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مذٌرٌت تربٍت انبصرة

املهخص-:
حِد ألاهىاز ًاهسة هبُ ــِت فيها جىىَ بُئي مـ ــً الىباجاث وألاطمان والوُىز
والحُىاهاث فلال ًُ انها مىاهـ ــم اهخلالُت لخيازس ألاطمان البدسٍت ولها
ؤهمُت هبحرة في الحد مً الخصحس وجلوُف اإلاىار .لل ــد حِسكذ ألاهىاز بلى
حغحراث بُئُت هبحرة هدُجت للخغُــساث اإلاىازُت التي ؤدث بلى كلت ألامواز وازجف ــاَ
دزح ــاث الحسازة .فلال ًُ جإزحر مؼازٍ ــّ ؤُالي الحىق التي ؤدث بلى زفم
ؤلاًساد اإلاائي لألهىاز وجللف اإلاظاخت اإلاغمىزة وجدهىز هىُُـ ــت اإلاــُاه والتربت.
بلغذ مظاخت ألاهىاز في ُ ــام )8350( 1973هم 2مىشُت ُلى زالر مدافٌاث
مِظان والبـسة وذي ك ــاز ,بِىما اهسفلذ لظىت  2012بلى ()5753هم 2ؤي
بيظبت ) )%39.2مً مظاختها فـي الظبُِىـاث .ومً الـِب جىفحر اإلاُاه
إلوِاغ ألاهىاز اليلُت ؤو الاطخمساز في غمس اإلاظاخت الحالُت منها بظبب شحت
اإلاُاه وجىامي الاطدثماز ,مما ًخولب اجساذ بحساءاث لخىمُت اإلاىازد اإلاائُت
إلاىاهبت مخولباث الخىمُت اإلاسخلفت وجىفحر اإلاُاه إلوِاغ ألاهىاز.
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Hydrological Changes in the Marches of Southern Iraq
and Their Effect on Development and Environment
Prof .Hamdan Bagi Noma
Yahiya Hadi Mohammed
Univ.of Basrah- College of Education for Human Sciences
Hussein Abed- Al Wahid Gtamiy
Ministry of Education Basrah Education
Abstract
The Marshes are considered as a natural
phenomenon, which have environmental diversity of
fauna and flora. In addition, they are considered as a
transitional area for the growth of sea fishes, and they
have important benefits for the reduction of
desertification, and climate temperement. The marshes
have been under a big climate change as a result of
environmental change that led to the lack of rain and
high temperatures. In addition, the impact of projects
upper basin which led to reduction of revenue of water
and reducting of the total area of the marshes, which led
to the deterioration of water and soil quality. The total
area of marshes in 1973 was (8350 km2), which are
distributed over three provinces of Maysan, Basrah, and
Thi-qar. The total area was reduced to (3275 Km2) in
2012, which is 39.2 % of the total area of the Marshes in
the seventies. It is really difficult to provide water to
recover the total area of the marshes or continue to
immerse the current area, because of the lack of water
and growth investment, which required actions for the
development of water resources to fulfill the
requirements of different developments and provide the
water for marshes recovery.
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مقذمً-:

ًمخاش حىىب الِساق بىحىد مىولت ألاهىاز التي حِد مً ؤهبر الىٌم الاًىىلىحُت كمً
ألازاض ي السهبت ومىولت فسٍدة مً هىُها في الخىىَ البُىلىجي وجىفس اإلاُاه الِربت في
اإلاىاهم الجافت وػبت الجافت في الِالم ,والتي جمخد مً ػماٌ ػسق مدًىت الِمازة ػماال
والبـسة حىىبا والىاؿسٍت غسبا ,وجلّ بحن دائسحي ُسق  53 73و  53 86ػماال وكىس ي
هىٌ  84 53و  86 33ػسكا ,وجلظم بلى هواكحن زئِظُحن هبلا لخىشَِها الجغسافي باليظبت
لألنهاز ,هما ؤهىاز ػسق دحلت (ؤهىاز الحىٍصة) وؤهىاز (اللسهت  ,الحماز) (زسٍوت .)3
وحِخمد في حغرًتها ُلى مُاه دحلت والفساث والىسزت فلال ًُ ألانهاز اإلاىطمُت لغسب بًسان
بلغذ مظاختها زالٌ فترة الظبُِيُاث ()3 ()6533هم .7وكد ؤهدظبذ ؤهىاز حىىب الِساق
ؤهمُتها هىنها حِخبر مً اإلاىاهم الوبُُِت الاكخـادًت اإلاهمت ولها جإزحر هبحر ُلى الاكخـاد
واإلاىار لِمىم اإلاىولت فهي غىُت بغوائها الىباحي وزسواتها الحُىاهُت مً (ألاطمان
والوُىز ,بذ كدزث الواكت ؤلاهخاحُت ألهىاز حىىب الِساق مً ألاطمان ومً اإلاُاه
الدازلُت بدىالي ()54753

( )7

ؤلف هً فلال ًُ ؤهمُت الغواء الىباحي في جىمُت الثروة

الحُىاهُت اإلاائُت والبرًت والجامىض وألابلاز بذ ًىحد ( )5()338ؤهىاَ هباجُت مائُت بسمائُت
ً
ً
حِِؽ في مىاهم ؤهىاز حىىب الِساق .هما حِخبر مىولت ألاهىاز ممسا مهما مً ممساث
الوُىز اإلاهاحسة مً الؼماٌ والجىىب بذ ؤػازث اإلاظىخاث الظابلت بلى جىاحد وُبىز ؤهثر
ً
مً ( )8( )533هىُا مً الوُىز في اإلاىولت.
مشكهت انبحث :جىمً مؼيلت البدث بمِسفت مدي الخغحر الهُدزولىجي ألهىاز حىىب
الِساق وآزازها في الخىمُت والبِئت.
فرضٍت انبحث :جفترق الدزاطت وحىد حغحراث هُدزولىحُت ألهىاز حىىب الِساق ؤزسث
طلبا ُلى بِئت واكخـاد اإلاىولت.
ٌذف انبحث :يهدف البدث بلى حظلُى اللىء ُلى ؤهم الىٌم الاًىىلىحُت اإلاائُت في
ألازاض ي السهبت (ؤهىاز حىىب الِساق) مً زالٌ دزاطت الىاكّ اإلاائي لها ومازساث الخغحراث
الخاؿت في بِئت اإلاىولت واكتراح الحلىٌ اإلاىاطبت إلاِالجتها.
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مىٍجٍت انبحث :اطخسدم في الدزاطت ؤطلىب الخدلُل الىؿفي لىاكّ اإلاىازد اإلاائُت اإلاخاخت
في ؤهىاز حىىب الِساق والخددًاث التي جىاحهها .وكد جم الاُخماد ُلى ؤلاخـاءاث الـادزة مً
الجهاث اإلاسخـت بكافت بلى الدزاطاث اإلايؼىزة ًُ اإلاىكىَ.

مربراث انبحث :ؤهمُت جلىٍم اإلاىازد اإلاائُت للحـىٌ ُلى زئٍت مخياملت لىاكّ اإلاىازد اإلاائُت
التي جلّ في مىولت حافت وػبه حافت بذ مً ػإن مثل هىرا دزاطاث وكّ زوى لخىمُتها.

