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 التخطيط البيئي إلنعاش هور السناف بمياه نهر المصب العام في محافظة ذي قار
 إعداد المهندس البيئي   

 كريم هاني محمد
 دبموم عالي في التخطيط الحضري واإلقميمي / تخطيط بيئي

 المقدمة
 وتكمن أىمية، الفتعد مناطق اىوار جنوب العراق نظاما" بيئيا" متكامال يعود تاريخيا إلى أكثر من خمسة آال  

تعرضت المنطقة إلى سمسمة من أعمال التجفيف   األىوار في أنيا ليا الدور البارز في إحالل التوازن البيئي في المنطقة.
وغيرت معالم الطبيعة والحياة فييا من بداية الخمسينيات إلى ، المباشر وغير المباشر وشكمت اكبر كارثة حمت بيا

% من 90ضي من خالل بناء سداد ترابية تمنع دخول المياه إلى االىوار ؛ فقد فقدت ما يقارب التسعينيات من القرن الما
مياىيا مما أدى إلى ىجرة واسعة لقاطنييا الى القرى والمدن المجاورة ليا مما أدى إلى تبديل نمط الحياة وانعكس ذلك عمى 

انوا يتمتعون بيا في صناعة القصب والبردي وصيد طريقة العيش ونوع العمل مما افقدىم الميارات المتوارثة التي ك
م بدأت المياه بالعودة الى بيئة األىوار 2003وبعد أكثر من عقد من الزمن وفي نيسان من عام  .األسماك وتربية الحيوانات

دأ بٕاغمار منطقة الذي ب، المساعي الدولية إلنعاش األىوار العراقية وبتنفيذ برنامج األمم المتحدة إلعادة األىوار وأخذت
األىوار بالمياه وعودة النشاط االحيائي والنباتي إلييا من خالل تنفيذ البرامج والخطط العممية الكفيمة باعادة المساحات التي 

أو النقص في ، وبما يتناسب والوضع الحالي لممنطقة وخاصة وما تعانيو المنطقة من مشاكل بيئية كالتموث، يمكن اغمارىا
مياه إلى األىوار وما تشكمو المنطقة من أىمية كبيرة فإنيا جديرة بالدراسة العممية المتأنية وتقدر نسبة المياه التي انسيابية ال

% إال أّن انخفاض مناسيب المياه في العراق وخاصة في نير الفرات الذي بدأ في 40عادت إلى االىوار بحوالي أكثر من 
إلى أّن تفاقمت أالزمة المائية في منتصف  عمى االىوار 2009شباط عام  واثر بوضوح في 2008النصف الثاني من عام 

الجيات ذات العالقة في محافظة ذي قار والمتمثمة بمجمس  وأدى إلى جفاف االىوار ونتيجة لذالك انبثقت فكرة لدى 2009
ىوار ومديرية بيئة محافظة ذي المحافظة ووزارة الموارد المائية / مركز انعاش االىوار وجامعة ذي قار / مركز أبحاث األ

من نير المصب العام إلى الجزء الشمالي من ىور الحمار والذي يسمى ىور  قار بتغذية االىوار عن طريق فتح قناة
 .في منطقة الخميسية والتابع إلى قضاء سوق الشيوخ السناف

 منطقة الدراسة
حيث ، محافظة ذ ي قار ار جنوب نير الفرات فييقع ىور السناف الذي يمثل القسم الشمالي الغربي من ىور الحم

  2كم 250يمتد من منطقة الكرماشية جنوب سوق الشيوخ إلى ناحية كرمة بني سعيد و تبمغ مساحتو 
 مشكمة الدراسة 

إلى الجفاف بسبب انخفاض مناسيب نيري دجمة والفرات مما أدى  2009في منتصف عام  (تعرض )ىور السناف
 ية متمثمة بالظروف المناخية ومشكالت اقتصادية واجتماعية تمثمت بتدمير الحياة النباتية والحيوانيةإلى حدوث تغييرات بيئ

وىجرت الكثير من سكان االىوار إلى المناطق القريبة ونتيجة لذلك تم تغذية اليور من نير المصب العام الذي يعد من أىم 
    مشاريع الري في محافظة ذي قار.

 هدف الدراسة:
  يط البيئي الالزم إلنعاش ىور السناف وٕايجاد الحمول التخطيطية المناسبة لممشكالت القائمة.التخط

 فرضية الدراسة:
تطوير البيئة الطبيعية والبيئة االقتصادية  إن اعادة المياه الى ىور السناف دون أي تاثيرات سمبية تؤدي إلى

 ودة الحياة الطبيعية وتشجيع إقامة المشاريع االستثمارية مستقبال.واالجتماعية والخدمية وبالتالي تسيم بإنعاش المنطقة وع
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 منهجية الدراسة: 
 اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي وتحميل البيانات والدراسات المعتمدة من قبل دوائر الدولة ذات العالقة

العتماد عمى البحوث والدراسات والمقابالت الشخصية مع المسؤولين وسكان المنطقة فضال عن ا، والمعايشة الميدانية
 والمنشورة لتحقيق اليدف أعاله.، العممية المعتمدة

 المستخمص
إلنعاش ىور السناف الذي يمثل القسم الشمالي الغربي  إّن اليدف من ىذه الدراسة ىو دراسة الوسائل الممكن إتباعيا

حيث تضمنت الدراسة وصف المنطقة ، 2008من ىور الحمار في محافظة ذي قار بعد الجفاف الذي تعرض لو في عام 
قبل الجفاف ووصف بيئتيا الطبيعية والبشرية وبيان الفعاليات واألنشطة االقتصادية فييا ومن ثم تضمنت مرحمة جفاف 

و اآلثار البيئية الناجمة عن الجفاف وتأثيره عمى الواقع االجتماعي واالقتصادي والصحي لبيئتو ومن ثم التوصل  المنطقة
باألعتماد عمى الدراسات الميدانية والموثقة لدى دوائر الدولة المتخصصة ، لمشكالت االجتماعية والمادية في المنطقةإلى ا

وٕاجراء عممية تحميل معموماتي ليذه الدراسات. بعد ذلك تناولت الدراسة مرحمة تغذية اليور بمياه المصب العام وبيان 
نوعية المياه قبل وبعد التغذية باألعتماد عمى مختبر مديرية بيئة محافظة ذي قار من خالل تحميل ومناقشة  التأثيرات البيئية

  ومن ثم وضع المعالجات التخطيطية ألىم احتياجات سكان المنطقة إلنعاشيا.
أوضحت نتائج الدراسة أن ىنالك وفي الوقت الحاضر عدد كبير من سكان ىور السناف الذين يسكون بصورة فعمية 

بصورة محاذية. وىم يعانون من عدم توفر الخدمات الضرورية واليجرة المتكررة وعدم استقرارىم ألدائمي  داخل اليور أو
  والتي بدورىا أثرت في حياتيم االجتماعية نتيجة عمميات الجفاف

