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د .عبير يحيى الساكني
الجامعة المستنصرية -كلية التربية
المـــقـدمـــــــة
تساهم المحميات الطبيعية( )The natural reservesفي االستقرار البيئي لتأثيرها في العملياات االكوللليياة للحظاال لات الت ال
االحيائي والمصادر اللراثية التي تعتمد ليها المولنات الحياتية لتلك المحميات  ،مما تسااهم فاي العملياة االنتايياة لةناماة البيئياة فاي
تولكن م اطق تسا د امتداداتها الموانية في تطلكر ما كحيطها سلاء في البيئة الحية او غير الحية .
تمارس المحميات الطبيعية دورا ً مهما ً في حماكة الطبيعة التي لهرت بعد ان ويادت الم اماات البيئياة الو يار مان نالا الحيلاناات
وال باتات التي ساهم االنسان في نقراضها فم ذ م تصف القرن السابع شر اخذ االهتمام بانشاء المحميات  ،اذ تشول حلالي  %5من
م ساحة العالم في اللقت الحالي  ،اذ كانت بداكات فورة انشاء المحميات قائمة لت افتراض خاطئ كقلم لت اساس ان الطبيعاة م ظصالة
ن االنسان ونشاطه ،بيد ان ادارات المحميات سار ت الت وضع االسسس والضلابط لقيامها است ادا ً الت درية ال شااط المساملف فياه
لتشااهد الحقااز الةم يااة االخياارة وماان خااةك مشاااركة اختصاكااات اادة كعلاام االي اااس والتاااركل وايثااار والعلاالم البيئيااة وااليتمااا
واالقتصاد للتلكل الت فهم اك ر شمللية و مق للعةقة القائمة بين االنسان والطبيعاة  ،وان تاأثير االنساان لات المحمياات كاتم بصالرة
مباشرة وغير مباشرة من خةك تأسيسها وادارتها .
مشكلة البحث
تحدد المشولة بالتساؤك التالي:
 لماذا المحميات في العراق بشول ام وبغداد خصلكا ً ال تخضع للمعاكير العالمية في نشائها؟فرضية البحث
ه اك تجاهل ويلد محميات في بغداد لحماكة ماكمون نقاذه من البيئة الحيلانية او ال باتية وحتت الطبيعية .
هدف البحث
ان الهدف من انشاء المحميات الطبيعية هل المحافاة لت الت ل االحيائي في ي م طقة يغرافية من خاةك حماكاة االحيااء البركاة
واالنامة الحياتية التي كشول االنسان يةءا ً ال كتجةء م ها امرا ً حيلكا ً واساسيا ً  ،كماا تهادف الات التعارف لات اللاقاع البيئاي للمحمياات
في محافاة بغداد و لات مساتلا التطالر فيهاا وفاق االساس العلمياة التاي اقيمات ليهاا وطارق المحافااة لات دكملمتهاا وفاق المعااكير
العالمية .
ماهية المحميات الطبيعية واهميتها
هي مساحة كبيرة من االراضي تخصص بلاسطة القانلن لحماكة المصادر الطبيعية التاي تشامل المصاادر الحيلكاة مان مجتمعاات
نباتية وحيلانية  ،كما تعد وسيلة ألنقاذ انلا من الحيلانات ال ادرة من االنقراض لقيمتها اللراثية والتي لها ماردود اقتصاادي بأ تبارهاا
تمتلك اكلك وراثية متأقلمة ماع البيئاة لغارض تطالكر انتااال الساةالت المحلياة التاي كموان اك ارهاا واالساتظادة م هاا اقتصاادكا ً( ، )1كماا
تعرف بانها قطعاة مان االرض ذات مسااحة معي اة تحادد مان قبال الدولاة مان ايال حماكاة ال باتاات والحيلاناات البركاة االخارا وكالن
الحيلانااات المهااددة باااالنقراض واناالا ماان ال باتااات ال ااادرة وذات االهميااة االقتصااادكة وكم ااع فيهااا ممارسااة ال شاااطات التااي تضاار
بمحتلكاتها للحظال ليها من االندثار وابقائها بهيئة ملاقع طبيعية تتمتع بجمالها للملاط ين (. )2
وتومن اهميتها في الجلانز التالية :
 -1الجانب السياحي والترفيهي  :تتمتع م اطق المحميات بقايم يمالياة مختلظاة  ،فاالبعه م هاا كقاع فاي م ااطق تتالفر فيهاا الميااه
والخضرة واخرا تت مية بت ل الطيلر واالسماك والجاةر الخضاراء العائماة فالق الميااه مماا كجعلهاا مرتواة اساساي للت مياة
السياحية وتطلرها .
