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  الخالصة

اصبحت موضوعة شحة الموارد المائیة المخصصة للقطاع الزراعي مسالة حرجة خصوصا وان القطاع 

مـع وجـود , خصصـة للقطـاع الزراعـيمـن المـوارد المائیـة الم%) 85(المروي في العراق یسحب ما نسـبته الزراعي

وكــان التنــاقص بمعــدل , %)2(تنــاقص فــي الــوارد المــائي االجمــالي المتــاح للعــراق مــن نهــري دجلــة والفــرات بمعــدل

خــالل %) 1.8(الفــرات بحــدود فــي حــین كــان معــدل النمــو الســنوي للــواردات المائیــة لنهــر, لنهــر دجلــة %) 3.3(

ولقـد كــان معـدل الـوارد المــائي . واثـر ذلــك علـى نوعیـة میــاه النهـرین بسـبب زیــادة ملوحتهـا ) 2007-1990(المـدة 

فـــي حـــین كـــان معـــدل اجمـــالي , ملیـــار متـــر مكعـــب ســـنویا ) 46.68(المخصـــص للزراعـــة فـــي هـــذه المـــدة بحـــدود

ولقـد كـان معـدل , ملیـار متـر مكعـب خـالل مـدة الدراسـة ) 30.05(االحتیاجات المائیة لالغـراض الزراعیـة بحـدود

  .ملیار متر مكعب سنویا ) 16.36(الضائعات المائیة في القطاع الزراعي خالل نفس المدة بحدود 

  

Water Crisis and it's Influence on Agricultural Sector in Iraq for 
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Abstract
The scarcity of water resources in Agricultural sector is very critical now. The 

irrigated agricultural sector in Iraq balled about (85%) from water resources that 
belongs to the agricultural sector . In the same time there was decreasing in water 
amount supplying to Iraq from Tigris and Euphrates by the rate (2%), the decreasing 
in water amount in Tigris was (3.3 %), while the increasing in water amount in 
Euphrates record annual average growth about (1.81%) in period (1991-2007),  this 
decreasing influence on quality of two rivers water because the salt increasing in both 
of them. The receptor water rate belong to agriculture in this period was (46.68) 
milliard cubic meter yearly, and total requirements of water to agricultural purposes 
was (30.05) milliard cubic meter yearly in study period .The water lost rate were 
(16.36) milliard cubic meter yearly in (1990-2007).

  

  المقدمة

العامــل الــرئیس المحــدد لالنتــاج , تعتبــر المــوارد المائیــة الــى جانــب تاثیرهــا علــى طبیعــة وكمیــة االنتــاج 

وســوف تبقــى عملیــة تنمیــة المــوارد المائیــة مــن المرتكــزات الرئیســة والفعالــة فــي خطــط التنمیــة , والتوســع الزراعــي 

مــن اكثــر المشــاكل تعقیــدا علــى المســتویات الدولیــة خاصــة فــي وقــت تعتبــر مشــكلة تــوفیر المیــاه واحــدة, الزراعیــة 

وان تحقیــــق االمــــن المــــائي هــــو ضــــمان لتحقیــــق وتواصــــل االمــــن الغــــذائي كضــــمانة للتنمیــــة الزراعیــــة , والمحلیــــة 

  .المستدامة 
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مــن مكعــب مــن المیــاه یلــو متــرك) 3300(یســتنزف القطــاع الزراعــي لــري المحاصــیل فــي كــل عــام نحــو

تحتـل الزراعـة المرویـة فـي .(1)-اي سـتة اضـعاف التصـریف السـنوي لنهـر المسیسـیبي–انهار الكـرة االرضـیة 

  ) .2( من الزراعة المرویة في العالم قاطبة %) 5.2(الوطن العربي حوالي 

ان الزراعة العراقیة االروائیة تعتمد على طریقة الري السیحي والري بالواسطة اذ نجد ان نسـیة االراضـي 

وتمثــــل المــــوارد المائیــــة المخصصــــة لالراضــــي ) . 3%) ( 40(وبالواســــطة %) 60(ســــیحا الزراعیــــة التــــي تــــروى

حیـــث ان , ) 5&4(مـــن المـــوارد المائیـــة التـــي یســـحبها القطـــاع الزراعـــي فـــي العـــراق %) 85(المرویـــة مـــا نســـبته 

  ) .6(سنویا من المیاه المتاحة%) 92(القطاع الزراعي في العراق یسحب ما نسبته 

النمـو السـكاني المتزایـد ورفـع ه حالیا مجموعة من التحدیات المرتبطة بالمیـاه حیـث یعتبـران العراق یواج

, على المیاه لكافة القطاعات المسـتخدمة مستوى معیشة الفرد من التحدیا ت الرئیسة التي تؤدي الى زیادة الطلب

مر الذي یتطلب زیـادة االحتیاجـات حیث یؤدي كل ذلك الى اتساع الفجوة الغذائیة بین االنتاج واالستهالك وهو اال

المائیــة وذلــك للعمــل علــى وقــف النزیــف المــائي المتمثــل باســتیراد الغــذاء حیــث یعبــر مســتوى اســتیراد الغــذاء عــن 