من خالل دراسة نتائج فحوصات مياه اليور قبل وبعد التغذية بعدم إمكانية اليور  أوضحت نتائج الدراسة ومن ثم
-self)وقابميتو عمى استيعاب الكميات المضافة من المياه العادمة ومياه البزل أي ان قابميتة عمى التنقية الذاتية )

purification إذ أّن تغذية اليور بمياه المصب العام تؤدي إلى ارتفاع الجيد العضوي الذي يؤدي إلى ، تكون ضعيفة
  ارتفاع تموث مياه اليور

 الفصل االول
 ور السنافه - 1-1

جزء ال يتجزأ من األىوار في محافظة ذي قار والذي الذي يمثل القسم الشمالي الغربي ليور  يعد ىور السناف  
ومن  ( يحد ىور السناف من الجنوب و الجنوب الغربي البادية الجنوبية1والصورة الفضائية ) (2الحمار انظر خارطة )

العشائر التي تقطن  الشرق والجنوب الشرقيوخ وضواحييا بينما يحده من كم تقريبا مدينة سوق الشي 12الشمال بمسافة 
حالو كحال بقية األىوار  1991لمجفاف عام  عمى مصبات األنيار والجداول بين سوق الشيوخ و كرمة بني سعيد وتعرض

خفاض مناسيب نيري إال إّن بسبب ان، (2صورة ) 2003في جنوب العراق. وقد تمت عودة المياه إلى ىذا اليور بعد عام 
عاد الجفاف إلى األىوار ومن ضمنيا ىور السناف وفي نياية عام  2008دجمة والفرات في النصف الثاني من عام 

 تم فتح قناة من نير المصب العام من قبل الدوائر ذات العالقة في المحافظة وبالتنسيق مع الحكومة المحمية 2009
من أكثر األىوار التي يكثر فييا النشاط السكاني لعرب  ىور السناف ويعتبر .فلغرض تغذية األىوار عن طريق ىور السنا

 األىوار حيث يكثر رعي الجاموس وقطع القصب
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 صورة فضائية ألىوار جنوب العراق(  1)صورة 

 .2007الباحث باالعتماد عمى مركز إنعاش االىوار عام  :المصدر 
       مصادر تغذية هور السناف  -1-2
غذى ىور السناف من مجموعة كبيرة من األنيار و الجداول التي تتفرع جميعيا غرب نير الفرات بعد اجتيازه لقضاء يت 

الكر ، األصيبح، الياسرية، العتيبية، الطميعة، أم الطبول، ختالن، الزعيمية، سوق الشيوخ و أىم ىذه الجداول كرمة النواشي
لى ناحية كرمة بني سعيد فأن أحد الفروع الثالثة الكبيرة التي تتفرع عنو أم التمن و حين وصول نير الفرات إ، ماشية
 .(2خارطة ) )أم نخمة( يتجو نحو الجنوب ليتفرع بدوره عن عدد آخر من الجداول التي تصب جميعيا في اليور0وىو
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  حدود ىور السناف ومصادر تغذيتو. (2خارطة )

 ط المستحصمو من مركز إنعاش األىوارالباحث باالعتماد عمى الخرائ :المصدر
 البيئة النباتية -1-3 

ومن ابرز تمك ، إّن أىوار ومستنقعات جنوب العراق قد خمقت بيئة متميزة ألصناف معينة من النبات الطبيعي
 النباتات:

 نبات البردي  -  نبات القصب -
 البيئة الحيوانية  -1-4

من الحيوانات سواء كانت تمك التي تعيش في المياه أو عمى حافات تعد بيئة األىوار مكانا مثاليا لمعيشة أنواع 
 .(بدون تاريخ، ماكسويل)األىوار

 ومن أىم الحيوانات التي تعيش في مناطق االىوار ىي:
 الجاموس واألبقار 
  الطيور 
 األسماك 
 سكان األهوار -1-5

أن  (م .ق سنة 5000)ديمة ألكثر من تعد األىوار بودقة الحضارات كونيا كانت موطن لممجتمعات اإلنسانية الق
عرب األىوار ىم ورثة السومريين والبابميين وىم حمقة وصل بين سكان الوقت الحاضر بالعراق وسكان ارض الرافدين 

   القدامى.
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يتوزع سكان األىوار عمى ثالث محافظات في جنوب العراق ىي محافظة : المستقرات البشرية في هور السناف -1-6
وذي قار وبنسب متفاوتة من محافظة إلى أخرى تبعا لطبيعة الموارد االقتصادية المتاحة وفرص العمل؛ ، بصرةميسان وال

( , وتوزعت ىذه األعداد عمى القرى الموجودة في 2(و)1) وقد اختمفت أعداد ونسب سكان األىوار في منطقة الدراسة جدول
 .(4نطقة )اليور( والمناطق المحاذية لميور, خارطة )منطقة )ىور السناف( بين المناطق التي تقع في أعماق م

  أسماء القرى في أعماق اىورالسناف (1)جدول 
 الشرق الشمال عدد العوائل اسم القرية العدد

 52 31 46 50 48 30 101 أم الودع 1
 01 25 46 44 50 30 51 الطويرات 2
 55 38 46 00 47 30 191 الخويسة 3
 45 25 46 20 50 30 111 السحاالت  4
 02 38 46 10 47 30 25 البو جميل 5
 13 29 46 49 46 30 142 الخميسية 6
 02 30 46 01 51 30 483 ىجام الكاصد 7
 02 30 46 01 51 30 49 حجام الشاخة 8
 00 27 46 01 49 30 47 البو حمدان 9

 01 30 46 00 51 30 22 آل كطان 10
 .2009س المحمي في ناحية كرمة بني سعيد وناحية الفضمية /قضاء سوق الشيوخ عام المصدر/ الباحث باالعتماد عمى المجم

 أسماء القرى المحاذية ليور السناف (2 )جدول 
 الشرق الشمال عدد العوائل اسم القرية العدد

 23 34 46 30 51 30 214 الغربافية 1
 50 32 46 10 51 30 119 خر جاسم 2
 24 33 46 35 51 30 208 المجرية 3
 29 35 46 00 52 30 251 آل شنآن 4
 54 35 46 45 50 30 50 الشحالوية  5
 55 35 46 45 50 30 115 العمية 6
 02 36 46 12 51 30 48 أل مزيعل 7
 36 36 46 34 50 30 211 البو جاسم 8
 12 35 46 38 50 30 105 مشريجة ال مريييج 9

 45 35 46 18 51 30 141 أل بشارة 10
 31 33 46 13 53 30 96 زيادأل  11
 42 34 46 15 52 30 222 بني سعيد / الكرية 12
 48 33 46 30 52 30 77 الشواوشة 13
 48 33 46 26 52 30 48 أل عكل 14
 00 25 46 02 50 30 450 النواشي 15