 -2الجانب العلمي  :ان المحمية الطبيعية تتضمن مظاردات مت ل اة تموان الدارساين والبااح ين مان اياراء دراساات ذات يلاناز
مختلظاااة لتطااالكر المااالارد الطبيعياااة (ال باتياااة والحيلانياااة) ود مهاااا ور اكتهاااا للحظاااال لااات الت ااال االحياااائي القاااائم داخااال
المحمية(.)3
 -3الجانببب اتصتدببا  :ان انشاااء وتطاالكر واساات مار المحميااات كعااد الاادافع لتطاالكر ماتحتلكااه ماان ماالارد اقتصااادكة كالقصااز
والبردي وقصز السور واال ةف وبعه الص ا ات المحلية ( ،)4والعمال لات تالفير فارع ادة لتوااثر الحيلاناات وخلاق
فائه في ا ادادها  ،كماا كتضامن هاذا الجاناز اسات مار تلاك ال اروات بماا فيهاا كايد بعاه الحيلاناات او بيعهاا او نقلهاا الات
محميات يدكدة .
 -4الجانب التراثي  :تم ل المحميات بيئات مت ل ة لها موانتها في حياة ساك يها  ،اذ تعد ملطن اسةفهم وفيهاا مصاادر حيااتهم ال
سيما وان المحمية تم ل معرضا ً بيئيا ً كد لا الت غرس القيم والعادات التي تمسك بها سوانها بر الةمن  ،والتي تلضح مادا
تعلقهم بالبيئة ونشر التل ية البيئية(. )5
شروط اختيارمناطق المحميات الطبيعية
كتليز تلفر يملة شروط لجعلها م طقة المحميات :
 -1ناام بيئي متمية في الم طقة (مجمل ات نباتية وحيلانية مستلط ة)
 -2ويلد نل متمية من الحيلانات او ال باتات في الم طقة سلاء بقيمته او ندرته او نل معرض لةنقراض .
 -3ويلد ت ل باكللليي طبيعي ألنماط الحياة في الم طقة .
 -4قد كولن لشول السطح او للعلامل الجيلفيةكائية همية خاكة كليلد الي ابيع او م اطق ييللليية نادرة الليلد(. )6
أسس اختيار المحميات الطبيعية
بغية المحافاة ليها واستمرارها سلاء كانت محمية حيلانية او طبيعية او نباتية ،ومن هذه االسس هي :
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اوتا -تحقيق اتهداف المرجوة
 الحظال لت م اطق تحتلي لت مجمل ات احيائية حيلانية ونباتية ك بغي االبقاء ليها حماكة االنلا البركة ال ادرة والمهددة باألنقراض . المحافاة لت م اطق طبيعية ذات طابع خاع . الحظال لت م اطق تحتلي لت ملارد طبيعية كمون استغةلها بطركقة م امة ومستمرةثانيا ا -تقييم اهمية المحمية
 ان المحمية تم ل مساحة من االرض مقتطعة من االستخدامات العادكة التي درال ليها المجتمع وستتولف الو يار مان ال الاحيالمادكة والمع لكة حتت تقلم بالمهام المطللبة م ها  ،اذ ان المحمية قد تلقت مقاومة من المجتمع الذي قد تولن له ماار اخارا
نتيجة استخدام مسحة من االرض او حية من الماء  ،لذلك كجز ان تولن مبررات ا ةن المحمية قلكة بالدرية الوافية ألق ا
فئات المجتمع المختلظة بأهميتها في الت مية(. )7
وكمون ايماك العلامل التي تحوم مقدار فائدة المحمية في :
أ-التنوع ب -التفر ج -رجة التحمل  -الرجوعية (أ عو ة النظام البيئي الى أصله بعد تغيره نتيجة الضغوط ).
كما ترتبط المحميات الطبيعية المعل ة ببعه الخلاع وتشمل :
أ -اتراضي الجافة ب -الحيوان البر ج -تبوفر منباطق الرعبي الغنيبة بالغطباب النبباتي  -تبوفر العقصبة ببيل الحيبوان الببر
والغطاب النباتي كأساس لديومة بقابه.
