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  المستخلص

  
قائم�ة عل�ى ا!ستص��ح  ا.خيرت�انوالمرحلت�ان ،  منھا قائم�ة عل�ى أس�اس ا!ستص��ح الكل�ي أربع، ع من ست مراحليتكون المشرو        

�م ��ة تض��ل مرحل��ي وك��ةالجزئ��ات الزراعي��ن المقاطع��دداً م��دافع . ع��ن  ا.ولوان ال��ة م���ح الترب��دف استص��و بھ��روع ھ��اء المش���حBنش� ا.م
ھ�ذا البح�ث  ف�يالم�ذكورة  –ا!قتص�ادية وا!جتماعي�ة  أھ�دافھاكبي�رة تب�دو م�ن خ��ل  أھمي�ة ولعملية ا!ستص�ح. ا.راضي إنتاجيةوتحسين 
 ا.راض�يظھرت من خ�ل الحد من انتش�ار ظ�اھرة ا.س�باخ ف�ي ، ھذه المبازل مھمة كبيرة على مستوى مكافحة الملوحة أدتولقد  –!حقاً 

ف�ي دراس�تھا  رس�مية إحص�اءاتمعدل الغ�ت الزراعية الت�ي اعتم�د البح�ث وارتفاع مستوى ، ا.رض إنتاجيةزيادة على تحسين ، الزراعية
  .ما قبل ا!ستص�ح وما بعده مرحلتيومقارنة ذلك خ�ل 

ك�م  ٣١٤,٣١وك�ذلك ، كم من المبازل الرئيس�ية ٨٦,٤٥وھو يضم ، نھر الفرات كم على جانبي ٩٠تبلغ المسافة الطولية لھذا المشروع       
على مس�توى  أما. كم ٧٩٠فيحين يبلغ طول المبازل المغطاة ، كم ٣٠٤,٠٨المبازل المجمعة فيبلغ طولھا  أما، الثانويةمن المبازل الفرعية و

وذل�ك م�ن مجم�وع  %٢٣,١٦غير المستص�لحة  ا.راضيفي حين تبلغ نسبة ، %٧٦,٨٤المستصلحة تبلغ  ا.راضيفان نسبة ، ا!ستص�ح
  .دونم ١٥٩٠٠٠الغة المساحة الكلية الخاضعة لھذا المشروع الب

الملوح�ة الت�ي ترت�ب عليھ�ا ارتف�اع المع�دل الع�ام للغ��ت الزراعي�ة المبازل في مكافحة التصحر من خ�ل الحد من انتشار  أھميةوتبدو       
  .الرسمية التياعتمدھا البحث لhحصاءاتكغم وفقاً  ١٣١٥,٤٥معدل عام لھذه الغ�ت بلغ  إلى، كغم ٥٤٨,١٨من 
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Abstract 

 
       The project contains six stages, four of them established on the bases of complete reclamation, the 
other two stages established on partial reclamation . Each stage include a number of agricultural feudal 
estate(sectors). The first incentive for installing the project is aiming to reclamate the land from salts and 
to improve the productivity of land. The economical and social objectives of reclamation mentioned later 
in this research and its great importance. 
        These drainage systems performed a great function (duty) on the level of salt contention which 
appears from the stoppage of the prevailing salty phenomenon on the agricultural landing addition to the 
improvement land productivity, the rise of average of agricultural yields which its study has taken into 
consideration formal statistics, comparing it through the two stages after and before reclamation. 
       The long distance for this project is about 90 km, along both side which contain about 314,31 kg                  
of lateral and secondary  drainage, but the length of collective drains is about 304,08 km when the 
covered drains are 790 km long. 
       On the level of reclamation, the percentage of reclamated land  is about 76,84% where the 
percentage of non reclamated land is 23.16% and that of the total of the all area chosen for this project 
which is 9000 donum. 
        The importance of the drainage for combat desertification could be seen through parting on end to 
prevailing salts which lead to arise (increase) in the general average of agricultural yields from 548.18 kg 
to general average for these yields which becomes 1315.45 kg according to the official statistics which 
were depended for this research.                                                                                                                                                                                                                         
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  المقدمة
  

الغذاء ھ�دفاً مركزي�اً ف�ي دول الع�الم  إنتاجيشكل         
وع�قت�ه بكي�ان  اBنس�اننظراً !رتباطه المباشر بحي�اة 

م�ع  اBنس�انولھذا فق�د ج�اء تفاع�ل . ومستقبل الشعوب 
�اريخ  ا.رض����ه بت����ي تأريخ����رتبط ف����ر ي����ت مبك���بوق

�ة وادي ��أتي منطق��ي ت��ة الت��رية القديم��ارات البش�الحض
  .الرافدين في طليعتھا 

�كل     ��ر  تش���ح الحج��ة ا!ستص��اسعملي��دم  ا.س�للتق
 ا.راضيلكون  الغذائي نظراً  ا.منر يالزراعي ولتوف
غي�ر  ا.راض�ي إنتاجيةتفوق  إنتاجيةالمستصلحة ذات 
�لحة ���ذا . المستص���ى ھ���اسوعل���ت ا.س���ة أعطي�� ا.ھمي

�ذه ���يانة ھ���رى لص���يالكب���ري  ا.راض���ات ال��ومنظوم
�ا ���مان ديمومتھ���أتھا لض���زل ومنش���ا . والب���ذه  إنكم��ھ

�ي��ي  ا.راض��ھم ف��زل تس��ن ري وب��ا م��رتبط بھ��ا ي�وم
 أنت�اجمواكبة التطور الس�كاني ال�ذي يتطل�ب زي�ادة ف�ي 

، ت�وفر العوام�ل ويدعم ھ�ذا . الغذاء وفقا لزيادة السكان
الزراع�ي ض�من منطق�ة  اBنت�اجالطبيعية والبشرية في 

  .الدراسة 
 ،١٩٨٧لقد بذلت وزارة الزراعة والري منذ عام       

�كيل ��ت بتش��ة وقام��ذه الغاي��ق ھ��ي تحقي���ً ف��ا ام�جھودھ
�ه ��ل مھمت��ق عم��دادفري��ازل  إع��ع المب��ن واق��ة ع�دراس

المستصلحة ووضع خط�ة عم�ل  ا.راضيالمغطاة في 
يلھا وصيانتھا وتحدي�د مس�تلزمات ذل�ك ومن�ذ ذل�ك لتشغ

�ري ��اريع ال��غيل مش��ة لتش��ة العام��ت الھيئ��اريخ تول�الت
تق�وم س�نويا بحم��ت  إذمسؤولية صيانة تلك المشاريع 

�ة ��ازل الرئيس��ف المب��ة وتنظي��داول الرئيس��ر الج�لتطھي
�ركات وزارة ��طة ش��ة بواس��ة والثانوي��ة والفرعي�الزراع

�ل ك��اولين ، وتتحم��ري والمق��ك وال��ف ذل��وم . ل��ا تق�كم
�اة ��ة والمغط��ازل المجمع��ل المب��ف وغس���ت لتنظي�بحم

    .  ١٩٨٣لس�نة  ١١٢نيابة عن المنتفعين وحسب قانون 
�ر و!       ��التقتص��ل  أعم��رات ب��ى التطھي��يانة عل�الص

�ات ��ا محط��ا فيھ��اريع بم��ك المش��ات تل��ة مكون��مل كاف�تش
�اطر ���ور والقن���واظم والجس���زل والن���ري والب���خ ال��ض

  .المتواجدة ضمن كل مشروع  اتا�ليوكذلك 
�دف       ����و بھ����روع ھ����اء المش����دافع ا.ول Bنش��إن ال

�ن����ة م�����ح الترب����ة  استص����ين إنتاجي�����ح وتحس���ا.م
�ا . ا.رض��ع منھ��ل ، أرب��ت مراح��ى س��م إل��و مقس�وھ

�ان ���ي والمرحلت����ح الكل���اس ا!ستص���ى أس���ة عل��قائم
ا.خيرتان قائمة على ا!ستص�ح الجزئي وكل مرحلة 

مجموع ھ�ذه . من المقاطعات الزراعية  منه تضم عددا
�ات ���)  ٢٩( المقاطع���ة بمساح��)  ١٥٩٠٠٠( ة ـمقاطع

)  ٩٧٠٠٠(دونم ھي المساحة الكلية للمش�روع ، منھ�ا 
  .دونم مساحة صافية 

يشكل سطح المنطقة سھ�ً منبس�طاً ! يزي�د مع�دل       
انحداره عن انج واح�د لك�ل مي�ل ، وھ�ذه المنطق�ة تمت�د 

يبل�غ أعل�ى مع�دل   .ار مجرى الفرات ن ويســعلى يمي

وز ـــــ�ـ�ل ش�ھر تمــ�ـخ) ْم ٣٤.٨( لدرجات الحرارة 
 ،  
  
  

 انيـــــخ�ل شھر كانون الث) ْم ٩.٣( وأدنى معدل لھا 
وھ�ذه المنطق�ة جاف�ة ) .  ١٩٩٧-١٩٤٠( وذلك للفت�رة 

�طة ���ري بالواس���د ال���ة . وتعتم���دل الرطوب���راوح مع��ت
�ين ��بية ب��وز%) ٣١(النس��ھر تم��ي ش��ين ، ف�%) ٧٥(وب

�رة ����ك للفت����انون ا.ول وذل����ھر ك����ي ش��� – ١٩٨١( ف
في حين بلغ معدل التبخر أقصاه خ��ل ش�ھر   )١٩٩٧

�و ��وز وھ��م  ٤٤٣( تم��ة ) .مل��ي منطق��ة ف��وع الترب�تتن
الدراسة ، من ترب الكتوف النھرية ق�رب الف�رات إل�ى 

ويعد الف�رات . الترب المتحولة قرب الحافات الھضبية 
  .وحياة السكان  ةزراع، المصدر الوحيد لل

�ة       ��تص بش�ؤون الزراع��دى ك�ل مخ�وم�ن المعل�وم ل
�ة ، ��ي  إنوالجغرافي�ة الزراعي��ھل الرس�وبي ف�ترب�ة الس

�راق ���ة  –الع���ي محافظ���ع ف���زء الواق���ك الج���ي ذل���ا ف��بم
�ه ���ار من���ددة  –ا!نب���ةمھ���ن  بآف���د م���ي تح���ة الت��الملوح
�ة����دد  اBنتاجي����ي تھ����الي فھ����ة وبالت����اجالزراعي��� اBنت
�ي ��ذه  إذاالزراع��وان ھ��تفحل عنف��ا اس��ةم��ذا .  ا�ف�وھ

تھديد مباش�ر للس�كان !ن القض�اء عل�ى مص�در الغ�ذاء 
ال�ذي ت�رتبط حيات�ه بحي�اة  لhنس�انيعني الخطر ال�داھم 

