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 أهمٌة الموارد المائٌة 

تعتبر الموارد المائٌة مصدر الحٌاة لكل أشكال الحٌاة على األرض بل 
فالماء , هً ضرورة قصوى لجمٌع األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

,  المورد الوحٌد الذب ال ٌتم بدونه أي تقدم فً مٌادٌن الحٌاة المختلفة 
حٌث وصفه هللا سبحانه وتعالى بارتباط الحٌاة ,وبانعدامه تنعدم الحٌاة 

ولذلك كانت من قدرته سبحانه , ” وجعلنا من الماء كل شًء حً “ به 
وبشكل “ Renewable”وتعالى إن جعلها من الموارد القابلة للتجدٌد 

مستمر مادامت الحٌاة على وجه األرض ضمن دورة مائٌة مستمرة 
ولٌس هذا فقط , وهذه أهم صفة تتصؾ بها الموارد المائٌة , ومحكمة 

من تلك “ كافٌا“ بل إن الخالق سبحانه وتعالى قد حبا مخلوقاته قدرا
ثلثً الكرة الموارد حٌث أوضحت الدراسات العلمٌة بان أكثر من 

من % 70.8األرضٌة ماء أو أن مساحة المسطحات المائٌة تبلػ 
وٌعد الماء من السلع , مجموع المسلحة الكلٌة لألرض والباقً ٌابسة 

 .  ألهمٌته لجمٌع الكائنات الحٌة “ الحرة نظرا



إن وفرة أو ندرة الموارد المائٌة لها تؤثٌر كبٌر فً توزٌع المجمعات 

, الحٌوانٌة والنباتٌة واألنواع المكونة لها على سطح األرض 

والتوزٌع الطبٌعً للموارد المائٌة على سطح الكرة األرضٌة لٌس 

بل وحتى بٌن فصول , متساو بٌن مناطق العالم المختلفة من دول 

السنة الواحدة فً البلد الواحد حٌث ٌالحظ بان بعض أقطار العالم 

تتمتع بؤراضً جٌدة ولكن ال ٌتوفر لها القدر الالزم من الماء 

وفً الوقت نفسه توجد أقطار أخرى تعانً , وتترك بدون زراعة 

من مشاكل الفٌضان وتدمٌره للحقول الزراعٌة والمنشآت المختلفة 

وفً مواسم أخرى تعانً من الجفاؾ الشدٌد , فً بعض المواسم 

وفً العصر الحدٌث تم مواجهة ظاهرتً الفٌضان والجفاؾ من .

خالل بناء السدود الضخمة لتحوٌل مٌاه األنهار إلى األراضً التً 

واستؽالل الطاقة الكامنة , تحتاجها لقٌام النشاط الزراعً فٌها 

 .للماء إلقامة المصانع الجدٌدة 



إن الموارد المائٌة باإلضافة إلى كونها قابلة للتجدد فإنها تمتاز بثبات كمٌاتها 
وكذلك ثبات نسب المٌاه الداخلة فً دورة الماء ونسب مٌاه المحٌطات والبحار 

وهذا ٌعنً وجود موازنة فً التساقط السنوي على الكرة األرضٌة وبٌن , 
إلٌها كمٌات المٌاه المنسابة على سطح الٌابسة “ مضافا, كمٌات التبخر السنوٌة 

من المٌاه الجارٌة أو المتسربة إلى باطن األرض أو الموجودة فً الكائنات 
 .الحٌة 

 والمعادلة القٌاسٌة البسٌطة التالٌة توضح الموازنة المائٌة 

        X  =  Y + Z  
 المٌاه الجاري      Y ,التبخر السنوي      Z ,التساقط السنوي  X..... حٌث

إن الموارد المائٌة لم تستؽل بصورة تامة فما زالت تحتوي على مواد كثٌرة ٌمكن 
فالبحار والمحٌطات تحتوي , لإلنسان من استؽاللها فً األؼراض المختلفة 

