعت (1991ائ
4
3.5
3
2.5
2

الملوحة غم/لتر

1.5
1
0.5
0
الكارون

المعقل

كرمة علي

السويب

نهر العز

الفرات

دجلة

كل(11ا  :منط طولي لتدر الملوحة(غرام/لترا في اهنرار الجنوبية ع ل فصل ال تا من العام 2011

المواد الصلبة العالقة والذائبة
تراوحت قيم المواد الصلبة العالنة في محطات الدراسة بين  85 – 31ملغم  /لتر ،وتراوحت قيم المواد الذا بة بين 1401
–  5514ملغم  /لتر (جدول 5 -ا ،وكان اعلى معدل لرما في نررا كرمة علي والفرات ع ل فصلي الدراسةئ وير
أل مرا وجماعت (2012ا ان زيادة قيم المواد العالنة والذا بة تعود الى الكثافة العالية للرا مات النباتية وكذلك ازدهار
النباتات الما ية والتنوع اإلحيا يئ وهذه الميزة اهحيا ية تنطبق على موقعي الفرات وكرمة علي نتيجة هنعفاض التصريف
ومحدودية حركة المياه تبعاً لذلكئ
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6
5
4
3

الملوحة غرام/لتر

2
1
0
الكارون

المعقل

كرمة علي

السويب

نهر العز

دجلة

الفرات

كل(12ا  :منط طولي لتدر الملوحة(غرام/لترا في اهنرار الجنوبية ع ل فصل الصيف من العام 2011
جدول( : )4التباين الفصلي للملوحة ) (S‰والتوصيل الكهربائي ) (ECواألُس الهيدروجيني للمياه ()pH
فصل الشتاء 2011
المواقع

فصل الصيف 2011

الملوحة

التوصيل الكهربائي

األس

الملوحة

التوصيل

األس

g/L

(ديسيمنز/مترا

الهيدروجين

g/L

الكهربائي

الهيدروجيني

EC dS.m-1

ي

(ديسيمنز/متر)

pH

نهر دجلة /قلعة صالح

1.31

2.1

pH
7.4

1.42

EC dS.m-1
2.2

7.3

نهر الفرات /الجبايش

3.46

5.4

7.3

5.15

8.05

7.8

نهر كرمة علي

1.99

3.1

7.0

2.29

3.58

7.7

شط العرب/القرنة

1.39

2.2

7.1

1.83

2.9

7.7

شط العرب/المعقل

1.70

2.7

-

1.85

2.9

-

مصب نهر العز

1.88

2.9

7.2

1.91

3.0

7.6

نهر السويب

1.42

2.2

-

1.61

2.5

-

نهر الكارون

1.98

3.1

-

2.24

3.5

-

كما ارتفعت قيم المواد العالنة والذا بة في مواق الدراسة ع ل فصل ال تا منارنة م فصل الصيف ،وهذا يدل على إنرا
ذات مصدر محلي وليست حمولة قادمة من مناطق بعيدة عن المسار النررا ،حي

يمكن أن جز منرا نات عن تعرية

التغيرات الهيدرولوجية في الجزء االدنى من وادي الرافدين
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النن ةةاة النرريةةة نفسةةرا أو مصةةدرها األ ارض ةةي المحيطةةة بةةالنرر نتيجةةة التس ةاقط المط ةةرا أو الن ةةاط الز ارع ةةي ،وه ةةذا مةةا أك ةةداه
المنصورا والمحمود)2006ائ
 -5األيونات الموجبة والسالبة:
تباينت قيم األيونات الموجبة والسالبة ( الكالسيوم والصوديوم والمغنسيوم والبوتاسيوم والكلوريد والكبريتاتا بين مواق الد ارسةة
وفصليرا( ،جدول6-ائ وب كل عام ارتف تركيز جمي النةيم عة ل الصةيف منارنةة مة ال ةتا  ،وهةي سةمة األنرةار التةي ينةل
تصريفرا في أ رر الجفاف وين ط فيرا التبعرئ
وتظرر بعض اهعت فات في تركيز بعض اهيونات هسبال موقعية ،حي
والمغنيسيوم والبوتاسيوم في نرر الفرات في الجباي

