
 

 

  
  

  بررسي روند تغييرات كمي و كيفي هورالعظيم
  

  )دانشيار(احمد ابريشم چي، مجري 
  )استاديار(مسعود تجريشي، مجري 

  )كارشناسي ارشد(شاداب شادزاد، دستيار 
  )دانشجوي دكترا(حميد طاهري شهرآئيني، دستيار 

  
  

  چكيده
مهـد تمـدن سـومريان در بـيش از          اسـت،    همنطقه بين النهرين كه شامل بزرگترين اكوسيستم آبـي خاورميانـ          

اين اكوسيستم، همواره زيستگاه جوامع بشري و منزلگاهي مطمئن         .  سال قبل ار ميالد مسيح بوده است       5000
براي حيات وحش و گونه هاي پرندگان آبي و شيالت و منبع اقتـصادي مهمـي بـراي سـاكنان منطقـه بـوده         

گفته مـي شـود تـشكيل       » هور«اصطالح محلي به آنها     منطقه بين النهرين از يك سري آبگيرها كه در          . است
. در اين منطقه شاخه هايي از رودخانه هاي بزرگ دجله و فرات جدا شده وبه هورها مـي ريزنـد                   . شده است 

هورالهـويزه  . هورها به سه ناحيه اصلي شامل هورالحمار، هور مركزي و هورالهويزه تقسيم بندي مـي شـوند                
 كيلومتر از شرق به غرب گـسترش دارد، در شـرق رودخانـه              30به جنوب و     كيلومتر از شمال     80كه حدود   

اين هور  . معروف است » هورالعظيم«ناحيه ايراني آن به     . دجله و در دو كشور ايران و عراق قرار گرفته است          
آب ايـن هـور در نهايـت        . از دو شاخه اصلي رودخانه دجله و نيز از رودخانه كرخه در شرق تغذيه مي شود               

در طول حكومت رژيم بعـث  .  كيلومتري القرنة عراق از طريق رودخانه الشعيب به اروندرود مي ريزد    15در  
در عراق، اقدامات زيادي از جمله سدسازي، احداث كانال و انحراف آب، و زهكشي و توسعه كـشاورزي                  

ز بـين   در قسمتهاي باالدست هورها صورت گرفته است كه موجب خشكيدن بخشهاي عظيمي از هورها و ا               
در اين مقاله، روند تغييرات كمي و كيفـي هورهـا و بـه طـور مـشخص                . رفتن اين اكوسيستم آبي شده است     

  .هورالعظيم بر اثر اقدامات در باالدست حوزه بررسي شده است
  

  ، تصاوير ماهواره ايبين النهرين، هورالعظيم، اكوسيستم : كلمات كليدي
  

  مقدمه 
 آبرفتي كم شيب بـا زهكـشي طبيعـي ضـعيف مـي باشـد كـه                 ي دشت ،كوسيستم آبي خاورميانه است   بين النهرين كه شامل بزرگترين ا     

اين منطقـه داراي آب و هـواي خـشك بـا     .  قرار گرفته استE ′30 °48-′25 °45 و N ′45 °32-′55 °29درجنوب عراق در 
  . ميليمتر است3400 ميليمتر و پتانسيل تبخير 100-150بارش ساالنه 



 

 

سال قبل از ميالد مسيح بوده است، منزلگاهي مطمئن بـراي حيـات وحـش و                 5000-6000د تمدن سومريان در     اين منطقه كه مه   
 بـه  Ecoregions تايي منـاطق     200 ليست   در WWFل از طرف سازمان جهاني      يگونه هاي پرندگان آبي و شيالت است و به همين دل          
  .] 1 [منظور حفاظت ضروري در جهان قرار گرفته است

 النهرين از يك سري هورها و درياچه هاي متصل به هـم تـشكيل يافتـه اسـت كـه در زمانهـاي سـيالبي ايـن هورهـا و                        منطقه بين 
اين منطقه پنج هزار سال است كـه زيـستگاه جوامـع بـشري              . درياچه ها با هم يكي شده و ناحيه وسيعي از منطقه را آب فرا مي گيرد               

