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تشكل التغٌُرات المناخٌة تحدٌا ً كبٌراً على كل المتغٌرات الطبٌعٌة والبشرٌة واإلقتصادٌة
 وموضوع التغٌرات. أدت بالنتٌجة إلى إحداث تغٌُرات كبٌرة فٌها، واإلجتماعٌة والبٌئٌة
المناخٌة ودورها فً التنوع اإلحٌائً فً بحٌرة الرزازة كان واضحا ً نتٌجة لتؤثٌر تلك
ٔ)م111( ٕٖٗٔ)كمٕ فً تموز سنة.٘( التغٌُرات فً منسوب مٌاه البحٌرة ومساحتها من
 وتؤثٌرها فً أهم الخصائص الكٌمٌائٌة للبحٌرة.إلى (ٖ٘ٗ)كمٕ فً أٌلول سنة (ٕٕٔٓ)م
 والكلورٌدات، ) جزء بالملٌونٙ٘1ٓ6(لتصل سنة (ٕٕٔٓ)م نسبة االمالح الذائبة
 واألس، ) جزء بالملٌون1ٔٓٓ(  والكبرٌتات، ٕ) جزء بالملٌون686ٙ(
ً وه.)ٕٕٖ(  والعسرة (ٖٕٕٕٔ) جزء بالملٌون والعكرة، )6.٘ٓ( (PH)ًالهٌدروجٌن
ً
ً
ًعالٌة جدا
ً أدت لإلضرار بالتنوع األحٌائً ف، مقارنة بالمٌاه السطحٌة الجارٌة
تمثل نسب
ً
ً
 فضال عن.البحٌرة خصوصا األسماك والقواقع والطٌور والهوائم البحرٌة والنباتات
. إنعكاس ذلك كله على أهمٌة البحٌرة وإستثمارا ُتها اإلقتصادٌة والبٌئٌة والسٌاحٌة

Abstract:
climate change formed a major challenge to all the variables
of natural and human, economic, social and environmental, led
the result to bring about big changes. And the issue of climate
change and their role in biodiversity in Lake Razzazah was
clear as a result of the impact of these changes in the water
level of the lake and the area of (1324.5) km 2 in July from the
year 1999 to (435) km2 in (September) of the year 2012. And
its impact on the most important chemical properties of the
lake to reach year 2012 the proportion of total dissolved salts
(TDS) (65907) ppm, and chlorides (27876) ppm, and sulfates
(9100) ppm, and turbidity (223) and (PH) (7.50), and brackish
(22123) ppm . They represent high levels influenced damage
to biodiversity in the lake, especially fish, snails and birds and
marine Alhoaúm the plants. As well as the reflection of all the
importance of the lake, environmental and economic her future
of tourism.

المبحث االول  :اإلطار النظري
ال ُمقدِّ مة :

فرضٌة البحث :

إنَّ للتغٌُرات المُناخٌة دوراً أساسٌا ً فً
إحداث تغٌرات ملموسة فً واقع البٌئة
األحٌائٌة .فضالً عن إنعكاس تلك
التغٌُرات على التراكٌز األٌونٌة فٌها
وفً حجم المٌاه ومساحة البحٌرة.

تمثل ال َت َغٌُرات المُناخٌة تحدٌا ً كبٌراً
ٌواجه العالم أجمع  ،كون إنَّ إنعكاساته
قد ألقت بضاللها على الصُعد السٌاسٌة
واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والبٌئٌة
وغٌرها .مما أستدعى أهتمام الحكومات
والهٌئات والمنظمات الدولٌة سواء
الحكومٌة ) (G.O.أو غٌر الحكومٌة
) ، (N.G.Oبهذا الموضوع وعده من
قبلهم أولوٌة وضرورة قصوى وما قمم
األرض التً نراها تعقد بٌن الفٌنة
واألخرى إالَّ تجسٌد لهذا اإلهتمام
المتواتر .بل واألبعد من ذلك هو
التواصل فً تشكٌل لجان وهٌئات وعقد
بروتوكوالت تؤخذ على عاتقها متابعة
تلك التغٌُرات المُناخٌة التً ٌشهدها
العالم ،من أمثال هٌئات )(UNFCCC
و الـ) ، (IPCCومعاهدة كٌوتو
) (Kyotoلسنة ()ٔ116م .والعراق
عموما ً ومنطقة البحث (بحٌرة الرزازة)
خصوصا ً لٌست ببعٌدة عن تؤثٌرات
ودور تلك التغٌُرات العالمٌة واإلقلٌمٌة
والمحلٌة على ح ٍّد سواء .والبحث هنا
ً
ً
علمٌة
إضافة
سوف ٌناقش ذلك لٌشكل
لبقٌة الجهود العلمٌة المحترمة ،وهللا
تعالى ولً التوفٌق.

أهمٌة البحث:




التعرف على مستوى التغٌُرات
المُناخٌة ودورها فً البٌئة الرة
ومحٌطها.
التعرف على مستوى التغٌرات
التً نجمت عن تؤثٌر تلك
التغٌُرات المُناخٌة.
بٌان مستقبل هذا المستودع
المائً الطبٌعً وإمكانٌات
إستثماره بٌئٌاً ،فضالً عن
اإلستثمارات األخرى.

حدود البحث :
الموقع الفلكً ٌوضحه الجدول الرقم(ٔ)
وهو ٌٌظهر وقوع البحٌرة وسط العراق،
وفً األطراف الغربٌة منه قٌاسا ً إلى
أقواس الطولٌُ .نظر الخرٌطة الرقم(ٔ).
أما الموقع األرضً ،فٌحدها بحٌرة
الحبانٌة شماالً  ،أراضً الحسٌنٌة
ومدٌنة كربالء من الشرق والجنوب ،
هضبة البادٌة الشمالٌة من الغربٌُ .نظر
المرئٌة الفضائٌة الرقم (ٔ).

مشكلة البحث :

ما مدى مساهمة التغٌُرات المُناخٌة على
التؤثٌر فً التنوع األحٌائً للبحٌرة؟
وتؤثٌر ذلك على مستقبل البحٌرة؟
جدول( )0الموقع الفلكً لبحٌرة الرزازة
الموقع الفلكً

إلى

من
دقٌقة

درجة

دقٌقة

درجة

دائرة العرض(شماالً)

ٖٓ

ٕٖ

٘ٓ

ٖٖ

قوس الطول(شرقاً)

ٕ٘

ٖٗ

٘٘

ٖٗ

المصدر  :جمهورٌة العراق  ،وزارة الدفاع  ،المدٌرٌة العامة للمساحة العسكرٌة  ،خرٌطة بحٌرة
الرزازة)، (1-38-U-NMطٗ  ،لسنة ٕٕٓٓ م  ،مقٌاس (ٓٓٓٓٓٔ . )ٔ:والمرئٌة الفضائٌة
لبحٌرة الرزازة لسنة (ٕٕٔٓ)م  ،نقالً عن موقع الــ). (Landsat.org. free

خرٌطة ( )0موقع بحٌرة الرزازة فً العراق

المصدر  :وزارة الموارد المائٌة  ،الهٌاة العامة للمساحة  ،خرٌطة العراق اإلدارٌة والطبٌعٌة لسنة
(ٕٔٓٓ)م.

المرئٌة الفضائٌة (ٔ) بحٌرة الرزازة  ،وتظهر حدودها ومحاور مصادرها المائٌة

المصدر  :وكالة ناسا األمرٌكٌة لعلوم الفضاء موقع.Land sat .org .free
تم اإلعتماد على المنهج التحلٌلً من
منهجٌة البحث وأدواته :
خالل تحلٌل المعطٌات الرقمٌة سوا ًء

بٌانات التصرٌف المائً (المنسوب)،
فضالً عن بٌانات بعض الخصائص
الكٌمٌائٌة الرئٌسة لمٌاه البحٌرة  ،مع
المناخٌة
البٌانات
تحلٌل
لمتغٌرات
للسنوات(ٕٕٔٓٔ-ٔ18م)
درجات الحرارة واألمطار الهاطلة
والتبخر والرٌاح والعواصف الغبارٌة.
بقٌاس محطة كربالء المُناخٌة.

منهاج البحث:
وقع البحث عند إنجازه بست مباحث
تناول المبحث األول المقدمة وعناصرها
أما المبحث الثانً فقد تناول المفاهٌم
النظرٌة للتغٌرات المُناخٌة وأسباب
حدوثها وإنعكاساتها البٌئٌة .أما المبحث
الثالث فقد ُ
طرح فٌه واقع البٌئة
الجغرافٌة لمنطقة البحث وعالقة تلك
الخصائص فً واقع البحٌرة .فً حٌن
تكف َّل المبحث الرابع بتناول الخصائص
المُناخٌة لمنطقة البحث ومدى تغٌرها
ومستوى ذلك التغٌر وإنعكاس ذلك على
البٌئة المائٌة للبحٌرة .المبحث الخامس
عال َّج مسؤلة دور التغٌُرات المُناخٌة فً
التنوع األحٌائً فً البحٌرة سوا ًء
األسماك أو النباتات أو الطٌور فضالً
عن الكائنات الحٌة األخرى.وأخٌراً
المبحث السادس طرح آلٌات للمعالجة
والحلول ٌمكن من خاللها التحول إلى
واقع بٌئً أفضل للبحٌرة .وقد ت َّم تعزٌز
البحث بمقدمة ومستخلص باللغتٌن
العربٌة واإلنجلٌزٌة فضالً عن الخرائط
والصور
واألشكال
والجداول
الفوتوغرافٌة والمرئٌات الفضائٌة التً
أستلزمها إنجاز البحث.