 2010ء سوق الشيوخ عام المصدر/ الباحث باالعتماد عمى المجمس المحمي في ناحية كرمة بني سعيد وناحية الفضمية /قضا
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 العميقة والمحاذية ليور السناف (التوقيع المكاني لمقرى )المستقرات البشرية (4 )خارطة 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 (. 5)المصدر / الباحث باالعتماد عمى خارطة رقم 
 
     في منطقة الدراسة النشاط االقتصادي -7 -1

األىوار عن أي نشاط اقتصادي اخر في المجتمعات التقميمدية إذ إن ىناك  ال يختمف النشاط االقتصادي في مناطق
وال توجد في اليور ممكية  .عالقة مباشرة بالطبيعة فيو يعيش وسط مفرداتيا ويتعامل معيا دون الحاجة لواسطة أخرى

 أراض بصورة واضحة ومع ذلك فمكل عشيرة تسكن ىناك حدودىا المتفق عمييا. 
 ت االقتصادية في هور السناف الفعاليا  -1-7-1

 أوال: جمع القصب وصناعة الحصران:
فيو المادة األساسية لمبناء لجميع الوحدات السكنية مثل الكوخ أو وحدات الضيافة  ينمو القصب في األىوار بكثافة 

ناء الحضائر وفرش األرضية ويستخدم في كبس التمور وبالمضيف( أو الربعة كما يستخدم في بناء السوباط الصيفي )
 .لمحيوانات

 
 



  م1223/حزيران     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة    21العدد/

186 

 ثانيًا: تربية الماشية 
يربي سكان األىوار الجاموس واألبقار ويستفاد من الصنفين في الحميب وفي الصناعات المتعمقة بمشتقاتو كالقيمر 

  والجبن والزبدة والذي يباع ذلك من قبل أصحابو في السوق بصورة يومية
 ثالثًا: الفعاليات االقتصادية األخرى 

ىناك مجموعة من الفعاليات االقتصادية الموسمية وىي اقل أىمية من الفعاليتين الرئيسيتين المشار إلييما ومن ىذه و  
الفعاليات اليجرات الموسمية التي كان بيا سكان االىوار إلى المناطق الزراعية في موسم الحصاد وكذلك موسم جني 

( التي كانت حرفو لبعض ىؤالء السكان ثم ىناك صيد 11صورة ) التمر. ويتدرج ضمن الفعاليات عمميات صيد األسماك
            كذلك صناعة القوارب )المشاحيف( التي تعد بكونيا أىم وسائل النقل في المنطقة، الطيور

 النشاط الزراعي  1-7-2
 ياه في المنطقةالزراعة في ىور السناف غير مضمونة النتائج ما دام اإلنسان عاجزا عن السيطرة عمى موارد الم

 :إلى ويمكن تقسيم المحاصيل الزراعية في منطقة ىور السناف
  :النخيل -1
 (: الشمب)الرز  -2
 :  الشــعـير -3
 : الحنطـة -4
  الجت والذرة -5 
  :الخضروات -6
عات طقة من الصنايقتصر النشاط التجاري في منطقة )ىور السناف( عمى بيع منتجات المن النشاط التجاري: 1-7-3

, ي, أما المنتجات الزراعية كالرزوالقصب البرد , والطيور,ن منتجات األلبان, وبيع األسماك, فضال عاليدوية البسيطة
   , فإّن الدولة تقوم بشرائيا من المزارعين بشكل مباشر., والشعيروالحنطة

 :النشاط السياحي في منطقة الدراسة 1-7-4
بإمكانيات سياحية ال تضاىييا مناطق أخرى من مناطق القطر أو  ر السنافتتميز األىوار العراقية ومنيا ىو    

, والجزر ة عالية, فتوافر المياه الخضراء, والطيور, واألسماك, وبقيم جماليحيث أنيا تتمتع بطبيعة مختمفة، األقطار المجاورة
ونشاطو االقتصادي, ووضعو ، ارفضال عن نمط حياة اإلنسان الساكن في منطقة األىو الخضراء العائمة فوق المياه 

والمصنوعات المحمية, والغناء, ، , مثل ألزي الشعبيالجنوبية بالتراث الشعبي المميز فقد اشتير سكان المنطقة، االجتماعي
 .(177, ص1982، , وبعض الحرف اليدوية )جاسموالشعر الشعبي

إذ ترتفع مناسيب المياه , وتتحول مساحات ، يعفي أواخر الشتاء , وأوائل الرب تبرز أىمية السياحة في ىور السناف
وتمتاز ىذه الحقبة بأوضاع التجمعات البحرية الشتوية ، واسعة إلى مسطحات مائية , وىذه الظاىرة ليا قوة جذب سياحي

، يوكذلك ىواية صيد ألسماك)العقيم، وُتعّد ىواية صيد الطيور ىي األخرى عامل الجتذاب السواح، حيث الماء والدفء معا
 0(49ص، 1971

 :الخدمات االساسية في قرى هور السناف 1-8
تفتقر اغمب القرى وخاصة الواقعو في اعماق اليور الى الكثير من الخدمات االساسية التي يجب ان تتوافر الي 

م ويت مجتمع لتساعده في الحياة حيث تنعدم الكيرباء في المنطقة وكذلك تنعدم شبكات ومحطات الماء الصالح لمشرب
 تصريف الفضالت ومياه الصرف الصحي إلى اليور مباشرة.

اما عمى مستوى المؤسسات التعميمية فقد يحرم األطفال في اغمب قرى اليور من التعميم بسبب عدم وجود مدارس في 
وجود ىذه قراىم فيما يحرم اؤلئك الذين يكممون دراستيم االبتدائية في مواصمتيا في المراحل المتوسطة واإلعدادية لعدم 
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المراحل في مناطقيم وبعد المسافة التي تفصل قراىم عن المدن والبمدات التي تحتوي عمى مدارس متوسطة وٕاعدادية األمر 
 .عمى التالميذ واألىالي مما يؤدي إلى توقفيم عند الدراسة االبتدائيةء الذي يشكل عب

الحاالت الخطرة في اغمب األحيان إلى الذىاب  ما بالنسبة لمخدمات الصحية والبيطرية فان السكان يضطرون وفيأ
 حيث لم يوجد أي مركز بيطري .إلى المراكز الصحية في المدن وكذلك ىو الحال بالنسبة لمراجعتيم لممستوصفات البيطرية

   في منطقة الدراسة عمى الرغم من اليالكات الكثيرة في الحيوانات.
مى أكتاف األنيار التي تغذي اليور وعمى مجموعة السداد الترابية التي ويعتمد السكان في اغمب القرى المشار إلييا ع

تخترق عرض اليور وطولو والتي انشات أساسا لغرض التجفيف في عقد التسعينيات يعتمدون عمييا كطرق برية لتنقالتيم 
 .(5 )وخارطة  عمى الرغم من ردائتيا وعدم صالحيتيا عمى الوضع الذي ىي عميو في الوقت الحاضر