�اءت .  ا.رض���ا ج���ن ھن���ةوم���زل  أھمي����اريع الب��مش
�اھر �لمكافح�ة الملوح�ة الت�ي تع�د علمي�اً مظھ�راً م�ن مظ

 أفض�لء ب�ل ربم�ا تك�ون الص�حرا. التصحر في الع�الم 
�جيراتھا ��ي ش��ا!ً ف��ابھاح��ن أرض  وأعش��تم��ا  طغ�فيھ

  .الملوحة وقتلت خصوبتھا وعاثت فيھا فساداً 
 اBشارة أودانھي ھذه المقدمة الموجزة ،  أن لوقب      
    بعض ا!عتبارات ذات الصلة بموض�وع البح�ث ،  إلى

�ا ��م بھ��ى عل��ريم عل��ارئ الك��ون الق��ي يك��اك��ل  .نھ�تحم
   س�اؤ!ت الت�ي ق�د ت�رد ف�ي ثناي�ا الجواب عل�ى بع�ض الت

  : وھذه ا!عتبارات ھي . البحث 
  
عملية البزل غير مستقلة بح�د ذاتھ�ا و! تش�كل  إن -١

�ري ��ة ال���ن عملي��لة ع���ة منفص��ي يوان عمل. حال��ت
الح�د ال�ذي  إل�ى ببعض�ھماالري والب�زل ترتبط�ان 
�دھما ��أثر اح��ؤثر ويت��ا.خري���م .  ب��ن الك��ذلك ف�ول

�ري ��ن ال��ض  أوع��اءاتاBحورود بع��ة  ص�المتعلق
�ث �����لب البح�����ن ص�����اً ع�����ي خروج�����ه ، ! يعن����ب

ھو دعم للموضوع  وإنماالمخصص لعملية البزل 
  . وليس بنقيض له 

تعن�ي الم�حظ�ات ) الدراس�ة الميداني�ة( عبارة  إن -٢
�ي ��ارات الت���ل الزي��ن خ��ة م��اھدات الموقعي�والمش
�ة !ن �����اكن ذات الع�ق�����ث ل�م�����ا الباح�����ام بھ����ق

�ة ��وم –الجغرافي���و معل��ا ھ���ن  ! – كم���تغني ع�تس
. الع�قات المكانية بل ھي من صميم اختصاصھا 
وبذلك فان ھ�ذه العب�ارة تعن�ي ھ�ذا الم�دلول حيثم�ا 

 .وردت في صفحات ھذا البحث 
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�مل  إن -٣��ع ويش��وع واس��و موض��زل ھ��وع الب�موض
�ر �����رة ويفتق�����ل كثي�����ىمراح�����ـالكث إل�����ن ــــ����ير م

�اءات���ة اBحص���ا . المھم���اريع  إنكم���ل مش��مراح
المراح�ل الت�ي  أھ�موان . حالياً  البزل غير منجزة

�ث ��ن حي��ة م��ا بالدراس��ن تناولھ��اءاتيمك� اBحص
�ن ��ة م��ة الرابع��ي المرحل��ة ھ��يوالمقارن� ا.راض

�وف ����لحة وس����الخرائط نالمستص����ك ب����ح ذل���وض
ذلك فان ھذا البح�ث  إلىواستناداً . !حقاً  وا.رقام

�ن ��ة م��ة الرابع��ة المرحل��ى دراس��د عل��وف يؤك�س
قض�اء الرم�ادي في  ا.راضيمشروع استص�ح 

نظراً لتكامل المرحلة على مستوى ا!نج�از ودق�ة 
 .المتوفرة  اBحصاءات

�اھرات  -٤��د الظ��ي رص��ام الجغراف��ن مھ��ان م��ا ك�لم
�ور ��اً لمنظ��ا وفق��ل معھ��رية والتفاع��ة والبش�الطبيعي

�لحة ��دم مص��ا يخ��أثر ، بم��أثير والت��انالت��د  اBنس�فق
�دنا ���ل أنوج���ث  أفض���ذا البح���ع ھ���جم م���ا ينس��م

�و د�����ه ، ھ�����روع وعنوان�����ة مش�����يراس���� ا.راض
�روز ���ك لب���ادي وذل���اء الرم���ي قض���لحة ف��المستص

وس��مة عملھ�ا  إحص�اءاتھاشبكة مبازلھا وتكامل 
ويمث�ل ھ�ذا المش�روع حال�ة . في الوق�ت الحاض�ر 

بخب�رة فني�ة  ا.رضنموذجية لمشاريع استص��ح 
�ورة ��ة متط��حة وتقني��ذا . واض��ح ھ��ح م�م�وتتض

�ن����ة م����ة الرابع����ي المرحل����ور ف����ل والتط��� التكام
الذي جعل الباح�ث  ا.مر. المشروع بوجه خاص 

يركز في بحثه عل�ى ھ�ذه المرحل�ة بال�ذات ، عل�ى 
�ن ��رغم م��ع  إنال��م تس��روع يض��ذا المش��تقبل ھ�مس

 .مراحل وفقاً لما ھو مخطط له 
م�مح المنطق�ة وفاعلي�ة  إبرازلقد حاولنا جاھدين       

�ادر ��وء المص��ي ض��اً ف��اً وطموح��روع واقع��ذا المش�ھ
�ة وا��الخرائط المعني��تعينين ب��ة ، مس��دوائر ذات الع�ق�ل
�ام��ة  وا.رق��تد!ل والمقارن��دف ا!س��ا بھ��د منھ��ي !ب�الت

  .ام�ً في بلوغ الغاية من كتابة البحث 
  

       ظاھرة الملوحة في السھل الرسوبي
�ه ،         ���ارف علي���ن المتع���دان  إنم���ن البل���راق م��الع

ق�د و.  اBنس�انيةالحضارات  أقدمالزراعية التي شھدت 
ضرب العراقي�ون الق�دماء م�ث� رائع�اً ف�ي التفاع�ل م�ع 

ويمكن القول ، عن�د مراجع�ة مص�ادر . معطيات البيئة 
�اريخ القدي��ـالت��ـم وعــــ��ـا�ثلم ــ��ابين  ارـــــ�ان ارض م

�ـالنھ��ن ـــــــ��ت م��ىرين كان��ورت  أول��ي تط��ات الت�البيئ
ر والس�ند ـــ�ـمص انبـج� إلىري ــال بـــــــــأساليفيھا 
 )Carter,L.M.1967 ( .  

ولقد مكنت الجھ�ود الت�ي ب�ذلھا العراقي�ون الق�دماء       
نظ�ام ال�ري ال�دائم ،  وإيج�ادفي تنظيم الزراعة وال�ري 

الحض�ارة النھري�ة الت�ي يطل�ق عليھ�ا  أركانمن توطيد 
الدولة ا!روائي�ة قب�ل م�ا  أوالبعض بالمجتمع ا!روائي 

  . ) ١٩٨٣ ،سوسة( سنة قبل المي�د  ٣٠٠٠يقرب من 

�ار       ��ة ا!نب��ع محافظ��احي  تق��دادھا المس��ل امت�بكام
�اف ��حراوي الج��اخ الص��اق المن��من نط��راوي( ض� ،ال

وھذا يعني ارتفاع نسبة التبخر صيفاً وتخل�ف  ) ١٩٨٣
��ح���ة  ا.م���ي الترب���وء . ف���ك س���ى ذل���اعد عل���ا س��ومم

�م ���ة وجھلھ���ات الزراعي���ي العملي���ين ف���رف الف�ح��تص
 إلىاضافة . نين مياه الري لقواعد الدورة الزراعية وتق

�اع���نھم  إتب���ر م���لوبالكثي���تعادة  .س���دف اس���وير بھ��التب
!عتماد الف�ح عل�ى مص�ادر اقتص�ادية  أوالخصوبة ، 
�رى��ر  أخ��اجغي��ه  اBنت��ن كون��رغم م��ى ال��ي عل�الزراع

وب�ذلك انتش�رت . ريفيا ومس�توطنا ف�ي ارض زراعي�ة 
  .الملوحة في تربة السھل الرسوبي بمرور الزمن 

�عة  إن      ����ات الواس����ن المحافظ����ار م����ة ا!نب���محافظ
فمجم�وع . المساحة ولكنھا فقيرة بالمساحات الزراعية 

الزراعي�ة ف�ي قض�اء الرم�ادي  ل²رضالمساحة الكلية 
�اوي ���ة  ١٢١٤٣٢يس���ا للزراع���الح منھ���م ، والص��دون
�اً  ٩٢١٦٤���������د( دونم���������بة  ) ١٩٨٦ ،حم��������، أي بنس
ھناك ارض زراعي�ة ولكنھ�ا  أنويعني ھذا  %٧٥.٨٩

�تغ�ل ��ة ل�س��ر قابل��اجغي��بتھا  واBنت��غ نس��ي تبل�الزراع
�ي  %٢٤.١١��ة ف���ح الترب��ات استص��رر عملي��ا يب�مم
  .المحافظة 
�ب       ���ة حس����ح الترب���ات استص���ت عملي���د قام��وق

�ات��اع  ا.ولوي��ة واتس��ز الملوح��دد  ا.رض، كترك�وع
�ة ��ة الرابع��كان ، فالمرحل��ث�ُ  –الس��دھا  –م��وي لوح�تح

�خ ���ات ض����ث محط���يا Bرواءث���لحة  .راض��المستص
)Ramad irrigation project , stag,4,1984    (

مقنن ويح�د م�ن  .نهوالري الحديث يقلل نسبة الملوحة 
�اء رح��تعمال الم��ي اس���ح ف��ة الف��ن ( ي��اء ع��و زاد الم�فل

، لتغدقت التربة ولما اس�تطاعت ج�ذور  لمحددالمقدار ا
�ات ����نفس  أنالنب����ات الكيميا) تت����ت العملي����ة ئو.خفق���ي
 ،نشأت( )  ا.كملدورھا على الوجه  أداءحيوية في وال

م�ن ا.راض�ي  %٧٠من  أكثر أن إلى إضافة ) ١٩٧٨
اء الج�وفي ـــــــ�ـالمتملحة في السھل الرسوبي سببه الم

   ) ١٩٨٢ ،الطائي( 
  

   أھمية استصmح التربة  
  

�ر          ����ع عناص����ه م����ات وتفاعل����و النب����ة نم���إن عملي
العل�وي م�ن طبق�ات س�طح الطبيعة ، يح�دث ف�ي القس�م 
�رف ���ا يع���ة ( ا.رض ، أو م���ة الزراعي���ي ) بالترب��وھ

