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يعد موضوع األمف المائي في البصرة مف الموضوعات اإلستراتيجية الحيوية الميمة التي تشغؿ اىتماـ

الباحثيف بمختمؼ اختصاصاتيـ والميتميف بالشؤوف المائية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

والسياسية ...الخ .وذلؾ نظ ارً لألىمية الكبيرة التي تحتميا مسألة المياه في البصرة التي تتصؼ بالمحدودية

والندرة .

وعند النظر إلى مصادر حياتنا اليومية في واقعنا اليوـ .نجد

إف مالييف البشر يعيشوف عمى

مصدريف طبعييف أساسييف ىما النفط والماء ,والنفط ثروة ناضبة ومع ذلؾ نفرد لو االىتماـ األكبر الف دخمنا

منو يفوؽ كؿ مصادر الدخؿ األخرى ,ولكف الماء ليس منو بقميؿ وىو مصدر االزدىار الدائـ لكنو لـ يزؿ في
أدنى قائمة أولوياتنا البصرية.

ونأمؿ مف الحكومة المحمية في البصرة أف تيتـ بمسألة األمف المائي ,ووضعو فػي المكانػة العميػا مػف

سػػمـ األولويػػات ,وأف يتصػػدر االىتمػػاـ بيػػذه القضػػية الحيويػػة المصػػيرية اىتمامػػات المحافظػػة ,ومػػف المواضػػيع
التػػي تحضػػى باىتمػػاـ كبيػػر وأف تعطػػي األولويػػة فػػي البحػػوث والدراسػػات االقتصػػادية ,والسػػيما بعػػد انخفػػاض

الحصص المائية المخصصة لمعراؽ مف جراء استغالؿ الدوؿ المجػاورة إلػى حصػة العػراؽ .إف البحػث فػي شػاف

األمف المائي ىو بحث في استمرار الوجود والتقدـ .

في مجاؿ العرض سوؼ يتركز البحث عمى دراسة الواقع االقتصادي لمموارد المائية في البصرة وحصػرىا

والبحث في إمكانية تنميتيا وتأمينيا مف النواحي االقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية .

أمػا فػي مجػاؿ الطمػى عمػى الميػاه فسػوؼ تعنػى الدارسػة بتحديػد حجػـ الطمػى وبنيتػو واحتمػاالت تغيػػره,

فضػالً عػػف ترشػػيد اسػػتعماالت الميػػاه وتػػاميف ذلػػؾ بتطػػوير ثقافػػة مائيػػة جماىيريػػة مناسػػبة  ,واجػراءات قانونيػػة

واقتصادية وادارية.

املصطهحاخ انرئيسيح نهثحث /المػوارد المائيػة -األزمػة المائيػة -العجػز المػائي -السياسػة المائيػة -

الفقر المائي.
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مقذمح introduction :

تعد مشكمة المياه إحدى أبرز مظاىر األزمة الحقيقية في البصرة وعالمة فشؿ السياسات االقتصادية

والتنموية والمائية فييا إذ كاف ليذه األزمة أسباباً طبيعية ال جداؿ فييا كالتحوؿ المشيود في المناخ بما

يحممو مف جفاؼ ونضوى في منسوى المياه المختزنة وتوالي السنوات العجاؼ وانتشار ظاىرة التصحر .وقد

بدأت ىذه األزمة بالستفحاؿ في وقت شيدت فيو معظـ محافظات العراؽ تزايداً سكانياً ميوالً وتوسعاً زراعياً
وصناعياً كبي ارً ضاعؼ مف حجـ المشكمة الخطيرة التي أصبحت تحتؿ موقعاً كبي ارً في التحديات الحقيقية التي
يواجييا العراؽ حالياً ومستقبالً دوف أف يظير اىتماـ بيا يوازييا أو خطط لمواجيتيا تكوف مناسبة أو فعالة

أو شاممة لكؿ أجزاء العراؽ .أي لحمايتو مف التيديد والضغوط.
مف ىنا ولدت فكرة ((األمف المائي)) التي لـ ِ
تنتو بعد .واألمف المائي اصطالح طرحتو المنظمات

والييئات الدولية وتبنتو الحكومات ليأتي مترافقاً مع مصطمحات أخرى كاألمف الوطني واألمف االستراتيجي

واألمف االجتماعي وغيرىا مف المصطمحات التي أريد بطرحيا التنبيو عمى ضرورة مواجية أخطار تيدد

المجتمع مف أجؿ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتخفيؼ مف آثارىا وازالة جميع األضرار الناجمة عنيا والمقصود

باألمف المائي ىو توفير الماء الالزـ لممجتمع مف مصادره الطبيعية وغير الطبيعية وضماف توزيع الماء وجعمو

في متناوؿ أعضاء المجتمع فضالً عف حماية ىذه المصادر مف خالؿ االتفاقات اإلقميمية والدولية وفي ظؿ
القانوف الدولي.

ومف ذلؾ يتضح إف عمى البصرة أف تعطي موضوع األمف المائي في البصرة األولوية القصوى عند

وضػع إستراتيجيتيا األمنيػة ,ويجى أف يكوف موضوع األمف المائي عمى رأس قائمة األولويات ,وذلؾ بسبى
قمة الموارد المائية التقميدية ,مما يستدعي العمؿ الجاد عمى المحافظة عمى ىذه الموارد ومحاولة تنميتػيا

وكذلؾ إيجاد موارد مائية جديدة.السيما إف معظـ منابع األنيار بيد دوؿ غير عربية مما ال يعطيػيا صفة
المورد اآلمف ,كما إف المياه الجوفية ,في أغمى مناطؽ المحافظة ,محدودة ومعظميا غيػر متجدد (ناضى)

لعدـ توفر موارد طبيعية متجددة كاألمطار تقوـ عمى تغذية ىذه المكامف وتزيد مف مواردىا .لذلؾ يجى أف
ينصى اىتماـ القائميف عمى إدارة الموارد المائية عمى المحافظة عمى موارد المياه وزيادة كمياتيا ,بؿ وتحسيف

نوعيتيا وعدىا مخزوناً استراتيجياً في مكامف آمنة.ألف وفرة المياه حجر الزاوية ألي تقدـ اقتصادي ؛ لذلؾ فاف
المحافظة عمييا وترشيد استعماليا أو البحث عف موارد جديدة يعد الركيزة األساسية لما نبتغيو مف تنمية

شاممة في مختمؼ المجاالت .السيما إف الماء في المناطؽ الجافة وشبو الجافة قيمة اقتصادية كبيرة ينبغي أف

تؤخذ بنظر العناية ويتـ تقديرىا بشكؿ كفوء لغرض تعزيز مجاالت استثمارىا ولتقدير القيمة االقتصادية لمماء.
بعد ىذه المقدمة سوؼ نميد لإلطار العاـ لممشكمة البحثية ومالمحيا العامة.

أىميح انثحث Research important:
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أىمية موضوع المياه محمياً ,بؿ ودولياً ,تكمف في الواقع في صػالتو المباشرة بجيود التنمية بوجو

عاـ ,وبصالتو الوثيقة بالقطاع الزراعي بوجو خاص ,ومف ثـ األمف الغذائي الذي يعد جزءا ال يتج أز مف األمف

المائي  ,حتى أف قسماً مف الباحثيف والمحمميف السياسييف يطمقوف عمى األلفية الثالثة بالحقبة المائية  ,بدالً
مف الحقبة النفطية التي اتصفت بيا السنوات السابقة .ويرجع ذلؾ إلى أف الموارد المائية وما ينجـ عنيا مف

.وبناء عمى أىمية البحث يأتي تحديد
مشكالت  ,تعد مف أبرز القضايا التي تواجو البصرة اآلف ومستقبالً
ً
مشكمتو:

مشكهح انثحث Research problem -:

تتمحور مشكمة المياه في محافظة البصرة حوؿ الجدلية القائمة بيف محدودية الموارد المائية وازدياد

الطمى عمى المياه وقد ضاعؼ مف ىذه المشكمة تمؾ الطريقة المتبعة إلدارة المياه مع الضغط السكاني المتزايد
عمى الموارد المحددة .فإذا أضفنا إلى ذلؾ المطامع اإلقميمية في العراؽ وحقيقة أف %67مف الموارد المائية

يمر بأر ٍ
اض غير عراقية اتضح لنا مدى حدة ىذه المشكمة التي يتعرض ليا األمف المائي في البصرة ,مع

اإلشارة إلى أف المياه تتضاءؿ بسرعة منذ فترة طويمة .ىذه ىي المشكمة االقتصادية التي اتخذت منيا الباحثة

موضوعاً لمدراسة.

لقد أصبح االىتماـ باألمف المائي يمثؿ أولوية في أجندة األمف الوطني لمعراؽ خالؿ السنوات القميمة

القادمة  ,وي شكؿ غياى خطة إستراتيجية لألمف المائي في محافظة البصرة المشكمة التي يسعى ىذا البحث الى

القاء الضوء عمييا  ,مف خالؿ تحديد األولويات في توزيع الموارد المائية ,وترشيد استثمارىا وحسف إدارتيا ,
وتطوير التقنيات واألساليى الحديثة في الري  ,ومعالجة التصحر  ,ومشروعات تكرير تحميو المياه  ,وكؿ
األمور المتصمة بقضية المياه في المحافظة التي ال تتـ إال مف خالؿ خطة إستراتيجية واعية .

فرضيح انثحث Research hypothesis-:

وعمى وفؽ مشكمة البحث يمكف صياغة فرضية البحث مف منطمؽ مفاده ,إف مستقبؿ البصرة المائي

يتأثر بدرجة كبيرة جداً إذا ما استمرت السياسات المائية لدوؿ المنبع بشكميا الحالي ,واف البصرة التي تحسف
استثمار الفرص المتاحة ليا بشكؿ رشيد أف لـ يكف أمثؿ  ,ىي التي ستنعـ بأمف مائي مستقر نسبياً  ,عمى

عكس إذا ما قامت بإضاعتيا واشغاؿ نفسيا بإنفاؽ غير منتج .

ىذف انثحثResearch objective-:

ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى واقع األمف المائي في البصرة مف خالؿ تحميؿ الواقع االقتصادي الراىف

لمثروة المائية في البصرة (عرض المياه ) و(الطمى عمى المياه) مف خالؿ تناوؿ مؤشرات األمف المائي في

المحافظة ,والتعرؼ عمى طرائؽ إدارتيا  ,ومف ثـ بمورة رؤى تساعد عمى تصور استراتيجي لمعالجتيا .واتخاذ
خطوات فاعمة لتنمية ىذه الموارد ,وترشيد استخداميا لمواجية العجز المائي والمحافظة عمى البيئة والموارد

ألجياؿ الحاضر والمستقبؿ.

حذًد انثحث  Search limits -:يشػمؿ البحػث محافظػة البصػرة كأحػد أكبػر المحافظػات بعػد العاصػمة
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بغداد في العراؽ  .ويشمؿ البحػث وضػع المػوارد المائيػة خػالؿ السػنوات األخيػرة .السػيما واف األمػف المػائي فػي
البصرة ,مف أىـ وأعقد المواضيع الرتباطو باألمف االقتصادي والسياسي والقومي لممحافظة.

انذراساخ انساتقح previous studies -:

ليس ىناؾ ( حسى اطالع الباحثة ) ما يمكف اإلشارة إليو عمى وجود دراسة اقتصادية متخصصة تناولت ىذا

الموضوع بالبحث والتحميؿ عف محافظة البصرة .

طريقح انثحث Find a way -:

مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة اعتمد البحث عمى مجموعة مف الطرائؽ والمناىج المناسبة والضػرورية إلتمامػو

عمى النحو اآلتي - :

 العمؿ المكتبي مف خالؿ جمع المعمومات المتعمقة بموضوع الدراسة مف المصػادر المختمفػة ( كتػى ومجػالتورسائؿ عممية وأبحاث منشورة وغير منشورة ) والنشرات اإلحصائية الرسمية المنشورة وغير المنشورة .

 -الزيارات الميدانية لتسجيؿ المعمومات الدقيقة .

 -وكذلؾ استخداـ المنيج التحميمي العممي والمنطقي في البحث مف أجػؿ تحميػؿ البيانػات والمعمومػات المتػوافرة

لموصوؿ إلى النتائج المطموبة.

منيج انثحث ًىيكهيرو Research methodology and structure-:

تـ اعتماد المنيج التحميمي المعتمد في الدراسات االقتصػادية ,إذ تػـ تحميػؿ البيانػات والمعطيػات الدقيقػة

عف كؿ جوانى المشكمة وآثارىا والتوصؿ إلى مقترحات لحميا أو مواجية تداعياتيا الخطيرة اقتصادياً واجتماعياً
وسياسػياً فػػي المسػػتقبميف المنظػور والبعيػػد وقػػد تضػػمف البحػث عمػػى مقدمػػة شػاممة ومبحثػػيف تناولنػػا فػػي األوؿ

الموارد المائية المتاحة في البصرة والعوامؿ المؤثرة فييا .أمػا المبحػث الثػاني انفػرد فػي الطمػى عمػى الميػاه فػي

البصرة ولمعالجة مشكمة المياه في البصرة وقد خرج البحث ببعض االستراتيجيات  ,فضالً عف الخالصة وقائمػة

بالمصادر.

ونظ ارً ألف الماء يعد مف أىـ أجزاء األمف المائي في البصرة ,فإف معرفة واقع الثػروة المائيػة ,مػف حيػث

مخزونيػا وامكانيػة تجػددىا ,وتنػوع مصػادرىا واسػتثمارىا وكيفيػة تحسػيف نوعيتيػا وضػماف توافرىػا بالقػدر الػػذي
يمبػػي حاجػػة االسػػتيالؾ البشػػري يعػػد المػػدخؿ الرئيسػػي لموقػػوؼ عمػػى الحجػػـ الحقيقػػي ألبعػػاد أزمػػة الميػػاه فػػي

البصرة.
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املثحث األًل  /انٌاقغ االقرصادي انراىن نهثرًج املائيح يف انثصرج (انؼرض املائي)

لقد حبا اهلل سبحانو وتعالى البصرة بموارد مائية عديدة ,ويمكف تقسيـ الموارد المائية المتاحة في البصرة إلى

موارد مائية طبيعية وموارد مائية غير طبيعية ,وفيما يأتي نعرض لكؿ مورد مف ىذه الموارد :

أًال:املٌارد املائيح انطثيؼيح(:انرقهيذيح)The Watery Resources:

البصرة مف المناطؽ قميمة الموارد المائية عمى الرغـ مف تعدد مصادر الموارد المائية الطبيعية والتي أىميا

األمطار واألنيار وباطف األرض.

