الجفاف
تعتبــر ظاهــرة الجفــاف مــن المخاطــر الطبيعيــة التــي تحــدث نتيجــة
إنخفــاض األمطــار او إنعدامهــا ،ممــا يــؤدي إلــى شــح فــي المــوارد المائيــة
فــي منطقــة مــا ،ممــا يتــرك آثــارا ســلبية كبيــرة علــى النظــام البيئــي
والزراعــات .وقــد تصــل فتــرات الجفــاف إلــى أشــهر او ســنوات ،ومــن
المعــروف إن فتــرة قصيــرة مــن الجفــاف قــد تــؤدي إلــى خســائر إقتصاديــة
محليــة كبيــرة ،كمــا تســاهم فتــرات الجفــاف فــي إنتشــار االمــراض واالوبئــة
كالمالريــا والكوليــرا والجــرب بســبب إســتعمال الميــاه غيــر النظيفــة ،ممــا
قد يؤدي إلى إزدياد حركات النزوح أو الهجرة الجماعية.
يعانــي لبنــان خــال الســنوات األخيــرة مــن إرتفــاع درجــات الحــرارة ونقــص
المعــدل العــام ،وشــح
كميــة المتســاقطات المائ ّيــة مقارنــة مــع
ّ
فــي ّ
الكثيــر مــن الينابيــع وإنخفــاض مســتوى الميــاه الجوف ّيــة ،باإلضافــة إلــى
ســوء توزيــع المتســاقطات المائ ّيــة بيــن فصــول الســنة وإنحســارها فــي
ـدة
ـدى الثالثــة أشــهر ،وإنحبــاس األمطــار لمـ ّ
فتــرة قصيــرة مــن الزمــن ال تتعـ ّ
طويلــة يــؤ ّدي إلــى إنخفــاض فــي مخــزون الميــاه فــي التربــة وإرتفــاع معــدل
الملوحــة فيهــا ممــا يــؤدي إلــى تلــف المحاصيــل الزراعيــة ،وتشــير الدراســات
إلــى نســبة الملوحــة قــد زادت كثيــ ًرا فــي الســنوات العشــر األخيــرة فــي
ـدل المتســاقطات الســنويّة والجفــاف وعشــوائ ّية
لبنــان نتيجــة تدنّــي معـ ّ
ّ
حفــر اآلبــار األرتوازيّــة .فقــد جــف منهــا خــال العاميــن  2000و 2001فقــط نحــو
ـدد أص ـ ً
بالتصحــر والــذي ال يتجــاوز فيــه
ا
ّ
 300بئــر فــي البقــاع الشــمالي المهـ ّ
ـد األدنــى فــي لبنــان.
ـدل األمطــار الســنوي  220ملــم فــي الســنة وهــو الحـ ّ
معـ ّ
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التدابير التي يجب اتباعها لمواجهة مشكلة الجفاف
نشر الوعي حول أهمية المياه وترشيد إستهالكها.
تصليح األعطال في أنابيب المياه ومنع أي تسرب يؤدي الى هدرها.
تخزين مياه الشتاء بشتى الوسائل المتاحة (خزانات ،برك ،سدود.)...
التوعيــة حــول األســاليب الحديثــة فــي الــري التــي تســتهلك كميــات
محــدودة مــن الميــاه ،كتقنيــة الــري بالتنقيــط.
تكريــر الميــاه المبتذلــة لتصبــح صالحــة للــري كحــد أدنــى ممــا يحــد مــن
إســتهالك ميــاه الينابيــع واآلبــار ويقلــل مــن التلــوث.
القيــام بالدراســات واألبحــاث الالزمــة حــول تاثيــر الجفــاف علــى األراضــي
الزراعيــة واألنظمــة الطبيعيــة.
العمــل علــى وضــع خطــط لتفــادي اآلثــار الســلبية للجفــاف وتحديــث
الخطــط الموجــودة لمواجهــة فتــرات الجفــاف المقبلــة وتوســيع شــبكة
البــرك والســدود للصمــود فــي فتــرات الجفــاف الطويلــة.
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التدابير التي يجب اتباعها لمواجهة مشكلة الجفاف
القيام بدراسة لزراعات بديلة ال تستهلك كميات كبيرة من المياه.
إتباع اإلرشادات والتعليمات الموجهة من السلطات المعنية.
عدم اإلسراف باستهالك المياه خالل الغسيل واالستحمام.
عــدم اإلســراف بإســتهالك الميــاه خــال غســيل الثيــاب والســيارات
وتنظيــف المنــزل وغيرهــا.
اإلنتباه إلى نوعية المياه المستعملة أو الصالحة للشرب.
تحضيــر حقيبــة اإلســعافات األوليــة التــي تحتــوي علــى االمصــال واألدويــة
الالزمــة لعــاج االمــراض الناتجــة عــن الجفــاف كالمالريــا والجــرب وغيرهــا.
التوعيــة حــول المخاطــر الطبيعيــة التــي تحــدث خــال موســم الجفــاف
كالحرائــق والــزالزل.
مســح وتقييــم األضــرار التــي تســبب بهــا الجفــاف علــى القطاعــات
اإلنتاجيــة وعلــى المجتمعــات المحليــة.
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PRECAUTIONS TO BE FOLLOWED TO WITHSTAND DROUGHT EPISODES

PRECAUTIONS TO BE FOLLOWED TO WITHSTAND DROUGHT EPISODES

Raising awareness on optimal use and consumption of water.
Repairing any damages in water networks to prevent leakage and
water waste.
Storing rain water using available means (water wells, lakes, dams).
Promoting and emphasizing the importance of reducing water consumption
in irrigation by adopting dripping systems that lessens water.
Treat sewage effluents and use it for irrigation reducing stress on fresh
water sources.
Conduct needed studies to assess the impact of drought on agriculture
and ecosystems.

Developing plans to prevent adverse impacts of droughts or upgrade
existing ones and expand water storage networks to be able to resist
prolonged drought periods.
Conducting studies related to alternative crops that grow well with less
water. Follow guidelines and instructions issued by concerned authorities.
Consume less water for showering and washing.
Consume less water for laundry, car wash, and household cleaning purposes.
Prepare a first aid kit consisting of serums and suitable medicines to
treat infectious and diseases that proliferate in droughts.
Raise awareness on hazards associated with droughts such as fires.
Assess and evaluate the impacts of droughts on the various productive
sectors and local communities.
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DROUGHT
Droughts are one of the natural hazards that result from a dramatic decrease in
precipitation in particular regions leading to water scarcity and causing various
adverse impacts and human activities and natural ecosystems. A drought could
continue for months or years, knowing that even a short period of drought could
lead to economic losses. Moreover, dry episodes facilitate the transmission of
certain infectious diseases such as cholera, scabies and others resulting from the
use of unclean or unsafe water. Such conditions could trigger mass migrations.
Lebanon is witnessing a rise in its average temperatures accompanied by a relative
decline in precipitation rates triggering a shortage in water flowing from springs
and river and a drop in the underground water table.
With only 90 rainy days, rainfall is not evenly distributed around the seasons. This
prolonged drought period leads to the drop in soil moisture and increase in its
salinity, damaging crop yields. Studies indicated that salinity increased through the
past 10 years due to decline of average annual precipitation, recurrent droughts,
and haphazard drilling of artesian wells. In the Northern Bekaa, a region already
prone to desertification and that does not receive more than 220 mm of rain
annually, around 300 wells dried up between the years of 2000 and 2001.
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