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ا�سباب الظاهرة
الرئي�سية  اجل��ه��ة  البيئة  وزارة  ك��ان��ت  ومل���ا 
امل�����س��وؤول��ة  ع���ن  ال��ت��ن��ب��ي��ه واإي���ج���اد احللول 
وال��ب��ح��ث ع��ن اال���س��ب��اب ف��ق��د ك��ان��ت حمطتنا 
الفني يف  وزارة  الوكيل  رد    االوىل  حيث  
البيئة الدكتور كمال ح�سني على �سوؤالنا حول  

ا�سباب الت�سحر قائال  : 
هو  اهمية  اأك��ره��ا  ان  اإال  عديدة  االأ�سباب   -
اأ�سواأ  ع�سر  كانت  املا�سية  �سنوات  الع�سر  ان 
االأمطار   حيث  من  العراق  على  مرت  �سنوات 
والرياح ، وان 2008  ي�سفها اجليولوجيون 
من  الوطن  �سهدها  �سنة  اأ���س��واأ  واملخت�سون 
حيث   ، االمطار  ت�ساقط  ون�سبة  املناخ  ناحية 
عانت املراعي الطبيعية واملزروعات واحلقول 
من �سحة كبرية يف املياه ، بل وحتى املناطق 
االن�سول  ج��ب��ال   ويف  ال��ع��راق  يف  اجلبلية  
االمطار عانت من  اال�سل مهبط  التي هي يف 
قلت  و  ال�سنة  ف�سول  ك��ل  يف  االم��ط��ار  �سحة 
اىل  وو�سلت  الثلوج  وت��راك��م  م�ساقط  فيها 
كانت  انها   علما  الثانية  يف  مكعب  مرت   200
املن�سرم ت�سل يف  القرن  ال�سبعينيات من  يف 
اغلب االحيان اىل معدل 500 مرت مكعب يف 
الثانية ، مما اثر على مياه االهوار و نق�ست 
اىل درجة كبرية وقد حدث ذلك منذ عام 1999  
يف  االنتعا�ش  االهواربع�ش  مياه   و�سهدت   ،
الداخلة  امل��ي��اه  و2004ب���زي���ادة   2003 عامي 
اليها ،  ولكن يف االعوام من 2006 اىل 2008 
اىل  املياه  منا�سيب  يف  كبري  انخفا�ش  ح��دث 
  %70 ن�سبة  اىل  و�سلت  طبيعية  غ��ري  ح��دود 
وف��ق��د ك��ل م��ن ه��ور احل��وي��زة وه���ور احلمار 
املياه  منا�سيب  انخفا�ش  وع��ن��د   ، مياههما 
الرياح  ت�ستد  ب��داأت   ال�سغط   نتيجة اختالل 
وتقوى و�سارت عوا�سف ترابية اثرت ب�سكل 
كبري على احلياة ب�سورة عامة  وخا�سة على 
الواقع الزراعي ، ومن اأ�سباب ظاهرة الت�سحر 
االأخرى هو ان جممل العمليات الع�سكرية يف 
الأنها  الرتبة  ته�سيم  اىل  اأدت  املناطق  بع�ش 
يف  النباتي  الغطاء  قل  وبذلك  رخوة  باالأ�سل 
ظاهرة  ا�ستفحال  يف  �ساهم  مما  املناطق  تلك 
م�ساحة  م��ن   %90 ح���وايل  ..وان  الت�سحر 
ال���ع���راق ت��ق��ع ���س��م��ن م��ن��ط��ق��ة امل���ن���اخ اجل���اف 
عن  اجل��ف��اف  معدل  يقل  حيث  اجل��اف  و�سبه 
وترتفع   ، 20درج���ة  بحوايل  الثابت  املعامل 
درجات احلرارة يف ال�سيف اىل حدود 52 م 
ال�سهل  يف  وخا�سة  التبخر  ن�سبة  ارتفاع  مع 
الر�سوبي لت�سل اىل 2000-3000 ملم وكذلك 
معدلها  يف  ت�سل  التي  امل�سم�سة   االي��ام  ع��دد 
ال�سائدة  ال��ري��اح  و   . م�سم�سا  260ي��وم��ا  اىل 
جافة  غربية  �سمالية  ري���اح  ه��ي  ال��ع��راق  يف 
�سيف  يرافقها  املحلي  الغبار  وينت�سر  وحارة 
حار جاف وطويل، كل ذلك  له دور يف حدوث 
الطوبغرافية  اخلوا�ش  اىل  ا�سافة  الت�سحر 