  ) .virtual water ) (7(یعد استیرادا للمیاه في صورة غذاء او ما یسمى بالمیاه االفتراضیة و العجز المائي 

لة تـامین المیـاه الالزمـة للزراعـة االروائیـة فـي العـراق كنات القـرن الماضـي مشـلقد بدات ومنذ اوائـل سـبعی

1974-1973فـي نفـس الوقـت فـي عـام ) كیبـان والطبقـة( وذلك عندما قامت كل من تركیا وسوریا بامالء خزاني 

لقطــاع ملیــار متـر مكعـب والــذي اثـر بشـكل كبیــر علـى ا) 9.2(مـائي لنهــر الفـرات الـى لحیـث وصـل معــدل الـوارد ا

حیــث انخفــض وارد 1990وتكــررت المشــكلة عــام . الزراعــي وعلــى الزراعــة االروائیــة المعتمــدة علــى نهــر الفــرات 

مــن الــوارد المــائي للعــراق %) 68.4(خصوصــا وان حــوالي ) . 8( ملیــار متــر مكعــب) 8.99(نهــر الفــرات الــى 

  ) .6(یاتي من خارج اراضیه 

یـف علـى القطـاع الزراعـي بـالعراق وخصوصـا فـي ضـوء االثـار ان ازمة المیاه بدات تفرض شـبحها المخ

, التركـي واثـره علـى  المنسـوب المـائي الـوارد للعـراق  GAP) شـرق االناضـول(المسـتقبلیة القائمـة لمشـروع الغـاب 

  ) .9( حصته من وارد نهر الفرات عند انتهاء هذا المشروع ) نصف( العراق سیخسر اكثر من و 

  مشكلة البحث 

  :ذا البحث من انطلق ه

  .العراق یدخل فیها مما یجعل امنه المائي عرضة للمخاطر متمثلة في الندرة المائیة التي بدأوجود ازمة میاه -1

تزاید الطلب على الموارد المائیة الغراض الري الزراعي باعتباره طلبا مشتقا مـن زیـادة الطلـب علـى المنتجـات -2

العـراق فـي الوقـت الـذي تتنـاقص فیـه الـواردات المائیـة الواصـلة والمحاصیل الزراعیة نتیجة تزاید السكان فـي

.الیه

) .المقننات المائیة( وجود سحب مائي للقطاع الزراعي المروي في العراق اكثر من حاجته الفعلیة -3

  هدف البحث

ان هــدف هــذا البحــث هــو التعــرف علــى حجــم المــوارد المائیــة الســطحیة فــي العــراق والتعــرف كــذلك علــى 

ســـتخدام المـــوارد المائیـــة الســـطحیة فـــي القطـــاع الزراعـــي مـــن حیـــث معرفـــة حجـــم الـــوارد المـــائي المخصـــص واقـــع ا

الغراض الري الزراعي وحجم الضائعات المائیة وحجم المقننات المائیة الممثلـة للكمیـة المثلـى الواجـب اسـتخدامها 

لســنوي للــوارد المــائي لنهــري دجلــة كمــا حــاول البحــث ایجــاد معــدالت النمــو ا, 2007-1990مــن میــاه الــري للمــدة 

والفـــرات وكـــذلك معـــدل النمـــو الســـنوي لالحتیاجـــات الزراعیـــة مـــن المـــوارد المائیـــة والضـــائعات المائیـــة فـــي الزراعـــة 

  .2015-2010واجراء توقعات لكل من الوارد المائي والضائعات المائیة لالعوام .المرویة 
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  المواد وطرائق العمل

  ائیة السطحیة في العراقواقع الموارد الم-اوال

دخلـت فـي مرحلـة الشـحة وقـد لم یعد هناك شك في ان المـوارد المائیـة فـي العـراق ولكافـة االسـتخدامات 

ولعـل اوضـح وابسـط دلیـل علـى هـذا القـول . تصل اذا ما بقي الوضع على ما هو علیـة الـى مرحلـة النـدرة المائیـة 

متـر مكعـب فـي ) 5282(ولكافـة االسـتخدامات قـد انخفـض مـن هو ان نصیب الفرد العراقي مـن المـوارد المتجـددة

ورغــم ان التقــدیرات تشــیر الــى ان هــذا , ) 10( 2007متــر مكعــب فــي عــام ) 2344(لیصــل الــى 1990غــام 

الــرقم ان هــذاالــىتشــیرالواقــعمعطیــاتاناال,)11( 2025مكعــب فــي عــام متــر)2000(النصـیب ســیكون 

المتمثلـة فـي االسـتخدامات الجـائرة وغیـر المسـتدامة للمـوارد المائیـة ( ظروف الداخلیة والرسینخفض عن ذلك بكثی

خصوصـا اذا مـا قـورن ,وخصوصـا فـي القطـاع الزراعـي) وعدم وجود خطة تنمیة حقیقیة للموارد المائیة فـي العـراق