جلت أعلى قيم للكالسيوم والصوديوم
س ْ

ع ل الصيف بمعدل  280.0و  565.3و  291.3و 35.25

ملغم  /لتر على التوالي ،كما سجلت قيم الكلورايد زيادة ع ل فصل الصيف لجمي المحطات م تفوق واض لنرر
الفرات في الجباي

بمعدل  2210ملغم/لتر (جدول6-ائ

جدول( : )5الخصائص الفيزيائية لمياه األنهار الجنوبية (ملغم/لتر) للعام 2011
فصل الشتاء
المواقع

فصل الصيف

درجة حرارة المياه

TDS
mg/l

TSS
mg/l

Cº

نهر دجلة /قلعة صالح

11.7

1401

33

36.4

1403

نهر الفرات /الجبايش

11.2

3498

71

36.6

5514

62

نهر كرمة علي

11.8

2005

85

36.4

2100

72

شط العرب/القرنة

11.8

1590

35

36.3

1503

32

مصب نهر العز

11.9

1887

36

36.1

2211

33

Cº

وهذا يتفق م نتا

درجة حرارة المياه

TDS
mg/l

TSS
mg/l
31

) Al- Jabbari (2004الذا اكد على ان مياه نرر الفرات كلوريدية فى أج از الوسطى والجنوبيةئ

كما يعز السبل في ارتفاع قيم الصوديوم والكلوريد والمغنيسيوم والكالسيوم ع ل السنوات األعيرة إلى انعفاض التصريف
وطول فترة الجفاف وتأثير مياه البزل وضحالة المياه ،كما إن نررا دجلة والفرات يمران ع ل جريانرما من مال العراق
الى جنوب بتكوين الفار

اهسفل الذا يتكون من تتاب طبني من صعور الجب

1986ائ وينجم عن تحلل هذه الصعور زيادة في تركيز اهم ح في مياه نرر الفراتئ

والكالسيت والدولومايت (الكواز،
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بلغةةت قةةيم الكبريتةةات أعلةةى معةةدهترا فةةي نرةةر الف ةرات فةةي الجبةةاي
النرةر بتكةوين الفةار اهسةفل الغنةي بصةعور الجةب

ع ة ل الصةةيف بمعةةدل  903.6ملغم/لتةةرئ حي ة

يمةةر

واهنرايةةدرات التةي تعةد مصةد ار" هيونةات الكبريتةات (حسةين وجماعتة ،

2006ائ وارتفعت قيم الكبريتات ايضا في نرر العز ع ل الصيف بمعةدل 431.3ملغم/لتةر نتيجةة لغنةى اه ارضةي المجففةة
التةةي يمةةر برةةا النرةةر ببنايةةا المركبةةات العضةةوية الكبريتيديةةة (حيةةدر1995 ،ائ امةةا ارتفةةاع قةةيم الكبريتةةات فةةي ميةةاه ةةط العةةرل
فيعود الى التلو بم تنات النفط التي تحتوا علةى كميةات كبيةرة مةن الكبريتةات (المحمةود وجماعتة 2008 ،ائ وب ةكل عةام
يسرم التصريف المنعفض ل نرار وضعف حركة المياه فةي رفة تراكيةز ايونةات اهمة ح السةالبة والموجبةة ،وذلةك لنلةة تةأثير
عامل التعفيف  ،Dilutionحي

التعفيف م نن

يتناق

حجم المياهئ

جدول( :)6التركيب الكيميائي لعينات مياه األنهار الجنوبية للعام 2011
فصل الشتاء
=S04