شـاهد نـابودي تقريبـاً كامـل        رژيم اخير عـراق      طول حكومت    در) اي جنوب عراق  اعراب ساكن نيزاره  (هورنشينان عراق   . استبوده  
 كـه   1991جنـوب عـراق در سـال        سـاكنان   به دنبال جنگ خليج فارس و شورش گسترده          .ندگي چندهزار ساله خود بوده اند     شيوه ز 

ير منـاطق از جملـه     و بـه سـا      بسياري از هورنشينان سرزمين خود در جنوب عراق را رهـا كردنـد             توسط حكومت عراق سركوب شد،    
عراق براي خـشكاندن مردابهـا، زيـستگاه هورنـشينان را كـه زمـاني يكـي از                  حكومت  از سوي ديگر، تالش گسترده       .ايران گريختند 

  .آبگيرهاي مهم جهان بود به شوره زاري بي حاصل بدل كرده است
زار كيلومتر مربع مردابهايي را كه ناشـي از اقـدامات           برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد، نابودي حدود نود درصد از بيست ه            

  .] 2 [ خوانده است"يكي از بزرگترين فاجعه هاي زيست محيطي جهان"عراق و سدسازي در مسير آب مردابهاست، حكومت 
ان در  ايـن ميـز   كه  منطقه زندگي مي كردند     اين  هزار هورنشين در     400برآورد مي شود كه در سالهاي دهه پنجاه ميالدي حدود           

  .كاهش يافتهزار نفر  20كمتر از و در سالهاي آخر حكومت گذشته عراق به  هزار نفر 250 به 1991سال 
 در فعاليتهاكه هدف ازداشت آن زمان، دولت عراق اعالم   در .شد، عمليات تخليه كامل آب هورها آغاز      1993و  1992درسالهاي  

بـراي  براي بهبود وضعيت معيشتي هورنشينان، تدابيري شد كه ست و ادعا   ياي زمينهاي كشاورزي ا   هورها، اجراي طرحهاي فني و اح     
 به اين نتيجه رسيد     1995ويژه سازمان ملل متحد در عراق در سال          اما ماكس وان دراشتوئل، گزارشگر     .جابجايي آنان انديشيده است   

  .]3[است يافته ويراني گسترده و ستم برمردم از "شواهد غيرقابل انكاري"و كشاورزي زمينهاي  از احياي"بسيار ناچيزيشواهد"كه 
پوشـش گيـاهي    به بررسي تغييـرات       ، 2000 و   1985،  1977 سالهاي   براي Landsatتصاوير ماهواره اي    با استفاده از    مقاله  در اين   

   .و اثرات ناشي از اين تخريب زيست محيطي پرداخته خواهد شددر منطقه 
  

  توصيف منطقه مطالعاتي
 گفته مي شود، منطقه اي است كـه در آن، شـاخه هـايي از دو                 "هور"جنوب عراق كه در اصطالح محلي به آنها         آبگيرهاي   هورها

  .  به درياچه ها و مردابهاي كوچك و بزرگ مي ريزد ورود بزرگ دجله و فرات جدا شده
 85حـدود   دجلـه و    رود   درصـد آب     50حـدود   بين النهرين با دو رودخانه مهم دجله و فرات، دشت آبرفتي پهناوري اسـت كـه                 

رژيم ايـن دو رودخانـه فـصلي بـوده و           . دشوارتفاعات تركيه سرچشمه مي گيرند به اين منطقه وارد مي           از  فرات كه   درصد آب رود    
ايـن دو رودخانـه در طـي    حـداكثر آورد  . مـي باشـد  بيشتر تحت تأثير بارانهاي زمستانه و ذوب بـرف در ارتفاعـات باالدسـت حـوزه      

