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 العالقة بني النمو السكاني والعمراني

 الزور وتطور خدمات املياه يف حمافظة دير
 ()فادي وليد سليمان 

َوَجَعْلَنا ِمَن : )احلياة ابملاء كما يف قوله تعاىل يعد املاء من النعم اليت من هللا هبا على بين البشر فقد ارتبطت

 .(اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي ٍ 

ومتطورة إلدارة املياه وتنميتها بشكل يؤدي  روري اعتماد أساليب واسرتاتيجيات عديدةإذ ال بد بل من الض

الزور وبني توفر  دير كافؤ بني النمو السكاين والعمراين املتزايد يف حمافظةلتوا نالتواز  إىل أجياد حالة من

 لي واإلقليمي يف للتفاقم مشكلة ندرة املياه على الصعيد احمل خدمات املياه فيها، وذلك من أجل تفادي

رة املوارد املائية املتاحة يف هذه داخالل إ وذلك من ،اليت تشهدها منطقتنا فلروف تواتر سنوات اجلفا

القطاعات  واعتماد آلية توزيع متوازنة للموارد املائية بشكل متوازن وكفؤ بني افظة بشكل متكاملاحمل

يشهدها عاملنا اليوم وقد تربز مشكلة توفر املعلومات  اليتاملختلفة يف احملافظة ملواجهة مشكلة ندرة املياه 

 .ادن توفرت فهي حمدودة جوإحسن يف فعالية استخدام املياه الت بشأن مقدار

 (.8112-0791) ياملمتدة بنب عام ل الفرتةاللزور خاتطور قطاع املياه يف حمافظة دير -أ

يعود إىل موقعها االسرتاتيجي القريب من هنر  ائية وهذاتعد حمافظة دير الزور من احملافظات الغنية ابلثروة امل

( %6.4حنو ) حصة احملافظة من املياه املنتجة املعدة لالستهالك على مستوى القطر الفرات حيث بلغت

مث إىل  ،0776( يف عام %2.9لتصل إىل ) ،0720 ( يف عام%2.8مث زادت إىل ) ،0791يف عام 

 (.0) (، جدول رقم%9.8حنو ) 8112م يف عا لغ، لتب8116عام  ( يف4.6%)

                                                           

()  مشق.دجامعة -فيا اسم اجلغر ق يفابحث 
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 العالقة بني النمو السكاني والعمراني

 الزور وتطور خدمات املياه يف حمافظة دير
 ()فادي وليد سليمان 

َوَجَعْلَنا ِمَن : )احلياة ابملاء كما يف قوله تعاىل يعد املاء من النعم اليت من هللا هبا على بين البشر فقد ارتبطت

 .(اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي ٍ 

ومتطورة إلدارة املياه وتنميتها بشكل يؤدي  روري اعتماد أساليب واسرتاتيجيات عديدةإذ ال بد بل من الض

الزور وبني توفر  دير كافؤ بني النمو السكاين والعمراين املتزايد يف حمافظةلتوا نالتواز  إىل أجياد حالة من

 لي واإلقليمي يف للتفاقم مشكلة ندرة املياه على الصعيد احمل خدمات املياه فيها، وذلك من أجل تفادي

رة املوارد املائية املتاحة يف هذه داخالل إ وذلك من ،اليت تشهدها منطقتنا فلروف تواتر سنوات اجلفا

القطاعات  واعتماد آلية توزيع متوازنة للموارد املائية بشكل متوازن وكفؤ بني افظة بشكل متكاملاحمل

يشهدها عاملنا اليوم وقد تربز مشكلة توفر املعلومات  اليتاملختلفة يف احملافظة ملواجهة مشكلة ندرة املياه 

 .ادن توفرت فهي حمدودة جوإحسن يف فعالية استخدام املياه الت بشأن مقدار

 (.8112-0791) ياملمتدة بنب عام ل الفرتةاللزور خاتطور قطاع املياه يف حمافظة دير -أ

يعود إىل موقعها االسرتاتيجي القريب من هنر  ائية وهذاتعد حمافظة دير الزور من احملافظات الغنية ابلثروة امل