على ثروات معدنٌة مختزنة لم تستؽل بشكل كامل ماعدا بعض أوجه 
االستؽالل فً الحصول على األمالح مثل كلورٌد الصودٌوم  والمؽنسٌوم 

كما إن الثروة السمكٌة لم تستؽل جمٌعها إضافة إلى إمكانٌة زٌادة , والبروم 
 .االستفادة من الموارد المائٌة كطرق رخٌصة للنقل والمواصالت 

             



وٌالحظ بان ظاهرة المد والجزر هً األخرى لم تستعمل بعد بشكل 

إذ أن هذه الظاهرة الطبٌعٌة طاقة محركة , اقتصادي إلنتاج الطاقة 

 .تفوق كل ما ٌستخدم اآلن من مصادر الطاقة المحركة 

وتوصؾ الموارد المائٌة بؤنها مستودعات هائلة ٌستمد منها الهواء 

“ حاجته من الرطوبة الالزمة لنمو النباتات والضرورٌة أٌضا

والمسطحات المائٌة , لتنظٌم توزٌع الحرارة على سطح األرض 

فهً , فٌها ثروات ٌمكن استؽاللها ألؼراض اإلنسان المختلفة 

بمثابة مخازن ضخمة لؽذائه وللمواد الخام التً ٌحتاجها فً 

وقد قدرت بعض الدراسات عدد السكان الذٌن ٌعتمدون . صناعته 

نصف ملٌار فً ؼذائهم فً مختلؾ قارات العالم بما ٌزٌد عن 

 .نسمه وهو رقم قابل للزٌادة بشكل كبٌر



فً تحدٌد أنماط “ مهما“ تارٌخٌا“ لقد لعبت الموارد المائٌة دورا
االستٌطان البشري واستقرار اإلنسان وأنماط االستؽالل واألنشطة 

فقد ظهرت أولى الحضارات فً مناطق أحواض , االقتصادٌة 
األنهر التً وفرت مقومات االستقرار ومن أمثلتها حضارة وادي 

الرافدٌن فً العراق وحضارة وادي النٌل فً مصر وحضارة 
كما إن مٌاه المحٌطات والبحار حفزت , السند فً الباكستان 

اإلنسان منذ القدم على اإلبحار عبرها وإتمام حركة الكشؾ 
 .الجؽرافً ونمو التجارة الدولٌة وتطورها 

إن درجة االستفادة من الموارد المائٌة واستثمارها تعتمد على 
بما فٌه المستوى التكنولوجً المستوى الحضاري للدولة 

وهذا ٌفسر مدى التباٌن فً درجة , للمستثمرٌن  والقائمٌن بالعمل 
االستفادة من مٌاه البحار كمصدر للثروة بٌن الدول البحرٌة 

 .المتطورة والدول والنامٌة  

 



 عرض الموارد المائٌة

فكمٌة , إن نسبة المسطحات المائٌة فً العالم تبقى ثابتة فً الطبٌعة 
المٌاه الساقطة فً صورها المختلفة والتً تترك آثارها على 

العٌون والمٌاه الجوفٌة والمحٌطات ستتحول مرة مرة أخرى إلى 
أبخرة ثم تعود إلى شكل ساقط وهكذا ضمن دورة مائٌة محكمة فً 

 .الطبٌعة 

فالموارد المائٌة تؤخذ صورة مٌاه المحٌطات والبحار  واألنهر 
وهً تمثل فً واقع األمر , والمسطحات الجلٌدٌة والمٌاه الباطنٌة 

حجم العرض للموارد المائٌة فً العالم والذي قدرته بعض 
وتؽطً البحار والمحٌطات  ᶟملٌون كم(( 200))المصادر ب 

تشمل مصادر المٌاه % 37من هذا المقدار والنسبة الباقٌة % 63
“  اآلبار الحلوة نسبٌا( 3)األنهر والعٌون( 2)األمطار( 1: )اآلتٌة 