والطبيعية  للرتبة . 
ا�سار  والت�سحر  اجل��ف��اف  ب��ني  ال��ف��رق  وع��ن 

الدكتور ح�سني : 
بوجود  اجل��اف��ة  االر����ش  تنتع�ش  ان  ممكن   -
ان  يعني  الت�سحر  ولكن  ال�سقي  او  االمطار 
مما    . فيها  االنبات  ميكن  وال  قاحلة  االر���ش 
ي�سبب هبوب العوا�سف الرتابية . اما املناطق 
اجلافة فهي االرا�سي التي تقل فرتة النمو فيها 
القاحلة   ال�سنة و االرا�سي  عن 120 يوما يف 
ال�سنة  يف  يوما   74 عن  فيها  النمو  فرتة  تقل 
ال�سنة  يف  يومًا   119-75 بني  القاحلة  و�سبه 
ويت�سم املناخ يف االرا�سي اجلافة مب�ستويات 
اىل  ي����وؤدي  مم��ا  ال��غ��ب��ار  و���س��دي��دة  منخف�سة 
م�ستويات انتاج زراعي  متدٍن وغري م�ستقر . 
وتقدر م�ساحة ال�سحاري و�سبه ال�سحاري يف 
العامل بثلث م�ساحة االر�ش وب�سبب الت�سحر 
على  الن�سف  اىل  وت�سل  امل�ساحة  هذه  ت��زداد 
كالغابات  االخ��رى  الطبيعية  املناطق  ح�ساب 
الزراعية  واالرا�����س����ي  ال�����س��ه��وب  وم��ن��اط��ق 
وغريها حيث تتحول �سنويا ماليني الهكرتات 

منها اىل اأرا�ٍش  مت�سحرة .

اخلطة الوطنية ال�سرتاتيجية
نهج   تواجد   �سرورة  ح�سني  الدكتور  ويوؤكد 
�سرتاتيجي لكل وزارة  ونحن نوؤكد على الهدف 
تنموية  برامج  تطوير   ال�سرتاتيجية  العام 
اال�سا�سية  البنى  ت�ستهدف  و�ساملة  متكاملة 
يف  البيئية  واالن��ظ��م��ة  املحلية  للمجتمعات 
املناطق املعر�سة للت�سحر يف العراق ، ان هذه 
اإىل  الرتابط والتكامل  اال�سرتاتيجية ت�ستند 
البيئية  الثالثة وهي  اال�سا�سية  املعطيات  بني 
واالق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وت���ه���دف اىل 
تطوير  خ��الل  من  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق 
املناطق  للمجتمعات املحلية يف  املعي�سة  �سبل 
امل���وارد  على  واملحافظة  للت�سحر  املعر�سة 

البيئية يف العراق  .  
ال��ت��ي ���س��اع��دت على تفاقم  ال��ع��وام��ل  * وع���ن  

م�سكلة الت�سحر  او�سح الدكتور ح�سني :
- �سوء ادارة االرا�سي واملياه 

حل  ع��ن  القا�سرة  وال��ق��وان��ني  الت�سريعات   -

امل�سكلة 
-   قدم التكنلوجيا  والتقنيات امل�ستخدمة 

اخلاطئة  وامل��م��ار���س��ات  ال��ت��وع��ي��ة  ق�����س��ور   -
الزراعة   مقنن،  الغري  ال��ري  اجل��ائ��ر،  )ال��رع��ي 
الهام�سية، والزراعة  بازاحة الغابات، الزحف 
ال���ع���م���راين، ال��ت��ح��ط��ي��ب، ال�����س��ي��د، احل���روب 

والعمليات الع�سكرية( 
- ���س��ع��ف ال��ت��ن�����س��ي��ق وع�����دم ال���ت���ع���اون بني 

املوؤ�س�سات املعنية 
- عدم ا�سراك االدارات املحلية للمحافظات  يف 

التخطيط والتنفيذ للم�ساريع 
افاد  ال��ع��راق  يف  الت�سحر  م��ع��دالت  وع���ن    *