المبحث الثانً  :التغ ٌُرات
ال ُمناخٌة (المفهوم  ،األسباب
واإلنعكاسات)
شكلت قمة األرض فً مدٌنة (رٌو دي
جانٌرو) البرازٌلٌة سنة (ٕ)ٔ11م،
نقطة البداٌة الحقٌقٌة والعالمٌة فً
مضمار اإلهتمام بالمزٌد من المشاكل
التً تعانً منها المعمورة ومنها

مشكالت البٌئة والطاقة المتجددة والتنمٌة
المستدٌمة والمٌاه واألمن الغذائً والنمو
السكانً والتمدد الحضري والتلوث
البٌئً وذوبان الجلٌد ومشاكل العنف
األسري وحقوق المجتمعات وغٌرها،
وأصبحت هذه المجاالت مٌادٌن رحبة
للبحث والتقصً واإلهتمام وعقد المزٌد
من المإتمرات والندوات وعلى أعلى
المستوٌات سوا ًء المحلٌة أو اإلقلٌمٌة
والدولٌة ،وتشرٌع القوانٌن الالزمة
للتنفٌذ بصفتها أُطر للعمل وخرٌطة
بالتغٌرات
اإلهتمام
للطرٌق.و ُع َّد
المُناخٌة  Climate Changeحجر
الزاوٌة ِمنْ تلك اإلهتمامات لما له من
إنعكاسات بالغة األثر فً العدٌد من
والبشرٌة
الطبٌعٌة
المتغٌرات
واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والبٌئٌة التً
سبق اإلشارة إلٌها ،كونها أصبحت الٌوم
تتحكم حتى بالوضع السٌاسً واألمن
القومً وغٌرها .وبدأ اإلهتمام ٌزداد
ٌوما ً بعد آخر  ،وأخذ شكالً ومضموناً
دولٌا ً بدءاً من مإتمر قمة األرض األول
فً البرازٌل ،وما تلته من قمم على
مستوى رإساء وقادة دول العالم ،
مروراً ببروتوكوالت كٌوتو الشهٌرة،
وبما أنَّ هذه المشكلة عالمٌة فإ َّنها وبكل
تؤكٌد ُتلقً بضاللها وجسامة خطورتها
على الدول األضعف كونها األقل
إحترازاً وقدرة على مواجهة مثل هكذا
تغٌرات شدٌدة ومدمره وواسعة النطاق
والتؤثٌر.
إنَّ التغٌرات والتقلبات المُناخٌة ُتعد
حقٌقة عالمٌة أثبتتها الكثٌر من األدلة
ووسائل التؤرٌخ الجٌولوجً المختلفة
والعدٌد من المظاهر ،وهً تغٌُرات
عالمٌة لم تقتصر على منطقة دون
غٌرها  .و ُتعد التغٌرات المُناخٌة التً
حدثت فً الفترة الرباعٌة وبخاصة فً
عصر البالٌستوسٌن األكثر تؤثٌراً فً
تحدٌد معالم سطح األرض السائدة حالٌا ً
لكونها األخٌرة واألحدث فً تؤرٌخ
التغٌرات المُناخٌة على مستوى الكرة

األرضٌة(ٔ)  ،ونعٌش الٌوم مراحلها
النهائٌة  ،لتبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى
من التغٌرات .
إنَّ التغٌرات المُناخٌة هً تغٌُرات
حرارٌة باألساس ،وإنَّ هناك سببان
رئٌسان للتغٌرات المُناخٌة لألرض
والتً ُتسبب تغٌرات دراماتٌكٌة
جٌولوجٌة وباٌولوجٌة ،السبب األول
التغٌرات المُناخٌة المحلٌة ،والثانً
التغٌرات المُناخٌة العالمٌة(ٕ) .أٌضا ً تمثل
إختالالت فً الظروف المناخٌة المعتادة
كالحرارة وأنماط الرٌاح والمتساقطات
التً تمٌز كل منطقة على األرض ،
وعندما نتحدث عن تغٌر المُناخ على
صعٌد الكرة األرضٌة نعنً تغٌرات فً
مناخ األرض بصورة عامه  .وتإدي
وتٌرة وحجم التغٌرات المناخٌة الشاملة
على المدى الطوٌل إلى تؤثٌرات هائلة
على األنظمة الحٌوٌة الطبٌعٌة(ٖ).
أما أسباب وعوامل حدوث
التغ ٌُر ال ُمناخً :
ً
فهً عدٌدة ومنها عوامال طبٌعٌة ومنها
بشرٌة  ،والثانٌة هً األكثر تؤثٌراً ْ ،إذ
ٌحصل التغٌر المُناخً بسبب زٌادة
النشاط البشري غٌر المشروع أو
المدروس والمخطط له فً الغالب
وبالتالً زٌادة نسب الغازات الدفٌئة فً
الغالف الجوي  Atmosphereالذي
ٌحبس المزٌد من الحرارة والذي بات
ٌُعرف باإلنحباس الحراري Green
 ، House Effectفكلما أتبعت
المجتمعات البشرٌة أنماط حٌاة أكثر
تعقٌداً واعتماداً على اآلالت احتاجت إلى
المزٌد من الطاقة  . Energyوإنَّ
أرتفاع الطلب على الطاقة ٌعنً حرق
المزٌد من الوقود األحفوري ( النفط ،

الغاز  ،الفحم..وغٌرها)  ،وبالتالً زٌادة
الغازات الحابسة للحرارة فً الغالف
الجوي ،ومنها غاز أول وثانً أكسٌد
الكربون ،وٌُظهر الشكل الرقم (ٔ) تلك
العالقة السلبٌة بٌن تزاٌد تراكٌز
الكربون ومعدالت درجات الحرارة
والعواصف الغبارٌة وما تحمله من
جسٌمات وعالقة ذلك بمخزون األرض
من الجلٌد فً القطب الشمالً من
األرض .وبذلك ساهم السكان وبشكل
فعّال فً تضخٌم قدرة مفعول الدفٌئة
الطبٌعً على حبس الحرارة  .مفعول
الغازات الدفٌئة الضخم هذا هو بكل
تؤكٌد ٌدعو إلى القلق ،فهو الكفٌل
والمساهم بؤنْ ٌزٌد من حرارة كوكب
األرض بسرعة ال سابق لها فً تارٌخ
البشرٌة(ٗ) .ومن العوامل المتحكمة
الرئٌسة بالتغٌرات المناخٌة العالمٌة هً
العوامل التً تإثر على درجة حرارة
األرض أو على طبٌعة توزٌعها على
سطح األرض هً(٘):
 الطاقة المنبعثة من الشمس.
 مكونات الغالف الغازي.
 قابلٌة األرض وغالفها الغزي
على عكس أو إرجاع الطاقة
الواصلة إلٌها.
 نمط حركة المٌاه داخل
المحٌطات والمتؤثر بطبٌعة
حركة القارات.
 إنحباس حرارة الشمس بسبب
الدقائق الموجودة فً الغالف
الغازي.
 التغٌرات فً مدار أو محور
األرض.

شكل ( )0العالقة بٌن تركز غاز ثانً أكسٌد الكربون ومعدالت درجات الحرارة والغبار
خالل آالف السنوات الماضٌة( )001,111فً قلب جلٌد فوستكvostok ice core
فً المتجمد الشمالً.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Vostokice-core-petit.png

ومن العواقب المحتملة للتغٌر ال ُمناخً
ما ٌأتً(:)6
 خسارة مخزونات مٌاه الشرب
ً
سنة
فً غضون الـ(ٓ٘)
المقبلة لٌصبح عدد الذٌن
ٌعانون من قلة مٌاه الشرب
( )ٙملٌارات نسمه ،أي ثلثً
السكان حٌنها.
الحٌاتً
التنوع
 تراجع
وإضراب البٌئة وانقراض
العدٌد من الكائنات الحٌة سواء
النباتٌة أو الحٌوانٌة  ،وتغٌر
بٌئات العدٌد منها وتكٌفها
الجدٌدْ ،إذ ٌُتوقع خسارة أكثر
من (ٕٓ )%من التنوع
الحٌوي لغاٌة سنة (ٕٓ٘ٓ)م.
 هالك ما ٌقرب من (ٓ٘ٔ)
الف من البشر سنوٌا ً .
 أضرار جسٌمة بالصناعات
خصوصا ً الصناعات التً
تعتمد على المنتجات الزراعٌة
فً موادها األولٌة ،فضالً عن
ُكلف صٌانة وتنظٌف المشارٌع
والمواد الصناعٌة جراء
الظروف المُناخٌة القاسٌة .
 تراجع خصوبة التربة وتفاقم
التعرٌة  Erosionوإزدٌاد
نمط
وتغٌر
الجفاف
المتساقطات سٌإدي إلى تفاقم
ظاهرة التصحر أكثر فؤكثر.