المواقع

فصل الصيف

Cl-

Mg++

K+

Na+

Ca++

=S04

Cl-

Mg++

K+

Na+

Ca++

ملغم/لتر
نهر دجلة/
قلعة صالح
نهر الفرات/
الجبايش
نهر كرمة علي
شط
العرب/القرنة
مصب نهر العز

242.7

603.6

34.2

11.02

290

96.1

366.4

609.4

36.4

11.50

355.3

116.2

623.9

2097.1

286.7

33.48

465.6

176.1

903.6

2210

291.3

35.25

565.3

280.0

297.7

1697.2

121.6

24.65

286.4

122.2

306.9

1710.4

129.2

26.65

346.2

171.1

340.2

634.9

42.2

22.91

321.7

112.2

466.3

690.4

68.1

22.43

332.4

121.3

328.1

1319.3

106.1

23.4

265

160.3

431.3

1349.1

115.3

23.49

355.2

200.3

االستنتاجات:
من ع ل الدراسة الحالية يمكن استنتا ما يلي:
حدو

تغير كبير في كل الموارد الما ية السطحية في الحوض اهدني من وادا الرافدين ،حي

اننط نرر الفرات قبل

التنا ه بنرر دجلة في النرنة بعد ان ا سد غاط  ،كما أصبحت انرار السويل وكرمة علي مآعذ من ط العرل ،بعد أن
كانت روافد مرمة تغذي بمياه اههوار التي جففت اج از واسعة منرائ
 -1يواج العراق حة ما ية كبيرة بالتزامن م اكمال وت غيل م اري العزن في مناب ومجارا نررا دجلة والفرات وهما
مصدر مياه العراق بعد السيطرة على الروافد التي كانت تصل في النررين جنوبائ وتسبل ذلك في انعفاض حاد في

التغيرات الهيدرولوجية في الجزء االدنى من وادي الرافدين
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التصاريف المسجلة لرنرار في منطنة الدراسة ب كل عام بسبل تكرار سنوات الجفاف من جرة وتزايد استعدامات
دول اعالي الحوض للمياه مما يؤثر عليرا كماً نوعاًئ
 -2تعد م كلة تدهور نوعية المياه كيميا يا وفيزيا يا م كلة مضافة الى نن

اهيراد الما ي وحددت من ص حيت

ل ستعدامات المعتلفة ،ويوض ( كل  13 -و 14ا ان اههوار من اكثر المناطق تدهو ار في نوعية المياه ،مما
أد إلى اهعتماد على مصادر أعر إلغراض ال رل ومنرا استمرار اهعتماد على مياه نرر دجلة (م روع ما
البدعةا لتوفير مياه صالحة ل ستعدامات المعتلفةئ
 -3تتحدد نوعية مياه هذه اهنرار على ضو السيطرة والتحكم باهيراد الما ي ،وواق السدود والعزانات والنواظم المنامة
عليرا او على روافدها ،واذا استمر هذا النن

سوف يظرر نظام هيدروكيميا ي معند عصوصا ع ل الفترات الما ية

الجافةئ
 -4تبل ة

مسةةاهمة نرةةر الف ةرات فةةي ملوحةةة ةةط العةةرل  %50رغةةم ان مسةةاهتم فةةي التص ةريف التةةي تنتصةةر علةةى فصةةل

ال ةةتا هتتجةةاوز  ،%25بفعةةل تةةدفق مي ةةاه نرةةر الف ةرات ةةتا ا الةةى اهه ةوار وغسةةلرا ل م ة ح المتراكمةةة فةةي اه ارضةةي
المجففة بسبل التبعةر العةالي ومةن ثةم اعت طرةا بميةاه ةط العةرل ،بينمةا تبلة مسةاهمة نرةر كرمةة علةي  %30وبةذلك
تصةةب نسةةبة مسةةاهمة نرةةرا الفةرات وكرمةةة علةةي فةةي ملوحةةة ةةط العةةرل ( %80عة ل ال ةةتا ا ،وهةةذا يمثةةل  5/4مةةن
الملوحةةة الكليةةة ،ويمثةةل العمة