الدكتور ح�سني : 
- ت��ع��اين اك���ر م��ن 90% م��ن االأرا����س���ي يف 
العراق من درجات متفاوتة النواع خمتلفة من  
والتدهور ح�سب موقعها اجلغرايف  الت�سحر 
وظروفها املحلية �سواء كانت ارا�سي مراٍع او 
اأرا�سي  او  مروية  زراعية  ارا�سي  او  غابات 
دميية .. وا�سارت درا�سة ملركز اك�ساد جلامعة 

الدول العربية : 
امل�ساحة  كم2  432.052ال��ف  العراق  م�ساحة 
املت�سحرة 168.552الف كم2 الن�سبة %93.1 
للت�سحر236.563الف  املتعر�سة  امل�ساحة 

كم2 الن�سبة %45.89
 - يخ�سر العراق �سنويا 100الف دومن ب�سبب 
تدهور االرا�سي اي 5% من م�ساحة االرا�سي 
جدا  بطيئة  اال�ست�سالح  وعمليات  الزراعية 
االرا�سي  م�ساحة  م��ن   %33 �سوى  ت�سكل  ال 
 20 م��ن  اك���ر  خ���الل  ال�ست�سالحها  امل��خ��ط��ط 
التي مت  االأرا���س��ي  ت��ده��ور  اىل  اإ���س��اف��ة  �سنة 

ا�ست�سالحها ب�سبب االإهمال والتجاوزات 
- حوايل 70% من ارا�سي ال�سهل الر�سوبي ) 
تعر�ست اىل   ) العراق  �سلة غذاء  يعترب  الذي 
دون  منها   %30 ت��رك  و�سبب  التملح  م�سكلة 
اىل  منها  تبقى  ما  اإنتاجية  وانخفا�ش  زراع��ة 

حوايل 20-50 % من قدرتها االإنتاجية . 
ا�ستفحال  يف  االقت�سادية  ال��ت��اأث��ريات   وع��ن  
الدكتور  ا���س��ار  ال��ع��راق  يف  الت�سحر  ظ��اه��رة 

ح�سني : 
- تدهور االرا�سي وا�ستخدام التقنيات الغري 
يف  الفرد  ن�سيب  انخفا�ش  اىل  اأدي��ا  منا�سبة 
ال   1990 ع��ام  الفرد  ن�سيب  ك��ان  فقد  ال��ع��راق 
تعداد  ك���ان  ع��ن��دم��ا  ه��ك��ت��ار  3و%0  ي��ت��ج��اوز0 
اىل   تراجعت  ث��م  ن�سمة  مليون   18 ال�سكان 
21و0 %هكتار ، وعندما ا�سبح تعداد ال�سكان 
21 مليونًا �سارت  احلالة ا�سعب وعندما يكون 
التعداد اكر من 30 مليونًا   �ستزداد امل�سكلة،  
املواد  ي�ستورد  �سيظل  العراق  ان  يعني  وهذا 

الغذائية والتي �ست�ستنزف كل ميزانيته . 
االرا���س��ي وخا�سة  يف  كبري  ت��ده��ور  وه��ن��اك 
للعراق  ال��غ��ذاء  �سلة  تعترب  وال��ت��ي  امل��روي��ة 
اإىل  ت��ع��اين   االأرا�����س����ي     م��ن  ان %80  منها 
درا�سة  واأ����س���ارت  التملح  م��ن  ك��ب��رية  درج���ة 
ال���ع���راق  يف  ال���غ���ذائ���ي  ال���ربن���ام���ج  ان   اىل 
اع���وام   ع�����س��رة  ك��ل  الن�سف  ي��رتاج��ع مب��ع��دل 
ي�ستورد  واالن   2010  –  2000  –  1990
احتياجاته  من   %70 من  اكر  حوايل  العراق 
القدرة  تدهور  الرئي�ش هو  وال�سبب  الغذائية 
االن��ت��اج��ي��ة ل��الرا���س��ي ، وك��ان��ت امل��راع��ي يف 
بن�سبة  ت�ساهم  العراق يف فرتة اخلم�سينيات 