زسٍوت ( )3ؤهىاز حىىب الِساق لظىت 7338

اإلاـدز:الباخثىن اُخمادا ُلى الخفظحر البـسي للمسئُت الفلائُت لجىىب الِساق ,اللمس
الـىاعي الهدطاث  5لظىت .7338

ً
اَال :انعُامم املؤثرة يف ٌٍذرَنُجٍت أٌُار جىُة انعراق
للد حِسكذ ألاهىاز بلى حغحراث بُئُت مهمت هدُجت لِدة ُىامل ؤهمها:
 - ؤزس الخغُحراث اإلاىازُت ُلى ؤهىاز حىىب الِساق.
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 -1نهتغرياث احلرارٌت أثر يف اخنفبض ٌطُل املطر يف مىطقت انذراست:
فلد بلغ مِدلها زالٌ اإلادة (75.7 )3753 -3783م* وازجفّ اإلاِدٌ زالٌ اإلادة (-3777
 )7337بلى 73.3م* مسجال مِدٌ حغحر 3.4م• مما ازس ُلى اهسفاق همُت اإلاوس بمِدٌ
353.3ملم وبمِدٌ حغُحر7.5ملم للمدة (( )7337-3777الجدوٌ .)3

حدوٌ ()3
الخغُحراث اإلاىازُت في دزحاث الحسازة وألامواز ألهىاز حىىب الِساق (.)7337 - 3783
مِدٌ
اإلادوت

مِدٌ دزحت الحسازة( م*)

مِدٌ

مِدٌ ألامواز

الخغحر

الخغحر

(ملم)

ملم

م•

البـسة
الىاؿسٍت

الِمازة
اإلاِدٌ

اإلادة ألاولى

اإلادة الثاهُت

اإلادة ألاولى

اإلادة الثاهُت

(-3783

(-3777

(-3783

(-3777

)3753

)7337

)3753

)7337

78.3

73.6

3.5+

383.3

355.3

78

73.3

3.3+

333.5

375.3

75.5

73.7

3.3+

383.4

353.3

75.7

73.3

3.4+

357.5

353.3

8+
5.5
33.4
7.5

اإلاـدز :الباخثىن اُخمادا ُلى بُاهاث وشازة الىلل ,الهُئت الِامت لألهىاء الجىٍت
والسؿد الصلصالي في الِساق ,كظم اإلاىار ,بُاجاث غحر ميؼىزة ,بغداد7337.,
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 -2ضبئعبث انتبخر:
ً
هٌسا إلاىكّ اإلاىولت كمً اإلاىار الجاف الري ًمخاش بازجفاَ دزحاث الحسازة
ً
طىاء مً اإلاظوداث اإلاائُت ؤو الىباجاث ًُ هسٍم (الىخذ) ومً زم شٍادة
والخبسس
اللائِاث والاخخُاحاث اإلاائُت للمداؿُل الصزاُُت ,خُث جلدز همُت الخبسس في
مىولت الدزاطت (5654.3ملم) للمدة  3777-7337ملازهت ( 5853.8ملم) للمدة
 3765-3745وبمِدٌ حغُحر  883.4وسجلذ مدافٌت البـسة ؤُلى مِدٌ حغُحر
وبملداز  457.7ملم الجدوٌ ( .)7
حدوٌ ()7
الخغُحراث الحاؿلت في همُاث الخبسس ملم في مىولت الدزاطت للمدة ()3745 -3765
و(.)7337-3777
اإلادة

اإلادة

3745-3765

7337-3777

البـسة

7568.5

5833.7

457.7

الىاؿسٍت

5868.8

5636.7

555.6

الِمازة

8377.7

8576.3

553.6

اإلاِدٌ

5853.8

5654.3

883.4

اإلادوت

مِدٌ الخغُحر

اإلاـدز :الباخثىن اُخمادا ُلى بُاهاث وشازة الىلل ,الهُئت الِامت لألهىاء الجىٍت
والسؿد والصلصالي في الِساق ,كظم اإلاىار ,بُاجاث غحر ميؼىزة ,بغداد.7337,
ً
طىاء مً ألانهاز السئِظت ؤو الجداوٌ بلى شٍادة
ًىجم ًُ شٍادة همُت الخبسس
اللائِاث اإلاائُت فللد بلغذ كائِاث الخبسس لنهس دحلت في مدافٌت مِظان ()3.7
م/5زا ؤي ما ٌِادٌ ( )3.38بلُىن م/ 5طىت ,وفي مدافٌت البـسة ( )3.3م/زا ؤي ما
ٌِادٌ ( )3.34بلُىن م/5طىت ,وفي الىاؿسٍت ( )3.5م/5زا ؤي ما ٌِادٌ ( )3.35بلُىن
م/ 5طىت الجدوٌ (.)5
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حدوٌ ( )5كائِاث الخبسس(*) في مىولت الدزاطت ملُاز م / 5طىت للمدة
()3777 -7337
اإلادافٌت

بلُىن م/ 5طىت

م/ 5زا

البـسة – ػى الِسب

3.3

3.34

الىاؿسٍت  -الفساث

3.5

3.35

الِمازة – دحلت

3.7

3.38

ً
اإلاـدز  :الباخثىن اُخمادا ُلى:

ً
 -3جم اطخسساج كائِاث الخبسس هبلا للمِادلت آلاجُت (*)Kienitz 3753

خُث بن  :SEمِدٌ الخبسس الظوحي مً النهس  .m3/sو  :Lهىٌ النهس (م).
 : Wمِدٌ ُسق النهس .و :Sمِدٌ الخبسس الظىىي في اإلادوت.
 : Pالفترة الصمىُت (طىت /زا).
 -7بُاهاث وشازة الىلل,الهُئت الِامت لألهىاء الجىٍت والسؿد والصلصالي في الِساق,
كظم اإلاىار ,بُاجاث غحر ميؼىزة ,بغداد.7337 ,
وفلال ًُ دوز الخبسس في هدز الىمُاث الىبحرة مً اإلاُاه فاهه ًازس طلبا في هىُُت
اإلاُاه مً زالٌ جساهم اإلاُاه اإلاخبسسة بذ جمخاش مُاه ألاهىاز بازجفاَ اإلالىخت وازجفاَ
الاًىهاث اإلاىحبت والظالبت .الجدوٌ ( )8لخإزسها بالخبسس ومُاه البزٌ اإلاالحت اإلاـسوفت
بليها مً اإلاـب الِام وبملداز ( )8.7بلُىن م /5الظىت وبمِدٌ ملىخت (.)3( )6
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حدوٌ ()8