�ة ����ت الزراعي���و الغ���الحة لنم���ات الص���ة المتفتت��طبق
�ا ��ة ، منھ��ة معين��ة وفيزياوي��فات كيمياوي��زة بص�والمتمي

�ة ����امنعوم����ات واحت أحج����ـالمفتت����واد ــ����ى الم���وائھا عل
�ات���و النب���ة لنم���وية ال�زم���ة والعض���ة المعدني�� الغذائي

)Furon, 1963 (  ة���ي الترب��ة ف��ار الملوح�، وان انتش
�د ��ؤدي  أن!ب��ىي��ا  إل��عف مردودھ��اجيض�، !ن  اBنت

 إل�ىالمش�اكل الطبيعي�ة الت�ي تق�ود  أھمالملوحة ھي من 
�دني ���اجت���اض  اBنت���ي وانخف���ةالزراع�� ا.رض إنتاجي

  الزراعية 
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�د        ��ھمولق��ون  أس��ابق  –الف�ح��ي الس��يما ف��ي  –س�ف
��. ر ـــــ�ـالتبوي أس�لوبل مضاعفة ھذه المشكلة من خ

�ؤدي ( ��وير ي��ة ان التب��ت بالتجرب��د اثب��ىوق��ة  إل�ملوح
التربة حيث ارتفعت ملوحة تربة مستصلحة ، ملوحتھا 

بع�د  ٢س�م/مليم�وز  ٢١ال�ى  ٢س�م/مليموز ) ٨-٤(بين 
)  ١٩٨٣ ،وزارة ال�ري(  )ش�ھراً  ١٦تركھا بوراً لمدة 

ت�ى عھ�د كان متبعاً ح) النير ونير ( التبوير  وأسلوب، 
الع�راق بم�ا ف�ي  أرج�اءقريب لدى الف�حين ف�ي عم�وم 

�ا ��وبي منھ��ھل الرس��ة الس��ار ومنطق��ة ا!نب��ك محافظ�ذل
�وص ��ه الخص��ى وج��تمرار . عل��أ واس��ذا الخط��ادى ھ�ف

�ي ��كلة الت��ذه المش��اقم ھ��ى تف��ة ال��نوات طويل��ه لس�مفعول
�ن ��ا م��ة وغيرھ��ة الدراس��ي منطق��ة ف��توجبت المعالج�اس

  . ترب العراق
وامل الطبيعية التي س�اعدت عل�ى انتش�ار ومن الع      

�اض ���و انخف���وبي ، ھ��ھل الرس���ة الس��ي ترب���ة ف�الملوح
�ذي ��ھل ال��طح الس��توى س��ى أدىمس��توى  إل��راب مس�اقت
�طح ��ن س���ة م��اه الجوفي��اع  ا.رضالمي���ة بارتف�مدعوم
�رات ���اه الف���يب مي���ة . مناس���وان عملي���رز عنف���ا يب��وھن

�ة ��رىطبيعي��ر  أخ��ي التبخ��ورة . وھ��دى خط��ر م�فيظھ
�كلة ��ة المش��ا إذاوبخاص��ھل  أدركن��ة الس��اخ منطق�ان من

�كل ��حراوي بش��اخ الص��ه المن��ي نظام��ع ف��وبي يتب�الرس
�ام��ين   .ع��د تب��ر ( وق��وفي ١٠ان تبخ��اء الج��ن الم��م م�س

ف�ي  ا.م��حكغ�م م�ن  ١٤٠٠يكفي بأن يض�يف للترب�ة 
  . ) ١٩٧٨ ،حنا( ) الدونم الواحد

نذكر مثل ھذه الحقائق العلمية ، فمن اجل  إذ وأننا      
الرمادي لم يقم  أراضيان نؤكد ان مشروع استص�ح 

دراسات علمية وخب�رة  أساسقام على  وإنمااعتباطاً ، 
�ة ��و . فني��اريع ھ��ذه المش��ل ھ��ام مث��روان قي��ه  أم�تحتم

�ة ��ة العلمي��يه الحرك��د ، وتقتض��ا للبل��لحة العلي��ي المص�ف
وھو معيار لدرج�ة التط�ور  ا.رضمع  اBنسانتعامل 

�ة ��روة الزراعي��رافيين ، و. والث��ى الجغ��اٍف عل��يس بخ�ل
�ة ��كل الدعام��ة يش��ي المحافظ��وبي ف��ھل الرس��أن الس�ف

بنظر ا!عتبار  أخذنا إذاللزراعة فيھا وبخاصة  ا.ولى
�حراوية  أنھ�ا��ات الص��ن المحافظ��ھل . م��ذا الس��ة ھ�وترب

�ي ��ة وھ��ة منتج��زيج ( زراعي��ن م��ام م��كل ع��ب بش�تترك
ھ�ا من المواد الصلصالية والرملية والجيرية وترتف�ع في

مياه دجلة والفرات وھذه  إليھاالتي نقلتھا  ا.م�حنسبة 
) وخالية من الحج�ارة والحص�ى قة جداً ــــــالتربة عمي

  . ) ١٩٦٩ ،الطائي( 
  

  موقع المشروع  
  

المستصلحة في الرمادي ،  ا.راضييقع مشروع         
�د . ف�ي محافظ�ة ا!نب�ار عل�ى ج�انبي نھ�ر الف�رات �ويمت

طيبان غرباً حتى طوي ش�رقاً  أبين على يمين النھر م
. والثانية والثالثة من المش�روع  ا.ولىشام�ً المراحل 

  .رحلة الرابعة منه معلى يسار الفرات فتقع ال أما
�ا      ��ذنا إذا أم��زل  أخ��ري والب��ة ال��ار حال��ر ا!عتب�بنظ

كمشروع متكام�ل ل�ستص��ح وال�ري الح�ديث ، وفق�ا 

 ا المش�روع يض�م تس�ع قب�ً ، ف�ان ھ�ذلما مخطط له مست
�رات ��انبي الف��ى ج��وزع عل��ل تت��نمراح��ر ا.يم� وا.يس

طيب�ان  أب�يم�ن منطق�ة  ا.يم�نوھي تبدأ عل�ى الجان�ب 
    . غرباً حتى منطقة العامرية ف�ي قض�اء الفلوج�ة ش�رقاً 

�ا      ���ب  أم���ى الجان���رعل���دأ  ا.يس���رات فيب���ر الف��لنھ
 -المشروع من منطقة تل أسود غرباً حتى قن�اة الثرث�ار

والثاني�ة  ا.ول�ىوتقع مراحل المش�روع . الفرات شرقاً 
�ى ��عة عل��ة والتاس��ابعة والثامن��ة والس��ة والسادس�والثالث

المرحلة الرابعة والخامس�ة فتق�ع عل�ى  أما. يمين النھر 
�رات �����ار الف�����كل. ( يس�����ذا ) .   ١-الش�����ي ان وھ����يعن

    . المشروع لم يكتمل ولم يدخل مرحلة ا!نجاز النھائي�ة 
ما بلغه ا!نج�از عل�ى  أوجمثل المرحلة الرابعة وت      

مستوى الري والب�زل وھ�ذا م�ن دواع�ي التركي�ز عل�ى 
  . دراسة ھذه المرحلة وقد ذكرنا ذلك في بدالية البحث 

�ا      ��داد  أم��ث ا!مت��ن حي��روع م��ولي للمش��ه ، الط�فان
�ھل ��ة الس��من منطق��رات ض��انبي الف��ى ج��ا عل��د طولي�يمت

�ة ��ي المحافظ��وبي ف��، الرس��دة وذل��ؤخر س��دم وم�ك مق
ك�م  ٣٥حيث يمتد على يمين الفرات مس�افة . الرمادي 
أما عل�ى يس�ار . كم مؤخرھا  ١٥سافة مو، مقدم السدة 
�رات ��افة ، الف��روع مس��د المش��د  ٢٠فيمت��دم الس��م مق�، ك
وھ�ذه المنطق�ة تنحص�ر ب�ين . كم مؤخرھا  ٣٥ومسافة 

�ديم ���نفط الق���ركة ال���ق ش���رات وطري���ر الف��وزارة ( نھ
�يط����افة )  ١٩٨٥ ،التخط����وع مس����ون مجم����ذلك يك���وب

ث�م ، كم عل�ى جھ�ة الف�رات اليمن�ى  ٥٠امتداده الطولي 
فتش�كل ھات�ان المس�افتان ، كم على جھت�ه اليس�رى  ٥٥

�ة ��ا مجموع��م  ١٠٥م��بة ، ك��ين %47.6 بنس��ى يم�عل
�ر ��بة ، النھ��اره  %52.4ونس��ى يس��م . عل��و يض� ٢٩وھ

�ة ��ة زراعي��ن  ١٠، مقاطع��ب ا.يم��ى الجان��ع عل��ا تق�منھ
.   ة واقعة على الجانب ا.يسر منهمقاطع ١٩ثم ، ھر للن
تب�ين ان مراح�ل ) ١ -الش�كل(نظرة عل�ى  إلقاءان       

قضاء ( دراسة ـــــــــالمشروع الواقعة ضمن منطقة ال
�ادي ������ل ) الرم������ي المراح������ا) .  ١،٢،٣،٤(، ھ����� أم
�ان ����اء )  ٦،٥(المرحلت����ز القض����ا مرك����ترك فيھم���فيش
ــــي حيـــ�ـن تتب�ع المراح�ل ية فاحية الحبانــــومركز ن

�ة  ) ٩،٨،٧( ��اء الفلوج��ا . قض��اولكنن��ماءھا أوردن� أس
�ي ��روع وھ��رائط المش��ى خ��ة عل��ا مثبت��ا لكونھ�ومواقعھ

ان ذكرھا ي�أتي  إلى إضافة.  اBحصاءاتداخلة ضمن 
�ى ��اسعل���ث  أس���ا البح���ل ثناي��دة وتواص���تكمال الفائ�اس
�راز���ي  وإب���ي وزارت���ة ف���ورتھا المتداول���رائط بص��الخ
ا و! تعنين�ا م�عة والري والدوائر التابعة لك�ل منھالزرا

م�ن ذل�ك  أكث�رھذه المقاطعات الث�ث في ھذا البحث ، 
  . ا!عتبار 

  

     مراحل المشروع
�اء       ��ابين قض��د م��ل تمت��ع مراح��روع تس��م المش�يض

�رقاً ���ة ش���اء الفلوج���اً وقض���ادي غرب���ت . الرم���د تول��وق
�ماء ذات���ل بأس��ذه المراح��مية ھ���مية تس��ات الرس� الجھ
�ة ������م مجموع������ي ، وتض������أريخي أو وطن������ز ت�����مرتك
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وق ـــ�ـأوجدت أص�ً لتسھيل مھمة إدارة حق -مقاطعات
   -:وتلك المراحل ھي  ) ١٩٧٦ ،جعاطة( ا.راضي 