ي افریقیـا الـذي یصـل الـى هذا النصیب المتدني للفرد العراقي من المیاه المتعددة بمعـدل نصـیب الفـرد مـن المیـاه فـ

ولكنـه یبقـى , متـر مكعـب سـنویا ) 8180(متـر مكعـب وفـي العـالم ) 3520(متر مكعـب وفـي اسـیا الـى ) 5500(

  ) .6(سنویا ) 1446(مرتفعا قیاسا الى معدل نصیب الفرد في الوطن العربي البالغ 

ت المســـتقبلیة فـــي انخفـــاض كمـــا ان حجـــم الـــواردات المائیـــة لنهـــري دجلـــة والفـــرات حالیـــا وحســـب التوقعـــا

حیث ان العراق هو الدولة االكثر تضررا مـن سیاسـة تركیـا المائیـة لكونـه یحتـاج الـى نحـو , خصوصا نهر الفرات 

.)2(یـــون دونـــم مـــن االراضـــي المرویـــه مل) 22( ملیـــار متـــر مكعـــب مـــن المیـــاه ســـنویا لزراعـــة مـــا یقـــارب ) 73(

  .یوضح ذلك ) 1(والجدول االتي رقم 

نالحـــظ ان التصـــاریف الســـنویة وخـــالل مـــدة البحـــث لمیـــاه نهـــري دجلـــة والفـــرات تتســـم ) 1(ول مـــن الجـــد

ان وارد نهــر دجلــة تنــاقص بینمــا نــرى , %) 1.8(زداد بمعــدل ســنوي بلــغ اوان وارد نهــر الفــرات , بتغیــرات كبیــرة 

لحقیقیة االخرى فهـي اما المشكلة ا, وهذه مشكلة حقیقیة ) 2007-1990(خالل المدة %) 3.9(بمعدل سنوي بلغ 

میــاه نهــري دجلـة والفــرات وخصوصــا نهــر الفـرات حیــث ان اعمــال الـري والبــزل لكــل مــن ارتفـاع نســبة الملوحــة فـي 

وحـــدة ) 1400(الــى 1990وحــدة بــالملیون فـــي عــام ) 489(تركیــا وســوریا ســترفع مقـــدار الملوحــة المتوقعــة مـــن 

ذلـك غلـى التلـوث البیئـي والتصـحر المیاه في الزراعة واثر مما یحول دون االستفادة من هذه2020بالملیون عام 

ملیــار متــر ) 47.77(الــى ان الــوارد المــائي لنهــري دجلــة والفــرات قــد تغیــر مــن ) 1(ویشــیر الجــدول رقــم ) .12(

وقــد كــان اعلــى وارد لهمــا فــي عــام , 2007ملیــار متــر مكعــب فــي عــام ) 56.42( الــى 1990مكعــب فــي عــام 

) 28.80(حیـث بلـغ 2001ملیار متر مكعب في حین كان اقـل وارد لهمـا فـي عـام ) 81.64(حیث بلغ 1994

ملیــار متــر مكعــب فــي عــام ) 8.90(  امــا بالنســبة لنهــر الفــرات فقــد تغیــر وارده المــائي مــن . ملیــار متــر مكعــب 

حیــث بلــغ 1996اعلــى وارد لــه فــي عــام وقــد كــان, 2007ملیــار متــر مكعــب فــي عــام ) 19.33( الــى 1990

, ملیـــار متـــر مكعـــب) 8.90(حیـــث بلـــغ 1990فـــي حـــین كـــان اقـــل وارد لـــه فـــي عـــام ملیـــار متـــر مكعـــب) 30(

ملیار ) 37.09(الى 1990ملیار متر مكعب في عام ) 83.87(  وبالنسبة لنهر دجله فقد تغیر وارده المائي من 

التـي كثیـرةالثلـوج البسـبب 2006عـام ملیـار متـر مكعـب فـي ) 47.39( ولقـد كـان , 2007متر مكعب في عام 

1992وقـد كـان اعلـى وارد لـه فـي عـام .  ادى ذوبانهـا الـى زیـادة الـوارد المـائي للنهـر ممـافـي هـذه السـنةتكونت

ملیـار متـر ) 18.56(حیـث بلـغ 2002ملیار متر مكعب في حین كان اقل وارد له فـي عـام ) 66.63(حیث بلغ 

ملیـار متـر مكعـب فـي حـین ) 58.23(المائي للنهربن خـالل مـدة البحـث بحـدود ولقد كان متوسط الوارد. مكعب 

  .ملیار متر مكعب) 40.31(دجلة لنهر ملیار متر مكعب و) 17.92(لفرات النهركان المتوسط
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  ملیار متر مكعب) 2007-1990( حجم الواردات المائیة لنهري دجلة والفرات للمدة ) 1(جدول رقم 

  وارد نهر دجلة  الفراتوارد نهر   السنة
مجموع الوارد المائي 

  للنهرین

1990  8.90  38.87  47.77  
1991  12.40  62.72  75.12  
1992  12.10  66.63  78.46  
1993  12.40  45.19  57.59  
1994  15.30  66.34  81.64  