وهذه المصادر تمثل المعروض من الموارد المائٌة الصالحة , 
 .لالستعماالت المنزلٌة والزراعٌة والصناعٌة 



 -:وٌمكن إضافة المصدرٌن اآلتٌن لها 

المٌاه المستعملة فً األؼراض المنزلٌة والصناعٌة بعد إعادة ( أ)
%  75إذ ٌمكن الحصول على ,تصفٌتها ومعالجتها بطرق علمٌة 

من مجموع المٌاه المستعملة وجعلها صالحة مرة أخرى لمختلؾ 

 .االستعماالت وذلك بعد معاملتها وإعادة تصفٌتها 

مٌاه البحار والمحٌطات المحالة  أو التً ٌمكن تحلٌتها وبكلؾ ( ب)

 .الستعماالت عدٌدة “ مناسبة والتً ٌمكن أن تكون محال

“  واسعا“ هذا باإلضافة إلى أن مٌاه البحار والمحٌطات تمثل مجاال

للمواصالت ونقل البضائع ومختلؾ السلع والناس إلى “ ومناسبا

عن أنها مصادر مهمة “ فضال, المناطق المختلفة وبؤقل الكلؾ 

 .للبروتٌن والكثٌر واألمالح 



 الطلب على الموارد المائٌة 

وهذه االستعماالت , ٌتحدد الطلب على الموارد المائٌة باستعماالت هذه الموارد 
   -:متعددة ٌمكن توضٌحها بشكل موجز وكما ٌلً “ وأحجاما“ تؤخذ أشكاال

كالشرب والؽسٌل والطعام وؼٌرها من استعمال الماء لألغراض المنزلٌة  (1)
إن توفٌر هذه المٌاه لألؼراض المنزلٌة ٌتطلب . األؼراض المنزلٌة المختلفة 

الكثٌر من األعمال منها إنشاء محطات التصفٌة والتعقٌم ومد أنابٌب النقل إلى 
أماكن االستهالك حٌث الطلب علٌها وكلما كانت المراكز الحضرٌة بعٌدة عن 

إن  .توفٌر المٌاه الصالحة لالستعماالت المنزلٌةزادت تكالٌف مراكز التصفٌة 
من مقادٌر مائٌة ٌتوقؾ ( السكانٌة)مقدار ما تحتاجه المراكز الحضرٌة 

 -:بطبٌعة الحال على 

 مقدار ما ٌحتاجه الفرد الواحد وبالتالً مجموع أفراد المجتمع القانطٌن فً( أ)      

 .تلك المراكز          

 .درجة التطور االقتصادي واالجتماعً لهذا البلد أو ذاك ( ب)    

 .الظروؾ المناخٌة البٌئٌة ومقدار العمران الحاصل فٌه ( ج)    

   



 ٌتجاوز ال ربما العراق مناطق بعض فً المثال  سبٌل وعلى

 بضعة “ٌومٌا المنزلٌة لألؼراض الماء من الفرد استهالك

 مناطق فً أضعاؾ عشرة إلى المقدار هذا ٌزداد حٌن فً ؼالونات

 المتحدة المملكة فً للماء الفرد استهالك معدل  وان , أخرى

 شٌكاؼو مدٌنة وفً , “ٌومٌا المتوسط فً ؼالون (40) حوالً

 الموارد إلى الحاجة إن ٌالحظ لذا... ؼالون (290) األمرٌكٌة

 االقتصادي التطور بزٌادة تزداد المنزلٌة لألؼراض المائٌة

 مع تتنافس التً الحاجة تلك البلد أو للمنطقة واالجتماعً

 . المهم الحٌوي المورد لهذا األخرى االستعماالت

 



 استعمال الماء فً مجال الصناعة( 2)