الخـائف الىُمُائُت (ملغم /لتر) ألهىاز حىىب الِساق لظىت 7338
هىَ الفدف

ؤهىاز الحىٍصة

ؤهىاز الحماز

ألاهىاز الىطوى

الدالت الحاملُت للمُاه

5.4

6.73

5.5

ألاوهسجحن اإلاراب

ـــــ

6.3

4.86

7364

8685

5338

5.7

5.4

8.5

الىتراث

7.3

33.7

3.75

الفىطفاث

3.3

مجمىَ ألامالح اليلُت
الرائبت
الخىؿُلُت الىهسبائُت•••

3.53

الىبرًخاث

535

333

655

اإلاغىِظُىم

376

558

343

•••دٌس ي طُمجز /م
اإلاـدز:الباخثىن اُخمادا ُلى الجهاش اإلاسهصي لإلخـاء وشازة البِئت  /دائسة
الخسوُى واإلاخابِت .7338,
 -3جتفٍف األٌُار:
حِسكذ ألاهىاز بلى الخجفُف زالٌ الثماهُيُاث والدظُِيُاث مً اللسن الِؼسًٍ فلد
بلغذ مظاختها ُام 6533( 3755هم )7مىشُت ُلى اإلادافٌاث الثالر (مِظان ,البـسة,
ذي كاز) ػيل هىز الحىٍصة(3633هم )7في مِظان و(333هم )7في مدافٌت البـسة ,وبلغذ
مظاخت ألاهىاز الىطوى (3833هم )7في مِظان و(333هم )7في البـسة و(3333هم )7في
ذي كاز .ؤما مظاخت هىز الحماز فلد بلغذ (3733هم )7في البـسة و (3633هم  )7في ذي
كاز هما مبحن في الجدوٌ ( .) 3اهسفلذ مظاخت ألاهىاز بِد الخجفُف طىت  7333في هىز
الحىٍصة  /مِظان (358هم )7وفي البـسة (3هم )7وبلغذ مظاخت ألاهىاز الىطوى اإلاغمىزة
في مِظان (337هم )7وفي البـسة بلغذ (53هم )7وفي ذي كاز بلغذ (573هم )7ؤما هىز
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الحماز بلغذ اإلاظاخت اإلاغمىزة طىت  7333في البـسة (557هم )7وفي ذي كاز(643هم)7
بلغذ وحؼيل اإلاظاخت اليلُت لألهىاز اإلاغمىزة ( 7333الحىٍصة والىطوى و الحماز)
(5753هم )7ؤي ما وظبخه ( )%57.7مً مظاختها في الظبُِيُاث البالغت (6533هم. )7

حدوٌ ()3
مظاخت ألاهىاز ( هم )7كبل الخجفُف ُام  3755واإلاظاخت اإلاغمىزة ()7333
ووظبت الاغماز %
ث

اطم الهىز

3

الحىٍصة

7

5

ألاهىاز الىطوى
ؤهىاز اللسهت
الحماز
اإلاجمىَ الىلي

اإلاظاخت كبل اإلاظاخت
اإلاغمىزة
الخجفُف
ُام  3755خالُا 7333
7
هم

اطم
اإلادافٌت

وظبت
الاغماز%

مِظان

3633

358

77.4

البـسة

333

3

3.7

مِظان

3833

337

33.3

البـسة

333

53

5

ذي كاز

3333

573

53.3

البـسة

3733

557

53

ذي كاز

3633

643

85.6

/

6533

5753

57.7

اإلاـدز :الباخثىن اُخمادا ُلى وشازة اإلاىازد اإلاائُت ,مسهص بوِاغ ألاهىاز وألازاض ي
السهبت ,كظم الدزاطاث و الخـامُم الهىدطُت ,ػِبت هٌم اإلاِلىماث ,بُاهاث غحر
ميؼىزة ,بغداد.7333 ,
وجخغحر مظاخت ألاهىاز خظب الظىىاث والفـىٌ بذ جبلغ مظاختها في مىطم الـيهىد
بحن ( 8333 -5333هم )7وفي مىطم الفُلان ( 33333هم )4()7وكدزث وشازة اإلاىازد اإلاائُت
)5( 7

مظاخت ألاهىاز في الظىىاث الجافت بـ (5333هم )7وفي الظىىاث السهبت (35333هم )

للد هفرث مؼازَّ ُدة في فترة الظبُِيُاث والثماهُيُاث لغسق ججفُف ألاهىاز ومنها
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مؼسوَ نهس الِص في ُام  3775وغلم فخدت اإلاـىدن ُام  3778وجىفُر مؼسوَ نهس جاج
اإلاِازن (كىاة همُذ الفُلاهُت) حدوٌ البخحرة وكوّ حمُّ الجداوٌ اإلاغرًت لألهىاز,
وبكامت الظداد الترابُت ُلى هىٌ الحدود الِساكُت ؤلاًساهُت وجىٌُم حدوٌ الىظازة ُلى
دحلت وحدوٌ الظىٍب ُلى ػى الِسب وجىفُر نهس ؤم اإلاِازن (طابلا) مؼسوَ الحسٍت
(خالُا)ُام  3778للخدىم بمُاه الفساث وغلم حداوٌ هسمت ُلي والؼافي والغمُج ُام
 3778 -3775لخجفُف الحماز وجىفُر الجصء الجىىبي مً اإلاـب الِام  3777للظُوسة
ُلى مُاه البزٌ وُدم ؿسفها لألهىاز()6وؤدث هره اإلاؼازَّ بلى ججفُف ألاهىاز بيظبت %43
مً مظاختها في الظبُِيُاث هما هى مبحن في الجدوٌ ( )3وجخولب ُملُت بوِاغ ؤهىاز
حىىب الِساق في مِظان والبـسة وذي كاز ( )33بلُىن م 5وبمظاخت ( 3333هم .)7( )7و مً
ً
الـِب جىفحرها خالُا هٌسا لصح اإلااء لتزاًد اإلاخولباث البؼسٍت في الِساق وجسهُا وبًسان
وجإزحر الجفاف في الِساق.

 -4تطُر االستثمبر املبئً يف دَل أعبيل احلُض:
مؼازَّ جسهُا في خىض ي دحلت والفساث :جخىىن اإلاؼازَّ في خىق دحلت مــً) )8طدود
هبحرة ألغساق السي والواكت وبواكت زصن ( (15.6بلُىن م / 3طىت وهــي حصء مً مؼسوَ
الياب التروي  G.A.Pالتروي ,وجبلغ اإلاظاخت الــصزاُُت اإلاظدثمسة خــالُا) (369ؤلف هىخاز
جخولب ) )4.0بلُىن م /3الظىت

()33

جسجفّ في اإلاظخلبل بلى ) )632بلُىن م 3الظىـت.

وباخخُاج ) )6.0بلُىن م /3الظىت بكافت لالخخُاحاث ألازسي والخبسس والدظسب التي جسجفّ
اإلاخولباث بلى ؤهثر مً ) (10بلُىن م 5وجخدىم جسهُا بيظبت ( )%56ؤي ( (18بلُىن م 3مً
جـسٍف مُاه نهس دحلت الحالي ( (33.2بلُىن م / 3الظىت.ؤما في خىق الفساث فخبلغ
ً
ً
مظاخت مؼسوَ الياب) (1.5ملُىن هىخاز ,فلال ًُ جىفُر ) )40ط ـ ــدا وزصاها بواكت
3

) )95بلُىن م 3وجبلغ مخولباث اإلاؼسوَ ( (17.4بلُىن م / 3الظىت منها ( )4.2بلُىن م
للخبسس مً الخصاهاث (.)33