70% من االحتياجات العلفية اما اليوم    فقد 
وال�سبب   %20-10 م��ن   الن�سبة   انخف�ست 
االع��وام  وتعترب   ، االم��ط��ار  مو�سم  انح�سار 
1992-2000 من ا�سواأ فرتات اجلفاف ،  ففي 
غالبية االرا�سي انخف�ست ن�سبة االمطار اىل 
مياه  وانخف�ست   ، االمطار  مو�سم  30%خ��الل 
االنهر اىل 50% و�سببت ا�سرارا حلوايل 46 
% من االرا�سي ،  ا�سافة  لتاثريه على الغطاء 
وزارة  ن�سرات  وت�سري  واحليواين.،  النباتي 
القيا�سي  الرقم  ان  اإىل   2005 لعام  التخطيط 
اما  1و%52  اىل  انخف�ش  النباتي  ل��الن��ت��اج 
1و%9  اىل  ف��ان��خ��ف�����ش  احل���ي���واين  االن���ت���اج 

باملقارنةبني 2002وعام 2003 .
* وحدد الدكتور ح�سني التاأثريات  االجتماعية 

والبيئية قائال : 
ادى  لالرا�سي  االنتاجية  القدرة  تدهور  ان   -
اىل هجرة قطاعات وا�سعة من ال�سكان املحليني 
القوى  هجرة  مثل  داخلية  الهجرة  تكون  وقد 
العاملة يف الريف والقطاع الزراعي اىل املدن 
واملناطق احل�سرية مما �سبب ال�سغط على هذه 
املدن وانخفا�ش م�ستوى اخلدمات اال�سا�سية 
تزايد  ان  كما   ، البيئية  امل�ساكل  وتزايد  فيها 
الطاقة  ا�ستيعاب  وع��دم  امل��دن  اىل  الهجرات 
الت�سميمية لها اأديا اىل الزحف العمراين على 
معظم  حيث   لها  امل��ج��اورة  الزراعية  املناطق 
لقد   . االنهار  �سواطئ  على  تقع  العراق  م��دن 
القوى  من  الوا�سعة  القطاعات  ه��ذه  حتولت 
الغذائية  اد  للمو  منتجة  كانت  التي  العاملة 
اىل م�ستهلكة مما ادى اىل تفاقم م�سكلة العجز 
حملية  نزاعات  وح�سول  والبطالة  الغذائي 

على االرا�سي وتهديد اال�ستقرار االجتماعي . 
امل�ساحات  تناق�ش  فهي  البيئية  املوؤ�سرات  اما 
 36 م��ن  تناق�ش  ال���ذي   النخيل  مثل  اخل�سر 
وانقرا�ش  نخلة  مليون   21 اىل  نخلة  مليون 
الوراثية  وامل��وارد  االحيائي  التنوع  وتهديد 
االنظمة  تدمري  ب�سبب  واحليوانية  النباتية 
وتلوث  والغابات  املراعي  مثل  لها  الطبيعية 
التنف�سية  االم��را���ش  وت��زاي��د  بالغبار  ال��ه��واء 
واجلفاف  املتحركة  الرملية  الكثبان  وتكون 

وتناق�ش املوارد املائية نوعيا وكميا.

الهيئة العامة ملعاجلة الت�سحر
التقينا  وتفاقمها  الت�سحر  م�سكلة  بروز  وعن 
وزارة  اىل  التابعة  الت�سحر  هيئة  ع��ام  مدير 

الزراعة فا�سل الفراجي الذي قال : 
- ظهرت م�سكلة الت�سحر التي تعد من اخطر 
اخطر  من  وا�سبحت   ، االن�سانية  امل�سكالت 
هذا  يف  االن�سانية  تواجهها  التي  التحديات 
الرئي�ش يف  ال���دور  ، ول��ع��ب االن�����س��ان  ال��ق��رن 
ممار�ساته  ل  خال  من  امل�سكلة  هذه  ا�ستفحال 
 ( الطبيعية  امل����وارد  ا�ستغالل  يف  اخل��اط��ئ��ة 
الغري  لتلبية احتياجاته   ) نبات   ، ، مياه  تربة 
حمدودة من تلك املوارد ، وبعد ان دق ناقو�ش 
اخلطر يف افريقيا اهتمت االمم املتحدة بهذه 
بانها  امل�سكلة  ه��ذه  تعريف  مت  وق��د   ، امل�سكلة 
ت���ردي االرا���س��ي يف امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة و�سبه 
عوامل  ع���دة  نتيجة  ال��رط��ب��ة  و���س��ب��ه  اجل��اف��ة 
بينها التغريات املناخية واالن�سطة الب�سرية ، 
م�سكلة ت�سحر حقيقية  العراق اىل  ويتعر�ش 
وا�سبحت تهدد االمن الغذائي ب�سكل ملحوظ 
م��ن خ���الل ت���دين ان��ت��اج��ي��ة االرا����س���ي ب�سبب 
الغطاء  وت��ده��ور  ال��رتب��ة  ت��ده��ور  ا�ستفحال 
الكثبان  ت��ك��ون  وب��ال��ت��ايل  الطبيعي  النباتي 
على  تعمل  ب��دوره��ا  ال��ت��ي  املتحركة  الرملية 
طمر امل�ساريع مقللة من كفاءة ت�سغيلها وتزيد 
كالطرق   . لها  وال�����س��ي��ان��ة   االدام����ة  كلف  م��ن 
وامل�����س��اري��ع ال��زراع��ي��ة واالروائ���ي���ة وخطوط 
االخ��رى  احل��ي��وي��ة  وامل��راف��ق  وامل���دن  ال�سكك 
عوا�سف  ح���دوث  م��ن  ت�سببه  م��ا  اىل  ا�سافة 
 ، البيئة  ب��ت��ل��وث  مبا�سر  م�سا�ش  ل��ه��ا  رم��ل��ي��ة 
وللحد من هذه امل�سكلة البيئية اخلطرية تقوم 
وزارة الزراعة من خالل الهيئة العامة ملكافحة 
الت�سحر بتنفيذ العديد من امل�ساريع التي من 