-1انرساقط :ويتمثؿ باألمطار والثموج والبرد والندى  ,واالفادة منو محدود ويكوف بصورة غير مباشرة

()1

إذ بمغت كمية

األمطار في البصرة سنة  1961-1951نحو 17879ممـ,انخفضت خالؿ األعواـ  1981-1971نحو 14179ممـ

ومف ثـ انخفضت سنة  2007-1992إلى  12774ممـ ( ,)2والجدوؿ( )1يبيف كمية األمطار لمسنة المائية -2010

.2011

جدوؿ( )1األمطار لمسنة المائية 2011-2010
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المصدر :مديرية الموارد المائية في البصرة ,القسـ الفني ,بيانات غير منشورة.2012 ,

إف ظاىرة التذبذى المطري وانحراؼ كمياتو عف معدالتيا العامة ليست مفيومة تماماً وليس ليا سموؾ محدد

عمى المستوى العالمي .فقوى المناخ الحقيقية غير مفيومة تماماً وال يمكف ربط التغيرات والتذبذى في األمطار مع
التغيرات والتذبذى في درجات الحرارة فقط بؿ ىناؾ الكثير مف العناصر متغيرة مع الزمف

األمطار لسنوات الحقة في الجدوؿ (.)2

()3

 ,ويمكف التنبؤ بكميات

جدوؿ ( )2توقعات قيـ كميات األمطار في البصرة (2020-2011ممـ)
اُس٘خ
2000
2002
2006
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2020

ًٔ٤بد األٓطبز ِْٓ
026,32
026,20
026,02
022,30
022,22
022,00
020,32
020,20
020,02
020,30

المصدر :د .أحالـ عبد الجبار كاظـ ,االنحرافات السالبة والموجبة لدرجات الحرارة واألمطار عف معدالتيا العامة في
محطات الموصؿ وبغداد والبصرة ,مجمة آداى البصرة ,جامعة البصرة ,العدد  ,67السنة  ,2013ص.329

( )0ػدٗبٕ ػط٤خ ٓؾٔد ػِ ٢اُلساع, ٢إٗزبط اُدٝاعٖ ٝرجبٜ٘٣ب ك ٢اُؼسام ٝدٝزٛب ك ٢األٖٓ اُـرائ, ٢أؽسٝؽخ دًزٞزا٤ًِ, ٙخ ا٥داة
,عبٓؼخ ثـداد , 2002 ,ص.23
( )2د .ػِ ٢طبؽت ؽبُت  ,اُؼالهخ أٌُبٗ٤خ ث ٖ٤اُيظبئض أُ٘بخ٤خ ٝاُجشس٣خ ٓٝظبٛس اُزظؾس ٝرأص٤سارٜب ك ٢اُؼسامٓ ,غِخ ًِ٤خ
ا٥داة ,عبٓؼخ اُجظسح ,اُؼدد ُ 33س٘خ  ,2006ص.22
(Cotton W.R pielke Human Impacts on Weather and Climate second edition. Cambridge )6
University press, U K,2007.pp160—161.
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األمن املائٌ يف البصرة –دراسة اقتصادية لىاقع املًاه وآفاقها املستقبلًة
يتبيف مف الجدوؿ( )2إف األمطار في البصرة ستخفض مستقبالً ,ويتضح مف ذلؾ إف األمطار ال تشكؿ نسبو

ميمة  ,ومف ثـ فاف المصدريف الميميف المؤثريف في العممية الزراعية ىما المياه السطحية والجوفية وكاالتي :

:2انٌاقغ االقرصادي نألنيار(*) ضمن حمافظح انثصرج

تعد المياه السطحية االروائية في البصرة مف أىـ الموارد المائية وال يمكف مقارنتيا بالمياه األرضية أو

مياه األمطار  .ىي المياه التي تحمميا األنيار والتي معظميا مف خارج الوطف العربي كدجمة والفرات

()1

وتتعاظـ أىمية المياه السطحية في المناطؽ الجافة وشبو الجافة  ,ألنيا تستمـ أمطار قميمة ال يمكف االعتماد

عمييا في مجاؿ االستثمار الزراعي

()2

كما ىي الحاؿ في محافظة البصرة.وتمتع محافظة البصرة  ,بشبكة

واسعة مف طرؽ النقؿ المائية ,إذ توجد فييا )1496( ,نيرا" ,وجدوال ( )3موزعة عمى انيار رئيسة بنحو

 717ني ارً وبأطواؿ بمغت نحو  1282كـ (وانيار فرعية بعدد  779ني ارً ) وبأطواؿ تصؿ إلى  627كـ متصمة
اتصاال" مباشرا" بشط العرى مف جانبيو الشرقي والغربي ,والجدوؿ( )3يبيف عدد تمؾ األنيار بحسى أطواليا.

جدوؿ( )3أطواؿ األنيار في محافظة البصرة
األٜٗبز

اُط)ًْ (ٍٞ

ػددٛب(ٜٗس)

0232
303
األٜٗبز اُسئ٤سخ
323
333
األٜٗبز اُلسػ٤خ
0303
0233
أُغٔٞع
المصدر :مف عمؿ الباحثة استناداً إلى مديرية الموارد المائية في البصرة  ,قسـ األشراؼ.2014,

يمكف استعراض ىذه األنيار وفقاً ألىميتيا مف حيث إيراداتيا المائية وحجـ تأثيرىا في رفد شط العرى -:

أ -نير دجمو ( :الجزء الممتد مف القرنة إلى كرمة عمي) يبمغ طولو مف حدود محافظة ميساف حتى دخولو
محافظة البصرة مف جية الشماؿ إلى ممتقاه مع نير الفرات في القرنة  47كـ جدوؿ ( , )4ويتفرع مف جانبي

نير دجمة العديد مف األنير التي يبمغ عددىا  24ني ارً ومجموع أطواليا حوالي  69 , 500كـ  .وتشير

بيانات الجدوؿ ( )4الى إف أعمى تصريؼ لنير دجمة يبمغ حوالي (  )1185ـ/ثا بينما أوطئ تصريؼ يبمغ

حوالي (  )55ـ/3ثا

جدوؿ ( )4الموارد المائية في المحافظة
اسْ اُٜ٘س
ٜٗس دعِخ
ٜٗس اُلساد
ٜٗس اُؼص
ٜٗس اُس٣ٞت
شؾ اُؼسة

ؽ ُٚٞػٖٔ
أُؾبكظخ
23
22
62
23
32

ؽ ُٚٞػٖٔ
عٜٔٞز٣خ اُؼسام
0230
0002

أػِ ٠رظس٣ق ّ6
 /صب
0032,633
0033,300

أٝؽأ رظس٣ق
ّ/ 6صب
22
000

030

636,632
2326,000

22,633
223,62

أهظ٠
ٓ٘سٞة ّ
6,63
6,63
6,66
6,02
2,23

أٝؽأ ٓ٘سٞة
ّ
طلس
0,22
0,30
0,030,20-

المصدر  :نظـ الجدوؿ اعتماداً عمى مديرية الموارد المائية في البصرة ,بيانات غير منشورة.2012,
(*) ٣ؼسف اُٜ٘س ػِ ٠أٗ ٚعسْ ٖٓ أُبء أُزدكن ك ٢ارغبٓ ٙؼٝ ٖ٤ثسسػخ ٓؼ٘٤خ رؼزٔد ػِٛ ٠ر ٙاُسسػخ ػِ ٠دزعخ اٗؾدازٓٝ ٙسبؽخ
ٓوطؼ ٚاُؼسػ ٢اُر ٌٕٞ٣ ١ػٔٞد ١ػِ ٠ارغب ٙاُزدكن ٘٣ :ظسٝ :شازح أُٞازد أُبئ٤خ ,أ٤ٔٛخ إسزسار٤غ٤خ األٖٓ أُبئ ٢ك ٢اُجظسح
ُ ٔٞاعٜخ اُزؾد٣بد أُسزوجِ٤خ ,ػطبء اُساكد ٖ٣اُؼدد ً ,33بٗ ٕٞاُضبٗ, 2006 , ٢ص.006
( )0دٓ .ؾٔٞد شٗجٞػ , ٚاألٖٓ أُبئ ٢اُؼسثٓ , ٢غِخ دٓشن ُِؼِ ّٞاالهزظبد٣خ ٝاُوبٗ٤ٗٞخ  ,أُغِد  ,26اُؼدد األ, 2003 , ٍٝص
ص.030- 033
()2د.ش٣بد خِ َ٤اُؾغبش ,األٖٓ أُبئ ٢اُـرائ ٢اُؼسث (,٢ث٤سٝد ,داز اُٜ٘ؼخ اُؼسث٤خ ,)2003 ,ص.30-30
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األمن املائٌ يف البصرة –دراسة اقتصادية لىاقع املًاه وآفاقها املستقبلًة
إذ انخفض تصريؼ نير دجمة والفرات القرنة إلى  174و 075مقارنة بفترة السبعينيات مف القرف الماضي
 1730و 1737ونتج عف انخفاض التصريؼ انخفاض منسوى المياه في القرنة حالياً  0746مقارنة بفترة
السبعينيات مف القرف الماضي  1730ـ وبمغ أعمى منسوى في شير شباط  0755وأوطئ منسوى في شير

تشريف األوؿ  0738ـ مقارنة بفترة السبعينيات مف القرف الماضي إذ بمغ أعمى منسوى في شير مايس

 1797ـ وأوطئ منسوى في شير تشريف األوؿ 0746ـ جدوؿ ()5

جدوؿ( )5مناسيى المياه لنير دجمة عند القرنة ( 2010-2009 -1978-1977ـ)
اُس٘خ

رشسٖ٣
األٍٝ

رشس ٖ٣اُضبٗ٢

ًبٕٗٞ
األٍٝ

ًبٕٗٞ
اُضبٗ٢

شجبؽ

آذاز

ٓب٣س

رشسٖ٣
األٍٝ

رشس ٖ٣اُضبٗ٢

ًبٕٗٞ
األٍٝ

شجبؽ

آذاز

0333-0333

0,23

0,33

0,6

0,2

0,3

2000-2003

0,63

0,20

0,22

0,23

0,22

0,3
2
0,2
0

0,33

0,23

0,23

0,0

0,26

0,60

-

0,20

0,23

0,22

0,22

0,23

المصدر :نظـ الجدوؿ باالعتماد عمى:

 -د.داود جاسـ الربيعي  ,الموارد المائية السطحية في محافظة البصرة ,مجمة الخميج العربي  ,المجمد  22العدد 21

البصرة  ,1990 ,ص 150

 -وزارة الموارد المائية  ,البيئة العامة لمدراسات والتصاميـ اليندسية,المركز الوطني إلدارة الموارد المائية ,سجالت

تصريؼ األنيار  ,بيانات غير منشورة .2010-2009

ومف المعتقد إف نير دجمة يحمؿ مياىا أكثر أو أنو أقؿ عرضة لمنضوى إال أنو سيتأثر كنير الفرات تأث ارً كبي ارً
بتطوير جميع مشاريع الري المقترحة في أعالي نير دجمة وقد تؤدي مشاريع الري إلى انخفاض التدفقات

المائية بشكؿ حاد في شط العرى (.)1

ى ػ نيػر الفػرات  :نيػر الفػرات (بػالمجريف الشػمالي والجنػوبي) يػدخؿ نيػر الفػرات المحافظػة مػف جيػة الشػماؿ
الغربي  ,يبمغ طولو ( )42كـ جدوؿ( ,)4ويتفرع منو العديد مف األنير والجداوؿ الفرعية ضػمف قضػائي القرنػة

والمدينػػة  ,يبمػػغ عػػددىا ( )121نيػ ارً  ,يتركػػز عمييػػا ( )38مركػ ازً اسػػتيطانياً تتخػػذ نمطػاً خطيػاً ومتجمعػاً نتيجػػة

لتوفر المورد المائي والترى الخصبة .ونتج عػف انخفػاض التصػريؼ انخفػاض معػدؿ منسػوى الميػاه فػي القرنػة

حاليػػػاً  0742ـ مقارنػػػة بفتػػػرة السػػػبعينيات مػػػف القػػػرف الماضػػػي  ,إذ بمػػػغ أعمػػػى منسػػػوى فػػػي شػػػير تشػػػريف
الثاني 0775ـ و أوطأ منسوى في آذار  0736جدوؿ ()6

اُس٘خ
-0333
0333
-2003
2000

جدوؿ( )6مناسيى المياه لنير الفرات عند القرنة لمسنوات ( )2010-2009()1978-1977

(ـ)

ٗ٤سبٕ

رشسٖ٣
األٍٝ
0,36

رشسٖ٣
اُضبٗ٢
0,30

ًبٕٗٞ
األٍٝ
0,32

0,20

0,32

0,63

شجبؽ

آذاز

رشسٖ٣
األٍٝ
0,23

رشسٖ٣
اُضبٗ٢
0,63

ًبٕٗٞ
األٍٝ
0,30

ًبٕٗٞ
اُضبٗ٢
0,32

0,23

0,22

0,33

0,63

-

0,23

0,20

0,23

0,20

0,23

ًبٕٗٞ
اُضبٗ٢
0,22

شجبؽ

آذاز

0,20

0,63

0,20

0,62

0,22

( )0ػجةةد اُؼص٣ةةص شةةؾبدح أُ٘ظٞز,أُسةةبُخ أُبئ٤ةةخ كةة ٢اُس٤بسةةخ اُسةةٞز٣خ رغةةب ٙرسً٤ةةب ,اُطجؼةةخ األُٝةةُ( , ٠ج٘ةةبٕٓ ,سًةةص دزاسةةبد اُٞؽةةدح
اُؼسث٤خ  ,)2000 ,ص003
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األمن املائٌ يف البصرة –دراسة اقتصادية لىاقع املًاه وآفاقها املستقبلًة
المصػػدر -:د .داود جاسػػـ الربيعػػي  ,الم ػوارد المائيػػة السػػطحية فػػي محافظػػة البصػػرة ,مجمػػة الخمػػيج العربػػي ,المجمػػد  22العػػدد 21
البصػػػرة ,1990 ,ص  , 150ووزارة المػػػوارد المائيػػػة ,البيئػػػة العامػػػة لمدراسػػػات والتصػػػاميـ اليندسػػػية,المركز الػػػوطني إلدارة المػػػوارد
المائية ,سجالت تصريؼ األنيار ,بيانات غير منشورة .2010-2009
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األمن املائٌ يف البصرة –دراسة اقتصادية لىاقع املًاه وآفاقها املستقبلًة
وتجدر اإلشػارة إلػى إف اإليػراد المػائي لدجمػة والفػرات بمػغ بػيف (  )6478-2875مميػار ـ 3خػالؿ المػدة
الواقعة بيف  2008-2000فػي حػيف كػاف إيرادىمػا السػنوي يتػراوح بػيف (  82732-47779مميػار ـ ) 3فػي
()2

المدة بيف ()2000- 1980

رافؽ انخفاض اإليراد وصرؼ المياه البػزؿ والمخمفػات البشػرية لمنيػر واالىػوار

تػػدني مسػػتمر فػػي نوعيػػة الميػػاه خاصػػة جنػػوى الع ػراؽ  ,إذ بمػػغ معػػدؿ المموحػػة  1979-1967فػػي القرنػػة

0765و 272ديسمنز/ـ عمى التوالي ازداد حالياً في القرنة إلى 1777و 375ديسػمنز/ـ عمػى التػوالي
(*)

تصنؼ مياه دجمة والفرات في القرنة حالياً  C4مف الصنؼ الرابع العػالي المموحػة طبقػاً لمعيػار
(**)

السبعينيات مف القرف الماضي إذ كانت تصنؼ مف الصنؼ األوؿ الجيد

.