مؼازَــّ طىزٍا فــي خىض ي دحلت والفساثٌ :ؼىــل نهس دحلت الحــدود الخــسهُت الظىزٍت
الِساكُت إلاظافت ) )44هم) ,)12وهٌسا لـِىبت الخلازَع في الجاهب الظىزي وؿِىبت
بوؼاء الظدود بال باجفاق مــّ جــسهُا والِساق والخيالُــف الىبحرة إلادـواث الضخ والاجفاق
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لىلل اإلاُاه بلى اإلاىاهم الظهلُت فـلـد اكخـسث اإلاؼازَــّ الظىزٍـت خالُا ُلى دحلت بملداز
) (150بلف هىخاز وباخخُاج ( )3.6بلُىن م / 3الظىت وجسوى طىزٍا الطدثماز ) )220ؤلف
هىخاز .وباخخُاج ( (2.6بلُىن م / 3الظىت ( .(35وفي خىق الفساث جبلغ اإلاظاخت اإلاظدثمسة
خالُا ) )736ؤلف هىخـاز .وجبلغ مخولباتها الظىىٍت ( (11.39بلُىن م 3بلمى ــها فىاكد
الخبسس والاخخُاحاث ألازسي (.)38
مؼازَّ بًسان في خىق دحلت :جترهص مؼازَّ بًسان ُلى زوافد دحلت الــصاب الـغحر
ودًالى وألانهاز الحدودًت وجبلغ اإلاظاخت اإلاظدثمسة خالُا ) )80ؤلف هىخاز جخولب ()1
بلُىن م /3طىت ,وجسوى مظخلبال إلزواء ( (136.4ؤلف هىخاز جخولب ) )1.3بلُىن م 3مً
ؤؿل ) )4بلُىن ,مما حظاهم به مً بًساد الصاب الـغحر ودًالى ,ؤما باالطدثماز اإلاباػس ؤو
بىلل اإلاُاه بلى مىاهم ؤزسي هما ًددر باليظبت لنهس الىهد اخ ــد زوافد نهس دًالى وبىاوة
طىجه اخــد زوافد الصاب الـغحر

()33

فلال ًُ ذلً هفرث بًسان مجمىُت مــً اإلاؼازَّ

الاطدثمازٍت الطخغالٌ مُاه هــهسي اليازون والى ــسزت اللــرًً ٌِدان م ــً السوافد اإلاهمت مً
خُث اإلاظ ـاهمـت في مِــدٌ ؤلاًساد اإلاائي إلادافٌت البـسة خُث بلغ مجمىَ هاكت زصن
الظدود اإلالامت ُلى النهسًٍ خىالي ) )35.09بلُىن م 3الظىت إلزواء مظاخت جبلــغ ))5
ملُىن هىخاز) .)16وؤدي ذلً بلى ك ــوّ جـسٍف نهس الى ــازون والىسزت حىىب الــِساقُ,لما ؤن
اليازون ً ــِد مً السوافد اإلاهمت مً خُث اإلاظــاهمت في مِدٌ ؤلاًساد اإلاائـ ــي لؼــى الــِسب وبمِدٌ

) (14بلُىن م /3طىت( . )35والتي حِمل هداحص للحد مً جىغل مُاه البدس هدى ألاُلى وزفـّ
ؤلاًساد واإلاىاطِب لدظهُل ُملُت السي والبزٌ لبظاجحن الىسُل في اإلادافٌت.
جإزحر مؼازَّ الاطدثمازاث اإلاائُت في الِساق :وفي الِساق جبلغ اإلاخولباث الحالُت ()56
بلُىن م / 3طىت منها ) )51بلُىن م 3لسي مظاخت ) )3.3ملُىن هىخاز وبمِدٌ )(12900م/ 5
هى ــخاز فلال ًُ ()3.6و( )1.3بلُىن م /3الظىت للمخولباث اإلاجزلُت والـىاُُت وجسجفّ
مخولباث الِساق مظخلبال ُــام  2030بلى ) )72بلُىن م /3الظىت مظببا عجصا مــائُا
بــملداز) )43بلُىن م/3الظىت (الجدوٌ  )4الهسفاق ؤلاًساد اإلاائي في ا لِساق مً ()62
بلُىن م 3الظىت فــي  2010 -2000بلى ) )29بلُىن م /3الظىت  2030بظب جإزحر مؼ ــازَّ دوٌ
ؤُالي الحىق مما ًادي بلى اكوساز الــِساق إلحساء حِدًالث هبري فــي بـسامج بدازة اإلاىازد
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اإلاائُت واجسـاذ الاطتراجُجـُـاث الالشمت لخدلُم ألامً اإلاائي إلاخولباث الخىمُت وبهماء ألاهىاز
في الِساق بما ًخالءم مّ ؤهمُتها ؤلاطتراجُجُت.

حدوٌ ()4
اإلاخولباث اإلاائُت الحالُت واإلاظخلبلُت للِساق()2030- 2000
اإلاخولباث الظىىٍت للمُاه
بلُىن م

3

2000

2010

الصزاُُت

45

اإلاجزلُت

1.8

2030
51+

3.6+

64+
5.2+

الـىاُُت

0.5

1.3+

2.9+

اإلاجمىَ

47.3

56+

72+

62

83

29

14.7

11-

43-

ؤلاًساد اإلاائي لنهسي لدحلت
3

والفساث بلُىهم

اإلاىاشهت اإلاائُت

اإلاـدز :الباخثىن اُخمادا ُلى :
 .3وشازة الخازحُت ووشازة السي,كظمت اإلاُاه في اللاهىن الدولي خلائم بؼإن اإلاُاه اإلاؼترهت
مّ جسهُا الِساق ,بغداد ,1999 ,جلسٍس غحر ميؼىز.
 .7وشازة السي ,كظم اإلاىاشهت اإلاائُت ,جىكِاث جوىٍس ألازاض ي الصزاُُت في جسهُا وطىزٍا,غحر
ميؼىز.

 -5تأثري ظبٌرة املذ َاجلزر
ًخإزس الجصء الجىىبي الؼسقي مً هىز الحماز بٌاهسة اإلاد والجصز التي مـدزها هاكت
اإلاد اللادمت مً الخلُج الِسبي ,والتي حِمل ُلى دزىٌ الىخل اإلاائُت مً ػى الِسب بلى
مىاهم ألاهىاز وزسوحها زاهُت مً ألاهىاز بلى ػى الِسب ؤزىاء الجصز ,وٍىىن جإزحر هره
الٌاهسة ؤهثر وكىخا في هىز حىىب الحماز ,وهرا هاجج مً كسب نهاًت هىز الحماز مً
مـدز هاكت اإلاد الري ال ًبخِد ًُ مـب ػى الِسب في الخلُج الِسبي طىي 333هم
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ملازهت ببِد اإلاظافت بحن هىز الحىٍصة والخلُج الِسبي التي جخجاوش 733هم .بذ ًلدز فسق
مظخىي اإلااء بحن خالتي اإلاد والجصز في نهس هسمت ُلي بددود  3.3-3متر في خحن ًىسفم هرا
اإلاظخىي في حىىب اللسهت (نهاًت نهس الظىٍب في ػى الِسب) خىالي هـف متر( .)36وٍادي
حِوُل جدفم اإلاد والجصز بلى بخدار حغُحراث في الخـائف الوبُُِت إلاُاه ألاهىاز وازجفاَ
مظخىٍاث اإلالىخت واهسفاق مظخىي الىسبىن الِلىي بذ حِخمد ألاهىاز ُلى اهدظاز اإلاد
والجصز وهٌمها الاًىىلىحُت لخـفُت ما ًلدز  333ملُىن هً مً اإلالىزاث والسواطب وكد
حِولذ هره الىًُفت بظبب اهسفاق الخـسٍف(.)37

ً
ثبوٍب :انتغٍرياث اهلٍذرَنُجٍت ألٌُار جىُة انعراق.