( %6.4حنو ) حصة احملافظة من املياه املنتجة املعدة لالستهالك على مستوى القطر الفرات حيث بلغت

مث إىل  ،0776( يف عام %2.9لتصل إىل ) ،0720 ( يف عام%2.8مث زادت إىل ) ،0791يف عام 

 (.0) (، جدول رقم%9.8حنو ) 8112م يف عا لغ، لتب8116عام  ( يف4.6%)

                                                           

()  مشق.دجامعة -فيا اسم اجلغر ق يفابحث 
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مث تطورت هذه  ،(3م  7480) حنو ،0791كما بلغت كمية املياه الصافية املنتجة يف احملافظة يف عام 

(، لتصل هذه الكمية يف %72) بزايدة بلغت حنو ،(3م  02940) حنو 0720 الكمية لتبلغ يف عام

 ،8116هذه الكمية يف عام  مث لتتطور ،(%99مبعدل زايدة بلغ حنو) ،(3م  33026إىل ) 0776 عام

 لتصل كمية املياه الصافية املنتجة يف ،(%44بزايدة بلغت حنو ) ،(3م  26230لتبلغ الكمية حنو )

 .(0) جدول رقم ،() (%33) وحن مبعدل زايدة بلغ ،(3م  98211إىل ) 8112احملافظة يف عام 

من حمطات تصفية املياه املنتشرة يف كافة إرجاء  ن جمموعةود حمافظة دير الزور حماجتها من مياه الشرب متتز 

 ،حمطتني 0791 عددها ابالزدايد عام بعد عام حيث بلغ عدد هذه احملطات يف عام احملافظة واآلخذ

، 0776( حمطة يف عام 89ليصل عددها إىل ) ،حمطات إىل حنو سبع 0720لريتفع هذا العدد يف عام 

، 8112حمطة يف عام ( 79مث ليزداد إىل ) ،8116 ( حمطة يف عام42هذه احملطات إىل ) ليتطور عدد

 ثورة حقيقية لتحسني واقع خدمات املياه ،8111ابتداء من عام  حيث شهدت احملافظة ،(0جدول رقم )

شهدهتا احملافظة حيث أصبحت احملافظة  ملواكبة الزايدة الكبرية يف معدالت النمو السكاين والعمراين اليت

 لتصفية املياه يف كل سنة بعد ذلك التاريخ. مثان حمطات إجنازتشهد 

ة وريف حيث بلغت نأرجاء احملافظة كافة مدي تغذي احملافظة جمموعة من شبكات توزيع املياه واليت تربط

الشكل التايل  كم(، موزعة بني املدينة والريف على  497حنو ) 0791يف عام  هذه الشبكات أطوال

لتصل إىل حنو  0720أطوال هذه الشبكات يف عام  لتتطور ،كم يف الريف(  314كم يف املدينة و  393)

مث لتبلغ أطواهلا يف  ،الريف( كم يف  444كم يف املدينة و   642تتوزع على الشكل التايل ) ،كم( 0030)

 كم يف8103كم يف املدينة و  222موزعة بني املدينة والريف ) ،كم(  8422) إىل حنو 0776عام 

                                                           

() 0791املياه ابحملافظة لألعوام ) تخبدما ت إحصائية خاصةمؤسسة املياه مبحافظة دير الزور، قسم التخطيط ابملؤسسة، بياان -
0720-0706-8116-8112.) 
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ى الشكل كم( موزعة عل  2231حنو ) إىل 8116تطورها وتزداد أطواهلا لتبلغ يف عام ليستمر  ،الريف(

كم(   4711) إىل حنو 8112لتصل أطواهلا يف عام  ،كم يف الريف(  2831و ةنكم يف املدي  411التايل )

اخلاصة بتطور خدمات مياه الشرب يف حمافظة دير  يبني البياانت اإلحصائية (0)موزعة بني جدول رقم 