تش����مل ھ����ذه المرحل����ة  ):س����عد ( المرحل����ة ا�ول����ى 
زويغير والجزء ا�كبر  ٤٠أبو طيبان ،  ٤١المقاطعة 

  عة دوار وأبو رايات التابـال ٣٩من المقاطعة 
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ك�م ع�ن مرك�ز ٢٠ي تبعد ح�والي لقضاء الرمادي والت
  .١٩٧٨ العمل فيھا عامبوشر . المحافظة غرباً 

 ٣٨وتش���مل المقاطع���ات  ):خال���د ( المرحل���ة الثاني���ة 
  .الدوار  ٣٩من المقاطعة  صغير الكطنية وجزء
 ٣٥وتشمل المقاطعات  ) :الصمود ( المرحلة الثالثة 

  .زنكورة ضمن مركز قضاء الرمادي  ٣٧طوي ، 
  اطعات ـوتشمل المق ) :التحرير ( بعة المرحلة الرا

  
  
  
  

 ١٧الزوي���ة ،  ١٦الجريش���ية ، ١٤ص���ھا>ت ، ٢٦
الب�����وعلي الجاس�����م ١٩الطالع�����ة ، ١٨البوذي�����اب ،

  .الطرابشة  ٢١البوعساف ،٢٠،
إح��دى عش���ر الت��ي تض��م  المرحل��ة الخامس��ة، أم��ا

فC يدخل منھا ضمن قضاء الرمادي س�وى  مقاطعة
ت�دخل ض�من ناحي�ة  الباقية ثمانيثCث مقاطعات وال

ث�ة ا>قت�راح والثC قي�دوالمرحلة السادس�ة . الحبانية 
   .)١-جدول( الباقية تابعة لقضاء الفلوجة

  

  

  )١٩٨٣وزارة الري : المصدر(     
  

�ة ��د م�حظ��دول(وعن��ن ) ١-ج��دد م��ر ع��د ان اكب�نج
�ة �������من المرحل�������ع ض�������ة تق�������ات الزراعي������المقاطع

�م ����ي تض����ة فھ�����حية الخامس���� ١١ا!ستص��� ةمقاطع
تليھ�ا ف�ي ذل�ك المرحل�ة الرابع�ة الت�ي تض�م . زراعية 

�ات ���اني مقاطع���ا. ثم���ث�ث  أم���ل ال���رةالمراح��،  ا.خي
�م ��ة ! تض��ل مرحل��ون ك��ن ك��رغم م��ى ال��رفعل��ن  أكث�م

�دة ، ��ة واح��ا إ!مقاطع��ع  أنھ��ا تق���ً لكونھ��تثناة اص�مس
  .الدراسة خارج حدود قضاء الرمادي كمنطقة لھذه 

�ب       ��ن جان��روم����ح .  أخ���ة ا!ستص��د ان عملي�نج
مع عدد المقاطعات وذل�ك !ن كث�رة  أھميتھاتنسجم في 

�ي ��ات تعن��اسالمقاطع��ة  با.س��احة الزراعي��اع المس�اتس
�ادة ��ارات زي��ذه ا!عتب��دعم ھ��ة فت��كان المنطق��ادة س�وزي

. وكثرة عدد المستفيدين من عملية ا!ستص�ح  اBنتاج
�دد �����ر ان ع�����دد غي�����ب ع�����اين بموج�����تفيدين متب����المس

   ) .٢-جدول(المقاطعات المستصلحة كما في 

����������� �

� �

� �

� �

  

�ا ��ير ھن��ان ، ان نش��ة بمك��ن ا.ھمي��ىوم��ازل  إل�ان المب
�اطق ا!ست��ي من��دة ف��ة واح��ى حال��ت عل���ح ليس�. ص

�ة ��ة وثانوي��ا فرعي��ة ومنھ��ازل رئيس��ا مب��افة. فمنھ� إض
كم�ا إنھ�ا متباين�ة . ان بعضھا م�ن الن�وع المغط�ى  إلى

  زراعية ومختلفة ا!تجاه ــــــالطول بحسب المساحة ال
  
  
  

  . وفقاً لطبيعة انحدار السطح 
�ل       ��دول(يمث��ازل ) ٣ -ج��ذه المب��ة ھ��وال ونوعي�أط

�ل ���ي ك����ح ف���روع استص���ل مش���ن مراح���ة م��مرحل
  . ا.راضي في الرمادي 

  رقم واسم المقاطعة  الموقع بالنسبة لنھر الفرات  اسم المرحلة  تسلسل المرحلة

  ا�ولى
  الثانية
  الثالثة
  الرابعة
  

  
  الخامسة

  
  

  السادسة
  

  السابعة
  الثامنة
  التاسعة

  عدس
  خالد

  الصمود
  التحرير

  

  
  القادسية

  
  

  الصّديق
  

  القعقاع
  بدر

  العامرية

  الجانب ا�يمن
  الجانب ا�يمن
  الجانب ا�يمن
  الجانب ا�يسر

  
  
  

  الجانب ا�يسر
  
  

  الجانب ا�يمن
  

  الجانب ا�يمن
  الجانب ا�يمن
  الجانب ا�يمن

  .أبو طيبان  ٤١زويغير ، ٤٠الدوار ، ٣٩
  .القطنية  ٣٨
  .زنكورة والقرغولية ٣٧طوي ، ٣٥
  زوية البوذياب،١٦جريشية، ١٤صھاBت، ٢٦
البوعلي الجاسم، ١٩الطالعة ،١٨البوذياب ،١٧
  .الطرابشة  ٢١البوعساف ، ٢٠

  

 ٩ام الروس ،١٠البوعبيد ،٢٤الحامضية ،١٢الموح ، ٢٥
  غزوان ، ٢٢كرطان ،٧ما حوز ،

  .النمالة ٢المmحمة، ٥الحماميات ، ٦
  الدشة والمشيھد ،١١السورةوالصوفية ،١٣
     .حصيبة الشرقية ٨زويةسطيح ،٢٧
  النساف     تقع ھذه المقاطعات ٥  
  الحصي        والمراحل  ٦   
  العامرية     ضمن قضاء الفلوجة ٧  

  عدد المقاطعات  اسم المرحلة  تسلسل المرحلة

  ٣  سعد  ١
  ١  خالد  ٢
  ٢  الصمود  ٣
  ٨  التحرير  ٤
  ١١  القادسية  ٥
  ٤  الصّديق  ٦

بمشروع استصmح أراضي الرمادي حسب المراحل وموقع كل مرحلة  أرقام المقاطعات الزراعية المشمولة: ١-جدول 
 بالنسبة لنھر الفرات

عدد المقاطعات الزراعية في المراحل  تباين: ٢-جدول
 اBستصmحية
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� �

� �

  

  )١٩٩٥مديرية ري محافظة اBنبار : المصدر( 
  

�اء        ���ي قض���لحة ف���ي المستص���روع ا.راض��ان مش
�بة ��ل ونس��اٍو بالعم��ر متس��ت ، غي��ه الس�الرم�ادي بمراحل

ففي الوقت الذي ت�م . اBنتاج على مستوى ا!ستص�ح 
) ٤-١(فيه استص�ح أراضي المراحل ا.رب�ع ا.ول�ى 

�ان اس���ت المرحلت���ي ، مازال���ن الكل���اً م����حاً قريب��تص
      . في دور ا!ستص�ح الجزئي ) ٥،٦(ا.خيرتان 

�ي      ��اءات الت���ل اBحص��ن خ��حاً م��ك واض��دو ذل�ويب
�ل ��ين ان المراح��ىتب��ازل  ا.ول��از المب��ا انج��م فيھ��د ت�ق

المغطاة بيد ان الم�رحلتين ا.خي�رتين بقي�ت عل�ى حال�ة 
�ة ���ازل المفتوح���ذا. المب���ي  وھ���ون ف���ده المختص���ا أك��م

�ة ����دوائر ذات الع�ق����ح . ال����دول(ويوض����ذه ) ٤-ج���ھ
  .الحقيقة
�ي        ��ي تلق��ي الت��ة وھ��ازل مجمع��اك مب��ا ان ھن�كم

بمجموع حصيلتھا في مبزل رئ�يس ليلق�ي بھ�ا ف�ي نھ�ر 
  .ذلك !حقاً  إلىالفرات المجاور كما سنشير 

  

� �

  المساحة الزراعية
��ح    ��ي مش�روع استص��احات الزراعي�ة ف�تتب�اين المس

وك�ذلك فھ�ي . أراضي الرمادي وذلك بحسب المراحل 
كل�ي ( ت نس�بة ا!ستص��ح متباينة أيضاً وفقاً !عتبارا

 إض�افة أو ل�م يب�دأ فيھ�ا ا!ستص��ح بع�د  ،) أو جزئي 
�ى��ة  إل��و عملي��ة وھ��ن ا.ھمي��ة م��ى غاي��ر عل��ار أخ�اعتب
فبعض المراح�ل المستص�لحة ي�تم فيھ�ا اBرواء . الري 

�ي ��ي الت��ت وھ��ة بالكونكري��داول المبطن��ق الج��ن طري�ع
�ا ���ازل بأنواعھ���ا المب���ر فيھ���ة ، ( تنتش���ة ، فرعي��رئيس

�اة مج��ة ، مغط��ر  )مع��رى غي��ل أخ��ين ان مراح��ي ح�ف
مروية بھذه الطريقة ، وإنما تمتد فيھا المبازل الرئيس�ة 
المكشوفة ويكون الف�ح مسؤو!ً عن إروائھا بالطريقة 
�ق ��ي ش��واء ف��اص س��ده الخ��ى جھ��دا عل��ة معتم�التقليدي

اه من النھر بالمض�خات ــــــــــالسواقي أم في رفع المي
  ) . كھربائية أو ديزل( 

ان عملية تفاعل اBنسان م�ع ا.رض واس�تثمارھا       
�ة ��دة أو طارئ��ة جدي��ت بحال��ي . ليس��د ف��ر ان الجدي�غي

�ي ���لحة ف���ي المستص���ة إرواء ا.راض���و عملي���ر ھ��ا.م
  . المشروع .نه قائم أساساً على عمليتي ال�ري والب�زل 

�خات       ���ا مض���ة لھ���ذه ، مخصص���ري ھ���ة ال��وعملي
�اءة ���ة الكف���ة عالي���ة كھربائي���ة رئيس���داول كونكريتي��وج

�ة ���ة ( وفرعي���ية ومعلق���ن ) أرض���ين ع���ت الف�ح��فأغن
  . الجھد الخاص بالتعامل مع المضخات ا.ھلية 