ً
ً
ًسجبى الىٌام اإلاائي في ألاهىاز في حىىب الِساق ازجباها وزُلا بالىٌام اإلاائي لألنهاز جخإزس

وجازس في الىٌام الهُدزولىجي لألنهاز دحلت والفساث وػى الِسب .جترهص ألاهىاز في حىىب
الِساق كمً مدافٌاث (مِظان ,ذي كاز ,البـسة) ,وجلظم مً خُث اإلاىكّ بلى كظمحن
ّ
والحماز وحِخمد في حغرًتها ُلى
ؤهىاز ػسق دحلت وؤهىاز غسب دحلت وٍمثلها ؤهىاز اللسهت
ً
مُاه دحلت والفساث والىسزت فلال ًُ ألانهاز اإلاىطمُت لغسب بًسان.
أٌُ-ر احلٌُزة

ً
ابخداء مً ػماٌ ػسق مدًىت الِمازة ختى ػماٌ
ًمخد ُلى الجاهب الؼسقي لدحلت
ً
ػسق مدًىت البـسة ,ومً ألازاض ي ؤلاًساهُت ختى دحلت غسبا .وبرلً ًبلغ هىله خىالي
ّ ً
7
()63هم ومِدٌ ُسكت خىالي ()73( )53هم .مؼىال مظاخت ملدازها خىالي ()7333هم
جصداد وجخللف زالٌ فـل الفُلان والـيهىد بلى خىالي ( )7373و( )786هم ُلى
الخىالي(.)73جخغري مً الجداوٌ الؼسكُت لنهس دحلت مً الِمازة (الىدالء واإلاؼسح ) ومِدٌ
جـسٍف جلسٍبي ( )58.65و()7.73م/5زا ُلى الخىالي )3.3(.بلُىن /5الظىت الجدوٌ (.)5
ملازهت باإلادة الظبُِيُاث اللسن اإلااض ي بذ بلغ مِدٌ جـسٍف الىدالء واإلاؼسح واإلاجسٍت
( )53و( )73و( )5م/5زا ُلى الخىالي ( )5.3بلُىن م  .)77(5ومً ألانهاز والىدًان لغسب بًسان
ً
وزاؿت الىسزت مِدٌ جـسٍف (( )3م/5زا) فلال ًُ الوُب والدوٍسٍج بمِدٌ
()37و()36م/5زا ُلى الخىالي )3.3(.بلُىن م ,5ملازهت باإلادة الظبُِيُاث اللسن اإلااض ي بذ
ً
بلغ جـسٍف الىسزت ( ) 738م /5زا ( )4.8بلُىن م .5فلال ًُ الوُب والدوٍسٍج والؼهابي
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بمِدٌ ( )57و( )3م/5زا ُلى الخىالي )3.3 (.بلُىن م .)75(5بلغ مِدٌ ملىخت مُاه هىز
الحىٍصة ُام ( )3.7( )3735دٌس ي طمُجز/م ازجفّ بلى ( )5.7دٌس ي طمُجز/م الجدوٌ (.)8

حدوٌ()5
جـازٍف حدولي الىدالء اإلاؼسح (م/5زا) للظىت اإلاائُت .7338 -7335
الؼهس

الىدالء

اإلاؼسح

ث3

35.33

3.3

ث7

83.33

3.3

ن3

3.3

3.3

ن7

85.33

3.3

ػبان

33.33

3.3

آذاز

87.33

5.33

هِظان

53.3

77.33

ؤًاز

46.3

3.3

خصٍسان

73.3

3.3

جمىش

78.3

3.3

آب

35.3

3.3

ؤًلىٌ

34.3

3.3

اإلاِدٌ الظىىي

58.65

7.73

ً
اإلاـدز :الباخثىن اُخمادا ُلى وشازة اإلاىازد اإلاائُت ,اإلادًسٍت الِامت للخسوُى
والخىمُت ,مسهص الظُاطاث البُئُت ,7338-2013 ,بُاهاث ميؼىزة.
ة -أٌُار انقروت
جمخد ُلى الجاهب الغسبي لدحلت ومِدٌ مظاخت ملدازها ( )8333هم 2جصداد وجخللف
زالٌ فـل الفُلان والـيهىد بلى خىالي ( )4533و ( )773همُ 2لى الخىالي(.)78جخغري
ً
ؤهىاز اللسهت مً الجداوٌ الغسبُت مً نهس دحلت في الِمازة والتي ًصٍد ُددها ( )33حدوال
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ؤهمها حدوٌ البخحرة واإلاجس الىبحر بمِدٌ جـسٍف ( )373و( )44م/ 5زا .وفخدت اإلاـىدن
بمِدٌ جـسٍف ( )34م/5زا ,وبمجمىَ جـسٍف ( )5.4بلُىن م ,)73(5زالٌ فترة الظبُِيُاث
ً
مً اللسن اإلااض يً .بلغ خالُا ُدد الجداوٌ التي حغري ؤهىاز اللسهت ( )7حداوٌ (البخحرة
اإلاجس الىبحر الِسٍم ؤبى طىبان ؤبى الجرس ي ؤبى حىٍالء الـباهجت الخجزًسي ؤلاؿالح) خُث
بلغ جـسٍف البخحرة واإلاجس الىبحر ( )73.35و( )3.3م/5زا ( )3.47بلُىن مُ5لى الخىالي
الجدوٌ (ً .)6بلغ مِدٌ ملىخت مُاه ؤهىاز اللسهت خىالي ( )8.5دٌس ي طمُجز/متر الجدوٌ (.)8

حدوٌ ()6
جـازٍف حدولي البخحرة واإلاجس الىبحر (م/5زا) للظىت اإلاائُت .7338-7335
الؼهس

البخحرة

اإلاجس الىبحر

ث3

7.3

3.3

ث7

7.3

3.3

ن3

8.4

3.3

ن7

55.33

7.3

ػبان

35.33

3.7

آذاز

54.33

7.3

هِظان

55.33

3.3

ؤًاز

57.3

7.3

خصٍسان

36.55

3.4

جمىش

36.33

3.3

آب

35.3

3.3

ؤًلىٌ

38.45

3.35

اإلاِدٌ الظىىي

73.35

3.3

ً
اإلاـدز :الباخثىن اُخمادا ُلى وشازة اإلاىازد اإلاائُت ,اإلادًسٍت الِامت للخسوُى
والخىمُت ,مسهص الظُاطاث البُئُت 7338 - 2013 ,بُاهاث غحر ميؼىزة.
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ّ

جـ ٌُ -ر احلمبر

ً
ًمخد بحن طىق الؼُىر في مدافٌت ذي كاز غسبا وػى الِسب في مدافٌت البـسة
ً
ػسكا بمِدٌ مظاخت خىالي ( )3373هم 7جصداد وجخللف زالٌ مىطم الفُلان
ً
والـيهىد بلى خىالي ( )3473و ( )373همُ 7لى الخىالي(ٌِ .)74د نهس الفساث خالُا
اإلاغري السئِع لألهىاز الجىىبُت ُبر حداوله (الىسماػُت وؤم هسلت وفخدت الخمِظُت
وفخداث ؤًمً الفساث) وبمِدٌ جـسٍف (( )36.67 , 78.77 ,5.55 ,3.64م / 5زا)

( (3.37بلُىن مُ5لى الخىالي حدوٌ (.)7ملازهت بمدة الظبُِيُاث مً اللسن اإلااض ي
ّ
بخـسٍف ًلدز ( )443م/5زا( ) 73.57بلُىن م ,)75(5جلدز ملىخت مُاه هىز
الحماز
بدىالي ( )5.4دٌس ي طمُجز /م الجدوٌ (8
حدوٌ ()7
اإلاِدٌ الؼهسي للخـازٍف اإلاغرًاث الدازلت لهىز الحماز (م/5زا) للظىت اإلاائُت
7338 -7335
الؼهس