 تراجع اإلنتاج الزراعً تحت
الظروف الطبٌعٌة والحاجة
الماسة على إتباع الزراعة
تحت الظروف االصطناعٌة.
وبالتالً تراجع المخزون
الغذائً واألمن الغذائً.
 إنتشار اآلفات واألمراض
بسبب توافر الظروف المالئمة
لها  ،مما ٌإدي إلى إنتقال
األمراض واآلفات إلى النباتات
والحٌوانات وحتى اإلنسان.
وللتغٌرات المُناخٌة آثاراً واسعة
النطاق على البٌئة ونظامها والتً ٌعتقد
العدٌد من علماء الحٌوان والنبات ومنهم
عالم الحٌوان الفرنسً(اٌزودور جٌفري)
والعالم الطبٌعً االنجلٌزي (جاكسون
مٌفارت) وعالم البٌئة االنجلٌزي
(تشارلز إلتون) وعالم البٌئة النباتٌة
األمرٌكً (فردرٌك كلمٌنت) بؤنَّ البٌئة
هً مجمل العالقات والتفاعالت بٌن
جمٌع الكائنات الحٌة فً داخلها أي
البٌئة( . )6وبالتالً على التنوع الحٌاتً
(البٌولوجً)  ،تتمثل فً زٌادة معدالت
الهجرة أو الهالك للمصادر الوراثٌة
وتغٌٌر توزٌع المصادر الوراثٌة النباتٌة
والحٌوانٌة وبالتالً عدم مقدرة كثٌر من
هذه المصادر الوراثٌة على التؤقلم
والتكٌف مع واقع المُناخ الجدٌد مثل
هجرة الموارد النباتٌة الوراثٌة قمم
الجبال إلى مناطق أخرى أو ٌحدث

العكس من المناطق األكثر جفافا ً إلى
المناطق األقل جفافا ً وهكذا  ،بسبب عدم
التؤقلم مإدٌا ً لهالكها( .)8فضالً عن ذلك
فإنَّ ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن
التغٌر المُناخً ٌإدي إلى إرتفاع درجة
حرارة المٌاه خصوصا ً الواسعة
والضحلة مما ٌإثر على أنواع الثدٌٌات
والتً ُتعد من األنظمة األٌكولوجٌة
المهمة  .وللتؤكٌد على أهمٌة الحفاظ
على التنوع الحٌاتً تم عقد العدٌد من
المإتمرات كان آخرها مإتمر الدول
الموقعة على معاهدة التنوع البٌولوجً
لألمم المتحدة  Biodiversityفً
الٌابان لسنة ()ٕٓٓٙم ،وعدد من
اإلتفاقات على هذا الطرٌق منها:
 إتفاقٌة األمم المتحدة
للتغٌر
اإلطارٌة
United
المُناخً
Nations
Framework
Convention
On
Climate Change
لسنة
)(UNFCCC
(ٕ)ٔ11م.
مإتمر
 إتفاقٌة
The
األطراف
Convention
on
Migratory Species
of
Wild
)Animals(CMS
لسنة (ٕ٘ٓٓ)م.
التنوع
 إتفاقٌة
الحٌوي Convention
on
Biological
)Diversity(CBD
لسنة ()ٕٓٓٙم.
 المركز الدولً المختص
األحٌاء
بحماٌة
World
البرٌة

Conservation
Monitoring Center
لسنة
)(WWCMC
()ٕٓٓ8م.

المبحث الثالث  :الخصائص
الجغرافٌة لمنطقة البحث

ُتعد بحٌرة الرزازة من أبرز
المظاهر الطبٌعٌة فً البادٌة الشمالٌة من
الهضبة الغربٌة من العراق ،فهً فً
وضعها وشكلها الطبٌعً تشغل المرتبة
التاسعة عالمٌا ً( .)1أرضٌا ً ٌحُدها من
الشمال بحٌرة الحبانٌة ومن الشرق
االراضً الصحراوٌة المجاورة لنهر
الفرات ضمن حدود محافظتً االنبار
وكربالء ،ومن الجنوب أراضً مدٌنة
كربالء ،ومن الغرب االراضً
الصحراوٌة التابعة لقضاء عٌن التمر
ومحافظة االنبار .تبعُد عن جنوبً
العاصمة بغداد بـ(ٕٓٔ)كم ،ومسافة
(٘ٔ)كم عن غربً مركز مدٌنة كربالء.
المنخفض (البحٌرة) سابقا ً أي قبل سنة
(ٖٗ)ٔ1م ،كانت تتؤلف من جزئٌن
االول (بحر الملح) وبمنسوب ()ٔ6
متراً فوق مستوى سطح البحر ،وهو
الجزء الغربً من المنخفض ،والجزء
الثانً (هور أبو دبس) وبمنسوب (ٕٔ)
متراً فوق مستوى سطح البحر ،وهو
الجزء الجنوبً الشرقً منها .وتوحد
وأتصل الجزءان سنة (ٔٗ)ٔ1م ،بعد
أرتفاع منسوب المٌاه فً بحٌرة الحبانٌة
إلى (ٕٕ) متراً فوق مستوى سطح
البحر .طول البحٌرة عند أعلى منسوب
ٌصل إلى (ٓ)ٙكم وأقصى عرض
(ٖٓ)كم .وبحٌرة الرزازة تمثل مسطحا ً
مائٌا ً مهما ً ٌقع بٌن مجموع ٍة متعدد ٍة من
المسطحات المائٌة الكبرى األخرى،
ٌُنظر الخرٌطة الرقم (ٕ) .ومن
الخصائص الجغرافٌة الطبٌعٌة:

خرٌطة( )3موقع بحٌرة الرزازة من بٌن مجموعة المسطحات المائٌة اإلقلٌمٌة

Refr.:
http://arabic.irinnews.org/Photo/Details/2008030549.
ٖ .تمثل الطبقات الجٌولوجٌة
أوالً  :التكوٌن الجٌولوجً:
نطاقات متوازٌة نسبٌا ً بإتجاه
التكوٌن
ٌإدي
(شمالً غربً – جنوبً
(Geological
الجٌولوجً
) ، Formationدوراً هاما ً ومباشراً
شرقً).
إنَّ الحدٌث عن التكوٌن الجٌولوجً
ومإثراً فً أغلب الخصائص العامة
لبحٌرة الرزازة ٌجبْ أنْ ٌنطلق من
والخاصة لبحٌرة الرزازة سوا ًء أكانت
تحدٌد أنَّ المنخفض ٌقع ضمن البادٌة
طبٌعة السطح أو الصدوع واإلنكسارات
الشمالٌة  ،التً ُت ْ
عد جزءاً من الهضبة
أو المٌاه او التربة وإلى غٌر ذلك،
ُ
ْ
الغربٌة من العراق التً تشكل مع
ولغرض تحدٌد طبٌعة التكوٌن
الجٌولوجً لمنطقة البحث الب َّد من أنْ
هضبة الجزٌرة نطاقا ً واحداً ال ٌفصلُها
ً
جملة من الحقائق التً تإدي دوراً
ُن ْ
عن اآلخر إالَّ مجرى وادي ونهر
حدد
(ٓٔ)
ً
الفرات ،وهو بدوره ٌُمث ْل فاصل طبٌعً
مإثرا فً هذا التكوٌن ،تتمثل باآلتً:
 .علٌه فإنَّ تكوٌن البحٌرة ٌ ْ
ُعد جزءاً من
ٔ .تباٌن المكونات الصخرٌة
ً
تبعا ً
مجتمعة مع وجود عدد
تكوٌن الهضبة
أعمارها
لتباٌن
ً
بطرٌقة أو
ِمنْ المُتغٌرات التً ساهمت
الجٌولوجٌة .
ُ
أخرى فً وجود هذا المنخفض ْ ٌَ ،
كاد
ٕ .تمثل المكاشف الصخرٌة
أبر ُزها :
زمنا ً جٌولوجٌا ٌمتد من
ٔ .إنَّ البحٌرة تقع على الحافة
عصر اآلوسٌن (األقدم) إلى
الشرقٌة لهضبة البادٌة الشمالٌة
الزمن الرابع بعصرٌه
ً
وبالتالً تشكل فاصال بٌن
البالٌوستوسٌن والهولوسٌن
منطقة السهل الرسوبً من
(االحدث) .

جه ٍة ومنطقة الودٌان السُفلى
ِمنْ جه ٍة أُخرى.
ٕ .لقد أنت َّج ذلك تؤثٌر المٌاه على
تباٌن حجمها إلى توسعة
مساحة البحٌرة بفعل عملٌات
(Erosion
التعرٌة
المائٌة
)Processes
والرٌحٌة .
وفً ضوء ما سبق بٌانه فإنَّ تكوٌن
مُنخفض الرزازة ٌَ ْ
عود إلى نهاٌة الزمن
الجٌولوجً الثالث فً عصرٌه األخٌرٌن
البالٌوسٌن قبل (٘ٔ) ملٌون سنة ،
والماٌوسٌن قبل (ٖ٘) ملٌون سنة ْ ،إذ
َتعرضْ هذا النطاق إلى عملٌات
خفض) (Garbsenورفع)(Horst
وإنكسارات وصدوع(ٔٔ)  ،وٌمكن
مالحظة ذلك من خالل إرتفاع الجانب
الشرقً للمنخفض على حساب الجانب
الغربً ،فضالً عن تؤثٌر عملٌات
التعرٌة على خفض الجانب الغربً.
وهذا ما ٌُزٌد من صعوبات إمكانٌة
التفكٌر بإعادة مٌاه المُنخفضْ إلى نهرْ
الفرات للحفاظ على التوازن الملحً.
وٌعتقد أنَّ الحركات الزلزالٌة (التكتونٌة)
قد عملت على رفع أو خفض مع عزل
وتقطٌع اجزاء هذا الوادي الواسع (ومنه
منخفض الرزازة)ْ ،إذ ٌإكد ذلك وجود
عدد من الصدوع الرئٌسة (Major
) ، Faultsمنها صدوع الفرات وابو
جٌر واإلمام أحمد  ،فضالً عن الصدوع
الثانوٌة)، (Sub major Faults
ومنها صدوع الرزازة وصدوع غرب
كربالء .هذه الصدوع شكلت عامالً
مضافا ً فً تراجع نوعٌة مٌاه الرزازة
كون هذه الصدوع مصدراً النبثاق المٌاه
الجوفٌة ذات التركٌز اإلٌونً العالً
كونها من طبقات صخرٌة عالٌة
األمالح(ٕٔ) ،مما زاد من مشكلة بٌئتها
المائٌة ومدى مالئمته للتنوع األحٌائً.
ثانٌاً :الطوبوغرافٌة  :تقع البحٌرة
ضمن مجموعة منخفضات متتابعة من
منخفض الثرثار مروراً بمنخفضات