�ذا       ��ه  –ان ھ��د ذات��ور  –بح��ه التط��ن أوج��ا ً م�وجھ
الزراعي في محافظ�ة ا!نب�ار ، وذل�ك .ن�ه يتب�ع ال�ري 
المقنن وفقاً لجداول فنية خاصة تتعامل بموجب معايير 

���اء ال��ة للم��اكل . زمن والحاج��رز المش��ن اب��ر ان م�غي
المرافقة لذلك ھو استئثار مناطق الصدور بالم�اء عل�ى 

ھ�ذه ) ٥-ج�دول(ويوض�ح . ) *(*حساب مناطق البزائز 
  .المساحات 

�دو      ����ه ويب����ر  في�����ي غي����بة ا.راض����اع نس����ارتف
��ح ���اً !ستص���د أساس���روع مع���ي مش���لحة ف��المستص

ي المستصلحة كليا ان ا.راض إلى إضافة. ا.راضي 
�اً ��از قياس��ي ا!نج���وح ف��توى الطم��ي دون مس��ىھ�� إل

وينطبق ذلك عل�ى المراح�ل الس�ت . المساحات الكلية 
ان مساحات واسعة م�ن  إلىويعود ھذا . دون استثناء 

�من ���وبة ض���ة ، محس���ل مرحل���ة لك���ي التابع��ا.راض
المساحات الكلية ولكنھا غير مؤھلة أساساً للزراع�ة ، 

�اطق ��ون من��أن تك��ة ك��رات ھ�لي��ي  )**(*بحي�أو أراض
وجميع ھذه الح�ا!ت . مرتفعة وربما تجمعات سكانية 

�ا �����ح لكنھ����اق ا!ستص����ارج نط����ل ا.رض خ���تجع
ويمث�ل . محسوبة ضمن المساحات الكلية لكل مرحل�ة 

�دول(������ر ) ٦-ج������احات غي������ة للمس������بة المئوي�����النس
المستصلحة في مراحل المشروع كاف�ة ، وبي�ان نس�بة 

  .مرحلة ا!ستص�ح في كل 

  
  

  المساحة المستصلحة كلياُ   المساحة الكلية   المرحلة
المساحة المستصلحة 

  جزئياً 
المساحة الغير 
  مستصلحة 

  المساحة المرواة

  )كم ( المبزل الرئيس  المرحلة
المبزل الفرعي 

  )كم ( والثانوي 
  ٤٩.٧١  ٨.٢٥  اBولى
  ٣٧.٢٦  ١٠.٠  الثانية
  ٣٢.٦٠  ١٢.٥  الثالثة
  ٨٧.٣٣  ١٦.٥  الرابعة
  ٦٩.٧٧  ٢٣.٨٠  الخامسة
  ١٨.٦٤  ١٥.٤٠  السادسة
مبازل 
  الرمادي

-  ١٩.٠( *)  

  ٣١٤.٣١  ٨٦.٤٥  المجموع 

  )كم ( مبازل مغطاة   )كم ( مبازل مجمعة  المرحلة

  ١٢٢  ٣٤.٣٤  لىاBو
  ١٠٠  ٣٣.٩٧  الثانية
  ١١٣  ١١.٠  الثالثة
  ٤٦٥  ٧١.٥٣  الرابعة
  -  ١٥٣.٢٤  الخامسة
  -  -  السادسة

  ٧٩٠  ٣٠٤.٠٨  المجموع 

في قضاء ) كم(أطوال المبازل الرئيسية والفرعية : ٣-جدول
 الرمادي

في قضاء ) كم(وعية المبازل واطوالھا ن: ٤-جدول
 الرمادي

  .تقع مبازل الرمادي خارج ا�راضي الزراعية وتتبع موقع المدينة (*) 
ومناطق البزائر ھي تلك الواقعة بعيداً عنه. مناطق الصدور ھي اBراضي الزراعية الواقعة قريباً من المصدر الرئيس للماء) *(*
ناطق منخفضة دون مستوى مياه الفرات المجاور وتمثل بقايا مجراه القديم وتتأثر بمنسوب مياھهالبحيرات الھmلية ھي م*) **(
 

 في قضاء الرمادي حسب مراحل اBستصmح) دونم(المساحات الزراعية : ٥-جدول
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  ٤٠٠٠  ٧٦٥٤  ٣٠١٦  ٤٠٠٠  ١٦٠٠٠  ا�ولى
  ٩٠٠٠  ٣٠٠٠  (*) -  ٩٠٠٠  ١٦٠٠٠  الثانية
  ٦٥٠٠  ٤٢٠٠  -  ٦٥٠٠  ١٣٠٠٠  الثالثة
  ٢١٠٠٠  ٧٠٠٠  -  ٢١٠٠٠  ٤٧٠٠٠  الرابعة
  -  ٣٨٠٠  ٣٦٢٠٠  -  ٥٠٠٠٠  الخامسة
  -  ٣٠٠٠  ١٠٦٠٠  -  ١٧٠٠٠  السادسة

  ٤٠٥٠٠  ٢٨٦٥٤  ٤٩٨١٦  ٤٠٥٠٠  ١٥٩٠٠٠  المجموع 

  )١٩٩٥، مديرية ري محافظة ا�نبار: مصدر( 
  
  
  

  

  أھداف عملية اBستصmح
  

�ي         ����ك ف����ة  إن!ش����ام الدول����اءقي����ذ  بإنش���وتنفي

أخذت ف�ي الحس�بان اعتب�ارات  إنھامشاريعھا !بد من 
 ھ�و اقتص�ادي ومنھ�ا م�ا كثيرة منھا ما افوأھدمعينة 

�اعي ����و اجتم����ي  أوھ����ان ( سياس����رونرمض��� ،وآخ
  :وأبرز ھذه ا.ھداف ھي  .)١٩٨٤
  

  :ا�ھداف اBقتصادية  - ١
ى زيادة الق�درة اBنتاجي�ة ل�²رض   العمل عل  - أ
  .توفير فرص عمل جديدة  -ب 
�ان  -ج��ين ا.رض والم�اء واBنس�تنس�يق التفاع�ل ب

  . أم� في التطور 
  .تنمية المجتمع الريفي القائم على الزراعة  -د
رفع معد!ت اBنتاج الزراعي لتلبي الحاجات  -ھـ

  .الغذائية 
  

  : ا�ھداف اBجتماعية  - ٢
�اع   - أ���كان القط���ة لس���ة ا!جتماعي���ين الحال��تحس

     .الزراعي 
  .الحد من ظاھرة الھجرة الريفية إلى المدن  -ب
��ح  -ج  ����ة استص����تيطان وبخاص����جيع ا!س���تش

  . طق غير المسكونة المنا
  
  

�ا      ���ي أم���ي ف���دف السياس���ادة كمالھ���ي زي���نن ف�� ا.م
�ار �����ة الحص�����ي حال�����يما ف�����ة و! س�����ذائي للدول����الغ

�ذاء ��ة للغ��ارات العالمي��اًُ◌ . وا!حتك��ذا تمام��ق ھ�وينطب
�ه ��ر ب��ذي يم��ي ال��ادي والسياس��رف ا!قتص��ى الظ�عل

�اً ��راق حالي��بح إذالع��اج أص��رورة  إنت��اً ض��ذاء محلي�الغ
�ا ا�����وى تحتمھ�����ة وان قص������ية القائم�����ة السياس����لحال

�ة ��ة البالغ��ات الزراعي��مولة  ٢٨المقاطع��ة المش�مقاطع
�احة ���وم بمس���روع ، تق���ذا المش���ت لھ���ل الس��بالمراح

����ـواضح���ي رف���ـة ف���اوق ـد الس���ي  بإنتاجھ��( الزراع
   .)الدراسة الميدانية 

  كلفة اBستصmح  

كثيراً ب�ين منطق�ة  ةتتباين عملية استص�ح الترب         
لك بحس�ب خط�ة ا!ستص��ح لك�ل منطق�ة وذ وأخرى

�مول ����ة الش����ة ودرج����ذه العملي����ة لھ����ة الفني���والطريق
 إض�افة. لكل مرحل�ة  –الجزئي  أوالكلي  –المساحي 

  .التعديل والتسوية ، وطبيعة السطح  تاعتبارا إلى
�ي ھ       ���اويكف���ك  ن���ى ذل���ث�ً عل���رب م���و . ان نض��فل

�ا ��ىرجعن��دول( إل��ة ) ٥-ج��احة الزراعي��اص بالمس�الخ
لھ�ذا  ىا.ول�مساحة المرحلة  وأخذناحسب المراحل ، ب

�اوي ��ة تس��احة الكلي��دنا ان المس��ال ، لوج� ١٦٠٠٠المث
 ٤٠٠٠دونم ، وان المس�احة المستص�لحة كلي�اً تس�اوي 

  :  إلى أساساً غير ان المساحة الكلية مقسمة . دونم 
  .دونم استص�ح كامل  ٤٠٠٠  -أ 
دونم مشمولة با!ستص�ح  ١٤٢٥  - ب

  .عدا التعديل والتسوية       المتكامل 
 امل ــدونم مشمولة با!ستص�ح المتك ٣٠٠  - ج    

  . عدا المبازل الحقلية       
ازل ـــــدونم خالية من المب ١٠٢٧٥   -د        
  .التعديل والتسوية  وأعمال              الحقلية 

  ) .دونم  ١٦٠٠٠( المجموع                   
  

  
  
  
  

�ل         ��ي ك��ة ف��اين الكلف��دى تب��ال م��ذا المث��ا ھ��رز لن�يب
�اين ��ب تب��ك بموج��ة ، وذل��ل مقاطع��ي ك��ل ف��ة ، ب�مرحل

وق�د وج�دنا ) . وان ك�ان متك�ام�ً ( أعمال ا!ستص�ح 

  المرحلة
نسبة المساحات غير 

  (./.)المستصلحة 
  نسبة المساحات

  (./.)المستصلحة  

  ٥٢.١٧  ٤٧.٨٣  ا�ولى
  ٨١.٢٥  ١٨.٧٥  الثانية
  ٦٧.٧٠  ٣٢.٣٠  الثالثة
  ٨٥.١١  ١٤.٨٩  الرابعة
  ٩٢.٤٠  ٧.٦٠  الخامسة
  ٨٢.٣٦  ١٧.٦٤  السادسة

  ./.٧٦.٨٤  ./.٢٣.١٦  المعدل العام 

نسب اBستصmح في مراحل مشروع استصmح : ٦-جدول
 أراضي الرمادي
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ان الفنيين قاموا بدراسة كلفة ا!ستص�ح ف�ي المرحل�ة 
  : وفق الطريقة ا�تية  ا.ولى
دين�ار مقس�ومة عل�ى  ١٦٠٩٦٠٢= كلفة اBرواء  -أ