 الطرق في مناطق االىوار( 5)خارطة 
 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 ITALIAN JOINT TASK FORCE IRAQ,J2-GEO TAC PRINT 2004: المصدر

 وسائل النقل: 1-9
يستخدم سكان المنطقة مجموعو من الوسائط برية ومائية أما البرية فيي السيارات عمى الرغم من عدم وجود الطرق 

وخاصة الواقعة في أعماق  ،لمتنقل بين القرى وكذلك لمتنقل بين أجزاء القرية الواحدةمنيا والتي تستخدم  المعبدة أما المائية
األىوار في تجواليم بين  يسمكيا عربالطرق المائية في المناطق المغمورة ممتدة عن طريق غابات القصب  أنّ ، األىوار

رى , وكان سكان اليور عمى عمم ودراية بيذه المسالك , فيم , وتوصل كل قرية باالخجزيرة وأخرى وبين أجزاء األىوار
   ومن الوسائط المستخدمة: يعرفونيا جيدا مثمما يعرف اىل المدن الشوارع العامة

 المشحوف -2         الطرادة. -1
 الزورق البخاري -4     الزورق الخشبي. -3
 
 
 

AL SANAF 

MARSH 

 

 

 

N 
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 الفصل الثاني
  2009-2008جفاف هور السناف عام  
 يدتمه 2-1

ألسباب  تعرضت مناطق األىوار إلى سمسمة من عمميات التجفيف وخاصة في عقد التسعينيات من القرن الماضي
وعودة الروح من جديد إلى األىوار  2003تشكوا العطش والتصحر وبعد زوالو عام  وجعميا ارض جرداء سياسية وعسكرية
األىوار لتمأل المنخفض منيا والمرتفع وعادت الطيور ونما وسكانيا خيرا بربيعيما الجديد وىدرت مياه  استبشرت األرض

  .القصب والبردي وعاد أبناء األىوار يجدفون بزوارقيم في عمق اليور بحثا عن ما يجود بو
جديد فما عاد نير الفرات يجود بمياىو ليغذي  عادت مشكمة الجفاف إلى األىوار وبأسموب 2008إال أّنو في عام 
التي تحتاج إلى مياىو وما عاد الفرات يغذي أىوار الناصرية كالسابق كونو ىو األخر يشكو شحة المساحات الزراعية 

ستترك  ومن المعموم أّن عممية جفاف األىوار سوف تؤدي إلى مشاكل بيئية ناجمة عن شحة المياه التي تغذييا والتي المياه
    دى البعيدأثارىا السمبية ليس عمى المدى المنظور فقط وٕانما حتى عمى الم

 اسباب الجفاف  2-2
بشكل  عندما بدأ منسوب نيري دجمة والفرات باالنخفاض 2008بدأ أنحسار المياه عن األىوار في مطمع عام   

تدريجي نتيجة انخفاض معدل تساقط األمطار خالل العامين الماضيين وقمة اإليرادات المائية من الدولتين تركيا وسوريا 
إلى مموحة المياه التي تتغذى عمييا النباتات والطيور  م إنشاءىا عمى حوضي دجمة والفرات والتي أدتنتيجة السدود التي ت

فأقامت تركيا وسوريا منذ بداية ، واألسماك وأدت إلى نقص حاد في االنسياب الطبيعي لممياه في المنطقة بشكل ممحوظ
انات عمى نيري دجمة والفرات السيما بالقرب من المنبع الخمسينيات ومن بعدىما إيران والعراق عددا" من السدود والخز 

  ،لغرض التحكم في سريان وكميات المياه الجارية في تصريف النيرين
 نتائج جفاف هور السناف  2-3

أخمت بالتوازن الطبيعي وباألنظمة االيكولوجية مما أدى  ىور السناف ان عممية جفاف اىوار الجنوب ومن ضمنيا 
واقتصادية ، اشتممت عمى عدة جوانب بيئيةوالتي تمك اآلثار  ويمكن تتبع.في النظام البيئي وموارده الطبيعيةإلى أثار سمبية 

 واجتماعية.
  -االثار البيئية: 2-3-1

 ارتفاع في درجات الحرارة  -
  تتعرض المنطقة إلى ظاىرة التصحر -
   حدوث عواصف ترابية مموثة -
  ،  ارتفاع نسبة األمالح في التربة -
 تشققات في سطح تربة اليور باستثناء المناطق المنخفضة. ظيور -
 انتشار ظاىرة حرق القصب في المنطقة التي يقوم بيا أىالي اليور نتيجة الجفاف مما يسبب تموث بيئي كبير  -

  آثار الجفاف عمى الحيوان والنبات 2-3-2
وانطوت عمى تدمير ، في منطقة الدراسة إن عمميات الجفاف أثرت بصورة مباشرة عمى الحياة النباتية والحيوانية 

 فيو أحد األسباب الرئيسة لخسارة التنوع البايولوجي:، والحيوانية الحياة النباتية
 ظيرت مجتمعات نباتية جديدة تالئمت مع البيئة الصحراوية الجديدة مثل الطرفة والطرطيع  
 كانت تعد االىوار محطة أساسية تستخدميا التي واألسماك والطيور ، الحيوانات انقراض أنواع ال حصر ليا من

 ماليين الطيور في خطوط ىجرتيا من سيبيريا إلى أفريقيا.
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 يعتبراحد مكونات بيئة االىوار  ظيور الكثير من اليالكات في الجاموس خاصة وان ىذا النوع من الحيوانات
عمما ان إقميم   سكان ىذه المناطقويؤثر إيجابًا فييا وعودة الحياة إلييا في ضوء ما يمثمو من مصدر معيشي ل

 االىوار يعد من اكبر مراكز تركز الجاموس في العراق.
 االثار االجتماعية 2-3-3
أثارا" اجتماعية أثرت في سكان االىوار التي   ترك والذي 2008الجفاف إلى االىوار في النصف الثاني من عام  ان عودة 

فبعد ما كانت االىوار ذات نمط حياة فريد من نوعو الالف األسر المستقرة منذ تحولت إلى أسر فقيرة ال تممك قوتيا اليومي 
وكانت منطقة   تاريخ قديم فقد اضطر سكان ىذه المنطقة الى اليجرة باتجاه المدن العراقية بحثا عن فرص لمعمل والمعيشة

ة وعزلتيا جغرافيا وٕاداريا وبقاءىا بعيدة الدراسة من ابرز المناطق التي ىجرىا سكانيا نتيجة الجفاف فضال عن قساوة البيئ
أن عممية ىجرة سكان االىوار  ،عن الخدمات التعميمية والصحية التي وقفت عمى مشارف اليور دون الوصول إلى أعماقو