الحبانٌة ومنطقة الدراسة وصوالً إلى
منخفض بحر النجف وطارها .وهذه
التكوٌنات ماهً على إنعكاسا ً
لطبوغرافٌة منخفضة عن بقٌة األجزاء
المجاورة ،مما إنعكس على طبٌعة إتجاه
األودٌة الموسمٌة الجافة نحو تلك
المنخفضات(كما سٌؤتً اإلشارة إلٌه)،
حٌث اإلتجاه بمحور (جنوبً-
غربً/شمالً-شرقً) .منطقة البحث
تتراوح مناسٌب خطوطها الكنتورٌة بٌن
()ٔ6متر فوق مستوى سطح البحر
كؤوطؤ منسوب فً أقصى الجزء
الجنوبً الشرقً تدرجا باإلرتفاع
باإلتجاه الجنوبً الغربً لٌصل إلى
إرتفاع (ٕٕٗ) فوق مستوى سطح
البحر ،عند منطقة النخٌب.
أن إلنحدار المنطقة باتجاه الشرق و
الشمال الشرقً اثر كبٌر فً خصائص
الجرٌان كما ساعد على تشكٌل مصادر
مهمة للمٌاه الجوفٌة و مكن من تدفقها
ارتوازٌا ً فً كثٌر من المواقع لوجود
العدٌد من الصدوع والفواصل السٌما فً
منطقة البحث ( بحٌرة الرزازة ) .كما
ان معظم هذه األودٌة فً المنطقة عملت
على نقل الرواسب المختلفة من الحصى
و الرمال و الغرٌن عند موسم سقوط
األمطار من المناطق الغربٌة لمنطقة
الدراسة بؤتجاه ساحل بحٌرة الرزازة
شرقاً.
ومن أهم االودٌة فً منطقة البحث
من الشمال الى الجنوب ،الودٌان
المحصورة بٌن وادي (الغدف
واأل ُ َبٌُضْ )،هًٌُ :نظر الخرٌطة الرقم
(ٖ).
ٔ .وادي الغدف ٌُ :عد من أول
األودٌة التً تنتهً ببحٌرة
الرزازة من الشمال الغربً،
وٌتكون من إلتقاء فرعٌٌن
مصدرهما األراضً التاللٌة
جبل
جنوبً
الكائنة
فوق
الطٌارات()6٘8متر
مستوى سطح البحر باإلتجاه

الشرقً  ،وهما (غدفان
غدفان
والثانً
الطوٌل
المحفور وهناك فرع ثالث
بغدفان
ٌسمى
صغٌر
العوٌسات) ،وٌصب فً شمالً
بمجرى
الرزازة
بحٌرة
(تخلٌةالمجرة) بعد أن ٌجري
مسافة (ٕٖ)كم(ٖٔ).
ٕ .وادي المعاذر :ضمن منطقة
الودٌان السفلى بٌن وادي
الغدف شماالً ووادي المالح
جنوبا ً طوله (ٓٓ٘)ٔ8.كم ،
حوضه
ومساحة
(ٓٓ)٘ٔ.6كمٕ  ،وٌصب
غرب بحٌرة الرزازة(ٗٔ).
 .2وادي أبو جهفٌ:تكون من
التقاء مجموعتٌن من الودٌان
الصغٌرة الكائنة إلى الجنوب
من وادي الغدف بمسافة
تتراوح بٌن ٘ٔ ٖٓ-كم.تبدا
المجموعة االولى الشمالٌة
مرتفعات
من
منحدرة
األراضً الكائنة شمال غرب
غدٌر ابو جهف بمقدار
(ٓٔ)كم تقرٌبا ً مجتمعة كلها
بوادي واحد ٌنحدر نحو الجهة
الجنوبٌة الشرقٌة و ٌطلق
علٌها وادي فرع ابو سدٌرة .
تبدأ المجموعة الثانٌة الجنوبٌة
المنحدرة من شمال و جنوب
شرق ظهور المولعات الواقعة
جنوب غرب غدٌر أبو جهف
بمسافة تتراوح بٌن ()8-6كم .
تجتمع هاتان المجموعتٌن
الشمالٌة و الجنوبٌة مكونة
بداٌة وادي أبو جهف و ذلك
عند غدٌر أبو جهف الذي ٌتجه
نحو الشمال الشرقً مارا فً
بؤراض تاللٌة تالزمة من
الجانبٌن إذ تصب فٌه بعض
الودٌان الصغٌرة لمسافة
(ٓٗ)كم ْ ،إذ ٌُطلق علٌة وادي

ثوٌلٌب الذي ٌستمر باالتجاه
الشرقً ولمسافة (٘ٔ)كمْ ،إذ
ٌُطلق علٌه عندها أبو رمٌمٌق
الذي ٌستمر باتجاه الشمال
الشرقً و لمسافة ٕٓ كم مارا
من منطقة الصبٌة متفرعا
بداخلها الى فروع عدٌدة و
عند التقائها مرة ثانٌة ٌطلق
علٌه وادي ثوٌلٌبٌ ،صب فٌه
وادي أبو حنظل (الذٌبٌة) و
بعد مسافة ()6كم من التقائه
بوادي أبو حنظل ٌنتهً وادي
ثوٌلٌب (أبو جهف) الى
الشمال الغربً من بحٌرة
الرزازة تاركا ً الرحالٌة عن
ٌمنه بمسافة (٘)كم(٘ٔ).
ٗ .وادي أبو كارٌل:هو من
الودٌان التً تصب مباشر ًة فً
بحٌرة الرزازة وٌتشكل من
أرتفاعها
ٌصل
منطقة
(ٖ٘ٔ)متر فوق مستوى سطح
البحر وٌنحدر من الغرب نحو
الشرق بطول (ٕٖ)كم(.)ٔٙ
٘ .وادي العرجاوي ٌ :قع فً
القسم الشرقً من البادٌة
الشمالٌة ،تنحدر منابعه من
تالل الزرك (ٕ٘كم شرقً
فٌضة الهبارٌة ،مساحة حوض
ٕ
وادي العرجاوي (٘)ٖٙٙكم
وطوله اإلجمالً من المنبع إلى
المصب ()18كم ،وٌتكون
الوادي من أربعة روافد رئٌسة
هً (أبو كارٌل ،العرجاوي،
الفاج ،فصفص)  ،وإرتفاع
أراضٌه تتراوح بٌن (ٓ٘-
ٖٓٓ) متر فوق مستوى سطح
البحر( .)ٔ6إذ ٌقطع طرٌق
الرحالٌة – عٌن التمر ،باتجاه
الجنوب الشرقً و منها الى
الجهة الغربٌة لبحٌرة الرزازة.
 .ٙوادي الفاج ٌ :تكون من
مجموعة ودٌان صغٌرة عدٌدة

الكائنة جنوبً عٌن التمر
محصورة فً منطقة ٌبلغ
بالمنطقة
،
بـ()6كم
طولها (ٓٗ)كم  ،ممتدة من
جنوب طارات الشطب شماالً
مساحة
المسماة(الصفانٌة)،
ٕ
الحوض (٘٘)ٙكم  ،طول
الى المنطقة المسماة بجد الفاج
مجرى الوادي (ٖ٘ٔ)كم(.)ٔ1
جنوبا ً و تلٌالت الزرك شرقاً،
 .8وادي أبو شرٌش ٌ :تشكل هذا
و ٌكون اتجاه معظم الودٌان
الوادي من منطقة ٌصل
نحو الشمال الشرقً أذ تصب
ارتفاعها (٘ )ٔ1متر فوق
فً وادي الفاج وفً منطقة
مستوى سطح البحر ،وبطول
متباٌنة المسافات على هٌئة
()٘ٙكم  ،وٌكون أتجاه الوادي
شبكة ملتحمة مع بعضها
ْ
ً
متباٌنا  ،إذ ٌسٌر فً بداٌاته
البعض كما انها تنحدر بٌن
نحو الشمال الشرقً ثم
اراض تاللٌة صخرٌة .وأهم
ٌنحرف نحو الشرق وبعد
الودٌان التً تصب فً وادي
مسافة ٌنحرف نحو الجنوب ،
الفاج من الشمال الى الجنوب
ْإذ تصب فٌه خمسة ودٌان
هً( :الشطبان ،رجلة أُم
صغٌره ٌ ،صُب هذا الوادي
أرضمة ،رجلة السالمة ،رجلة
فً بحٌرة الرزازة جنوبً
الروٌثة)(.)ٔ8
منطقة شثاثة (عٌن التمر)(ٕٓ).
 .7وادي فؤاد ٌ :بدأ من الجنوب
ُ
ضٌُ :عد من أكبر
ٌ
ب
األ
وادي
.
1
الشرقً لتل رفحة فإاد (ٕٔٗ)
َُ ْ
ودٌان منطقة البحث مساحةً
متر فوق مستوى سطح البحر
وتصرٌفا ً للمٌاهٌ ،حده من
الواقع شرقً الفاج بـ(ٖ) كم ،
الشمال الودٌان العلٌا ،ومن
إذ ٌتجه نحو الشمال الشرقً و
الجنوب شعٌب الطرفاوي،
ومنها
لمسافة (ٓٗ)كم ،
وٌجري من مرتفعات هضبة
ٌتجه نحو الشرق و لمسافة
النفوذ عن الحدود مع أراضً
( )8كم ،ثم ٌتجه نحو الجنوب
نجدٌ ،صل طوله (٘ٗ )8كم،
الشرقً من شرق تلول فإاد
ومساحة حوضه (ٓ)ٔٙٔ6
بـ(ٗ) كم  ،بعدها ٌتجه نحو
كمٕ ،وٌنتهً فً بحٌرة
الشمال الشرقً قاطعا طرٌق
الرزازة عند شمالً قصر
قصر االخٌضر– عٌن التمر
األُخٌضر(.)30
حٌث ٌنتهً بالمنخفضات
الخرٌطة ( )2األودٌة الموسمٌة الجافة المنحدرة بإتجاه بحٌرة الرزازة
المصدر :عبد هللا صبار عبود العجٌلً  ،ودٌان غرب بحٌرة الرزازة الثانوٌة واألشكال األرضٌة

المتعلقة بها ،أطروحةدكتوراه (غٌر منشورة) ،جامعة بغداد  -كلٌة اآلداب ٕٓٓ٘ ،م ،صٖ .