اهعيةةر التةةأثير الملحةةي لنرةةر دجلةةة ،ولةةم يظرةةر تةةأثير لنرةةرا العةةز والسةةويل لنربرمةةا مةةن

مصدر المياه العذبة(دجلةا وضعف اعت طرما باههوارئ
-5

يتةةأثر الجةةز الجنةةوبي ل ةةط العةةرل بملوحةةة الميةةاه البحريةةة النادمةةة مةةن العلةةي العربةةي بةةالرغم مةةن التعفيةةف الحاصةةل
ع ل فترات اهط قات الما ية لنرر الكارون باتجاه ط العرلئ

 -6ان ارتفاع قيم اهيونات الموجبة والسالبة فةي الميةاه مثةل الكالسةيوم والمغنيسةيوم والصةوديوم والكلوريةد والكبريتةات م ةكلة
معاصةرة تعمنةةت ب ةكل واضة

فةي الوقةةت الحاضةةر نتيجةةة للجفةاف ال ةةديد وت ةةغيل معظةةم م ةاري السةةيطرة علةةى ميةةاه

نررا دجلة والفراتئ
 -7استنتجت الدراسة ان الوض الريدرولوجي في منطنة الدراسة فةي تةدهور مسةتمر بسةبل غيةال اا اسةتراتيجيات آنيةة او
طويلة اهمد لمعالجة هذا التدهور،حي

تفتند المةوارد الما يةة فةي العةراق إلسةتراتيجية بعيةدة المةد لت فةي م ةاكل ننة

الميةةاه او تننينرةةا او اج ة ار معالجةةات تناسةةل عطةةورة الم ةةكلةئ ممةةا يةةدعو الةةى تكثيةةف الد ارسةةات المسةةتنبلية فةةي معتلةةف
اهعتصاصات المتعلنة بإدارة موارد المياهئ
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ال كل( 1ا نظام تصنيف صحة اههوار حسل الدراسة

ال كل(14ا اساليل ووسا ل تننية المياه في اههوار حسل

الكنديةLonergan et al. (2010) P.54:

الدراسة الكنديةLonergan et al. (2010) P.56:

التوصيات:
 -1إج ار دراسات دورية مستمرة لمتابعة التغير في الصفات الفيزيا ية والكيميا ية في مياه األنرار الجنوبية في العراق
وعصوصا ط العرل في ظل ظروف تناق

التصريف في السنوات األعيرة وان ا محطات رصد هيدرولوجية

متكاملة تمتد على نررا دجلة والفرات قبل دعولرما الى محافظة البصرة ،وفي الجز ال مالي والجنوبي من مجر

ط

العرل لم حظة التغير المستمر في التصريف والملوحة ،واستعدام تننية اهست عار عن بعد لمعرفة السلوك
الريدرولوجي لمجر

ط العرلئ ومراقبة المناطق التي ينل فيرا التصريف وترتف فيرا المؤ رات الفيزيا ية والكيميا ية

للمياه وتحديد الفترة الزمنية هرتفاعرا للتعرف على مد

ص حية مياه ط العرل ل ستعدامات المعتلفة وباألع

مياه ال رل ،واههتمام بطرق الرا لتر يد استر ك المياه ،والعمل على ربط المبازل في السرل الرسوبي بالمصل
العامئ
 -2استحدا

كلية لعلوم المياه في المحافظات الجنوبية للعراق تعنى بموارد المياه العذبة والبحرية وتأعذ على عاتنرا اج ار

دراسات معمنة لم ك ت المياه من حة وتلو  ،وتنوم برسم سياسة ما ية علمية تطبينية في الحاضر والمستنبل،
تتناسل م تلك الم ك ت ،قبل ان تتحول الى كوار بي ة يصعل معالجترائ
 -3ان ا وتطوير محطات تحلية على ط العرل لمعالجة م كلة نن

