
 
 

االحتباس الحراري وبيئة العرق 
: تعريف ظاهرة االحتباس الحراري

: أو االحتباس الحراري (ظاىرة الدفيئة)ظاىرة االحترار الكوكبي 
 يطمؽ البعض عمى ىذه الظاىرة تسميات أخرى كظاىرة البيت الزجاجي أو 

االحتباس الحراري، ولكف ال بد أف نميز بيف ظاىرة البيت الزجاجي وظاىرة األحترار 
الكوكبي، فظاىرة البيت الزجاجي ىي ظاىرة خاصة بكوكب األرض الذي يتميز 
بتوافر الماء واليواء ودرجة الحرارة المناسبة حيث يحتفظ الغالؼ الجوي المحيط 

باألرض بجزء مف الطاقة التي ترسميا أشعة الشمس وال يعكسيا إلى طبقات الجو 
العميا وتحتفظ األرض بيذه الطاقة عمى شكؿ أشعة تحت الحمراء، وفي ىذه الحالة 
يعمؿ الغالؼ الجوي كالزجاج في البيت الزجاجي بمعنى أنو يسمح  ألشعة الشمس 

بالنفاذ وتحتفظ بعد ذلؾ بجزء مف ىذه األشعة عمى شكؿ حرارة ويمتاز الغالؼ الجوي 
مف بخار الماء الذي يحتبس جزءًا مف % 4المحيط باألرض باحتوائو عمى ما نسبتو 

الحرارة عمى شكؿ أشعة تحت الحمراء بحيث تصبح درجة حرارة األرض مالئمة لعيش 
. (1)الكائنات الحية

نشطة البشر، حيث الحظ أ أما ظاىرة االحتباس الكوكبي فأنيا تعزى ليا 
العمماء في الثمانينات مف القرف الماضي تزايد نسب بعض الغازات الدفيئة في اليواء 

الجوي مثؿ ثاني أكسيد الكربوف والكموروفموركربوف والميثاف وأكاسيد النيتروجيف 
. واألوزوف التي تمتاز بقدرتيا عمى امتصاص األشعة الحمراء بدرجات متفاوتة

مف % 50 ويعتقد العمماء أف غاز ثاني أكسيد الكربوف يساىـ بما نسبتو 
االرتفاع الذي نشيده في درجة حرارة األرض، وينتج ثاني أكسيد الكربوف بشكؿ رئيس 

، ويشير العمماء إلى أنو إذا (2)مف تنفس الكائنات الحية وعف حرؽ الوقود األحفوري
أستمر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربوف بنفس المعدالت الحالية، فأف نسبتو في اليواء 

                                                           
 صالح، أحمد طارؽ. د الدباغ، أحمد عباس سييمة صالح، نجيب قيصر.د ترجمة ساوتربؾ،.ىػ.شارلس: أنظر (1)

 .بعدىا وما 59 ص ،1984 بغداد الوطنية المكتبة بيئتنا، ونوعية البيئة عمـ

 اإلسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار الشريعة، ضوء في البيئة حماية قانوف الحمو، راغب ماجد: أنظر (2)
 .18ص ،1997



 
 

 45-15، وسترتفع درجة حرارة األرض ما بيف 2015الجوي ستتصاعد بحموؿ عاـ 
. درجة مئوية

 ويشير العمماء إلى أف غازات الدفيئة تحتبس مجتمعة في حرارة مقدار ما يمكف 
 ألؼ محطة نووية وتساىـ الدوؿ المتقدمة بنسبة كبيرة مف 300توليد أكثر مف 

الغازات الدفيئة كأمريكا الشمالية والدوؿ األوربية والصيف وتبمغ أنبعاثات الكربوف 
 ضعفًا أعمى مما عميو 20بالنسبة لمفرد الواحد في الواليات المتحدة األمريكية حوالي 

. في الدوؿ النامية
 ريودي جانيرو عمى وقؼ 1992 وقد أتفؽ المجتمعوف في قمة األرض عاـ 

 بحيث تصؿ إلى ما 2000انبعاث الغازات التي تساىـ في ظاىرة الدفيئة في عاـ 
 ولكف بعد مرور كؿ ىذه األعواـ لـ يتحقؽ ذلؾ عمى أرض 1990كانت عميو عاـ 

. ()الواقع
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تاثير ظاهرة االحتباس الحراري في بيئة العراق 
مف التأثيرات المباشرة وغير المباشرة عمى الواقع الزراعي والصحي والبيئي  

لمعراؽ والتي تعد مف أىـ األمور التي تشكؿ ضغطًا كثيرًا عمى البيئة العراقية مف 
، بسبب تغير (1)حيث أتساع رقعة التصحر والمناطؽ الجافة والميددة بالتصحر

المناخ ولسوء اإلدارة في قطاع المياه مما يعتبر عاماًل ميددًا بشكؿ واضح عمى 
األمف الغذائي في البمد تزامنًا مع الزيادة المستمرة ألعداد السكاف حيث أنخفضت 
إنتاجية الدونـ الواحد مف األراضي في العراؽ إلى مستويات متدنية مقارنة بالدوؿ 

