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  ٢٠٠٤/الواقع البیئي للتصحر في العراق
من المعروف إن للطبیعة ظروفها وعواملها التي تتفاعل مع بعضها بشـكل متـرابط ومتـوازن وان إحـداث 
أي ضرر أو خلل بأحد هذه العوامل ینعكس بشكل مباشر او غیر مباشـر علـى العوامـل األخـرى وعلـى الطبیعـة 

هـي جـزء مـن معادلـة التـوازن الطبیعـي وال تسـبب أي ضـرر للبیئـة بـل  بشكل عام وان عملیات الهدم والبناء فیها
  .العكس هي جزء من عملیات االرتقاء والتطور من خالل تكوین و إعادة تكوین عناصر البیئة المختلفة 

أن حــدوث هــامش معــین لعملیــة الهــدم وانجــراف التربــة والتصــحر فــي منطقــة مــا ، مــا هــو إال جــزء مــن 
والعوامل البیئیة والضـرر عنهـا هـو ضـمن الحـدود المسـموح بـه والـذي سـیتم التغلـب علیـه عملیة تفاعل الظروف 

في عملیات بیئیة الحقة حیث تتفاعل الظروف الطبیعیة مثل الظروف الجویة والخواص الفیزیاویة و البایولوجیة 
علــى عناصــر البیئــة مــن للتربــة بشــكل بنــاء ومتــوازن مــن اجــل اســتمرار الــدورة الطبیعیــة والبایولوجیــة والمحافظــة 

  .االنجراف والتدهور ثم االرتقاء بها نحو األفضل 
ولكــن بســبب التزایــد الهائــل لألعــداد والســكان ومــن ثــم الحاجــة الماســة للمزیــد مــن المــواد الغذائیــة دفــع 

الى هــذه المــوارد الضــرر الســتغالل المزیــد مــن المــوارد ومســاحات واســعة مــن األراضــي ومصــادر المیــاه الــى حــد 
بمعادلــة  اضــرتل كبیــر وخصوصــا امــتالك اإلنســان وســائل تكنولوجیــة متطــورة اســتنزفت عناصــر البیئــة و بشــك

التـوازن البیئـي لصــالح عملیـة الهــدم واالنحـراف التـي ظهــرت نتائجهـا الســلبیة تتفـاقم یـوم بعــد یـوم  ومــن أهـم هــذه 
سـاحات واسـعة مـن األراضـي فـي م دالنتائج حدوث ظاهرة التصـحر والتـي أخـذت تـزداد فـي اآلونـة األخیـرة  مهـد

العالم والتي  حدثت بسبب التدخل السلبي والغیر مدروس من قبل اإلنسان في اسـتغالل األرض والمیـاه والمـوارد 
الطبیعیة األخـرى و عـرض مسـاحات واسـعة مـن األراضـي إلـى أخطـار التصـحر والغمـر بالكثبـان الرملیـة نتیجـة 

سطحیة الغنیة والخصبة التي تكونت عبر آالف السنین حیث تعرضت لفقدان األرض كمیات هائلة من الطبقة ال
ـــراض  ـــة لهـــا وانق ـــدورة البایولوجی ـــل فـــي ال ـــة و فقـــدانها للغطـــاء النبـــاتي و حـــدوث خل هـــذه الطبقـــة  لعوامـــل التعری
الحیوانـــات البریـــة و مـــن معـــالم التصـــحر هـــو تهدیـــد الكثبـــان الرملیـــة للمـــدن والمنشـــات والطـــرق وقنـــوات الـــري 

ي الزراعیة حیث ظهرت آالف الكیلومترات المربعة من الكثبان الرملیة في منـاطق قریبـة مـن المـدن كمـا واألراض
 –كم عن بغداد و كذلك في منطقة بیجي على طریق بغـداد  ١٢٠حدث في منطقة النعمانیة التي ال تبعد سوى 

نهر الفرات في وسط وجنوب  موصل و كذلك التهدید المستمر التي تتعرض له المناطق الواقعة على الغرب من
العــراق إضــافة إلــى التزایــد المضــطرد للعواصــف الترابیــة والغبــار فــي الجــو ومــا تســببه مــن أضــرار بالغــة علــى 
الصحة العامة وعلـى المنشـات والمنـاطق المدنیـة حیـث نالحـظ طبقـة مـن الغبـار تغطـي أوراق األشـجار واألثـاث 

هــو بمثابــة نـــاقوس خطــر ینــذر بحـــدوث المزیــد مــن هـــذه   ة إن حــدوث هــذه الظـــاهر .والســطوح واســفل الجـــدران 
  .الظاهرة المدمرة

اسـتخدام األرض والمیـاه والمـوارد الطبیعیـة ودون اتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة بـاالفراط فـي  ان االستمرار 
التـي النباتات والحیوانات البریة و تشكل عنصـر مهـم مـن عناصـر الـدورة البایولوجیـة للتربـة تناقص والذي سبب 

تحافظ وتحسن الخواص الفیزیاویة للتربة ضـد عوامـل التعریـة والتصـحر وممـا سـاعد علـى ذلـك الظـروف الجویـة 
الســائدة الحــارة والجافــة ترافقهــا ریــاح جافــة فــي فصــل الصــیف وانعــدام األمطــار فیــه إضــافة إلــى وجــود الصــحراء 

ســن األنظمــة والتشــریعات و إعــادة و زمــة أن عــدم اتخــاذ اإلجــراءات الال. الرملیــة علــى حافــات الســهل الرســوبي 
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تنظیم استغالل األراضي والمیاه والمـوارد الطبیعیـة ومنـع الممارسـات الضـارة مثـل الرعـي الجـائر وقطـع األشـجار 
  .وصید الحیوانات البریة وتقنین الري إلیقاف هذا الزحف القاتل من مالیین األطنان من الرمال المتحركة

لل والتغیر السلبي في التوازن الطبیعي و البایولوجي للتربة في منطقة ما بسبب هو حدوث الخ    التصحر   
مجموعة من العوامل المتداخلة ونتیجة لذلك یحصل تدهور مسـتمر فـي الخـواص األصـلیة للتربـة وتفقـد بشـكل 
ــــى صــــفات األراضــــي  متــــدرج لجــــزء  أو كــــل مــــن خواصــــها الطبیعیــــة وخصــــوبتها وتتجــــه بصــــفاتها العامــــة إل

ونتیجـة لعملیـة التـدهور هـذه . اویة على مرور الزمن ثم  تصـبح مصـدر لتهدیـد األراضـي المجـاورة لهـا الصحر 
  :.تفقد األرض مقاومتها لعوامل التعریة وتتغلب علیها الصفات التالیة

  .نقص المادة العضویة والرطوبة  -١
  .تالشي النباتات الطبیعیة واختفاء الحیوانات البریة -٢
طحیة الغنیــة بالعناصــر الغذائیــة وهــي طبقــة الطــین والغــرین تاركــة الرمــال التــي تهــدد فقــد التربــة للطبقــة الســ -٣

  .مناطق أخرى بالغمر
  .انخفاض النشاط البایولوجي للتربة وتفكك بناءها  -٤

  .كل هذه الصفات تؤدي إلى انخفاض إنتاجیة األرض وصعوبة استغاللها وبالتالي تصحرها
 اراضـي واســعة ي بیئــات عدیـدة مـن العـالم حیــث تتحـولإن خطـر التصـحر هـو مشــكلة عالمیـة تحـدث فـ

بمـرور الــزمن إلــى أراضـى صــحراویة أو شــبه صــحراویة و یسـبب ذلــك أخطــار اقتصـادیة وصــحیة وتســتطیع مــن 
خــالل إلقــاء نظــرة بســیطة علــى الخارطــة الطبیعیــة للمنطقــة أن تقــدر حجــم مشــكلة التصــحر ومــن خــالل رصــد 

   . العالمات و الشواهد الدالة علیها
  :ومن هذه العالمات وشواهد التصحر نذكر ما یلي  

  وجود مناطق رملیة جرداء وسط األراضي الزراعیة -١
  انغمار قنوات الري و المبازل واألشجار والمباني والطرق الخارجیة بالغبار  -٢
  قلة النباتات الطبیعیة والحیوانات البریة -٣
صحیة وتلوث الهواء وتراكم الغبار على األثاث وأجهزة اإلنارة و تزاید ظاهرة العواصف الترابیة و أخطارها ال -٤

  األشجار في المدن  
  .وجود طبقة طینیة و غرینیة تحت كثبان الرمال مما یدل على أن هذه الرمال قد زحفت حدیثا علیها -٥

  -: في العراقالعوامل المسببة للتصحر 
علـى القطـر والتـي  ١٩٩٢لمشكلة بعـد عـام یتعرض العراق إلى مشكلة تصحر خطیرة وقد تفاقمت هذه ا

تمثلــت بازدیــاد مســاحات األراضــي المتــأثرة بالملوحــة والتغــدق والتــدهور الكبیــر الــذي حصــل فــي الغطــاء النبــاتي 
وزیــادة المســاحات التــي تغطیهــا الكثبــان الرملیــة المتحركــة التــي جــاءت نتیجــة تــدهور األراضــي وحصــول التعریــة 