�سانها معاجلة هذه امل�سكلة ومنها:

م�ساريع تثبيت الكثبان الرملية

التي  امل�ساريع  عن  حديثه  الفراجي  ويوا�سل 
تتبناها الوزارة وهي ملعاجلة الكثبان الرملية 
املتحركة بهدف حماية امل�ساريع ال�سرتاتيجية 
على  تعمل  ال��ت��ي  ال��زاح��ف��ة  ال��رم��ال  م��ن خطر 
االدامة  كلف  من  وتزيد  ت�سغيلها  كفاءة  تقليل 
وال�سيانة لها با�ستعمال العديد من الفعاليات 
البيئية  امل�سكلة  هذه  معاجلة  �سانها  من  التي 

والزراعية اخلطرية وكاالتي: 
التغطية  يف  وتتلخ�ش   : امليكانيكية  الطريقة 
البلدوزرات  با�ستعمال  تتم  والتي  الطينية 
حول  م��ن  الثقيلة  ال���رتب  م��ن  طبقة  ب��و���س��ع 
عند  ت��ع��م��ل  ���س��م   25  -15 ب�����س��م��ك  ال��ك��ث��ب��ان 
ايقاف  على  االم��ط��ار  �سقوط  بعد  متا�سكها 
حركة الرمال مما يعطي فر�سًا لبذور النباتات 
املنطقة  يف  احل��ال  هو  كما  بالنمو  الطبيعية 
اجلنوبية التي تت�سف رمالها بالرمال الكاذبة 
با�ستعمال  ك��ب��رية  م�ساحات  معاجلة  ومت   ،
النباتات  تك�سوها  حاليا  التي  الطريقة  ه��ذه 

الطبيعية )اجلبجاب وال�سنان( 
الطرق البيلوجية: بعد تثبيت الكثبان الرملية 
�ستالت  زراعة  تتم  الطينية  التغطية  بوا�سطة 
وعقل اال�سجار املقاومة للجفاف ) �سوك ال�سام 
وم�سدات  خ�سر   احزمة  �سكل  على   ) واالث��ل 
رياح التي تعمل على اعطاء الدميومة لتثبيت 
ال�سنة  يف  ارواوؤه����ا  وي��ت��م  الرملية  الكثبان 
امل�سب  مياه  ت�ستعمل   ما  وغالبا  فقط  االوىل 

العام يف ارواء ال�ستالت . 
رمال  به  تت�سف  ملا  ونظرا   : اجلافة  الزراعة   
 / الدين  �سالح  حمافظة   ( الو�سطى  املنطقة 
بيجي والعث ( كونها رمااًل حقيقية لها القدرة 
على احلفاظ على الرطوبة �سمن قطاع الرتبة 
يتم اال�ستفادة من هذه الرطوبة يف زراعة عقل 

االأثل العميقة.