. ()المجاورة بسبب سوء أدارة األراضي وتدىورىا
 أما اليـو فأف ىناؾ تدىورًا كبيرًا في األراضي وخاصة المروية منيا، فضاًل 

عما سبؽ فأف المؤشرات اإلحصائية في وزارة الصحة تشير إلى وجود ازدياد واضح 
في عدد المرضى الراقديف بالمستشفيات مف جراء اإلصابة بأمراض الجياز 

، مما يؤثر زيادة واضحة في عدد المرضى المصابيف بأمراض الجياز ()التنفسي
التنفسي وكما ىو معروؼ أف االحتباس الحراري وتغير المناخ لُو تأثير أكيد في 

ازدياد عدد المصابيف بأمراض الجياز التنفسي وخاصة أمراض الربو ومضاعفاتو، 
. ()وحوؿ تصريحات المنظمات الدولية بجفاؼ نيري دجمة والفرات

                                                           
 الزراعية لألراضي% 72 الػ يتقارب وما المروية، الزراعية لألراضي% 70 حوالي التصحر نسبة وصمت (1)

. المياه شحة نتيجة المراعي في% 90و المطرية،
 ويمثؿ أألجمالي القومي الناتج مف%( 18 )يساىـ الزراعي القطاع أف ،(1993 )لعاـ التقارير في أشير حيث (2)
 . فرد/ ىكتار( 0.3 )إلى مساوية كانت لمزراعة الصالحة األراضي وكمعدؿ العمؿ قوة مف%( 24)

 لعاـ مقارنةً  بغداد مدينة في مريضاً ( 179,817 )بمغ( 2007 )لعاـ الراقديف المرضى عدد أف حيث (3)
 .مريضاً ( 116,155 )بمغ والذي( 1998)

 بالنسبة الغذاء سمة تعتبر والتي الرسوبي السيؿ مساحة مف%( 80 )أف إلى أكدت المستقبمية البيئة وزارة رؤية (4)
 كوف أف  كما اإلدارة وسوء المناخ تغير منيا عديدة لعوامؿ نتيجة التممح مف مختمفة درجات مف تعاني لمعراؽ
 المياه موارد عمى الحصوؿ أمكانية لضماف كبيراً  تيديداً  يعتبر مجاورة دوؿ مف العراؽ في الرئيسيف النيريف منابع
 العربية البيئة تحديات بيف الذي( 2008 )لعاـ والتنمية لمبيئة العربي المنتدى تقرير أوضح حيث مستمر بشكؿ

 خاللو كاف والذي( 1955 )عاـ منذ واضح بشكؿ تناقص قد العراؽ في العذبة المياه توافر المستقبؿ وتحديات
 إلى القيمة ىذه وصمت بينما ،(سنة/ فرد/ 3ـ18,441 )مساوي فرد ولكؿ سنوياً  عذبة مياه مف متوفرة كمية

 (.2025 عاـ في سنة/ فرد/ 3ـ1,700 )إلى تصؿ أف المتوقع ومف ،(2010 )عاـ في( سنة/ فرد/ 3ـ 2,400)



 
 

ومما سبؽ يتبيف أف ىناؾ شحو واضحة بمصادر المياه في العراؽ، كما أف  
التأثيرات المستقبمية المتوقعة لمتغيرات المناخية تشير إلى أمكانية حصوؿ نقصاف 

وتذبذب مستقبمي واضح في كميات المتساقطات وزيادة بدرجات الحرارة مما سيعجؿ 
مف تفاقـ اليشاشة في قطاع مصادر المياه العذبة حيث أف كمية ونوعية مصادر 
المياه العذبة المتوفرة تعتبر ضمف حدود الخطر، فمعظـ مساحة العراؽ تقع ضمف 

 ممـ 150الصحراء وىناؾ أراٍض تقع ضمف مساحة تستقبؿ مياه مطر ال تقؿ عف 
. سنوياً 

 وكنتيجة لذلؾ فأف العراؽ يعتبر مف البمداف التي تعتمد بشكؿ كبير جدًا عمى 
يراف لتوفير مصادر المياه العذبة التي تتدفؽ إلى  البمداف المجاورة مثؿ تركيا وسوريا وا 

. العراؽ مثؿ نيري دجمة والفرات ونير القاروف
 أف استمرار النقص في كمية المتساقطات فضاًل عف زيادة معدالت االستيالؾ 
في البمداف المتجاورة التي تعتبر بالد المنبع لمصادر المياه المتوفرة في العراؽ 

. سيؤدي إلى تفاقـ حالة شحة المياه العذبة في العراؽ في المستقبؿ
 فعمى سبيؿ المثاؿ بينت التنبؤات المستقبمية لحالة مياه الشرب في العراؽ أنو 

، أف ما %29إلى% 73 مفمستقباًل سيصؿ النقصاف في تصريؼ مياه نير الفرات 
تـ ذكره مف عوامؿ فضاًل عف إلى العديد مف التأثيرات األخرى ستخمؽ تحديات 