ــاقم ظــاهرة التصــحر هنــاك مجموعــة مــن . الریحیــة  العوامــل المتداخلــة الطبیعیــة والبشــریة والتــي ســاهمت فــي تف
  :.ویمكن تلخیصها بما یلي 

  
  التعریة الریحیة والمائیة-١
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  زحف الكثبان الرملیة -٢
  التملح و التغدق-٣
  .سوء إدارة اإلنسان لألرض والمیاه و الموارد الطبیعیة -٤

  :.مل المتعلقة بحدوث ظاهرة التصحر وهماوعموما یمكن أن نشخص مجموعتین من العوا
 مجموعة  العوامل الطبیعیة مثل خواص التربة والمناخ و غیرها-١

  مجموعة العوامل المتعلقة باإلنسان وسوء استخدامه للموارد الطبیعیة-٢
  

  ادناه واقع تدهور االراضي في العراق) ٣( )٢( )١(ویوضح الجداول 
  

  .دامات االرض الحالیة والغطاء النباتي ومساحتهاتقسیمات ونظم استخ) ١(جدول رقم 
 %النسبة المئویة دونم/المساحة الف استخدامات االرض

  المدن 
  االراضي الزراعیة

  المراعي 
  المراعي والغابات

  الغابات
ـــــــاه االنهـــــــار والبحیـــــــرات "المی

  "والخزانات
  االهوار والمستنقعات

 االراضي العاریة

  عدم توفر معلومات 
31349  

25697.2  
2422  

3484.4  
5761.1  
3794.4  

97228.2  
 

  
18  

14.8  
1.4  

2  
3.3  
4.2  

55.9  
 

  المجموع 
 المتفرقة

173336.8  
2.066 

99.6  
0.4 

 100 174.000 المجموع الكلي

  
  
  
  
  
  
  
  

  .تصنیف التربة في العراق من حیث صالحیتها لالغراض الزراعیة)٢(جدول رقم 
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 صنف التربة ت
  المساحة الكلیة

 ٢كم1000
 ة المئویة من المساحة الكلیةالنسب

١-   
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
 

  ممتازة للزراعة االروائیة
  جیدة للزراعة االروائیة

  متوسطة للزراعة االروائیة
  ممتازة للزراعة المطریة االروائیة
  جیدة للمطریة وممتازة لالروائیة

  جیدة لالروائیة ومتوسطة للمطریة
  جیدة للرعي والغابات

 تربة ردیئة

168  
24.5  
16.7  
2.5  

12.8  
10.7  
30.7  

329.7 

3.7  
5.4  
3.7  
0.6  
2.8  
2.4  
6.9  

74.5  
 

 100.00 444.4 اجمالي عام 

  
  یبین درجة التصحر و المساحة التقدیریة واللنسبة المئویة) ٣(جدول  

  
 النسبة المئویة المساحة التقدیریة درجة التصحر ت

 %23.1 الف دونم 45.138 تصحر خفیف  ١

 %57.6 الف دونم 99.950 المتوسطالتصحر  

 %12.6 الف دونم 21.908 التصحر الشدید 

 %2.8 الف دونم 4.823 التصحر الشدید جدا 

  
  .بحث واقع التصحر في جمهوریة العراق وطرق مكافحتها /  وزارة الموارد المائیة/ فلیح الطائي .د: المصدر 
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  -:حر في العراقالظروف الطبیعیة التي ساعدت على حدوث التص
من مساحة العراق تقع ضمن منطقة المناخ الجافة وشبه الجافة حیـث یقـل معامـل الجفـاف % ٩٠أن حوالي -١

  .درجة  ٢٠عن المعامل الثابت بحوالي 
م مــع ارتفــاع نســبة التبخــر وخاصــة فــي الســهل الرســوبي  ٥٢ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي الصــیف إلــى حــدود -٢

 ٢٦٠تر وكذلك ارتفاع عدد األیام المشمسة وتصل فـي معـدلها السـنوي إلـى ملیم ٣٠٠٠-٢٠٠٠لتصل إلى 
  .یوم سنویا

ملــم وال یتجــاوز معــدل األمطــار ١٥٠هبــوط نســبة تســاقط األمطــار حیــث تقــل فــي اغلــب منــاطق العــراق عــن -٣
رة یوم إن قلة الرطوبـة والتـي تعتبـر مهمـة جـدًا فـي الـدو ٧٠یوم وفي الشمال عن ٤٠الممطرة في الجنوب عن 

  .البایولوجیة للتربة ونمو األعشاب و إعادة تكوین التربة كان عامل مهم في اإلسراع من حدوث التصحر 
أن الریاح السائدة في العراق هي ریاح شمالیة غربیة جافة وحارة وتنشر الغبـار المحلـي یرافقهـا صـیف حـار  -٤

  .جاف وطویل لها دور مهم في حدوث التصحر في العراق 
  .وغرافیة والطبیعیة للتربة وبلطالخواص أ -٥

  
من ارض العراق هي عبارة عن الهضبة الغربیة والجزیرة حیث تظهر فیهـا عوامـل التعریـة % ٦٠أن حوالي

واضــحة بســبب الظــروف المــذكورة أعــاله وان تــرب هــذه المنطقــة هــي تــرب جافــة ضــحلة وفقیــرة مثــل التــرب 
أما السهل . بعض الودیان التي تتعرض للغمر بالرمال  الكلسیة وترب السیروزم والترب الصخریة وتوجد فیها

الرسوبي فیشكل خمـس مسـاحة العـراق وتتعـرض هـذه المنطقـة الـى ظـاهرتین تـدفعهما نحـو التصـحر الظـاهرة 
والظـاهرة . األولى هو تعرضها إلى الرواسب الرملیة الخشنة القادمـة الیهـا مـن المنـاطق الرملیـة المجـاورة لهـا 

ع مســتوى المیــاه الجوفیــة ومــن ثــم الــتملح بســبب رداءه الصــرف وانخفــاض مســتوى األرض الثانیــة هــي ارتفــا
  .مسببة المستنقعات و األهوار مما یسبب تدهور التربة وفقدانها لخواصها اإلنتاجیة 

فیهـــا ظـــاهرة التعریـــة المائیـــة بســـبب االنحـــدار الشـــدید فیهـــا وارتفـــاع معـــدل  فتظهـــر أمـــا المنـــاطق الشـــمالیة
  .ا والجریان السطحياإلمطار فیه

   
  -:التعریة واالنجراف بواسطة الریاح

من أراضي العراق لمخاطر التعریة الریحیة وتسـبب فقـد للـدقائق الناعمـة الخصـبة للتربـة % ٧٠عرض تت
والتــي هــي أســاس خصــوبة التربــة تاركــة الــدقائق الخشــنة الرملیــة التــي تهــدد منــاطق مجــاورة بــالطمر وصــعوبة 

  :الترب المفقودة ومن العوامل التي ساعدت على حدوث التعریة الریحیه هي  تعویض و إعادة تكوین
  
  

  .ألرض والمیاهاإدارة ضعف  -١
  .وجود مناطق صحراویة تحوي على الرمال السهلة النقل بالریاح تحیط بالمناطق الزراعیة   -٢
  .قلة الغطاء النباتي  -٣
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  .الجفاف وتفكك التربة  -٤
  .وجود الریاح الشدیدة والجافة  -٥
  .اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من هذه الظاهرة عدم   -٦

خطر التعریة الریحیة یزداد ویهدد مساحات شاسعة من األرض باإلضافة إلى صعوبة اتخاذ اإلجـراءات 
  .للحد منها وضعف اإلمكانات والوسائل العلمیة في ذلك 

  -: ویمكن تصنیف التعریة الریحیة حسب شدتها إلى ما یلي 
اصف الترابیة وهي اخطر األنواع حیث تسبب فقد بضعة سنتیمترات من الطبقة السطحیة التعریة بسبب العو  -١

  .یوم وفقدان الغطاء النباتي  ٢ – ١للتربة خالل 
التعریــة الریحیــة المحلیــة وهــي تحــدث بشــكل تــدریجي ومســتمر علــى فتــرات زمنیــة طویلــة تفقــد التربــة بســببها  -٢

یـؤدي إلـى تـدهورها المسـتمر وتركهـا ثـم تتحـول إلـى صـحراء  الدقائق المكونة للطبقـة السـطحیة الخصـبة ممـا
  .رملیة وتصبح مصدر للرمال المتحركة والتي تطمر األراضي المجاورة لها 

ألـف  ٦٠٠ملیون دونم من الرمال في العـراق منهـا  ٣ویمكن تقدیر حجم هذه المشكلة إذ علمنا أن تواجد حوالي 
حركـة وتهـدد باسـتمرار المـدن والمنـاطق الزراعیـة وعلـى مسـافات واسـعة دونم مغطاة بكثبان رملیـة فعالـة وقابلـة لل

  .عنها 
  -:صیانة التربة من التعریة الریحیة 

  -:أن إجراءات الصیانة یجب أن تستند على ما یلي 
تقلیـــل الســـرعة الحرجـــة األولـــى للریـــاح بواســـطة عمـــل الحـــواجز الطبیعیـــة بزراعـــة األرض أو حـــواجز   -١