 زور خاللال

 .(8112-0791)الفرتة املمتدة بني عامي 

 (1جدول )

 املؤشر

 
 3ألف م 

 0791 0720 0776 8116 8112 

كمية املياه اخلامية املنتجة 

 (3)م 
01642 80962 34937 29311 94011 

كمية املياه الصافية 

 (3املنتجة )م 
7480 02940 33026 26230 98211 

تطور حصة احملافظة من 

شرب على مستوي مياه ال

 القطر

6.4% 2.8% 2.9% 4.6% 9.8% 

أطوال شبكات توزيع 

الشرب على مستوي مياه 
 كم  4711 كم  2231 كم  8422 كم  0030 كم  497
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 احملافظة

أطوال شبكات توزيع 

مياه الشرب على مستوي 

 املدينة

 كم  431 كم  411 كم  222 كم  642 كم  393

أطوال شبكات توزيع 

مياه الشرب على مستوي 

 الريف

 كم  4891 كم  2831 كم  8103 كم  444 كم  314

عدد حمطات تصفية مياه 

الشرب على مستوي 

 احملافظة

8 9 89 42 79 

عدد حمطات تصفية مياه 

الشرب على مستوي 

 مدينة دير الزور

8 3 2 2 01 

عدد حمطات تصفية مياه 

الشرب على مستوي 

 ريف احملافظة

1 6 07 23 20 

 تائج التعدادات السكانية األربعة.ن-حصاء زي لإلتب املركملكا-املصدر: 

 عة.ألربا اإلحصائيةللتعدادات  ناكاالحصاءات اخلاصة ابلسكن واملس جئنتا-حصاء تب املركزي لإلاملك-
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 ياهدمات املخباصة ية اخلئحصااإل اانتبيال–سة سقسم التخطيط ابملؤ -الزور ير حافظة دمباه يسسة املؤ م-

 .عةباألر  مافظة لألعواابحمل

ة يصفتات مبحط اصةاخل اإلحصائية اانتيالب-انةيل والصتشغيقسم ال-الزور  ريحافظة دمب هايسة املؤسم -

 األربعة. لألعوام حملافظةاب هايامل

 .ألوىلعة ابر ألا مدةعتماد على األعد مت حساهبا من قبل الباحث ابالفق الزايدةأما نسب -*

شكل  ،(0)كم يف الريف(، جدول رقم   4891و يف املدينة كم  431) ملدينة والريف على النحو التايلا

 (،64بياين رقم )

الزور  دير توزيع تلك الشبكة بني مدينة وزيع مياه الشرب يف احملافظة وآليةتخالل سردان لواقع شبكات  من

مياه الشرب  النصيب األكرب من التطور الذي ملسه واقع خطوط شبكات انقل نوريف احملافظة نالحظ أ

 ،ذلك يعود إىل حجم السكان املرتفع يف ريف احملافظة هذه احملافظة كان من نصيب ريف احملافظة ومرديف 

( %26إىل )،0791يف عام  (%61تطورت نسبة سكان الريف من إمجايل سكان احملافظة عن ) حيث

حملافظة ا املعدالت املرتفعة للنمو السكاين والعمراين الذي شهده ريف يضاف إىل ذلك ،8112يف عام 

للعمران(، مث تطورت هذه  %8.6و ،للسكان %3.0)حنو ،0791حيث بلغت هذه املعدالت يف عام 

انحية أخرى ميكن مرد  للعمران(، ومن %8.2و ،للسكان %3.2، إىل حنو )8112 املعدالت يف عام

 بتكوير واقع خدمات مياه الشرب يف احملافظة والسيما يف ريف هذا االهتمام املتزايد من قبل احلكومة

والعمراين املتزايد وواقع خدمات املياه  احملافظة اآلخذ ابلنمو هبدف تقليص الفجوة بني الواقع السكاين

 املهملة يف ريف احملافظة.