1995  23.90  39.37  63..27  

1996  30.00  42.73  72.73  
1997  27.90  30.46  58.36  

1998  24.40  43.42  67.82  

1999  25.30  38.65  63.95  
2000  17.03  25.70  42.73  
2001  9.57  19.23  28.80  
2002  10.66  18.56  29.22  
2003  15.37  21.54  37.27  
2004  20.54  44.42  64.96  
2005  17.57  37.08  54.65  
2006  19.62  47.93  67.55  
2007  19.33  37.09  56.42  

  58.23  40.31  17.92  المتوسط* 

  .المجامیع االحصائیة لسنوات البحث / الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات / ارة التخطیط والتعاون االنمائي وز -1

ــاه الدولیــة ومركــز السیاســات البیئیــة : المدیریــة العامــة للتخطــیط والتنمیــة / وزارة المــوارد المائیــة-2 والهیئــة العامــة للســدود . مركــز دراســات المی

.سجالت التصاریف السنویة لنهري دجلة والفرات –قسم المدلوالت المائیة –والخزانات 

 1(احتسب المتوسط من قبل الباحثین على ضوء البیانات في الجدول رقم.  (  

  

  :االهمیة النسبیة للزراعة المرویة في العراق -ثانیا

المــائي المســحوب مــن قبــل مــن الــوارد%) 85(ه الزراعــة المرویــة تســتاثر بمــا نســبتلقــد اشــرنا مســبقا بــان

االهمیــة النســبیة للزراعــة المرویــة فــي العــراق مــن خــالل عــرض ویمكــن التعبیــرعن. القطــاع الزراعــي فــي العــراق 

  :النقاط االتیة 

ملم سنویا ) 300(ن سقوط االمطارعمن االراضي الزراعیة في العراق تقل فیها معدالت %) 59.5(ان حوالي -1

ولــذلك فــان الزراعــة المرویــة ذات اهمیــة , عــات مســتقرة فیهــا بــدون ري مســتدیم ولهــذا فــال یمكــن اقامــة زرا, 

  ).2(في هذه االراضي نسبیة عالیة 

ه والخضـر واالعـالف هـالزراعة المرویة في العراق هي المنتج االساسـي لمعظـم الحبـوب وااللیـاف والفاكتعتبر-2

ویعتمـد علیهـا فـي دعـم , یـة ومالیـة عالیـة الخضراء وتعـد هـذه المنتجـات الزراعیـة ذات قیمـة اقتصـادیة وغذائ

.الناتج القومي 

الزراعة المرویة في العراق من اهم مكونات التنمیة الزراعیة والتنمیة الریفیـة اما من لجانب االجتماعي فتعتبر-3

للزراعـة المرویـة اهمیـة كبیـرة لـذلك فـان, للوقوف بوجه مشكالت البطالة ونقـص الغـذاء والهجـرة نحـو المـدن 

.االجتماعي للریف العراقي واعادة التوازن البیئي والتنموي و مواجهة هذه المشاكل والحد منها في

  :واقع استخدام الموارد المائیة السطحیة في القطاع الزراعي -ثالثا
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مما یعني ان الزراعة فیه تعتمد ,في العالم الجفافلحرارة و لیقع العراق جغرافیا في الحزام االكثر ارتفاعا 

ــ ویــاتي العــراق فــي المرتبــة , المــوارد المائیــة الســطحیة لتــوفیر میــاه الــري الالزمــة الســتقرار واســتدامة الزراعــة ىعل

وتعـد المـوارد ) . 12(االولى من االقطار العربیة من حیث اعتماده على الـري السـیحي وبالتـالي الزراعـة المرویـة 

بـل انهـا تعتبـر العامـل االكثـر تحدیـدا لالنتـاج , یـة فـي العـراق المائیة من العوامـل المحـددة والحاكمـة للتنمیـة الزراع

وتعــد الكمیــة المتاحــة مــن المــوارد المائیــة اهــم , فهــي بــذلك عنصــر نــادر فــي مجــال التوســع الزراعــي , الزراعــي 

هذا الـى جانـب , وكذا امكانیات التوسع في المساحة المزروعة , محددات التركیب االستعمالي لالراضي الزراعیة 

,ملیــون دونــم ) 175(تبلــغ مســاحة العــراق حــوالي . تاثیرهــا علــى طبیعــة وكمیــة االنتــاج الزراعــي وتوزیــع الســكان 

وبلغـــت , 2007ملیـــون دونـــم مزروعـــة فـــي عـــام ) 14(وكانـــت منهـــا , ملیـــون دونـــم صـــالح للزراعـــة ) 37(منهـــا 

%) 64(اي مـــا نســـبته , 2006لســـنة ملیـــون دونـــم حســـب الموازنـــة المائیـــة ) 9(االراضـــي المرویـــة منهـــا حـــوالي 

للـــــوطن العربـــــي %) 26.9(فـــــي حـــــین ان هـــــذه النســـــبة كانـــــت ) .13( 2006لعـــــام %) 66.4(وكانـــــت النســـــبة 