  .صناعیة 
مفككــة یســهل حملهــا بالریــاح بإضــافة مــواد تحســن مــن تماســك وبنــاء التربــة مثــل إضــافة  عــدم تــرك تربــة -٢

  .المواد العضویة أو الكلیسرول أو البلویمرات 
  -:إن إنشاء مصدات الریاح و أحزمة الوقایة هي من أكفئ اإلجراءات المتخذة والتي تؤدي إلى 

  .تقلیل سرعة الریاح  -١
  .د نسبة الرطوبة تنقي الجو من المواد العالقة وتزی -٢
  .تزید المواد العضویة والرطوبة للتربة  -٣
  .تمنع الجریان السطحي وتخفض المیاه الجوفیة  -٤
  .مأوى للحیوانات ومصدر للغذاء وتنشط الدورة البایولوجیة في الطبیعة  -٥
 .مصدر اقتصاد مهم كحطب أو خشب أو ثمر وغیرها  -٦

  
  

افة لتقلیـل سـرعة الریـاح وتعتمـد كفـاءة مصـدات الریـاح تستخدم مصدات الریاح في المناطق الجافة وشبه الج
  -:على العوامل التالیة 

  .نوع األشجار حجمها وارتفاعها  -١
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  .كثافة الزراعة  -٢
  .ترتیب خطوط األشجار وعددها  -٣

مــرة بقــدر طولهــا ، أن اختیــار األشــجار یجــب أن تســتند  ٢٠ – ١٠طــول الشــجرة یقلــل ســرعة الریــاح بمقــدار 
  -:یة على المواصفات التال

  .مالئمة الشجرة للمناخ والتربة و الطوبغرافیة في المنطقة  -١
  .م ٧٠ – ٦٠م وان المسافة بین خطوط األشجار  من  ٤٥ – ٣٠تبعد عن مركز الحقل أو الطریق  -٢
  .شدة واتجاه الریاح وموسمها ورطوبتها ومقدار المواد العالقة بها  -٣
  .مقاومة األشجار لسرعة الریاح وعدم تكسرها   -٤

  :خطوط من األشجار المختلفة في أطوالها  ٩ألغلب تعمل مصدات الریاح من على ا
  .الخطوط الثالث الوسطیة تكون أشجار عالیة قویة وكثیفة األوراق 

  .أما الخطوط الطرفیة تكون متدرجة في الطول حیث تأخذ شكل هرمي 
  : ویجب أن یتم صیانتها بشكل مستمر ومن األشجار المستخدمة في مصدات الریاح

  .النبق وغیرها / النارنج / التوت / الصنوبریات / الیوكالبتوس / العرموط البري / االثل/ الكزورینا 
  

 :العوامل البشریة
لتدخل االنسان في تلبیة احتیاجات  الغیر محدودة مـن المـوارد الطبیعیـة اثـر كبیـر فـي اسـتفحال مشـكلة 

  :التصحر في المنطقة ومن خالل
 رط للغاباتالقطع العشوائي المف*

اعتـــاد الســـكان المحلیـــون فـــي المنـــاطق الجبلیـــة علـــى قطـــع األشـــجار والشـــجیرات الســـتخدامها فـــي بنـــاء 
المساكن وصـنع المعـدات الزراعیـة وكوقـود للطـبخ والتدفئـة، وقـد ازداد الطلـب علـى الفحـم المحضـر مـن اخشـاب 

ابات السهولة التي كانـت تـتم بموجبهـا الغابات بسبب ازدیاد السكان، ومما شجع على المزید من قطع اشجار الغ
عملیات نقل كمیات هائلة من االخشاب ومنتجاتها ونتیجة السـتمرار قطـع االشـجار لفتـرة طویلـة، وغیـاب الجهـه 

لة عـن صـیانة الغابـات واالفتقـار الـى تشـریع فعـال لحمایتهـا فقـد أزیـل معظـم الغطـاء الشـجیري مـن و القویة المسؤ 
  .عامة والقرى واالماكن القریبة من متناول السكاناالراضي المحیطة بالطرق ال

  
  
  
  

  حرائق الغابات* 
عندما تحدث الحرائق في الغابات، فان النیران تأتي على مئـات الهكتـارات ممـا یـؤدي الـى القضـاءعلیها 

دمر عامـل مـوتعتبـر الحرائـق  راءات منظمة وفعالـة الخمـاد الحرائـق ، ججزئیا او كلیا، ولم تتخذ حتى االن ایة ا
  .للغابات تحول دون تجددها وتكاثرها الطبیعي
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  تدهور المراعي*
اســتغالل المراعــي الطبیعیــة منــذ وقــت طویــل الــى اســتنزافها حیــث تــدهور الغطــاء النبــاتي االفــراط بادى 

الطبیعــي فیهــا كمــا ونوعــا ، ووصــول هــذا التــدهور الــى مرحلــة خطیــرة جــدا األمــر الــذي أدى الــى اختفــاء معظــم 
یــدة مــن النباتــات فــي اكثــر المواقــع وغزتهــا االنــواع الشــوكیة ذات الطبیعــة الصــحراویة ، واصـــبحت الج االنــواع

  .امكانیة اعادة االنواع النباتیة المرغوبة غایة في الصعوبة 
  :ومن أهم الممارسات الضارة التي ادت الى تدهور المراعي مایلي

مراعـي دون اهتمـام لمـا سـتؤول الیـه هـذه المـوارد مـن الذي تجلى باالستغالل المفرط لمـوارد ال: الرعي الجائر -
  .تدهور واستنزاف

وذلك بممارسة الرعي في جمیع اشهر السنة وبأعداد كبیـرة مـن الحیوانـات ممـا یـؤدي الـى :  الرعي العشوائي - 
  .االختفاء التدریجي لمعظم نباتات الغطاء الرعوي وبخاصة المرغوبة منها

  
رة مـن الممارسـات الشـائعة فـي اغلـب منـاطق المراعـي الطبیعیـة ، وقـد بلغـت اصبحت هـذه الظـاه :التحطیب  -

شدة التحطیب هذه في بعض االماكن درجة من االستنزاف بحیث ان اغلب الشجیرات الرعویة التي كانت تشكل 
  . حيالمجموعات النباتیة السائدة في الماضي قد ازیلت تاركة التربة دون وقایة معرضة لالنجراف المائي والری

  
وذلك باستغالل الكثیرمن االراضي الواقعة في منطقة السهوب من بادیة الجزیرة ، للزراعة  :الزراعة الهامشیة  -

بعد ازالة غطائها النباتي ، ولما كانت هذه الزراعةغیر مجدیة اقتصـادیا فـان االرض تهجـر ولكـن بعـد ان تكـون 
  .صحر المختلفةقد فقدت غطاءها النباتي الطبیعي وتعرضت لعوامل الت

  
  الزراعة في االراضي غیر مضمونة االمطار*  

في سـهول وسـهوب شـمال العـراق غالبابطبیعـة متموجـة وذات انحـدارات ) المطریة(تتمیز اراضي الزراعة البعلیة 
ومــــن المنطــــق ان یتبــــع نظــــام . تكــــون شــــدیدة التــــأثر بأســــلوب الحراثــــة  احیانــــا ، لــــذا فــــأن مثــــل هــــذه االراضــــي

نتوریـة لضـمان صـیانة التربــة مـن االنجـراف ، وفــي المواقـع االكثـر انحــدارا واالكثـر تعرضـا لالنجــراف الحراثةالكو 
بسبب السیول البد من اقامة المصاطب او الزراعة الشریطیة اال انه الیحدث شئ من هـذا اال فـي القلیـل النـادر 

العكس هي الشائعة ، وهذا ما یؤدي الـى اسفل المنحدر وب –من الحاالت ، وتبقى الحراثة التقلیدیة بأتجاه أعلى 
  .االنجراف الشدید لطبقة التربة السطحیة الغنیة بالعناصر الغذائیة وحملها نحو المنخفضات واالودیة واالنهار

  
  الزراعة المرویة في السهل الرسوبي* 

وبسـبب  تنتشر الزراعة المرویة في السهل الرسوبي لوادي الرافـدین وفـي منـاطق اخـرى حـول االنهـار ،
تشبع التربة بالماء واتباع طرق ري غیر منتظمة ، ومع غیاب نظام فعال للصرف فقد ارتفع منسوب الماء 
االرضــي وزیــادة ملوحــة التربــة عندالســطح ممــا قلــل مــن انتاجیتهــا ثــم هجرهــا وبالتــالي تصــحرها وقــد بینــت 

منطقـة  مـن التربـة فـي % ٦٦لمشـروع المسـیب ان حـوالي ١٩٦٩و  ١٩٦٥الدراسات التي اجریت مـا بـین 
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 ١٦وان    ms/cm ٤،٢٥من هذه النسبة خفیفة الى عالیـة الملوحـة %  ٥٠المشروع متأثرة بالملوحة وان 
ووجد ان الملوحة تتعلق بقوام )   ms / cm ٢٥اكثر من (                منها شدیدة التأثر بالملوحة % 