�م  ١٦٠٠٠������دونم  ١٠٠.٦٠٠= دون������ار لل�����دين
   .الواحد

�ة  -ب��ازل المفتوح��ومة  ٤٥٥٧٥٠= المب��ار مقس�دين
�ى ���م ١٦٠٠٠عل���دونم  ٢٨.٤٨٤= دون���ار لل��دين
  .   الواحد 

ويتضح من ذلك ان الجھات الفني�ة تق�وم بحس�اب       
�ي ال��ن ا.راض��د م��دونم الواح��ة ال��ى كلف��لحة عل�مستص

�اوي ����ة تس����اس ان الكلف����ن ( أس����ب ع����غ المترت���المبل
  ) .ا!ستص�ح مقسوماً على المساحة المستفيدة 

وھذا يعني ان كلفة المبزل المفتوح تختل�ف ع�ن        
مثيلتھا في حالة المب�زل المغط�ى وان كان�ت المس�احة 

�التين ��ي كلت�ا الح��ة . متس�اوية ف��ة ، إن كلف�وبعب�ارة ثاني
من المبازل المغطاة تكون اكبر من تل�ك ) كم١(إنشاء 

  .الناتجة عن إنشاء نفس الطول من المبازل المفتوحة 
غير إننا !بد أن نؤكد ھنا ، على إن الكلفة الكلي�ة        

�ة ���ي الخط���اء ف���ا ج���ب م���اوي حس���روع تس���ذا المش��لھ
�نوات ��ية للس�)  ٦٥٧٠٠٠٠٠(  ١٩٨٥ -١٩٨١الخمس

�ـدين���ري( ار ــــــ���غ ،  ) ١٩٨٣ ،وزارة ال���ذا المبل��وھ
��ح ��ث ا!ستص��ن حي��ة م��روع كاف��ال المش��ي أعم�يغط

  .واBرواء 
�روع       ���ن مش���ة م���ة الرابع���ة المرحل���راً .ھمي��ونظ

�ذه ��يب ھ��ان نص��د ك��ادي ، فق��ي الرم���ح أراض�استص
�دھا ����ة لوح����ار  ٩( المرحل����ين دين����ة  ( )م�ي���الدراس

�ة��ة )  الميداني��روع الكلي��ة المش��ن كلف��ادل . ، م��ذا يع�وھ
١٣.٦% �وعن�د مقارن�ة ھ�ذا المبل�غ . الي الكف�ة من إجم

لة نفس�ھا ، نج�د إن الجھ�ات المنف�ذة ق�د ــبمساحة المرح
دين�ار !ستص��ح ال�دونم الواح�د م�ن  ٥٦٢.٥رصدت 

  .دونم  ١٦٠٠٠مساحتھا الكلية البالغة 

  
    دور المبازل في مكافحة التصحر

  

إن التصحر ، كما ھو معروف لدى الجغ�رافيين ،         
�ف ��ي زح��دادھا يعن��حراء وامت��ح الص��ىم�م��اطق  إل�من

�د . جدي�دة ل�م تك�ن ص�حراء ف�ي س�ابق عھ�دھا �وق�د يعتق
�بعض ��رافيين  –ال���ر الجغ��ن غي���ي  –م���ة الت�ان المنطق

�ا ���ق عليھ���حرة ( نطل���ح ) متص���ل الم�م���ب ان تحم��يج
�ال ��مية كالرم��ذه التس��تحق ھ��ي تس��ة ك��ة الطبيعي�المادي

�ارة ��ى والحج��ود . والحص��ارات تق��ذه ا!عتب��ر ان ھ�غي
فالتص�حر . التص�حر  إل�ىمفھوم الص�حراء ول�يس  إلى

ھو ظاھرة طبيعي�ة تحم�ل س�مات الص�حراء وتنش�أ ف�ي 
 ً����حراء أص��ت بص��دة ليس��ة جدي��ه . منطق��ن م�مح�وم

  الواضحة انھيار خصوبة ا.رض والضعف الواضح 
  

وان التملح ھو عامل أساسي ف�ي إلح�اق . في إنتاجيتھا 
�ة��ي المنتج��حر ا.راض��اطق الص��ب المن�اوية ، برك

  .على أساس اBنتاج وليس على أساس المظھر 
�ى       ��ر عل��توى الخطي��ذا المس��ة بھ��ت الملوح�وإذا كان

إنتاجية ا.رض ، فأن مكافحتھا وصيانة ا.رض ، من 
المستلزمات ا.ساسية لديموم�ة م�وارد الغ�ذاء وھ�ذا م�ا 
يبرز أھمية المبازل ودورھا في مكافح�ة ھ�ذه الظ�اھرة 

ولكي تظھر ھذه ا.ھمية ف�ب�د م�ن . الطبيعية المخربة 
�الرجوع ���ك ب���ام وذل���تعمال ا.رق���ىاس���اءات  إل��اBحص

ولكي ! ندخل مجال التكرار ، .الواردة في ھذا البحث 
�ام ���اس ا.رق���ى أس���ون عل���ن ان تك���ة يمك���ان المقارن��ف

�واردة ��دول(ال��دولين ) ٥-ج���احات ، والج��ل للمس�الممث
 إض�افة ھ�ذا. الممثلين .طوال ونوعية المبازل ) ٤،٣(

�ى��دول( إل��ة ) ٩-ج��دل الغل��ور مع��ه تط��ر في��ذي يظھ�ال
والزيادة الحاصلة في اBنتاج بعد عمليات ا!ستص��ح 

�ة . ���ت الزراعي��ف الغ��ة لمختل��ادة اBنتاجي��ذه الزي�وھ
�ك دور ��ت دون ش��ذكور ، تثب��دول الم��ي الج��واردة ف�ال
�ن ��أخوذة م��ا م���ح .نھ��ة ا!ستص��زل وأھمي��ة الب�عملي

   .رسمية ھا دوائر إحصائيةإحصاءات دقيقة قامت ب
  

  الزراعية في المناطق المستصلحة   زةالحيا
  

ان سياسة اBص�ح الزراعي في العراق لم تھمل       
أمر الملكية الزراعية نظراً .ھمية أبعادھا ا!قتص�ادية 
وا!جتماعية والنفسية التي تمس درج�ة المواطن�ة ل�دى 

�ة ��ه بالدول��رد وع�قت���ح الزر. ( الف��م فاBص��ي أھ�اع
�ب ��د حس��ي البل��ة ف��ة الزراعي��ان السياس��ن أرك��ن م�رك
المفھوم الجديد لhص��ح الزراع�ي ال�ذي يش�مل جمي�ع 
�م ���ن أھ���د م���دافھا ويع���ة وأھ���ة الزراعي���ه السياس��أوج

 ،ال�داھري) ( مقومات التقدم ا!قتص�ادي وا!جتم�اعي 
�ار . ) ١٩٧٦���ة ا!نب���ابه محافظ���ر  تش���ات القط��محافظ

�ام للملكي�ة ، ال�ذي أص�بح ـا.خرى من حيث النظ�ام الع
�ة ��ابع الملكي��و ط��ة ھ��ة القانوني��ن الناحي��ور م��ع التط�م

  .الصغيرة والمتوسطة 
ولكي ! نتوغل في التفصيل ، فأننا نشير ھن�ا ال�ى       

�ي ���ي ف����ح ا.راض���روع استص���ي مش���ة ف���م مرحل��أھ
�دد ��ح ع��ي نوض��ة ، ك��ة الرابع��ي المرحل��ادي وھ�الرم

���ن عملي��تفيدة م��رى المس��ائزين والق���ح الح�ة ا!ستص
�ة ��اً لبقي��ة نموذج��ذه المرحل��د ھ��ات وتع��ب المقاطع�حس

ع�دد الح�ائزين ) ٧-ج�دول(ويمث�ل . المراحل ا.خ�رى 
الزراعيين وأسماء القرى والمقاطعات ضمن المرحل�ة 

�ة ��ة الدراس��ة منطق��وذج لبقي��ة كنم��ة . الرابع��يس ثم�إذ ل
فوارق بين سكان ھذه المرحل�ة والس�كان ف�ي المراح�ل 

اس�تغ�ل ا.رض وزراع�ة الغ��ت ا.خرى م�ن حي�ث 
�ميد ��رق التس��ة وط��م الزراع��ارق . ومواس��د ف�وان وج

      . باين المساحة فق�ط معين فھو في عدد السكان وت
�ل    ��كل (ويمث��مية  ) ٢- الش��ميمية الرس��زاء التص�ا.ج

  . للمرحلة الرابعة 
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  )١٩٨٨(،مديرية احصاء محافظة اBنبار: المصدر

  محطات ضخ البزل  
  

المعلوم جغرافياً إن مستوى سطح منطقة السھل            
  -بم�ا ف�ي ذل�ك محافظ�ة ا!نب�ار –الرسوبي في الع�راق 

�اور ��رات المج��اه الف��توى مي��ن مس��ا م��ون قريب� وان. يك
�أثر ��ھل تت��ذا الس��اطق ھ��ن من��ر م��اعالكثي��وب  بارتف�منس

�ر ��اريخ . النھ��ان وت��نوات الفيض��ة س��ذه الحقيق��دعم ھ�وت
�دمر ���ة في���ى جانبي���ي عل���ان يطغ���ذي ك���رات ال���ر الف��نھ
�ة ���ى مياھ���يطرة عل���ل الس���ك قب���ة وذل��ا.رض الزراعي

إل�ى  إض�افةوھذه الحالة المتك�ررة . بإنشاء سد القادسية
ة أدى إل�ى انتش�ار انخفاض مستوى ا.رض�ي المج�اور

  . الملوحة فيھا 
�اه       ���ون مي��اض إن تك���ذا ا!نخف��ى ھ���ب عل��د ترت�لق

�ى ��ياب إل��عھا ا!نس��يس بوس��دة ول��ة راك��ازل بحال�المب
      .و! بد إذ ذاك من رفع المياه بالواس�طة ،الفرات تلقائيا

�خ ��ات ض��اء محط��مية بإنش��ة الرس��ات الفني��ت الجھ�فقام
�ازل م��ة بالمب��اءة ملحق��ة الكف��ن عالي��اة م��ع المي��ا رف�ھمتھ

المبزل الرئيسي الذي تتجمع فيه مياة المب�ازل الفرعي�ة 
  .*)*(والثانوية ثم طرحھا في نھر الفرات 

 س�نة(إن عدد ھذه المحطات في الوق�ت الحاض�ر        
�زل)  ١٩٩٦���خ الب���ات لض���س محط���و خم���را . ھ��ونظ

