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  :المستخلص
  

اعتمدت الدراسة على جمع البيانات الموثقة التي تخص المياه الجوفية في منطقة ألكرمه في محافظة ا�نبار بھدف استثمارھا في النشاط       
والمسافات الخاضعة ل<ستثمار ، وتباينھا المكانيومن أھم ا:سس التي اعتمدتھا الدراسة تلك المتمثلة بعدد ا6بار وتوزيعھا الجغرافي . الزراعي
و:نھا تعتمد على ، وقد اختيرت ھذه المنطقة كونھا تشكل حلقة بارزة في النشاط الزراعي في قضاء الفلوجة. وعدد السكان في المنطقة، الزراعي

ثم واقع حال المياه الجوفية من خ<ل ا6بار على . بشرية فيھامياه ا6بار في ھذا النشاط ولھذا اعتمدت الدراسة تحلي< :برز الخصائص الطبيعية وال
، زيادة على دراسة الثروة الحيوانية، ثم أنماط استخدام ا:رض زراعيا بحسب المقاطعات. مستوى التوزيع والخصائص الھيدروجية وا�ستخدام 

  .ياة الجوفية من خ<ل المشاريع التنموية فيھاوأخيرا رؤية جغرافية للتوجه المستقبلي في استثمار الم. نوعا وعددا وتوزيعا
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Abstract: 
 

      This study relies on the documented data on ground water in Al-Qarma district in  Al-Anbar governorate in 
order to assess its investment potential for agricultural production. The study takes into consideration the 
following factors: 
      The number of wells, its geographical distribution and place differences, areas under agricultural investment, 
and the population size in the area of study. This area is chosen for study because of its importance in the 
agricultural activity in Al-Falluja area and its heavy reliance on ground water in the activity. This study, 
therefore, starts with an analysis of the natural and human characteristics of the area. It then proceeds to analyze 
the current situation of the ground water on the level of distribution, hydraulic characteristics, and use. It then 
analyzes the patterns of land agricultural use according to counties, including the study of the animal resources 
in this area by type, number, and distribution. The study ends with a geographical vision of the future of ground 
water investment through the developing projects in this area. 

 

  :المقدمة 
  

يعttد المttاء شttريان الحيttاة ا�سttاس فttي خلttق الكائنttات       
على سطح ا�رض وھذا ما اكده هللا سtبحانه وتعtالى  الحية
" وجعلنttا مttن المttاء كttل شttي حttي افtt< يؤمنttون" بقولttه 

ويعtttد ا�سtttتثمار ا�مثtttل للميtttاه عامtttة ) ٣ا�نبيtttاء ا�يtttة (
والمياه الجوفية خاصtة بطtرق علميtة مدروسtة دلtي< علtى 
وعي وتطور البلtدان المتحضtرة لtذا فانھtا تعtد مtوردا مtن 

ائية بالغة ا�ھمية ومصدرا من مصtادر الثtروة مواردنا الم
وھي خزين طبيعي يمكن ا�فادة منه فtي ، المھمة في بلدنا 

زيttادة علttى اسttتخدامھا فttي ، ا�نشttطة البشttرية المختلفttة 
  .ا�ستھ<ك المنزلي 

وتبقttى الميttاه الجوفيttة بمرتبttة الصttدارة فttي المنttاطق       
  لذا تكون ھذه . التي � تتوفر فيھا الموارد المائية السطحية 

  

الميttاه مttن المttوارد الطبيعيttة المھمttة والمttؤثرة فttي الحيttاة 
، ا�جتماعية وا�قتصادية وبخاصtة فtي ا�نتtاج الزراعtي 
 ممttا يوجttب تطttوير منttاطق وجودھttا واسttتثمارھا بطريقttة
امثtttل معتمtttدة ا�سtttاليب العلميtttة والطرائtttق الحديثtttة فtttي 

وذلttك بھttدف الحttد مttن الضttائعات ، ا�رواء رشttا وتنقيطttا 
امtt< فttي تطttوير ا�نتttاج الزراعttي فttي منطقttة ، المائيttة 

الدراسة التي تشtغل الجtزء الشtمالي الشtرقي مtن محافظtة 
التtttي تتميtttز بمناخھtttا الجtttاف وارتفtttاع درجtttات ، ا�نبtttار

  .رة ھطول ا:مطار الحرارة وند
لttذلك فttان اھميttة ھttذا المttورد تكمttن فttي تحديttد نttوع       

المحاصttيل الزراعيttة ومسttاحتھا مttن خtt<ل تحديttد كميttة 
، الميttاه ومttدى تاثيرھttا فttي حاجttة المحاصttيل الزراعيttة 
 ً>ttة ا�رواء فضttي عمليttري فttق الttب طرائttتخدام انسttواس
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وقابليتھtttا  عtttن نوعيtttة التtttرب التtttي يtttتم عليھtttا ا�سtttتثمار
ولھذا ينظر المtزارع الtى نجtاح اسtتثمار الميtاه . ا�نتاجية 

باھميtة بالغtة بسtبب ع<قtة ، الجوفية في ا�نتاج الزراعي 
ا�مttر بعمليttة التوسttع العمرانttي فttي ا�راضttي الزراعيttة 

. حتttى لttو كttان ذلttك حtt< نسttبيا مؤقتttا ، القريبttة مttن النھttر 
راعtي واسtتثمار ومع ذلك فثمة امل فtي توسtيع النشtاط الز

ا�راضي المنتجtة لtيس فtي منطقtة الدراسtة فحسtب وانمtا 
في عموم محافظة ا�نبار كي نجعل فيھtا واحtات خضtراء 

  .بھدف انتاج المحاصيل الزراعية المتنوعة 
وفي ضوء ذلك تم تحديtد مشtكلة الدراسtة مtن خt<ل        

 : إذ وردت المشtكلة بھtذه الصtياغة، اھمية المياه الجوفيtة 
)ttو ھttا ھttة ومttاه الجوفيttتثمار الميttي اسttة فttد امكانيttل توج

دورھا في التوسع بالمساحات الزراعية وع<قتھا بالتوزيع 
فقttد ، امttا فرضttية الدراسttة  )المكttاني فttي منطقttة الدراسttة 

ويمكttن صttياغتھا ، ورد عttدھا حtt< مبttدئيا لتلttك المشttكلة 
  : كا�تي 

ل العمtود تتوافر المياه الجوفية في منطقtة الدراسtة وتشtك( 
ومtن ھtذا المنطلtق يمكtن ) . الفقري ل<نتاج الزراعي فيھا 

  :صياغة فرضيتين ھما 
ھنttاك ع<قttة ايجابيttة بttين التوزيttع المكttاني فttي ابttار       

، وامكانية استثمارھا في ا�نتاج الزراعي ، المياه الجوفية 
مttع امكانيttة التوسttع فttي المسttاحات المزروعttة فttي منطقttة 

جttttاء ھttttدف الدراسttttة عttttن ا�مكانttttات بينمttttا . الدراسttttة 
الطبيعية والبشرية ع<قتھا في اسtتثمار الميtاه  –الجغرافية 

الجوفية من خ<ل توزيعھا المكاني علtى مقاطعtات منطقtة 
اذ تمثttل . التttي اعتمttدت منھجيttة لتنفيttد خطتھttا ، الدراسttة 

المرحلttة ا�ولttى بجمttع المعلومttات والبيانttات ذات الصttلة 
التttي تttم الحصttول  ٢٠٠٩سttنة  بموضttوع الدراسttة خtt<ل

امtttا المرحلtttة الثانيtttة فقtttد . عليھtttا مtttن الجھtttات الرسtttمية 
اعتمtttttدت الدراسtttttة الميدانيtttttة بھtttttدف الحصtttttول علtttttى  
المعلومات من خ<ل المشاھدة والمقاب<ت الشخصية زيادة 
علttى اسttتثمار ا�سttتبيان التttي تttم توزيعھttا بطريقttة العينttة 

لثttة بتبويttب البيانttات بينمttا جttاءت المرحلttة الثا. العشttوائية 
والمعلومttات التttي تttم الحصttول عليھttا وتمثيلھttا بخttرائط 
واشكال بيانية تمثtل التوزيtع المكtاني �بtار الميtاه الجوفيtة 

والمساحة المزروعة التي يعتمد استثمارھا ھtذه الميtاه مtن 
خ<ل منھج وحدة المساحة الذي اتخذ مtن المقاطعtة اساسtا 

  .له
فتمثلttت المكانيttة منھttا ، الدراسttة امttا حttدود منطقttة        

بينمttا تمثلttت الحttدود ، بناحيttة الكرمttة وحttدودھا ا�داريttة 
فttي حttين يمثttل حttدودھا الفلكيttة ،  ٢٠٠٩الزمانيttة بسttنة 

) ˚٣٣ -٤٥ -˚  ٣٣ -٣٠( موقعھtttا بtttين دائرتtttي  عtttرض 
شtttرقا ) ˚٤٤ -˚ ٤٣ -٤٥(ول ــtttـشtttما�  وبtttين خطtttي ط

   ) .١-شكل (
المنtttاطق المعروفtttة جغرافيtttا فtttي الكرمtttة مtttن  وتعtttد      

فھي تقع في الجزء الشمالي الشtرقي مtن . محافظة ا�نبار 
يحدھا ، وھي ناحية تابعة اداريا لقضاء الفلوجة ، المحافظة

مttن الشttمال محافظttة صtt<ح الttدين ومttن الجنttوب قضttاء 
امtا مtن جھtة الغtرب فيحtدھا . الفلوجة وناحية الصtق<وية 

ا محافظة بغداد مtن الجھtة في حين تحدھ، قضاء الرمادي 
  .الشرقية  

مقاطعttات بلغttت مسttاحتھا ) ٥(تضttم منطقttة الدراسttة       
وتشttttغل ،  ٢كttttم٨٢٣أي مttttا يعttttادل ، دونمttttا  ٣٢٩٣١٢
امtا .  ٢كtم١١٥٣من المساحة الكلية البالغة % ٧١مانسبته 

دونمtttا بنسtttبة  ١٥٠٧٠المسttاحة المزروعtttة منھtttا فكانttت 
كمttا يوضttحھا ،  المسttاحة المزروعttةمttن % ٤,٦مقttدارھا 

  ).٢-شكل(و) ١-جدول (
  

  الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة
  

 Aالخصائص الطبيعية / او:  
  

عند دراسة ايtة ظtاھرة جغرافيtة فtي منطقtة معينtة او       
ف< بد من ا�لمام بالخصtائص الطبيعيtة التtي ، في اقليم ما 