عمى إمكانيات ، وينتج عن ىذه اليجرة ضغوط متزايدة تتمثل سمبيا" ليس فقط عمى سكان االىوار بل عمى المدن نفسيا
-ويولد ضغط اليجرة الريفية، وتسيم في زيادة معدل نمو سكانيا أسرع من معدل نمو سكان الريف، لمحدودةالمدن ا

قمة الخدمات الصحية ، البطالة، الحضرية الكثير من المشاكل االجتماعية في المدن مثل انخفاض المستوى ألمعاشي
  ل باألمناإلخال، التوترات والنزاعات االجتماعية، قمة السكن، والتعميمية

 االثار االقتصادية 2-3-4
  :ويمكن توضيح ىذا التدىور بمايمي ان الجفاف الذي تعرض لو ىور السناف ادى الى تدىور اقتصاد المنطقة  
وىي اليجرات التي كان يقوم بيا أىالي االىوار إلى المناطق القريبة بحثا عن وسائل العيش  :ىجرات العمل -

لمتمثمة بالزراعة وتربية الجاموس وصيد االسماك والطيور وانجرافيم في اعمال اخرى تاركين فعالياتيم االساسية ا
  تختمف تماما عن مينيم االساسية

وصناعة  القضاء عمى الصناعات التي كانت تمارس في منطقة الدراسة والمتمثمة بصناعة الحصران والبواري -
 لموجودة في المنطقة كالحميب ومشتقاتو القوارب والصناعات الغذائية المرتبطة بتربية الحيوانات ا

 وانتشار ظاىرة التصحر تدىور النشاط الزراعي في المنطقة -
 :االثار الصحية 2-3-4

وعدم حركتيا فضال" عن ، وتموث المياه القميمة المتبقية لركودىا، أدت عممية الجفاف إلى نقص شديد في مياه الشرب 
حيث أدى ىذا إلى أن تكون بيئة اليور مالئمة ألنواع مختمفة من الجراثيم ، عدم وجود محطات لتعقيم وتحميو مياه الشرب

 ومع تزايد (المالريا –التياب الكبد  –الكوليرا  –االسيال )ومن ثُّم انتشار مختمف األمراض من ابرزىا ، والميكروبات
إال أنو في الجانب ، في المستنقعات اإلصابات المرضية نتيجة الستخدام المياه المموثة وانتشار البعوض الناقل لألمراض

اآلخر يمحظ قمة عدد المستوصفات الصحية الموجودة في مناطق االىوار وعدم وجود المستمزمات الطبية الالزمو وخاصة 
 .الشحة في األدوية مما يتطمب نقل المريض إلى المستشفيات الموجودة داخل المدن

 الفصل الثالث
 الحالة الدراسية

    السناف بمياه المصب العام تغذية هور 3-1 
نظرًا لالزمة المائية التي تضرب العراق والتي أثرت بوضوح عمى نسبة المياه في األىوار مما أدى إلى عودة الجفاف 
في المنطقة ولغرض تفادي ىذه المشكمة والحفاض عمى النظام البيئي الطبيعي الذي تتمتع بة المنطقة انبثقت فكرة تغذية 

في محافظة ذي قار حيث بادرت وزارة الموارد المائية عبر مركز إنعاش األىوار التابع   مياه المصب العامىور السناف ب
( م تسمى )بقناة الخميسية5كم وعرض  7بتحديد مسار قناة التغذية بطول  إلييا وبالتنسيق مع الدوائر األخرى في المحافظة

يا النير المصب العام من األىوار حيث تصل نير المصب العام ( التي يقترب في140في منطقة الخميسية عند الكيمو )
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( ولغرض تامين وصول المياه إلى اليور بكمياة كافية تم انشاء سد ترابي عمى النير بعد تفرع 6بيور السناف خارطة )
تدفق إلى ىور السناف وذلك لرفع مناسيب المياه في النير لتجري المياه في القناة وبعد ذلك ت (140القناة منو بعد الكيمو )

( ومن أىم األسباب التي أدت إلى انبثاق ىذه الفكرة 7ومنو إلى حوض الحمار وبالتالي إلى بقية األىوار انظر خارطة )
 -:ىي

 .جفاف األىوار واحتمال استمرار الجفاف لسنوات طويمة -
 /ثا3(م70اإلفادة من كميات المياه اليائمة في نير المصب العام والتي تقدر ) -
 .رب المصب العام من االىوار في منطقة الخميسيةق -
 .العام التحسن الكبير نوعا ما في نوعية مياه المصب العام بعد تشغيل مضخات دفع المصب -

، ولكن البد من اإلشارة إلى ضرورة إتباع سياسة كفيمو بتطوير بيئة االىوار والحفاظ عمييا بوصفيا بيئة مستدامة
وىذا ما  ومعايير بيئيو لنوعيو المياه والذي يعد عنصرا أساسيا لوجود االىوار والحياة فيياوالتي يجب أن تتضمن محددات 

( بالتعاون مع مبادرة االمم المتحدة والبنك الدولي والذي قام بتنبيو المجتمع UNEPنص عميو برنامج االمم المتحدة لممبيئة )
صورا مأخوذة من األقمار الصناعية تظير انو قد تم  2001الدولي الى الدمار الحاصل في االىوار عندما نشر في سنة 

والتي ، في إيران 28/8/1971% من االىوار وكذلك ما نصت عمية اتفاقية رامسير التي وقع عمييا العراق في 90فقدان 
الوطنية  ىي معاىده مابين الحكومات التي ميمتيا الحماية واالستعمال األمثل لكل االىوار في العالم من خالل األعمال

 1700واإلقميمية والمحمية والتعاون الدولي كمساىمو نحو انجاز النمو المستمر في كافة أنحاء العالم حيث يوجد أكثر من 
 .مميون ىكتار والتي أدرجت جميعيا في ىذه االتفاقية 151يغطي ، ىور في العالم

 2010تغذية ىور السناف من نير المصب العام سنة (  6) خارطة 

 
 الباحث باالعتماد عمى مركز إنعاش االىوار در:المص
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 نسبة المياه في مناطق االىوار قبل وبعد التغذية (7)  خارطة

 
 

 (UNEPباالعتماد عمى الخرائط المستحصمة من منظمة ال ) الباحث :المصدر
 عام.الخصائص الكيميائية والفيزياوية لمياه الهور قبل وبعد تغذية الهور بمياه المصب ال  3-3-1
 .   النتائج والمناقشة 3-3-1-1 
  Temperature                درجة الحرارة -1

تراوحت درجة حرارة المياه المسجمة في مياه ىور السناف قبل تغذيتيا بمياه المصب العام بين اقل قيمة ليا   
بعد تغذية اليور فنمحظ وجود تغيير  ( ْم خالل شير حزيران أما35.6(ْم خالل شير كانون الثاني وأعمى قيمة ليا )10.8)