�ن ��د م��وع ف�ب��ن الموض��زء م��ات ج��ذه المحط��ون ھ�لك
  : التطرق لھا بإيجاز 

مقاطع�ة (وتقع في منطقة الدوار:  ا.ولى المحطة  -١
 ) .  ا.ولىمن المرحلة  ٣٩

  
  
  
  

�ركة ��ة ش��ذة المحط��ال ھ��ذت إعم��د نف��اث (وق�تكم
�ية ��بورت الروس��ار ()اكس��ة ا!نب��ة ري محافظ�مديري

١٩٩١(.  
وتتكون من أربع مضخات ق�وة المض�خة الواح�دة 

�ان ١٠٠(��افة إ. )**(*)حص��ىض��ة  إل��ة المحط�بناي
وھذه المحطة مخصصة لتفري�غ .  ودور للمشغلين

) س�عد ( مياه البزل المتجمعة في المرحلة ا.ول�ى 
�ات������������مل المقاطع������������ي تش������������و ٤١والت�����������اب

�ان،���ة ٤٠طيب���ن المقاطع���زء م���ر، وج�� ٣٩زويغي
  . كيلو واط  ٧٥قدرة المحطة الواحدة . الدوار

ورة ــــــ�ـوتقع في منطقة زنك: محطة البزل الثانية  -٢
�ة ( ��ة  ٣٧المقاطع��ن المرحل��ة م��م ) . الثالث��د ت�وق

�ي ���غيلھا ف���خات  ١/٩/١٩٨٠تش���ن مض���ون م��تتك
�وة ���أ ذات ق���ية المنش���ان ١٠٠(روس���درة ) حص��بق

  .كيلوواط للمضخة الواحدة  ٧٥مقدارھا 
وي ــ�ـي منطق�ة طـــــ�ـوتقع ف: محطة البزل الثالثة  -٣

وق�د نف�ذت ). م�ن المرحل�ة الثالث�ة  ٣٥المقاطعة ( 
مض�خات  أعمالھا شركة روس�ية تت�ألف م�ن أرب�ع

�غلين ��ة ودور المش��ع البناي��ة . م��ذه المحط��ل ھ�عم
ة ــــ�ـمخصص للمياه المتجمع�ة ف�ي المرحل�ة الثالث

ق�درة  ،في مقاطعتي ط�وي وزنك�ورة) لصمود ا( 
  . كيلوواط ٧٥المحطة الواحدة 

وتق�ع ف�ي منطق�ة البوعيث�ة ، : حطة البزل الرابعةم  -٤
�ة ���ة الرابع���ة المرحل���ر(لخدم���اه ) التحري���ع مي��لرف

مذكورة ف�ي ( زل المنتشرة في ثماني مقاطعات الب
�دول��ذي ) ١-ج��رئيس ال��زل ال��ي المب��ة ف�والمتجمع

�ة ��ذه المحط��ه ھ��ع علي��ع . تق��ن أرب��ة م��ي مؤلف�وھ
ق�وة المض�خات ال�ث�ث . مضخات ألمانية الص�نع 

أما المضخة الرابع�ة وھ�ي ا.كب�ر . حصان  ٢٧٠
�ا ����ان ٢٣٥فقوتھ����ة . حص����درة المحط����دل ق���ومع
  .كيلوواط ٢٠٠

�ةم  -٥���زل الخامس���ة الب���ي : حط���ة ف���ذه المحط���ع ھ��   تق
منطقة المضيق وھي مخصص�ة لمب�ازل المرحل�ة 

�ة ��ّديق(السادس��رئيس ) الص��زل ال��اه المب��ع مي�لرف
الذي تلتقي به المبازل الفرعية في مناطق السورة 
�طيح ����ة س����يھد وزوي����ة والمش����وفية والدش���والص

  .وحصيبة الشرقية 
المحط�ة ودور أھمية ھ�ذه  إلىتجدر اBشارة ھنا       

وذل�ك لمج�اورة بحي�رة . المبزل الرئيس المرتبطة ب�ه 
وتبدو . الحبانية من الجنوب ونھر الفرات من الشمال 

�ن ���ة م���ي القريب���ي ا.راض���حة ف���ة واض���ار الملوح��أث
�رة ��مالي للبحي��امش الش��طيح ( الھ��ة س��بب ) منطق�بس
  ىـــإلاه الحبانية قياساً ــــــا!رتفاع الكبير لمستوى مي

  
  
  
  

رقم 
  المقاطعة 

اسم 
  المقاطعة  

  اسم القرية 
عدد 

الحائزين 
  ن الزراعيي

  ٢٢  الجريشية  الجريشية   ١٤

  الزوية  ١٦
  (*) البوعيثة

  البوفراج
٢٤١   
٢١١               

  ١٣٦  البوذياب  البوذياب   ١٧

  الطالعة  ١٨
  الطالعة
  الحويجة

٢٩٠   
٥٦  

١٩  
البوعلي 
  الجاسم 

  البوعلي الجاسم 
  البوشعبان 

٢٥٨  
٢٤  

  ٢٢٢  البوعساف  البوعساف  ٢٠
  ١٢٥  الطرابشة  الطرابشة  ٢١
  ١٠٩  (*) البوعيثة  صھاBت  ٢٦

  ١٦٩٤  ١١   ٨  المجموع 

عدد الحائزين الزراعيين ضمن مقاطعات : ٧-جدول 
المرحلة الرابعة من مشروع استصmح أراضي الرمادي 

 ) ١٩٨٨لسنة ( مع القرى في المنطقة 

  .تستوطن عشيرة البو عيثة في مقاطعتين ھما الزوية غرباً وصھاBت شرقاً يسار الفرات(*)  
عن طريق  اما علمياً فھذا يعني نقل الملوحة من ھذه اBراضي الى مناطق أخرى في وسط وجنوب السھل، ھذا ھو واقع الحال(**)  

  .الفرات نفسه
والكيلو واط . والكيلو واط كوحدة لقياس القدرة في المضخات الكھربائية، يستعمل الحصان وحدة لقياس القوة لمضخات الديزل(***) 
  .حصاناً  ١,٣٤يساوي 
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�اورة  ��ة المج��ي الزراعي��توى ا.راض��ة ( مس�الدراس
�ة ��ين .  )الميداني��دا بالمختص��ذي ح��بب ال��و الس��ذا ھ�وھ
�ى���اً  إل���وفية غرب���ابين الص���رئيس م���زل ال���ق المب��ش

�مالي ���ة الش���امش الحباني���اذاة ھ���رقاً بمح���يق ش��والمض
  ).*( الممتد مابين تلول المشيھد وتلول البراذين

المقاطعات  ان أھمية ھذه المحطات تكمن في خدمة   
  ازل ـفإضافة إلى ركود مياه المب. الزراعية المستفيدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

�ان ��ا ، ف��رنا إليھ��ي اش��تواه الت��طح ومس��ارات الس�!عتب
ھذه المبازل تستقبل المياه الزائدة التي يقوم الف�ح�ون 

كم�ا تس�تقبل مي�اه ا.مط�ار . بھدرھا ف�ي عملي�ة ال�ري 
ولذا فأن مستوى مياه ھ�ذه المب�ازل يك�ون . لشتاء في ا

�ة ��ي الزراعي��توى ا.راض��ن مس��ا م��اوياً  أو قريب�مس
�تاء ��ل الش��ي فص��اورة ف��ذه . المج���أتي دور ھ��ا ي�وھن
  .المحطات كمعالجة لھذه الحالة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شكل 
-٢

 :
ي

ي الرماد
ض

ح أرا
mص

ست
شروع ا

ضح اجزاء المرحلة الرابعة من م
خارطة تو

  
صدر

الم
 :

ي
وزارة الر

 ،
الم

ث
صاميم والبحو

شأة العامة للت
ن

 ،
شورة

خرائط غير من
 ،

١
٩
٨
٨

. 

وھي في حقيقتھا جزء من الشريط الھضبي الممتد . تحمل تسميات محلية متعارف عليھا تاريخيا في المنطقة، تلول المشيھيد والبراذين(*) 
 ة الحبانية حتى ناحية العامريةمن البادية الغربية نحو الشرق على يمين الفرات ليلتقي بالھضبة المرتفعة شمال بحير
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  تطھير المبازل 
  

      ���ي ھ��ازل  الت��ي إن المب��ك ف��وات !ش��ا قن�ي أساس
لتجميع المياه، !بد أن تكون مكان�ا رحب�ا لنم�و النبات�ات 

وتكاثر ھذه النباتات . المائية و!سيما القصب والبردي 
�ات ��غيل محط��د تش��اه عن��ان المي��ة جري��ى إعاق��ؤدي إل�ي

كما إن كثافة ھذه النباتات تشغل حيزا في . ضخ البزل 
�زل ���ة المب���اب قابلي���ى حس���ون عل���زول يك���اري الب��مج

  .حتوائه للماء وا
�ود        ��ات يق��ذه النبات��و ھ��تمرار نم��ى إن اس��افة إل�إض

�ب ��ة مائي�ة مثالي�ة لنم�و الطحال�ف�ي النھاي�ة إل�ى خل�ق بيئ
�زل ���اه المب���بي لمي���ود النس���ا الرك���جع حياتھ���ي يش��الت

�حالتھا��يفا -وض��يما ص��رارة -س��ة الح��اع درج��ع ارتف�    . م
وھذا كل�ه  يك�ون عل�ى حس�اب الطاق�ة التص�ميمية       
�ن ل���ئة ع���بات الناش���ه الترس���اف إلي���زل مض���م المب��حج

انسياب مي�اه ال�ري الزائ�دة نح�و المب�زل وعب�ث بع�ض 
��ت ��اء الفض��ة وإلق��اطر المحلي��اء القن��ا كبن��الي فيھ�ا.ھ
�ن ���ة م���ازل القريب���ي المب���ة ف���ات الميت���ث الحيوان��وجث

�ين ���اكن الف�ح���ة ( مس���ة الميداني���ذه ). الدراس��وإزاء ھ
����ة مض���بحت الدول���د أص���كلة، فق���ري المش���ى ك��طرة إل

�ق ��ة دوري�ة وف��ازل بحم��ت تطھيري�وتنظي�ف ھ�ذه المب
�ة ��دوائر المعني��دھا ال��داول تع���ح . ج��روع استص�ومش

إذ تق�وم . أراضي الرمادي ! يخ�رج ع�ن ھ�ذه القاع�دة 
�ازل ���ر المب���املة لتطھي���ة ش���ع خط���نوياً بوض���ة س��الدول
والقنوات في جميع مراحل المشروع منھا على حساب 

���ى حس���ا عل���ة ومنھ��ة الدول���ي المنطق���ين ف��. اب المنتفع
�نوات ��ر للس��ط التطھي��ا خط��ورد ھن� ١٩٩١-١٩٨٨ون