. تحtttدد م<مtttح تلtttك المنطقtttة او خصوصtttية ذلtttك ا�قلtttيم 
الtttرغم مtttن الثبtttات النسtttبي والتغيtttر البطtttيء فtttي وعلtttى 

ولكنھا في حقيقة الحال غير ثابتة ، عناصر البيئة الطبيعية 
وان كttان  -ومثttل ھttذا التغيttر. اط<قttا ولكttن ثباتھttا نسttبي 
غيttر ان لttه تttاثير علttى سttطح  –نسttبيا علttى المttدى البعيttد 

ا�رض الttذي يعttد المسttرح الحيttاتي ا�ول فttي نشttاطات 
  .تفاعلة مع عناصر البيئة الطبيعية ا�نسان وصور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحسب مقاطعات منطقة الدراسة التي تعتمد على المياه الجوفية) بالدونم ( المساحات الكلية والمزروعة :١-جدول
  ٢٠٠٩خ[ل سنة  

  المساحة المزروعة  المساحة الكلية  اسم المقاطعة  رقم المقاطعة
١١  

       ١١                           
       ١٢    
       ٢٦  
       ٢٧  

  كصاوي
  الصبيحات
  الشھابي

  جزيرة الكرمة
  عب جفال

١٠٥٨٧  
١٠٢١٤  
١٢١١٨  
٢٧٨١٠٤  
١٨٢٨٩  

١٠٥٠  
٩٦٠  
١٢٤٠  
١٠٥٢٠  
١٣٠٠  

  ١٥٠٧٠  ٣٢٩٣١٢  مقاطعات ٥  المجموع

  
 .٢٠٠٩،بيانات غير منشورة ، التخطيط والمتابعة قسم ، شعبة زراعة الكرمة :المصدر                       
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  : التكوين الجيولوجي-١

  

تشttغل منطقttة الدراسttة الجttزء الشttمالي الغربttي مttن       
ويعتقttد ان ھtذه المنطقttة كانtت مغمttورة ، السtھل الرسtوبي 

اصtt< بميttاه الخلttيج العربttي الttذي كttان ممتttدا حتttى شttمال 
. كtم فtي العصtر الربttاعي  ٩٠غtرب مدينtة بغtداد بمسtافة 

جنوبا ماھي  وان ارض السھل الرسوبي الذي �يزال يتقدم
ا� نتيجtttة �رسtttابات نھtttري دجلtttة والفtttرات فtttي عصtttر 

وان الطبقttات العميقttة ). ١٩٩٦ ،الحttديثي(الب<يوستوسttين 
للسttھل الرسttوبي تتكttون مtttن الصttخور الجيريttة تغطيھtttا 

العائtدة لتكtوين الفتحtة   shaleطبقات من الجtبس والطفtل 
  .)١٩٦١ ،الطائي(في عصر المايوسين 

ارسونز ـــtttـف بــــــtttـة رالـــــtttـشركارت ـــtttـلقtttد اش      
(Ralf Parsons Company)   يtفي احدى دراساتھا الت

اذ بtدات فtي ، ١٩٥٥تخص المياه الجوفية في العراق سنة 
اشtارت تلtك ، المنطقة الغربية من محافظة ا�نبار حينذاك 

الدراسة الى وجود ترسبات بحرية في الجھة الجنوبيtة مtن 
وان اقttttدم . احيttttة الصttttق<وية منطقttttة الدراسttttة بجttttوار ن

جزيرة  ٢٦المناطق تكوينا في منطقة الدراسة ھي مقاطعة 
إذ يبلtغ ، الكرمة التي تتكون ترسباتھا مtن الجtبس والرمtل 

سمك طبقة الجبس الثtانوي حtوالي ث<ثtة امتtار فtوق طبقtة 
تليھtا طبقtة مtن الرمtل ، حصوية سمكھا حtوالي متtر واحtد

  ) .٢٠٠٤،المحمدي (
  

  :لسطح -٢
  

ممtا ، تتميز منطقة الدراسة بانبساط عtام فtي سtطحھا       
يتيح الفرصة �مكانية تسtرب الميtاه الجاريtة علtى السtطح 

وھttttذه الميttttزة ھttttي نقttttيض حالttttة . نحttttو بttttاطن ا�رض 
ا�نحttدار الشttديد فttي السttطح الttذي �يسttمح بتسttرب الميttاه 

فضtttt<ً عttttن ان ) . ١٩٩٩،القصttttاص (بكميttttات مناسttttبة 
المنttاطق المسttتوية السttطح تعطttي مرونttة فttي الفعاليttات 

تظھttر ، ومttع ھttذا ا�سttتواء العttام فttي السttطح . الحياتيttة 
، جزيرة الكرمtة  ٢٦بعض ا�رتفاعات التي تميز مقاطعة 
متtttرا فtttوق  ٧٠-٣٠وتتtttراوح تلtttك ا�رتفاعtttات مtttا بtttين 

ولtttذلك فtttان منطقtttة ) ٣ -شtttكل(.  مسtttتوى سtttطح البحtttر 
  :اسة تقع ضمن قسمين ھما الدر
  
تشكل جزيرة الكرمة نحtو ثلثtي مسtاحة  :جزيرة الكرمة -أ

شtعبة (دونمtا ٢٧٨١٠٤وتبلغ مساحتھا   ، منطقة الدراسة 
بيانtttات غيtttر ،زراعtttة الكرمtttة قسtttم التخطtttيط والمتابعtttة 

وھtttttي تشtttttغل الجtttttزئيين الشtttttمالي ). ٢٠٠٩:منشtttttورة 
جھتtي  يحtدھا مtن. والشمالي الغربtي مtن منطقtة الدراسtة 

الشttمال والغttرب محافظttة صtt<ح الttدين وبحيttرة الثرثttار 
وتنحtدر بشtكل عtام مtن . ومن الجنtوب ناحيtة الصtق<وية 

يتميtttز سtttطح . الشtttمال الغربtttي نحtttو الجنtttوب الشtttرقي 
المنطقttة بttالتموج مttع وجttود وديttان جافttة ذات تصttريف 

مtع وجtود مجtاري نھريtة . داخلي اھمھا وادي الطرفاوي 
وا�سttحاقي ، نھttر جttالي الصttباح  قديمttة وجافttة ابرزھttا

رعويttة خt<ل فصttلي  –القtديم وارض الكرمttة صtحراوية 
خtt<ل سttنة  ٦٠٧وفيھttا ابttار بلttغ عttددھا . الشttتاء والربيttع 

). ٢٠٠٩شعبة الموارد المائيtة فtي ناحيtة الكرمtة  (٢٠٠٩
وھttي تسttتثمر فttي زراعttة محاصttيل الحبttوب والمحاصttيل 

  .الدرنية والعلفية 

تنحصttر ھttذه المنttاطق بttين خطttي  :الس¡¡ھول الفيض¡¡ية -ب
وصtttفتھا . م فtttوق مسtttتوى سtttطح البحtttر٥٠-٣٥كنتtttور 

وھtي تشttمل ا�جtزاء الوسtطى والشttرقية . ا�سtتواء العtام 
من منطقة الدراسة كما تشغل الجtزء الشtمالي الغربtي مtن 

. دونمtا  ١٦٠٩٠٣مسtاحتھا . السھل الرسوبي في العراق 
علي سليمان وتشمل ا�راضي السھلية الواقعة على جدول 

( كمtttا انھtttا صtttالحة لزراعtttة البسtttاتين والخضtttراوات ، 
ان جميع المقاطعات تتمثل في منطقtة ) . ٢٠٠٠، الف<حي 

، السttttھول الفيضttttية ماعttttدا مقاطعttttات جزيttttرة الكرمttttة 
 . وكصاوي ، عب جفال ، الشھابي ، الصبيحات 

وثمة منطقة صغيرة مرتفعة في الجزء الشرقي تسمى       
، دونمtttttا ٢٢٣٣٢مسtttttاحتھا ، لفلوجtttttة محليtttttا حصtttttوة ا

يحدھامن الجنوب مركز قضاء الفلوجة ومن الشمال سtھ< 
وتلك المنطقtة ترتفtع عtن ا�راضtي ، الصق<وية والفرات 
أمتttار تنحttدر نحttو الشttرق وھttي  ١٠-٥المجttاورة بحttدود 

  .رديئة الرعي 
  

  :المناخ -٣
  

ا�نتtاج يعد المناخ من العوامل الطبيعيtة الحاسtمة فtي       
الزراعtttي ولtttه تtttاثير كبيtttر فtttي كميtttة الميtttاه السtttطحية 

ولtttيس با�مكtttان الوقtttوف علtttى حقيقtttة منtttاخ . والباطنيtttة 
منطقة الدراسة إ� من خ<ل التعرف علtى ابtرز عناصtره 

  :وھي 
  

  :الحرارة -أ
  

ھtي احttدى ظttواھر ا�شttعاع نتيجttة الع<قttة المتبادلttة        
، بtttttين ا�شtttttعاعين الشمسtttttي وا�رضtttttي مtttttن جھttttttة 

وھttي . والخصttائص الفيزيائيttة ل<جسttام مttن جھttة ثانيttة 
أي ھttي . احttدى انttواع الطاقttة العاملttة علttى تسttخين المttواد

العنصttttر المولttttد والمحttttرك لبقيttttة العناصttttر المناخيttttة 
  ). ١٩٨٧،ي العجم(والمظاھر السطحية ا�خرى 

تسجل درجة الحtرارة أعلtى قيمھtا فtي شtھر تمtوز إذ       
فttي حttين . مْ ٣٤,٤بلttغ معttدل الحttرارة فttي محطttة بغttداد 

تسttجل أوطttأ قيمھttا فttي شttھر كttانون الثttاني إذ بلttغ معttدل 
وقد نجم عtن ھtذا التطtرف الشtديد . مْ ١٠,١درجة الحرارة 

تطttرف ايضttا فttي المttدى ، فttي معttد�ت درجttة الحttرارة
امtا . ْم خ<ل شھر تمtوز ٢٤,٣السنوي الذي بلغ الحراري 

ْم  ١٨,٣المttدى الحttراري اليttومي فيبلttغ خtt<ل شttھر تمttوز 
  .ْم ١٢,٢وخ<ل شھر كانون الثاني بلغ 

السtنوية ، ان ھذا التباين الكبير فtي المtديات الحراريtة      
واليومية لدرجات الحرارة تtدل علtى صtفة المنtاخ القtاري 