. واضحة في قطاع المياه في العراؽ خالؿ العقود القادمة
 فضاًل عف ذلؾ فأف تحديات قطاع المياه في العراؽ تكمف في تفاقـ حالة 
مف % 90استخداـ غير فعاؿ أو غير مالئـ لممياه في العراؽ، كما أنو ما يقارب اؿ

المياه العذبة يذىب لقطاع الزراعة واف زيادة معدالت النمو السكاني وأشكاؿ اليجرة 
كميا عوامؿ معقدة تؤدي إلى تعقيدات أضافية في أمكانية أدارة قطاع المياه في 
العراؽ، وبعض المؤشرات قد رصدت تأثير التغيرات المناخية الفعمية أيضًا في 
. العراؽ، فقد تـ رصد حاالت الجفاؼ الشديد في معظـ مواسـ الجفاؼ األخيرة

 ففي ىذه السنوات أنخفض معدؿ ىطوؿ األمطار جنبًا إلى جنب مع انخفاض 
تدفقات األنيار الرئيسة مما يؤدي إلى ندرة المياه ومف ثـ إلى التصحر، أيضًا زيادة 
وتيرة العواصؼ الترابية وفقداف التنوع البيولوجي وبالرغـ مف ذلؾ فأف خطة التنمية 



 
 

الوطنية أقرت بأىمية التغيرات المناخية ولذا انضمت الحكومة إلى االتفاقية اإلطارية 
لألمـ المتحدة المتعمقة بالتغيرات المناخية وعينت وزارة البيئة لتكوف نقطة 

. (1)االتصاؿ
 أما في األىوار فقد أعمف ممثموف عف األمـ المتحدة والحكومة العراقية عف 

االتفاؽ عمى تجديد رؤية جديدة لألىوار في البالد بيدؼ تحقيؽ مستقبؿ أفضؿ لتمؾ 
المناطؽ، فيما أكدوا عمى صورة التنوع البيولوجي، فضاًل عف تحسيف مستوى 

. المعيشة والقضاء عمى الفقر لمساكنيف ىناؾ
كما أعمنت األمـ المتحدة عف قياـ أدارة متكاممة لممياه والمحافظة عمى التنوع  

البيولوجي والسالمة البيئية في األىوار واستخداـ التقنيات الحديثة والحموؿ المبتكرة 
والقضاء عمى الفقر وتحسيف مستوى المعيشة، وتحسيف التنسيؽ بيف أصحاب 

. المصمحة الرئيسيف والشراكة مع القطاع الخاص
 كما أكدت أف مستقبؿ منطقة األىوار ليس ميمًا فقط لممحافظة عمى 

المحافظات التي تقع فييا ولكف لمعراؽ برمتو مؤكدة إف ىذه الخطوة ميمة نحو األماـ 
مف شأنيا أف تدفع عجمة الخطط والبرامج في منطقة األىوار لصالح الشعب العراقي   

(2) .
 _________________________

. العراقية البيئة وزارة المناخية، التغيرات التفاقية العراؽ انضماـ (1)
                                               

 باألسماؾ تزخر وىي( 2كـ8,635 )تبمغ قار وذي وميساف البصرة محافظات في مساحات األىوار وتغطي (2)
 أىميا النباتات مف مختمفة أنواع عنو فظالً ( الجمبري )الروبياف مثؿ األخرى المائية األحياء مف والكثير النيرية

 فييا وتتكاثر تستقر التي المياجرة الطيور مف كبيرة أعداد مناخيا العتداؿ نتيجة وتقصدىا( والبردي القصب)
 تستوطف كانت كما القارات نحو تمتد كبرى ىجرات ضمف األصمية مواطنيا إلى ثـ مف لتعود الشتاء فصؿ خالؿ

 مثؿ فييا تعيش أخرى وحشية حيوانات وظمت األسيوية األسود مثؿ اختفت التي الحيوانات أنواع بعض االىوار
. األفاعي مف وأنواع والخنازير أوى وبنات والغريري البرية القطط
 لجماؿ الماضي القرف مف والسابع السادس العقد خالؿ االىوار يقصدوف واألجانب العرب السياح مئات وكاف

 السابؽ النظاـ قاـ كما( 1988-1980 )اإليرانية العراقية الحرب جراء مف كثيراً  تضررت أنيا إال طبيعتيا،
 وصيد الزراعة عمى معيشتيـ في غالبيتيـ ويعتمد سكانيا مف الكثير وتيجير منيا واسعة مساحات بتجفيؼ
 لكف أصوليـ، تعييف في األنثرولوجيا وعمماء المؤرخوف أختمؼ وقد الجواميس، وتربية المياجرة والطيور األسماؾ
 نحو قبؿ النيريف بيف ما بالد في عظيمة حضارة بنوا الذيف السومرييف أحفاد أنيـ يرجحوف العراقييف الباحثيف
. عاـ أالؼ خمسة
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