اإنتاج ال�ستول
يف  املتخ�س�سة  امل�ساتل  من  ع��دد  خ��الل  وم��ن 
ال�ستول  اإنتاج  يتم  للهيئة  التابعة  يع  امل�سار 
والواحات  الرملية  الكثبان  لن�ساط  ال��الزم��ة 
اإنتاجية  بطاقة  م�ساتل   3 وبعدد  ال�سحراوية 
اإ�سافة   ، �سنويا  �ستلة  مليون   2 على  ت��زي��د 
الإنتاج  م��راٍع  اإىل م�ستل �سغري يف كل حمطة 

ال�ستول ونباتات املراعي.

م�سروع الواحات ال�سحراوية
تن�ساأ الواحات يف املناطق ال�سحراوية ويتم 
اختيارها يف املناطق املعروفة بغزارة مياهها 
معروفة  رعي  منطقة  كونها  وكذلك  اجلوفية 
-200 م�ساحة  على  تن�ساأ   ، النباتي  بغطائها 

500 دومن ويتم حفر 2-3 اآبار وتزرع بانواع 
والنخيل  ك��ال��زي��ت��ون  االق��ت�����س��ادي��ة  اال���س��ج��ار 
ت�سقى  و  للجفاف  املتحملة  اال�سجار  وان��واع 

بطريقة الري بالتنقيط . 
ال�سحراوية  الواحات  ان�ساء  الهدف من  وعن 
يقول الفراجي : انها خللق مرتكزات تنموية 
باالعتماد  اال�ستثمار   لت�سجيع  ال�سحراء  يف 
ملربي  امل��ي��اه  ف��ري  وت��و   ، امل��ي��اه اجلوفية  على 
 ، ال��رع��ي  تنظيم  ب��ه��دف  املنطقة  يف  االغ��ن��ام 
وزيادة الرقعة اخل�سراء يف املنطقة   لتح�سني 
االغنام  مربي  ا�ستقرار  على  ولت�ساعد  البيئة 
يف  واح��ة   50 على  يزيد  ع��دد  ان�ساء  مت  وق��د 
املحاور  على  واجلنوبية  ال�سمالية  الباديتني 

التالية : 
- حمور طريق الرمادي – رطبة على احلدود 

االردنية ال�سورية 
- حمور طريق عكا�سات القائم 

- حمور القائم – حديثة – هيت 
- حمور كم 160 النخيب 

- حمور كم 160 عامج – حوران – عكا�سات 

تنمية الغطاءالنباتي 
الهيئة  بها  تهتم  التي  الرئي�سية  املهام  وم��ن 
بتنمية  االه��ت��م��ام  ان  اىل  ال��ف��راج��ي  ي�سري 
توفري  اإىل   يهدف  الطبيعي  النباتي  الغطاء 
مناطق  يف  احل��ي��وان��ي��ة  ل���ل���روة  االأع������الف 
واجلنوبية  ال�سمالية  والباديتني  اجل��زي��رة 
�سمن  ال�����س��رق��ي��ة  ال�����س��ح��راء  اىل  اإ����س���اف���ة 
يتم   ، ومي�سان  ووا���س��ط  دي���اىل  حم��اف��ظ��ات 
التي  املراعي  حمطات  تاهيل  ل  خال  من  ذلك 
االأخرية.  ال�سنني  يف  كبري  ب�سكل  تدهورت 
املراعي  �ستول  الإنتاج  م�ستال  املحطة  وت�سم 
واخلدمات  باملياه  الرعاة  لتزويد  وم�سدرًا 
ل��ت��ك��ون م�سادر  ن��ب��ات��ي��ة  االأخ�����رى وحم��م��ي��ة 
وراثية للنباتات الطبيعية. ويتم العمل حاليا 
نينوى  لتاأهيل 4 حمطات مراٍع يف حمافظة 
 ، املثنى  وحمافظة  احل�سر  مراعي  حمطة   /
حمطة مراعي ال�سلمان وحمافظة الب�سرة / 
حمطة مراعي خ�سر املاء وحمافظة مي�سان ، 
حمطة الطيب ، والهدف تاهيل عدد 26 حمطة 
مراٍع يف مناطق اجلرية والباديتني ال�سمالية 

واجلنوبية وال�سحراء ال�سرقية.

م�سروع حفر االآبار
الهيئة  ن�ساطات  م��ن  ان  الفراجي  ويو�سح 
للتقليل من حدة ظاهرة الت�سحر حفر االبار 
االرواء  خ��ارج  تقع  التي  املناطق  يف  املائية 
ب��ه��دف ال��ت��و���س��ع يف ال��رق��ع��ة ال��زراع��ي��ة يف 
املناطق ال�سحراوية واال�ستفادة من املخزون 
اجلويف املتجدد الإغرا�ش اال�ستثمار الزراعي 

والواحات ال�سحراوية وحمطات املراعي.