لttى ھtذا النttوع مtن المنttاخ تبعttات وتترتtب ع. فtي المنطقttة 
منھttا حttرارة الصttيف مttع طttول النھttار وبttرودة ، كبيttرة 
ومعلttوم ان الصttيف الحttار الطويttل يوجttب نسttبة . الشttتاء

وكttذلك زيttادة عttدد ريttات المحصttول ، عاليttة مttن التبخttر 
ولھttذه النتttائج ع<قttة مباشttرة بمttدى اسttتثمار واسttتھ<ك 

  .المياه الحوفية في منطقة الدراسة 
  

  :Aشعاع الشمسي ا-ب
  

ولكtن ذلtك يtرتبط ، الشمس ھي المصدر ا�ساس للحرارة 
بعوامل عدة منھا طول مدة ا�شعاع وزاوية سقوط ا�شtعة 

وفي المنtاطق الجافtة تسtبب اشtعة . الشمسية وصفاء الجو 
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الشttمس السttاقطة علttى التttرب فرصttا كبيttرة للتبخttر ممttا 
  ) .١٩٩٠، حبيب (تؤدي الى فقدانھا 

ويتاثر توزيع ا�شعاع الشمسي بدرجtة كبيtرة بالنسtبة       
لttدوائر العttرض اذ يعظttم ا�شttعاع الشمسttي فttي المنttاطق 
المدارية اكثر من المناطق ا�ستوائية ويقل بالتدريج باتجاه 

  ).٢٠٠١، الراوي ( القطبين 
وان موقttع منطقttة الدراسttة فttي العttروض الوسttطى       

ت النھttار صttيفا وقصttرھا المعتدلttة ممttا يعنttي طttول سttاعا
  .مع صفاء السماء خ<ل الصيف ، شتاءا 
ان اكبttر كميttة مttن ا�شttعاع الشمسttي الواصttلة الttى       

 ٧٣٩,٢سطح ا�رض كانت خ<ل شھر حزيران اذ بلغtت 
امtا خt<ل كtانون ا�ول فكانtت اقtل كميtة .يtوم/٢سtم/سعرة

وھذا التباين الشھري فtي . يوم/٢سم/سعرة٢٨٠,٦منه ھي 
كميtttة ا�شtttعاع يtttؤدي الtttى تبtttاين فtttي معtttد�ت معtttد�ت 

وھذه بدورھا تقود الى تباين قيم التبخtر ، درجات الحرارة 
ويمكن استخدام ھذا ا�شعاع بھtذه الحtرارة المرتفعtة فtي . 

مtن النtوع المتجtدد الtذي �يلحtق ، توليد الطاقة الكھربائية 
  .الضرر  بس<مة البيئة 

  

   :الرطوبة النسبية-جـ
  

ويقصtد بھttا النسtبة المئويttة بttين بخtار المttاء الموجttود       
فعtt< فttي الھttواء وكميttة بخttار المttاء ال<زمttة حتttى يكttون 

رارة والضtغط ـــtـة الحـــــtـواء مشبعا في نفس درجـــــالھ
علttى قttدر كميttة الرطوبttة فttي الھttواء ) ٢٠٠٩، الttداھري( 

كما ترتبط عكسيا مtع الحtرارة . تكون عملية نزول المطر 
اذ يttؤدي انخفttاض الرطوبttة النسttبية الttى زيttادة . خttر والتب

غيttر ان ارتفاعھttا يttنجم عttن . فاعليttة المنttتج مttن النبttات 
، الtttدباغ ( امtttراض نباتيtttة مثtttل البيtttاض والtttدقيق والمtttن 

١٩٧٣. (  
وتتصttف منطقttة الدراسttة بقلttة فttي رطوبتھttا النسttبية       

ففttي فصttل الشttتاء خtt<ل . وھttي متباينttة بttين اشttھر السttنة 
، % ٧١كانون ا�ول والثاني كانت اعلى معtد�تھا  شھري
امttا فttي فصttل الصttيف فكانttت اقttل . علttى التttوالي % ٧٢

معد�تھا خt<ل شtھري حزيtران وتمtوز فtي محطtة بغtداد 
ان ارتفtاع معtد�ت الرطوبtة . على التtوالي % ٢٣،%٢٤

النسبية شتاءا وقلتھا صيفا تزيد مtن عمليtة التبخtر فيترتtب 
بttة والنبttات بttالري الttذي يقttود الttى علttى ذلttك تعttويض التر

  .استھ<ك كمية اكبر من المياه 
  

  :اAمطار -د
  

تعد واحد من مظاھر التساقط وعليھtا مسtؤولية تغذيtة       
وتtتحكم فtي مسtتويات الميtاه فtي ، خزانات المياه الباطنيtة 

حيtttث يرتفtttع مسtttتوى الخtttزين المtttائي . جtttوف ا�رض 
<ل فتtرة الجفtاف ـــــtـــــالباطني بعد نزول المطر ويقل خ

  ) .١٩٧٢، العاني ( 
وعلى العموم فان كمية المطر غير كافية لنمtو النبtات       

ويخضttع نظttام المطttر فttي العttراق . الفصttلي ام الttدائمي 
وموسtم نزولھtا مtا ، عامة الى نظtام اقلtيم البحtر المتوسtط 

كمtا يخضtع ھtذا . بين شھري تشرين ا�ول ونھايtة مtايس 
وية ـــــttttـول المنخفضttttات الجـــttttـلفتttttرة وصام ــــttttـالنظ
  ى العttttttttراق وعttttttttددھا وطبيعتھttttttttا وتعمقھttttttttا ـــــttttttttـال

امtttا منطقtttة الدراسtttة فھtttي قليلtttة ). ٢٠٠٤،المحمtttدي ( 
ويدعم ذلك ارتفاع درجtات الحtرارة ، ا�مطار مع تذبذبھا 

وفttي . وھttذا يعيttق عمليttة التكttاثف وتكttوين الغيttوم ، صttيفا
، ملttم ١٣١,٨مطttار محطttة بغttداد كttان مجمttوع كميttة ا�

وھي امطار فصلية تنعدم صيفا مما يؤكtد اعتمtاد الزراعtة 
  .في منطقة الدراسة على المياه الجوفية 

  

  :الرياح 
 

وھttي عنصttر منttاخي يتحمttل مسttؤولية الھttدم والبنttاء       
كمttا انھtا ظttاھرة . وفقtا لمttا تحملtه الريttاح مtن مttواد مفتتtة 

محطtttات  وتسtttجل فtttي، تشtttكلھا حركtttة الھtttواء ا�فقيtttة 
، الttراوي( ا�رصttاد سttواء مttن حيttث سttرعتھا ام اتجاھھttا 

ان تttاثير الريttاح فttي مسttتويات الميttاه الجوفيttة ). ١٢٥ص
. فيكttون غيttر مباشttر عttن طريttق عملتttي التبخttر والنttتح 
فزيادة التبخر تزيtد فاعلtة التنافtذ الشtعري فيتصtاعد المtاء 
الباطني نحو السطح وھذا يقلل مخزونه في جوف ا�رض 

ان زيttادة سttرعة الريttاح تttؤدي الttى تخلخttل ضttغط  مttع. 
وعليtه فtان منسtوب الميtاه يرتفtع فيtه ، الھواء داخtل البئtر 

   .)١٩٨٢، ديفيد كيث تودد( بسرعة فتصبح عرضة للتبخر
ان الريttاح السttائدة فttي منطقttة الدراسttة ھttي الشttمالية       

% ٣٤,٩بلغttت نسttبة ھبوبھttا فttي محطttة بغttداد ، الغربيttة 
امtا الشtمالية فنسtبتھا % ١٣,٢الغربيtة بنسtبة تليھا الريtاح 

ان %  . ١١وقtttد شtttكلت فتtttرة السtttكون بنسtttبة % ١١,٩
سttرعة الريttاح وجفافھttا صttيفا ادت الttى ارتفttاع معttد�ت 

  . التبخر وكثرة المفقود من المياه المتوافرة في المنطقة 
  

    : التربة -٤
  

ھttي الطبقttة الھشttة الرقيقttة التttي تغطttي معظttم سttطح       
اليابسة ويتراوح سمكھا بين بضعة سنتيمترات وعدة امتار 

وھttttي مttttن اھttttم مصttttادر ). ١٧ص ، ١٩٩٨، الttttدباغ ( 
ان تبtاين نسtجة  . الثروات ا�قتصtادية واھtم مtورد طبيعtي

التربة وبنيتھtا  يtؤثر فtي مسtاميتھا وبالتtالي تحديtد قابليتھtا 
ttاذ المttى نفttاق علttى ا�عمttا الttل اجزائھ>ttاب ( اء خttالخش

فالتربtttة المسtttامية تسtttمح بتسtttرب . )  ١٩٨٣، واخtttرون 
فلھttا دور  امttا التttرب القليلttة المسttامية، المttاء الttى باطنھttا 

معاكس يؤدي الى قلة التنافذ وارتفاع حصة المياه الجاريtة 
والتربة فtي منطقtة الدراسtة ) . ،النعيمي ( السطحية فوقھا 
  :نواع على ھذه ا�

  

 :تربة احواض اAنھار المغمورة بالغرين   - أ
  

حيtttث ، وقtttد تكونtttت نتيجtttة ارسtttابات نھtttر الفtttرات       
تترسب الذرات الدقيقة بعيدة عن مجرى النھtر وذلtك وفقtا 

). buringn،1960( لنظttام ترسttيب حمولttة نھttر الفttرات 
وھttي تربttة رديئttة الصttرف يشttكل الطttين والغttرين نسttبة 

تشttكل ھttذه التربttة فttي منطقttة . مttن مكوناتھttا % ٧٠-٥٠
دونمtttا مtttن مجمtttوع مسtttاحة التtttرب  ١٦٠٩٠٣الدراسtttة 

  .وتقع في الجھة الشرقية من منطقة الدراسة . الكلية
  

  :الترب الحصوية الجبسية    - ب
وتمثttل ا�جttزاء الشttمالية و الجنوبيttة مttن غttرب منطقttة  

دونمttا مttن مسttاحة تttرب  ٢٨٤٠٣٦مسttاحتھا ، الدراسttة 
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  جوفيةمياه الالجميلي والعاني                                                                                            التحليل المكاني لل
 

% ٤٠مادتھttا ا�ساسttية الجttبس بنسttبة . منطقttة الدراسttة 
ومعظم سطحھا مكون من رواسب ا�نھار القديمtة تغطيھtا 

زراعتھttا تعتمttد علttى الميttاه الجوفيttة . طبقttة مttن الحصttى 
  .وبخاصة محاصيل الحبوب ومحاصيل العلف الحيواني 