ثالثا ً  :مصادر المٌاه  :تتنوع مصادر
المٌاه المجهزة للمٌاه لبحٌرة الرزازة من
حٌث األهمٌة ومن حٌث النوعٌة،
وتنقسم من حٌث كمٌتها إلى ثالث
مجامٌع رئٌسة هً:
المجموعة االولى (المٌاه السطحٌة
دائمة الجرٌان)ُ :تعد هً المصدر
الرئٌس فً تجهٌز مٌاه البحٌرة وعن
طرٌق مصدرٌن (األول) نهر الفرات
عن طرٌق بحٌرة الحبانٌة التً تنقل
المٌاه على البحٌرة بوساطة ناظم تخلٌة
المجرة شمالً البحٌرة  .و(الثانً) مبزل
كربالء الرئٌس جنوبً البحٌرةْ ،إذ ٌتم
رفع المٌاه من قناة المبزل إلى البحٌرة
بوساطة محطة ضخ مبزل الرزازة
بسعة خمسة مضخات بحجم تصرٌف
تصمٌمً ٌتراوح بٌن ()ٕٓ-ٔ6مٖ/ثا
وتصرٌف فعلً ٌتراوح بٌن (8-ٙ
مٖ/ثا)(ٕٕ)  .وحالٌا ً ٌُعد هذا المصدر
إستراتٌجٌا ً كونه ٌعتمد على المٌاه الزائدة
من األراضً الزراعٌة من مشروعً
ري الحسٌنٌة وبنً حسن  ،والذي
ٌتطلب بإستمرار التخلص منه حفاظا ً
على االراضً الزراعٌة فضالً عن
تخلٌص مركز مدٌنة كربالء من المٌاه
الجوفٌة .والبد من بٌان وجود مصدر
آخر لمٌاه المبازل ٌتمثل بمبزل اراضً
قضاء عٌن التمر (غربً البحٌرة) ،الذي
ٌتراوح تصرفه بٌن (٘ ٔ-ٓ.مٖ/ثا)،
بالرغم من تناقص هذا المصدر بشكل
ملحوظ بسبب شحة المٌاه فً العٌون
المائٌة واإلعتماد على مٌاه اآلبار
السطحٌة واإلرتوازٌة التً تم حفرها بعد
سنة (ٖٕٓٓ)م .أٌضا ً هناك مصدر آخر
ٌتمثل بذنائب جدول الحسٌنٌة المعروف
بفرع (الرشدٌة) الذي ٌنتهً ببحٌرة
الرزازة فً جزئها الجنوبً بالقرب من
محطة ضخ مبزل الرزازة الرئٌس،
حالٌا ً وبسبب شحة المٌاه فال تصل أٌة
إٌرادات مائٌة من هذا المصدرْ ،إذ
إنخفض التصرٌف لمائً لجدول

الحسٌنٌة من (ٕٕ)مٖ/ثا سنة ٕٓٓٓم
إلى أقل من ()8مٖ/ثا سنة (ٕٕٔٓ)م،
مما ألقى بضالله على أهمٌة ودور هذا
المصدر ،وٌتراوح تصرٌف هذا الفرع
بٌن (ٔ)ٕ-مٖ/ثا .إجماالً تصل اإلٌرادات
المائٌة من مٌاه هذه المجموعة إلى
متر
(ٕٓٓ)ٕٕ٘.161.
مكعب/سنوٌا ً(ٖٕ)ٌُ .نظر الجدول الرقم
(ٕ).
المجموعة الثانٌة (األمطار الهاطلة
ومظاهرها) :من المإكد إنَّ الموقع
ً
مساهمة
الجغرافً لبحٌرة الرزازة ساه َّم
ً
فعالة فً التقلٌل من أهمٌة هذا المصدر،
ْإذ تقع البحٌرة ضمن الخط المطري اقل
من (ٓٓٔ)ملم/سنوٌاً ،وهً بحسب
تصنٌف Meigsتقع ضمن اإلقلٌم
الجاف وشبه الجاف(ٕٗ) ،وبحسب معدل
كمٌة األمطار الهاطلة التً ت َّم اإلشارة
إلٌها  ،فإنَّ حجمها الذي ٌهطل بشكل
مباشرٌ ،تراوح بٌن(ٓ٘ٔ ) ٕٓٓ-ملٌون
متر مكعب سنوٌا ً  .فضالً عن الهطول
المطري المباشر هناك مظهراً آخراً
لألمطار ٌتمثل بالمٌاه والسٌول الجارٌة
باألودٌة الموسمٌة الجافة التً تجلب
المٌاه عبر األودٌة المنحدرة بإتجاه
البحٌرة من جهة الغرب والتً ت َّم
اإلشارة إلٌها ،وٌقدر حجم إٌرادها
السنوي بٌن (ٕٓ٘ )ٖ8ٓ-ملٌون متر
مكعب سنوٌا ً  .وٌرتبط حجم ونوعٌة
المٌاه لهذه األودٌة بحجم األمطار
الهاطلة على أحواض وأودٌة ومجاري
تلك األودٌة  ،ونوعٌتها على طبٌعة
الصخور والتربة التً تجري علٌها
المٌاه.
المجموعة الثالثة (المٌاه الجوفٌة):
تتمل هذه المجموعة بالمٌاه التً ُتغذي
البحٌرة ،عن طرٌق المٌاه الجوفٌة التً
تنبثق من الفوالق والصدوع التً تم
اإلشارة إلٌها ،وال تتوافر بٌانات كافٌة
عن حجمها بشكل دقٌق  ،فضالً عن هذا
المصدر هناك مٌاه الرشح ،لكنه على

من صخور كلسٌة ذات تركٌز أٌونً
العموم ٌُعد مصدراً غٌر اساسً.
عالً.
والمإكد أ َّنة ذو نوعٌة ردٌئة كونه ٌنبثق
جدول ( )3مصادر ومجموع اإلٌراد المائً السنوي الداخل لبحٌرة الرزازة لسنة
()3103م.
مصادر
المٌاه

بحٌر
ة
الح
بانٌة

مبزل
كربالء

مٌاه
السٌول(األو
دٌة)

األمطار

أخرى

المجموع

حجم
اإلٌراد
المائً
السنوي(مٖ/
سنه)

كمٌة
ال
ُتذكر

ٕٕ٘.161.
ٓٓٗ

ٖ8ٓ.ٓٓٓ.
ٓٓٓ

ٕٓٓ.ٓٓٓ.
ٓٓٓ

ٖٓ.ٓٓٓ.
ٓٓٓ

8ٕٙ.161.
ٓٓٗ

المصدر :محافظة كربالء  ،مدٌرٌة الموارد المائٌة  ،بٌانات (غٌر منشورة)  ،لسنة ٕٕٔٓم.

وعلى أساس معدالت السنوات (ٔ-ٔ18
المبحث الرابع :
ٕٕٔٓ)م ،للمتغٌرات اآلتٌة:
الخصائص ال ُمناخٌة ودورها فً بعض
أوالً :درجات الحرارةُ :تعد درجات
خصائص مٌاه البحٌرة
الحرارة وخصائصها االساس فً إحداث
ُتشكل الخصائص المُناخٌة
كل العملٌات الفٌزٌائٌة للهواء ،وبالتالً
أساسا ً مهما ً فً بُنٌة التغٌُرات المُناخٌة ،
التؤثٌر فً كل العناصر المُناخٌة ،سواء
خصوصا ً إذا ما كانت ضمن مستوى
أكانت درجات الحرارة الصغرى أو
التغٌر الواضح والمإثر .وسوف
العظمى أو المدى الحراري الٌومً
نستعرض أهم الخصائص المُناخٌة
والشهري والسنوي ،وٌظهر تؤثٌرها فً
المإثرة فً واقع بحٌرة الرزازة من
نسبة التبخر والقٌمة الفعلٌة لألمطار
خالل معطٌات (بٌانات) محطة كربالء
والرطوبة النسبٌة بصور أساسٌة،
المُناخٌة  ،الواقعة (ٕ) كٌلومتر جنوبً
وٌُظهر الجدول الرقم (ٖ) معدالت أهم
المدٌنة وعلى إرتفاع ( )ٕ1متر فوق
خصائص درجات الحرارة  ،والتً
مستوى سطح البحر ،على قوس طول
نستنتج منها تواصل إرتفاع درجات
(ٔٗ)درجه و(ٔٓ) دقٌقة  ،ودائرة
الحرارة العظمىٌ ،صاحبه تراجع فً
عرض (ٕٖ) درجة و( )ٖ6دقٌقة(ٕ٘).
مستوٌات إنخفاض دراجات الحرارة
الصغرى
جدول ()2أهم الخصائص ال ُمناخٌة بقٌاس محطة كربالء ال ُمناخٌة للسنوات(-0980
)3103م
سنوات ( ُمد َْد) القٌاس

المُتغٌرات(معدالت)

(ٔ)ٕٕٓٔ-ٕٓٓٔ( )ٕٓٓٓ-ٔ11ٔ( )ٔ11ٓ-ٔ18
درجات الحرارة الدنٌا( ْم)

ٖٖٗ.

٘.ٔٙ

ٗ.ٖ8

درجات الحرارة العلٌا( ْم)

ٕٗٗٗ.

ٗٗ.ٗ1

ٕٗٗ.1

معدل درجات الحرارة( ْم)

ٗٓ.ٓ1

ٖٖٗ1.

ٓ٘ٗٓ.

مجموع األمطار الهاطلة(ملم)

ٕٔٓ.ٔ1

٘18.ٙ

ٕ6ٔ.8

مجموع التبخر(ملم)

ٕٕٕ٘ٔٓ.