كانــت قلیلــة بالمقارنــة مــع التربــة ثقیلــة القــوام ، وتبــین ان التربــة والطبوغرافیــة ، فملوحــة التربــة خفیفــة القــوام 
ملوحة التربة تعكس ملوحةالماء االرضي بالكثافة والتركیب الكیمیائي ، مع العلم ان نوعیة الملوحة تختلف 
من منطقةالى اخراى ، وقد تبین ان وجود ماء ارضي عالي الملوحة قریبا من السـطح یشـكل خطـرا حقیقیـا 

  .الكثیفة المرویة بدون وجود نظام صرف مناسبعلى الزراعة 
و  ٢٧هكتــار تقــع مــا بــین الكیلــومتر  ١٥٠٠علــى مســاحة  ١٩٧٢وفــي دراســات اخــرى اجریــت عــام 

في الجزء الشمالي الغربي من منطقة المشروع ، وتمتد بین قناة الري الرئیسیة وقناة الصرف   ٣٢الكیلومتر 
نت متوسطة الى عالیة الملوحة وفي كامل منطقـة المشـروع ، من التربة المدروسة كا%  ٦٥،٥، تبین ان 

فان تسرب المیـاه مـن قنـوات الـري وارتفـاع المـاء االرضـي سـبب مشـاكل كبیـرة نتیجـة تملـح التربـة المجـاورة 
لهــذه القنــوات ، ونــتج عــن ذلــك تربــة شــدیدة الــتملح بعــد فتــرة قصــیرة ، ویمكــن تلخــیص اســباب الــتملح فــي 

  :العراق بما یلي 
  .المیاه االرضیة قریبة من السطح في السهل الرسوبي بشكل عام وحاویة على نسبة عالیة من االمالح   -١
  .غیاب الصرف الطبیعي وعدم كفاءة المصارف الحقلیة   -٢
  .میاه الري التي تحتوي على نسبة ال بأس بها من االمالح   -٣

فعالیات الزراعیة  في اراضي وادي الرافـدین ، كل هذه االسباب وللفترة الطویلة التي كانت تمارس بها ال
ادت الــى تـــراكم نســـب عالیــة مـــن االمـــالح وعلـــى االخــص فـــي الطبقـــة الســـطحیة مــن التربـــة  وادت الـــى اخـــراج 

  .مساحات شاسعة من االراضي الزراعیة الخصبة من نطاق االنتاج الزراعي
  التوسع الحضري* 

رقعـة االراضـي المخصصـة للتوسـع الحضـري وجـاء ذلـك  تواكبت زیادة عدد السكان في العراق مع زیادة
علــى حســاب االراضــي الزراعیــة الجیــدة التــي كانــت تنــتج الحاصــالت الزراعیــة او المغطــات بالنباتــات الطبیعیــة 
والشـك ان ازالـةالغطاء النبـاتي مـن تلــك المسـاحات الكبیـرة  یخفـض مـن مجمــل االنتـاج الزراعـي ویسـبب ضــغطا 

  .راضي ویخل بالتوازن البیئيكبیرا على استغالل اال
  

  
  الحروب والعملیات العسكریة*

ان كثـــرة الحـــروب والعملیـــات العســـكریة والتفجیـــرات التـــي حـــدثت فـــي العـــراق ســـببت تـــدهور الكثیـــر مـــن 
البیئات الطبیعیة وتدمیر الغطاء النباتي وتعرض التربة الى عملیات التخریب وتحطیم النسجة ومن ثـم ادى ذلـك 

  .تدهورها الى انجرافها و 
  ظواهر التصحر 

 تملح وتغدق التربة - ١
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نتیجــة الــري غیــر المــتقن وغیــاب شــبكات الــري والبــزل باالضــافة الــى ارتفــاع معــدالت التبخــر والجفــاف فــي  
الصــیف االمــر الــذي یــؤدي الــى تــراكم االمــالح فــي منطقــة الجــذور وبالتــالي تــدهور االراضــي الزراعیــة بصــورة 

  .خاصة في وسط وجنوب العراق 
ان مصـادر االمـالح فـي التربـة یعـود الـى میـاه الـري والمیـاه الجوفیـة حیـث تحتـوي علـى كمیـات مـن االمـالح  

تتفاوت نسبها وتراكیبها الكیمیاویة حسب طبیعة المصدر والمناطق التي تمر بها حیث تضاف الى التربة سـنویا 
ى تـــدهور االراضـــي وانخفـــاض اذ اثـــرت بصـــورة مباشـــرة علـــ. وعلـــى مـــرور الســـنین تصـــبح بكمیـــات مـــؤثرة جـــدا 

  .انتاجیتها بعد ان كانت ارض الرافدین معروفة بخصوبتها وانتاجها الزراعي الوفیر 
  ):المراعي الطبیعیة(تدهور الغطاء النباتي في البادیتین والجزیرة  - ٢

یعتبـــر الغطـــاء النبـــاتي الطبیعـــي مـــن المكونـــات المهمـــة لتنمیـــة الثـــروة الحیوانیـــة فـــي العـــراق باعتبارهـــا 
المصدر الرئیسي لالعـالف وان تـدهورها یعنـي تـدهور الثـروة الحیوانیـة بسـبب كـون اعتمـاد الثـروة الحیوانیـة 

ان االعشــاب والحشــائش والشــجیرات الحولیــة والمعمــرة معروفــة . فــي غــذائها علــى الغطــاء النبــاتي الطبیعــي 
نسبة كبیرة من المساحة الكلیـة موزعـة بقیمتها الغذائیة العالیة وتعتمد علیها اعداد كبیرة من االغنام وتغطي 

  :على عدة مناطق بیئیة ونجملها بما یلي 
 .المرتفعات العلیا والمناطق الجبلیة ... اوال

  .مناطق الغابات ... ثانیا
البــادیتین الشــمالیة والجنوبیــة باالضــافة  الــى (االراضــي شــبه الغربیــة وتشــمل الهضــبة والصــحراویة... ثالثــا

  ).بادیة الجزیرة
  :ون الكثبان الرملیةتك - ٣

ان تدهور االرض من خالل استفحال مشكلة تملح وتغدق التربة وتدهور الغطاء النباتي الطبیعي ادى ذلـك 
الى تكون الكثبان الرملیة وبصورة خاصة في المنطقتین الوسطى والجنوبیة حیث تغطـي مسـاحة تصـل الـى 

مباشـر علـى المشـاریع السـتراتیجیة التـي تعمـل ملیون هكتار تعمـل نتیجـة زحفهـا التـاثیر بشـل ) ١(اكثر من 
على زیادة كلف االدامة والصیانة وتقلل من كفاءة تشغیلها اضافة الـى مـا تسـببه مـن عواصـف رملیـة تـؤثر 
على البیئة وبالتالي على صحة االنسـان لـذلك سـارعت الجهـات المختصـة فـي العـراق لمواجهـة هـذا الخطـر 

  .باتخاذ  االجرات التالیة  القائم بهدف الحد من ظاهرة التصحر
  
  

:                                                                            تنمیة الغطاء النباتي الطبیعي   .١   
  تتمیز الكثبان الرملیة في منطقة بیجي والعیث بكونها رمال حقیقیة لها القدرة على االحتفاظ  

االمطار تساعد على نمو العدید من االنواع النباتیة الحولیة والمعمرةفوق سطح بالرطوبة الناتجة عن سقوط 
الكثبان الرملیة وتشكل غطاء خضري كثیف خالل فصـول الشـتاء والربیـع وحتـى فصـل الصـیف ممـا سـاعد 

  .    على استقرارها بصورة خاصة بعد منع الرعي في المنطقة وتسییج المنطقة 
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ة فــي منطقــة الســهل الرســوبي علــى نمــو العدیــد مــن االنــواع النباتیــة ســاعدت طریقــة التغطیــة الطینیــ
الطبیعیة كالجبجاب والشنان بعد السنة االولى من التغطیة وذلك بعد توفر الظروف البیئیة المالئمة  لنموها 
ســاعدت علــى اســـتقرار الكثبــان الرملیــة بشـــكل كامــل اذا مــا تـــم حمایتهــا مــن الرعـــي حیــث ان   ازالــة تلـــك 

نباتات وتدمیر الطبقة الطینیة فوق الكثبان الرملیة بواسطة الحیوانات سیؤدي الى  تـدهورها مـرة ثانیـة ممـا ال
  .                   یتطلب ضرورة منع دخول الحیوانات ألغراض الرعي 

                                                                                      :           التشجیر   .٢
والنباتــات الطبیعیــة فــي منــاطق الكثبــان الرملیــة المتحركــة ضــروري جــدا حیــث / یعتبــر وجــود االشــجار 

تعمـل علــى كســر سـرعة الریــاح وتــوفیر الظـروف البیئیــة المالئمــة لنمـو النباتــات الطبیعیــة فـي منــاطق الكثبــان 
.                                                               الریاح وتقلل من تأثیرها في تعریة التربة  الرملیة واذا ما تم زراعتها بشكل نظامي تعمل على كسر سرعة

بعد االنتهاء من الطـرق المیكانیكیـة یـتم زراعـة االحزمـة الخضـراء ومصـدات الریـاح فـي منـاطق الكثبـان 
للجفـاف والملوحـة مـع مراعـاة قیمتهـا العلفیـة الرملیة باستعمال انواع االشـجار والشـجیرات ذات التحمـل العـالي 