()3

ولػذلؾ

مقارنػة بفتػرة

أما عف مدى صالحية النيريف لألغراض البيئية فقد اعتمد عمى المحددات العراقية لمبيئة المائيػة وثبػت

إف ميػػاه نيػػري دجمػػة والف ػرات فػػي القرنػػة غيػػر صػػالحة لألغ ػراض البيئية.خالصػػة القػػوؿ إف اإلي ػرادات المائيػػة
الحالية لنيري دجمة والفرات أقؿ بكثير مف معدالتيا الطبيعية مقارنة بالسنوات السابقة.

ث-شط العرى  :يعد شط العرى المورد الرئيس وال شرياف الحيوي والمغذي الرئيس لممحافظة ,يبمغ طوؿ نير
شط العرى مف القرنة حتى مصبو في رأس الخميج العربي حوالي  195كيمومت ارً جدوؿ( )4يتكوف شط العرى

مف ممتقى دجمة وال فرات في القرنة  ,ولو رافداف ىما نير الكاروف ونير الكرخة ( مف خالؿ ىور الحويزة )
وكالىما ينبعاف مف إيراف وتتفرع مف ضفتو اليمنى كثي ارً مف الجداوؿ واألنيار الميمة مثؿ الخورة والسراجي

ومييجراف وحمداف وأبو الخصيى وغيرىا  ,فضالً عف رافد الكاروف الذي ينحدر مف األراضي اإليرانية ويصى

فيو مف ضفتو اليسرى عند مدينة خرمشير (المحمرة) .ويصؿ معدؿ تصريفو عند القرنة نحو 134ـ/3الثانية

بينما معدالت تصريؼ مياه شط العرى عند الفاو بدخوؿ نير الكاروف يبمغ  458ـ /3الثانية كما بيف ذلؾ

الجدوؿ (. )7

(*)

جدوؿ( )7معدالت تصريؼ المياه السطحية لشط العرى
شط العرى

ـ / 3الثانية

تعدؿ كـ / 3السنة

شط العرى ( القرنة )

134

4723

شط العرى ( الفاو ) بدخوؿ نير الكاروف

458

1475

المجموع

592

18728

المصدر :مديرية الزراعة في البصرة  ,قسـ المتابعة والتخطيط  ,البصرة .2012

( )2د .ػِ ٢طبؽت ؽبُت ٓ,ظدز ٓرًٞز سبثوبً,ص.23
(ٝ )6شازح اُج٤ئخ ٓ ,د٣س٣خ ث٤ئخ اُجظسح  ,هسْ اُزِٞس اُج٤ئ , ٢اُزساً٤ص اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ الٜٗبز اُجظسح  ,ث٤بٗبد ؿ٤س ٓ٘شٞزح
2000
(*)U.S.M.T
(**)ُٝزوٓ ْ٤٤د ٟطالؽ٤خ أُ٤بُ ٙالسزيدآبد أُدٗ٤خ كود اػزٔد ٓؼ٤بز ٓ٘ظٔخ اُظؾخ اُؼبُٔ٤خ W.H.Oك0330 ٢
(*) ٓزس ٌٓؼت /اُضبٗ٤خ (ّ /6صبٗ٤خ ) ٣ؼبدٍ ( ٓ ٕٞ٤ِٓ )60,23زس ٌٓؼت  /اُس٘خ ٣ٝ ,ؼبدٍ ٤ِٓ 0,06023بز ٓزس ٌٓؼت /
اُس٘خ ( أٓ ِٞ٤ً 0,06023 ١زس ٌٓؼت  /اُس٘خ – ًْ / 6اُس٘خ ) ٤ِٓ -بز ٓزس ٌٓؼت  /اُس٘خ ( ًْ / 6اُس٘خ ) ٣ؼبدٍ
ٓ 60,33زس ٌٓؼت (ّ / )6اُضبٗ٤خ.
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إف األنير المشتركة الحدودية مع إيراف تبمغ (  )24ني ارً أىميا الزاى الصغير ونير سيرواف ونير الوند (أحد

روافد نير ديالى)  ,وأنير الطيى والدويريج ونير الكرخة ونير كاروف  ,وقامت إيراف وتقوـ حالياً بأعماؿ
مختمفة منيا إنشاء سدود ومشاريع أروائية وكذلؾ تحويؿ مجرى بعض منيا.)1(.

ح -ىر العشار ىو أحد ا ألنيار األربعة الرئيسية في البصرة وسمي بيذا االسـ نسبة إلى موقع تفرعو مف شط

العرى واختراقو لمنطقة العشار  ,ويقسـ نير العشار منطقة العشار إلى نصفيف لقد كانت تستخدـ مياىو في

الخمسينيات مف القرف الماضي لمشرى إال إف زيادة التعداد السكاني ,وايصاؿ شبكة الصرؼ الصحي إليو
()2

لتصريؼ مياىيا فيو أدى إلى تموثو

خ -شط البصرة  :يمتد إلى الغرى مف شط العرى ويبدأ مف (قرية حرير) ويتصؿ بنير كرمػة عمػي شػماالً حتػى
()1

ينتيػػي بمسػػطح (خػػور الزبيػػر ) ويبمػػغ طولػػو  90كػػـ

وتصػػرؼ عبػػره ميػػاه ىػػور الحمػػار إلػػى الخمػػيج العربػػي

مباشرة.

 -3املشاريغ االرًائيح احلذيثح يف احملافظح:

أنشئت عدد مف المشاريع بعد عاـ  1991أىميا كاآلتي :

أ ػ نير العز  :أنشا مشروع نير العز عاـ  1993الذي يمتد عمى الجانى الغربي لنير دجمة  ,يبمغ طولو

( 32كـ) جدوؿ( )4تقع ارضي غرى العز عمى الجانى األيمف لنير العز وتمتد ضمف الحدود اإلدارية لقضائي
القرنة والمدينة وىي أراضي مجففة تقع ضمف حقؿ غرى القرنة النفطي وفيما يأتي وصؼ المشروع

()0كؤاد هبسْ األٓ٤س ,أُٞاشٗخ أُبئ٤خ ك ٢اُؼسام ٝأشٓخ أُ٤ب ٙك ٢اُؼبُْ (ثـداد,داز اُـد . )2000 ,ص.036
(ٝ )2شازح اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٢اُجؾش اُؼِٔ,٢عبٓؼخ اُجظسح ٞٓ ,سٞػخ طٞز اُجظسح -اٜٗبز اُجظسح,اُغصء األ(ٍٝاُجظسح ,
اُـد٣س ُِ٘شس,)2006,ص.33
( )0د.ؽسٖ خِ َ٤ؽسٖ أُؾٔٞد ٝآخس٤ٛ ,ٕٝدزُٞٝع٤خ األٜٗبز أُـر٣خ ُشؾ اُؼسة ٓ,غِخ آداة اُجظسح  ,اُؼدد ,33س٘خ
,2006ص.223
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شكؿ ()1

مشاريع قناة غرى العز (ضمف قضاء القرنة )

طبيعة االستصالح
مزوي

المسادة الكلية
للمشزوع(00333دونم)
المعىمات الفنية عن المشزوع

الفزعية/عددها 7
الزئيسة

المىسعة/طىلها 12
مساقي دقلية

نىاظم رئيسية عددها 7/

-1

معابز أنبىبية عددها 9/

منشأتيا
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وفي أدناه وصؼ لمشروع قناة غرى العز في قضاء المدينة وكما يمي:

شكؿ  2مشروع قناة غرى العز في قضاء المدينة
نىاظم رئيسة عددها 7

نىاظم رئيسة عددها 7

نىاظم رئيسة عددها 7

الفزعية
عددها 0/

الزئيسة
/عددها 2

مساقي دقلية

المىسعة

المسادة الكلية للمشزوع
ضمن المذافظة (دونم)
230333

طبيعة االستصالح جشئي

المسادة الكلية للمشزوع (دونم)
01333

طبيعة االستصالح
شبه مستصلخ
المصدر  :مف عمؿ الباحثة استنادا لبيانات مركز انعاش االىوار في البصرة

ى ػ نير المصى العاـ  :يخترؽ ىذا النير المحافظة في أجزائيا الغربية وقد أنجز عاـ  1992ويميؿ القسـ

الجنوبي مف مسار المصى فيحد مسار غرى نير الفرات حتى يمتقي بشط البصرة جنوى قرية حرير بأربعة

كيمومترات  ,ويبمغ طولو ( 275كـ) ويبمغ طوؿ النير ليذا القسـ الذي يخترؽ المحافظة ( 210كـ) ويقوـ
ىذا النير بالسيطرة عمى مياه البزؿ وصرفيا إلى الخميج العربي بعيداً عف األنيار واالىوار.

 -4مشرًع املاحلح االرًائي

يقع ا لمشروع عمى الجانى األيمف مف نير الفرات لممنطقة الممتدة بيف الحدود اإلدارية لمحافظة ذي

قار حتى سداد  712في قضاء المدينة وىو جزء مف أراضي االىوار المجففة .
-5مشرًع انشايف االرًائي

يقع المشروع ضمف الحدود اإلدارية لناحيتي الدير واليارثة ويمتد مف نير الغميج شماالً إلى منطقة

حمياف في ناحية اليارثة وىو مف أراضي االىوار يتـ أرواء أراضي المشروع مف شط العرى عبر نيري الشافي

والغميج ومف كرمة عمي عبر نير حمياف وىو مشروع شبو مستصمح.
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شكؿ( )3مشروع الشافي االروائي
شبكة الري

الفزعية  /عددها 12
مجمىع أطىالها  90كم

رئيسة  /شافي 1
بطىل  10كم

نىاظم
رئيسة
عددها
0/

نىاظم
فزعية
عدد1/

نىاظم
مىسعة
عدد/
12

دقلية عددها  021مجمىع
أطىالها  001كم

مىسعة

نىاظم
قاطعة
عدد/
1

نىاظم
مغذية
عدد
021/

معارب
فزعية
عدد2/

جسز
سيارات
عدد0/

معابز
أنبىبية
/عدد
1

المصدر  :مف عمؿ الباحثة استناداً لبيانات مركز إنعاش االىوار,في البصرة.

فضال" عف ذلؾ ىناؾ مجموعة مف األنيػر الصػغيرة  ,مثػؿ ( :نيػر الخنػدؽ و ألسػراجي والحػوزة والربػاط

والداكير واألبمو وشتوي وأبو سالؿ وصبخة العرى وأبو فموس وبويى وسيحاف ...الخ)  .وكػاف مػف الممكػف أف
تكوف ليذه األنيار ,أىمية اقتصادية كبيرة ,السيما في مجاالت متعػددة (الزراعػة وصػيد األسػماؾ ,فضػال" عػف
أىميتيا السياحية والمالحية) ,فيما لو أعتني بتنظيفيا بشكؿ دوري مستمر(.)1

-6املسطحاخ املائيح (األىٌار) ًاملسرنقؼاخ

تعد األىوار مسطحات مائية كبيرة ,تقع في جنوى العراؽ وتشغؿ مساحة تقدر بحوالي  3072كـ,2
()2

ونسبة االىوار مف مساحة المحافظة 1776 %

وتقع ضمف ثالث محافظات ىي (البصرة و ميساف وذي
()3

قار) وتحتوي محافظة البصرة عمى مجموعة مف المسطحات المائية الميمة وىي

:ىور الحمار

 -2ىور الحويزة  -3األىوار الوسطى-اىوار القرنة (صميؿ وزجري ,والشافي ) .مما سبؽ يمكف القوؿ إف
النظاـ المائي في البصرة تعرض إلى خمؿ كبير خاصة في السنيف األخيرة نتيجة لتقميؿ كمية الوارد مف مياه

دجمة والفرات مف منابعيا في تركيا إلنشاء سد (كيباف) ومجموعة سدود (اتاتورؾ)  ,فضالً عف المشاريع
السورية في سد (الطبقة) مما أدى إلى ىبوط مستوى المياه كثيراً إذ لـ تحترـ تركيا و سوريا القانوف الدولي.

( )0س٤ٗٞب آزشزٝ ٢ٗٝازرـبٕ ,رؾِ ٝ َ٤رو ْ٤٤إسزسار٤غ٤خ اُز٘ٔ٤خ اُٞؽ٘٤ــخ كـ ٢اُؼـــسام ُِٔدح ٓ 2003-2002ــغ إشبزح خبطـخ
ُسزسار٤غ٤ـخ اُز٘ٔ٤ـخ أُؾِ٤ــخ ُٔؾبكظــخ اُجظـسح زسبُخ ٓبعسز٤س ًِ٤خ اإلدازح ٝاالهزظبد  /عبٓؼخ اُجظسح,2003ص003-020
(ٝ )2كبء إسٔبػ َ٤سؼد  ,اُزؾِ َ٤اُغـساكُِ ٢يدٓبد اُظؾ٤خ ك ٢اٞٛاز ع٘ٞة اُؼسام  ,زسبُخ ٓبعسز٤س ٤ًِ ,خ اُزسث٤خ ,اُغبٓؼخ
أُسز٘ظس٣خ  ,2003 ,ص23
(ٝ )6زهخ ػَٔ ٓد٣س٣خ شزاػخ اُجظسح ,إػبدح رأ َ٤ٛاألٞٛاز ك ٢ع٘ٞة اُؼسام ,هسْ األٞٛاز ( ,ث٤بٗبد ؿ٤س ٓ٘شةٞزح ,اُجظةسح )2003,
 ,ص .2
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:7املياه األرضيح(اجلٌفيح) (Ground Water)-:

إف المياه الجوفية تشكؿ نسبة  %97مف نسبة المياه وتنتشر في جميع أنحاء العالـ ما عدا بعض

المناطؽ القطبية الثمجية.وخالؿ  50سنة مضت ,ازداد اعتماد األنظمة االجتماعية و االقتصادية و البيئية
()1

عمييا و أصبح ىذا المورد تحت تيديد النضوى والتموث

وتشكؿ المياه الجوفية في الوقت الراىف نسبة

ضئيمة ,مف حيث استخداميا ,واستعماليا المحدود ,و يكاد ينحصر في األغراض المنزلية و الري و التنقيى
عف البتروؿ و لبعض الصناعات المحدودة

()2

تعتمد نوعية المياه الجوفية عمى مجموع األمالح المذابة

) (TDSومجموع األيونات الموجبة والسالبة التي تحدد استخداميا لألغراض المختمفة .يمكف تعييف مجموع

األمالح المذابة لنماذج المياه الجوفية وبصورة سريعة عف طريؽ قياس التوصيمية الكيربائية ) (ECحيث

تزداد التوصيمية الكيربائية مع زيادة المموحة( ,)3إف مصادر ىذا األيوف في المياه الجوفية عديدة أىميا مف

األسمدة الكيمياوية وبقايا النبات والمحاصيؿ الزراعية كذلؾ ينتج أيوف النترات مف مياه الفضالت والمخمفات
()4

الصناعية .إف عدـ وجود تغذية مستمرة لممياه الجوفية ىو السبى في تجمع وازدياد تراكيز النترات فييا

وعند مقارنة تراكيز األيونات الموجبة والسالبة والمموحة الكمية لنماذج مياه آبار منطقة الدراسة مع المواصفات
()5

العالمية

نجد أف المياه الجوفية ألبار منطقة الدراسة معظميا غير صالحة لشرى اإلنساف الرتفاع تراكيز

ايوناتيا الموجبة والسالبة وارتفاع المموحة الكمية فييا ولكف البعض منيا يستخدـ لمشرى.