ٕ٘1ٓ.18

ٕٖٖٓٓٓ.

العجز(أمطار/تبخر)

ٕٔٔ6.8ٙ

ٖٖٕٗ1ٕ.

ٖٕٕ8.ٖ8

معدل سرعة الرٌاح (م/ثا)

ٖٔ.

ٕ.ٙ

ٕ.6

المصدر :من عَم ْل الباحثٌن  ،رجوعا ً إلى  :وزارة النقل  ،الهٌؤة العامة لألنواء الجوٌة والرصد
الزلزالً  ،قسم اإلحصاء الزراعً  ،بٌانات (غٌر منشورة)  ،لمحطة كربالء المُناخٌة  ،للسنوات
(ٔ)ٕٕٓٔ-ٔ18م .

ثانٌاً :األمطار الهاطلةُ :تعد االمطار من
العناصر المناخٌة الشدٌدة التاثٌر فً
منطقة البحث وبمختلف الجوانب
خصوصا ً دورها فً تغذٌة البحٌرة
بالمٌاه بشكل مباشر وكونها مصدراً فً
تغذٌة مكامن المٌاه الجوفٌة وبالتالً
اآلبار المائٌة ،فضالً عن توفٌر الرطوبة
الالزمة للتربة( ،)ٕٙفضالً عن ذلك ٌظهر
تؤثٌرها عند السنوات الرطبة فً إرتفاع
منسوب المٌاه وتحسن نوعٌتها وإنعكاس
ذلك على الواقع األحٌائً فً البحٌرة.
أما السنوات الجافة فتشكل عامالً سلبٌا ً
كونها تسبب إنخفاضا ً فً مناسٌب المٌاه
وتراجع نوعٌتها وإرتفاع التركٌز
األٌونً ،وبالتالً تشكل بٌئة غٌر مالئمة
للكائنات الحٌة .البٌانات المُناخٌة ُتظهر
التراجع الخطٌر فً مستوٌات الهطول
المطري لتصل إلى (ٕ)6ٔ.8ملم فً
السنوات األثنً عشرة األخٌرة.
ثالثاً :التبخر ٌ :مثل التبخر العالً سمة
من سمات المناطق واألقالٌم الجافة وشبه
الجافة إستجابة لعوامل إرتفاع درجات
الحرارة والمدى الحراري وقلة األمطار
وقلة الغطاء النباتً فضالً عن طول
ساعات النهار ومدة السطوع الشمسً
وسٌادة الرٌاح الشمالٌة الغربٌة
الجافة( .)ٕ6وبالتالً تراجع قٌم الرطوبة
النسبٌة ،مما ٌنتج عنه طلبا ً متزاٌداً
للهواء للرطوبة كلها عوامالً هٌؤت
للتبخر الشدٌد .وٌعد التبخر الخطر
األكبر لواقع ومستقبل البحٌرةْ ،إذ تفقد
البحٌرة من مٌاهها سنوٌا ً قرابة
(ٓ٘)ٕ.متر أي ما ٌقرب من (٘)ٗ.

ملٌار متر مكعب سنوٌا ً( ، )ٕ8من ذلك
ٌتبٌن لنل خطورة ذلك وضرورة العمل
على هذا المتغٌر.
رابعاً:سرعة الرٌاح :تساهم الرٌاح من
خالل سرعتها وإتجاهاتها العامة
ً
مساهمة فعالة فً مستوٌات المتغٌرات
المُناخٌة األخرى ال سٌما قٌم التبخر ،إذْ
تساهم الرٌاح الجافة فً زٌادة قٌم التبخر
وخفض مستوٌات الرطوبة الجوٌة
وبالتالً نسب التشبع .وساعد اإلنحدار
واإلنبساط وقلة العوارض الطبٌعٌة
فضالً عن قلة الغطاء النباتً ،على
قدرة الرٌاح على الحركة السرٌعة
وجرف الطبقة العلٌا من التربة وتزاٌد
قٌم التبخر ،والتً تإدي إلى تراكم
األمالح وتلوثها من خالل تزاٌد التراكم
األٌونً .إذا ما علمنا إنَّ الرٌاح السائدة
فً منطقة البحث هً الرٌاح الشمالٌة
الغربٌة (ٗ %)ٕ٘.تلٌها الرٌاح الغربٌة
(٘ .)ٕ1(%)ٔ1.وهً على العموم رٌاح
جافة ،وٌُظهر الجدول الرقم(ٖ) ،توازن
سرعتها خالل سنوات القٌاس.
و ٌَظهرْ دور تلك التغٌُرات التً
ت َّم بٌانها على الخصائص المهمة اآلتٌة:
أوالً :المساحة ومنسوب وحجم المٌاه:
َسبًبَّ التراجع الكبٌر والملحوظ فً
اإلٌراد المائً لبحٌرة الرزازة من أغلب
مصادرها التقلٌدٌة فً إنحسار المٌاه
وتراجع مساحة البحٌرة ومناسٌب المٌاه
فٌها بدءاً من سنة ()ٔ111م ،كما ٌُالحظ
من خالل الجدولٌن الرقم (ٗ) و (٘)،
األرقام
الفضائٌة
والصور
والصورة
(ٕ))٘(،)ٗ(،)ٖ(،

واسعاً ،مما َن َت َّج عنه إنخفاضا ً فً التنوع
الفوتوغرافٌة الرقم (ٔ)ْ .إذ لم ٌبق من
األحٌائً فٌها .وعدم مالئمتها للكثٌر من
مٌاهها إالَّ أقل من (ٗ) .%وأدى هذا
األحٌاء التً كانت سائد ًة فٌها وجوارها
الواقع فً التؤثٌر على خصائص البٌئٌة
سابقاً.
للبحٌرة ،بصفتها مستودعا ً مائٌا ً بٌئٌا ً
جدول (َ )0تغ ٌُر مساحة بحٌرة الرزازة لسنوات مختاره
ٖ/تموز/ٕٔ ٔ111/كٔ/ٕٖ ٕٖٓٓ/حزٌران/ٙ ٕٓٓ6/أٌلولٕٕٓٔ/

التؤرٌخ
المساحة(كمٕ)

ٖٕ٘ٔٗ.

1ٖ8

ٖ٘ٗ

11ٙ

المصدر :من عمل الباحثٌن رجوعا ً للصور الفضائٌة المتتابعة ،وإستخالص المساحات
ببرنامج). (G.I.S.

جدول ( )0مناسٌب وحجم المٌاه فً بحٌرة الرزازة لسنوات مختاره
السنوات

المُتغٌرات
ٔ111

ٖٕٓٓ

ٕٓٓ6

ٕٕٔٓ

المناسٌب(متر)فوق مستوى سطح البحر ٕٕٓٓ.ٕٖ ٕٙ.٘ٙ ٕ٘.ٔ1 ٕ1.
حجم المٌاه (ملٌار متر مكعب)

ٓٓٓ.ٕٙٓ ٗ.ٙ٘ٓ ٖ.8ٓٓ 8.8

المصدر :من عمل الباحثٌن  ،رجوعا ً لبٌانات مدٌرة الموارد المائٌة فً محافظة كربالء  ،قسم
التخطٌط والمتابعة  ،بٌانات (غٌر منشورة) لسنة (ٕٕٔٓ)م..

الصور الفضائٌة ( )3بحٌرة الرزازة سنة ()0999م

المصدر :صور فضائٌة من وكالة ناسا األمرٌكٌة لعلوم الفضاء.

الصورة الفضائٌة ( )2بحٌرة الرزازة سنة ()3112م

المصدر :صور فضائٌة من وكالة ناسا األمرٌكٌة لعلوم الفضاء.

الصورة الفضائٌة ( )0بحٌرة الرزازة سنة ()3117م

المصدر :صور فضائٌة من وكالة ناسا األمرٌكٌة لعلوم الفضاء.

الصورة الفضائٌة ( )0بحٌرة الرزازة سنة ()3103م

المصدر  :صور فضائٌة من وكالة ناسا األمرٌكٌة لعلوم الفضاء.

الصورة ( )0إنحسار المٌاه عن بحٌرة الرزازة نتٌجة للتغٌرات ال ُمناخٌة الجسٌمة

المصدر :ندى خلٌفه محمد علً  ،أرٌج محً عبد الوهاب  ،عٌن التمر دراسة توثٌقٌة للموارد
الطبٌعٌة وسُب ْل حماٌتها  ،مجلة الم َُخ ْ
طط والتنمٌة  ،معهد التخطٌط الحضري واإلقلٌمً للدراسات
العلٌا  ،جامعة بغداد  ،العدد (ٕٕ)  ،لسنة ٕٓٔٓم  ،ص.ٕ8

ثانٌاً :نوعٌة المٌاه Qualitative
ك فٌه إنَّ
 :Of Waterمما الش َّ
الخصائص النوعٌة للمٌاه هً أكثر
الخصائص دوراً وتؤثٌراً فً أهمٌتها،
فضالً عن العوامل األخرى ،وعلٌها
تتوقف أهمٌة البحٌرة كبٌئة مناسبة أو
غٌر مناسبة للكائنات الحٌة أو
اإلستخدامات األخرى .ومنذ تكون
البحٌرة إلى ٌومنا هذا وهً تعٌش
سنوات المحنة وخطر الزوال ،بسبب قلة
الرصد المائً إلٌها والجفاف واإلهمال،
فقد أصبحت فً وضع ال ٌمكنها أنْ ُتلبً
المتطلبات اإلستثمارٌة .بٌنما ٌمكن أنْ
ً
أهمٌة كبرى كبٌئة أحٌائٌة
تكون للبحٌرة
مالئمة لتكاثر األسماك والكائنات
االخرى وفً مجاالت عده(ٖٓ) .
ولغرض التعرف على واقع الخصائص
النوعٌة لمٌاه بحٌرة الرزازة ،تم إجراء
التحلٌالت المختبرٌة الالزمة من ثالث
مصادر لغرض المقارنة والتعرف على
مدى مالئمتها لتربٌة األسماك
والزراعة ،من خالل ستة متغٌرات
(االمالح الكلٌة ،الكلورٌدات ،الكبرٌتات،
العسرة الكلٌة ،العكورة ،القاعدٌة
والحامضٌة )ٌُ ،الحظ الجدول الرقم
(.)ٙ
وقد أظهرت تلك المتغٌرات
من خالل بٌاناتها ذلك الواقع الخطٌر