  . مي در جنوب عراق رخ ميدهدهاي آوريل و هام
 از يك سري هورها و درياچه هاي متصل به هـم تـشكيل يافتـه اسـت كـه در زمانهـاي سـيالبي ايـن هورهـا و                    منطقه بين النهرين  

: را بـه سـه ناحيـه اصـلي    محدوده هورها بطور كلي مي توان     . گيرد مي درياچه ها با هم يكي شده و ناحيه وسيعي از منطقه را آب فرا             
 كه در اثـر اجـراي پـروژه هـاي انجـام گرفتـه در منطقـه ايـن هورهـا،                       هورالهويزه تقسيم كرد   -3و  زي     هور مرك  -2 ،رالحمار هو -1

  .)1شكل(صورت گرفته استدر وسعت آنها تغييرات اساسي 



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ) ميالدي1976 ( در بين النهرين هورالهويزه و هور مركزي،سه ناحيه هورالحمارموقعيت  -1شكل 
  

البصره شهر  و در شرق تا نزديكي هاي     ناصريهالشهر  كه در جنوب فرات قرار گرفته است، در غرب تا نزديكي هاي             هور الحمار   
كـه بزرگتـرين    هـور   ايـن   .  در جنوب با يك كمربند شني ساحلي مرزبندي شـده اسـت            هورالحمار .در شط العرب كشيده شده است     
مي باشد كه در مواقع سـيالبي و بـا درنظـر    كيلومتر مربع   2800دائمي با مساحتي حدود      ناحيه آبي    ،منطقه آبي در جنوب فرات است     

و در كيلـومتر   120داراي طـولي برابـر بـا    هـور  درياچه دائمي اين  .  دارد كيلومتر مربع  4500گرفتن سيالبهاي فصلي، مساحتي بالغ بر       
ري با خليج فـارس،     است و بدليل همجوا    Eutrophicعمق و   اين درياچه كم    . استكيلومتر    25 داراي عرضي حدود     پهن ترين نقطه  

از الحمـار   هور .متغيـر اسـت   متـر    3تـا   متـر    8/1درياچه از خشك ترين تا پرآب تـرين حالـت از            اين   عمق   . مي باشد  حاوي آبي شور  
به شط العرب زهكشي  يتآب زيرزميني تغذيه مي شود و در نهانيز از رودخانه فرات در شمال و در نسبتي كمتر از رودخانه دجله و     

  .مي شود
 رودخانـه دجلـه در   ؛قـرار گرفتـه اسـت   دجله و فـرات  در قلب بين النهرين و در باالي محل تقاطع دو رودخانه مهم     هور مركزي   

ت صـالح و قرنـه مـشخص    الناصـريه، قـ  شـهرهاي  بصورت يك مثلث در بين  اين ناحيه تقريباً .شرق و فرات در جنوب آن قرار دارد 
دارد كـه  كيلـومتر مربـع      3000مساحتي در حدود    مركزي  هور   .شود   از شاخه هاي دجله تأمين مي      مركزيهور  ن ورودي    جريا .است

 سطح  كه آبي باز است     زهاين هور نيز شامل چندين حو     . افزايش مي يابد  كيلومتر مربع    4000در مواقع سيالبي مساحت آن به بيش از         
از درياچه هاي دائمي واقـع در ايـن   ) Hawr Umm albini(البيني   هور امو) Alzikri (الذكري .ن با ني هاي بلند پوشيده شده استآ

ي ايـن هـور همچنـين اقامتگـاه    .  در قسمت شمالي آنها، زمينهاي كشت بـرنج قـرار دارد     .دارندمتر   3هور هستند كه عمقي در حدود       
  .از پرندگان آبي است يزمستاني براي گونه هاي

 در شرق رودخانه دجله و ، از شرق به غرب گسترش داردكيلومتر 30از شمال به جنوب و كيلومتر   80كه در حدود    هور الهويزه   
اين هور از دو شـاخه اصـلي رود دجلـه در            . ناحيه ايراني آن معروف به هورالعظيم است      . در دو كشور ايران و عراق قرار گرفته است        