جمل�س الوزراء وظاهرة الت�سحر
ويوؤكد الفراجي ان جمل�ش الوزراء قد ا�سدر 
تو�سيات لدرا�سة ظاهرة الت�سحر ومعاجلتها 

وفق قراره املرقم 272 ل�سنة 2009 منها : 
- منع قطع االأ�سجار وال�سجريات كافة داخل 

وخارج املدن مبا فيها املناطق ال�سحراوية 
- منع زراعة احلبوب يف املناطق ال�سحراوية 
حالة  يف  اال   300-250 املطري  اخلط  حتت 

وجود م�سدر مائي . 
وامل�ساريع  الفعاليات  تنفيذ  يف  التو�سع   -
الت�سحر  ملكافحة  العامة  الهيئة  تنفذها  التي 
الواحات  اإن�����س��اء  ومنها  ال��زراع��ة  وزارة   /
وتثبيت  امل��راع��ي  وحم��ط��ات  ال�����س��ح��راوي��ة 
الكثبان الرملية وو�سع التخ�سي�سات املالية 

الالزمة لذلك . 
- ا�ستمرار الهيئة العامة لتنفيذ م�ساريع الري 
واال�ست�سالح / وزارة املوارد املائية يف عملها 
وزيادة الدعم املايل لهذه الهيئة بال�سكل الذي 
يوؤهلها لتنفيذ برامج اال�ست�سالح امل�ستقبلية 
االحزمة اخل�سر  بان�ساء  بغداد  امانة  قيام   -

حول وداخل املدن والقرى وجوانب الطرق 
- عقد لقاءات م�سرتكة ومنتظمة مع اجلهات 
العلمية  واملوؤ�س�سات  اجلوار  دول  يف  الفنية 
العربية حلل م�سكلة الت�سحر وتتبنى وزارة 
القيام  اخلارجية  وزارة  خالل  ومن  الزراعة 

بهذه املهمة . 
بالتعاون  العلوم والتكنلوجيا  قيام وزارة   -
مع وزارتي املوارد املائية والزراعة بتطبيق 
املتاثرة  ل��ل��رتب  امل�ستدامة  ال��زراع��ة  تقنية 

باالمالح . 
والتكنلوجيا  ال���ع���ل���وم  وزارة  ت���ت���وىل   -
اعداد  مهمة  ال��زراع��ة  وزارة  مع  وبالتعاون 
ح�سر  بهدف  الغبار  مل�سادر  وطنية  خارطة 
ودرا�سة  وت�سنيفها  للغبار  امل�سدرة  املناطق 

فيزياء العوا�سف ودورة حياتها . 
- قلة واردات نهري دجلة والفرات ت�ستدعي 
ح�سة  لتحديد  املنبع  دول  مع  اتفاقيات  عقد 

عادلة ومن�سفة للعراق 
املياه  ط��ب��ق��ات  اك��ت�����س��اف  تبني  -ا���س��ت��م��رار 
واجراء  اجل��وار  دول  مع  امل�سرتكة  اجلوفية 

درا�سة اقليمية . 
امل�ستمرة  باملراقبة  البيئة  وزارة  تكليف   -

لظاهرة الت�سحر.