ثالثا ا -معايير اختيار المحمية ووضع حدو ها
ان تحدكد الم اطق الحرية التي تحتاال الت حماكة من واقع بيانات ب لك المعللمات البيئية والمسح الميداني لةنلا الحياة التاي تم ال
اهمياة خاكاة ألسااتمرار حيااة هاذه االناالا م ال م ااطق التغذكااة والتللاد واالنجاا والهجاارة وغيرهاا وتحدكاد الملاقااع الحرياة لةناالا
االقتصادكة وال ادرة والمتلط ة والمهددة باألنقراض واالنلا المهايرة العامة ووضع قائمة احصائية بالملاقع الحرية مع ترتيبهاا طبقاا ً
لألهمية واالوللكة ونل ية الحرال الذي تم له .
رابعا ا -تحديد العوامل واتوضاع اتصتدا ية واتجتماعية
 كجز ا داد ب ياناات بالمسااحات المخطاط اساتغةلها سالاء ألغاراض الت مياة الةرا ياة او العمرانياة لدراساتها مان ويهاة ناارشؤون الدفا واالمن القلمي فضةً ن تحدكد الم اطق المراد استصةحها للةرا ة وتحدكد حدودها ومعالمها مع مرا اة ماقد
كليااد فيهااا ماان م ااايم او محاااير او ثااروات معدنيااة او بتروليااة ومااا تحلكااه ماان اثااار او تااراا تاااركخي وفقاا ً للقاالانين والا ام
المعملك بها .
 كجز ان كتم تحدكد ملاقع المحميات الطبيعية وحدودها ومبرراتها بالتشاور مع اللزارات والهيئات المع ية مع األخاذ باأل تبااران اقامة محمية طبيعية البد ان كولن لها اثار اكجابية من ال لاحي االقتصادكة وااليتما ية كالسياحة وغيرها  ،كما كجز ان كشامل
المسح الخاع بالمحمية كافة التغيرات المحتمل حدوثها في المستقبل نتيجة ت ظياذ بعاه خطاط الت مياة للم ااطق المحيطاة بالمحمياة
والمتصلة بها م ل اللدكان او الشلاطئ او الجباك وغيرها .
ال -كجز األخذ ب ار اال تبار اموانية السماف لبعه االنشطة االقتصاادكة وااليتما ياة داخال المحمياة نظساها  ،فقاد كوالن مان باين
اغراض المحمية هل حماكة م اطق تلالد الحيلانات في وقت ما ثم السماف بصيد بعضها في وقت اخر وخاكة كيد االسماك(. )8
خامسا ا -تحديد الظواهر الطبيعية والعمليات البيئية الهامة
كجز القيام بالحد االدنت لتحليل العلامل االكوللليية الهامة م ها التم يل الضلئي وال مل والتواثر والر ي واالفتراس وتحلال المالاد
العضاالكة فااي التربااة ولاااهرة التعاقااز البيئااي كمااا كجااز تمييااة الماادخةت الهامااة لل اااام البيئااي ماان فيضااانات وامطااار وناادا ورطلبااة
وحرارة وتلقيتها واتظاق ذلك مع الللائف الظسيللليية لألنلا المستهدف حماكتها(. )9
سا سا ا -صيام المحميات الطبيعية بدورها في المجاتت التالية :
 داد البرامج والدراسات الةزمة لل هلض بم اطق المحميات ركد الالاهر البيئية وايراء حصر للوائ ات البركة والبحركة في م اطق المحميات وانشاء سجل خاع بول محمية . دارة وت سيق االنشطة المتعلقة بم طقة المحمية . ا ةم الجمهلر وت قيظه بأهداف واغراض انشاء المحميات الطبيعية تبادك الخبرات والمعللمات مع الدوك والهيئات الدولية في هذا المجاك .السبل المتبعة ألنجاح المحميات في حال اصامتها
كجز اتخاذ السبل التالية ل جاف انشاء المحميات وهي :
 -1تحدكد سياسات واهداف المحمية المقامة وان تتب اها مؤسسات حولمية لت لت المستلكات  ،اذ تشامل الحظاال لات انتايياة
الملارد وا ادة تولكن مخةونها والحظال لت التبااكن فاي المالارد الطبيعياة وحماكاة الملاقاع ذات القيماة الجمالياة والتاركخياة
والحضاركة وال قافية والتعليمية والت مية المستدامة .