وقد تـ حفر عدد كبير مف اآلبار في البصرة حتى وصؿ عددىا إلى  2700بئر في عاـ  ,2013في المنطقة

الممتدة عمى الحدود ,ألغراض الدراسة والتحميؿ والتخطيط المستقبمي ,وتـ تركيى أجيزة متطورة عمى ىذه

اآلبار لغرض رصد معدالت المياه واتجاىيا وىي أكبر حممة شيدتيا محافظة البصرة بحسى اإلحصائيات العراقية.

جدوؿ( )8أعداد اآلبار المحفورة في محافظة البصرة عاـ 2013
السنة

2013

عدد اآلبار العاممة في البصرة

 2700بئر

عدد اآلبار التراكمية في محافظة البصرة

 6500-6000بئر

المصدر  :إليياه العامة لممياه الجوفية في البصرة ,شعبة المعمومات الجيولوجية  ,وحدة الجيولوجيا والحفر .2014,

(Jacob J. Burke, Marcus Moench, " Ground water and society: resources; tension and )0
opportunities ", UN publication, sales No. E99, 2000, P.1070
()2ؽست رود٣ساد االسٌٞا ,ثِـذ ٗسجخ االػزٔبد ػِ ٠أُ٤ب ٙاُغٞك٤خ  .% 6,0االسٌٞا ,إدازح ػسع أُٞازد أُبئ٤خ ,أٝزام
اسٌٞا اُزؾؼ٤س٣خ ُٔؤرٔس اُؤخ اُؼبُُِٔ ٢ز٘ٔ٤خ أُسزدآخ,عٛٞبٗجسؽ 23 ,آة 2 -أ ,2002 ,ٍِٞ٣ص.2
(Mays, Larry. W: Water Resources Handbook .The McGraw- Hill Com. Inc ,New York, )6
(1996),875P.
(Chilton, P.J., Lawrence, A.R., & Stuart, M.E: The impact of tropical agriculture on )2
groundwater quality, groundwater quality ed., By H. Nash &G. J. H. Mc Call, ., (1994) PP.113122.
(WHO: Guide Lines for Drinking Water Quality, World Health Organization, second )2
edition,Vol.2,Geneva, (1996),951P.
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يبيف الجدوؿ المػذكور اعػاله إجمػالي عػدد اآلبػار الزراعيػة التراكميػة فػي البصػرة لسػنة  2013والبالغػة
 6000بئر ,وأخيػ ارً تشػير قواعػد بػرليف التػي اعتمػدىا جمعيػة القػانوف الػدولي( )ILAفػي مػؤتمر بػرليف لقػانوف
موارد المياه عاـ  ,2004إلى االستخداـ المترابط في المادة ( )5والتي نصت عمى( :يجى عمى الدوؿ أف تبػذؿ

جيوداً أفضؿ في إدارة المياه السطحية والجوفية وبقية مػوارد الميػاه بأسػموى موحػد وشػامؿ)(,)1إال إف الخبػراء,

حذروا مف استمرار حفر اآلبار خشية التأثير في المياه الجوفية ,والتػي تعػد مػف النػوع االحفػوري ممػا قػد يػؤدي
إلػػى مخػػاطر بيئيػػة سػػمبية .الف الزيػػادة السػػكانية المتوقعػػة ,سػػتؤدي إلػػى انخفػػاض نصػػيى الفػػرد إلػػى اقػػؿ مػػف

 1000ـ 3سنوياً مما يستوجى الحفاظ عمى حد معقوؿ مف الموارد المائية المتوفرة (.)2

ثانيا -مٌارد املياه غري انرقهيذيح :يقصد بالموارد المائية غير التقميدية ثالثة أنواع مف الموارد ىي
-1تحميو مياه البحر والمياه الجوفية ذات نسبة المموحة العالية.
تحميو المياه

(*)

esalination
()3

لالستخداـ وذلؾ عبر عدة طرائؽ

ىي تحويؿ المياه المالحة إلى مياه نقية مف األمالح صالحة

ومف الواضح إف اقتصاديات تحميو المياه تبدو غير مجدية لحؿ مشاكؿ

الري والزراعة إذ تقدر تكمفة إنتاج المتر المكعى الواحد ى  1دوالر وىو ما يوازي  4-3مرات الكمفة مف

المصادر التقميدية

()4

توجد في محافظة البصرة ( )230وحدة ماء مجمعة بطاقات مختمفة ومتعددة المناشئ وكذلؾ يوجد

( )13مشروعاً مركزياً منتشر في عموـ المحافظة ,معظميا مشاريع قديمو جداً ,أنشئت في ثالثينات

وأربعينيات القرف الماضي وال تتال ئـ مع النمو السكاني ,وتعمؿ بطريقة بدائية مف حيث التصفية والتعقيـ وكما
موضحة في الجدوؿ األتي :

جدوؿ ( )9مشاريع الماء في محافظة البصرة عاـ 2007
ت

نوع المشروع

العدد

1

مشاريع مركزية

13

2

وحدات مجمعة

230

3

وحدات تحميو

37

المصدر:مشروع الحكومة المحمية(,)RTIالمسح االقتصادي الشامؿ لمحافظة البصرة لمعاـ. 2007

(Joseph M (Dellapenna) and others, ILA, Berlin conference water resource law, 2004, P.13 )0
(ٝ )2شازح أُٞازد أُبئ٤خ ,أ٤ٔٛخ إسزسار٤غ٤خ األٖٓ أُبئ ٢ك ٢اُجظسح ُٔٞاعٜخ اُزؾد٣بد أُسزوجِ٤خ ػطبء اُساكد ٖ٣اُؼدد ً ,33بٕٗٞ
اُضبٗ,2006 , ٢ص.02
(*) ٞٛريل٤غ ٗسجخ األٓالػ ك ٢أُ٤ب ٙثؾ٤ش رظجؼ طبُؾخ إلشجبع اُـسع أُؾدد .
(ٞٗ )6از عِٛ َ٤بشْ’ رؾِ ٚ٤أُ٤ب ٙك ٢د ٍٝاُيِ٤ظ اُؼسث ٢ث ٖ٤اُٞاهغ ٝأُسزوجَٓ,غِخ أُسز٘ظس٣خ ُِدزاسبد اُؼسث٤خ ٝاُد٤ُٝخ
,عبٓؼخ أُسز٘ظس٣خٓ ,سًص أُسز٘ظس٣خ ُِدزاسبد اُؼسث٤خ ٝاُد٤ُٝخ,اُؼدد ,2003 ,23ص.606
( )2د .ػِ ٢زاػ ٢ؽسبٗٓ , ٢شٌِخ أُ٤ب ٙك ٢دٓ ٍٝغِس اُزؼب ٕٝاُيِ٤غٓ ,٢سًص دزاسبد أُسزوجَ أُؤرٔس اُس٘ ١ٞاُضبُش ,أُ٤بٙ
اُؼسث٤خ ٝرؾد٣بد اُوسٕ اُؾبدٝ ١اُؼشسٞٗ ,ٖ٣كٔجس  ,0333ص.06
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مف خالؿ ما تقدـ نالحظ بقاء البصرة في االعتماد عمى محطات تحميو المياه ,عمى الرغـ مف إف
تكمفتيا العالية ومف ثـ يجى عمى الحكومة تمؾ الدوؿ إف تموؿ ىذه المشاريع مما سيكمفيا أمواؿ أضافية,

والعالـ يعيش أزمة مالية كبيرة ,لذلؾ يجى التفكير بإنشاء محطات ذات تكمفة أقؿ وانتاجية أكثر لتوفير القدر

الالزـ مف األمواؿ ,فضالً عف عقد الكثير مف الندوات والمؤتمرات لمتوعية بأىمية المياه وترشيد استيالكيا .أما
بالنسبة إلى الخصخصة في ىذا القطاع فيي ليست جديدة ,ولكنيا كانت بأشراؼ الدولة وبمشاركة الدولة فال

يوجد عىء عمى المواطف مف الناحية المالية ,لذلؾ مف األحسف بقاء الدولة ىي المسيطر في ىذه الحالة.

 - 2معالجة مياه الصرؼ الصحي .وتأتي معالجة مياه الصرؼ الصحي واعادة استخداميا مف جديد ألغراض
الزراعة والري والصناعة في المرتبة الثانية بعد مياه التحمية ,إف تجميع الفضالت السائمة مف مصادر إنتاجيا

والتخمص منيا ام ارً ميماً لتخمص ولممحافظة عمى البيئة الحضرية والصحة العامة ,وتالفي حدوث مخاطر كبيرة.

وتختمؼ مصادر الفضالت السائمة باختالؼ استخداـ المياه ,وتتنوع بتنوع اإلنتاج الزراعي والصناعي والتجاري

والخدمي ,واستعماؿ المياه في المنازؿ لمغسيؿ والنظافة الشخصية ,وغيرىا مف أنماط االستيالؾ( )1إف احتياج

عموـ المحافظة مف الماء المعالج ( )1375750متر مكعى  /يوـ في حيف الطاقة الفعمية لجميع المشاريع
العاممة ( )841000متر مكعى/يوـ أي أف ىناؾ عج ازً باإلنتاج ( )534750متر مكعى/يوـ(.)2

-3معالجة مياه الصرؼ الزراعي.

أما المورد المائي الثالث فيتمثؿ بمياه الصرؼ الزراعي المعالجة ,ويقتصر استعماؿ ىذا المورد في الوقت

الحاضر عمى مصر إذ يبمغ حجـ مياه الصرؼ الزراعي المعالجة ىناؾ  473مميوف ـ 3وبشكؿ عاـ يستثمر
حالياً في الوطف العربي ما مقداره  9940مميوف ـ 3مف الموارد المائية غير التقميدية .وبذلؾ فاف المجموع
()3

الكمي لمموارد المائية التقميدية وغير التقميدية يبمغ في المتوسط قرابة  275مميار ـ 3لنياية عاـ 1996

وقد تـ في القرف الماضي تنفيذ شبكة مف المبازؿ الرئيسة والفرعية في وسط وجنوى العراؽ تصى في

المبزؿ الرئيس (المصى العاـ) الذي تـ تنفيذه عاـ  1992ونظ ارً النخفاض كميات الواردات المائية لنيري

دجمة والفرات ,استعمؿ بعض المزارعيف مياه المبازؿ في ري المحاصيؿ الزراعية ,لذلؾ البد مف االىتماـ
() 4

بالمصى العاـ وتحسيف كفاءة الري

(http :// www.khayma .com./madina /water- dis .htm . )0
(ٝ )2شازح اُزيط٤ؾ  ,اُغٜبش أُسًصُ ١إلؽظبء ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد  ,أُغٔٞػخ اإلؽظبئ٤خ  ,ث٤بٗبد أُبء .2000,
( )6سٞسٖ طج٤ؼ ؽٔدإ ,ر٘ٔ٤خ أُٞازد أُبئ٤خ ك ٢اُد ٍٝاُز ٢رؼبٗ ٖٓ ٢اُؼغص أُبئ ٢دزاسخ ؽبُخ اُؼةسام أُـسةٓ,غِةخ أُسز٘ظةس٣خ
ُِدزاسبد اُؼسث٤خ ٝاُد٤ُٝخ ٓ,سًص أُسز٘ظس٣خ ُِدزاسبد اُؼسث٤خ ٝاُد٤ُٝخ  ,اُؼدد  60أ,2000 ٍِٞ٣ص.30
( )2رٞهؼبد ؽبُخ اُج٤ئ٤خ ك ٢اُؼسام – اُزوس٣س ٝ ,شازح اُج٤ئخ ,2006,ص63
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املثحث انثاني

ً
أًال :مؤشراخ األمن املائي يف حمافظح انثصرج (انطهة املائي)

يعد الماء المحرؾ لعجمة االقتصاد والداعـ لمتنمية االقتصادية واالجتماعية وعنص ارً لمعيشة كثير مف الكائنات

الحية يدخؿ كذلؾ في جميع االستخدامات ومجاالت الحياة الزراعية والمنزلية والصناعية ,وىو عنصر يدخؿ
في استكشاؼ النفط وتجميؿ المدف ومكاف لمترفيو واالستجماـ واالستشفاء والتمتع ببحيرات وعيوف الماء

الطبيعية ووسط لممالحة والنقؿ النيري ,فضالً عف كونو وسطاً لمحياة البرية وتربية األسماؾ والطيور

والجاموس  ,ويمكف معرفة الطمى الفعمي الحالي والمستقبمي عمى المياه مف خالؿ معرفة نصيى الفرد المتاح
الكمي ومجموع االستخداـ مف قبؿ األنشطة االقتصادية المختمفة.

:1املرطهثاخ املائيح نألغراض انزراػيح :يعد القطاع الفالحي مف أكثر القطاعات استيالكاً لممياه كونو

عماد األمف الغذائي ,إذ يستيمؾ ىذا القطاع لوحده تقريباً مابيف  % 70إلى  % 80مف موارد المياه العذبة

()1

و مابيف  % 85إلى  % 92مف الموارد المائية المستغمة في الوطف العربي ىي لألغراض الزراعية

()2

وتطمى المياه في العراؽ بالدرجة األولى في األغراض الزراعية  .فمف المعروؼ إف معظـ األراضي الزراعية
في العراؽ تقع في المناطؽ الجافة في وسط العراؽ وجنوبو ,إذ احتاجت المساحة المروية في البصرة عاـ

 2013إلى ( نحو  25مميار متر مكعى  /سنة ) ويتوقع أف تحتاج في عاـ  2030إلى  6473مميار ـ, 3

السيما واف المساحات المطموى استصالحيا خالؿ الخطة الستراتيجية لممدة مف عاـ  ,2014-2010تصؿ
()3

إلى ( 190ألؼ دونـ)

بالدونـ .