لمٌاه البحٌرة وعدم صالحٌة مٌاهها
لتربٌة األسماك والزراعة فضالً عن
بقٌة الكائنات الحٌة األخرى ،وهذا ٌرجع
لألسباب اآلتٌة:
ٔ .تواصل تصرٌف مٌاه مبزل
كربالء بإتجاه البحٌرة ،علما ً
إ َّنها ذات تركٌز ملحً
وأٌونً عالً.
ٕ .قٌم التبخر العالٌة والتً
تتراكم ٌوما ً بعد آخر ،علما ً
إنَّ البحٌرة مستودعا ً مائٌا ُ
مغلقاً.
ٖ .إنسٌاب كمٌات كبٌرة من مٌاه
السٌول التً تجلبها األودٌة
الموسمٌة بعد هطول األمطار
على أحواضها العمالقةْ ،إذ
ٌإدي الجرٌان السرٌع بفعل
اإلنحدار وقلة العوارض
الطبٌعٌة والبشرٌة فً جرف
وتعرٌة التربة والصخور
ذات التركٌز األٌونً العالً ،
الذي ٌُسبب المزٌد من التلوث
لمٌاه البحٌرة.
ٗ .تاثٌر المٌاه الجوفٌة المنبثقة
من داخل البحٌرة والتً ٌكون
مستودعات
مصدرها
ً
صخرٌة ملحٌة.

جدول ( )6نتائج معدالت التحلٌالت الكٌمٌائٌة الخاصة بمٌاه (بحٌرة الرزازة/مبزل
كربالء /جدول الحسٌنٌة) لسنة ()3103م.
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المصدر :مدٌرٌة الموارد المائٌة  ،محافظة كربالء  ،مختبرات المدٌرٌة  ،لسنة ٕٕٔٓم .أٌضا ً
ٌُنظر:مهدي الصحاف  ،الموارد المائٌة فً العراق وصٌانتها من التلوث  ،وزارة اإلعالم  ،دار
الحرٌة للطباعة والنشر  ،بغداد ٔ16ٙ ،م  ،ص ص(.)ٔ6ٓ-ٔٙ6الجداول (.)ٗٓ/ٖ1

المبحث الخامس :
دور التغ ٌُرات ال ُمناخٌة فً التنوع
األحٌائً فً بحٌرة الرزازة
التنوع األحٌائً (البٌولوجً)
ٌ Biodiversityعنً ذلك التناسق
والتكامل للكائنات الحٌة فً البٌئة بحسب
ظروفها وخصائصها وموقعها الجغرافً
 ،وبما ٌ ْ
ُحقق التعاٌش والتبادل المنفعً
فٌما بٌنها وبما ٌُحافظ على التوازن
البٌئً ،التً ٌبدأ بالكائنات الدقٌقة التً ال
نراها إالَّ بواسطة الماٌكروسكوب إنتها ًء
باألشجار الكبٌرة العمالقة والحٌتان
الضخمة .والتنوع األحٌائً مصطلح
حدٌث العهد نسبٌا ً  ،بل هو ولٌد القرن
العشرٌن فً مجال العلوم البٌئٌة وعلوم
الحٌاة رغم أنه ال ٌضم أي حقائق جدٌدة

بل ٌمثل منظوراً حدٌثا ً نحو األحٌاء
الحٌوانٌة والنباتٌة ،وضرورات حماٌتها
من اإلنقراض ،وعلٌه ٌمكن أنْ ٌُعرف
بؤ َّنه درجة التنوع فً الوراثً والنوعً
( المرتبط بمستوى النوع ) species
البٌئٌة
النظم
تنوع
ودرجة
( )Ecosystemsفً منطقة معٌنة .
وبنا ًء على ذلك وعلى سبٌل اإلٌضاح
فقط  :فإنَّ جزٌرة تحوي على نوعٌن من
الطٌور ونوعٌن من الزواحف فقط ًتعد
أكثر تنوعا ً من جزٌرة أخرى تحوي
على أربعة أنواع من الطٌور فقط .إنَّ
التنوع اإلحٌائً ٌزداد وال شك عند
تزاٌد تنوع النظم البٌئٌة (ما بٌن نظم
بٌئٌة مائٌة  ،وبرٌة  ،وغابات..الخ)(.)20
وتوفر الغابات واألحراج المؤوى المالئم

لألحٌاء الحٌوانٌة ،فضالً عن توفر
المناخ الدقٌق ()Microclimate
المطلوب لنمو العدٌد من أنواع النباتات
العشبٌة .والقضاء على الغابات
والمناطق الحرجٌة ٌعنً القضاء على
المؤوى الطبٌعً لألحٌاء  .و ُتعد األحٌاء
( )Biotaالتً تعٌش على سطح
األرض هً جزء أساس ورئٌس للنظم
البٌئٌة الطبٌعٌة  ،الى درجة ٌمكن القول
بؤن وجود االنسان ال ٌمكن أن ٌستمر
بدونها  ،وألسباب عدٌدة وواضحة
للعٌان فهً مصدر الغذاء والطاقة
والعدٌد من المنتجات االخرى والوسٌلة
الرئٌسة الستمرار دوران العناصر فً
الطبٌعة وكثٌر غٌر ذلك  ،وٌقدر علماء
المتحجرات
(علماء
االحفورٌات
 ) Paleontologistsبؤن مجموع
االنواع التً عاشت على سطح االرض
على مرِّ العصور ،ثم أتقرضت
أنقراضا ً طبٌعٌا ً  ،ما بٌن (ٓ٘)٘ٓٓٓ-
ملٌون نوع من حٌوانات ونباتات
وأحٌاء مجهرٌة .فً حٌن ٌقدر العلماء
الٌوم وجود ما ٌقرب (ٓ٘) ملٌون نوع
فقط ٌعٌش حالٌا ً على سطح االرض ،
ما بٌن نباتات وحٌوانات وفطرٌات
وكائنات مجهرٌة كالبكترٌا والخمائر
واالبتدائٌات  ،أال إنَّ ما مجموعه
( )ٔ.6ملٌون نوع فقط هو ما تتوفر عنه
معلومات دقٌقة  ،أما العدد المتبقً فال
تتوفر عنه أي معلومات لحد اآلن ،
وأنقراضه بدون التعرف علٌه  ،هو
خسارة ال تعوض أذ قد تمتلك االنواع
المنقرضة فوائد علمٌة أو عالجٌة أو
صناعٌة للبشر ال ٌمكن التكهن بها حالٌا ً
وتقدر أعداد االنواع المنقرضة بما
ٌقرب الــ(ٓٓٔ) نوع ٌومٌا ً(ٕٖ).
وتشٌر منظمة االغذٌة والزراعة
لألُمم المتحدة FAOإلى وجود نقص
كبٌر فً المعلومات الخاصة بتنوع
األنواع وتوزٌعها فً العالم ،ما عدا
الطٌور التً حظٌت بؤهتمام كبٌر نسبٌا ً
فتوفرت عنها المعلومات االساسٌة

الكافٌة  .وبحسب التقدٌرات تتراوح
أنواع الكائنات الحٌة بٌن(ٓ٘)8ٓ-
ملٌون نوع ،والرقم األكثر إحتماالً (ٓٔ)
مالٌٌن نوع ،الُصنف منها (ٗ )ٔ.ملٌون
نوعِ ،منْ بٌنها (ٓٓٓٓ٘ )6نوع من
الحشرات و (ٓٓٓٔٗ) نوع من
الفقارٌات و (ٕٓٓٓٓ٘) نوع من
النباتات ،والباقً من مجموعات
الفطرٌات والطحالب وغٌرها(ٖٖ).
هذا وقد أوضحنا فً المبحث
الثالث الدور الفعّال للخصائص المُناخٌة
فً خصائص مٌاه بحٌرة الرزازة من
خالل إستعراض عدداً من أهم العناصر
المُناخٌة (درجات الحرارة  ،األمطار ،
التبخر  ،سرعة الرٌاح) ،وإنعكاس ذلك
على خصائص البحٌرة ومٌاهها  ،وفً
هذا المبحث سوف نحاول الوقوف على
دور تلك ال َتغٌُرات على التنوع األحٌائً
للبحٌرة كونها حاضنة بٌئٌة واسعة
ومهمة .اعتمد الباحثون على البٌانات
الحكومٌة والدراسة المٌدانٌة واسعة
النطاق (مكانٌا ً وزمانٌاً) ،لغاٌة الوصول
والحصول على أهم التغٌُرات فً التنوع
األحٌائً للبحٌرة على مستوى أبرز
الكائنات الحٌة فٌها (األحٌاء المائٌة ،
الطٌور  ،األحٌاء البرٌّة  ،الحشرات ،
النباتات) .وقد كشف البحث والتقصً
ذلك التراجع الكبٌر فً التنوع األحٌائً
للبحٌرة للكائنات التً ٌمكن أنَّ ُتالحظ،
من خالل هالك أو هجرة العدٌد منها
وتركها لبٌئتها السابقة ،وٌُظهرْ الجدول
الرقم ( )6أهم األنواع الحٌة التً فقدتها
البحٌرة بدءاً من سنة ()ٔ111م بداٌة
التراجع فً منسوب ونوعٌة المٌاه .بٌنما
ٌُوضح الجدول الرقم ( )8ما تبقى من
التنوع األحٌائً فً البحٌرة وجورها
وٌُظهر زوال العدٌد منها تحت تؤثٌر
َت ّغٌُر الواقع البٌئً لها وجعلها مكاناً
ً
ً
مناسبة للكثٌر منها.واألبعد
وبٌئة غٌر
من ذلك إنتشار قشرٌات ال فقرٌة
(البنانص) تعٌش فً البٌئات الملحٌة
مصدرها مٌاه الخلٌج ،عملت على

دورها فً منافسة الكائنات الحٌة
األخرى فً غذائِها.