  . العالیة تم استعمال طرق مختلفة في التشجیر وذلك حسب مناطق الكثبان الرملیة وظروفها البیئیة
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       ٢٠٠٤واقع استخدام المبیدات في العراق لعام 
االمنة للمبیدات الزراعیة هو عنصر  من اجل االهتمام بحمایة البیئة وصحة االنسان، فان االدارة      

هناك االن استعداد واضح لتفهم نتائج تاثیر االنتاج واالستعمال . ضروري  لتشخیص محاذیر استعمال المبیدات
  .للمبیدات الزراعیة وكباقي المواد الكیمیاویة على صحة االنسان او على تلوث البیئة والغذاء ایضا ً 

د مثل هذه المواد الكیمیاویـة سـیؤدي عكسـیا الـى خفـض انتاجیـة االراضـي او ومن الضروري ادراك ان وجو      
وان الســبیل الــذي نحصــل بــه علــى هــذه االدارة االمنــة هــو .  یــؤدي لمشــاكل علــى صــحة االنســان بصــورة مزمنــة

  .عبر معلومات مراقبة أو تحلیل كل من المحاصیل الزراعیة والغذاء والتربة والماء واالنسان نفسه
امــا حالیــا ً فــالمرتكز الواضــح لالعــالن عــن مخــاطر . قــد نســتطیع تجنــب كارثــة محملــة بــالخطروعلیــه ف

  .المبیدات الزراعیة هو تحلیل االطعمة والتعامل معها او التجاوب لها
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ومعروف . ان مخاطر تلوث الغذاء عن طریق المواد الكیمیاویة من مشاكل الصحة العالمیة الواسعة االنتشار   
یحدث عبر التلـوث البیئـي الهـواء والمـاء والتربـة كمـا فـي حـال تعرضـها للمعـادن الثقیلـة والمركبـات  ان التلوث قد

العضویة او االستخدام المقصود للمواد الكیمیاویة المختلفة كالمبیدات نفسها والعالجات البیطریة وكذلك االسمدة 
  .الزراعیة

االغذیـة المعلبـة ومـع بعـض العملیـات االنتاجیـة  فخالل االسـتخدام الضـروري لمضـافات االغذیـة عنـد صـنع    
ســتكون ســموم نتیجــة التلـــوث  االنهــ, المختلفــة قــد تتكــون مــواد بالتفاعــل تعمــل عكســیا علـــى االضــرار بالصــحة

  .الكیمیاوي للغذاء برغم من االعالن عنه في بعض البلدان
غیــر محسوســة للمــواد الكیمیاویــة  لــذلك فــان االهتمــام الجــدي هــو الكشــف الطویــل االمــد والــذي یكــون بدرجــة    

فـي  رفقد تسبب االخیرة مشاكل صحیة مزمنة تتضـمن صـعوبة فـي التـنفس، تشـنجات عصـبیة، تضـر . المعروفة
  . الكبد والكلیة واالعضاء االخرى باالضافة الى السرطانات

ن فــي الــدول ان تعــرض الغــذاء الــى التلــوث بالعوامــل الكیمیاویــة لــه رد فعــل عكســي وخاصــة علــى المصــدری    
هــذه التجــارة فــان بــرامج مراقبــة تلــوث االطعمــة تظهــر  صالنامیــة وبالتــالي علــى تجــارة االغذیــة العالمیــة، ولتــرخی

بازدیـاد كمیـزة ضــروریة للمنـتج لخضــوعه للسـیطرة النوعیــة بحیـث یكــون مضـمونا لــدى المسـتهلك فــي النهایـة فــي 
  . الدولة المستوردة والمصدرة كذلك

  ث یجب ان تحتوي على ثالث اقسام من خالل رصد متبـقي المبیدات فى كل من الغذاءو التلان برامج مراقبة  
والبیئــة وجســم االنســان فمــن المهــم مراقبــة متبقــى المبیــدات فــى الغــذاء وتحدیــد نوعهــا لحمایــة المســتهلك بحیــث  

مصـادر اخـرى  یحصل تقدیر علمي قانوني القصى حدود هذه المتبقیات من خالل أطر علمیة او معتمـدة علـى
غیــر الالئــق مــع االخــذ باالعتبــار ان حــدود هــذه المتبقیــات قــد یــتم تغییرهــا لضــمان الســالمة نتیجــة االســتخدام 

  . للمبیدات بحیث نضمن في البدایة سالمة المستهلك وبالتالي تسهیل التجارة الدولیة
  .رة عامة بصو  ٢٠٠٤نوعیة وكمیة المبیدات المستخدمة بالعراق للعام )  ١( یمثل جدول 

  . ٢٠٠٤نوعیة وكمیة المبیدات موزعة على محافظات العراق لعام )  ٢( و جدول 
  . ٢٠٠٤انواع المبیدات المستخدمة وكمیانها المستخدمة في العراق لعام )  ٣( بینما یحدد جدول 

  
   ٢٠٠٤یمثل نوعیة وكمیة المبیدات المستخدمة في العراق لعام )  ١( جدول رقم 

  

    ت
  ـــــــــدنوع المبیـ

  الكمیة

  لتر  كغم

  ٣٩٧٠٥٫٦  ٨٧٥٫٨  مبیدات أدغـــــال  -١
  ٧٦٠٫٨  ٦٨  مبیدات حشـــــریة  -٢
  ٧٨١  ٤٩  مبیدات فطـــــریة  -٣
    ١٩٢٦٥٥  مبیدات تعفـــــــــیر  -٤
  ٢٨٤    مبیدات قــوارض   -٥
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  ٨٤٩    مبیدات ارضـــــــــة  -٦
  ٤٤٠٧٤٫٦  ١٩٣٦٤٧٫٨  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
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   ٢٠٠٤یمثل نوعیة وكمیة المبیدات موزعة على محافظات العراق لعام )  ٢( جدول 

  ت

ظة
حاف

الم
  

  المجموع  أرضة  قوارض  تعفیر  فطریة  حشریة  أدغال
  لتر  كغم  لتر  كغم  لتر  كغم  لتر  كغم  لتر  كغم  لتر  كغم  لتر  كغم

  ٢٢٦٣  ٧٥٠٢            ٧٥٠٠          ٢٢٦٣  ٢  بغداد  ١
  ٢٥٥  ٩٤٠            ٩٤٠  ١٥٥    ١٠٠        البصرة  ٢
  ٥٤٧٠  ٢٩٥٩٢,٧            ٢٩٤٩٤    ١٠      ٥٤٧٠  ٨٨,٧  نینوى  ٣
  ١٢٦٥٠  ٣٠٠٩٧,٧            ٣٠٠٠٠          ١٢٦٥٠  ٩٧,٧  كركوك  ٤
    ٣٨٠٦            ٣٨٠٠            ٦  میسان  ٥
  ١٨٤٢  ٣٢٩٢٥  ٢          ٣٢٥٠٠          ١٨٤٠  ٤٢٥  واسط  ٦
  ١٦٨,٦  ٢٠٩٦٧            ٢٠٨٠٠      ٤    ١٦٤,٦  ١٦٧  دیالى  ٧
  ٩٧,٧  ٦٧٤٣,٧٥            ٦٧٠٠  ٢٨    ٦٦    ٣,٧  ٤٣,٧٥  االنبار  ٨
  ١٤١٠٣  ٢٩٣١            ٢٩٣١      ١٩,٨    ١٢١٠٥    النجف  ٩
  ١٥٤  ١٠٠  ١٥٤          ١٠٠              كربالء  ١٠
  ٢٥  ٤٥٧٠  ١٧          ٤٥٧٠      ٥    ٣    المثنى  ١١
  ١١٢  ١٨٠٠٥,٧            ١٨٠٠٠      ١١٢      ٥,٧  القادسیة  ١٢
  ٢٤٣٤,٣  ١٤٩٦٨,٧٥  ٦٧٦    ٢٨٤      ١٤٩٠٠  ٥٩٨  ٣٩  ٤٥٤  ١٨  ٧٠٦,٣  ١١,٧٥  بابل  ١٣

    ٣٤٠٠            ٣٤٠٠              ذي قار  ١٤

١٥  
صالح 
  الدین

٤٥٠٠  ١٧٠٩٨,٢            ١٧٠٢٠        ٥٠  ٤٥٠٠  ٢٨,٢  

  ٨٧٥,٨  المجموع  
٣٩٧٠٥,

٦  
٤٤٠٧٤,٦  ١٩٣٦٤٧,٨  ٨٤٩    ٢٨٤      ١٩٢٦٥٥  ٧٨١  ٤٩  ٧٦٠,٨  ٦٨  
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  ٢٠٠٤نواع المبیدات المستخدمة وكمیانها المستخدمة في العراق لعام یحدد ا)  ٣( جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت
االسم 

التجاري 
  للمبید

  االسم العلمي للمبید
الغرض 

من 
  استخدامھ

  الكمیة

  لتر  كغم

    ١٦١٫١  أدغال  Tripenron methyl 75DF  كرانستار  ١
  ٢١٧٥١    أدغال  Trifluralin 44.5% EC  ترفالن  ٢
  ٢٣٧٢٢٫٢٥    أدغال  Propunil  استام اف  ٣
  ١٠    أدغال  Rubigan  روبیغان  ٤

