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المستخلص
إن الهدف من هذه الدراسة دراسة السبل الكفٌلة إلنعاش االهوار ،وبٌان التأثٌرات
البٌئٌة الناجمة عن تجفٌف االهوار وتأثٌرها على الواقع االجتماعً واالقتصادي لبٌئة
ا الهوار ومن ثم التوصل إلى المشكالت االجتماعٌة والمادٌة فً منطقة االهوار ،باالعتماد
على الدراسات المٌدانٌة والموثقة لدى دوائر الدولة المتخصصة وإجراء عملٌة تحلٌل
معلوماتً لهذه الدراسات.
أوضحت نتائج الدراسة ان هنالك وفً الوقت الحاضر ( )762قرٌة من سكان
االهوار الذٌن ٌسكون بصورة فعلٌة داخل االهوار أو بصورة محاذٌة وضمن مساحات
االهوار الكلٌة التً تتكون على شكل مثلث رأسه فً محافظة البصرة وقاعدته فً محافظة
الناصرٌة والعمارة وتنتشر على أضالعه القصبات والمدن والوحدات اإلدارٌة التابعة لهذه
القرى .حٌث بلغ تعداد السكان الكلً لهذه المناطق ( )737746نسمة.
إن الهجرة المتكررة وعدم االستقرار الدائمً أثرت فً الحٌاة االجتماعٌة لسكان
االهوار والمجتمعات التً هاجروا إلٌها مما احدث العدٌد من المشكالت االجتماعٌة التً
الزال هؤالء السكان ٌعانون منها مثل ارتفاع نسب األمٌة ،وطهور حاالت البؤس
االجتماعً نتٌجة لتردي نوعٌة المنازل وعدم توفر الخدمات األساسٌة ،والعٌش فً
أوضاع اجتماعٌة وثقافٌة بائسة تنذر بالخطر وتستوجب التدخل السرٌع من قبل الجهات
المختصة ألنقاض هذه االهوار وسكانها.

Abstract
The objective of this research is to study the methods to revive marches
and to explain the environmental affections resulted from dry the marches and
the influence on social and economic situation to mashes environment
depending on field study that are documented in specialized state offices and
make data analyses for these studies.
The study results illustrate that there are 267 villages of marshes residents
who live actually in marshes area or near by in the whole marshes area which
appear as a triangle its head in Basrah and base in Nassiryah and Ammara. The
cities and towns are distributed around this triangle. The population of this area
is 242236
The frequent immigration and non settlement influences social lite of
marshes population and the societies they immigrate to. That led several social
problems which all those population suffered from such as increasing illiteracy,
poverty and unavailabity of fundamental services and living in miserable social
and cultural situation It is risky situation and required quick intervene by
authorities to save the marshes and their population.