وفــي ضــوء مــا تــم استعراضــه مســبقا مــن تنــاقص الــواردات المائیــة لنهــري دجلــة .2007للعــالم لعــام %) 17.9(و

لقد اشـارت التقـدیرات المسـتقبلیة للدراسـات االكادیمیـة , راق والفرات نرى مدى حراجة موقف الزراعة المرویةفي الع

ملیـار متـر مكعـب فـي عـام ) 11.80( سوف یصل الـىالفراتلنهر ودراسات الجهات ذات العالقة ان الوارد المائي 

ملیـار متـر مكعـب ) 14.9(في حین ان االحتیاجات المائیة لالراضي الزراعیة المعتمدة علیـه هـي بحـدود 2010

ملیـار متـر ) 3(وهذا یستلزم التعـویض عـن هـذا العجـز مـن میـاه نهـر دجلـة عـن طریـق قنـاة الثرثـار وبحـدود سنویا

جـــزء بـــالملیون فـــي ) 1550(ســـیؤدي الـــى ارتفـــاع نســـبة الملوحـــة الـــى وان التعـــویض بهـــذه الصورة. )12(مكعـــب 

) . 14(جــزء بــالملیون) 2420-2235(مدینــة الفلوجــة وترتفــع لتصــل فــي مدینــة الناصــریة الــى نســبة تتــراوح بــین 

الزراعــة المرویــة فــي العــراق بالملوحــة واثــر ذلــك علــى ومــن هنــا تتضــح خطــورة تلــوث المــوارد المائیــة المخصصــة

ان كـــل ذلـــك ادى الـــى ان تصـــل نســـبة , االراضـــي الزراعیـــة المرویـــة وتـــدهورها وبالتـــالي تعثـــر االنتـــاج الزراعـــي 

الصـالحه للزراعـة مـن مجمـل االراضـي%) 47(ة في العراق الى حـوالي االراضي الزراعیة التي تعاني من الملوح

وزاد مـــن كـــل ذلـــك االســـتخدام غیـــر الرشـــید للمـــوارد المائیـــة فـــي ري المحاصـــیل الزراعیـــة وذلـــك بســـبب ) . 15(

, الــرش ( طــرق الــري الحدیثــة االســالیب التقلیدیــة فــي الــري المتمثلــة بــالري الســیحي وعــدم التوجــه نحــو اســتخدام 

رغم ان طرق الري الحدیثـة تسـاهم فـي تـوفیر میـاه الـري المتاحـة بنسـبة تتـراوح بـین , اال في نطاق محدود) نقیط الت

وعدم استخدام میاه الـري وفـق االحتیـاج المـائي للمحاصـیل , ) 16( مقارنة بالري السیحي التقلیدي %) 30-40(

عن مقدار میـاه الـري المعطـاة للمحصـول خـالل مـدة والذي هو عبارة ) المقنن المائي (یطلق علیه الزراعیة والذي 

الزراعـة المرویـة فـي العـراق حیـث ان, )17(زمنیة محددة وتوزیعه على عدد من الریات حسب متطلبات الحاجة 

مازالــت تتبــع نظــام الــري بــالغمر التقلیــدي ذا الكفــاءة المنخفضــة فــي الــري والــذي یعمــل علــى تملــح التربــة وازدیــاد 

وعــدم اهتمــام المــزارعین بعملیــة , وذلــك بســبب عــدم االلتــزام بجدولــة الــري طبقــا لالحتیاجــات , فیهــا مشــاكل القلویــة 

ارواء الحقل اذ یترك مـاء الـري  یجـري فـي الحقـل دون مرافبـة ولفتـرات قـد تطـول وهـذا یعنـي عـدم التـزام المـزارعین 

علــى مختلــف المســتویات ونقــص الــوعي وهــذا یعنــي عــدم االحســاس الفعلــي بقیمــة المیــاه, بترشــید اســتخدام المیــاه 

متـر مكعـب سـنویا بینمـا عنـد اسـتخدام ) 3250( حیث وجد من دراسة فنیة بان حاجة الدونم تقدر بنحو , المائي 

ولترشـید ذلـك اقتصـادیا ) . 2(متـر مكعـب سـنویا) 6300(یصل استهالك الدونم الواحد الى حـواي الري السیحي

نسـبة ( وفنیا الى اعتماد مـا یسـمى ) استرداد تكلفة اتاحة میاه الري ( میاه الري یتوجب اللجوء الى اسلوب تسعیر

Irrigation Water) عرض المیاه الخاصة بالري / طلب المیاه  Demand / Supply (D/S) , في السـیطرة

واالهـــم هـــو لتجنـــب علـــى كمیـــات المـــوارد المائیـــة المســـتخدمة للزراعـــة المرویـــة لتجنـــب حـــاالت الملوحـــة والتغـــدق
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اذا كانـت اكثـر ) D/S( المعروضـة / االسراف في استعمال مورد ثمین ونـادر كالمیـاه ونسـبة میـاه الـري المطلوبـة

المقــنن ( تؤشــر بــان المــزارعین یحصــلون علــى میــاه اقــل مــن المطلــوب للمحصــول ) 1.0(مــن الواحــد الصــحیح 