باركوات   ٥
  ١٧٦٨    أدغال  Paraquat 2%SL  )كرامكسون(

 Clodinqfop propagyl  تویك  ٦
10%EC  ٤٧٢٤٫٨    أدغال  

شیفالیر   ٧
١٥%  

Idosulfuron+Mesosulfuron 
15WG  ٧١٢٫٢  أدغال    

      ٢٦٫٥  أدغال  Dicamba+Triasulfuron  لینتور  ٨

الوكسان   ٩
٢٨%  Diclofop-Wethyl 28%EC  ١٠    أدغال  

الوكسان   ١٠
٣٧%  Diclofop-Wethyl 37%EC  ١٤    أدغال  

  ٢٣٫٨    حشري  Etofenprox 7.5 ULV  تریبون  ١١
  ٦    حشري  %Halfenprox S  نسیربو  ١٢
  ٢٨٧    حشري  Triazophos 40%EC  ھوستاثیون  ١٣
  ٤٤٢    حشري  Bithroid  بایثروید  ١٤

دیازینون   ١٥
    ٥  حشري  محلي  محبب

    ١٨  حشري  Imidacloprid 2%SL  كونفیدور  ١٦
  ١٢    حشري  Fenvalerate  فابكوزین  ١٧
  ٦٨٩    فطـریات  Tetra couazol 10%EC  دومارك  ١٨
    ٣٩  فطـریات  Carbaryl  یلكاربار  ١٩

باسمید   ٢٠
    ١٠  فطـریات  Dazomet  محبب

  ٩٢    فطـریات  Iprodione 50%EC  روفیرال  ٢١
    ٢٢١٦٣٠  تعفیـر  Tebuconazol 2.5%  الراكسیل  ٢٢
    ٤٠٢٥  تعفیـر  محلي  كیموفوم  ٢٣
    ٢٨٤  قوارض  محلي  كیمو باف  ٢٤
  ٨٤٩    أرضة  محلي  كیمو سبان  ٢٥
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  : المناقشة     
نالحظ من خالل الجـدول ان اكثـر المبیـدات اسـتخداما فـي القطـر هـي مبیـدات ادغـال ویـأتي بعـدها مبیـدات       

  .لمبیدات الحشریة واالرضة واخیرا مبیدات القوارض التعفیر ثم المبیدات الفطریة ثم ا
من خالل الجدول تبین ان المبیدات المستخدمة بكثرة هي بشكل مواد سائلة ما عدا مبیدات التعفیر والتي  -١

 ).باودر(تكون بشكل مواد صلبة 

محافظة  من خالل الجدول تبین ان اكثر المحافظات استخداما للمبیدات الصلبة هي محافظة واسط ، واقل -٢
اما اكثر المحافظات استخداما للمبیدات بشكل سائل هي محافظة النجف ، اما اقل . هي محافظة كربالء 

 .محافظة هي محافظة میسان وذي قار والتي تكاد تكون ضئیلة جدا 

  
  : التوصیات        
 .خدام المبیدات توعیة المزارعین باالعتماد على طریقة المكافحة المتكاملة والتقلیل من الست      

 .تشدید الرقابة على نوعیة وكمیة المبیدات المستوردة في القطر  -١

 .منع استخدام المبیدات في صید االسماك ووضع الرقابة الصارمة على ذلك  -٢

 .             توفیر معدات الفحص المختبري للمبیدات في وزارة البیئة  -٣
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81  

  ٢٠٠٤دة في العراق لعام واقع استخدام االسم
ان االستعمال المفرط لالسـمدة الكیمیاویـة یعـد سـببًا شـائعًا لتلـوث التربـة ذلـك الن جـزء مـن هـذه االسـمدة فقـط تسـتغل    

فــي حــین ان الجــزء االخــر ال یخــدم نمــوه ومــن الواضــح ان النبــات یحتــاج الــى تركیــز بســیط مــن امــالح , لتغذیــة النبــات 
دًا بینما یبعد التركیز العالي منها اسرافا واایذائًا للنبات وان الكمیـات الغیـر مسـتغلة تسـبب مشـاكل االسمدة یحقق نموًا جی

كما ان االستعمال الزائد للتربة مع زیادة االرواء یؤدي الى زیـادة تركیزهـا فـي اللمیـاه السـطحیة والجوفیـة , الملوحة للتربة 
ً زیادة الفوسفات والنتروجین التي تؤدي ا ◌ لى ظاهرة االثراء الغذائي الذي یسبب مشاكل تـؤثر علـى نوعیـة المیـاه وخاصًة

.  
التطور الذي شهده القطر في القطاع الزراعي باستخدام الطرق والوسائل الحدیثة فـي الزراعـة ادى الـى زیـادة  اسـتخدام  

ح امـرًا شـائعًا وال یخضـع الـى ان اسـتخدام االسـمدة الكیمیاویـة اصـب, االسمدة الكمیاویة بانواعهـا المختلفـة سـنة بعـد سـنة 
  .بعض الشروط والمحددات العلمیة مما انعكس بتأثیر سلبي على االنتاج الزراعي والبیئي 

  .وتمثل الجداول ادناه واقع استخدام االسمدة في القطر 
  . ٢٠٠٤المستخدمة في الزراعة لعام ) طن ( یمثل كمیة االسمدة )  ٤( جدول رقم 
   .٢٠٠٤المستخدمة في الزراعة موزعة على محافظات العراق لعام ) طن ( یات االسمدة یمثل كم)  ٥( جدول رقم 
 .٢٠٠٤في العراق لعام ) طن ( یمثل انواع المبیات المستخدمة )  ٦( جدول رقم 

 
  . ٢٠٠٤المستخدمة في الزراعة لعام ) طن ( یمثل كمیة االسمدة )  ٤( جدول رقم 

    
دمة في مجموع األسمدة المستخ المحافظة

 المحافظات 
 ١١١٨٤٫٦٤٦ بابل
 ٨٢٠٠٫٤٠٣ كركوك
 ٤٢١٧٫٢٦٢ میسان
 ٦٦٨٦٫٦١٥ النجف
 ٧٤٨٨٫٢٩١ بغداد
 ٥٦٣٧٫٧٩١ االنبار
 ٦٥٫٤٤٥ البصرة
 ٨٠٦٤٫٦٧ واسط
 ٨٤٢٫٤ المثنى
 ٣٢٣٨٫٥٧٢ الدیوانیة
 ٢٦٩٠٫٥٧ كربالء
 ٩٢٧٩٫٢٣١ نینوى
 ١٢١١٤٫١٧٩ دیالى
 ٢٠٦٣٫٠٠٥ ذي قار

 ٢٠٢٠٩٫٠٢٩ صالح الدین
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 جدول رقم ( ٥ ) یمثل كمیات االسمدة ( طن ) المستخدمة في الزراعة موزعة على محافظات العراق لعام ٢٠٠٤ .

 ت

ظة
حاف

الم
 

ریا
لیو

 ا

كب
مر

 ال

بر 
سو

ات
سف

 فو

اب
 الد

ت 
ریتا

كب
دید

الح
 

ت 
ریتا

كب
نیز

منغ
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ت 
ریتا

كب
یوم

اس
بوت

 ال

ت 
ریتا

كب
س

نحا
 ال

ت 
ریتا

كب
زنك

 ال
كبریتات 
المغنیسی

م و   
 - - - - - - ١٤٣٣,٥٤٨ ٢٧,٠٥ ٣,١٢٥ ٩٧٢٠,٩٢٣ بابل  ١
 - ٤٠ ١٨ ٤٧,٥ ١٨ ٣٦ ١٠١٤,٠٥٥ - - ٧٠٢٦,٨٤٨ كركوك  ٢
 - - - - - - - - - ٤٢١٧,٢٦٢ میسان ٣
 - - - - - - ٣٥٣,٥ - ١٤,٦٠ ٦٣١٨,٥١٥ النجف  ٤
 - - - - - - ١٤٣٦,٨٠٦ - - ٦٠٥١,٤٨٥ بغداد  ٥
 - - - - - - ٨٠٩,٥٠٥ - - ٤٨٢٨,٢٨٦ االنبار ٦
 - - - - - - - - - ٦٥,٤٤٥ البصرة  ٧
 - - - - - - ٧٤٦,٧٨٥ - - ٧٣١٧,٨٨٥ واسط  ٨
 - - - - - - ٨٢,٨٥٠ - - ٧٥٩,٥٥٠ المثنى  ٩
 - - - - - - - - - ٣٢٣٨,٥٧٢ الدیوانیة  ١٠
 - - - - - - ٢٣,٢٧٠ - - ٢٦٦٧,٣٠ كربالء  ١١
 ١٩١,٥ ٤٣٥ ١٤٠,٥ - ٢٨٦ ٤٨٦ ١٢٧٣,٧٣٥ - - ٦٤٦٦,٤٩٦ نینوى  ١٢
 - - - - - - ٧٧٠,٤١٤ - - ١١٣٤٣,٧٦٥ دیالى  ١٣
 - - - - - - ٥٩,٥ - - ٢٠٠٣,٥٠٥ ذي قار  ١٤
كغم ٣٥٠ - ٢٥٠١,٢٧٥ ١٢٣ ٥٧٢,٥٧٥ ١٥٧٨٢,١٥٤ صالح الدین  ١٥ كغم١٨٠,٠٢٥  كغم  ٣٠٠  كغم  ١٠٠  كغم ٣٠٠   
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 جدول رقم ( ٦ ) یمثل انواع المبیات المستخدمة ( طن ) في العراق لعام ٢٠٠٤.        
 