ن�سف م�ساحة العراق.. �سحراء 
وي��و���س��ح اخل��ب��ري ال���زراع���ي ال��دك��ت��ور زيد 
العراق  م�ساحة  ن�سف  من  اأكر  ان  رم�سان: 
هي اأرا�ٍش �سحراوية وقد ت�سل اىل 75-70 
، مما يجعل  املائية  املوارد  تناق�ش  نتيجة   %
البيئية  امل�ساكل  اه��م  م��ن  الت�سحر  م�سكلة 
تفاقم هذه  اأ���س��ب��اب  اه��م  ، وم��ن  وال��زراع��ي��ة 
املناخ احلار جدا واجلاف وتذبذب  الظاهرة 
التي ال تتجاوز  الن�سبية  احلرارة والرطوبة 
 ، ج��دا  قليلة  االأم��ط��ار  �سقوط  وم��ع��دالت   %3
و�سرعة الريح ميكن ان ت�سل اىل 20-25 كم 
/ �ساعة مع عوا�سف ترابية �سديدة مما اوجد 
الغطاء  على  �سلبا  اث��ر  ال��ذي  الغبار  ظ��اه��رة 
�سجريات  وج���ود  ع��دم  اإىل  واأدى  النباتي 
مقاومة للجفاف.  وي�سيف الدكتور رم�سان : 
ان ترب ال�سحاري متتاز بكونها غري متطورة 
تطور  يف  اأ�سا�سيا  دورا  ال��ري��اح  وتلعب   ،
الرتب ال�سحراوية حيث تقوم بتكوين طبقة 
ح�سوية ، كما ان املادة الع�سوية يف الرتبة 
واطئة جدا ، والعنا�سر الغذائية فقرية. وعن 
م�ساكل الرتب ال�سحراوية يقول : ان القابلية 
االأمطار  ، ومعدل  االإنتاجية فيها واطئة جدا 
 ، �سنويا  80ملم  يتعدى  ال  بحيث  قليل  فيها 
وهي  بعيدة عن م�سادر الري ال�سيحي ، وان 
املياه اجلوفية عميقة ن�سبيا 50-100 مرت ، 
فهناك  خمتلفة  اجلوفية  املياه  نوعية  ان  كما 
خمتلف  يف  ا�ستخدامها  ممكن  وه��ي  العذبة 
االح��ت��ي��اج��ات ، وم��ن��ه��ا ال���زراع���ة ول��ك��ن يف 
مناطق حمدودة .. بينما ت�سري الدرا�سات اإىل 
ان املياه اجلوفية يف معظم اأق�سام ال�سحراء 
الغربية غري �ساحلة للري لعدد من املحا�سيل 

الزراعية . 
:ان  قائال  حديثه   رم�سان  الدكتور  ويختتم 
اجلنوب  جهتي  من  يزحف  �سوف  الت�سحر 
املنطقة  ال���ع���راق وي��ح��ا���س��ر  م��ن  وال�����س��م��ال 
هذا  ل��وق��ف  الو�سيلة  جن��د  مل  م��ا  ال��و���س��ط��ى 
الزحف املريع ، وان م�سقبل االأجيال القادمة 
�سيكون مظلما اذا ما ا�ستمرت هذه امل�سكلة..

بغداد / �سها ال�سيخلي 
ت�سوير / مهدي اخلالدي

تطورت ظاهرة الت�سحر لت�سبح م�سكلة لي�ست فنية تخ�س االأرا�سي فقط او 
موؤ�س�سة بل م�سكلة لها اأبعاد اقت�سادية واجتماعية وبيئية كبرية فهي م�ساألة 

وطنية عامة ، يعاين منها املواطنون ومن تاأثرياتها على �سحتهم من خالل هبوب 
العوا�سف الرتابية املتكررة واختفاء املناطق اخل�سر  يف عموم العراق ، والت�سحر 

لي�س م�سكلة حملية فقط بل م�سكلة اقليمية وعاملية، و اأكثـر البلدان ت�سررا هي 
البلدان الفقرية والنامية يف اأفريقيا وا�سيا وان املت�سررين جراء ذلك بليونا اإن�سان 
، اما حمليا فامل�سكلة تتفاقم ويجب االلتفات اإليها وو�سع  احللول الناجعة وتدارك 

االمر  قبل فوات االأوان وعلى احلكومة ان ت�سارع يف اإيجاد حل لزحف الت�سحر اىل 
بقية االأرا�سي.

حتديات الت�سحر يف العراق .... عجز غذائي وبطالة  ونزاعات حملية على االأرا�سي

يخ�ضر العراق �ضنويا 100الف دومن ب�ضبب تدهور الأرا�ضي 
الزراعية و ال�ضت�ضالح ل يزيد على %33!

الربنامج الغذائي يف العراق يرتاجع مبعدل الن�ضف كل ع�ضرة اأعوام 
 1990 – 2000 – 2010 والآن ي�ضتورد حوايل اأكرث من 70% من احتياجاته الغذائية

وزارة التخطيط : منذ عام 2005 انخف�ض الرقم القيا�ضي لالإنتاج النباتي اإىل 
1و52% اأما الإنتاج احليواين فانخف�ض اإىل 1و9% باملقارنة بني 2002وعام 2003 . 

كمال ح�سني وكيل وزارة البيئة