  

  : تربة السھول النھرية القديمة  -ج
  

منطقtttة  وتوجtttد فtttي ا�جtttزاء الشtttمالية الشtttرقية مtttن      
وھي اقل مساحة بين اصناف الترب ا�خرى اذ ، الدراسة 
دونما مtن مسtاحة التtرب داخtل منطقtة  �١٦٤٠٠تتجاوز 
ويوجtد فيھtا المttاء . ولtيس فيھtا ترسtبات حديثtة . الدراسtة 

تعتمد زراعتھtا علtى . الجوفي على عمق عشرات ا�متار 
  .ا�بار و�سيما محاصيل الحبوب 

  

  : النبات الطبيعي -٥
 

وايجابيته فtي ، للنبات الطبيعي نواحي ايجابية وسلبية       
العمtttل علtttى اعاقtttة الميtttاه الجاريtttة علtttى سtttطح ا�رض 

اطن القشtرة ا�رضtية ـــtـوبالتالي تسرب كمية كبيرة الى ب
اما سلبيته فھي التtاثير علtى مخtزون ).  ٢٠٠١، الجلبي ( 

اھtم اما ). ١٢٨ص (الماء الباطني عن طريق عملية النتح 
  :انواع النبات الطبيعي المنتشرة في منطقة الدراسة فھي 

  
وھي نباتtات عشtبية متكيفtة وظtروف : النباتات الحولية -أ

البيئة تنحصر حياتھا ما بين شھري تشرين الثtاني ونيسtان 
       ) . ١٩٧٨، الخطيtب ( قبل ارتفاع درجات الحرارة 

مttttع ويخttttتلط ھttttذا النttttوع مttttن النباتttttات الطبيعيttttة       
واعھا ـtـاھtم ان. الـــtـزراعية بشكل ادغـــــــــالمحاصيل ال

سtلجة ،الكعtوب،الدنوصtر،الحنكة،عرف الديك،الحميض( 
لھtttا اھميtttة فtttي الرعtttي ) الرمtttث،الحنيطtttة،الخبtttاز،بtttري

  .جزيرة الكرمة  ٢٦وتتركز في مقاطعة 
  
اھم ميزتھا ھي قابليتھا على مقاومtة  :النباتات المعمرة -ب

فttي البيئttة وبخاصttة الجفttاف مttن خtt<ل  الظttروف القاسttية
احتفاضtھا بالمtاء فtي اوراقھttا وسtيقانھا كمtا ان لھtا جttذور 

وقttد ) الشttوك ، الطرفttة ، السttدر ( اھttم انواعھttا . طويلttة 
وقtد . اعتاد سtكان المنطقtة علtى قلعھtا واسtتخدامھا وقtودا 

تفtttاقم الحtttال وازداد سtttوءا بعtttد دخtttول قtttوات ا�حtttت<ل 
ولعمليات قلعھا اثtار جانبيtة ). دانيةمشاھدة مي( ا:مريكي  

  .سيئة على البيئة و�سيما مايتعلق منھا بالتربة والمراعي 
 

  :الخصائص البشرية /ثانيا 
  

لtيس بوسtع الباحtث الجغرافtي ان يتعمtق بدراسtة ايttة       
. وبابعادھttا خبttرا ، ظttاھرة ومttالم يحttط بمرتكزاتھttا علمttا 

فttttان الباحttttث ، وباسttttتثناء مرتكttttزات وابعttttدا الظttttاھرة 
ويميttل بttه ، الجغرافttي قttد تخttرج بttه المعالجttة الttى الشttطط

ومن بين اھم مرتكزات وابعtاد . التحليل الى خ<ف الواقع 
  .ياتي موضوع السكان ، منطقة الدراسة 

  

  :التركيب اAجتماعي للسكان -١
 

تسكن منطقة الدراسtة عشtائر عربيtة عريقtة اشtھرھا       
  ى ــــعشائر عربية ترجع ال:  عشائر الدليم(عشائر الدليم 

قبيلة زبيد العربية القحطانية التي ينتھي نسبھا الى معtد بtن 
وكانtت ناحيtة الكرمtة ابtان العھtد الملكtي ). كرب الزبيtدي
وقد صبغت الصفة ا�جتماعيtة العديtد مtن . تسمى الدليمية 

حيث تسمى بعض ، المواقع في المنطقة بالصفة العشائرية 
مtن امثلtة (ات باسماء العشائر وشيوخھا الجداول والمقاطع

ذلك جدول على سليمان والمشحنية نسبة الى الشيخ مشحن 
  ). الحردان 

ولقttد كttان معظttم سttكان المنطقttة يمارسttون حرفتttي       
ثtم تحtول معظمھtم الtى مجtا�ت عمtل ، الزراعة والرعي 

واھttم مجttالين فttي دراسttة السttكان ھمttا التركيttب . اخttرى 
  .لعمري النوعي والتركيب ا

  

  :التركيب النوعي -أ
 

ويقصttد بttه نسttبة عttدد الttذكور الttى كttل فئttة انثttى و       
والعكtttس مtttايعرف بنسtttبة النtttوع وتسtttتخرج بقسtttمة عtttدد 
. الذكور الكلي على عtدد ا�نtاث ويضtرب النtاتج فtي مئtة 
و�يخلtttو التركيtttب النtttوعي مtttن اثtttار ديموغرافيtttة مھمtttة 

زيttادة علttى ‘ �سttيما فttي مجttال دراسttة العمttل والھجttرة 
والمواليtد والوفيtات والع<قtات  نتائجه التي تتعلق بtالزواج
  ). ٢٠٠٠، الحديثي (ا�جتماعية وا�قتصادية  

نسمة  ١٣٠٠٠بلغ عدد الذكور في مقاطعات الدراسة       
نسttمة ولttيس لنسttبة النttوع تttاثير  ١٢٩٩٥وعttدد ا�نttاث ‘ 

اذ يشtارك الtذكور ، الزراعtي  –كبير في المجتمع الريفtي 
ن المجمttوع الكلttي وبttذلك يكttو. وا�نttاث فttي ھttذا النشttاط 

  % .١٠٠نسمة بنسبة نوع بلغت  ٢٥٩٩٥لسكان المنطقة 
  

  : التركيب العمري -ب
 

ولtه . ويعني توزيع السكان الى فئtات العمtر المختلفtة       
اھمية فtي بيtان حيويtة السtكان الديموغرافيtة وا�قتصtادية 

والقابليtة علtى ، ومنھtا معرفtة نمtو السtكان ، وا�جتماعية 
. وعدد ا�طفtال فtي سtن التعلtيم ، والزيادة السكانية العمل 

  :ويمكن تقسيم سكان المنطقة الى ث<ث فئات عمرية ھي 
  

  :سنة )١٤-١( فئة صغار السن من -
  

ولكنھttا . وھtي الفئtة المسttتھلكة غيtر المكلفttة با�عالtة       
وھtttذه الفئttة اكثttر الفئttات تtttاثرا . تقttوم بالعمttل الزراعttي 

وھtي ترتفtع فtي الtدول الناميtة . والوفيtات بعاملي المواليد 
 ٥٧٧٨٥بلttغ عttدد ھttذه الفئttة . وتقttل فttي الttدول المتقدمttة 

. من مجمtوع سtكان منطقtة الدراسtة % ٤٦,٩نسمة بنسبة 
اما عددھا في سكان  المنطقة المعتمدة على الميtاه الجوفيtة 

مttن مجمttوع سttكان % ٤٧,٦نسttمة بنسttبة  ١٢٣٧٢فھttو 
  .الريف 

  

  :سنة ) ٦٤-١٥( من  فئة متوسطة السن -
  

وتسttھم فttي نمttو ، وتعttد الفئttة المنتجttة فttي المجتمttع       
وتتttاثر . وعليھtا تعتمtد الفئتttان ا�ولtى وا�خيtرة ، السtكان 

نسtمة  ٦٢١٩٤بلtغ عtدد ھtذه الفئtة . كثيرا يحركة الھجtرة 
بينمtا بلtغ عtددھا فtي . من مجموع السكان % ٥٠,٦بنسبة 

الميtttاه الجوفيtttة  سtttكان منطقtttة الدراسtttة المعتمtttدة علtttى
  .من مجموع سكان الريف % ٤٩,٩نسمة بنسبة  ١٢٩٨٧
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  :فاكثر  ٦٥فئة كبار السن من -
  

بلtغ عtدد . وتقع مسؤولية اعالتھا على الفئة الوسtطى        
. من مجموع السكان % ٢,٥نسمة بنسبة  ٣٠٥٤ھذه الفئة 

امttا فttي مقاطعttات منطقttة الدراسttة التttي تعتمttد علttى الميttاه 
مtttن % ٢,٤نسtttمة بنسtttبة  ٦٣٦الجوفيtttة فعtttدد ھtttذه الفئtttة 

  . مجموع سكان ريف منطقة الدراسة 
  

  :طرق النقل -٢
  

وھي من العوامل البشرية المtؤثرة فtي توزيtع وكثافtة       
بل ھtي معيtار لمtدى تقtدم او تخلtف ا�نسtان فtي ، السكان 

ولھttا دور واضttح التttاثير فttي النشttاط . التعامttل مttع البيئttة 
الزراعtttي يtttتحكم بtttربط المنtttاطق والتواصtttل والحركtttة 

وتtttؤثر طtttرق النقtttل بصtttورة واضtttحة علtttى . والتسtttويق 
د من استثمار ا�رض فيتسع ا�نتtاج ا�نتاج الزراعي وتزي

  ) . ٢٠٠٢، السعدي ( الزراعي لتوفر طرق سھلة     
وان الطtttرق البريtttة ھtttي حيtttاة ا�نشtttطة ا�قتصtttادية       

والسtttكانية وا�جتماعيtttة �نھtttا تقtttوم بنقtttل اغلtttب السtttكان 
( والمحاصttيل الزراعيtttة بtttين ا�قtttاليم والمنtttاطق العديtttدة 

منطقttة الدراسttة بمجموعttة وتttرتبط ) . ٢٠٠٩، المحمttدي 
مجمtوع ھtذه الطtرق . من الطtرق مtع المنtاطق المجtاورة 

ثمانيttttة احttttدھا ترابttttي وسttttبعة معبttttدة مجمttttوع اطوالھttttا 
  .كيلو مترا ٢٢٩

  

  :الري -٣
  

لttيس بوسttع أي نشttاط زراعttي ا�سttتغناء عttن الttري       
الذي ينھض بمھمة ايصال الماء الى المحاصtيل الزراعيtة 