ر بان هناك زیادة في میاه الري للمحاصیل واقل نسبة مقبولـة تؤش) 1.0(اما اذا كانت النسبة اقل من , ) المائي 

ان تقــدیر االحتیاجــات الفعلیــة مهمــة فــي ترشــید اســتخدام المــوارد المائیــة ) . 18&19) ( 0.6(للــري الســیحي هــي 

حظة الن االعتماد على المؤشرات التقلیدیة الخاصة بتهیئة االرض وتقدیر االحتیاجات المائیة للحقل المتمثلة بمال

ســــوف یــــؤدي الـــى ضــــائعات مائیـــة كثیــــرة فـــي كمیــــة المیــــاه , المظهـــر الخــــارجي للتربـــة وذبــــول اوراق المحصـــول 

ولذا فانه البد من االعتمـاد علـى المؤشـرات الحدیثـة , المستخدمة للري مما یؤدي الى تغدق التربة ومن ثم تملحها 

تقـــدیر اذ ان عملیـــة. واالســـس الخاصـــة بـــذلك فـــي تحدیـــد كمیـــات المیـــاه المطلوبـــة ومواعیـــد الســـقي وفـــق المبـــادئ 

المیاه بل ولزیادة االنتاجیـة لترشید استخداماالحتیاجات المائیة للحقل والفاصلة بین ریة واخرى ضروریة لیس فقط 

  .ایضا 

عن ان الزراعة تستاثر بالنصیب االكبر من الموارد المائیة في العـراق فـان الـوارد المـائي المتـاح فضالو 

  .ذلك یبین) 2(اكبر بكثیر من احتیاجات الزراعة في العراق و الجدول للزراعة 

, ملیــار متــر مكعــب ) 47.91(مــائي المتــاح للزراعــة خــالل مــدة البحــث بحــدود اللقــد بلــغ متوســط الــوارد 

2001ملیــار متــر مكعــب وادنــى مســتوى لــه فــي عــام ) 70.71(حیــث بلــغ 1994عــام ى لــهوفــد بلــغ اعلــى مســتو 

30.01(لمائیة لالغراض الزراعیة كان بحدود اوان متوسط االحتیاجات . ملیار متر مكعب ) 19.33(حیث بلغ 

ملیـار ) 17.83(عات المائیـة فـي القطـاع الزراعـي المـروي فكانـت بحـدود اما متوسط الضـائ, ملیار متر مكعب ) 

) 34.63(قـق عجـز مقـداره حیـث تح1990عات المائیـة فـي اقـل مسـتوى لهـا عـام ولقد كانت الضـائ, متر مكعب 

ملیار متر مكعب بسبب الشحة المائیة التي واجهها العراق من جراء سیاسة تركیا المائیة بحجب نهـر الفـرات لمـدة 

( حیـث كـان 1994عات المائیـة قـد حـدث فـي عـام الضـائفي حـین كـان اكبـر. من ذلك العام لمال خزان اتاتورك 

( نحـــو ) 2007-1990(عات المائیـــة خــالل المــدة الي حجــم الضــائلقــد بلــغ اجمـــ. مكعـــب ملیــار متــر) 44.43

  . ملیار متر مكعب ) 369.87

  

  

  

  

  

  

الموازنة المائیة الزراعیة السنویة للواردات المائیة واالحتیاجات المائیة السنویة للمحاصیل خالل ) 2(جدول

  ملیار متر مكعب) . 2007-1990(المدة

  )1(الوارد المائي  السنة
المائي المتاح الوارد

  )2(للزراعة 

االحتیاجات إجمالي

لألغراضالمائیة 

  )3(الزراعیة 

العجز أوالفائض 

  )4(السنوي 

1990  47.77  27.88  62.51  -34.63  

1991  75.12  63.72  31.72  32.00  
1992  78.46  67.55  33.97  33.58  
1993  57.59  47.16  29.53  17.63  
1994  81.64  70.71  26.41  44.43  
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1995  63..27  53.28  27.67  25.61  

1996  72.73  62.96  25.54  37.42  
1997  58.36  48.81  27.94  20.87  
1998  67.82  58.49  31.21  27.28  
1999  63.95  54.69  27.69  26.00  
2000  42.73  32.56  25.50  7.06  

2001  28.80  19.33  25.60  -6.27  

2002  29.22  20.10  27.77  -7.67  

2003  37.27  28.90  26.50  2.40  

2004  64.96  55.21  26.12  29.09  
2005  54.65  46.45  29.33  17.12  
2006  67.55  57.39  27.15  30.24  
2007  56.42  47.30  28.16  19.14  

  17.83  30.01  47.91  58.23  المتوسط* 

  .یع االحصائیة لسنوات البحث المجام/ الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات / وزارة التخطیط والتعاون االنمائي -)1(

ــة-   ــة العامــة للتخطــیط والتنمیــة / وزارة المــوارد المائی ــة العامــة للســدود : المدیری ــة والهیئ ــة ومركــز السیاســات البیئی ــاه الدولی مركــز دراســات المی