عرقلة عمل مضخات مبزل كربالء،
ٌُنظر الصورة الرقم (ٕ) .فضالً عن

جدول ( )7أهم أنواع الكائنات الحٌة التً فقدتها مناطق بحٌرة الرزازة وجوارها
االسماك بؤنواعها

الطٌور

االحٌاء البرٌة

الحشرات

النباتات

الكطان

النوارس

الغزال العربً

الذباب

الطرفة

الخشنً

غراب البحر

الذئب التقلٌدي

بعوض الماء

الشنان

الحمري

الغرنوك

تعلب الماء

القوارض

العجرم

البنً

-----

الغرٌري

-----

الخافور

الشبوط

-----

القط البري

-----

الشعٌ
فة

الروبٌان

-----

-----

-----

-----

المصدر  :وزارة البٌئة  ،مدٌرٌة بٌئة محافظة كربالء المُقدسة  ،قسم التخطٌط والمتابعة  ،بٌانات
(غٌر منشورة)  ،لسنة (ٕٕٔٓ)م.

جدول ()8التنوع األحٌائً (الحالً) فً بحٌرة الرزازة وجوارها
االسماك بؤنواعها

الطٌور

االحٌاء البرٌة

الحشرات

النباتات

الشانك الفضً

الططوى

الذئب البري االسود

الذعابٌق

الشوٌل

الكارب

دجاج الماء

االرانب

غمدٌة األجنحة

الطرطٌع

الشلك

الغربان الداجنة

أبو العرس

القواقع (البنانص)

العاكول

الهامور

صٌاد السمك

الضب

-----

الحرمل

-----

-----

الخفاش

-----

الصبٌر

-----

-----

-----

-----

شوك الشام

المصدر  :وزارة البٌئة  ،مدٌرٌة بٌئة محافظة كربالء المُقدسة  ،قسم التخطٌط والمتابعة  ،بٌانات
(غٌر منشورة)  ،لسنة (ٕٕٔٓ)م.

صوره ( )3إنتشار القواقع واألصداف المائٌة فً مضخات مبزل الرزازة جنوبً بحٌرة
الرزازة

المصدر  :الباحثون  ،بتارٌخ ٕٕٕٕٓٔ/٘/م.

وقد ترتب على هذا الواقع الناجم
من التغٌر المُناخً و َت ًغٌُرْ البٌئة السائدة
لسنوات عده  ،جملة من المظاهر تتمثل
باآلتً:
 هالك وزوال العدٌد من
األصناف واألنواع الحٌة،
ل َت َغٌُرْ بٌئتها السائدة.
 جنوح العدٌد من الكائنات
الحٌة األخرى على التكٌف مع
البٌئة الجدٌدة فً البحٌرة قدر
الحٌاة
لضمان
اإلمكان
والعٌش.
 هجرة بعض األنواع األخرى،
إلى بٌئات أخرى تتالءم مع
بٌئاتها السابقة.
 قطع وتغٌر خطوط الهجرة
الموسمٌة التقلٌدٌة التً كانت
تسلكها الطٌور عبر العراق
عموما ً وبحٌرة الرزازة
كمحطة إستراحه خصوصاً.
 فقدان مساحات كبٌرة من
المحمٌات البرٌة المجاور
للبحٌرة والتً كانت تشكل بٌئة
متصلة مع بعضها (مائٌة
وبرٌّة) متكاملة.

ٕ.

ٖ.

ٗ.

٘.

المبحث السادس :
آلٌات المعالجة والحلول
ٔ .ضرورة العمل على تصرٌف (٘-
 )8مٖ/ثا من بحٌرة الحبانٌة لبحٌرة
الرزازة كمعالجة طارئة ،لغرض
الحفاظ على وجود البحٌرة اصالً

.ٙ

والحفاظ على ما تبقى من تنوعها
األحٌائً الحالً.
إنشاء قناة تربط البحٌرة بنهر
الفرات ،مع ضرورة أنْ ٌكون
موقع إتصال هذه القناة بالبحٌرة فً
جزئها المتصل بتكوٌن الفتحة ،لكً
ٌتم التخلص من حالة التلوث بسبب
هذا التكوٌن .فضالً عن ال َت َخلُصْ
Salt
من تركز األمالح
. Concentrations
إعداد نظام هٌدرولوجً ُتحدد ِمنْ
خالله كمٌات التصارٌف المائٌة
الداخلة والخارجة ،مع ترجٌح
كمٌات المٌاه الخارجة عن الداخلة
فً المراحل األولى.
سدود
إنشاء
على
العمل
متوسطة Median Damsالحجم
لحجب وصول مٌاه السٌول بحالتها
الحالٌة ،والعمل على فلترتها.
التؤكٌد على ضرورة معالجة مٌاه
مبزل كربالء الرئٌس الجنوبً،
معالجة بٌولوجٌة ،كونها خلٌط من
مٌاه المنازل والمعامل والمجاري
فضالً عن المٌاه الزائدة والراشحة
من األراضً الزراعٌة ،مما ٌتطلب
معالجتها ،للتقلٌل من آثارها البٌئٌة
الملو َّثة الخطٌرة.
ِ
إنشاء مركز بحثً ومختبرات
نمذجة لمتابعة ُكل التغٌرات التً
تطرأ أو قد تطرأ فً البحٌرة
وإقلٌمها.

 .6تبطٌن أو تحجٌر أكتاف البحٌرة
وجدرانها لضمان التقلٌل من
األمالح وتعرٌة صخورها.
 .8تشجٌر المناطق الساحلٌة والقرٌبة
من الساحل الجنوبً والغربً
للبحٌرة لتخفٌف شدة تؤثٌر الرٌاح،
وشدة التبخر فضالً عن التقلٌل من

العواصف الغبارٌة وزحف الكثبان
الرملٌة .والعمل الجاد بمقترح
ومنظومة الدكتور حسن الجنابً
(ممثل العراق فً منظمة الفاو)،
والمتعلق بإنشاء منظومة وطنٌة
خضراءٌُ .نظرْ الخرٌطة الرقم
(ٗ).

خرٌطة( )0مقترح الحزام الوطنً األخضر فً العراق ومنه بحٌرة الرزازة

المصدر:د .حسن الجنابً ،مقترح مشروع الحزام الوطنً األخضر ،مُقدم إلى وزارة البٌئة
العراقٌة ،لسنة ٕٕٔٓم
ٕ .حسٌن علً الشمري ،التغٌرات
اإلستنتاجات:Conclusions
المناخٌة والعواصف الغبارٌة فً
ٔ .حدوث َتغَ ٌُر سلبً فً واقع البحٌرة
بغداد ،مجلة البحوث الجغرافٌة،
من حٌث مساحتها وحجم المٌاه
كلٌة التربٌة للبنات-جامعة الكوفة،
ونوعٌته.
العدد ( ،)ٔ8لسنة ٖٕٔٓم ،
البٌئة
فً
خطٌر
تراجع
ٕ .حدوث
صٕ.ٖ8
ً
المائٌة فً البحٌرة  ،أثر سلبا فً
ٖ .الفرٌق الحكومً المعنً بتغٌٌر
تنوعها األحٌائً.
المُناخَ ،ت َغٌُر المُناخ (اآلثار
ٖ .فقدان البحٌرة لمكانتها اإلقتصادٌة
والتؤقلم والتعرث لألضرار)،
والبٌئٌة والسٌاحٌة ،من جراء
منظمة األُمم المتحدة لألغذٌة
والزراعة (الفاو) ،روما ،إٌطالٌا،
تراجع فً مإهالتها الطبٌعٌة.
ٕٓٓٓم ،صٔٔ.
ٗ .أصبحت البحٌرة تشكل عبئا ً
4. http://Beirut.indymedia.
ومصدر قلق على البٌئة المحلٌة
org/ar/2005/09/3247.sh
واإلقلٌمٌة.
tm.
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مشروع ري الحسٌنٌة كمصدر
مائً لبحٌرة الرزازة  ،مجلة
جامعة كربالء العلمٌة ،المجلد

العدد

الثامن،
ٕٓٔٓم .
ٕٗ .المعموري  ،مرتضى جلٌل
إبراهٌم وآخرون ،التحلٌل النوعً
وتركٌز األمالح واألٌونات لمٌاه
بحٌرة الرزازة ،مجلة جامعة
كربالء ،المجلد الثالث ،العدد
(ٗٔ) البحوث العلمٌةٕٓٓٙ ،م.
ٕ٘ .هنون  ،جلٌل جاسم محمد ،
حوض وادي العرجاوي دراسة
ومنشئٌة
مورفومترٌة
وإستعماالت أرضه ،رسالة
ماجستٌر (غٌر منشورة) ،جامعة
للبنات،
التربٌة
بغداد-كلٌة
ٔ111م .
 .ٕٙهنون  ،جلٌل جاسم محمد ،
منطقة
هٌدروجٌومورفولوجٌة
كربالء ،أطروحة دكتوراه (غٌر
منشورة) ،الجامعة المستنصرٌة-
كلٌة التربٌة ٕٓٔٔ ،م .
 .37وزارة البٌئة  ،مدٌرٌة بٌئة
محافظة كربالء المُقدسة  ،قسم
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