 -2تشويل فركق لغرض ملية انتخا واختيار واقامة المحميات لت اساس لمي .
 -3يراء مسح شامل لع اكر البيئة بالقدر المساتطا  ،للتعارف لات الملاقاع التاي تساتحق الحماكاة ويماع المعللماات حللهاا ،
وتش امل المساالحات تلزكااع ووفاارة االناالا فااي الملاقااع الطبيعيااة طبق اا ً ل اااام معياااري لتص ا يظها وكااذلك دراسااة الخصااائص
الظيةكائية والويميائية والم اخ واالستخدامات االقتصادكة وااليتما ية واالموانيات السياحية والترفيهية(. )11
واصـع المـحميــات الطبيــعيــة فــي العراق (بــغــدا راسة حالة)
انت بيئاة العاراق ملماا ً خاةك العقالد االخيارة مان تجااوزات فضاة ومادمرة تركات اثارهاا السالبية لات الت ال االحياائي لبيئاة
العراق ال سيما ماكتعلق بالمساحات الخضراء التي تمتد لمسافات واسعة من الشماك الت الج ل  ،اذ تعرضت الت االهماك مما قلال مان
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مساحات المرا ي الطبيعية ،كما حصل لبيئة االهلار التي تتمية ب اام طبيعي م ظرد بما تحمله من ت ل احيائي وبااكللليي معاين غيار
متلفر في م طقة اخرا في العراق والتي شولت االساس االقتصاادي لساوان الم طقاة وللقطار كافاة  ،اذ وفارت المساطحات المائياة بيئاة
م اسبة الستقباك الطيلر المهايرة من اقاليم العاالم المختلظاة فضاةً ان انالا مان االساماك وحيلاناات انظاردت بتربيتهاا االهالار وم هاا
الجاااملس واالبقااار  ،اال ان تعرضااها الاات فتاارة ماان التجظيااف ادا الاات تاادمير هااذه البيئااة بواملهااا بمااا فيهااا ماان طبيعااة وسااوان ونبااات
طبيعي(.)11
اما في محافاة بغداد فقد انشأت في سبعي ات القرن الماضي ثةا ملاقع كطلق ليها محمياات اال ان تلاك الملاقاع ال ت طباق ليهاا
معاكير انشاء المحميات  ،اذ ال تعد كلنها مجرد مسيجات وبمسااحات مختلظاة كوالن الغارض مان انشاائها هال تربياة الحيلاناات وخاكاة
الغةاك العراقي  ،وقد اهتمت الجهات المسؤولة في حي هاا بتلاك الملاقاع بأ تبارهاا ترفيهياة لعلائال المساؤولين لملقعهاا لات نهار ديلاة
( ،)12اما بعد ام  2113وما تبعها من احداا  ،فقد تم تدمير هذه الملاقع بالوامل من خةك سلز وتخركاز ممتلواات تلاك المحمياات مان
حيلاناااات وقطااااع االشاااجار وتاااادمير االب يااااة التاااي تحتلكهااااا وا لمساااتخدمة كمحطااااات اسااااتراحة للاااةوار وغاااارف االدارة والخاااادمات
واالقظاع (.انار خارطة )1ومن ابرز هذه المحميات هي :
 -1محمية كديبة في المدائل  :وتقع لت الجانز االكسر من نهر ديلة لت مسافة  21كم ي ل بغداد في م طقة المدائن  ،وقد
تأسست ام  1978وبمساحة(  )157دونم  ،اذ انشأت اساسا لتربياة الحيلاناات المساتلردة وتقيايم قلمتهاا للمعاكشاة فاي البيئاة
العراقياة وكاناات تضاام حيلاناات ( الل اال االحماار واالكاال دام دام (ر) وتلاك اسااتلردت ماان اورباا ونجحاات تربيتهااا وتواثرهااا
بشول ييد ( نار الصلرتين 3و، )4فضةً ن الغ م البري ( المافللن) الذي كتلايد فاي الم ااطق الشامالية مان العاراق  ،كماا
تتصف المحمية بالت ل ال باتي الذي كضم  96نل من ال باتات من(  ) 32ائلاة ( ، )13اماا فاي اللقات الحاالي فقاد تام تأهيلهاا
بهدف اك ار الحيلانات المهددة باألنقراض والمحافاة ليها من قبل كاادر متخصاص(رر)  ،واللاقاع البيئاي للمحمياة كلضاح
بالشول التالي :
 تحتلي المحمية لت مسيج للغاةاك بمسااحة ( )8دونام  ،وكضام كال مان غاةاك الاركم العراقاي (المهادد بااالنقراض)بعادد ( )7والل ال االحمار بلاقاع(  )1واالكال دام دام بلاقاع ( )75كماا فاي الجادوك ( ، )1باالضاافة الات انالا مان
الطيلر البركة الداي ة ودياال بة كرون وطيلر المربعي وذلك قبل ام  . 2113نار الشول()1
اما في ام  2111فتتلايد في المحمية انلا من الحيلانات االتية-:
 المااا ة الجبلاااي(الهجين) بعاادد( )5والماااا ة المحلي(مضاارو ) بعااادد( )47والمااا ة الشاااامي بلاقااع ( .)13ناااارالصلرة (1و)2
 تليد اقظاع لتربية واك ار انلا من الطيلر م ل طيلر السمان (المركعي) بعدد( )51والحمام المحلاي وديااال المااءوطيلر الحز .