 

 

و از رودخانه كرخه در شرق تغذيه مي شـود كـه البتـه در    ) Al Musharah(و المشرح )Al Kahla(نزديكي االماره به نامهاي الكهال 
  .مواقع سيالبي رودخانه دجله بطور مستقيم در اين هور جاري مي شود

 5000 كه در مواقع سـيالبي، مـساحتي بـالغ بـر             مربع است  كيلومتر 3000در شرايط عادي داراي مساحتي در حدود        الهويزه  هور  
. دارند ديـده ميـشود  متر  6در قسمتهاي شمالي اين هور، درياچه هاي دائمي بزرگي كه عمقي بالغ بر .  شودرا شامل مي  مربع   كيلومتر

  .مي ريزداروندرود به ) Al Swaib(از طريق رودخانه الشعيب ) Al Qurnahvia(قرنه ال كيلومتري 15آب اين هور در نهايت در 
  
  هور ها يزهكشطرح  

جنـوب بغـداد و انتقـال آن بـه شـط      منطقه آبياري اراضي زهكشي جهت  Drain Main Outfall( MOD( اصلي زهكشطرحي بنام 
 صـدام  يـا با رودخانـه هـاي سـوم     كامل نشد و در چند مرحله       1992اين پروژه تا سال     . به اجرا در آمد   بصره و از آنجا تا خليج فارس        

 هـاي آبيـاري و زهكـشي بـه          دريج از ساخت شبكه   به ت ميالدي   80 و   70هاي   در دهه    (MOD)زهكش اصلي   ساخت  . ادامه داده شد  
، يك طرح عظـيم مهندسـي آب بـراي زهكـشي هورهـا      1991بعد از جنگ خليج فارس در فوريه . هورها پيش رفتزهكشي  سمت  

 كيلـومتري  20كـه از  كيلـومتر   565 را بـا طـولي در حـدود    سوم ةرودخاناستفاده از، 1992 عراق در دسامبر كه صورتيه  بشروع شد   
 شرقي بغداد از محموديه به منظور جمع آوري جريانهاي برگشتي از زمينهاي آبياري در مركز دشت بـين النهـرين بـود رسـماً           جنوب

  .آغاز كرد
احـداث گرديدنـد در     اصالح شـوري خـاك منطقـه        سدسازي و انحراف آب فرات به كانالهاي زهكشي كه در ابتدا به منظور              

وه بر آن، ساختن اين كانالهاي زهكشي مصادف با ساختن سد آتاتورك تركيه گرديـد            عال. دشالحمار  هورادامه باعث خشك شدن     
همچنين در هورالحمار، با منحرف كردن جريانهاي آب به سـمت خلـيج فـارس         . سبب كاهش جريان فرات شده بود     هردو واقعه   كه  

 در كـاهش  ي ديگـر  نيز عامـل ,Abu Dibbis,Tharthar Al Sulaybiatهاي ت به سمت گوديراانحراف جريان ف .كار ادامه داده شد
  .دجريان فرات بو

هورهاي الهـويزه  ورودي به تنظيم و تغيير جهت دادن آبهاي  ،دجله جنوبي كنترل آب براي   در راستاي طرح زهكشي هورها و     
 جهـت دادن     جريان شاخه هاي پاييني دجله و      كنترل از طريق    در اين جهت زهكشي هورهاي مركزي و الهويزه       .  شد دنبالو مركزي   

و ايـن كـار بـا     بـاقي مانـد   ناتمـام   البته اين عمليات در طول جنگ ايران و عـراق           . گرفتانجام  به خليج فارس    اروند رود   آن از طريق    
 23 مـاه تكميـل گرديـد ودر    6 ايـن كانـال در مـدت    . خوانده مي شـود ادامـه داده شـد   Mother of Battles Riverطرحي ديگر كه 