والجدوؿ ( )10يوضح المساحات المستصمحة وشبو المستصمحة وغير المستصمحة

جدوؿ( )10مساحة األراضي بحسى االستصالح لسنة 2008

ٗٞع األزاػ٢

أُسزظِؾخ (د)ْٗٝ

اُجظسح
اُؼسام

2000
2230323

شج ٚأُسزظِؾخ
(د)ْٗٝ
23000
6330236

ؿ٤س أُسزظِؾخ ( د)ْٗٝ

أُغٔٞع

630220
00033202

222220
03223363

المصدر  :مديرية زراعة البصرة ,قسـ النخيؿ ,البصرة .2010

وتجدر اإلشارة إلى إف سوء ونقص التغذية لممحافظة قدر بنسبة مئوية ,ونقص التغذية الشديد ,%272

ونقص التغذية المعتدؿ 571لمعاـ .)4(.2006

(Conseilmondiale de l'eau, groupe actions eau rapport sur les actions pour l'eaudans le monde -)0
,Faire j'aillirl'eau pour tous France: conseilmondiale de l'eau, mars,2003,p134
( )2إثسا ْ٤ٛأؽٔد سؼ٤د ,إسزسار٤غ٤خ األٖٓ أُبئ ٢اُؼسث (,٢سٞز٣خ األٝائَ ُِ٘شس ٝاُزٞش٣غ ٝاُيدٓبد اُطجبػ٤خ,) 2002 ,ص 002
( )6خبُدح ٓؾٔد طبُؼ  ,إدازح أُ٤ب ٙثبرغب ٙرط٣ٞس اإلٗزبط اُصزاػ ٢ك ٢اُؼسام  ,ثؾش ٓودّ إُ٤ًِ ٠خ اُؼِ , ّٞهسْ ػِْ األزع  ,عبٓؼخ
أُٞطَ  , 2003 ,ص ,02ص022
( )2سالّ ٓ٘ؼْ أُشٔس ١اُز٘ٔ٤خ اُصزاػ٤خ ٓٝزطِجبد األٖٓ اُـرائ ٢ك ٢اُؼسام ٓ,غِخ اُـسُِ ١ؼِ ّٞاالهزظبد٣خ ٝاإلداز٣خٓ,غِد ,6
اُؼدد,2003, 00ص.33
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وفي كثير مف الدوؿ تستخدـ موارد المياه المطردة بشكؿ كامؿ تقريباً حتى أنو مف المتوقع أف يرتفع

الطمى الزراعي عمى المياه بشكؿ حاد مستقبالً واشار المعيد الدولي إلدارة المياه  WMIالى ضرورة االنتباه

إلى حقيقة أنو ستكوف ىناؾ حاجة إلى ما يقؿ عف ألفيف إلى ثالثة أالؼ كيمو متر مكعى أضافية مف المياه

أي ما يعادؿ  %33مف المياه المستخدمة حالياً في الزراعة ألغراض زراعة المحاصيؿ المروية بحموؿ عاـ

.)1(2030

 :2املرطهثاخ املائيح نألغراض املنزنيح

يعد نصيى الفرد مف الموارد المائية المتاحة أحد أىـ المعايير المستخدمة في قياس مستوى األمف المائي ألية

منطقة مف المناطؽ  ,وتختمؼ حاجات البشر مف المياه العذبة ,فاإلنساف يحتاج ما بيف  275-175لتر مف

المياه ألغراض الشرى يومياً أما بقية االستخدامات كالطيو والغسيؿ واالستحماـ واألغراض األخرى المتعددة

فيصؿ استيالكو إلى  400لتر يومياً .في حيف أشارت دراسة الى إف معدؿ استيالؾ الفرد مف المياه العذبة
وصؿ إلى ما دوف  100لتر يومياً (.)2إذ يعد نصيى الفرد مابيف  2000-1000متر مكعى سنوياً في مناطؽ

ندرة مائية (.)3

يقدر معدؿ استيالؾ الفرد في اليوـ الواحد في مركز المحافظة حوالي  450لتر  ,ومركز القضاء أو

الناحية  360لتر /لمفرد وفي القرى واألرياؼ  250لتر /لمفرد .ازدادت حصة الفرد اليومية مف الماء الصالح

لمشرى في البصرة

(*)

مف  307إلى  557لتر /يوـ لمعاـ  2009الجدوؿ (.)11

جدوؿ( )11تطور حصة الفرد في البصرة مف الموارد المتاحة لمسنوات 2009 -2002
ٗظ٤ت اُلسد ٖٓ أُبء اُظبك٢
ًٔ٤خ أُبء اُظبك ٢أُسزِٜي (ِٓ6ّ)ٕٞ٤
اُس٘خ
أُسزِٜي (ّ)6
022
603
2002
032
223
2003
المصدر :المسح البيئي في العراؽ لسنة ( 2010المياه ػ المجاري ػ الخدمات البمدية)

وسوؼ يرتفع ليصبح نحو  7728مميار ـ 3في عاـ )4(. 2030ىذا وقد تجاوز تركيز المواد الذائبة
()5

الكمية عف الحد المسموح بو لمسنوات األخيرة وىو ( 1500ممغـ /لتر)

وتتعدد استخدامات اإلنساف لممياه
()6

ولكنة أىـ تأثير لنوعيو المياه يكوف عمى المياه المخصصة لمشرى وعمى الصحة العامة لإلنساف .

(Gulf cooperation council (GCC), the economic agreement between the GCC library.gcc-sg.org )0
yenglish\ books\econagree 2004 htm.
(Pimentel, David, marica Pimentel Analysis Global Environmental Resources ver Magazine, Vol )2
54,no 10, 2004, p911.
( )6هبسْ شبًس ٓؾٔٞد أُلالؽ ,٢األٖٓ أُبئ ٢اُؼسث- ٢اُٞاهغ ٝاُزؾد٣بد ٓ,غِخ ًِ٤خ أُأٓ ٕٞاُغبٓؼخ  ,اُؼدد , 2000, 03ص-22
.63
(*) ٗظ٤ت اُلسد اُجظس ١ؽبُ٤ب ً ٖٓ أُ٤ب,ٙال ٣وَ ػٖ  6ّ 32ثبُضبٗ٤خ ك ٢كظَ اُشزبء ال ٣وَ ػٖ  6ّ 000ك ٢كظَ اُظ٤قٓ,وبثِخ ٓغ
أسزبذ زش٤د صغٓ َ٤طشس ٓ ,ؼبٓ ٕٝد٣س أُٞازد أُبئ٤خ ك ٢اُجظسح ,ك ٢األؽد 2006/3 /60
(ٝ )2شازح اُزيط٤ؾ  ,اُغٜبش أُسًصُ ١إلؽظبء ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد. 2006 ,
(FAO,( food and Agriculture Orgnaization) ,The state of food agriculture.Rome,Italy,1998 )0
( )3دً .لبػ طبُؼ االسد, ١رِٞس ٓ٤بٜٗ ٙس اُلساد كٓ ٢ؾبكظخ اُ٘غق ٓ,غِخ آداة اُجظسح ,اُؼدد ُ 33س٘خ  , 2006ص.002
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إال إف سكاف المدف يحصموف عمى النصيى األكبر مف المياه ,التي يستيمكونيا في استخداماتيـ
()1

وألغراض متعددة ,ويعتقد البعض إف الفالحيف في األرياؼ يستيمكوف كميات أقؿ مف المياه

والجدوؿ()12

يوضح إف متوسط نصيى الفرد مف المياه الصالحة لمشرى في الحضر وصمت إلى  1348956ـ /3يوـ في

عاـ  ,2010مقارنة  289430ـ /3يوـ حصة الريؼ.

جدوؿ ( )12متوسط نصيى الفرد مف المياه الصالحة لمشرى المجيزة لمسكاف في البصرة لسنة 2010
(ـ /3يوـ)

ػدد اُسٌبٕ أُيد ٖ٤ٓٝثشجٌبد رٞش٣غ أُ٤ب ٙاُظبُؾخ
ُِشسة
ٓغٔٞع
ز٣ق
ؽؼس
336032
223320
262220

ٓزٞسؾ ٗظ٤ت اُلسد ٖٓ أُ٤ب ٙاُظبُؾخ ُِشسة
أُغٜصح ُِٔيد ٖ٤ٓٝك ٢أُؾبكظخ
ٓغٔٞع
ز٣ق
ؽؼس
0363633
233260
0623323

المصدر :وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات ,المجموعة اإلحصائية

السنوية .2011

لذا ت عد البصرة مف المدف الفقيرة في مصادر المياه  ,إذ إف متوسط حصة الفرد مف المياه ىي أدنى

مف الحصة المحددة مف قبؿ البنؾ العالمي بػ 1000ـ 3لمفرد سنوياً فإشكالية المياه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً

بالتنمية االقتصادية الحالية والمستقبمية التي تتطمى بيف  15و 20مميار ـ 3كمية تضمف االكتفاء الذاتي مف

المياه التي تضمف بدورىا األمف الغذائي لمسكاف اإلشكالية تتعمؽ عندما نجد طاقة المياه المجندة سنوياً ال

تتجاوز  5مميار ـ 3سنوياً ويزداد الضغط عمى ىذا المورد  ,ومف القضايا التي ال تأخذ عادة بتقدير معدؿ
استيالؾ الفرد مف المياه ىو قدـ شبكات توزيع المياه في المدف  ,التي قد تصؿ نسبة اليدر فييا إلى %3

مما قد يؤدي إلى ىدر كميات كبيرة مف المياه  ,فضالً عف كونيا ميدورة والمجتمع بحاجة إلييا ,إال أنيا تزيد

مف معدؿ استيالؾ الفرد ( نظرياً) مف المياه ومف ثـ ال يعكس نصيى الفرد مف الذي نحسبو لالستيالؾ

الفعمي لممياه

()2

إذ بمغت نسبة اليدر في المياه الميدورة في البصرة عاـ , 2012نحو  %34قياساً لكمية الطاقة

المتاحة ( )365مميوف ـ 3في حيف بمغت الطاقة التصميمية الكمية لمماء الصافي  384مميوف ـ 3لألعواـ

 2010و 2011و 2012وعميو فاف اإلنتاج الفعمي ( )341كما ىو موضح في جدوؿ(.)13

( )0د.ه٤س ؽٔبد ١اُؼج٤د , ١أشٓخ أُ٤ب ٙك ٢ؽٞػ ٢دعِخ ٝاُلساد ٝاٗؼٌبسبرٜب ػِٓ ٠سزوجَ األٖٓ أُبئٝ ٢اُـرائ٢
اإلهِ , ٢ٔ٤عبٓؼخ أُٞطَ ,داز اثٖ األص٤س ُِطجبػخ ٝاُ٘شس ٓسًص اُدزاسبد اإلهِ٤ٔ٤خ ,2006,ص.023
()2أُظدز اُسبثن ,ص.023
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األمن املائٌ يف البصرة –دراسة اقتصادية لىاقع املًاه وآفاقها املستقبلًة
جدوؿ( ) 13كمية اإلنتاج والمبيعات لمماء الصافي في مشاريع المديرية العامة لمماء لمسنوات
2012 -2011-2010
( مميوف ـ)3

الطاقة

الطاقة

اإلنتاج

اإلنتاج

نسبة

التصميمية

المتاحة

المخطط

الفعمي

المتحقؽ

384

365

358

341

95

الضياعات
34

الموزع

المباع

مجاناً

المباع

17

290

المصدر :مديرية ماء البصرة ,قسـ المتابعة والتخطيط.2013 ,

 :3املرطهثاخ املائيح نألغراض انصناػيح

تعد المياه مف السمع الوسيطة التي تدخؿ في عمميات اإلنتاج الصناعي ,إذ تستخدـ في عمميات

التبريد ,والتخمص مف النفايات ,بؿ وقد تدخؿ كمادة خاـ في الصناعة كما في صناعة المياه الغازية

والمشروبات الصناعات الغذائية واألدوية الطبية .وكمما زاد اعتماد الدوؿ عمى الصناعة زادت كميات المياه
المستخدمة ليذا الغرض .فمثالً الدوؿ الصناعية في أوروبا تستخدـ حوالي  % 55مف مياىيا في األغراض

الصناعية ,وفي أمريكا الشمالية والوسطى  , % 42أما في الدوؿ النامية والتي تعتمد في اقتصادياتيا عمى

الزراعة كما ىي الحاؿ في الدوؿ العربية  ,فيقدر استخداـ المياه لألغراض الصناعية بحوالي %6مف إجمالي

استخدامات المياه بتمؾ الدوؿ( ,)1ولكف القطاع الصناعي بو مف فعاليات مباشرة وال سيما الصناعات
االستخراجية والتي تييمف عمى معظـ صادرات البصرة وتبمغ نسبة مف الموارد المائية في النشاطات الصناعية

نحو .)2( %6

أما الصناعة في البصرة فقد كانت متطورة ومتوسعة إلى حيف تدميرىا مف قبؿ قوات التحالؼ الذي

قادتو الواليات المتحدة األمريكية في أوائؿ عاـ  1991بحيث احتاجت الصناعة  145719ـ /3يوـ خالؿ
عاـ  2002ارتفع إلى  238888ـ /3يوـ خالؿ عاـ  , 2009فيما بمغت كمية المياه المستخدمة في معامؿ
وزارة الصناعة والمعادف  184917ـ / 3يوـ في عاـ  , 2010وتحتاج والى  273مميار ـ 3في عاـ 2030

 ,واحتؿ القطاع الكيميائي األولى في االستخداـ  ,بينما توزعت النسى الباقية لمقطاعات األخرى .

وقد تـ تقدير استيالؾ المياه في قطاع الصناعة عمى العموـ في عاـ  2010وبحسى إحصاءات وزارة

الموارد المائية بحدود  2مميار ـ / 3سنة أي ما يعادؿ  %7مف مجمؿ المياه المستيمكة في جميع القطاعات

وقد احتؿ القطاع ا لكيميائي المرتبة األولى في االستخداـ ,بينما توزعت النسى الباقية لمقطاعات األخرى مما

ينعكس سمباً عمى كمية المياه المستيمكة مف معامؿ وزارة الصناعة بحسى القطاعات ,ويبقى المستيمؾ األكبر
()3

في ىذا المجاؿ حالياً ىو استخراج النفط ( أي الصناعات اإلستخراجية).

( )0ػج٤د سسٝز اُؼز٤جٓ ,٢ظبدز أُ٤بٝ ٙدٝزٛب ك ٢اُز٘ٔ٤خ االهزظبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ك ٢دُٝخ اٌُ٣ٞذ -دزاسخ ك ٢اُغـساك٤ب االهزظبد٣خ
 ,ؽ٤ُٞبد ا٥داة ٝاُؼِ ّٞاالعزٔبػ٤خ ,اٌُ٣ٞذ ,اُؼدد  , 22اُسسبُخ  , 203أ(ٍِٞ٣سجزٔجس) ,اُس٘خ  , 2002 . 2002ص .22
( )2د.ه٤س ؽٔبد ١اُؼج٤دٓ , ١ظدز ٓرًٞز سبثوب ً ,ص.023
( )6عبد هللا ػصٝش اُطِؾ ,٢ؽز ٠ال ٗٔٞد ػطشب ً  ,اُطجؼخ اُضبٗ٤خ ٤ُ (,ج٤ب  :اُِغ٘خ اُشؼج٤خ اُؼبٓخ ُِضوبكخ ٝاإلػالّ,) 2003 ,
ص .623
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ىذا وبمغت كمية المياه الكمية المصرفة مف القطاع الصناعي  93570ـ /3يوـ وبالنظر لخطورة مياه
الصرؼ الصناعي فال بد مف وجود إدارة خاصة لمتعامؿ معيا مف حيث المعالجة وامكانية إعادة االستخداـ أو

طرائؽ التخمص األمف منيا.

وتجدر اإلشارة إلى إف المنشآت الصناعية في الغالى تنشأ بالقرى مف المسطحات المائية نظ ارً

الحتياجيا إلى كميات ىائمة مف المياه ألغراض التبريد وتكمف الخطورة في إعادتيا إلى المسطح المائي بعد
ارتفاع درجة حرارتيا بشكؿ يفوؽ بكثير بيئة االستالـ وتقع محطة توليد الطاقة الحرارية في اليارثة عمى نير

شط العرى إلى شماؿ مدينة البصرة في قرية حمريناف التابعة لناحية اليارثة(.)1

 :4املرطهثاخ املائيح نألغراض املالحيح يف شط انؼرب :مف المعروؼ إف شط العرى يستخدـ في المالحة
الداخمية ,لذلؾ البد مف أف يحتوي المجرى بصورة دائمة عمى كميات مف المياه تسمح بالمالحة فيو ,بؿ إف

تدفؽ جزء مف مياه النير إلى البحر ضروري أيضاً مف أجؿ صيانة المجرى ومنع تقدـ مياه البحر باتجاه
األحواض الجوفية في شط العرى ,اف استخداـ الماء في أغراض اإلبحار يشكؿ طريؽ مواصالت أساسي في

الكثير مف دوؿ العالـ ,تسمكو السفف والمراكى البحرية فضال عف استخداـ الماء في أغراض المتعة والترويح
عف النفس.