( ْم خالل شير كانون الثاني وأعمى قيمة 16.2في درجة حرارة مياه اليور ما بين زيادة ونقصان فقد بمغت اقل قيمة ليا )
يوضح التغايرات الشيرية في درجات الحرارة وكما ىو متوقع سجمت أعمى  (1( ْم خالل شير حزيران. والشكل )30.9ليا )
في فصل الصيف واوطأىا خالل فصل الشتاء مما يدل عمى إّن مياه اليور كغيرىا من المسطحات المائية تتأثر كثيرا القيم 

  بدرجة حرارة الجو المحيط وان الدرجات المسجمة ىي في وقت القياس وال تعبر عن التغاير خالل اليوم بأكممو.
 ذيةدرجات الحرارة في ىور السناف قبل وبعد التغ ( 1 )شكل  
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درجة الحرارة بعد التغذية

 
  :pH درجة األس الهيدروجيني -2

اليور بمياه  كانت قيم األس الييدروجيني في منطقة الدراسة قاعدية خفيفة ولكن تزداد ىذه القاعدية بعد تغذية   
( 2شكل ) يةبعد التغذ 7.03-8.48 ))قبل التغذية و (7.33 -8.1)المصب العام في بعض األشير حيث تراوحت بين 

 (8و7وجدول )
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اظيرت قيم األس الييدروجيني تفاوتا بسيطا في اليور وعمى مدار مدة الدراسة بسبب القابمية التنظيمية لممياه والناتجة 
من محتواىا العالي من الكاربونات والبيكاربونات كما انيا ضمن الجانب القاعدي طيمة مدة الدراسة وىذه الصفة المتميزة 

 . وغيرىا (2003، ( و )الحسني1997، الربيعي)و ( AL-Lami et al. , 1998)اقية وتتفق مع نتائج كل من لممياه العر 
 في منطقة الدراسة pHقيم  (2شكل )
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 0الباحث باالعتماد عمى نتائج الفحوصات في مختبر مديرية بيئة محافظة ذي قار :المصدر 
 والنسبة المئوية لإلشباع باألوكسجين:األوكسجين المذاب  – 3
( ممغم/لتر كانت 9.1-3.4يتضح من نتائج الدراسة بأن قيم األوكسجين الذائب في مياه اليور قبل التغذية قد تراوحت )  

( ممغم/لتر وذلك بسبب تموث مياه اليور بالمواد 7.0-2.39مرتفعة بالمقارنة لما سجل من قيم بعد التغذيو والتي تراوحت )
العضوية الموجودة في مياه المصب العام والمتاتية من مياه البزل من األراضي الزراعية فضال عن ما يتم من ضخ لمياه 

تركيز االوكسجين الذائب والنسبة  ( نمحظ إن ىناك ارتفاع في3المجاري الى مياه المصب العام ومن مالحظة الشكل )
إّن انخفاض تركيز  .(Macan, 1980).سبب انخفاض درجات الحرارةالمئوية لإلشباع باألوكسجين خالل فصل الشتاء ب

من لتر يدل عمى إّن اليور يتعرض إلى مستوى أعمى /ممغم (2.39األوكسجين الذائب وخصوصا بعد التغذية حيث بمغ )
ض الى التموث بالمواد العضوية والكيمياوية تؤدي إلى خفض تركيز األوكسجين الذائب ويعود السبب في ىذا االنخفا

 ,Jones)إلى مياه النير  واكسدة المادة العضوية المضافة استيالك األوكسجين بشكل أساس في عممية التحمل البايولوجي
 ( Ismail, 2000وٕاسماعيل ) (Al-Lami, et al.,1999)وىذا يتفق مع ما أشار إليو كل من الالمي وجماعتو  (1997

 قبل وبعد تغذيتيا بمياه المصب العام( قيم األوكسجين المذاب ليور السناف 3شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0الباحث باالعتماد عمى نتائج الفحوصات في مختبر مديرية بيئة محافظة ذي قار :المصدر
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 Turbidity             العكورة – 4
-8درة بين )أما بعد التغذية فقد تراوحت قيم الك  NTU( 62-10تراو قيم الكدرة لمياه اليور قبل التغذية ما بين )  

35 )NTU  حيث لوحظ انخفاض قيم الكدرة لمياه اليور بعد تغذيتيا بمياه المصب العام والسبب في ذلك يعود الى اختالف
الوقت في اخذ العينات واحتمالية اختالف الظروف الجوية في وقت اخذ العينات قبل وبعد التغذية كما أّن انخفاض قيم 

المياه في اليور وقمة التصريف األمر الذي يقمل من إمكانية أجراء تخفيف لتراكيز  الكدرة بعد التغذية يدل عمى ركود
 المموثات في مياه المصب العام

 التغاير الشيري لقيم الكدرة في مياه اليور قبل وبعد التغذية 6شكل 
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 0ة بيئة محافظة ذي قارالباحث باالعتماد عمى نتائج الفحوصات في مختبر مديري :المصدر

 (TDSالمجموع الكمي لممواد الصمبة الذائبة ) -5
في مياه ىور السناف قبل وبعد التغذية حيث  TDSفي قيمة  كبيرةأشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروقات   

 3648)حت قيميا ما بين ( ممغم/لتر أما بعد أجراء عممية التغذية فقد أصب3220–1310تراوحت قيميا قبل التغذية بين )
 ممغم/لتر حيث يتبين ارتفاع قيميا في األشير الحارة وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة كميات التبخر. (6198 –

لمياه ىور السناف قبل وبعد التغذية حيث نمحظ االرتفاع  TDS( التغييرات الشيرية والموقعية في قيم 13ويبين الشكل )
بعد التغذية بمياه المصب العام وذلك نظرا لما تحتويو مياه المصب من مياه المبازل من األراضي  TDSالكبير في قيمة 

 الزراعية التي يمر بيا المصب فضال عما يضاف إلى مياه المصب من مموثات أخرى كمياه المجاري وغيرىا.
 في ىور السناف قبل وبعد التغذية TDS ( التغاير الشيري لقيم13شكل )
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 0الباحث باالعتماد عمى نتائج الفحوصات في مختبر مديرية بيئة محافظة ذي قار :المصدر
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 :مقارنة قيم بعض المتغيرات البيئية لمياه ىور السناف مع المعايير)المحددات( العراقية والعالمية -(:9)جدول 
وحدة  نوع الفحص

 القياس
 التطابق القياسية  (المحددات)المعايير  عد التغذية التركيز ب التركيز قبل التغذية

 العالمية٭ ٭ العراقية٭ االعمى االقل  االعمى  االقل 
 ----- - ----  º 10.8 35.6 18 30.9م درجة الحرارة

PH -- 7.33 8.1 7.03 8.48  ------ ------- ----- 
E.C. µs/cm 2900 6420 6060 10330 ------- ------- ------ 