. حتtى لtو تtوافرت الظtروف الطبيعيtة ، بالكمية المطلوبtة 
وتعتمد منطقة الدراسة فtي الtري علtى المضtخات الحديثtة 

تتttراوح القttوى الحصttانية . بنوعيھttا الttديزل والكھربttائي 
امtا مضtخات الtري . حصانا  ٢٤-٦لمضخات الديزل بين 

عttدد . حصttانا  ١٠٠-٧,٥الكھربائيttة فttان قواھttا مttا بttين 
واھtا الحصtانية مضtخة ومجمtوع ق ٨٥١المضخات الكلي 

مttن بttين اھttم . ٢٠٠٩احصttنة وذلttك خtt<ل سttنة  ٧٠٠٥
ان المttزارعين � يتبعttون ، المtؤثرات فttي موضttوع الtري 

نظttام المقtttنن المtttائي بtttل ان الttري العشtttوائي ھtttو السtttائد 
  . ويتسبب ذلك في ھدر كمية كبيرة من الماء 

ان زيttادة ا�نتttاج مرتبطttة  –جزافttا  –وھttم يعتقttدون       
tي ا�رواء بزيادة المtار ، اء فtباب أنتشtرز اسtد ابtذا احtوھ

وتقسttم اسttاليب الttري فttي . الملوحttة فttي التربttة الزراعيttة 
  :منطقة الدراسة الى ما يأتي 

  

  ) :المروز ( الري بالسواقي -أ
  

وھttttttو ا�سttttttلوب الttttttذي يخttttttص ري محاصttttttيل       
، الخضttراوات الصttيفية مثttل الخيttار والرقttي والباذنجttان 

قلtة ، ومtن ميtزات ھtذه الطريقtة . البطاطا وكذلك في ري 
ولكtن . ضائعات مياه الري وعدم غمtر المحاصtيل بالمtاء 

ثم اصtابة بعtض ، من مساوئھا جھد المزارع المبذول فيھا 
المحاصttيل بالفطريttات بسttبب تركttز الرطوبttة اثنttاء الttري 

  .بھذا ا�سلوب 
  

  ):اªلواح ( الري باªحواض -ب
  

في ري المحاصtيل الحقليtة مثtل  وھذا ا:سلوب متبع       
وتتباين ا:لواح بين ھtذه . القمح والشعير والجت والبرسيم 

  . م عرضا  ٨، م طو�  ٢٠المحاصيل ولكنھا بمعدل 
على الرغم من يسر العمل الزراعي فtي ھtذه ا:لtواح       

، غيttر ان مttن عيوبھttا اسttتھ<ك كميttات كبيttرة مttن الميttاه 
وتفتقttر منطقttة ، الحقttل  وعttدم تجttانس توزيttع الميttاه فttي

الدراسttة الttى اسttتخدام أسttاليب الttري الحttديث مثttل الttرش 
والتنقttttيط وإن وجttttدت فttttان اسttttتخدامھا بشttttكل محttttدود 

  )مشاھدة ميدانية(ولمحاصيل الحبوب 
  

  : السياسة الزراعية -٤
  

وھtttي مtttن العوامtttل البشtttرية المھمtttة جtttدا فtttي قيtttادة       
مtدى نجtاح او وعليھtا يتوقtف ، وتوجيه النشtاط الزراعtي 

وتتمثtل بمجموعtة مtن ا�جtراءات التtي . فشل ھذا النشاط 
تقوم الدولة بھا تتضtمن اصtدار القtوانين الھادفtة الtى رفtع 
وتحسtttين مسtttتوى ا�نتtttاج الزراعtttي وتحقيtttق الرفاھيtttة 

و�بttد ان تتttاثر ). ١٩٩٨، العttاني(للعttاملين فttي الزراعttة 
  .العمليات الزراعية بخطط وتوجيھات الدولة 

وقد اتجھت الدولة في ضل الحصار المفروض علtى        
الب<د في اعطاء ا�ولوية لمحاصtيل الحبtوب والمحاصtيل 

مttرزة (الصttناعية التttي تttدخل ضttمن البطاقttة التموينيttة  
   ).٢٠٠٠، واخرون 

وفttي ريttف منطقttة الدراسttة تتجمttل الشttعبة الزراعيttة       
ھا ھذه المسؤولية من حيث وضtع الخطtة الزراعيtة وتنفيtذ

علttى مسttتوى كttل محصttول بمttا فttي ذلttك تقttدير المسttاحة 
  .والبذور وا�سمدة 

  

  : اAسمدة -٥
  

ھttي احtttدى اسtttاليب التخصttيب ورفtttع قابليtttة التربtttة       
وذلttك �ن انھttاك التربttة الزراعيttة مttن خtt<ل . ا�نتاجيttة 

تعاقtttب زراعtttة المحاصtttيل باسtttتمرار �بtttد ان يقtttود الtttى 
تعttويض خصttوبتھا ممttا يوجttب ، تttدھور مسttتوى غلتھttا 

ومttن . ومكافحttة تttدھورھا عttن طريttق ا�سttمدة المضttافة 
ا�ھميtttة ا�شtttارة الtttى ان الشtttعبة الزراعيtttة فtttي منطقtttة 
الدراسة لم تجھtز المtزارعين با�سtمدة المطلوبtة منtذ سtنة 

ولttيس بوسtttع المttزارع اقتحtttام السttوق التجاريtttة ، ٢٠٠٣
  .�رتفاع اسعار ا�سمدة فانعكس ذلك سلبا على الزراعة 

  

  : السياسة السعرية -٦
  

تعtttد اسtttعار المحاصtttيل الزراعيtttة ابtttرز حلقtttة فtttي       
كما تعد ايضا اھم المفاصل فtي ، السياسة الزراعية للدولة 

تلك السياسة من خ<ل التحكم بمدى تشجيع المنتجtين علtى 
ا�سtttتمرار فtttي عملھtttم ورفtttد مراكtttز الكثافtttات السtttكانية 

وديمومttttة حيttttاة  با�نتttttاج الزراعttttي بھttttدف ا�سttttتھ<ك
لكننا نtرى ان السياسtة الزراعيtة الحكيمtة ھtي التtي .البشر

توازن بtين كلفtة ا�نتtاج ومسtتوى الtربح مtع تtرك فرصtة 
  .للمزارع 
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  جوفيةمياه الالجميلي والعاني                                                                                            التحليل المكاني لل
 

  

خص¡¡¡¡ائص المي¡¡¡¡اه الجوفي¡¡¡¡ة ف¡¡¡¡ي منطق¡¡¡¡ة  /ثالث¡¡¡¡ا
  :الدراسة 

 

التوزيttع المكttاني )  ٣ -شttكل(و)  ٢ -جttدول(يتضttح مttن 
�بار الميtاه الجوفيtة فtي منطقtة الدراسtة والتبtاين المكtاني 

  .لخصائصھا الھيدرولوجية 
  

  :التوزيع المكاني Aبار المياه الجوفية -١
  

يتبttاين عttدد ابttار الميttاه الجوفيttة فttي منطقttة الدراسttة       
وتبtدو صtورة التبtاين . تباينا واضحا على مستوى السكان 

من خ<ل التوزيع الجغرافي لھtذه ا�بtار التtي تعtد المكاني 
  .من المظاھر البارزة للمياه الجوفية 

المرتبttة ا�ولttى بعttدد ، جزيttرة الكرمttة  ٢٦تمثttل مقاطعttة 
وھttذا عائttد % . ٧١,٣ابttار بنسttبة  ٦٠٧ا�بttار الttذي بلttغ 

تليھttا . �تسttاع مسttاحتھا وابتعttاد موقعھttا عttن ذراع دجلttة 
بئtرا بنسtبة ٩٨عب جفال بعدد  ٢٧بالمرتبة الثانية مقاطعة 

 ١١امtttttا بالمرتبtttttة الثالثtttttة فتtttttاتي مقاطعtttttة % . ١١,٥
  % . ٦,٥بئرا تشكل نسبة  ٥٥التي تضم  الصبيحات

كصtاوي المرتبtة الرابعtة  ١١في حين مثلت مقاطعtة       
 ١٢امttا مقاطعttة % . ٥,٥بئttرا وبنسttبة  ٤٧بعttدد ابارھttا 

اذ لtم يتجtاوز ، الشھابي فجاءت بالمرتبة الخامسة ا�خيtرة 
من مجموع ا�بtار % ٥,٢بئرا مثلت نسبة  ٤٤عدد ابارھا 

  .في منطقة الدراسة 
  

  : ارتفاع اAبار -٢
  

ان المعttدل العttام �رتفttاع ا�بttار عttن مسttتوى سttطح       
غيtر ان ھtذا . م ٦٥,٢البحر في منطقة الدراسة ھو بحدود 

فھtو . المقدار متباين بين منطقtة واخtرى لعوامtل  طبيعيtة 
جزيttرة الكرمttة حيttث يبلttغ  ٢٦علttى اقصttاه فttي المقاطعttة 

الشttھابي ويبلttغ  ١٢وعلttى ادنttاه فttي المقاطعttة ، متttرا  ٧٠
  .مترا فقط فوق مستوى سطح البحر  ٥٩
  

  :اعماق اAبار -٣
  

 ٦٤-٤١يتttراوح المعttدل العttام �عمttاق ا�بttار مttابين       
وھو متباين اص< بين بئر واخtر ومقاطعtة واخtرى . مترا 
عttب جفttال فttي  ٢٧ولكttن علttى العمttوم تttاتي المقاطعttة . 