غير إف مثؿ ىذه االستخدامات لالستعماؿ غير الزراعي لممياه والذي يشمؿ ذلؾ استخدامات المياه

ألغراض (اإلنساف والصناعة والترفيو) لـ تؤخذ في مجاؿ الموازنة المائية في مختمؼ مشاريع وزارة الري( ,)2إذ
إف مشاريع الري توفر كمية كمية تحسى عمى أساس المساىمة الزراعية وكثافة الزراعة ونوع المحاصيؿ التي
تزرع سواء في الصيؼ أو الشتاء ومف ثـ فاف سكاف المناطؽ والمزارعيف يستخدموف مياه الري المتاحة في

القنوات لغرض سد احتياجاتيـ المختمفة.

مما سبؽ يمكف القوؿ ومف خالؿ مقارنة الموارد المائية البصرية مع الطمى الكمي عمى المياه يتبيف لنا

إف األمف في الميزاف المائي في البصرة يعاني مف عجز الرتفاع معدؿ الطمى عمى المياه مقابؿ محدودية

وثبات مواردىا المائية المتاحة ,كما مر بنا سابقاً األمر الذي يسيـ في انخفاض نصيى الفرد مف المياه إلى

اقؿ مف  1000ـ / 3سنة ,والجدوؿ االتي يوضح مقدار العجز السنوي في محافظة البصرة .
جدوؿ( )14الميزاف المائي البصري لمسنوات  2012-2010مميوف ـ3

اُؼغص اُس٘١ٞ
االؽز٤بعبد اُس٘٣ٞخ
اإل٣ساداد اُس٘٣ٞخ
اُس٘ٞاد
()363
2632,2
0223,2
2000
()323,3
2632,2
0203,2
2000
()336,62
2632,2
0230,33
2002
المصدر :الي اـ خزعؿ ناشور ,نحو إستراتيجية لتنمية الموارد المائية في محافظة البصرة ,مجمة الغري لمعموـ االقتصادية
واإلدارية ,السنة العاشرة ,المجمد السابع ,العدد ,2014 ,30ص208

( )0طبدم ؽسٝ ٖ٤آخس ,ٕٝرأص٤س أُزدكوبد اُؾبزح ُٔؾطخ ًٜسثبء اُٜبزصخ ػِ ٠اُ٘ظبّ اُج٤ئُٜ٘ ٢س شؾ ُؼسة ٓ ,غِخ
اُجظسح ُِؼِ ّٞاُصزاػ٤خ اُؼدد  , 0أُغِد .2003 ,22ص.062
( )2عٜٔٞز٣ةةخ اُؼةةسام – ٝشازح اُصزاػةةخ ٝاُةةس , ١دائةةسح اُزيطةة٤ؾ ٝأُزبثؼةةخ – هسةةْ أُٞاشٗةةخ أُبئ٤ةةخ ’ اُزيطةة٤ؾ اُشةةبَٓ
ُٔٞازد أُ٤بٝ ٙاألزع ك ٢اُؼسام  ,أُسؽِخ اُضبُضخ  (,اُزوس٣س اُؼبّ )  ,ثـداد  , 0330 ,ص . 066
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الف المياه مورد نادر في البصرة ومف المحتمؿ أف يكوف الطمى المتصاعد عمى مصدر مائي محدداً,

وىو أمر حيوي أكثر مف النفط ,لذا تعد البصرة مف المحافظات الفقيرة في مواردىا المائية .أي وقوع البصرة
()1

تحت خط الفقر المائي فكمية المياه التي تسقط تصؿ ما بيف  2ممـ
(*)

ضمف محافظات العجز المائي( )Water Deficit

سنوياً في الحدود أي إف البصرة تقع

والمحدد ى 500متر مكعى لمفرد مف مصادر المياه

المتجددة المتاحة لمفرد سنوياً ,وىذا دليؿ عمى استمرار اتساع الفجوة بيف إمدادات المياه المتوفرة والطمى

المتزايد عمييا دوف السيطرة عمى ىذه الفجوة .وعميو إف استقرار الميزاف المائي العراقي وتحقيؽ مستوى مرتفع
مف األمف فيو مف منظور استراتيجي .

يتطمى أف يكوف األمف المائي في البصرة عمى سمـ أولويات المحافظة كأولوية مطمقة لمسياسة

الخارجية العراقية ,لذا يجى أف يكوف األمف المائي في البصرة ىدفاً استراتيجيا" وأف تسخر جميع اإلمكانيات
ٍ
غياى واضح في مسألة األمف المائي ؟.
لتحقيقو.لكف مع األسؼ ما زالت البصرة تعاني مف

لذا يجى أف تتوجو اإلستراتيجية البصرية لألمف المائي نحو تحقيؽ التنمية المستدامة مف خالؿ

برنامج عمؿ طويؿ األمد لمتغمى عمى التحديات المستقبمية في مجاؿ تنمية وادارة الموارد المائية المعروفة

بمحدوديتيا ,يتطمى األمف المائي مواجية المتطمبات المستقبمية لمتنمية المستدامة بما يناسى والموارد المائية

المتاحة وتأثير التغيرات المناخية

()2

ويمكف تمخيص البدائؿ المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بيف

العرض والطمى (الموارد المائية المتاحة واالحتياجات الفعمية لالستيالؾ) في البصرة فيما يأتي:

-1االسرؼمال االقرصادي نهميااه  :يعػد الترشػيد المػائي مػف المتطمبػات األساسػية لمتنميػة والمحافظػة عمػى
الميػػاه  ,ويعتمػػد عمػػى تقميػػؿ التكمفػػة مػػف اسػػتخراج الميػػاه أو إنتاجيػػا مػػف بػػاطف األرض ( ميػػاه جوفيػػة) أو مػػف

محطات ألتحمية كناحية اقتصادية وأيضاً إف الترشيد مطمى ميـ إذ يعػد بػديالً اسػتراتيجياً فػي زمػف شػح أو نػدرة
()3

المياه

وال سيما إذا ربط ذلؾ بموقع البصرة الذي يحتـ عمى سػكانيا الترشػيد المػائي بشػكؿ ممػزـ و ألنػو ميػـ

في المحافظة عمى التوازف المائي مف حيث العرض والطمى.

-2ذنميح املٌارد املائيح املراحح :أما بالنسػبة إلػى تنميػة المػوارد المائيػة المتاحػة  ,فينػاؾ عػدة جوانػى يجػى
االىتمػػاـ بيػػا مثػػؿ :مشػػروعات السػػدود والخزانػػات وتقميػػؿ المفقػػود مػػف الميػػاه عػػف طريػػؽ التبخػػر مػػف أسػػطح

الخزانات ومجاري المياه وكذلؾ التسريى مف شبكات نقؿ المياه.

(ٝ)0ذُي ؽست إؽظبئ٤بد األٗٞاء اُغ٣ٞخ كٓ ٢طبز اُجظسح اُد.٢ُٝ
(*) ٣ؼ٘ ٢ػدّ ًلب٣خ ًٔ٤بد أُ٤ب ٙأُزبؽخ ُزِج ٚ٤اُطِت ػِٜ٤ب  ٞٛٝػٌس اُلبئغ أُبئ)Water Surphus ( ٢
(ٝ )2شازح اُج٤ئخ ,ثبُزؼبٓ ٕٝغ ثسٗبٓظ األْٓ ُٔزؾدح ُِج٤ئخ ٝثسٗبٓظ األْٓ أُزؾدح اإلٗٔبئ , ٢رٞهؼبد ؽبُخ اُج٤ئخ ك ٢اُؼسام
 ,اُزوس٣س األ. 2006 , ٍٝ
( )6سؼ٤د ثٖ س ِْ٣ٞاُزسً , ٢أُبء ٝأ٤ٔٛخ اُزسش٤د السزيدآبر ٚأُيزِلخ ثبٌُِٔٔخ اُؼسث٤خ اُسؼٞد٣خ –دزاسخ ٗود٣خ ك٢
عـساك٤خ االسزٜالى ,زسبئَ عـساك٤خ ,عبٓؼخ اٌُ٣ٞذ ٝاُغٔؼ٤خ اُغـساك٤خ اٌُ٣ٞز٤خ ,.,اُؼدد ,2002 , 233ص.33
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توجد دراسات إلقامة مجموعة نواظـ عمى شط العػرى تقػدمت بيػا أحػدى المكاتػى االستشػارية األلمانيػة
إذ تعتقد إف منظومة البصرة الييدروليكية يجى أف تقوـ بإنشاء ثالثة سدود لمتحكـ بالميػاه وأعطػت حقػوالً فنيػة
واقتصادية لكؿ سد :اقترح االستشاري االيطالي ثالث مواقع إلقامة السد كما يأتي:

أ-االقتراح األوؿ وىو إقامة سد في الفاو  :غير ممكف تنفيذه كونو يحتػاج إلػى اتفػاؽ سياسػي ,وفيػو مصػاعى

تشغيمية ألف شط العرى في الفاو مقسوـ عمى جزئييف ودولتيف  ,كما إف حصة البصرة مف الميػاه قميمػة جػداً ال
يمكف قسمتيا عمى اثنيف واعطاء قدر منيا إلى إيراف ألنيا أصالً ال تكفي االسػتخدامات المتزايػدة فػي البصػرة .
االقتراح الثاني لالستشاري االيطالي كاف

ى-إقامة سد أو ىويس مالحي :في موقع أبي فموس وىو أىـ موقع إذ يقع قريػى مػف خػط الحػدود مػع إيػراف,
إذ يمكف أف تستفيد منو مناطؽ زراعية كثيرة قبػؿ إف يػتـ تحويػؿ الميػاه إلػى قنػاة تعبػر إلػى الجيػة األخػرى مػف

شط العرى بجانى العراؽ عمى أف يقاـ ىويس مالحي نظ ارً لوجود فرؽ باالرتفاع بيف جػانبي شػط العػرى بسػبى

ظاىرتي المد والجزر.

ولو أىمية اقتصادية ال يمكف االستغناء عنيػا أبػداً وعميػو فػاف إقامػة اليػويس المالحػي فػي أبػي فمػوس

وقناة ميػاه ناقمػة مػف أبػي فمػوس إلػى الفػاو يعػد مػف انسػى الحمػوؿ .واال فػاف إقامػة ىػويس مالحػي أو سػد لػو
مضػػار بيئيػػة وربمػػا اقتصػػادية لكػػف عػػدـ إقامتػػو تتسػػبى بأض ػرار أكثػػر وخسػػائر جسػػيمة جػػداً وفقػػداف جانػػى

اقتصادي ميـ وىو الزراعة وتدىور وضع األحياء المائية في بيئة المصى لشػط العػرى وىػذا مػا أكدتػو المراكػز

البحثية العراقية واألجنبية.

ج-االقتراح الثالث ىو إقامة سد في منطقة كتيباف :وىو بيت القصيد مف كؿ الدراسة لتبرير إقامة السد في
المنطقة لتشغيؿ القناة اذ يتعذر تشغيؿ المضخات لسحى المياه ما لـ تغمؽ بوجو المياه المتاحة القادمة مف

جنوى شط العرى ,وليس ثمة شؾ في إف األمف المائي المستداـ في البصرة ال يتحقؽ فقط مف خالؿ الجيود
المبذولة مف قبؿ الدولة لتنمية الموارد المائية فحسى ,بؿ مف خالؿ إقامة المزيد مف المنشآت المائية كالسدود.

-3ذقهيم انفاقذ من املياه

يجى العمؿ بشكؿ جدي عمػى وقػؼ اليػدر فػي مجػاؿ السػقي ألفالحػي عػف طريػؽ التوسػع فػي اسػتخداـ

أساليى الري الحديثة ,ففي السنوات األخيرة تـ المجوء إلى اسػتعماؿ نظػاـ الػري بػالتنقيط بشػكؿ ممحػوظ وبمعػدؿ
متسارع ,إال أف الري بالرش مازاؿ ىو األسموى الغالى  .وعمػى الػرغـ ممػا يمثمػو الػري بػالرش مػف مزايػا مقارنػة
باألساليى القديمة إال أنو مصدر فاقد كبير ,ويقدر الخبػراء أف أكثػر مػف %70مػف ميػاه الػري بيػذا األسػموى ال

يستفاد منيا وانما تمثؿ فاقدا( .إف التحوؿ إلى الري بالتنقيط سػيحد أو يقمػؿ مػف اسػتخداـ الميػاه بنسػبة تتػراوح
مف %30إلى  %60يحسف المحصوؿ بنسبة تتراوح مف %5إلى.)1(%50

( ٓ )0ؾٔٞد أث ٞش٣د ٝ ,آخس ,ٕٝس٤بسبد رسش٤د اسزيداّ أُٞازد أُبئ٤خ ك ٢اُصزاػخ أُظس٣خ ,اُوبٛسح٤ًِ, :خ االهزظبد
ٝاُؼِ ّٞاُس٤بس٤خ(,عبٓؼخ اُوبٛسح ٓسًص دزاسبد ٝاسزشبزاد اإلدازح اُؼبٓخ  ,) 2003 ,ص .20
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كما أف الوضع المائي يحتـ عمينا تقييـ كؿ أنواع المزروعات مف خالؿ ما تحققو مف ناتج أو عائد
اقتصادي وما تحتاجو مف مياه الري ,وال يجى التردد في منع زراعة األنواع الشرىة لممياه فضالً إلى ضرورة
الري الميمي لمحد مف كمية التبخر في ساعات النيار مع العمؿ عمى زيادة وتطوير مراكز التوعية واإلرشاد

المائي والفالحي لنقؿ تكنولوجيات استخداـ المياه األكثر حداثة إلى الفالحيف والمزارعيف,وتدريبيـ عمى

االستعماؿ األمثؿ ليا وحؿ المشاكؿ التي تعترضيـ في ىذا المجاؿ(.

إف تنفيذ برامج وطرائؽ الري الحديثة التي تؤمف المياه المطموبة ألغراض التوسع الزراعي أصبح مف

أولويات السياسة الزراعية في المحافظة والسيما خالؿ مواسـ الجفاؼ والف عنصر المياه سيبقى ىو المحدد

األساسي ألي تطور مستقبمي (.)1

-4سياسح اسرثمار املياه املراحح يف احملافظح

إف سبى االىتماـ باستثمار المياه المتاحة استثما ارً اقتصػادياً يرجػع إلػى الطمػى المتزايػد عمييػا مػف قبػؿ

السكاف في استخداماتيـ المختمفة مما يتطمى أف يكػوف ىػذا االسػتثمار بالمسػتوى الػذي ال يػؤدي إلػى التػدىور
في نوعية المياه وال يتجاوز كميتيا المتاحة .