نهس الىسماػُت

نهس ام هسلت

فخدت
الخمِظُت

فخداث اًمً
الفساث

ث3

3.53

8.3

53.73

77.73

ث7

3.65

7.35

33.63

38.33

ن3

3.83

3.73

33.63

6.43

ن7

7.3

3.75

73.33

35.43

ػبان

3.75

5.43

74.83

33.75

آذاز

3.83

7.53

7.53

37.63

هِظان

3.65

7.55

76.75

33.35

ؤًاز

3.73

7.63

75.43

33.35

خصٍسان

3.33

7.33

33.53

37.73
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جمىش

7.33

8.75

37.75

75.53

آب

7.55

8.85

53.53

73.65

ؤًلىٌ

3.63

5.73

77.43

77.33

3.64

5.55

78.77

36.67

اإلاِدٌ
الظىىي

ً
اإلاـدز :الباخثىن اُخمادا ُلى وشازة اإلاىازد اإلاائُت ,اإلادًسٍت الِامت للخسوُى
والخىمُت ,مسهص الظُاطاث البُئُت 7338 - 2013 ,بُاهاث غحر ميؼىزة.
ً
ثبنثب:اَثبر انىبجتت عه انتغرياث اهلٍذرَنُجٍت ألٌُار جىُة انعراق.
ؤزسث الخغُحراث الهُدزولىحُت في جدهىز الىٌم ألاًيلىحُت ألهىاز حىىب الِساق
ً
والتي جلِب دوز ؤطاطُا في ُملُت الخىمُت الاكخـادًت والاحخماُُت ,وفي جىفحر
الخدماث الداُمت الكخـاد الِساق وكد ًادي فلدان هرا الخىىَ البُىلىجي
وزدماث الىٌم الاًىىلىحُت إلاُاه ألاهىاز بلى عجص الِساق في جدلُم ؤهداف الخىمُت
اإلاظخدامت ومً هاخُت ؤزسي ٌظاُد خماًت الخىىَ البُىلىجي وزدماث ألاهىاز في
جدلُم ؤهداف الخىمُت وٍمىً جىكُذ هره آلازاز مً زالٌ.
 .1انتأثرياث انبٍئٍت.
بن جللف مظاخت ؤهىاز حىىب الِساق هدُجت الهسفاق بًساد نهسي دحلت والفساث
هخج ُىه بحظاَ زكِت الخصحس والخغدق واإلالىخت في جسب مدافٌاث (البـسة مِظان
ً
ذي كاز) بذ بلغ مجمىَ ألازاض ي اإلاخإزسة باإلالىخت ( )434553هىخازا مً مجمىَ
ً
ألازاض ي الـالحت للصزاُت ( )3557755هىخازا (البـسة مِظان ذي كاز) الجدوٌ
()33مما ؤوِىع ُلى مظاخت ألازاض ي اإلاظخغلت في الصزاُت التي بلغذ ()553364
ً
هىخازا في (البـسة و مِظان وذي كاز).
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حدوٌ ()33

ألازاض ي الـالحت للصزاُت و اإلاخإزسة بالخغدق واإلالىخت (هىخاز) لظىت  7338في
(البـسة والىاؿسٍت ومِظان).
اإلاىكّ

ألازاض ي الصزاُُت ألازاض ي اإلاخإزسة
ألازاض ي الـالحت للصزاُت
ً
بالخغدق واإلالىخت
اإلاظخغلت فِال

البـسة

774755

53833

345555

مِظان

454636

338346

773537

ذي كاز

857687

383346

776357

اإلاجمىَ

3557755

553364

434553

ً
اإلاـدز :الباخثىن اُخمادا ُلى حمهىزٍت الِساق ,وشازة الخسوُى ,الجهاش اإلاسهصي
لإلخـاء ,بخـاءاث البِئت ,دائسة الخسوُى واإلاخابِت ,بُاهاث غحر ميؼىزة ,بغداد.7338 ,

 .2وُعٍت املٍبي
مً زالٌ جدلُل زـائف هىُُت مُاه ؤهىاز حىىب الِساق (الحىٍصة الحماز
ً
ألاهىاز الىطوى) الجدوٌ ( )33وحد ؤن هىان جدهىزا لخىاؿها بظبب شحت اإلاُاه
في ألاهىاز وكد ازس في ازجفاَ كُم ألامالح اليلُت الرائبت وكُم الخىؿُلت الىهسبائُت
وازجفاَ كُم كلىٍت اإلاُاه وكد ؤوِىع جدهىز هىُُت مُاه ألاهىاز ُلى مُاه السي التي
ً
حظخسدم لألغساق السي الصزاعي ومً زم هىُُت ؤلاهخاج اإلاداؿُل الصزاُُت فلال ًُ
جإزحر ذلً ُلى خُاة ألاطمان وكابلُت اإلاُاه للؼسب .جـلح مُاه ؤهىاز حىىب الِساق
ً
وهبلا إلاُِاز مىٌمت ألاغرًت والصزاُت الدولُت ) (F.A.Oالري ٌِخمد  E-Cللمداؿُل
الصزاُُت التي جخدمل اإلالىخت الِالُت والىسُل والجذ والبرطُم مّ ػسون الاُخىاء
بالتربت حُدة ؤو مخىطوت الىفاذًت ,فلد وحد ؤنها مُــاه ذاث ملىخت ُالُت حظخِمل في
ً
جسب حُدة ؤو مخىطوت الىفاذًت وؤن ًىىن غظلها مىٌما إلاىّ جساهم ألامالح,
الجدوٌ( .)4وهي جخجاوش الحد اإلاظمىح به وفم مددداث مىٌمت الصحت
الِاإلاُت( )WHOلىىُُت اإلاُاه الـالحت للؼسب.
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حدوٌ ()33

مُِاز مىٌمت ألاغرًت والصزاُت الدولُت ( )F.A.Oلـالخُت اإلاُاه لالطخِماالث
الصزاُُت.
Ecدٌس ي

T.D.S

طُمجز/م

ملغم/لتر

ؤكل مً 0.75

500 – 0

1.5 – 0.75

1000–500

ؿالخُت اإلاُاه للسي

ؿالخُت اإلاُاه للصزاُت
ؿالحت لصزاُت مداؿُل

ؿالحت لجمُّ اإلاداؿُل

(الفاؿىلُا,
الباشالء,البرجلاٌ)

ؿالحت لسي اإلاداؿُل
التي جخدمل اإلالىخت
ؿالحت لسي اإلاداؿُل

 2000-1000 3.0 – 1.5اإلاخدملت للملىخت في الترب
ذاث الـسف الجُد
ؿالحت لسي بِم
7.5 –3.0

5000-2000

ؤهثر مً

ؤهثر مً

7.5

5000

اإلاداؿُل مّ الاُخىاء
بٌسوف التربت
غحر ؿالحت للسي

ؿالحت لصزاُت مداؿُل
اللمذ والؼِحر والسش والرزة
والوماهم والخلساواث
ؿالحت لصزاُت مداؿُل
الىسُل ,اللوً ,البىجس
ؿالحت لصزاُت مداؿُل
الىسُل ,الجذ ,البرطُم
-