  .اح شد رسماً افتت1994آوريل 
 ي در نهايت به قسمت جنوب شرق      كهاست  ساخته شده    متر   65-92و عرضي برابر با     كيلومتر   108 حدود   در طولي   بااين كانال   

 اين كانال . را رسماً بهره برداري كردFidelity to the leader با نام ي، كانالي ديگر1997عراق در دسامبر . درياچه الحمار مي ريزد
 به جنوب شهر البصره انتقال مي دهد و آب باقيمانده در نهايت به قـسمت                MOD را از    آب كيلومتر است كه     19ا  داراي طولي برابر ب   

  .جنوب شرقي الحمار مي ريزد
، هور مركزي بطور جزئي خشك شد و مرزهـاي          تحميليدر نتيجه ساخت گذرگاهها در زمان جنگ        ميالدي   1990در حدود   

طـور همزمـان آغـاز شـد        ه  هاي زيادي براي زهكشي هور مركزي ب      طرح  ،  1992در سال   . هورالهويزه نيز در طول جنگ از بين رفت       
 دجلـه بـه      اين طرحها ابتدا با سازه هايي مانند آب بندها و دريچه هاي كشويي به منظور مديريت آبهاي جريان يافتـه از انـشعابات                       كه
 كيلومتر به منظـور جلـوگيري از سرريزشـدن انـشعابات اصـلي دجلـه         6-18خاكريزهايي به طول    سرانجام  و   ها احداث گرديدند  هور

  .ساخته شدند



 

 

 بـه   هـا و بنـدها    احداث كانال  هكاهش آب عراق ب    به منظور    كه   ،افزايش سطح داشته  هور الهويزه   ، درياچه دائمي    1993در سال   
ايـن   بـه    . سريع هورالهـويزه شـد     اندنخشكباعث  اين امر    1994 درسال   سرانجامو  مبادرت ورزيد    زهكشي هورها    موازات دجله براي  

اين عمليات باعث خشك شدن ساحل شـمال غربـي كـه            كه   انشعاب رودخانه دجله خاكريزهايي نيز ساخته شدند         وددر مسير منظور  
 بـا   بـه غـرب   و شـرق  هاي شمال به جنـوب     اي زهكشي متعددي در جهت     كاناله ،عالوه براينها .  برنج بود گرديد   سنتيمنطقه پرورش   

در نهايت به سمت جنوب بوده و       آب در اين زهكشها     در هور ساخته شدند كه جريان       كيلومتر   30  متر و طول   500عرضي در حدود    
  .بطور سريع زهكشي يا تبخير شونددر هورها اين باعث شد كه آبهاي باقيمانده 

  
   و سدسازي طرحهاي زهكشياثرات

كـه سـرعت و مقيـاس تغييـرات پوشـش            طـوري ه   ب ،ر هورهاي بين النهرين ويرانگر بوده است      ب سدسازي و طرحهاي زهكشي      اتاثر
در زماني كمتر از يـك دهـه، يكـي    .  آرال دانستچهن و خشك شدن درياوآمازتخريب حوزه را مي توان قابل قياس با نرخ     گياهي  

  . جهان از بين رفته استهاياكوسيستمترين فرده منحصر باز بزرگترين و 
بـا   .را دسـتخوش تغييـر كـرده اسـت        هورهـا   به درون   سيالبي  جريانهاي  ورود  باالدست،  هاي  رودخانه  ساخت سد در    پروژه هاي   

 بر هورهـا گذاشـته  خود را اثر پيدا كرده و توجهي  ورود سيالبها به اين منطقه كاهش قابل     ،احداث و آبگيري اين سدها در باالدست      
  . مقايسه شده است1998-1974 و 1973-1938، ميانگين دبي ماهانه در دو دوره 2در شكل . شده است

  

  
  