وتtttاتي ، امتttر)٥٠-٤٠( المرتبttة ا�ولttى فttي قلtttة العمttق 
الصبيحات بالمرتبtة ا�ولtى ايضtا ولكtن فtي  ١١المقاطعة 

امtا بقيttة المقاطعtات فتttاتي . متttرا ) ٨٠-٤٠(زيtادة العمtق 
  .متباينة  –في مراتب وسطية 

  

  :اAنتاجية -٤
  

. يttوم /٣م٣٤٧,٨يكtون المعttدل العtام �نتاجيttة ا�بtار       
وتلعب العوامل الطبيعية دورھا فtي تبtاين كميtة انتtاج ھtذه 

ا� ان غttزارة ا�نتttاج . ا�بttار فttي عمttوم منطقttة الدراسttة 
جزيttرة الكرمttة التttي تمثttل  ٢٦تتمثttل فttي ابttار المقاطعttة 

بينمtا يtاتي اقtل ا�نتtاج ، يtوم / ٣م)  ٩٨٠(المرتبة ا�ولى 
تمثttل  وھttي، يttوم /٣م) ١٥٠(الشttھابي  ١٢فttي المقاطعttة 

وبttttين ھttttاتين المttttرتبتين تttttاتي بقيttttة . المرتبttttة ا�خيttttرة 
متباينttة مttن حيttث معtttدل  –المقاطعttات بمراتttب وسttطية 

  .انتاجية المياه الجوفية في منطفة الدراسة 
  

  :الملوحة -٥
  

المقصttود بttه كميttة ، ھttي مصttطلح متttداول جغرافيttا       
 غيttر ان ھttذه ا�مtt<ح. ا�مtt<ح الكليttة المذابttة فttي المttاء 

تمثل مقاطعtة . متباينة الكم والنوع في ابار منطقة الدراسة 
( جزيttرة الكرمttة المرتبttة ا�ولttى فttي نسttبة الملوحttة  ٢٦

في حtين بلtغ ادنtى معtدل للملوحtة ، لتر  /ملغرام ) ٣٨٤٠
وھtذه . لتtر /ملغtرام) ١٨٥٠( الصtبيحات  ١١في مقاطعة 

المعttد�ت غيttر صttالحة لشttرب ا�نسttان لتجاوزھttا الحttد 
، يحtي عبtاس حسtين (لتر  /ملغرام) ١٠٠٠( ح به المسمو
ولكنھttttا صttttالحة �سttttتخدامھا فttttي ). ١٢٩ص ،  ١٩٨٩

  .ا�غراض الزراعية والحيوانية 
  

  
  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٩التوزيع والتباين المكاني ل»بار وخصائصھا الھيدرولوجية في منطقة الدراسة لعام :٢-جدول

عدد   اسم المقاطعة  رقم المقاطعة  ت
  ا¬بار

النسبة 
%  

معدل اAرتفاع عن 
  م/سطح البحر

اعماق ا¬بار 
من سطح 

  م/اAرض

معدل 
اAنتاجية 

  يوم/٣م

معدل الملوحة 
  لتر/ملغم

  ١٩٠٠  ١٦٥  ٧٠- ٥٠  ٦٦  ٥.٥  ٤٧  كصاوي  ١١  ١
  ١٨٥٠  ١٨٤  ٨٠ - ٤٠  ٦٣  ٦.٥  ٥٥  الصبيحات  ١١  ٢
  ٢٥٢٠  ١٥٠  ٦٠ - ٤٥  ٥٩  ٥.٢  ٤٤  الشھابي  ١٢  ٣
  ٣٨٤٠  ٩٨٠  ٦٠ - ٣٠  ٧٠  ٧١.٣  ٦٠٧  جزيرة الكرمة  ٢٦  ٤
  ٢٧٠٠  ٢٦٠  ٥٠ - ٤٠  ٦٨  ١١.٥  ٩٨  عب جفال  ٢٧  ٥
  -  -  -  -  ١٠٠  ٨٥١  المجموع    ٦
  ٢٥٦٢  ٣٤٧.٨  ٦٤ - ٤١  ٦٥.٢  -  -  المعدل العام    ٧

  
  : عمل الباحث باAعتماد على: المصدر

  

 . ٢٠٠٩شعبة الموارد المائية في ناحية الكرمة، قسم ا¬بار، بيانات غير منشورة، لعام -١
 . ٢٠٠٩شعبة زراعة الكرمة، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة لعام -٢
  . ٩/١٢/٢٠٠٩الدراسة الميدانية للباحث بتاريخ -٣
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  التوزيع المكاني ¬بار المياه الجوفية في منطقة الدراسة: ٣-شكل

  .خرائط مشاريع الري لمنطقة الدراسة، القسم الفني، مديرية ري محافظة اAنبار، وزارة الري: المصدر
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  جوفيةمياه الالجميلي والعاني                                                                                            التحليل المكاني لل
 

  

  : استثمار المياه الجوفية ل¯غراض الزراعية
  

يمكن القول بان استخدام الماء فtي مجtال ا�رواء فtي       
الزراعttة يعتبttر مttن العمليttات المسttتھلكة للمttوارد المائيttة، 
وان معظم المياه المستخدمة في ھذا المجال تضيع إّما عtن 
طريق التبخر أو عن طريق النتح، حيث تنتقل إلى الغ<ف 
الغttازي وتضttيع فرصttة ا�نسttان �سttتخدامھا بعttد ذلttك، 

د كمية المياه المستخدمة في ھذا المجال على عاملين وتعتم
  : أساسيين ھما

  

 . نوعية النبات المزروع  . أ
 . طبيعة المناخ السائد في المنطقة المزروعة  . ب
 .طبيعة التربة  . ج

 

وان اسtتخدام الميttاه �رواء المحاصttيل الزراعيttة ھttو       
دليtttل علtttى عtttدم كفايtttة ا:مطtttار لسtttد متطلبtttات عمليtttات 

ه يعtد القطtاع الزراعtي فtي منطقtة الدراسtة وعليt. ا�نبات
مtttن اكبtttر القطاعtttات اسtttتھ<كا للميtttاه، إذ تسtttتخدم الميtttاه 
الجوفيttttة ل´غttttراض الزراعيttttة بالدرجttttة ا:ولttttى، وان 
التركيز الكلtي ل´مt<ح الذائبtة يعtد عtام< مھمtا فtي تقtدير 
مدى ص<حية الميtاه للtري، حيtث تعtد دراسtة نوعيtة ميtاه 

عنttد وضttع أرض جديttدة  تحttت الttري موضttوعا أساسttيا 
نظام الري أو عند ا�ستص<ح أو تحسtين صtفات ا:رض 
لرفtttع كفاءتھtttا ا�نتاجيtttة وفtttي الوقtttت الحtttالي، إذ يجtttري 
العمل في معظم أنحاء العالم �ستغ<ل مصادر مائية سواء 
أكان ذلك عن طريق اسtتخدام الميtاه الجوفيtة ام خلtط ميtاه 

ن أھميtة معرفtة صtفات الري العذبة بمياه أكثر ملوحtة، فtا
الميtttاه المسtttتعملة ودراسtttتھا فtttي الtttري � يمكtttن إغفالھtttا 
بالنسبة لع<قتھا بنمو النبات ومtدى تحسtن صtفات ا:رض 

وازدادت أھميttttة الميttttاه  Ayers،(1989 ( أو تttttدھورھا
الجوفية وإمكانية اسtتثمارھا فtي ا�نتtاج الزراعtي بمنطقtة 
الدراسة من خ<ل حفر ا6بار ا�رتوازيtة واسtتثمارھا فtي 
زراعttة محاصttيل زراعيttة متنوعttة والتttي بلغttت مسttاحتھا 

دونمtا، والمسtتغلة ) ٣٢٩٣١٢(حtوالي  ٢٠٠٩الكلية لعtام 
  ).١-جدول(وكما في  دونماً ) ١٥٠٧٠(فع< 

  

أنم¡¡اط اس¡¡تعماAت اªرض الزراعي¡¡ة  ف¡¡ي  /رابع¡¡ا 
  :منطقة الدراسة 

  

تبلttغ مسttاحة ا�رض المزروعttة فttي منطقttة الدراسttة       
دونمttا موزعttة علttى خمttس  ١٥٠٧٠،  ٢٠٠٩خtt<ل سttنة 
  وجاء تصنيف ھذه ا�نماط مستندا الى اھمية. مقاطعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المحاصtttيل ا�قتصtttادية وبحسtttب اسtttتعمالھا فtttي موسtttم  
نمttط المحاصttيل : وھttي تقسtم الttى قسttمين ھمtا . زراعتھtا 

وسوف نتطtرق لكtل منھtا ، الحقلية ونمط الثروة الحيوانية 
  :بايجاز 

  

يض¡¡¡م ھ¡¡¡ذا ال¡¡¡نمط : نم¡¡¡ط المحاص¡¡¡يل الحقلي¡¡¡ة -١
  :مجموعة من المحاصيل الزراعية ھي

  

  )الماش ، ر الشعي، القمح ( محاصيل الحبوب   - أ
 )السمسم ، زھرة الشمس ( محاصيل صناعية   -  ب
  )بانواعھا الصيفية والشتوية ( محاصيل الخضراوات  -ج
  )البطاطا ، الجزر ، البصل الحار ( المحاصيل الدرنية  -د

الttttذرة ، البرسttttيم ، الجttttت ( المحاصttttيل العلفيttttة  -ھttttـ 
  )الذرة البيضاء ، الصفراء

وتعتمد ھذه المحاصيل بانواعھا ومساحتھا على المياه       
مttن ھttذه المسttاحات . الجوفيttة فttي ريttف منطقttة الدراسttة 

، % ٩٩,٣دونما يخص المحاصيل الحقلية بنسبة  ١٤٩٧٠
% ٠,٧دونما يخص محاصيل البستنة بنسبة  ١٠٠والباقي 

وبذلك تكون المسtاحة المسtتثمرة زراعيtا بمجموعھtا فtي . 
خtt<ل سtttنة % ١٠٠دونمtttا بنسttبة  ١٥٠٧٠ھttذه ا�نمttاط 

  ).٣-جدول(وكما موضح في   ٢٠٠٩
  
  

  :نمط الثروة الحيوانية -٢
  

تمثtttل الثtttروة الحيtttواني الشtttق الثtttاني مtttن النشtttاط       
وھي تمثل المرتبة الثانية من حيث ا�ھمية بعد ، الزراعي 

ا�نتاج النباتي الtذي يمثtل المرتبtة ا�ولtى فtي ھtذا النشtاط 
وليس بوسع أي باحtث فtي الجغرافيtة . الريفي ا�قتصادي 

او ا�قتصttttاد ان يسttttتھين بttttدور الثttttروة الحيوانيttttة فttttي 
اقتصtاديات العائلtة الريفيtة واھميtة ھtذه الثtروة فtي دخtول 

ولھtذا تحttرص العوائtل الريفيttة فtي المنttاطق . المtزارعين 
الزراعيtttة علtttى اقتنtttاء وتربيtttة نtttوع او اكثtttر مtttن ھtttذه 

ه الثttروة مھtttددة بttانواع ا�وبئtttة غيttر ان ھtttذ. الحيوانttات 
وا�مttراض السttارية التttي توجttب ا�ھتمttام بھttا مttن خtt<ل 
السياسة الزراعية و�سيما على مستى المعالجة واللقاحات 