التصريف وارتفاع معدهت الملوحة ومعالجة

الفض ت المطروحة الي وحل م كلة النفايات ومياه المجارا في محافظة البصرة بإنجاز م اري معالجة المياه الثنيلة
ومياه الصرف الصحيئ والسعي هنجاز الم روع المنترح هن ا سد على ط العرل لتنليل تأثير الجبرة الملحية
النادمة من ط العرل م ل ستفادة من التصريف المننن الذا يرد الي  ،ودراسة إمكانية ربط نرر كرمة علي بنرر
ط البصرة لتنليل الطاقة الما ية المتولدة عن السد في حالة المدئ

التغيرات الهيدرولوجية في الجزء االدنى من وادي الرافدين

 -4مكافحة تلو

65

المياه في نررا دجلة والفرات ومعالجة المعلفات الصناعية قبل تصريفرا الى المسطحات الما ية،

ووض ضوابط دقينة وتطبيق عنوبات بحق المعالفين م تأسي

جراز تنفيذا للنيام بذلك ،ألن ما تجلب مياه األنرار

والمسطحات الما ية النريبة من مواد ملوثة ت كل نسبة هيستران برا من مصادر تلو
والتنسيق م اليونسكو حول حماية مياه األنرار الجنوبية وباألع
وسوريا وايران بتلوي

األنرار والجداول الجنوبية،

ط العرل من التلو  ،حي

ت ترك دول تركيا

مياه نررا دجلة والفرات ونرر الكارون(في حالة فتح في حاهت معينةائ

 -5ان ا محطات ومعتبرات قيا
بمعتلف أنواع ومنرا التلو

مستويات التلو بكافة ا كال (الفيزيا ي والكيميا ي والبايلوجيا تنت ر في إنحا العراق
الما ي واصدار ن رات دورية لمتابعة عناصر التلو

أو درجة عطورترا على الصحة

العامةئ
 -6ن ر الوعي البي ي في المجتم العراقي وعصوصا داعل الوسط التعليمي واهجتماعي العراقي لت في الردر في المياه
العذبة وبيان محدوديترا ،ون ر الوعي في كافة المؤسسات بعطورة تلويثرا والحد من است ثار المحافظات اهعر
بالحص

الما ية التي تؤدا الى نن

حوكمة المياه

كمية المياه المتدفنة نحو جنول العراق وبالتالي تردا نوعيترائ واتباع اسلول

( Water Governanceومعناها اتباع مجموع متكاملة من النظم التي تتحكم بصن الن اررات

العاصة بتطوير الموارد الما ية وادارترا  ،ي ارك في صنعرا الحكومات ومؤسسات المجتم المدني والنطاع العا

ائ

فمن المرم ان تعض الم اري الما ية في كل حوضي دجلة والفرات لنوانين وق اررات هي ة حكومية عليا ترتم باتعاذ
اهج ار ات من ننطة دعول اهنرار الى العراق ،ومن منطلق بي ي امل وواس يرتم باهنسان والكا نات الحية بل
ويتعداها الى الجوانل اهع قية والتاريعية ،هن م كلة المياه هي م كلة ادارة وليست م كلة ندرة فنط .
 -7تننين مساحات اههوار المغمورة واتباع اهدارة العلمية في ذلك ،وتنديم دراسات علمية حول المساحات التي من
الممكن غمرها واحياؤها من اههوار ،ورصد اهثر البي ي للغمر والعلط م مياه اهنرار العذبة ،واتباع نظام المحميات
الطبيعية التي تعض للمراقبة واهدارة والصيانة ب كل دا مئ
والعمل على تعلي