-5املاء كمٌرد اقرصادي رً طثيؼح خاصح:

إف إنتاج الماء وتعبئتو وتخزينو وتوزيعو والحفاظ عميو ,والعرض والطمى وقيمة االستعماؿ

(مثالً االستيالؾ الصناعي ,واالستيالؾ الزراعي),ينتج عف استعمالو آثار خارجية (تكاليؼ اقتصادية غير

مأخوذة بالحسباف في السوؽ) كما ينتج مداخيؿ مختمفة مرتبطة باالختالؼ في نوعية وقيمة االستعماؿ
()2

لممورد.

إف التقييـ االقتصادي لممياه وقيـ استعمالو ىو في األساس وسيمة تسمح بتطبيؽ مبدأ( :المستعمؿ

والمموث يدفعاف) حسى ىذا المبدأ المموث ىو المسؤوؿ عف التموث ىو الذي يدفع تكاليؼ التموث ,ويستند

ىذا المبدأ عمى الدفاع عف مكونات البيئة وحماية الصحة العمومية  .فكمما كاف اإلفراط والالمباالة في استعماؿ

المياه كمما زادت درجة تمويث مصادرىا وكمما كانت التكمفة باىظة ,لذا كاف لزاماً عمى المواطف أف يرشد

استيالكو ليذه ال مادة النادرة ويغير عاداتو االستيالكية السيما إذا ما قامت وشجعت المجموعات المحمية
ومصالح المياه ىذه الخطوات وذلؾ بالقياـ إما بتخفيضات عمى نسى استيالؾ المياه أو عمى شكؿ تقديـ

منح(.)3

-6إلزاـ إدارة المستشفيات والمعامؿ الغذائية في المحافظة بإقامة وحدات معالجة متكاممة وسد منافذىا عمى
النير وتحويؿ فضالتيا إلى فضالت صمبة يسيؿ نقميا كأسمدة وتحت أشراؼ دوائر البيئة ومع المتابعة

الدورية وبحسى القانوف العراؽ الخاص بالبيئة النيرية (.)4

(ٝ )0شازح اُزيط٤ؾ ٤ٛأح اُزيط٤ؾ اُصزاػ , ٢إسزسار٤غ٤خ اُز٘ٔ٤خ اُصزاػ٤خ ك ٢ػود اُزسؼ٘٤بد  ,ثـداد  ,0332 ,ص. 2-2
(Mohamed Hamza BENGRINA, "Les Problème de l'utilisation de l'eau en Algerie, avec la prise )2
en du facteurécologique, ThèsedoctoratInstitut de l,economienationale. G.V.P le khanov
,moscou,1991 ,p5.
(Atelier du RIOB: la participation des usagers a la gestion et au financment des organismes de )6
bassin ,paris,unesco,20 mars ,1998,p20
( )2دٗ .د ٟخِ٤لخ اُسًبث , ٢د  .ؽ٤دز ػجد اُسشام ًٔٗٞخ ,اسزيداّ اُظ٤ؾ اُس٣بػ٤خ ُِس٤طسح ػِ ٠رِٞس األٜٗبز ٓ٘طوخ اُدزاسخ ٜٗس
د٣بُ ٠داخَ ٓ د٘٣خ ثؼوٞثخ  ,أُؼٜد اُؼبُُِ ٢زيط٤ؾ اُؾؼسٝ ١اإلهِ , ٢ٔ٤عبٓؼخ ثـداد ٓغِخ أُيطؾ ٝاُز٘ٔ٤خ  ,اُؼدد , 03
,2003ص.006
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 -8توفير الطاقة الكيربائية الالزمة لعمؿ المشاريع والمجمعات بصورة مستمرة ألىميتيا في التقميؿ مف شحو
المياه.)5(.

 -9تكثيؼ الدراسات والبحوث حوؿ موضوع تسعيرة المياه :ووضعيا موضع التطبيؽ مف خالؿ إتباع سياسة
خاصة لالستفادة منيا في تحديد األسعار المناسبة الحتياجات المزارع مف المياه مف ناحية  ,وبما يخدـ
()2

االستخداـ الكفوء مف ناحية أخرى

مثالً فرض تسعيرة تصاعدية لممياه عمى األنشطة التي تستيمؾ كميات

كبيرة مف المياه في األحواض الميددة بتناقص مخزونيا الجوفي وتحديد نوعية المشروعات المسموح بإقامتيا

في أطار المناطؽ الصناعية مستقبالً وتشييدىا بعيداً عف األحواض المائية .

وأخي ارً ال بد لنا مف التأكيد عمى وجوى السعي الحثيث إليجاد حؿ شاؼ لألزمة المائية بما يضمف

األمف المائي لمعراؽ لما لو مف أثر كبير عمى استقرار العراؽ وأمنو العاـ وسيادتو وتطوره وازدىاره ,وىذا الحؿ

لف يكوف بمعزؿ عف دوؿ الجوار,واالىـ مف ذلؾ كمو ىو أف قرابة نصؼ الموارد المائية البصرية السطحية

المتجددة تأتي مف مصادر مائية مشتركة مع الدوؿ المجاورة غير العربية ( ,ودجمة والفرات) التي تؤدي دو ارً
ميماً وأساسياً في تحقيؽ األمف الغذائي في البصرة وتنتشر عمى ضفافيا مراكز حضرية وفعاليات بشرية عمى

جانى كبير مف األىمية.كما إف ىناؾ محاوالت مف الدوؿ التي تنبع وتجري خالليا ىذه الموارد ( دوؿ
االنحباس) لالستئثار بأكبر كمية ممكنة مف المصادر المائية المشتركة معيا في احواض ىذه األنيار .الف

اختالؿ الحصة المائية سيربؾ إستراتجية األمف المائي العراقي.وىو الموضوع األساس لتبرير الدراسة االيطالية

كما ىو واضح.

يظف الكثير منا إف إدارة المياه عممية مرتبطة بتقنيات المستودعات المائية والسدود ومحطات التقنية,

وأنظمة الري ,ومع إف التقانة تمدنا باألدوات والوسائؿ التي نحتاج إلييا  ,فاف حاجتنا الحيوية إلى الماء

لضماف أبقاء ودفع عجمة التنمية  ,والتي تقترف بتأثير الماء في حياتنا وبيئتنا  ,قد تدفع بنا إلى إقامة

مؤسسات تتولى إدارة المياه (.)3

مما سبؽ يمكف القوؿ :تعد مشكمة المياه أم ارً ميما في حياتنا العتماد األنشطة التنموية عمييا ولو

فيمنا ىذه األىمية فيما كامالً وطبقناىا تطبيقاً صحيحاً في استخداـ المياه لما احتجنا إلى ىذه البحوث
والمؤتمرات والندوات الف كؿ شخص في المجتمع ينبغي أف ينظر إلى المصمحة العامة لمجميع وليس إلى

المصمحة الخاصة والتي قمبت معيا جميع الموازيف وظيرت المشكالت التي أصبحت في حكـ الزمف والعصر
معقدة يصعى عمى اإلنساف إيجاد الحموؿ المناسبة ليا ,وليذا ظيرت الحاجة إلى المؤتمرات والندوات وغيرىا

لوضع أو إيجاد مقترحات لحؿ ىذه المشكمة المائية عمماً إف الحموؿ أصالً موجودة وبأيسر األمور والمفاىيـ
في الدستور اإلسالمي (القراف الكريـ– والسنة المطيرة) ولو نظرنا إلييا بنظرة ثاقبة متفيمة ألصبحت األمور

أفضؿ مما عميو أالف .

( )2اُٞهبئغ اُؼساه٤خ – زهْ اُؼدد ٗ, 2000 /6330ظبّ اُؾلبظ ػِ ٠أُٞازد أُبئ٤خ ( ُ )2س٘خ 2000
(٘ٓ )2ظٔخ اُـ (ٓ )F.A.O.ؤرٔس اُؤخ اُؼبُُٔ ٢ألؿر٣خ  ,اُدٝز اُسئ٤س٤ُِٔ ٢ب , ٙأُغِد اُضبٗ , ٢اُٞصبئن اُل٘٤خ األسبسة٤خ
( , 0333 , )000ص . 23
( )6ثسرساٗد شبز ,٢٣أٖٓ اُيِ٤ظ ٝإدازح أُٔساد أُبئ٤خ اإلهِ٤ٔ٤خ  :االٗؼٌبسبد ػِ ٠دُٝخ اإلٓبزاد اُؼسث٤خ أُزؾدح ,
اُطجؼخ األ(, ٠ُٝأث ٞظجٓ , ٢سًص اإلٓبزاد ُِدزاسبد ٝاُجؾٞس اإلسزسار٤غ٤خ  ,)2003 ,ص.63
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إنني لست خبيرة في ىندسة الري  ,وانما فقط اطرح ىذه األفكار بصوت عاؿ  ,قد تكوف ىذه األفكار قد
طرحت مف قبؿ عدد مف المختصيف العراقييف أو غيرىـ ,وليذا فاف مف يقرر إمكانية تنفيذ مثؿ ىذا األمر ىي

وزارة الري ,وأية جية استشارية تعمؿ معيا.ومف ثـ انتيى البحث إلى بعض االستنتاجات والتوصيات.

االسرنراجاخ ًانرٌصياخ

االسرنراجاخ :مف خالؿ ىذه الدراسة تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج ومف أبرزىا:

 -إف الموارد المائية في العراؽ السيما محافظة البصرة تتعرض إلى التراجع السريع في كمياتيا وتدىور واضح

في نوعيتيا .

 في ضوء المعمومات والنتائج المستخمصة يتضح مدى خطورة التدىور المستمر لكمية ونوعية مياه الرافديففي جنوى العراؽ إذ انخفض تصريؼ نير دجمة والفرات القرنة إلى 174و 075مقارنة بفترة السبعينيات مف

القرف الماضي 1730و 1737ـ ونتج عف انخفاض تصريؼ النيريف انخفاض مناسيى مياه دجمة والفرات في

القرنة حالياً  0746ـ و  0742ـ مقارنة بفترة السبعينات مف القرف الماضي 1730و  1727ـ.فضالً عف

تدىور نوعية مياه نير دجمة والفرات .ونتج عف تدىور نوعية مياه نير دجمة والفرات مف حيث صالحية مياه

الري مف الصنؼ األوؿ إلى الصنؼ الرابع محدودية الصالحية.

 -ال يمكف استخداـ مياه النيريف في البصرة لالستخدامات المنزلية فضالً عف عدـ صالحيتيا ألغراض البيئة

المائية.

 أظيرت الدراسة بأف المياه الجوفية لممنطقة عميقة  ,غير إف نوعية ىذه المياه متباينة  ,أما مياه التربةالسطحية في عموـ المنطقة رديئة الصالحية لذا ال يمكف استعماليا في عمميات الري .

 -حج ـ وطبيعة مشكمة الضائعات المائية لمياه البصرة ,نتيجة االستخداـ غير الرشيد لمياه الري وانعكاساتيا

عمى التنمية الزراعية .

 تعاني سياسة البصرة المائية وضعاً غير مستقر بسبى تشتيت المسؤوليات في قطاع المياه وبكافة مجاالتاستخدامو زراعي صناعي منزلي....الخ.

 موضوع المياه في البصرة أصبح مف األمور الميمة والحيوية ويقع ضمف مسؤولية الحكومة االتحاديةبموجى الدستور والذي يمزميا بتوفير مياه وحصص ثابتة ومستقرة ذات مواصفات مقبولة  ...إال إف الحصة

المائية لمبصرة متذبذبة .وعميو فاف األمف المائي سيحتؿ موقعاً متقدماً عمى قائمة أولويات ومكونات األمف
البصري خالؿ السنوات القميمة القادمة واف مشكمة المياه ستبقى إحدى معوقات التنمية.
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انرٌصياخ :في ضوء نتائج البحث يمكف تقديـ بعض التوصيات لمجيات ذات العالقة ومف أبرزىا .

 اعتبار المياه سمعة إستراتيجية أسوة بالنفط ,ويجى وضع االستراتيجيات الكفيمة لديمومتيا والمحافظة عمييامف اليدر والتموث.

 -اعتبار األمف المائي البصري ,جزء أساس مف منظومة األمف الوطني وبكافة المقاييس ,والتعامؿ مع

موضوع المياه والمشكالت العالقة مع دوؿ الجوار كموضوع سيادي ,يتعمؽ بالجوانى اإلنسانية واالقتصادية

والسياسية.

 ومف أجؿ تحقيؽ األمف المائي في البصرة وضع أسعار لممياه تعكس التكمفة الحقيقية وتتضمف معالجة مياهالصرؼ الصحي مع مراعاة البعد االجتماعي واالقتصادي لممناطؽ المختمفة مف البصرة (مف الممكف زيادة

أسعار المياه في األحياء الغنية عف تمؾ الشعبية الفقيرة) الف المواطف ال يشعر بالقيمة االقتصادية الحقيقية

لممياه المتاحة لو وىذا ما يدفعو إلى اإلسراؼ في استخداميا فاف كاف الماء ىبو مف الخالؽ فمماذا نستخدمو

بدفع الثمف؟

 -وضع تنبؤات بعيدة المدى لمطمى عمى المياه وتقدير االحتياجات الفعمية لكؿ قطاع مستيمؾ ليا .

 -ويبدو إف طبيعة العالقات مع دوؿ الجوار الجغرافي تؤدي دو ارً ميماً في التاريخ المعاصر لتحقيؽ األمف

المائي

 نشر لوحات إعالنية عمى الشوارع الرئيسية في مختمؼ أنحاء البصرة  ,داخؿ المدف أو عمى مداخمياالرئيسية تركز عمى االىتماـ بالترشيد المائي .

 إعادة النظر باقتصاديات الري واإلنتاج الزراعي . -مطالبة وزارة الموارد المائية باستثمار المياه الجوفية سواء كانت لمنفع العاـ أو الخاص.

 -إنشاء مركز إلدارة الموارد المائية في جنوى العراؽ نظ ارً الستمرار تدىورىا في المنطقة بسبى موقعيا.

 -يبقى العامؿ البشري عنص ارً ىاماً في ميزاف المياه البصري مف خالؿ التحكـ في مصادرىا وأنماط استغالليا

في مختمؼ جوانى الحياة االقتصادية واالجتماعية والزامية التعامؿ معو كشريؾ في مختمؼ برامج التنمية
خاصة الزراعية منيا.

 إجراء البحوث لتطوير تقنيات تحميو المياه  ,السيما واف اإلمكانيات االقتصادية في البصرة ال تسمح بزيادةكميات المياه المحالة لسد العجز المالي المتوقع.

 يعد خفض الطمى عمى المياه أحد األساليى الضرورية لكسر حدة اختالؿ األمف المائي ,ويتـ ذلؾ عبراستبعاد بعض الصناعات المستنزفة لممياه ,والتخفيض مف استعماؿ األسمدة الكيمياوية في الزراعة

 وليس ثمة شؾ مف وجود عالقة وطيدة بيف األمف المائي وبيف االستقالؿ االقتصادي والسياسي  ,وافتحقيؽ األوؿ يقود إلى تحقيؽ الثاني ,كما إف فقداف األوؿ ينتيي إلى فقداف الثاني.

 -أذكاء البحوث والدراسات المتعمقة بالمياه ,وتفعيؿ عقد المؤتمرات والندوات العممية والحمقات النقاشية ,في

الجامعات والمراكز البحثية ,واعداد مشروع متكامؿ حوؿ األمف المائي البصري.