كtttان  ٢٠٠٩وخttt<ل سtttنة . وتtttوفير المصtttول المضtttادة 
راسtttا مtttن  ٧٥٢٤٢المحمtttوع الكلtttي لعtttدد ھtttذه الثtttروة 

ثم % ٦,٦بنسبة راسا من ا�غنام  ٤٩٥٠منھا . الحيوانات 
يلttي ذلttك ا�بقttار % ١,٢راسttا مttن المttاعز بنسttبة  ٨٩٤
امtا الtدواجن فقtد احتلtت % . ١,٣راسا بنسtبة  ٩٥٠بنسبة 

راسtا  ٦٨٤٤٨المرتبة ا�ولى في العدد والنسبة من خt<ل 
  % .٩٠,٩وبنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٩ة التي تعتمد على المياه الجوفية لعام المساحات التي يشغلھا نمط المحاصيل الحقلية في ريف مقاطعات منطقة الدراس:٣-جدول
  

  %النسبة  طن/ ا²نتاج  %النسبة  دونم/ المساحة  المحاصيل  ت
  ٤٢.٦  ٣٢٧٣  ٥٠.١  ٧٥٠٠  محاصيل الحبوب  ١

  ٤.٢  ٣١٨.٨٥  ١٠  ١٥٠٠  المحاصيل الصناعية  ٢

  ٣.٦  ٢٧٨.٧  ٦.١  ٩٢٠  محاصيل الخضروات  ٣

  ٢٨.٣  ٢١٨٢  ٨.١  ١٢٠٠  المحاصيل الدرنية  ٤

  ٢١.٣  ١٦٣٢.٥  ٢٥.٧  ٣٨٥٠  محاصيل العلف  ٥

  ١٠٠  ٧٦٨٢.٠٥  ١٠٠  ١٤٩٧٠  المجموع  
  

  .٢٠٠٩شعبة زراعة الكرمة، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة لعام : المصدر
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فتttاتي ، امttا علttى مسttتوى التوزيttع النttوعي والجغرافttي  
جزيtttرة الكرمtttة بالمرتبtttة ا�ولtttى فtttي عtttدد  ٢٦مقاطعtttة 

امtا % . ٣٠,٣راسا منھا بنسبة  ١٥٠٠ا�غنام حيث تضم 
الشھابي المرتبة ا�ولtى  ١٢في عدد ا�بقار فتمثل مقاطعة 

فttي حttين كانttت % . ٢٤,٢راسttا تشttكل نسttبة  ٢٣٠بعttدد 
الصtبيحات  ١١فtي عtدد المtاعز للمقاطعtة المرتبة ا�ولى 

وفي نمtط الtدواجن % . ٢٤,٧راسا بنسبة  ٢٢٠من خ<ل 
وذلttك مttن ، الشttھابي  ١٢لttم يكttن ثمttة منافسttة للمقاطعttة 

قاعttات تحttوي  ٦حقttول تنttتج فttروج اللحttم تضttم  ٤خtt<ل 
وبttذلك فھttي تمثttل المرتبttة ا�ولttى بttين . فرخttا  ٣٤٠٢٠

روتھا الحيوانية على مقاطعات منطقة الدراسة التي تعتمد ث
  . ٢٠٠٩المياه الجوفية خ<ل سنة 

  

  : التوجيھات المستقبلية / خامسا 
  

الزراعttي علttى  –�تقتصttر مھمttة الباحttث الجغرافttي       
بtttل ان المسtttؤولية ، تtttاثير الظtttاھرة اوتوزيعھtttا جغرافيtttا 

العلمية وا�مانة التاريخية والحرص علtى المصtلحة العليtا 
الغtوص فtي مبtادئ التعليtل والتحليtل كل ذلك يدفعه الtى ، 

الجغرافttي والمحاولttة الجttادة بھttدف اخضttاع النظريttة الttى 
ا�نسانية  –كي يبلغ البحث اسمى غاياته العلمية ، التطبيق 

من خ<ل المنفعtة التtي تعtم اكبtر عtدد مtن النtاس و�سtيما 
فttي البحttوث الزراعيttة التttي تؤكttد علttى ضttرورة تفاعttل 

واسtttتثمار اكبtttر قtttدر مtttن  ا�نسtttان مtttع عناصtttر البيئtttة
  .ا�مكانات المتاحة 

وتtttاتي التوجيھtttات المسtttتقبلية فtttي طليعtttة ا�ھtttداف       
السامية التي يبغيھا الباحث في مجtال الجغرافيtة الزراعيtة 

بtل ينظtر الtى مسtتقبل ، اذ �يھمه واقع الحاضر فحسtب . 
ا�جيttال نظttرة قائمttة علttى ان القسttط ا�كبttر مttن حيttاتھم 

  .يتھا ا�جيال الحاضرة تتحمل مسؤول
تكtttون عناصtttر ، وفtttي موضtttوع التوجيھtttات المسtttتقبلية 

صttياغتھا بمttا يخttص الميttاه الجوفيttة فttي منطقttة الدراسttة 
  :كا�تي 

  

مؤشرات عامة عن المقومات المكاني¡ة لتنمي¡ة -١
  : وتطوير اAستثمار الزراعي ومنھا 

 

  .م<ئمة طبوغرافية السطح التي يغلب عليھا ا�نبساط -أ
 . م<ئمة عناصر المناخ �نواع المحاصيل الزراعية -ب
م<ئمtttة التربtttة التtttي تعتمtttد علtttى الميtttاه الجوفيtttة فtttي  -ج

  .مقاطعات منطقة الدراسة 
م<ئمة المياه الجوفية ل<نتtاج الزراعtي بنوعيtه النبtاتي  -د

  .والحيواني 
  .نسمة ٢٥٩٩٥وجود ايدي عاملة زراعية تتمثل بعدد  -ھـ
طرق النقtل الصtالحة فtي خدمtة العمtل  توافر شبكة من -و

  .الزراعي 
  

  :خصائص استثمار اAنتاج الزراعي -٢
  

 –وھtttي تحصtttيل حاصtttل لعناصtttر البيئtttة الطبيعيtttة       
  :البشرية وفقا �مكاناتھا ومنھا 

  

  .التنوع في ا�نتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني -أ
 .الزراعية تباين المساحات المزروعة ضمن انماطھا -ب

تفtttاوت مقtttدار المسtttاحات المزروعtttة علtttى مسtttتوى  -ج
  .المحصول والنمط والمقاطعة 

  

 –استثمار المياه الجوفية في اAنتاج الزراعي -٣
  :النباتي 

ھttذا النttوع مttن ا�سttتثمار يحتttاج الttى دعttائم اساسttية       
  :لتامين متطلباتھا ومنھا 

  

  .المتروكة حاليا العمل على زراعة ا�راضي الصالحة -أ
القيام بحفر اكبر عدد ممكن من ا�بار وبحسtب الحاجtة -ب

 .في المقاطعات 
  .زيادة ا�ھتمام بزراعة محصولي الحنطة والشعير -ج
  .ا�ھتمام بزراعة محاصيل البستنة  -د
  .انشاء مراكز تسويقية في منطقة الدراسة  -ھـ
الجمtttاعي والحtttث علtttى  –تشtttجيع التوجtttه الزراعtttي  -و

  .التوسع العمودي 
ا�ھتمttام بزراعttة الخضttراوات بانواعھttا التttي يttدعمھا  -ز

  .قرب مراكز ا�ستھ<ك 
  

  :تربية  الثروة الحيوانية -٤
  

ويعتمttد مسttتقبلھا علttى التخطttيط السttليم وا�جttراءات       
  :العلمية الدقيقة منھا 

  

تttامين المحاصttيل العلفيttة بمttا ينسttجم وعttددھا فttي كttل -أ
  .مقاطعة 

الحفtttاظ علtttى النباتtttات الطبيعيtttة مtttن الرعtttي الجtttائر -ب
 .والقطع المستمر 

  .ضرورة انتشار مستوصف بيطري في منطقة الدراسة-ج
  .ا�ھتمام با�صناف والس<�ت الحيوانية -د
  .تشجيع عملية ا�ستثمار في مشاريع الثروة الحيوانية -ھـ
  .وتربية نحل العسل، تشجيع التوجه الى تربية ا�سماك -و
  

  :الصناعي  –التكامل الزراعي -٥
  

، نظttرا للتttرابط بttين القطttاعين الزراعttي والصttناعي       
فان ھذا التكامل بينھما يتطلب انشtاء مجمtع صtناعي يضtم 

  :المصانع المتخصصة ا�تية 
  

  .مصنع �نتاج ا�لبان ومشتقاتھا   - أ
 .مصنع �نتاج العلف الحيواني -ب
  .مخازن مبردة لحفظ ا�غذية  -ج
  .مراكز لصيانة المعدات الزراعية  -د
  .حماية ا�نتاج المحلي من منافسة ا�نتاج المستورد  -ھـ 
وحttدة متخصصttة با�سttمدة العضttوية المتttوافرة محليttا  -و

  .وتشجيع استخدامھا 
بوضtttع ، اشtttراك المختصtttين فtttي البحtttث والتطtttوير  -ز

  .الخطط الھادفة الى تنمية الريف في منطقة الدراسة 
  

  : اAستنتاجات 
  

  : بوسعنا استنتاج ماياتي ، في ضوء كل ماتقدم 
تتميز منطقtة الدراسtة بموقtع جغرافtي جعtل منھtا حلقtة -١

وصtttل بtttين مtttدن الصtttق<وية والفلوجtttة وابtttو غريtttب 
  .وسامراء 

٩٥ 



  

  جوفيةمياه الالجميلي والعاني                                                                                            التحليل المكاني لل
 
 –التربtttة ، المنtttاخ ، السtttطح  –ان الظtttروف الطبيعيtttة -٢

 .م<ئمة جدا �ستثمار المياه الجوفية 
يتباين عtدد ا�بtار فtي منطقtة الدراسtة جغرافيtا بحسtب -٣

 .المقاطعات 
يتباين مسtتوى اسtتثمار الميtاه الجوفيtة فtي المنطقtة مtن -٤

 .حيث المكان والكمية 
جزيtرة الكرمtة بالمرتبtة ا�ولtى فtي  ٢٦تاتي المقاطعة -٥

 .المساحة 
كشفت الدراسة عن اتجاھات انماط اسtتعما�ت ا�رض -٦

  :ي كاAتالزراعية 
 

  .يمثل نمط المحاصيل الحقلية بالمرتبة ا�ولى -أ
ويttاتي فttي ، تمثttل محاصttيل الحبttوب المرتبttة ا�ولttى -ب