T.D.S Ppm  1310 3220 3648 6198 1500 - 500  1500 - 
500 

غير  
 مطابق

ALK Ppm 160 300 220 340 ------- غير مطابق 17اقل من 
TH Ppm 320 1200 1680 2400 -------  500 – 100 غير مطابق 

Ca+ Ppm 96 384 224 464 200 – 75 75 - 25 غير مطابق 
Mg+2 Ppm 20 140 190 320 150 – 50 ------ غير مطابق 

Cl- Ppm 600 1140 1060 1940 200 غير مطابق 200- 600 او اكثر 
Po4 Ppm 0.1 1.1 0.07 0.224 0.4 ------ غير مطابق 
NO3 Ppm 0.79 5.2 1.55 2.2 15 45- 0 مطابق 
SO4 Ppm 85 1120 980 1658  200 400 – 200 غير مطابق 
NTU Ppm 10 62 8 35  25اقـــــــــــل مـــــــــــن 

 ةوحد
 غير مطابق 

COD Ppm 10 25 50 119  غير مطابق  100اقل من 
Do Ppm 3.4 10.5 2.39 7  غير مطابق  5اكبر من 

 الباحث باالعتماد عمى نتائج الفحوصات في مختبر مديرية بيئة محافظة ذي قار :المصدر
 25نة المياة العمومية من التموث رقم  و)نظام صيا، 1998*حسب التشريعات البيئية لوزارة البيئةالعراقية كا نون االول 

 (والمحددات الممحقة بة 1967لسنة 
 (68، ص، 2008، و)حسين  **

 المعالجات التخطيطية النعاش القرى العميقة والمحاذية لهور السناف
تأىيل وادارة بطريقة مستدامة من خالل تحديد الطرق  إّن منطقة ىور السناف تحتاج في الوقت الحاضر إلى  

 -االحتياجات في المنطقة إلى اآلتي: ويمكن تقسيم أىم لوسائل التخطيطية المناسبةوا
 خدمات البنى التحتية: 

  :مياه الشرب
تفتقر القرى الواقعة في منطقة الدراسة الى المياه الصالحة لمشرب ومياه الغسيل ويعتمدون في حياتيم عمى شراء الماء 

اكر( التي تقوم بنقل الماء الييم من مركز الناحية أو القرى التي توافر فييا لغرض الشرب من السيارات الحوضية )التن
لذا  فيما تعتمد جميعيا عمى ماء النير أو اليور لغرض الغسيل محطات تحمية الماء أو مجمعات تنقية المياه )اإلسالة(

تو والتي تعتمد عمى استخدام ( لتنقية الماء وتحمي20m3/hلتوافر مياه الشرب ُينصح بإقامة محطات متوسطة سعة )
/ساعة لالستخدام العام بالنسبة لمقرى التي 3( م50ونصب وحدات ماء مجمعة سعة )  (RO)تكنموجيا التناضح العكسي 

قريتين او  تقع عمى السداد الترابية لغرض مد شبكة أنابيب عمى ىذه السداد وتوضع محطة واحدة في منطقة وسطى بين كل
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و  (10)ا مع عدد سكان القرى المستفيدين منيا والزيادات المتوقعة في المواليد عندىم انظر جدول ثالث قرى يختمف حجمي
. وبذلك فأن المنطقة بحاجة إلى حوالي (4) يوضح مواقع انشاء تمك المحطات والمقترحة من قبل الباحث وخارطة (11)
( وحدات ماء مجمعة في 6( و)RO)( محطات 5( وحدات ماء مجمعة في أعماق اليور و)4( و)RO( محطات )5)

 القرى المحاذية لميور.
 العميقة والمحاذية ليور السناف (التوقيع المكاني لمقرى )المستقرات البشرية (4 )خارطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (5المصدر: الباحث باالعتماد عمى خارطة رقم ) 

 ( 10)جدول 
 منطقة الدراسة  ومياه الغسيل لمقرى العميقة فياالحتياجات الضرورية لقطاع المياه الصالحة لمشرب 

 الناحية اسم القرى االحتياجات
/ساعة( وتجييز ونصب 3م20محطة تحمية المياه سعة )

 /ساعة3( م50وحدة ماء مجمعة سعة )
 الفضمية الخميسية، الطويرات، قرية السحاالت

/ساعة( وتجييز ونصب 3م20محطة تحمية المياه سعة )
 /ساعة3( م50سعة ) وحدة ماء مجمعة

كرمة بني  الرميمة، ام الودع، لقرية البوجمدان
 سعيد

 الفضمية العتيبية ، لقرية حجام /ساعة(3م20محطة تحمية المياه سعة )
/ساعة( وتجييز ونصب 3م20محطة تحمية المياه سعة )

 /ساعة3( م50وحدة ماء مجمعة سعة )
 يةالفضم الكطان( ، حجام الشاخة، لقرى)ىجام الكاصد

/ساعة( وتجييز ونصب 3م20محطة تحمية المياه سعة )
 /ساعة3( م50وحدة ماء مجمعة سعة )

كرمة بني  البو جميل(، لقرى )الخويسة
 سعيد
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 ( 11)جدول 
 االحتياجات الضرورية لقطاع المياه الصالحة لمشرب ومياه الغسيل لمقرى المحاذية ليور السناف 

 الناحية اسم القرى االحتياجات
/ساعة( وتجييز ونصب 3م20تحمية المياة سعة ) محطة

 /ساعة3( م50وحدة ماء مجمعة سعة )
كرمة بني  البو جاسم، العمية

 سعيد
/ساعة( وتجييز ونصب 3م20محطة تحمية المياة سعة )

 /ساعة3( م50وحدة ماء مجمعة سعة )
كرمة بني  مشريجة ال مريييج، ال مزيعل، الشحالوية

 سعيد
/ساعة( وتجييز ونصب 3م20سعة )محطة تحمية المياة 

 /ساعة3( م50وحدة ماء مجمعة سعة )
كرمة بني  خر جاسم والمجرية

 سعيد
/ساعة( وتجييز ونصب 3م20محطة تحمية المياة سعة )

 /ساعة3( م50وحدة ماء مجمعة سعة )
كرمة بني  الغربافية، ال عكل، الشواوشة

 سعيد
صب /ساعة( وتجييز ون3م20محطة تحمية المياة سعة )

 /ساعة3( م50وحدة ماء مجمعة سعة )
كرمة بني  الكرية، ال شنان

 سعيد
 الفضمية النواشي /ساعة3( م50تجييز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة ) 

إن معالجة المياه الثقيمة يجب أن يأخذ بعناية وبالتعاون مع وزارة البمديات ووزارة البيئة وكذلك وزارة  :الصرف الصحي
ولكن نقترح ولصغر الوحدات السكنية في الوقت الحالي بإنشاء وحدات معالجو ، يجاد الطريقة األنسباإلسكان والتعمير إل

صغيره بين القرى المتجاورة في الوقت الحالي قبل تصريف المخمفات إلى المصدر أو بإنشاء محطات معالجة تعمل 
 بالتقنيات النباتية نتيجة لطبيعة المنطقة. 