لفرتة ا اللزور خلا حمافظة دير لشرب يفاياه م وتطور خدمات والعمراين اينلسكاة بني النمو قالعال -ب

 (.8112 -0791) يعام املمتدة بني
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العقود الثالثة املاضية من القرن العشرين بواقع  الزور خالل متيز واقع خدمات مياه الشرب يف حمافظة دير

حدوث فجوة كبرية بني  ابلرغم من كل التحسينات اليت طرأت عليها األمر الذي أدى إىل بسيط ومتواضع

فرض  واليت يتطلب استمرار دوران عجلتها ،التنمية اخلاصة ابحملافظة طلبات عمليةواقع تلك اخلدمات ومت

العالقة بني تطور معدالت النمو على خصوصية  وللوقوف ،حتسينات كبرية على ذلك النوع من اخلدمات

مي خالل الفرتة املمتدة بني عا افظةوالعمراين وارتباطها مع تطور معدالت مياه الشرب يف احمل لسكاينا

 الشكل التايل: سنوجزها على ،(0792-8112)

-0791) ي عامنيب ل الفرتةالخ ورلز ا دير تطور عملية توسع خدمات مياه الشرب يف حمافظة -أ

8112). 

ور فقط الز على مدينة دير  0791عام  لقد اقتصرت خدمات مياه الشرب يف حمافظة دير الزور خالل

بدء نطاق  0720 ويف عام ،العمرانية والسكانية يف احملافظةمن املناطق  ،(%89) وكانت تغطي ما نسبته

يت )امليادين والبوكمال( ابإلضافة ناألخرى يف احملافظة كمدي هذه اخلدمات ابلتوسع لتشمل املدن الرئيسية

العمرانية والسكانية يف احملافظة حنو ق نسبة تغطية تلك اخلدمات للمناط مدينة دير الزور حيث بلغت إىل

حيث  تلك اخلدمات لتشمل عدد من املدن ومراكز النواحي والبلدايت ليستمر نطاق توسع ،(41%)

حقيقية  ثورةمث يشهد هذا النوع من اخلدمات  ،(%96) سبة تغطية تلك اخلدمات يف عام حنوبلغت ن

املناطق العمرانية والسكنية يف  لتشمل أغلب ،(%74حنو ) 8116طيتها يف عام غبلغت نسبة ت حيث

 .8112( يف عام %72) النسبة إىل هلتصل هذ ،ظةاحملاف

ل لزور خالا حمافظة دير خدمات مياه الشرب يف وتوسع العمراينو  اينلسكلنمو ااة بني القتطور الع -ب

 .(8112-0791عامي ) الفرتة بني

 إىل، 0791 ( يف عام3م  2111من ) احملافظة من املياه الصاحلة للشرب استهالكلقد ارتفعت كمية 
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 ( من املياه3م  82416، إىل حنو )0776تصل هذه الكمية يف عام ل ،0720يف عام  (3م  71042)

إىل حنو  8112االستهالك يف عام  ، لتصل كمية8116يف عام  (3م  32037الصاحلة للشرب إىل )

 كمية أنتاج احملافظة من مياه الصاحلة للشرب مع ارتفاع يف معدل وقد رافق ارتفاع ،(3م  69911)

 39حنو ) ،(0791الفرد يف عام ) فقد بلغ نصيب ،الفرد اإلمجايل من املياه الصاحلة للشرب نصيب

 .ي(، يف عاملـــ 74) ليواصل ارتفاعه إىل حنو ،.ي(لــ 92إىل حنو) ،(0720.ي(، لريتفع يف عام )لـــ

و إىل حن 8112ينخفض يف عام  مث ،.ي(لــــ 082حنو ) 8116، ليصبح هذا املعدل يف عام 0776

 مع احملافظةترافق ارتفاع كمية استهالك املياه الصاحلة للشرب يف  ي(، وبشكل طبيعي فقدلــــ. 006)

، إىل 0791يف عام  (مشرتك 9696من ) حيث أرتفع عدد املشرتكني ،ارتفاع عدد املشرتكني هبذه اخلدمة

 64230) إىل حنو ،0776ليتضاعف عدد املشرتكني يف عام  ،0720 عام يفك( رت مش 84476)