المائٌة فً مجاالتها  تستحوذ الصناعة على قدر كبٌر من الموارد

وٌزداد استعمال المٌاه فٌها بزٌادة التقدم الصناعً , المتعددة 

ذلك االستعمال الصناعً الخاص بعملٌات التبرٌد “ وخصوصا

وعلى األخص تبرٌد الحدٌد والفوالذ وإنتاج المطاط والحرٌر 

الصناعً وصناعة المكائن للطائرات والصناعات المتعلقة 

والجدول اآلتً , باألؼذٌة وعجٌنة الورق وتولٌد الطاقة الكهربائٌة 

 ٌوضح مقدار االحتٌاجات الصناعٌة للماء 

  

 



 ᶟ ماالستهالك المائً  نوع الصناعة الكمٌة

 0.04 فواكه علبة   1  

 0.36 كهرباء ساعة/كٌلو واط  1

 10 نفط طن   1

 199 ورق طن 1 

 200 ألمنٌوم طن   1

 260 نسٌج قطنً طن 1

 400 سكر طن   1

 600 نسٌج صوفً طن 1

 600 سماد نترو جٌنً طن   1

 2100 مطاط صناعً طن1   

 2260 حرٌر صناعً طن   1

 5600 خٌوط الفاٌبر طن 1 



 استعمال الموارد المائٌة فً عملٌات اإلرواء الزراعً( 3)

تستخدم المٌاه على اختالؾ مصادرها فً إرواء وسقً مختلؾ المحاصٌل 
وتختلؾ الكمٌات المطلوبة لوحدة المساحة , الحقلٌة وكذلك الحٌوانات 

باختالؾ نوع المحصول الزراعً واختالؾ الموسم وطرٌقة الري 
وؼٌرها من ..ونوع التربة وعدد الرٌات الالزمة فً الموسم الواحد 

 .األمور المتعلقة بالعملٌات اإلنتاجٌة 

والماء ٌشكل نسبة عالٌة من مكونات المنتجات الزراعٌة باختالؾ 
واحد من المحاصٌل (  كغم) وبصورة عامة ٌتطلب إنتاج , أنواعها 

الزراعٌة فً مختلؾ الظروؾ المناخٌة ٌتطلب كمٌات من المٌاه 
تدخل ضمنها الضائعات المائٌة عند  ᶟ م( 1000-150)تتراوح بٌن 

وكلما كانت مصادر المٌاه بعٌدة , التجهٌز من مصادر المٌاه البعٌدة 
وبالتالً ٌتؤثر صافً الدخل , عن مناطق استعمالها زادت الكلفة 

وبصورة عامة فان االستعمال الزراعً , المزرعً للوحدة الزراعٌة 
من مجموع االستعمال الكلً لهذه % 45للموارد المائٌة ٌشكل حوالً 

 .الموارد 



 استعمال الموارد المائٌة فً تولٌد الطاقة ( 4)

تشٌر التجارب بإمكانٌة تولٌد الطاقة من المٌاه المتساقطة وعلى سبٌل 
الثانٌة / ᶟقدم ( 10000)إن نهر جاري فٌه الماء بمعدل ..المثال 

وتبنى خلفه “ قدما( 50)فً نقطة معٌنة وتم بناء سد ٌبلػ ارتفاعه 

ففً هذا القدر من الماء تستطٌع , محطة تولٌد الطاقة الكهربائٌة 
ساعة إذا ما /كٌلو واط ( 813-600)هذه المحطة تولٌد ما مقداره 

 -:وهنا البد من معرفة , ساعة فً الٌوم ( 24)استؽلت 

تكالٌؾ إنشاء السد ومحطة تولٌد الطاقة واألؼراض األخرى (1)

للسد ومقارنتها بتكالٌؾ إنشاء محطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة 

 .من المصادر األخرى 

 .مقدار الطلب الواقع على الطاقة (2)



 استعمال الموارد المائٌة فً مجال المواصالت ( 5)

تعتبر المسالك المائٌة من الطرق قلٌلة التكلفة فً نقل مختلؾ  
حٌث , البضائع والسلع وحتى األفراد بٌن العدٌد من دول العالم 