  روي رودخانه فراترقبل و بعد از ساخت تاسيسات آبي بميانگين ماهانه  مقايسه -2شكل 
  

، تغييـرات سـطح   2جـدول  .  مقايسه شده اسـت 2000 با سال 1976-1973، مساحت هورهاي بين النهرين در سالهاي       1در جدول   
 2000 تا 1976، تغييرات مساحت هورها بين سال 3در شكل .  نشان مي دهد2000 و 1985، 1977هورها را در سال مقطع زماني سال  

  .رسم شده است

1938-1973 
1974-1998



 

 

 توان  ميبين النهرين در چند دهه اخير       هورهاي واقع در     را در    ي، تغييرات اساسي و آشكار    3شكل   و   2 و   1جدولهاي  به  توجه  ا  ب
رخ داده اسـت و     هورهـا   ي در   مـ  تغييرات نسبتاً ك   ،1977-1985كه در طول سالهاي      نشان مي دهند     3 و شكل    2جدول  البته  . دريافت

  . رخ داده است2000 تا 1985بيشترين تغييرات از سال 
  

  )كيلومتر مربع  (2000تا  1973-76تغييرات مساحت هورها ي بين النهرين درسالهاي  -1جدول 
  

  

  
  )كيلومترمربع ( ميالدي2000و1985، 1977سالهاي رها در تغييرات سطح كل هو -2جدول 

  1977  1985  2000  
  172  3041  3565  سطح كل هورالحمار

  148  3447  3411  سطح كل هور مركزي
  1146  3262  3193  سطح كل هور الهويزه

  1115  8087  6805  سطح كل هورها
  1406  753  952  بخش فصلي و كشاورزي هورها

  351  1663  3364  سطح آبهاي آزاد
  1466  9750  10169  سطح كل دائمي هورها

  
  

  سال  هورها
1973-1976  

  سال
2000  

باقيمانده درصد 
  مساحت هورها

        هور مركزي
  4/2  8/69  2853  هورهاي دائمي

  1/5  7/5  112  درياچه هاي دائمي
  4/14  5/22  156  درياچه هاي كم عمق فصلي

  1/3  98  3121  كل
        هورالهويزه
  8/30  4/837  2715  هورهاي دائمي

  4/69  4/129  186  درياچه هاي دائمي
  3/33  1/58  175  درياچه هاي كم عمق فصلي

  3/33  1025  3076  كل
        هور الحمار
  7/1  9/27  1675  هورهاي دائمي

  5/24  7/88  362  درياچه هاي دائمي
  3/8  2/57  692  درياچه هاي كم عمق فصلي

  4/6  9/173  2729  كل
  5/14  9/1296  8926  مساحت كل هورها



 

 

  

  
  
  
  

  
  
  

   ميالدي2000 تا 1976تغييرات سطح هورها بين سالهاي  ـ 3شكل 
  

تنها قطعـات كـوچكي بـاقي مانـده         بين النهرين   بيانگر اين است كه از هورهاي پهناور        گذشته و حال،    ماهواره اي   مقايسه تصاوير   
مـشاهده  ). 4شـكل  ( بـاقي مانـده اسـت   1976آنها در سال وسعت  از  درصد14 الحمار تنها از هورهاي مركزي و   عنوان مثال   ه  ب .است

 نشان مي دهد كـه هورهـاي مركـزي و الحمـار در حـال حاضـر                  ،)5شكل  (ستشده ا برداشت   2000، كه در مارچ     7تصوير لندست   
. آنها باقي مانده است   در سطح    نمك   زمينهاي خشكي هستند و درياچه هاي دائمي هورهاي مركزي خشك شده اند و تنها قشري از               

بطور كامل زهكـشي شـده و       نيز   هفرات بود رودخانه  كه بزرگترين درياچه در پايين      كيلومتر   120درياچه مركزي هورالحمار با طول      
  .عبارتي ديگر از آن تنها رسوباتي باقي مانده استه  ب؛مابقي آن نيز تبخير شده است