نوع السماد     المجموع 
 ٨٧٨٠٧,٩٩١ الیوریا
 ٥٩٠,٣ المركب

 ١٥٠,٠٥ سوبر فوسفات
 ١٠٥٠٥,٢٤٣ الداب

 ٥٢٢ كبریتات الحدید
 ٦٥٤ كبریتات المنغنیز
 ٢٢٧,٥٢٥ كبریتات البوتاسیوم
 ٤٥٨,٥ كبریتات النحاس
 ٥٧٥ كبریتات الزنك

 ٤٩١٠٥ كبریتات المغنیسیوم
  

  ٢٠٠٤واقع استخدام المیاه العادمة في مجال الزراعة في بعض  محافظات العراق لعام 
تختلف خصائص میاه الصرف الفیزیائیة الكیمیائیة كثیرا من منطقة إلى أخرى  ومن العوامل المؤثرة على  

لطعام والحالة الصحیة عدد السكان، العادات الدینیة واالجتماعیة واالقتصادیة للمواطنین، طبیعة ا: ذلك
الجغرافي، طبیعة المناخ، نوع منظومة الصرف، طریقة تصریف میاه الصناعة،  عللمواطنین، الموق

حیث تزداد تراكیز الملوثات مع قلة المیاه . والمحددات وكلف طرح میاه الصرف وتجهیزه  تالتعلیما
جد في میاه الصرف أنواع من األحیاء یتوا ٠المجهزة الصافیة للمواطنین وعلى أساس حصة الفرد الواحد 

المجهریة وقسم منها ضار للصحة العامة بسبب نقله األمراض بین الناس أو الحیوانات أو النباتات وتعرف 
وتصنف هذه األحیاء المرضیة إلى أربعة أنواع البكتریا، الفیروسات، الحیوانات  ٠هذه باألحیاء المرضیة 

ور الواجبة المالحظة عند استعمال میاه الصرف المعالجة ألغراض الزراعة أن من األم ٠االبتدائیة والدودة 
في میاه الصرف بفحص بكتریا القولون في میاه ) االبكتری(هو التلوث المرضي فیها ویقاس التلوث المرضي 

الصرف لتحدید وجود تلوث یستوجب أجراء فحوصات متقدمة لمعرفة نوعیة األمراض الموجودة في هذه 
  وادناه تقریر فني عن واقع استخدام المیاه العادمة في مجال الزراعة لبعض محافظا ت العراق ,  .المیاه

  
  
  
  
  
  

  :  بغداد 
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شــــركة بغــــداد للمشــــروبات الغازیــــة ــــــ الشــــركة الوطنیــــة (میــــاه صــــناعیة تطــــرح مــــن معامــــل الشــــركات 
ـــ شــركة األصــباغ الحدیثــة ــــ شــركة الصــناعات ا/ للصــناعات الغذائیــة  ـــ الشــركة الوطنیــة ســفن آب ـ اللكترونیــة ـ

وحســب طبیعـة اإلنتــاج لكـل شــركة لتسـتخدم هــذه المیـاه الصــناعیة فـي ســقي ) للصـناعات المعدنیــة والـدراجات 
  .محاصیل خضروات موسمیة في منطقة الزعفرانیة 

  :نینوى  
ض األحیـاء میاه نهر الخوصر الذي تصب فیه المجاري السطحیة والنفایات المنزلیة نتیجـة مـروره بـبع -١

  .السكنیة، وتستخدم ضفاف هذا النهر في زراعة محصول الشلب
میاه استخدامات طبیة ناتجة من قبل موقع یضم أربعة مستشفیات تحوي كل منها على وحـدة معالجـة  -٢

فـي  ممیاه في حي الشفاء، ویكون تصریف هذه المیاه غیـر محـدد وحسـب نشـاط  كـل مستشـفى، لتسـتخد
 .ر مثمرة للمستشفى والطفح الفائض یذهب إلى نهر الخوصرسقي حدائق وأشجار غی

والناتجـة أیضـا مـن ) یقع على الجانب األیمن مـن نهـر دجلـة (میاه ناتجة من صناعة الساحل األیمن  -٣
یكـون حجـم التصـریف إلـى نهـر  ث، حی)یقع على الجانب األیسر من نهر دجلة(صناعة الساحل األیسر

 .نتاجدجلة متذبذبًا وحسب طبیعة اإل

كمیتها بحجم اإلنتاج وتصرف إلى ثالث  طحي العربي، ترتب/ میاه صناعیة من معمل ألبان الموصل  -٤
 .برك غیر مزروعة داخل المعمل

وادي حجر، ترتبط كمیتهـا بحجـم اإلنتـاج لتسـتخدم / بمیاه صناعیة من شركة الموصل للتعبئة والتعلی -٥
  .في سقي الحدائق واألراضي التابعة للمعمل

  :صالح الدین 
ـــــاه مجـــــاري تكریـــــت  -١ ـــــى ارض  مزروعـــــة ) یـــــوم  \٣م ٢٠٠٠٠(الحـــــي الصـــــناعي بطاقـــــة /می تصـــــرف إل

  .دونم) ١٠(بالخضروات مساحتها 
تمر خالل بزل فرعي ثم   إلى بزل رئیسي وبعـدها إلـى نهـر ) یوم \٣م٧٠٠٠(میاه مجاري الدجیل بطاقة  -٢

  .مزروعة بالفواكه دجلة، ومواقع البزل هذه تكون عبر خمسة بساتین
تصرف إلـى أراضـي مجـاورة ) یوم \٣م٥٢٨٠(قضاء بیجي بطاقة / میاه صناعیة لشركة األسمدة النباتیة  -٣

  .دونم) ٥( التشكل مسطحات مائیة مساحته
، تصـرف إلـى ارض مزروعـة )سـاعة \٣م ٥٤( قضاء بیجي بطاقة/ میاه صناعیة لشركة الزیوت النباتیة  -٤

  .دونم) ٥(بالخضروات مساحتها 
  
  
  
  
  

  :دیالى 
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بعقوبـــة، تســـتخدم فـــي ســـقي / میـــاه صـــناعیة مـــن وحـــدة المعالجـــة لشـــركة القادســـیة للصـــناعات الكهربائیـــة -١
  ).الكالبتوس( لمزروعة بأشجار الظ ٢كم) ١٥(مساحة

ــاه صــناعیة مــن مصــانع تعلیــب دیــالى  -٢ الحــي الصــناعي، تســتخدم طاقــة التصــریف الكلیــة  –بعقوبــة / می
  .دونم ألغراض مختلفة) ٧٠(سقي مساحة للشركة في 

الخـالص، تسـتخدم طاقـة التصـریف الكلیـة للشـركة / میاه صناعیة من شـركة الشـمس للصـناعات الغذائیـة  -٣
  .دونم) ٣٠(في سقي كافة المحاصیل الزراعیة على مساحة تبلغ 

  : النجف 
لخضــروات فــي منطقــة بحــر فــي ســقي مــزارع ا ممیــاه مجــاري تنقــل عبــر ســیارات حوضــیة أهلیــة، تســتخد -١ 

  .فالنج
النجف، لتستخدم في سـقي مـزارع الخضـروات  ةمیاه مجاري تنقل عبر سیارات حوضیة تابعة لمدیریة بلدی -٢

  .ةالمتفرقة ضمن حدود المحا فظ
فـي  ٢كـم) ١(میاه صناعیة لمعمل إطارات بابل، تستخدم في سقي أشـجار النخیـل والیوكـالبتوس بمسـاحة  -٣

  .الحیدریة
، تضــم مخلفــات ســائلة تصــرف إلــى )یــوم \٣م٥(كوفــة بطاقــة / یــاه صــناعیة لمعمــل المشــروبات الغازیــة م -٤

  .مبزل رئیسي في منطقة زراعیة
میــاه صــناعیة لمعمــل الدباغــة یســتخدم فــي مــزارع الخضــروات والنخیــل   فــي منطقــة بحرالنجــف بمســاحة  -٥

  .٢كم) ١٠(
  :المثنى 

عمارة ذات )٥٠(قضاء السماوة التي یبلغ عددها/ حي الرسالة  میاه مجاري من العمارات السكنیة في 
  .دونم) ٥(شقة، تستخدم لسقي البساتین المجاورة في الحي بمساحة ) ٤٦٢(

   :بابل 
میاه مجاري ناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الواقعة في المعمیـرة تسـتعمل لسـقي محاصـیل 

  .دونم) ١٠(والبامیاء، بمساحة  نالخس، ألجت، الباذنجا
  
  
  
  
  
  
  