ٌالحظ الحموالت الهائلة للبواخر من تلك السلع والبضائع 
ولقد فكر اإلنسان فً إٌصال المسطحات . “ ولمسافات طوٌلة جدا

المائٌة ببعضها البعض عن طرٌق شق القنوات بحٌث أصبح 
وأدى إلى , من ناحٌة “ الوصول إلى المناطق المنعزلة ممكنا

 (.قناة السوٌس)  اخرىتقصٌر المسافات بٌن بقاع العالم من ناحٌة 

إن الطلب على الموارد المائٌة وخاصة العذبة منها أخذ بالزٌادة 
بسبب زٌادة عدد سكان العالم وما ترتب عنه من توسع فً 

لذا فان أهم , وؼٌرها ..المجاالت الصناعٌة والزراعٌة والخدمٌة 
,  من جهة “ مشكلة تواجه الموارد المائٌة هً عدم كفاٌتها مستقبال

 .ومشكلة تلوث تلك الموارد وخاصة العذبة منها من جهة أخرى 



 مصادر تلوث الموارد المائٌة 

 -:إن مصادر تلوث المٌاه عدٌدة ٌمكن إجمالها باآلتً 

ٌالحظ إن كمٌات كبٌرة من ... مٌاه المبازل من األراضً الزراعٌة (1)
,  مٌاه المبازل المالحة تفرغ أو تصب فً األنهر العذبة للتخلص منها 

لذا ٌنبؽً , سلبٌة سٌئة على جودة تلك المٌاه “ األمر الذي ٌترك آثارا
أن تعامل هذه المٌاه بطرٌقة تجعل منها مٌاه عذبة قبل إعادتها إلى 

األنهر العذبة أو إٌجاد مسالك خاصة بمٌاه المبازل المالحة بعٌدة عن 
 .المٌاه العذبة 

وهذا من أهم واخطر مصادر ...المٌاه القذرة من الصناعة والبٌوت (2)
إذ ترمى , التلوث للموارد المائٌة وخاصة فً األقطار الصناعٌة 

كمٌات كبٌرة من مخلفات الصناعة فً النهر العذبة مباشرة وبشكل 
على سالمة وجودة الموارد المائٌة لألؼراض “ مستمر مما ٌإثر سلبا

إضافة إلى المٌاه المتدفقة من الصرؾ الصحً للمجمعات , المختلفة 
الحضرٌة السكنٌة والتجارٌة والمطاعم إلى مجاري األنهر العذبة 

لذا أصبح من الضروري تنقٌة أو معاملة تلك المٌاه , دون معالجة 
 .قبل إعادة طرحها فً النهر العذبة 

 



تعد من مصادر التؤثٌر السٌئ ..فضالت مصافً النفط والمستشفٌات ( 3)
على سالمة ونقاوة المٌاه العذبة مما ٌلزم معه معاملتها قبل إعادتها إلى 

 .تلك األنهر العذبة 

وما تلقٌه من مخلفات ونفوط وزٌوت فً ...وسائط النقل النهرٌة ( 4)
األنهر التً تجوبها لذا ٌنبؽً أن تكون لمثل هذه الوسائط خزانات 

الحتواء تلك المخلفات أو النفاٌات وطرحها فً مكان آخر ؼٌر األنهر 
. 

أما من ... أثر العوامل الكٌماوٌة والنظائر المشعة على البٌئة المائٌة ( 5)
خالل الحروب الكٌماوٌة التً تحدث بٌن الدول أو عندما تحاول بعض 

الدول التخلص من أعتدة الحرب الكٌماوٌة وطرحها فً المسطحات 
كما أن تلوث المحٌطات بالنظائر المشعة ٌحدث , المائٌة المختلفة 

نتٌجة الفعالٌات العسكرٌة المختلفة من تصنٌع السالح النووي أو من 
استخداماته أو من االختبارات والتمارٌن العسكرٌة النووٌة أو االنبعاث 

 .اإلشعاعً من القطع البحرٌة النووٌة وؼٌرها من االستخدامات 
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