الرومي  .نار الشول ()2
ال -تتلايد في المحمية طيلر الغرا (الحر) والبط االبيه وطير الدكك
كمااا تتمتااع المحميااة بتلايااد مساااحة مخصصااة لةرا ااة اال ااةف الخضااراء لتغذكااة الحيلانااات  ،فضاةً اان تلايااد اناالا ماان
االشااجار وال باتااات البركااة م هااا شااجار(اليلكالبتلس ،الوازورك ااا ،البيةكااا ،الةكتاالن ،ال خياال ،الاادودونيا ،القاالت (الغاار ) ،امااا ال باتااات
البركة فهي (كلغان ،طرطيع ،القصز ،الحلظة ،العاكلك ،الولكلة والخباز) .انار الشول()3
 -2محمية روضة المها في منطقة الدورة (صضاب المحمو ية)  :وتقع لت الجهة اليم ت من بغداد بحدود 31كام ،وتأسسات اام
 1978وبمساحة(  ) 511دونم  ،واللاقع البيئي للمحمية كما كلي :
 وتضاام حيلانااات (الواابي البااري بلاقااع( ، )13الل اال االحماار ،الل اال الصااغيربلاقع( )6واالكاال دام دام بلاقااع()21وذلك قبل ام  . 2113انار الشول ()4
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 كما تضم انلا من ال باتات اهمها(السيسم ،اليلكالبتلس ،الوازولي ا ،االثل والبيةكا) وذلك قبال اام ، 2113كماا فايالصلرة( ، )3اما في اللقت الحالي فالمحمية مدمرة واالراضي متجاوز ليها من قبل اهالي الم طقة ( . )14ناار
الشول()5
شكل (  ) 5أنواع النباتات في محمية روضة المها صبل 1003

المددر :جدول رصم ( )1
جدول( )1يوضح واصع المحميات في محافظة بغدا صبل عام  1003والواصع الحالي()1010
انببواع واعببدا الحيوانببات صبببل انواع النباتات صببل الواصع الحالي 1010
المساحة
اسم المحمية
1003
1003
الكازورينبباا اتثببلا غزال الريم العراصي()11
الوعل اتحمر()1
محميبببببببة كدبببببببيبة  151ونم
الماعز الجبلي هجيل()5
اليوكالبتوس
اتيل ام ام()15
(المدائل)
االسيسبببببببببماالقو المبببببببببببببباعز المحلببببببببببببببي
الكبش البر
مضرب()11
المحلياالنبق
غزال الريم العراصي()1
المبببببببببببببباعز الشببببببببببببببامي
صبرصي()13
طيور السمان()50
السيسبببببببببببببببببببببببببما المحمية مدمرة واتراضي
الوعل اتحمر()6
محميبببببببة روضببببببببة  500ونم
متجببباوز عليهبببا مبببل صببببل
اليوكالبتوس ا
اتيل ام ام()10
المها(الدورة)
الكازولينببباا اتثبببلا اتهالي
الكبش البر ()13
البيزيا
الوعل الدغير()6
اليوكبببببببببببببالبتوسا المحمية مرت وتقبع اتن
غزال الريم العراصي()55
محميببببببببببببببببببببببببببببببببة  580ونم
ضببببمل مشببببروع غابببببات
اتثلا النبق
الماعز الجبلي()105
النهروان(1نيسان)
النهروان
غزال اتكس اكس()18
الحلفبببببببباا لسببببببببان مرت وسرصت محتوياتهبا
غزال الريم العراصي()66
محميبببة الرضبببوانية  66ونم
بعد عام 1003
الحملا الثيل
الماعز الجبلي()5
(ابو غريب)
حجل رومي عراصي()51