اإلاـدز:
U.S. National Technical Advisory Committee, Report on Water Quality Criteria
Submitted to The Secretary of Interior, Washington DC, 1968, p.1.
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 -3انتىُع انبٍُنُجً

بن اإلاخغحراث البُئُت التي خدزذ ألهىاز حىىب الِساق ؤزسث بـىزة مباػسة ُلى
الحُاة الىباجُت والحُىاهُت وهي اخد ألاطباب لخظازة الخىىَ البُىلىجي في اإلاىولت
ً
مما ؤزس ُلى وكّ الوُىز اإلاهاحسة ,بذ ؤػازث اإلاظىخاث بلى جىاحد ( )58هىُا مً
ً
الوُىز ملازهت بـ ( )533هىُا مً ألاهىاَ الىادزة بمدة الظبُِيُاث مً اللسن اإلااض ي
والخلحري والحراف التي واهذ حِد ألاهىاز مدوت ؤطاطُت حظخسدمها مالًحن الوُىز
في زوىن هجسة الوُىز خُث جـل ؤُداد الوُىز اإلاهاحسة بلى الِساق ()33,67333
ً
واهذ جصود ألاطىاق اإلادلُت بـ (7هً) طىىٍا( .)76ولهرا حِد خسفت الـُد مً الحسف
اإلاىطمُت جسجبى ممازطتها بمدة جىاحد الوُىز ,وكد ؤدي اهسفاق مىاطِب اإلاُاه بلى
اهسفاق الخىىَ الىىعي لألطمان وباألزف جلً ألاهىاَ التي حِد ألاهىاز مالجئ لها
ً
لىكّ البُىق وخلاهت الـغاز ,بذ ًلدز ُدد ألاهىاَ ألاطمان ( )75هىُا مً ؤؿل
ً
ً
( )57هىُا وان مىحىدا مما ؤدي بلى اهسفاق بهخاحُت ألاطمان مً  54753هىا ُام
هً ُام  7333وجىاكـذ مظخىٍاث ؤلاهخاج بلى  8هغم/هىخاز
 3755بلى ٍ 73433
ً
طىىٍا بذ واهذ ؤهىاز حىىب الِساق مـدزا باليظبت لـ  %43مً ألاطمان
ً
ً
اإلاظتهلىت( ,)77وهفع الحاٌ ًىوبم ُلى الىباجاث اإلاائُت التي جلِب دوزا مهما في
اإلادافٌت ُلى البِئت اإلاائُت بةمدادها بالغراء وألاوهسجحن وهىنها مسابئ لبِم
هىَ مً الىباجاث اإلاائُت
ألاخُاء ,فلد ؤػازث ؤخدي الدزاطاث بلى جىاحد (ٍ )338
ً
اإلاِسوفت مً ؤؿل ( )5533هىُا مً الىباجاث اإلاائُت كبل الخجفُف فلال ًُ كُاَ
( ) 36مً الثدًاث والحؼساث ,وؤهسفم ُدد الجامىض مً  63333بلى  3333زؤض,
الجدوٌ (.)3
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حدوٌ ()37

ألاهىاَ الحُىاهُت في ؤهىاز حىىب الِساق لظىت (  )3755و()7336
اإلاجمىُت الحُىاهُت

ُدد ألاهىاَ
3755

7336

الىباجاث

5533

338

الوُىز

533

58

ألاطمان

53

33

البرمائُاث

33

ــــــ

الثدًاث

33

ـــــــ

الالفلازٍاث الدكُلت

578

ــــــ

الحؼساث

833

ــــــ

الجامىض

63333

3333

ـ ـ ـ ـ ـ لم ًدظنى للباخثحن الحـىٌ ُلى البُاهاث
ً
اإلاـدز :الباخثىن اُخمادا ُلى:
 -3واس ي والثر ,بدازة الخغُحر في ألاهىاز الخددي الىبحر الري ًىاحه الِساق ,جلسٍس ؿادز ًُ
فسٍم ألامم اإلاخددة للمُاه ,مـدز طابم ,ؾ.37
 -7ماحد ُبد الِصٍص بىاي ,هُىز مائُت مً ؤهىاز البـسة ,ملخف ؤبدار اإلااجمس الِلمي
الثاوي إلُادة جإهُل ؤهىاز حىىب الِساق ,مـدز طابم ,ؾ.76
 -5هه ًاطحن مهىدز الُِداوي ,الىباجاث اإلاائُت في ؤهىاز البـسة وحىىب الِساق ,ملخف
ؤبدار اإلااجمس الِلمي الثاوي إلُادة جإهُل ؤهىاز حىىب الِساق ,مـدز طابم ,ؾ.333