وقد بلغ عدد املشرتكني يف عام  ،(مشرتك 92387) إىل حنو 8116ليصل عددهم يف عام  ،شرتك(م

 .مشرتك( 74612) حنو 8112

( خالل الفرتة املمتدة بني عامي % 2) كما بلغ معدل منو أنتاج املياه الصاحلة للشرب يف احملافظة

معدل منو  ( وهو%8.0 احملافظة و)( معدل منو السكان يف%3.0يقابله ) حيث ،(0720 - 0791)

يقابله  ،(% 4منو أنتاج املياه الصاحلة للشرب إىل ) مث أرتفع معدل ،الوحدات السكنية خالل نفس الفرتة

يف احملافظة خالل  ( معدل منو الوحدات السكنية%2.2النمو السكاين يف احملافظة و) ( معدل6.4%)

فاض يف معدل منو أنتاج املياه الصاحلة للشرب إىل اخن مث ليطرأ ،(0776-0720ي )مة بني عارت الف

خالل الفرتة  ،(%8.4بلغ ) ليقابله اخنفاض يف معدل منو الوحدات السكنية يف احملافظة حيث ،(3.6%)

 ليقابله ،(%4.3ليعود معدل منو أنتاج املياه الصاحلة للشرب إىل ) ،(8116-0776) املمتدة بني عامي

ابلنسبة ملعدل منو الوحدات السكنية  أسا ،(%3.8 يف احملافظة حيث بلغ )ثبات يف معدل النمو السكاين
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جدول رقم  ،(8112-8116) عامي( خالل الفرتة املمتدة بني %8.8) يف احملافظة فقد أخنفض إىل

منوهم ومؤشرات تطور خدمات مياه الشرب يف حمافظة دير  ( يبني تطور عدد السكان واملساكن ومعدل8)

 .(8112- 0791دة بني عامي )تة املمرت خالل الف الزور

 املؤشر

 

 

0791 0720 0776 8116 8112 

 082111 762111 900392 612329 878331 عدد السكان اإلمجايل

 %3.8 %3.8 %6.4 %3.0 3.4 معدل النمو

 026294 030636 002122 29090 66663 عدد املساكن

 %8.8 %8.4 %2.2 %8.9 %8 معدل النمو

املعدة  كمية املياه

 (3لالستهالك )ألف م 
2111 04271 82416 32037 69911 

معدل منو إنتاج املياه 

 املعدة لالستهالك
---- 2% 2.4% 3.6% 4.3% 

معدل نصيب الفرد 

اإلمجايل يف احملافظة من 

 مياه الشرب

 )ل. ي( 006 )ل. ي( 082 )ل. ي( 74 )ل. ي( 92 )ل. ي( 39

معدل نصيب الفرد 

ياه املعدة اإلمجايل من امل
 )ل. ي( 013 )ل. ي( 29

)ل.  089

 ي(
 )ل. ي( 064 )ل. ي( 092
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 لالستهالك يف احلضر

معدل نصيب الفرد 

اإلمجايل من املياه املعدة 

لالستهالك يف ريف 

 احملافظة

 )ل. ي( 013 )ل. ي( 22 )ل. ي( 92 )ل. ي( 29 )ل.ي( 31

السكان املستفيدين من 

 املياه
89% 41% 96% 74% 72% 

 74612 92387 64230 84476 9696 املشرتكني عدد

 

 املصدر:

 نتائج التعدادات السكانية األربعة.- ءحصاإلاملكتب املركزي ل -

 األربعة. اإلحصائيةواملساكن للتعدادات  نتائج االحصاءات اخلاصة ابلسكن-حصاء ب املركزي لإلتاملك -

دمات املياه خباإلحصائية اخلاصة  البياانت– ط ابملؤسسةيسم التخطق-الزور  اه كحافظة ديريمؤسسة امل-

 األربعة. لألعوامافظة حملاب

 ىل.و األعمدة األربعة األ أما نسب الزايدة فقد مت حساهبا من فبل الباحث ابالعتماد على -
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