كيرباء إلى كافة القرى الواقعة في منطقة الدراسة البد من تحديد طريقة عممية وكفوءة ليذا لغرض إيصال ال :الكهرباء
  الغرض خاصة وان اغمبيا تقع عمى مقربو من بعضيا

والتي يضطرون لسموكيا في تنقالتيم التي تنقسم ، يعاني السكان من الطرق البدائية والتي ىي مخمفات السداد :الطرق
وتشكل الطرق البرية حاجات ممحة في الوقت الحاضر العتماد ، واألخرى برية، دىما تنقالت مائيةبدورىا إلى قسمين اح

مما يتطمب إجراء ، ىؤالء السكان عمييا ألغراض التنقل ونقل بضائعيم إلى المدن المجاورة أو إلغراض السياحة مستقبال
من اجل الحفاظ عمى خصوصية المنطقة دون المساس  مسوحات ميدانيو مستمرة ودقيقو لتقدير األبعاد والمواد المستخدمة

     (10خارطة ) :ويمكن إجمال ىذه الطرق في منطقة الدراسة الى ما يمي.بعناصر البيئة
 الخميسية(والتي تربط ىذه القرى ، الطويرات، السحاالت)  الخميسية منطقة قرى جانبييا عمى تستقر التي الترابية السدة

 ( كم.17) بمركز سوق الشيوخ وبطول
  السداد الترابية التي تستقر فوقيا قرى الخويسة وما يجاورىا والمتفرعة من ذنائب الكرماشية غربا والتي تسمى السدة

قضاء سوق  األمنية والتي تعتبر الطريق الرئيسي والميم حيث تخترق اليور وتصل جميع القرى الواقعة في العمق في
 الشيوخ.

 ( 20ميا سكان االىوار في ناحية كرمة بني سعيد وناحية الطار وبطول إجمالي )مجموعة طرق فرعية أخرى يستخد
 .كم. التي تصل القرى بالسدة األمنية

ان مجموعة الطرق التي اشرنا إلييا أنفا وباألخص السدة األمنية ىي بحاجة إلى أعادة تأىيل من خالل تعديميا ورصفيا  
 عمى األقل. وتوسيعيا وفرشيا بمادة السبيس
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 توضح منظومة الطرق المعبدة وغير المعبدة في عمق ىور السناف في الوقت الحاضر. (10خارطة )

 
 ( 5)المصدر: الباحث باالعتماد عمى الخارطة 

يجب االىتمام بجانب التربية والتعميم بصورة كبيرة لما ليما من دور مستقبمي في تطوير حياة سكان  المدارس: -5
إذ ننصح بإقامة مدرسة ابتدائية عند  ، يحدد احتياجات ىذه المناطق من المدارس ( الذي12)م الحظ الجدول رق، االىوار

كل ثالثة قرى متجاورة ومدرسة متوسطة عند كل أربعة قرى متجاورة مع األخذ بنظر االعتبار في فتح مدارس إعدادية 
( 5اجة اإلجمالية لالىوار في ىذه الدراسة ىو )الستقبال المتخرجين من المرحمتين االبتدائية والمتوسطة. وبذلك فأن الح

( مدارس متوسطة وذلك باالعتماد عمى الكثافة السكانية لكل منطقو والزيادة المتوقعة مستقبال خارطة 5مدرسة ابتدائية و)
(4). 
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 ( 12)جدول رقم 
 االحتياجات الضرورية لتطوير قطاع التربية والتعميم في منطقة الدراسة

 4 بناء ابتدائية مدارس في القرى العميقة في اليورعدد ال
 --- تأىيل

 3 بناء متوسطة
 --- تأىيل

 3 بناء اعدادية
 --- تأىيل

 5 بناء ابتدائية عدد المدارس في القرى المحاذية لميور
 --- تأىيل

 4 بناء متوسطة
 --- تأىيل

 4 بناء اعدادية
 --- تأىيل

 طالب 360درسة واحدة لكل م المعيار٭
 المصدر: من عمل الباحث

 ٭ وزارة التربية )المعيار الوطني المعتمد في العراق الخاص بالمؤسسات التعميمية(
 :الصناعة المحمية -6

نتيجة إلى طبيعة المنطقة وتنوع األنشطة االقتصادية فييا لذلك فإنيا تحتاج إلى إنشاء مراكز تجميع الحميب بمعدل    
( لمقرى الواقعة في عمق اليور وثالث مراكز لمقرى المحاذية 2ز واحد إلى خمسة قرى لذا فنقترح إنشاء مركز عدد )مرك

لكون تمك  ويجب أن تكون ىذه المراكز قريبة من السداد الترابية والطرق الرئيسة لميور. تتضمن المراكز الخزن والتسويق
كما تحتاج المنطقة ، سرعة الوصول إلييا من قبل المتسوقين والمنتجين المنتجات ال تتحمل الخزن الطويل وكذلك لضمان

 في المستقبل إلى إنشاء معمل لمبردي المضغوط ومعمل لمورق.
 المراكز الصحية والمستوصفات البيطرية: -7

غالبا ما تنتشر الكثير من األمراض واألوبئة بين سكان المنطقة في ظل بيئة مموثة وبعيدة عن المؤسسات الصحية و   
تنتقل األمراض التي تصيب الحيوانات إلى اإلنسان نفسو نتيجة الىتمام سكان المنطقة بالحيوانات المتمثمة بالجاموس 
واألبقار وعميو فال بد من توافر مراكز صحية ومستوصفات بيطرية بواقع مركز صحي عند كل ثالث قرى وكذلك 

الكثافة السكانية لكل منطقو والزيادة المتوقعة مستقبال وبذلك فأن مستوصف بيطري عند كل ثالثة قرى باالعتماد عمى 
( 5( مراكز صحية و)5( مستوصف بيطري لمقرى العميقة و)3( مراكز صحية والى حوالي )3منطقة الدراسة بحاجة )

 مستوصف بيطري لمقرى المحاذية لميور
 إعادة أغمار االهوار بالمياه  -8

ىوار بالمياه بشكل منظم وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية / مركز إنعاش االىوار التخطيط من اجل إعادة غمر اال  
والقنوات ، وذلك من خالل زيادة الحصة المائية المتدفقة لالىوار والسيطرة عمى مصادر المياه المغذية وكذلك فتح السداد

العمل عمى حث الجيات الدولية ، ت سقوط األمطاروبوابات النواظم المغمقة مع األخذ بنظر االعتبار درجة التبخر ومعدال
وكذلك العمل عمى مراقبة نوعية المياه بالتنسيق  .لمتدخل إليقاف إقامة السدود من قبل تركيا وٕايران عمى نيري دجمو والفرات

 .مع وزارة البيئة
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