 -4املؤشراث االجتمبعٍت َاالقتصبدٌت.
ؤزسث البِئت اإلاخغحرة ألهىاز حىىب الِساق ُلى الحالت الاحخماُُت والاكخـادًت بذ
ًلدز طيان ألاهىاز خظب حِداد 3775بدىالي  833 -533ؤلف وظمت ٌِِؽ %73
منهم في ؤزاض ي زٍفُت ؤو ػبه زٍفُت جلم البـسة  %43منهم وخىالي  %53في مِظان
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و %3في ذي كاز وَِِؽ خىالي  %83منهم في هاخُت الجباٌؽ والحماز وؤهثر مً%37
في هاخُت اإلاجس الىبحر( .)53وحؼحر الخلدًساث ألاولُت لِام  7337ؤن ُددهم ال ًخجاوش
 333ؤلف وظمت وان اإلاىاهم السٍفُت حِان مً الحسمان بمظخىٍاث ؤُلى مً اإلادن
وان دزحت الحسمان مً الخدماث جـل في السٍف بلى  %36ملازهت بـ %35في اإلادن
وفم دلُل مظخىي اإلاِِؼت وان ُىدة الجفاف بلى ألاهىاز في الىـف الثاوي مً ُام
 7336جسن آزاز احخماُُت ُلى طيان ألاهىاز بذ حؼحر اإلااػساث الاحخماُُت بلى
ازجفاَ البوالت والطُما اإلاىطمُت وجسهص ًاهسة الفلس التي جـل بلى  %83مً
مجمىَ الفلس في الِساق هما بن مظخىي الالخداق بمظخىٍاث الخِلم لظيان ألاهىاز
حِد ألادوى ُلى مظخىي البلد وبساؿت ؤلاهار وان  %83مً اللسي ال جدخىي ُلى
مدازض ابخدائُت هما ؤًهسث جلازٍس زطمُت لىشازة التربُت ؤن ُدد اإلادازض الابخدائُت
في مىاهم ألاهىاز هى  845مدزطت ابخدائُت الجلابلها  333مدزطت زاهىٍت مما يهدد
غالبُت الخالمُر لترن الدزاطت وفي اإلاجاٌ الـحي فإهثر مً %73مً كسي ألاهىاز ال
ً
جلم مسهص صحُا وزلث اللسي حظخسدم مُاه النهس ؤو الهىز للؼسب وان %73مً
اللسي غحر مسجبى بؼبىت الىهسباء الىهىُت وان اإلاىاشٌ اإلاسجبوت بالؼبىت جدـل
ً
اكل مً  4طاُاث ههسباء ًىمُا(.)53
االستىتبجبث َانتُصٍبث
بجضح مً دزاطت الخغحراث الهُدزولىحُت ألهىاز حىىب الِساق مدي جإزسها بصح
اإلاُاه هدُجت الخغحراث اإلاىازُت والجفاف وجوىز اطدثمازاث دوٌ الحىق ,وٍمىً
ً
لصح اإلاُاه ؤن جازس طلبا ُلى مؼسوَ بخُاء ألاهىاز وحِسق مىاهم ألاهىاز للجفاف
مسة ؤزسي .خُث بلغذ اإلاظاخت اإلاغمىزة باإلاُاه لظىت  5753( 7337هم )7ملازهت
بالظبُِيُاث ( 6533هم )7وجدهىزث هىُُت مُاه ألاهىاز ,بذ بلغ مِدٌ الخىؿُل
الىهسبائي ( )8.5 , 5.4 ,5.7( )Ecدٌس ي طُمجز/م في ؤهىاز الحىٍصة والحماز والاهىاز
ً
الىطوى ُلى الخىالي ,وكد ؤوِىع جدهىز هىُُت مُاه ألاهىاز طلبا ُلى اطخسداماث
ً
اإلاُاه اإلاسخلفت ,بذ جـلح مُاه ؤهىاز حىىب الِساق وهبلا إلاُِاز مىٌمت ألاغرًت
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والصزاُت الدولُت ) (F.H.Oالري ٌِخمد  E-Cللمداؿُل الصزاُُت التي جخدمل اإلالىخت
الِالُت والىسُل والجذ والبرطُم مّ ػسون الاُخىاء بالتربت حُدة ؤو مخىطوت
الىفاذًت ,فلد وحد ؤنها مُــاه ذاث ملىخت ُالُت حظخِمل في جسب حُدة ؤو مخىطوت
ً
الىفاذًت وؤن ًىىن غظلها مىٌما إلاىّ جساهم ألامالح ,بذ بلغذ ألازاض ي اإلاخإزسة بالخملح
ً
والخغدق خىالي ( )434553هىخازا مً مجمىَ ألازاض ي الـالحت للصزاُت
ً
( )3557755هىخازا في البـسة ومِظان وذي كاز .وكد ؤزسث البِئت اإلاخغحرة ألهىاز
حىىب الِساق ُلى الحُاة الىباجُت والحُىاهُت وهي ؤخد ؤطباب زظازة الخىىَ
ً
البُىلىجي في اإلاىولت بذ حؼحر الخلدًساث الِلمُت بلى كُاَ ( )36هىُا مً الثدًاث
ً
والحؼساث واهسفاق ؤُداد الجامىض مً ( )63333بلى ( . )3333فلال ًُ
هً ُام 7333
اهسفاق بهخاحُت ألاطمان مً  54753هىا ُام 3755الى ٍ 73433
وجىاكـذ مظخىٍاث ؤلاهخاج بلى  8هغم /هىخاز طىىٍا بذ واهذ ؤهىاز حىىب الِساق
مـدزلـ %43مً ألاطمان اإلاظتهلىت في الِساق .وكد ؤزسث البِئت اإلاخغحرة ألهىاز حىىب
الِساق ُلى الحُاة الاحخماُُت والاكخـادًت وحؼحر الخلدًساث ألاولُت لِام  7337بن
ُددهم ال ًخجاوش  333ؤلف وظمت اخدر وان اإلاىاهم السٍفُت حِاوي مً الحسمان
بمظخىٍاث ؤُلى مً اإلادن وان دزحت الحسمان جـل في السٍف بلى  %36ملازهت %35
في اإلادن وفم دلُل مظخىي اإلاِِؼت.
وإلاىاحهت هره الخغُحراث وآزازها الظلبُت في الخىمُت والبِئت ألهىاز حىىب الِساق
البد مً اجساذ ؤلاحساءاث آلاجُت:
 -3كسوزة الىؿىٌ بلى اجفاكُت مّ دوٌ اإلاىبّ لنهسي دحلت والفساث وزافدهما (جسهُا
وطىزٍا وبًسان ) للظمت اإلاُاه وفم الاجفاكاث وألاُساف الدولُت بهرا الؼإن وللمان
الحـىٌ ُلى خـت مائُت الالشمت ألوِاغ الاهىاز ودًمىمتها مّ اإلادافٌت ُلى
هىُُتها مً التردي .
 -7جوبُم ؤطالُب ؤلادازة اإلاخياملت للمىازد اإلاخياملت للمىازد اإلاائُت وبالخيظُم مّ
حمُّ الجهاث اإلاظاولت ًُ الاطخسدام ألامثل إلاىازد اإلاُاه والحفاي ُليها ومنها
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مِالجت مُاه الـسف الـحي والـىاعي وُدم جـسٍفها في ألانهاز والاهىاز كبل
مِالجت ودزاطت بمياهُت بُادة اطخسدامها.
 -5مساُاة مددودًت اإلاىازد اإلاائُت في ُملُت وكّ الظُاطاث الصزاُُت اإلاظخلبلُت
باطخسدام بدائل جسػُد الاطتهالن هخىطُّ ججسبت جوبُم ؤطالُب السي الحدًثت

ً
والدصجُّ ُلى شزاُت اإلاداؿُل البدًلت ألاكل اطتهالوا للمُاه واإلالاومت للملىخت
والجفاف.

 -5اطخىماٌ زبى اإلاباشٌ السئِظُت باإلاـب الِام لخسلُف ألانهاز والاهىاز واللىىاث
مً الخلىر.
 -8دُم وجفُِل ؤوؼوت ؤلازػاد الصزاعي ووؼس جوبُم هخائج البدىر الصزاُُت بما فيها
مجاٌ اطخسداماث اإلاىازد اإلاائُت وألازاض ي والخىطّ في البرامج ؤلازػادًت لخىُُت
مظخسدمي اإلاُاه بإهمُت جسػُدها واطخسدامها ألامثل.
 -3الاطخمساز في ؿُاهت الظدود والخصاهاث وخل مؼاولها مً احل الدؼغُل ألامثل
للمىازد اإلاائُت وهرلً بوؼاء طدود حدًدة لخصن همُاث مً اإلاُاه في مىاهم مالئمت
مّ بُواء ؤطبلُت جىفُر ما جم اهجاش دزاطاث الجدوي له وجىفحر الخسـُـاث اإلاالُت.

 -4اإلادافٌت ُلى الخىىَ ألاخُائي ودزاطت ألاهىاَ الىادزة مً اليائىاث الحُت ومساكبت
ألاهىاَ الدزُلت التي حغصو البِئت اإلاائُت ألهىاز حىىب الِساق مثل اطمان البلوي
وهباث ُؼبت الىُل ومداز الصبسا وؤلافادة مً ججازب الدوٌ الىاجحت في هرا اإلاجاٌ.
 -5جامحن مظخىٍاث ملبىلت مً البنى الخدخُت وزدماث ؤلاطيان السٍفي والوسق
وههسبت السٍف وججهحز اللسي اإلاِدة للخوىٍس بسدماث حِلُمُت صحُت جسفيهُت وماء
ؿالح للؼسب.
 -6جامحن بىاء ميؼأث مسخلفت وكسوزٍت كمً مدافٌاث البـسة وذي كاز ومِظان
مثل الىىاًم وؤُماٌ جوهحر ألانهس اإلاىدزطت وهسق مساكبت وؿُاهت الظداد اإلادُوت
ً
باألهىاز بهدف بدامت اإلاىاهم اإلاغمىزة باإلاُاه وجىطُِها جبِا للمىكف اإلاائي ,بذ مً
ػإن ذلً خماًت الىٌام الاًىىلىجي والبُئي لألهىاز.
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