جملة العلىم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد  )58لسنة 1028

660

األمن املائٌ يف البصرة –دراسة اقتصادية لىاقع املًاه وآفاقها املستقبلًة

املصادر:

املصادر انؼرتيح:

ً
أًال:انكرة:

( )1األمير ,فؤاد قاسـ ,الموازنة المائية في العراؽ وأزمة المياه في العالـ (بغداد,دار الغد)2010 ,
( )2الحجاز ,د.زياد خميؿ ,األمف المائي الغذائي العربي (,بيروت ,دار النيضة العربية)2009 ,

( )3العبيدي ,د.قيس حمادي  ,أزمة المياه في حوضي دجمة والفرات وانعكاساتيا عمى مستقبؿ األمف المائي
والغذائي اإلقميمي  ,جامعة الموصؿ ,دار ابف األثير لمطباعة والنشر مركز الدراسات اإلقميمية .2013 ,

( )4الطمحي ,جاد اهلل عزوز  ,حتى ال نموت عطشاً  ,ط  (,2ليبيا  :المجنة الشعبية العامة لمثقافة واإلعالـ,

) 2006

( )5المنصور ,عبد العزيز شحادة,المسالة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا  ,الطبعة األولى ( ,لبناف,
مركز دراسات الوحدة العربية )2000 ,

( )6الوقائع العراقية – رقـ العدد , 2001 /3890نظاـ الحفاظ عمى الموارد المائية (  )2لسنة .2001

( )7شاريي ,برتراند ,امف الخميج وادارة الممرات المائية اإلقميمية  :االنعكاسات عمى دولة اإلمارات العربية
المتحدة ,أبو ظبي  ,مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية  ,الطبعة األولى .2008

( )8زيد ,محمود أبو ,وآخروف ,سياسات ترشيد استخداـ الموارد المائية في الزراعة المصرية ,القاىرة, :كمية
االقتصاد والعموـ السياسية,جامعة القاىرة مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة . 2006 ,

( )9مشروع الحكومة المحمية(,)RTIالمسح االقتصادي الشامؿ لمحافظة البصرة لمعاـ2007
()10

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ,جامعة البصرة  ,موسوعة صور البصرة -انيار البصرة,الجزء

األوؿ(البصرة  ,الغدير لمنشر)2013,

( )11وزارة التخطيط ىيئة التخطيط الزراعي  ,إستراتيجية التنمية الزراعية في عقد التسعينات  ,بغداد .1992 ,

ً
ثانيا:اجملالخ:

( )12االسدي,د .كفاح صالح ,تموث مياه نير الفرات في محافظة النجؼ  ,مجمة آداى البصرة ,العدد 67

لسنة . 2013

( )13الربيعي د.داود جاسـ ,الموارد المائية السطحية في محافظة البصرة ,مجمة الخميج العربي  ,المجمد 22
العدد  21البصرة 1990 ,

( )14التركي ,سعيد بف سويمـ ,الماء وأىمية الترشيد الستخداماتو المختمفة بالمممكة العربية السعودية –
دراسة نقدية في جغرافية االستيالؾ ,رسائؿ جغرافية ,جامعة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية ,العدد ,298

.2005

( )15الركابي,د .ندى خميفة ,كمونة ,د  .حيدر عبد الرزاؽ ,استخداـ الصيغ الرياضية لمسيطرة عمى تموث
األنيار منطقة الدراسة نير ديالى داخؿ مدينة بعقوبة  ,المعيد العالي لمتخطيط الحضري واإلقميمي  ,جامعة

بغداد مجمة المخطط والتنمية  ,العدد .2008 , 18
جملة العلىم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد  )58لسنة 1028

662

األمن املائٌ يف البصرة –دراسة اقتصادية لىاقع املًاه وآفاقها املستقبلًة
( )16ألشمري,سالـ منعـ,التنمية الزراعية ومتطمبات األمف الغذائي في العراؽ ,مجمة الغري لمعموـ االقتصادية
واإلدارية,مجمد  ,3العدد.2009, 11

( )17الفالحي ,قاسـ شاكر محمود ,األمف المائي العربي الواقع والتحديات مجمة كمية المأموف الجامعة ,
العدد . 2001 , 17

( )18العتيبي ,عبيد سرور  " ,مصادر المياه ودورىا في التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة
الكويت:دراسة في الجغرافيا االقتصادية "  ,حوليات اآلداى والعموـ االجتماعية ,الكويت ,العدد  , 25الرسالة

 , 218أيموؿ(سبتمبر) ,السنة . 2005 . 2004

( )19المحمود ,د.حسف خميؿ حسف وآخروف ,ىيدرولوجية األنيار المغذية لشط العرى ,مجمة آداى البصرة
 ,العدد ,67سنة .2013

( )20المائية ,وزارة الموارد ,أىمية إستراتيجية األمف المائي في البصرة لمواجية التحديات المستقبمية عطاء
الرافديف العدد  ,68كانوف الثاني 2013 ,

( )21المائية ,وزارة الموارد ,أىمية إستراتيجية األمف المائي في البصرة لمواجية التحديات المستقبمية ,عطاء
الرافديف العدد  ,68كانوف الثاني . 2013 ,

( )22حسانيف ,د .عمي راضي  ,مشكمة المياه في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ,مركز دراسات المستقبؿ
المؤتمر السنوي الثالث ,المياه العربية وتحديات القرف الحادي والعشريف ,نوفمبر .1998

( )23حسف باسمة كزار,اآلثار االقتصادية لمشكمة مموحة مياه شط العرى عمى القطاع الزراعي ,مجمة العموـ
االقتصادية,العدد,31المجمد الثامف,جامعة البصرة,كمية اإلدارة واالقتصاد.2012,

( )24حسيف ,صادؽ وآخروف تأثير المتدفقات الحارة لمحطة كيرباء اليارثة عمى النظاـ البيئي لنير شط
لعرى  ,مجمة البصرة لمعموـ الزراعية العدد  , 1المجمد .2009 ,22

( )25حمداف ,سوسف صبيح  ,تنمية الموارد المائية في الدوؿ التي تعاني مف العجز المائي دراسة حالة
العراؽ المغرى,مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية  ,مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية ,

العدد  31أيموؿ .2010

( )26زنبوعو  ,د .محمود ,األمف المائي العربي  ,مجمة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية  ,المجمد ,23
العدد األوؿ . 2007 ,

( )27طالى ,د .عمي صاحى  ,العالقة المكانية بيف الخصائص المناخية والبشرية ومظاىر التصحر
وتأثيراتيا في العراؽ ,مجمة كمية اآلداى  ,جامعة البصرة ,العدد  97لسنة .2013

( )28ناشور ,الياـ خزعؿ  ,نحو إستراتيجية لتنمية الموارد المائية في محافظة البصرة  ,مجمة الغري لمعموـ
االقتصادية واإلدارية  ,السنة العاشرة  ,المجمد السابع ,العدد 2014 ,30

( )29ىاشـ ,نوار جميؿ’تحميو المياه في دوؿ الخميج العربي بيف الواقع والمستقبؿ,مجمة المستنصرية
لمدراسات العربية والدولية ,جامعة المستنصرية ,مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية,العدد ,27

.2009

جملة العلىم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد  )58لسنة 1028

666

األمن املائٌ يف البصرة –دراسة اقتصادية لىاقع املًاه وآفاقها املستقبلًة
ً
ثانثا :اطاريح

( )30الفراجي ,د.عدناف عطية محمد عمي ,إنتاج الدواجف وتباينيا في العراؽ ودورىا في األمف الغذائي,
أطروحة دكتوراه  ,كمية اآلداى ,جامعة بغداد 2004 ,

( )31سعد ,وفاء إسماعيؿ ,التحميؿ الجغرافي لمخدمات الصحية في اىوار جنوى العراؽ ,رسالة ماجستير ,
كمية التربية ,الجامعة المستنصرية 2009 ,

( )32وارتاف ,سونيا آرزروني ,تحميؿ وتقييـ إستراتيجية التنمية الوطنية في العراؽ لممدة

 2007-2005مع إشارة خاصة لستراتيجية التنمية المحمية لمحافظة البصرة رسالة ماجستير كمية اإلدارة

واالقتصاد  /جامعة البصرة.2008
ً
راتؼا:انذًائر انرمسيح

( )33البيئة ,وزارة ,توقعات حالة البيئية في العراؽ – التقرير  ,وزارة البيئة 2013,
( )34البيئة ,وزارة ,بالتعاوف مع برنامج األمـ لمتحدة لمبيئة وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  ,توقعات
حالة البيئة في العراؽ  ,التقرير األوؿ . 2013 ,

( )35الجنوبية ,دائرة تحسيف البيئة لممنطقة  ,مديرية بيئة البصرة  ,قسـ التموث البيئي  ,التراكيز
الكيميائية النيار البصرة ,بيانات غير منشورة 2010

( )36العراؽ ,جميورية ,وزارة الزراعة والري ,دائرة التخطيط والمتابعة – قسـ الموازنة المائية ’
التخطيط الشامؿ لموارد المياه واألرض في العراؽ ,المرحمة الثالثة(,التقرير العاـ)  ,بغداد .1991 ,

( )37إليياه العامة لممياه الجوفية في البصرة ,شعبة المعمومات الجيولوجية  ,شعبة الجيولوجيا والحفر
( )38مديرية الموارد المائية في البصرة  ,قسـ األشراؼ.

( )39مديرية الموارد المائية في البصرة ,القسـ الفني ,بيانات غير منشورة.
( )40مديرية زراعة البصرة ,قسـ النخيؿ.

( )41مديرية ماء البصرة ,قسـ المتابعة والتخطيط
( )42مديرية الزراعة في البصرة  ,قسـ المتابعة والتخطيط
( )43مطار البصرة الدولي .مديرية األنواء الجوية

( )44وزارة الموارد المائية ,مركز إنعاش االىوار في محافظة البصرة .

( )45وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي,المسح البيئي في العراؽ لسنة ( 2010المياه ػ المجاري ػ
الخدمات البمدية)

( )46وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي ,الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات  ,المجموعة
اإلحصائية  ,بيانات الماء .2011,

( )47وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي ,الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات ,المجموعة
اإلحصائية 2013

( )48وزارة الموارد المائية  ,البيئ ة العامة لمدراسات والتصاميـ اليندسية,المركز الوطني إلدارة الموارد
المائية ,سجالت تصاريؼ األنيار  ,بيانات غير منشورة .2010-2009
جملة العلىم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد  )58لسنة 1028

662

األمن املائٌ يف البصرة –دراسة اقتصادية لىاقع املًاه وآفاقها املستقبلًة
ً
أًراق انؼمم:خامسا

, قسـ األىوار, إعادة تأىيؿ األىوار في جنوى العراؽ, ورقة عمؿ مديرية زراعة,) البصرة49(
)2006,  البصرة, (بيانات غير منشورة

 أوراؽ اسكوا التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي لمتنمية, إدارة عرض الموارد المائية,) االسكوا50(
.2002 , أيموؿ4 - آى26 , جوىانبرغ,المستدامة
ً
مؤمتراخ:سادسا

 بحث مقدـ إلى كمية العموـ,  إدارة المياه باتجاه تطوير اإلنتاج الزراعي في العراؽ,خالدة محمد, ) صالح51(
. 2009 ,  جامعة الموصؿ,  قسـ عمـ األرض,

 الوثائؽ,  المجمد الثاني,  الدور الرئيسي لممياه,  ) مؤتمر القمة العالمي لألغذيةF.A.O.( ) منظمة الػ52(

. 1996 , )110( الفنية األساسية
ً
مقاتالخ:ساتؼا

/30 في األحد,  معاوف مدير الموارد المائية في البصرة, ) مقابمة مع أستاذ رشيد ثجيؿ مطشر53(

2013/6
ً
االنرتند:ثامنا

(52)http :// www.khayma .com./madina /water- dis .htm .
:املصادر االنكهيزيح
(1)Atelier du RIOB: la participation des usagers a la gestion et au financment des
organismes de bassin ,paris,unesco,20 mars ,1998,
(2)Chilton, P.J., Lawrence, A.R., & Stuart, M.E: The impact of tropical agriculture on
Groundwater quality, groundwater quality ed., By H.Nash&G.J.H.McCall, ., (1994)
-(3)Conseilmondiale de l'eau, groupe actions eau rapport sur les actions pour l'eaudans
le monedFaire j'aillirl'eau pour tous France: conseilmondiale de l'eau, mars,2003
(4)Cotton W.R pielke Human Impacts on Weather and Climate sceind edition.
Cambridge University press, U K,2007
(5)Gulf cooperation council (GCC), the economic agreement between the GCC
library.gcc-sg.org yenglish\ books\econagree 2004.
(6)Jacob J. Burke, Marcus Moench, " Ground water and society: resources; tension and
opportunities ", UN publication, sales No. E99, 2000
(7)Joseph M (Dellapenna) and others, ILA, Berlin conference water resource law, 2004,
(8)FAO,( food and Agriculture Orgnaization) ,The state of, food agriculture
.Rome,Italy,1998
(9)Mays, Larry.W: Water Resources Handbook .The McGraw- Hill Com.Inc
,NewYork, (1996).
(10)Mohamed Hamza BENGRINA, "Les Problème de l'utilisation de l'eau en Algerie,
avec la prise en du facteurécologique, ThèsedoctoratInstitut de l,economienationale.
G.V.P le khanov moscou,1991
(11)Pimentel,David,marica Pimentel Analysis Global Environmental Resources ver
Magazine, Vol 54,no 10, 2004
(12)WHO:Guide Lines for Drinking Water Quality, World Health Organization, second
edition,Vol.2,Geneva, (1996).

662

جملة العلىم االقتصادية واإلدارية
1028 ) لسنة58 ) العدد12( اجمللد

األمن املائٌ يف البصرة –دراسة اقتصادية لىاقع املًاه وآفاقها املستقبلًة

Water security in Basra Study economic reality and prospects for
future water
Abstract
It can be said that the Security of water in Basra from the visual task vital
strategic issues of concern to the attention of researchers in various attributions
and those interested in water, environmental, economic, social, cultural and
political affairs ... etc. This view of the great importance of the issue of water in
the occupied Basra, which is characterized by parochialism and scarcity, When
looking at the sources of our daily lives and in our reality today. We find that
millions of people living on the two main exporters Tabaaan oil and water. And
depleted oil wealth However Manfred him the most attention because we entered
it surpasses all other sources of income, but is not it a little water, a source of
permanent prosperity was still the lowest in the list of visual priority, We hope
the local government in Basra to take care of the issue of water security, and
putting it in the top position of priority, and that becomes the interest in this vital
issue fateful tops the concerns of the province, and threads that Toady great
interest and should be given priority in economic research and studies, especially
after the decline of quotas assigned to Iraq as a result of the exploitation of
neighboring countries to Iraq's share of water. The search in Shan water
security is to discuss the continuing existence and progress
In the field of display research on the study of the economic reality of water
resources in Basra and restrict research in the development and the possibility of
securing the economic, political, legal and cultural aspects will be focused.
Either in the field of water demand will mean the study determining the
size and structure of demand and the prospect of change, as well as to rationalize
water use and ensure that the development of Water Media culture appropriate,
legal, economic, and administrative procedures.

Key words; Water resources, water crisis, water shortage, water policy, water
poverty.
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