المددر :وزارة البيئة ا مديرية بيئة بغدا ا الدراسة الميدانية لفريق عمل صسم التنوع اتحيائي في بيئة بغدا لعام .1010
 -3النهروان في منطقة 1نيسان :وتقع في الجةء الشرقي من بغداد لت بعد  25كم من م طقة ال هروان  ،وتأسست اام 1976
وبمساحة قدرها(  ) 581دونم واللاقع البيئي للمحمية كلضح بما كلي :
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األهمــية البيئــية للمحــميات الطبيـــعيـــة ( محميـــات محـــافظـــة بغـــداد دراســـة حــــالـــة)
 الما ة الجبلي بعدد(، )115غةاك االكس كس بعدد( )48وانلا مختلظة من الل ل) وذلك قبل ام  . 2113انار الشول()6( اليلكالبتلس  ،االثل وال باق ) قبال اام ، 2113
 كليد فيها  23نل من ال باتات من ( ) 37ائلة  ،اذ تضم انلا م هاكما في الشول (، )7اما في اللقت الحالي فقد تحللت الت غابة م ذ ام  .)15(2114رايع الجدوك()1
 -4محمية الرضوانية في ابو غريب  :وتقع في ي ل غر بغداد في م طقة الرضلانية ضمن حدود قضاء ابل غركاز  ،وتبلا
مساحتها ( )66دونم  ،وقد تاسست ام  ، 1993اما اللضع البيئي للمحمية فيلضح بالشول التالي :
أ -تحتلي لت انلا دة من الحيلانات م ها(غةاك الركم العراقي وبعدد(، )33الما ة الجبلي بعادد( )5والحجال الروماي العراقاي
بعدد( ) )57وذلك قبل ام  ، 2113كما في الشول ( . )8اما حاليا ً فالمحمية مليلدة ،اذ تبدو حالة الغةاك العراقاي ييادة نتيجاة لماا
كقدم لها من ا ةف كما في بقية المحميات االخرا ،اضافة لر ياه بعاه ال باتاات الطبيعياة المليالدة فاي المحمياة كالحلظاا ولساان
الحمل وال يل والحشائي وبعه ال باتات المركبة اال انها سجلت حالتين من الهاةك لغاةالين اراقيين اثار تمةكقهماا مان قبال ب اات
اوا  ،كما كتلايد في المحمية  3حاائر للغةاك االي باي المساتلرد والتاي تبادو انهاا مساقظة باالسبسات والجادران باارة ان سالك
مشابك مااع طبقاة اسبساات بارتظاا ( ) 1م  ،اال ان تظشااي مارض التاادرن فيهاا نتيجااة ضاعف الم ا ااة ادا الات حرقهااا بالوامال  ،وقااد
ركةت الجهات ذات العةقة بالبيئة بضرورة ال هلض بلاقع المحمياة ان طركاق تشاجير اطرافهاا الخاريياة بخطاين مان االشاجار
و مل ماةت اكط ا ية من الحصير واالغصان لت ان تولن مظتلحة من الجهة الشارقية والشامالية لتقليال تاأثير اشاعة الشامس
(.)16
 كتلايد في المحية انلا من ال باتات كالحلظا ولسان الحمل وال يل وانلا من الحشائي التي تر ت ليها الحيلاناات  ،كماا فايالشول (.)7
الخقصة واتستنتاجات
ان الهدف من انشاء المحميات الطبيعية هل الحظال لت الت ل االحيائي السيما الغطاء ال بااتي الاذي تعارض الات التادهلر مماا لاه
اهمية كبيرة في الحظال لت التربة وكيانتها مان التعركاة واالنجاراف فضاةً ان انالا الحيلاناات البركاة  ،وتلاك تعاد ال قطاة االسااس
لتحقيق الت مية المستدامة .