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )پائين( ميالدي2000و ) باال(1973-1976درطي سال هاي ح هورها در بخش جنوب شرقي عراق و مرز ايران  تغيير سط-4شكل 
  



 

 

  
  

   ميالدي2000منطقه در سال از  Landsatماهواره اي  ـ تصوير 5شكل 
  

  نتايج و بحث 
تغييـرات   .منطقـه مـي كنـد     در  يرات   ما را قادر به كمي سازي تغي       2000و   1994،  1985،  1977مقايسه تصاوير ماهواره اي در سالهاي       

  :استخالصه در ذيل آورده شده كلي در هورها بصورت 
 داراي سرعت خشك شدگي بسيار بااليي بوده است اما از بين رفـتن اكوسيـستم                1985-1992اين هور در بين سالهاي       - هورالحمار

 آغاز به كار كرد شدت گرفت و بيـشترين تغييـر            1992 كه بطور رسمي در سال       MODوم يا پروژه    سآن، همزمان با تكميل رودخانه      
ضـمناً ايـن    .  بـاقي مانـده اسـت      2000 از مساحت اوليه اين هور در سال          درصد 6عبارتي تنها   ه  ب.  رخ داد  1992-1994در بين سالهاي    

  .اشندنواحي باقيمانده، نماينده بخش حقيقي از سيستم حوزه قبلي نيستند و بيشتر شامل نواحي اطراف كانالها مي ب
 بيـشتر بـوده اسـت و        92-94بوده با اين تفاوت كه شدت تغيير در سالهاي          الحمار  خشك شدن اين هور نيز مانند هور         - هور مركزي 

 در ،شامل يك سـد و آب بنـد اسـت   كه  اين پروژه . بيشترين تأثير را بر روي اين هور داشته استMother of Battles Riverپروژه 
اين انحراف . پيوندد فرات مي ه بAl qurnahبه شط المامنياه منحرف شده و در كيلومتر  2و عرض لومتر كي 48 با طول 1993آوريل 

يـا   درصد   3تنها  .  بي تأثير نبوده است    1993-94 سالهاي   كه همراه با اصالح زهكشي در طول فرات بوده است در خشكي سريع            آب  
  . باقيمانده است2000اين هور در سال كيلومتر مربع  3121از كيلومتر مربع  98

 درصد يا يك سوم سطح اوليـه        33برخالف هورهاي الحمار و مركزي، نرخ از بين رفتن اين هور كمتر بوده و حدود                 - هور الهويزه 
دارد به نام هورالعظيم شناخته مي شود كه قبالً سطحي در حدود            قسمتي ازاين هوركه درايران قرار    .  باقي مانده است   2000ل  ساآن در 

البته خود  . ده است رسي درصد 29عراق، اين نسبت به      كارهاي شديد زهكشي در    نتيجه اما در  ،شد را شامل مي  ها  كل هور ازصد   در 21
  .خطوط ساحلي آن نيز در حال عقب نشيني است تبديل شده و1973هورالعظيم نيزتبديل به مساحتي كمتر ازنصف سطح آن درسال 

بـه خلـيج   اسـت كـه    دجله و فرات كه بزرگترين سيستم رودخانه اي  ايهودخانه  رتغيير كيفيت و توزيع جريان      و  كاهش جريان   
كـاهش نقـش     بـا .  بلكه بر اكوسيستم دريايي در شمال غربي خليج نيز اثر گذاشـته اسـت              هورهاتنها بر اكوسيستم    ه  نمي ريزد،   فارس  

 ، Khawral-zubiarشي كـشاورزي آلـوده بـه    زهكـ بطور مستقيم آبهاي حاوي  وم  سرودخانه  مستقيم  و با جريان يافتن     هورها  فيلتري  
و كـاهش   ) ايـن جزيـره در مـرز عـراق و كويـت قـرار دارد              ( شده   Warbahدرياچه در اطراف جزيره     اين  شوري آب   افزايش  باعث  