.قسم المدلوالت المائیة –والخزانات 

-المیـاه المصـرفة الـى االنهـر+ الـوارد المـائي السـنوي للنهـرین = المتـاح للزراعـة الوارد المائي:تم حسابه من قبل الباحثین وفق المعادلة -)2(

  .مجموع مخرجات المیاه -التصریف الصحي لالنهر

حیـث تـم حسـاب المقـنن المـائي لكـل ( تم حسابه من قبل الباحثین علـى اسـاس المسـاحات المزروعـة بمختلـف المحاصـیل الزراعیـة لكـل سـنة-)3(

) دونـم / م مكعـب ( صـافي المقـنن المـائي للمحصـول ) = دونـم / م مكعـب (اجمالي المقنن المـائي للمحصـول -) :دلةمحصول وفق المعا

) الف دونـم ( معدل المساحة المزروعة من ذلك المحصول ÷ )  ملیار م مكعب ( حجم الضائعات المائیة لكل محصول   {) +یحسب فنیا (

  .المزروعة لذلك العام ) صیفیة وشتویة ( لمحاصیل ویتم الحساب بهذه الطریقة لكافة ا.   }

  .احتسب المتوسط من قبل الباحثین ) . * 3-2(الفرق بین العمودین -)4(

هیئـة التخطـیط الزراعـي / ان المیاه المصرفة الى االنهر تم الحصول على كمیاتها من الجهاز المركـزي لالحصـاء وتكنولوجیـا المعلومـات : مالحظة 

ایـة مقـادیر مائیـة تصـب فـي النهـرین زیـادة علـى الـوارد المـائي السـنوي لهمـا كمیـاه االمطـار والثلـوج بعـد دخـول النهـرین االراضـي وهي عبـاره عـن

اما التصریف الصحي لالنهر فهو عبـارة عـن معـدالت التبخـر والتسـرب االعتیادیـة للنهـرین اثنـاء جریانهمـا وهـي تختلـف مـن فصـل الخـر . العراقیة 

الثـروة السـمكیة + المنزلیـة + الصـناعیة ( اما مجموع مخرجات المیاه فهو عبارة عن االحتیاجات المائیـة المختلفـة لالغـراض . رى ومن منطقة الخ

  ) .االحتیاجات المائیة الغراض الطاقة الكهربائیة + التبخر من الخزانات والسدود + 

  

النتائج والمناقشة

مـن خـالل ) OLS(م وبطریقة المربعـات الصـغرى االعتیادیـة لقد تم استخدام معادلة االتجاه الزمني العا

الیجــاد معــدالت النمــو الســنوي للــوارد المــائي للنهــرین ولنهــري دجلــة SPSSتحلیــل البیانــات بالبرنــامج االحصــائي 

عات الضــائلالحتیاجــات الزراعیــة مــن المــوارد المائیــة و والفــرات كــل علــى حــدة اضــافة الــى معــدل النمــو الســنوي

باعتبـار ان الـواردات و الضـاثعات المائیـة هـي المتغیـر المعتمـد وان الـزمن في الزراعة المرویة فـي العـراقالمائیة

  :فكانت النتائج كاالتي ) 2007-1990(لسلسلة زمنیة تمتد من ) المستقل( هو المتغیر المفسر 

-LNYt= 4.22                                معادلة االتجاه الزمني للوارد المائي للنهرین   -1 0.020 t

                                                                                       )1.52- )  (28.43(

-LNYt= 3.95                           معادلة االتجاه الزمني لوارد نهر دجله            -2 0.036 t

                                                                                           )2.11-)  (22.90(  

  LNYt= 2.64+ 0.018 t                         معادلة االتجاه الزمني لوارد نهرالفرات            -3
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                                                                                            )1.10)  (14.59 (

-LNYt= 3.97                           للزراعةمعادلة االتجاه الزمني للوارد المائي المتاح -4 0.018 t

                                                                                          )1.00-)  (20.13(  

- LNYt= 3.51                         للزراعةعادلة االتجاه الزمني للضائعات المائیة في م-5 0.050 t

                                                                                            )1.38-)  (8.90(  

لدجلـة علــى حـدة قـد ســجل معـدل نمـو ســنوي و ان كـل مــن الـوارد المـائي للنهــرین معـا ) 3(ویبـین جـدول

الــرقم القیاســي امــا %) . 1.8(فــي حــین كــان معــدل النمــو الســنوي للفــرات موجبــا وبلــغ %) 3.3, 2(بلــغ ) ســالب(

بالتتـابع %) 36, 30,35(والذي یعكس مدى االستقرار في الـواردات المائیـة خـالل مـدة البحـث فقـد بلـغ للتغایر 

  . ذه الواردات خالل مدة البحث مما یدل على قلة استقرار ه

  

لكل منهما على انفرادالرقم القیاسي للتغایر للواردات المائیة للنهرین معا  و و معدالت النمو ) 3(رقمجدول

  )2007-1990(للمدة 

  الرقم القیاسي للتغایر  معدل النمو السنوي  نوع المتغیر

  0.30  -2  نهري دجلة والفراتالوارد المائي ل

  0.35  -3.3  ئي لنهردجلةالوارد الما

  0.36  1.8  الوارد المائي لنهر الفرات

  :وباستخدام المعادلة االتیة ) 1(احتسبت من قبل الباحثین باالعتماد على بیانات الجدول 

LN Y = A + BT

  ) .2007-1990(المتغیر التابع المراد قیاس معدل النمو له للمدة =  Y/   حیث 

         T =18-1( السنوات الزمن او عدد. (  

          A = الحد الثابت.  