اما في بغداد فقد انت المحميات الطبيعية كغيرها من االنامة البيئية الطبيعية من االهماك والتخركز نتيجة الاروف التاي مار بهاا
البةد بعد ام ، 2113اذ تم سرقتها واستغةلها من قبل سوان الم اطق المجاورة  ،ولم كتبق سلا ملقع واحد والذي كعتبر كمسايج وهال
محمية كصيبة في م طقة المدائن بعد ان قامت الشركة العامة للبست ة والغابات في وزارة الةرا ة بأ ادة تأهيلها .
وقد تم التلكل الت االست تايات التالية :
 -1الكمون اطةق اسم محمية لت الملاقع المليلدة في محافاة بغداد لعدم تطابقها مع شروط الحاد االدنات مان المسااحة والتاي
كجز اال تقل ان ( ) 1111هوتاار حساز المعااكير العالمياة  ،لاذا ا تبارت مسايجات  ،اذ تام تجهيةهاا باانلا مان الحيلاناات
وال باتات وترميم المباني وانشاء االقظاع.
 -2ان مليات التأهيل التي شملتها لم تتعد سلا محمية واحدة وهي كصيبة في المدائن ،اذ تم تأهيلها بادون يلاز ا اداد مت ل اة
من الحيلانات ال ادرة .
 -3قلااة التخصيصااات الماليااة المتاحااة لاادا الجهااات المسااؤولة اان االدارة والمتم لااة بالشااركة العامااة للبساات ة والغابااات وزارة
الةرا ة.
 -4لجلء معام الملاط ين الت قطع االشجار من الغابات لقلة مصادر الطاقة مما دا الت ضارر الحيلاناات وال باتاات بحرمانهاا
من ملائلها الطبيعية وانحسار المساحات الخضراء .
ً
 -5لقد ضرت ا ماك السلز والتخركز ك يرا ً بم اطق المحميات  ،مما كستليز االهتمام اك ر ب هلضها مستقبة .
 -6قلاة الواادر المادر والمخااتص باأدارة المحمياات واالسااتعانة بتجاار الادوك المجااورة والتااي لهاا ناام بيئيااة مقارباة لماا فااي
العراق .
التوصيات
تلكي الدراسة بايتي:
 -1وضع استراتيجيات وبرامج لصيانة الت ل االحيائي وربطها بسياسات الت مية.
 -2العمل لت انشاء المحميات وفق االسس العلمية الصحيحة والمعاكير الدولية من خةك التعاون مع الم امات الحولمية وغيار
الحولمية لد م برنامج ا ادة تأهيل المحميات.
 -3تهيئة كلادر كظلءة ألدارة م اطق المحميات ن طركق اقامة الدورات وال دوات العلمية والظ ية واالستظادة مان خبارات الادوك
المجاورة والتي لها نام بيئية مقاربة كاالردن م ةً في مجاك المحميات الطبيعية .
 -4استيراد الحيلانات التي انقرضت من العراق واك ار االنلا المهددة باالنقراض مان خاةك تو ياف االتصااالت واللقااءات ماع
الدوك المجاورة لةستظادة من تجاربهم في اقامة المحميات .
 -5ضرورة تلفير الد م المادي لغرض ا ادة تأهيل او انشاء المحميات من خةك طارف الملضال فاي ايتماا مجلاس التعااون
البيئي امام اناار مم لية وزارة التخطيط .
 -6االهتمااام بتطاالكر المصااادر اللراثيااة الجي يااة وت ميااة المرا ااي الطبيعيااة لتغذكااة الحيلانااات ونشاار الاال ي الجماااهيري لحماكااة
االحياء البركة من االنقراض .
 -7ضرورة تقدكم كافة التسهيةت من قبل اللزارات ذات العةقة كلزارات البيئة والملارد المائية لتلفير حصص مائية كافية .
 -8تليي ه اال ةم حلك اكجاد تل ية يماهيركة للتعركف في م ل هاذه الم شاات لتوالكن ثقافاة بيئياة بار ت اايم ساظرات اماة ،ال
سيما لطلبة المدارس لةكارة م ل هذه المحميات لتولكن كلرة ها تسهم في اكجاد و ي بيئي لدا الطلبة .