  
  : العوامل المؤثرة في استخدام المیاه الثقیلة في الزراعة



 81  

  هناك عوامل عدیدة تحدد في استعمال هذه المیاه في الزراعة وینبغي أن تؤخذ بنظر االعتبار وأهمها 
  :العوامل الضارة بصحة اإلنسان والحیوان -١  

ض المـواد الكیمیاویـة التـي یمكـن أن تتـراكم وهي المسببات المرضیة من بكتریا ودیدان إضافة إلـى بعـ
  ٠في  أنسجة النبات او تلوث المیاه الجوفیة او تلك المواد المتطایرة التي قد تسبب أضرارا صحیة لإلنسان 

  :العوامل الضارة بخواص التربة -٢    
ومــن أهمهــا تركیــز األمــالح فــي هــذه المیــاه وتركیــز عنصــر الصــودیوم إضــافة إلــى بعــض العناصــر 

  ٠الثقیلةالتي ال ینبغي أن نسمح بتراكمها بكمیات كبیرة في التربة كالرصاص والكادمیوم 
  ٠المواد الضارة بنمو النبات وهي تكاد تكون نفس المواد الضارة بخواص التربة  -٣   
لذا ینبغي أن تدرس كل حالة حسب خصوصیتها وذلك بمعرفة مصدر هذه المیـاه الثقیلـة سـواء كانـت ناتجـة   

وان یجـــري فحـــص دوري  ٠المفـــرزات البشـــریة والحیوانیـــة او ناشـــئة عـــن الصـــناعات وتصـــریفها الســـائلة  عـــن
  ٠لنماذج من هذه المیاه قبل أن نقرر استعمالها 

كما ینبغي دراسة أحوال التربة من ناحیة توفر المصدر المـائي المناسـب لهـا ودرجـة خصـوبتها ونـوع  
  ٠نهما ودرجة تأثره باألمالح ومستوى المیاه الجوفیة في تلك المنطقة نسجتها أن كانت خفیفة او ثقیلة او بی

كـل (وفي حالة استخدام المیاه الثقیلة في الزراعة في تربة ما ینبغي أجراء التحلیل الكیمیائي دوریـا    
  لمعرفة محتواها من المواد المختلفة التي أضیفت ألیها جراء استخدام تلك المیاه ) سنة على األقل 

ما بالنسبة للمحاصیل الزراعیة فال یفضل استخدام المحاصیل التي تؤكل دون طبخ او التي تالمس أ 
كما مالحظة مستوى إنتاجیة وحدة المسـاحة مـن األرض الزراعیـة للمحاصـیل المختلفـة مقارنـة  ٠ثمارها التربة 

  ٠بإنتاجیة األرض المماثلة التي لم تستخدم المیاه الثقیلة في اروائها 
لمهم أن نوكد هنا إن المیاه الثقیلة رغم أنها استخدمت وال زالت تستخدم كمصدر لزیادة خصوبة من ا 

التربة وبالتالي إنتاجیتها وان االتجاهات الحدیثـة تركـز علـى إمكانیـة اسـتخدامها بـدیال عـن مـوارد المیـاه العذبـة 
   .لألغراض الزراعیة التي تتناقص باستمرار كما تركز على هدرها في حالة إمكانیة استخدامها

  
  :الجوانب الصحیة إلعادة استعمال المخلفات السائلة

  -:في حالة عدم معالجتها أو عدم كفاءة المعالجة "Exerete"األمراض التي تسببها المفرغات البشریة    
والدیــدان الشــریطیة ومــدة بقائهــا  "protozoa"األمــراض المســببة عــن الفیروســات وأنــواع مــن البكتریــا  -١

 .وتسبب خطر صحي على المحاصیل. لةطوی

 .كالكولیرا/ تسبب العدوى حال تفریغها    " Exerated Bacteria "فئة البكتریا البرازیة  -٢

) . االنكلســتوما , كاإلســكارس ( تنتقــل عــن طریــق التربــة ,  " nematodes "فئــة الدیــدان المــدورة  -٣
 .لبشریةوسهلة االنتقال عن طریق االستعماالت الزراعیة للمخلفات ا

ویــتم انتقالهــا عــن طریــق تغذیــة الحیوانــات علــى المحاصــیل الزراعیــة المســتخدمة ( الــدودة الشــریطیة  -٤
 ).للمخلفات البشریة 

 .كالتي تنتقل عن طریق األحیاء المائیة كالنباتات واألسماك/ مجموعة الدیدان التي تعیش في الماء  -٥
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  میاه العادمة في الزراعة  التدابیر الالزمة للحمایة الصحیة جراء استعمال ال

  -:األشخاص المعرضون إلى خطر التعامل مع هذه المیاه 
  .العاملون بزراعة الحقول وعوائلهم في مناطق االستخدام للمیاه -١
 .المستهلكون للمحاصیل الزراعیة المرویة بهذه الطریقة -٢

لك مسـتخدمي الحـدائق األشخاص الذین یسكنون المناطق القریبة من الحقول المرویة بهـذه المیـاه وكـذ -٣
  . والمالعب والمتنزهات المرویة بهذه الطریقة

  :یما یخص العاملین وعوائلهم في الحقول

  .استخدام المالبس الوقائیة لمنع االتصال المباشر مع المسببات المرضیة كاألحذیة والقفازات -أ 
تلقیح ضــــد تــــاثیر   المخفضــــة لإلصــــابة بــــاألمراض كــــال تتعزیــــز الــــوعي الصــــحي واخــــذ االحتیاطیــــا -ب 

  الدیدان المعویة أو الدیزانتري 
وضع قیاسات وتسهیالت طبیة لمعالجة االمراض المحتملـة نشـوئها مـن جـراء هـذه الطریقـة باسـتخدام  -ج

  .المخلفات
  .التأكد من عدم استخدام هذه المیاه لالستعماالت المنزلیة والشخصیة -د     

  :تدابیر الحمایة لتعرض المستهلكین 
  .طبخ المحاصیل قبل أكلها -أ 

 .وضع ظوابط قیاسیة لالهتمام بالنظافة والغذاء وتثقیف السكان -ب 

إجـــراء فحوصـــات مســـتمرة علـــى اللحـــوم وخصوصـــا التـــي تقتـــات الحشـــائش واألعـــالف المرویـــة بهـــذه  -ج    
  الطریقة 

  :تدابیر حمایة المارة والمستخدمین            

  كان بالمساحات المرویة بهذه الطریقة وضع عالمات تحذیریة لمعرفة الس  - أ
إبعاد أماكن ووسائل رش المیاه العادمـة فـي الحـدائق والسـاحات بمسـافة مناسـبة عـن الطـرق العامـة    - ب

 .والسكن

  
 

   -:إضافة إلى النظر باألمور التالیة 
  .تحدید الجهات والمؤسسات المسوؤلة عن إدارة هذا القطاع وتحدید مسؤولیاتها -١
ذه المیاه بموجب خطـط مسـبقة تحـدد فیهـا الكمیـات والنوعیـة المطلوبـة وتحدیـد كمیـة تنظیم استعمال ه -٢

 .میاه الصرف وحیازة مشاریع المعالجة

 .تحدید استهالك األراضي المرویة بهذه الطریقة -٣
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وتضــمینها نوعیــة المخلفــات . والخاصــة بالــدوائر الصــحیة والبیئیــة والزراعیــة ةوضــع التشــریعات الالزمــ -٤
 .تقیید المحاصیل وتسویتها ومراقبة استخدامها واجراء الفحوصات الدوریة علیهاوأحكام تنظیم 

 .محاولة إنشاء قطاعات عمل مستفیدة مباشرة من عملیة إعادة التدویر واالستخدام -٥

  االستنتاجات والتوصیات

  -:من خالل التقاریر الواردة في مجال استخدام المیاه العادمة في الزراعة لوحظ ما یلي
م المیاه العادمة سواء كانـت میـاه صـرف صـحي أو میـاه صـناعیة فـي الزراعـة بشـكل عشـوائي استخدا -١

  .ودون اللجوء إلى أي ضوابط
 .عدم وجود محددات وطنیة حول استخدام المیاه العادمة في المجال الزراعي -٢

عدم وجود دراسات إحصائیة حول كمیة ونوعیة المیاه العادمة سواء كانت صناعیة او صرف صحي  -٣
مكانیة إعادة استخدام جزء منها في المجال الزراعيو  ٕ  .ا

على الصحة  ةاستخدام میاه صرف المستشفیات في الزراعة في محافظة نینوى بما یشكل خطورة كبیر  -٤
 .العامة والبیئة

  -:لذلك نوصي بما یلي
ه إجــراء مســح كامــل الســتخدام المیــاه العادمــة للزراعــة فــي القطــر تشــمل میــاه الصــرف الصــحي والمیــا -١

  .الصناعیة
 .إعداد دراسة تبین إمكانیة إعادة استخدام هذه المیاه -٢

 .منع استخدام میاه صرف المستشفیات في الزراعة -٣

إلزام السیارات الحوضیة بتفریغ المیاه الثقیلة في المواقـع المخصصـة لـذلك وعـدم اسـتخدامها فـي سـقي  -٤
  المزروعات

  
 
 