          B = میل معادلة االنحدار المقدرة ویمثل معدل النمو السنوي.  

.معادلة االنحدار المقدرة عن الخطا المعیاري لاما الرقم القیاسي للتغایر فهو عبارة

  

  

  

  

  

  

  

  .2015-2010ئیة لالعوام توقعات الوارد المائي والضائعات الما) 4(ویوضح الجدول 

  

  )ملیار متر مكعب(2015-2010توقعات الوارد المائي والضائعات المائیة لالعوام ) 4(جدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  التوقع

  48.02  49.00  50.00  51.02  52.06  53.12  الوارد المائي

  11.83  12.45  13.10  13.76  14.18  15.24  المائیةالضائعات
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ملیـار متـر مكعـب فـي ) 48.02( ونرى من الجدول ان الوارد المائي یتوقع له التناقص حتى یصـل الـى 

فــي حــین ان الضــائعات المائیــة یتوقــع لهــا االنخفــاض . علــى اســاس اســتمرار نفــس الظــروف الحالیــة 2015عــام 

  .بسبب تناقص الوارد المائي 2015ملیار متر مكعب في عام ) 11.38( لتصل الى 

ستنتاجاتاال

ملیـار متـر مكعـب ) 369.71( لقد بلغ اجمالي حجم الضائعات المائیة في الزراعة المرویة فـي لعـراق نحـو -1

  ) .2007-1990(للمدة 

ــيفــي الــوارد المــائي االجمــالي المتــاح للعــراق مــن نهــر ) تنــاقص(وجــود -2 والفــرات معــا بمعــدل ســنوي بلــغ ةدجل

.سنویا لنهر دجلة %) 3.3(في حین كان هذا التناقص بمعدل , %) 2(

فــي العــراق علــى زیــادة المعــروض المتــاح مــن الــوارد المــائي والیــتم التركیــز یـتم التركیــز فــي السیاســات المائیــة -3

.بنفس االهمیة على تقدیر حجم الطلب الفعلي الستخدامات القطاع الزراعي من الموارد المائیة 

ملیــار متــر مكعــب ) 47.91(بلــغ ) 2007-1990(ان معــدل الــوارد المــائي المخصــص للزراعــة خــالل المــدة-4

بینمــا بلــغ اجمــالي االحتیاجــات المائیــة لالغــراض الزراعیــة باالعتمــاد علــى اجمــالي المقــنن المــائي , ســنویا 

.ملیار متر مكعب ) 30.01( للمحاصیل الزراعیة خالل المدة نفسها نحو 

هـري دجلـة والفـرات  وخصوصـا نهـر الفـرات مـن سلبي لتناقص المـوارد المائیـة علـى نوعیـة میـاة نوجود تاثیر -5

.ستفادة منها في الزراعة المرویة الملوحتها وبالتالي عدم اخالل زیادة 

التوصیات

  .احتساب االحتیاج الفعلي الدقیق للري الزراعي مسبقا وااللتزام بتطبیق المقننات المائیة للمحاصیل الزراعیة .1

واســتعمال البــذور زن بــین المتطلبــات المائیـة والســمادیةتحقیـق التــوارفـع كفــاءة اســتعمال وحـدة المیــاه عــن طریــق.2

.المحسنة 

.التركیز على الري التكمیلي لزیادة كفاءة میاه االمطار في ري المحاصیل .3

.لكل محصول ةالزام المزارعین بالمقننات المائیة المعتمد.4

.ء النقل والتوزیع تحسین اداء شبكات الري لتقلیل الفاقد من الموارد المائیة اثنا.5

.موضع التنفیذ ) استرداد تكلفة اتاحة میاه الري ( وضع مسالة تسعیر میاه الري .6

.وضع مقاییس الري الالزمة في منافذ المیاه للحقول الزراعیة .7

.ان تاخذ اي سیاسة مائیة بنظر االعتبار القیمة االقتصادیة للمیاه في القطاع الزراعي .8

.من خالل استخدام طرق الري الحدیثة تقلیل الضائعات المائیة.9

التاكید على موضوع الدورات الزراعیة وتنفیذها في المواسم الزراعیة بمـا یـتالئم وطبیعـة االراضـي التـي تـزرع .10

.فیها توفیرا للمیاه 

نهـري دجلـة والفـرات باعتبارهمـا انهـار دولیـة مـع دول المنبـع وفـق االتفاقیـات التاكید على ضـرورة تقاسـم میـاه .11

.الدولیة 
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