الجانل ال رقي من هور الحمار من الملوحة التي تردد مياه ط العرل في بعض المواسم ،عن

طريق استص ح اراضي هذا الجز مما سيوفر بي ة مناسبة لنيام م اري استثمارية كالسياحة واهستزراع السمكي
والصيد التجارا كما يمكن ان ا محميات طبيعية في هذا الجز  ،واهستفادة من المساحات المتبنية في زراعة ا جار
تتحمل الملوحة او غسلرا ب كل تدريجي وتأهيلرا مستنب ل ستثمارات المعتلفةئ
 -8اقناع اهعرين بعطأ الرأا النا ل ان مياه ط العرل تردر في البحر هن ك م غير سليم بي ياً ،اذ ان تصريف ط
العرل يمثل نظام طبيعي لتنليل تأثير توغل اهم ح التي تردد الحياة النباتية والحيوانية على جانبي ط العرل ،وكما
ارتبطت كل المدن في العالم باهنرار ف منا
وجوداً وتاريعيا واقتصادا ئ

من ارتباط البصرة ب ط العرل ،اذ ان البصرة ارتبطت ب ط العرل
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 -9ت كيل فرق بحثية بين العراق ودول الجوار عصوصا المطلة على العلي العربي لتوضي التأثيرات السلبية للمياه
النادمة من ط العرل والمصل العام وتأثيرات إقامة السدود على حوضي دجلة والفرات وتغيير مجر الروافد التي
تصل في ط العرل على بي ة مال غرل العلي العربيئ
 -10يمكن ان تعطي هذه الدراسة تصورا" مستنبليا" عن كيفية اعادة احيا المنظومة الما ية الى واقعرا الطبيعي هنرا
اوضحت مد تأثير التدع ت الب رية في مصادر تجريز المياه و كل وتصريف مجارا اهنرار ونوعية مياهرائ
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Abstract
This study was examined the hydrological changes in the water ways for the
and the marshes associated with them in Southern part of lower Mesopotamian
catchment area (Tigris and Euphrates Rivers and their branches in Amarah,
Nasiriyah and Basra ) and the main tributaries of the Shatt al-Arab River( Swaib,
Garmat Ali and Karun ), and the significant changes in the overall hydrological
conditions of water discharge and water quality. Water discharge and water
samples were collected quarterly for four sites during 2011, the laboratory
analysis were performed to determine physical and chemical characteristics at
these sites. Results shows that the quarterly water discharge rate in Tigris River
is seasanal 41.05 m3/s at Qalaat saleh, Euphrates River at Chabaish 11.65 m3/s,
Shatt Al-Arab River in Qurna 39.65m3/sec, that the Garmat Ali to cause the loss
of an average of 20.1 m 3 / sec from Shatt al-Arab water into to Hor Alhammar,
during a seasonal fluctuation between summer and winter, causes water
relapsing during the winter water Contamination of the central part of the
Shatt al-Arab. Clear water shortage reflected on water quality in Southern Iraqi
Rivers and their branches. While water salinity is ranging between 1.31-1.42
gm/l in Tigris River, 3.46-5.15 gm/l in Euphrates River, 2.00-2.29 gm/l in
Garmat Ali River, 1.00 -1.98 gm/l in Ezz River and 1.59-1.83 gm/l in Shatt alArab River . This study shows that the Tigris and Euphrates Rivers suffer of
large water scarcity and lack of supply from Swaib and Garmat Ali Rivers to the
Shatt al-Arab, as well as stop the flow of Karun River to the Shatt al-Arab and
wasting a large portion of water from the Tigris and Euphrates Rivers to restore
some parts of Southern Iraqi marshes. the contribution of the Euphrates River
in the salinity of the Shatt al-Arab 50% during the winter, Although the total
discharge does not exceed 25% , and the contribution of the Garmat Ali 30%
and 20% of the Tigris River, while the effect of the salt of the Tigris River 100 %
during the summer. The study concludes that the hydrological situation in the
study area is continuous deterioration due to absence of any instant or farreaching strategies to handle this deterioration, which calls for the
intensification of future studies in various disciplines related to water resources
management.
Keywords : lower Mesopotamia, Tigris and the Euphrates River, hydrological Rivers in
south of Iraq, the Shatt al- Arab River, fresh waters of Iraq