  .]4[كيفيت آن باعث وارد شدن اثرات مضر بر منابع ماهي منطقه گشته است



 

 

 مي گرفتند و با كشت برنج و خرما، پرورش گاو، مـاهيگيري و سـاخت                ، شيوه سنتي زندگي خود را پي      1991هورنشينان تا سال    
 عربهـاي سـاكن     ،وع به خشك شدن سـريع كردنـد       ركه هورها ش  ميالدي   90در اوايل دهه    . قايق و خانه با ني، روزگار مي گذراندند       

يه هاي اصـلي درگيـري در جنـوب          تبديل به يكي از ناح     1991-1993آنها در سالهاي      مناطق مسكوني   مجبور به فرار شدند و       هورها
  . نيز با مواد شيميايي مسموم شدندهورها و آبهاي آنهامستقر در عراق گشت و بسياري از روستاهاي 

. جايي يا از بين رفـتن حـدود نـيم ميليـون جمعيـت بـومي هورهـا سـت            ه   اما شواهد بيانگر جاب    ،اگرچه آمار دقيق در دست نيست     
دي آنها با از بين رفتن هورها از بين رفت، و اين طرحهاي زهكشي، اجتماع بـشري و روشـهاي            جمعيتي كه زندگي اجتماعي و اقتصا     

  . ساله را از بين برد5000جاري يك زندگي 
تبديل مسئله منطقه اي و بين المللي به يك آن داشته است و تنوع زيستي از بين رفتن هورها، اثر فاجعه آميزي بر حيات وحش و         

، باعـث انقـراض جـانوران ايـن منطقـه از جملـه       اين هورهاسان حيات وحش بر اين عقيده اند كه از بين رفتن   زيرا كارشنا . استشده  
  .شده استسمورآبي، موش صحرايي و ساير موجودات بومي اين حوزه 

 شـود    مشاهده مي  كنون نيل است و ا    - خزر - براي پرندگان مهاجر در مسير هوايي سيبري غربي        زمستانياين منطقه يك توقفگاه     
ارونـد   . از جمله پليكانهاي سفيد شـرقي يـا مرغـابي هورهـا         ؛كه بسياري از گونه هاي ساكن در اين منطقه در حال از بين رفتن هستند              

 بين خلـيج  Penaied مهاجرت فصلي ميگوهاي ،مثالراي ب. عنوان كانالي براي مهاجرت گونه هاي آبي مختلف عمل مي كند     ه  برود  
 از ميگوهـاي كويـت از هورهـا     درصد40ا در جريان است و تخمين زده مي شود كه منشأ اصلي حدود          هوره مناطق جنوبي فارس و   

  . بر اقتصاد و ماهيگيري ساحلي قسمت شمالي خليج فارس داشته استيست و خشك شدن هورها، تأثير مهم
  

  تغييرات اقليمي منطقه
 در ايـن ناحيـه      . بين رفتن نقش تعادلي حـوزه هـا شـده اسـت            از حوزه و درياچه ها، سبب از      كيلومترمربع   9000خشك شدن بيش از     

نيـز بـا نـرخ ثـابتي افـزايش          در ايـن منطقـه      دما  .  تبخير و تعرق كاهش سريع داشته و توزيع بارش نيز تغيير يافته است              و نسبت رطوبت 
  ].5[گرم و طوالني مشهودتر بوده استداشته كه اين مسئله در طول تابستانهاي 

 ديگر مانعي براي شكـسته      كه، صورتيه   شده ب  هاازبين رفتن پوشش ني   باعث  C40°دماهاي باالي بااي خشك   بادهطوفانهاي شن و  
  .مرزهاي عراق ميوزند وخاك خشك هورها همراه شده وتاهزارها كيلومتر فراتر ازقشرهاي نمكنداشته واين بادها باوجود بادشدن 
  

  تشكر و قدرداني
  .كر و قدرداني مي گرددبدين وسيله از زحمات معاونت پژوهشي تش
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