 .صدارة ذلك محصول القمح 
كشtttفت الدراسtttة ان تسلسtttل مراتtttب بقيtttة المحاصtttيل -ج

، المحاصtttttيل الصtttttناعية، العلttttف : الحقليttttة كانtttttت 
وذلttك ، محاصttيل الخضttراوات ، المحاصttيل الدرنيttة 

  .نسبة مساحة ھذه المحاصيل  بموجب
فtttي مجtttال البسtttتنة جtttاءت النخيtttل بالمرتبtttة ا�ولtttى  -د

والتفاحيtttات بالمرتبtttة الثانيtttة والحمضtttيات بالمرتبtttة 
  .الثالثة 

يعتمttد سttكان منطقttة ، فttي مجttال الثttروة الحيوانيttة  -ھttـ 
الدراسة على ا�غنام بالدرجة ا�ولى مع ارتفtاع نسtبة 

  .الدواجن 
  .لدراسة مشك<ت كثيرة توجب المعالجة تعاني منطقة ا -و
اوضحت الدراسة ان ل<حtت<ل ا�مريكtي دور واضtح  -ز

  .في تعثر العمل الزراعي 
  

  : التوصيات 
  

بنttاءاً علttى مttا جttاء فttي ا�سttتنتاجات توصttي الدراسttة بمttا 
  :يأتي 

  

  .ضرورة ان يكون ا�ستثمار فاع< وعق<نيا -١
 .ري المحاصيل  اتباع ا�ساليب الحديثة في عمليات-٢
اھميttttة الttttدعم الحكttttومي للمttttزارعين فttttي العمليttttات -٣

 .ا�نتاجية  -الزراعية
التوسttع فttي عمليttات استصtt<ح التربttة باتجttاه المنttاطق -٤

 .الصحراوية 
ضرورة اتبtاع نظtام الtدورات الزراعيtة لزيtادة ا�نتtاج -٥

 .والحفاظ على التربة الزراعية 
الزراعيtة وتطبيقھtا تكثيف النtدوات التtي تخtص الثقافtة -٦

 .عمليا 
اسtttتخدام ا�سtttمدة العضtttوية لتحسtttين خtttواص التربtttة -٧

 .وتوفير العناصر الغذائية لھا 
تشttجيع المttزارعين علttى ا�كثttار مttن اسttلوب الزراعttة -٨

 .المحمية 
ا�ھتمtttام بالصtttناعات الزراعيtttة �ھميتھtttا فtttي تنميtttة -٩

 .المناطق الريفية 
يttت<ئم واھميttة دورھttا فttي ايtt<ء طttرق النقttل اھتمامttا -١٠

 .النشاط الزراعي 
اصدار قوانين صارمة لمنtع التجtاوز علtى ا�راضtي -١١

 .الزراعية المنتجة لغذاء السكان 

ضttرورة اھتمttام شttعبة زراعttة الكرمttة بttالمزارعين -١٢
 .وبخاصة مايتعلق بوسائل ا�نتاج الزراعي 

انشاء حقtول دواجtن متخصصtة ببtيض المائtدة دجtاج -١٣
 .مواكبة الطلب ا�ستھ<كي اللحم ل

تشجيع المزارعين على تربية ا�سtماك وانشtاء حقلھtا -١٤
 .وكذلك ا�ھتمام بمناحل العسل

  
  :المصادر العربية 

  

  . ٣٠ا�ية ، سورة ا�نبياء ، القران الكريم  - ١
ھيدرولوجيttة ، ترجمttة ريtاض الtدباغ  .١٩٨٢،ديفيtد كيtث ، تtودد -٢

مديريtة ، وزارة التعليم العtالي والبحtث العلمtي ، المياه الجوفية 
 .جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر 

 .٢٠٠١،ليلtttى اسtttماعيل محمtttد الماجtttدي  وفtttائق تفيtttق ، الجلبtttي -٣
نباتtttات ا�دغtttال المنتشtttرة علtttى خطtttوط سtttكك الحديديtttة فtttي 

،  ٣٢المجلttttد ، لttttوم الزراعيttttة العراقيttttة مجلttttة الع، العttttراق 
 .٤العدد

، الطاقtة الشمسtية فtي العtراق .١٩٩٠، عبد العزيtز محمtد ، حبيب -٤
 .٢٥، العدد ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية 

الع<قttات المكانيttة بttين  .١٩٩٦،ابttراھيم تركttي جعاطttة ، الحttديثي -٥
، السكان واستعما�ت ا�رض في نtاحيتي الكرمtة والصtق<وية 

، ابttن رشttد  –كليttة التربيtة ) غيtر منشttورة ( اطروحtة دكتttورا 
  .جامعة بغداد

دار الكتtttب ، جغرافيtttة السtttكان  .٢٠٠٠،طtttه حمtttادي ، الحtttديثي -٦ 
 .الموصل،  ٢ط ، للطباعة والنشر 

الينابيع المائيtة بtين كبيسtة والسtماوة  .١٩٨٩،يحيى عباس ، حسين -٧
، كليtة ا�داب ) غير منشورة ( رسالة ماجستير ، واستثماراتھا 
 .جامعة بغداد

و المttوارد المائيttة فttي .١٩٨٣،وفيttق حسttين  واخttرون ، الخشttاب -٨
 .جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي البحث العلمي ، العراق 

لمراعttي الصttحراوية فttي ا .١٩٧٨،محمttد محttي الttدين ، الخطيttب -٩
 . ٢ط ، مطبعة اوفسيت سرمد ، العراق 

الميttttاه الجوفيttttة  .٢٠٠٩،ليttttث ثابttttت عبttttد الوھttttاب ، الttttداھري -١٠
( رسtالة ماجسtتير ، واھميتھا في تنميtة ھضtبة ا�نبtار الغربيtة 

 .جامعة ا�نبار ، كلية التربية ) غير منشورة 
تttرب  .١٩٩٨،عصttام خضttير الحttديثي و احمttد عاصttم ، الttدباغ -١١

بحtttث مقبtttول للنشtttر فtttي موسtttوعة ا�نبtttار ، محافظtttة ا�نبtttار
 .الحضارية 

فtي توجيtه ، اھمية ا�نtواء الجويtة  .١٩٧٣،شاكر صابر ، الدباغ -١٢
 .بغداد،  ٩٨العدد ، نشرة المرشد الزراعي ، الحركة الزراعية 

اسttس  .٢٠٠١،عttدنان ھttزاع البيttاتي  وصttباح محمttود ، الttراوي -١٣
 .بغداد ، مطابع التعليم العالي والبحث العلمي ، علم المناخ 

الجttttزء ، جغرافيttttة السtttكان  .٢٠٠٢،عبttttاس فاضtttل ، السtttعدي -١٤
 .بغداد ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، ا�ول

( بيانtات داخليtة ، قسtم التخطtيط والمتابعtة، شعبة زراعة الكرمtة -١٥
 . ٢٠٠٩) غير منشورة 

بيانttات ، قسttم ا�بttار ،  ناحيttة الكرمttة  شttعبة المttوارد المائيttة فttي-١٦
 . ٢٠٠٩،) غير منشورة ( داخلية 

مجلtة ، تحديد اقسام سtطح العtراق  .١٩٦١،محمد حامد ، الطائي -١٧
 .٥المجلد ، الجمعية الجغرافية العراقية 

معھttttد ، جغرافيttttة العttttراق  .١٩٧٢،خطttttاب صttttكار ، العttttاني -١٨
 .القاھرة، ة الحديثة المطبعة الفني، البحوث والدراسات العربية 

اسttttتعما�ت ا�رض  .١٩٩٨،كمttttال صttttالح كزكttttوز ، العttttاني -١٩
 هروحة دكتtوراـtـاط، الزراعية في ريف مركز قضاء الرمادي 

 .جامعة بغداد ، ابن رشد ، كلية التربية ) غير منشورة ( 
مttدخل  .١٩٨٧،محمttود عttزو صttفر  وضttاري ناصttر ، العجمttي -٢٠

، مكتبtttة الفttt<ح  ١ط ، لمناخيtttة الtttى علtttم المنtttاخ والجغرافيtttة ا
 .الكويت

التمثيttل الكttارتوغرافي  .٢٠٠٠،احمttد سttلمان حمttادي ، الف<حttي -٢١
رسtttالة ، �سtttتعما�ت ا�رض الزراعيtttة فtttي قضtttاء الفلوجtttة 

 .جامعة ا�نبار، كلية التربية ) غير منشورة ( ماجستير 
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تtttدھور ا�راضtttي فtttي  .١٩٩٩،محمtttد عبtttد الفتtttاح ، القصtttاص -٢٢
 .الكويت ، مطابع الوطن ، المناطق الجافة 

دور العوامل الجغرافية  .٢٠٠٤،احمد خميس حمادي ، المحمدي -٢٣
، في تملح تربة قضاء الفلوجة في نtاحيتي الصtق<وية والكرمtة 

، ابttن رشttد ، كليttة التربttة ) غيttر منشttورة ( رسttالة ماجسttتير 
 .جامعة بغداد

التبtاين المكtاني  .٢٠٠٩،بثينtة رحtيم شtوكت مسtرحد ، المحمدي -٢٤
رسtالة ،  ٢٠٠٥ – ١٩٨٧للمtدة ، لتوزيع سكان قضاء الفلوجة 

 .جامعة ا�نبار ) غير منشورة ( ماجستير 
كفايtة المطtر فtي محافظtة  .٢٠٠٤،نظير صباح حمtد ، المحمدي -٢٥

مجلtttة العلtttوم ا�نسtttانية و ، دراسtttة مناخيtttة تطبيقيtttة ، ا�نبtttار 
 .ايلول ،  ٤العدد ، جامعة ا�نبار ، ا�قتصادية 

، التسويق الزراعي في العراق  .٢٠٠٠،محمد  واخرون ، مرزة -٢٦
 .بغداد ، ٢٠٠٠-١٩٩٠

ع<قtttة التربtttة بالمtttاء  .١٩٩٠،سtttعد هللا نجtttم عبtttد هللا ، النعيمtttي -٢٧
 .جامعة الموصل ، مطبعة التعليم العالي ، والنبات 

  

  :المصادر اAنكليزية
  

1-Ayers, R.S, and D.W,1989. west cot. Water 
quality for Agriculture Irrigation and drainage 
paper 2, rev. FAO, Rome, Italy. 

2-buringn ,1960. soil and soil condition in iraq , 
ministry of agriculture, Baghdad .   

 

٩٧ 