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المدا ر والهوامش
( -)1وزارة البيئة  ،مدكركة بيئة بغداد  ،شعبة مراقبة الت ل االحيائي  ،دراسة ن تطلر المحميات والغابات فاي محافااة بغاداد  ،غيار
م شلرة  ، 2111 ،ع . 4
( -)2وزارة البيئة  ،دائرة التخطيط والمتابعة  ،تقركر حالة البيئة في العراق لعام  ، 2119دراسة غير م شلرة  ،ع . 136
( )3ندا شاكر يلدت  ،قليم هلار غر ديلة مقترف ادة ال ار في استخداماتها كمحمية طبيعية  ،مجلة الجمعية الجغرافية العراقية
 ،المجلد ، 1العدد، 2118، 53ع. 123
(UNEP, Desk study on the Environment in Iraq ,firsted, Switzerland ,2003 , p.98 )4
(-)5كافن كلن ،العلدة الت االهلار ،تريمة حسن الج ابي،دار المدا لل قافة وال شر ،بغداد ،2116،ع26
( -)6وزارة البيئة  ،دائرة التخطيط والمتابعة  ،شاعبة الت ال االحياائي  ،دراساة ان المحمياات الطبيعياة ( التقيايم والخطاة االداركاة ) ،
دراسة غير م شلرة  ، 2119 ،ع.3
( -)7محمد براهيم محمد اباراهيم  ،المحمياات الطبيعياة والت ال البيللاليي فاي مصار  ،بحام غيار م شالر ،يمهلركاة مصار العربياة
 ، 2111،ع.7
لت الملقع االلوترونيhttp://www.algomhuria.net.eg/elm
( -)8المصدر نظسه  ،ع .11
(-)9الم امة العربية للت مية الةرا ية  ،دراسة دور المحميات الطبيعية فاي حماكاة الت ال االحياائي والمشارو ات المقترحاة للتطالكر ،
يامعة الدوك العربية  ،1999 ،ع. 183
( -)11انعام محملد ياسم  ،واقع المحميات في العراق  ،وزارة البيئة  ،قسم الت ل االحيائي  ،بحم م شلر ، 2118 ،ع. 11
( -)11ح سين يلاد االسدي  ،اللاقع االيتما ي واالقتصادي لسوان االهلار و ةقته بالت مية المستدامة  ،وزارة البيئة  ،قسم االهالار ،
دراسة ميدانية للم طقة من قبل فركق مل القسم  ، 2117 ،ع . 12
( -)12وزارة البيئة  ،مدكركة بيئة بغداد  ،شاعبة مراقباة الت ال االحياائي  ،دراساة ان تطالر المحمياات والغاباات فاي محافااة بغاداد ،
دراسة ميدانية لظركق مل المدكركة  ، 2111 ،ع. 11
(ر) وكسمت باالكل االسمر وهل حيلان مجتر مان فصايلة االكلياات ذات م شاأ ورباي ،وكسامت الاذكر باالابي بي ماا تسامت االن ات بالشااة
والصاااغير بالخشاااف،وكبل طااالك الاااذكر ماااابين()161-141سااام،بي ما كتاااراوف وزناااه ماااابين()85-61كغااام ،اماااا االنااااا فيبلاااف طللهاااا
مابين()151-131سم ،ووزنها مابين()51-31كغم ،وقد استلطن هذا الحيلان اوربا ثم انتقل الت م طقة الشرق االوساط وحالض البحار
المتلسط ،وكتلايد في م اطق ذات م اخات تتراوف مابين الباردة والرطبة والدافئة الجافة.
( -)13وزارة البيئة ،دراسة ن تطلر المحميات والغابات في محافاة بغداد،مصدر سابق  ،ع. 11
(رر) -كتولن الوادر من طبياز بيطاري ومرشاد زرا اي ادد 2واداري و مااك ادد ، 4وهاذا الواادر تاابع لالزارة الةرا اة الشاركة
العامة للبست ة والغابات .
( -)14وزارة البيئة  ،دائرة حماكة وتحسين البيئة في م طقة اللسط  ،مدكركة بيئة بغداد  ،اللاقع البيئي لمدك ة بغداد لعام  ، 2111دراساة
غير م شلرة  ،ع.67
( -)15المصدر نظسه  ،ع.69
( )16لي كركم محمد ،لي كادق بد الغ ي ،واخرون ،المحميات في العراق ،نشرة ارشادكة رقم( ،)7وزارة الةرا اة ،الهياأة العاماة
لةرشاااااد والتعاااااون الةرا ااااي ، 2114،
ع.7
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
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