  .كأمثلة على ذلك 
  

  ًB١٩٨٨التطھير في سنة / أو  :  
  

ر وتنظيف ـــلتطھي ١٩٨٧لسنة  ٩٨اولة رقم ـــــمق -١
ـة بكلفـ�ـة    ـــــ�القنوات والمب�ازل ف�ـي المرح�ـلة الثالث 
�ار  ٤٣٤٨٩٣٢٠(����������)(*) . دين����������ر ـوق���������د بوش
�ـالمقب���ي  اولة ــــ���ـوق ١٥/٢/١٩٨٨ف���ملت ـــ��د ش
�ازلالق��ـنوات والمب��اة  ـــ��ة والمغط��ة والفرعي�الرئيس

  -:ا!تي) ٨-جدول(كما في 

  
  
  

  

�ة ���د م�حظ���دول(وعن����وع ) ٨-ج����ة مجم��ومقارن
أطوال المبازل المطھرة م�ع كلف�ة التطھي�ر ، نج�د 
�اوي �����د تس�����ومتر الواح�����ر الكيل�����ة تطھي����إن كلف

�ة عا٩٢٠٠٠٠��ذه كلف��ار وھ��ة جدين��ـلي��بياً ــــ�دا نس
  مما 
 لفة بقدر ـــــــيب الكــــدل على أن الدولة ! تتھــي     
  ةـــــــجربذه التـــــن فشل ھـــــــــيبھا مــــــــتھ      

�ل ھ��بات عم��ت الترس��و أعاق��ا ل��ا فيم��ـوإخفاقھ�ذه ــ
  . المبازل ، وحدت من مفعول جريانھا ا.دغال 

وذلك لتطھير وغسل  ١٩٨٨لسنة  ٦١مقاولة رقم  -٢
�ة ���ة بكلف���ة الرابع���ي المرحل���اة ف���ازل المغط��المب

غير إن ھذا المبلغ وكلفت�ه ) . دينار٦٦٧٥٥٥٢٠(
  .عين العالية نسبياً كانت على حساب المنتف

  

  : ١٩٨٩التطھير في سنة /  ثانياً◌ً 
  

�م  -١���ة رق���نة  ٣مقاول���ن  ١٩٨٩لس���م م���ر قس��لتطھي
�ة ���ة والرابع���رحلتين الثالث���ي الم���ازل ف���د . المب��وق

وك�ان مبل�غ اBحال�ة . قامت بالعمل ش�ركة النص�ر 
�اط ���ار ٣٢٣٠٠( وا!حتي���ذه ) دين���ملت ھ���د ش��وق

�ول ���رئيس بط���زل ال���ر المب���ة تطھي���م  ٩المقاول��ك
عية في المرحلة الرابعة بطول وتنظيف مبازل فر

�ي  ٢٠����ة ف���ازل الفرعي����بعض المب���افة ل����م إض��ك
  . كم  ٣١الي ــالمرحلة الثالثة كان طولھا اBجم

تطھير القنوات الرئيس�ة والفرعي�ة للمش�روع ف�ي   -٢
 ) . دينار١٤٢٠٠(المرحلتين ا.ولى والثالثة بكلفة 

�ممق  -٣����ة رق����ر  ٤ اول����ة  لتطھي����وات اBروائي���القن
 ).دينار  ٧٢٠٠(بكلفة  للمرحلة الرابعة

  

  :  ١٩٩٠التطھير في سنة / ثالثاً 
  

تطھير القناة الرئيس�ة المعلن�ة ف�ي المرحل�ة ا.ول�ى   -١
  ) .دينار  ٢٣٧٥٠(كم وبكلفة ١٣بطول 

�م   -٢���ة رق���ازل  ٢مقاول���ن مب���زء م���ر ج���ك لتطھي��وذل
�زلين��مل مب��ة وتش��ة الرابع��ي : المرحل�ا.ول رئيس

 .م ك٢٥كم والثاني فرعي بطول ١٠بطول 
 ٦تطھير القناة الرئيسة في المرحل�ة الثالث�ة بط�ول   -٣

�ول ��ة بط��ة الرابع��ي المرحل��ة ف��اة الرئيس��م والقن�ك
�م ٢٤.٥٠��اتين . ك��اتين القن��ر ھ��ة تطھي��ت كلف�وكان
 ) .دينار  ١٥٢٥٠( تساوي 

  

  : ١٩٩١التطھير في سنة / رابعاً 
  

�م  -١����ة رق����نة ٦مقاول����داول  ١٩٩١لس����ر ج���لتطھي
( ت م�ن قب�ل المق�اول الت�ي أنج�ز ٤،٣،١المرحلة 

�ر ��يانة ا.نھ��طين لص��ركة فلس��ف ) ش��دف تنظي�بھ
�ريفھا ����ي تص����داول الت����ر ٤٠٠الج����ن / لت����ا م���ث

 ٦٩.٨٥٠الترسبات وا.وساخ وا.عش�اب بط�ول 
  ) .دينار  ٤٨٨٩٨٥٠٠( لفة ـــكم بك

  )  كم(الطول   نوع المبزل

  ٨.٦٨٣  قناة رئيسة
  ١٢.٥٠٠  مبازل رئيسة
  ١٣.٨٠٠  مبازل فرعية
  ١٢.٢٨٨  مبازل مغطاة 
   ٤٧.٢٧١  المجموع 

المشمولة ) كم(أنواع المبازل وأطوارھا : ٨- جدول
 ١٩٨٨بخطة التطھير لسنة 
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وذلك لتطھير قسم م�ن  ١٩٩١لسنة  ٣مقاولة رقم  -٢
 ٤،٣المبازل الرئيسة والفرعية ضمن الم�رحلتين 

�د��ي  وق��ا ف��ل فيھ��دا العم��ل  ١٤/١٠/١٩٩١ب��ن قب�م
 .ة للمقاو!ت ـشركة الكرابل

وقبل أن ننھي موضوع تطھير المبازل ، !بد من       
�ر تك���ة التطھي���ى أن كلف���ارة إل���ـاBش���ة ــــــ���ون متباين

�ارات المس��ب اعتب��ـبموج��ـافة الطـــــ��ازل ـــــ�ولية للمب
�ا ����ي( ونوعيتھ����انوي  ،رئيس����ي ، ث����ذلك ) فرع���، وك

اء ــــ�ـتبار طبيعة المبزل من حيث التص�ميم واBنش!ع
�ى ( ���وف ، مغط���ق ) . مكش���ل العم���ؤثر عوام���ا ت��كم

 ،غير إن ھذه الكلفة. والضحالة وكثافة النبات في ذلك 
! تكون على حس�اب الدول�ة ف�ي جمي�ع ا.ح�وال وإنم�ا 

�اً ��ون المنتفع�ون أحيان��ا الف�ح��ك . يس�اھم فيھ��دد ذل�ويتح
�داف��ة وأھ��ط الدول��ب خط��ا حس��ادية وخططھ�ھا ا!قتص

إ! . الزراعية لكل سنة ، إضافة إلى فلسفتھا السياس�ية 
أن ا!عتبارات المعروف�ة إزاء ك�ل ذل�ك ھ�و إن سياس�ة 
الدولة تقر بان الزراعة دعامة اقتص�ادية ب�ارزة ، وان 
�د �اBنس�ان ھ�و قيم�ة علي�ا ، وان التخط�يط الزراع�ي !ب

  . أن يكون مركزياً 

  
  بة     نتائج استصmح التر

  

إن قيام الدولة بأي مشروع ، !بد أن يك�ون وفق�اً         
�ة ���ھا مرحلي���داف بعض���ة وأھ���وابط معين���س وض��.س

�د ��ة ا.م��ر طويل��بعض ا.خ��ذ . وال��ب أن نأخ��ا يج�إ! إنن
�اريع ��ين مش��ت�ف ب��ة ا!خ��ن جمل��ار إن م��ر ا!عتب�بنظ
�ة ��اريع ا.ھلي��ين المش��تراكي وب��اطھا ا!ش��ة ونش�الدول

  و أن الدولة ! تنظر إلى الربحـــــھ بنشاطھا الخاص ،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عاجل بقدر نظرتھا إلى التنمي�ة بإطارھ�ا الس�تراتيجي 
العام ، على الرغم من أھمية حس�اب ا.رب�اح الناتج�ة 

   .عن مثل ھذه المشاريع 
�ا أن       ��ي ھن��ث ، فيكف��ار البح��ي إط��ى ف��ي نبق�ولك

الترب�ة ف�ي نشير إلى إحدى نت�ائج مش�روع استص��ح 
�ي ��ه ف���ح وأھميت��حين دور ا!ستص��ادي ، موض�الرم
�دل ��ور مع���ل تط��ن خ��وبتھا م��ة لخص��تعادة الترب�اس
�ة ��اس المقارن��ى أس��ة عل��ي المنطق��ة ف���ت الزراعي�الغ

�نة ����ا س����بياً ھم����دتين نس����نتين متباع����ين س���،  ١٩٧٩ب
�ادرھا      .١٩٨٧��ن مص��اءات م��ر اBحص��ث تظھ�حي

نت�ائج طيب�ة الرسمية ، إن ھذه ا.راضي بدأت تعط�ي 
�دريجياً ��ي ت��اج الزراع��ة اBنت��امي عملي���ل تن��ن خ�م

�اس ��نة ا.س��ى س��اً إل��ي .  ١٩٧٩قياس��ح ف��ا موض�( كم
)  ٩-ج�دول( ويب�دو م�ن خ��ل           .  ) ٩-ج�دول

�ة��ور الغل��ل لتط��ور  ،الممث��دى تط��ي م��ح ف��اين واض�تب
  .الغ�ت مقارنة ببعضھا 

نتيجة وھذا ! يعود بالضرورة إلى قلة الملوحة ك      
�رية ��ل بش��ه عوام��ھم في��ا تس���ح وإنم��رة ل�ستص�مباش
�دم ��ا ع��ا ، منھ��اً فيھ��بباً رئيس���ح س��ون الف��رفة يك�ص
�ة ��ه لنوعي�ة الترب��ماد ونوعيت�ه وإھمال�تقنين�ه لكمي�ة الس
وما ي�ئمھا من سماد وعدم اخذ درجة الحرارة بنظ�ر 
ا!عتبار، وھو يجھل أساساً حاج�ة ال�دونم الواح�د م�ن 

�اً لح��ماد وفق��راد الس��ى انف��ول عل��ل محص��ة ك�و! . اج
يخفى إن عدم اتزان ھذه العوامل وسوء انسجام كمي�ة 
التسميد ومقدار الماء المطلوب مع حاج�ة النب�ات !ب�د 

  . أن يؤثر في اBنتاج 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المحصول الزراعي  
) كغم(معدل الغلة 
١٩٧٩    

) كغم(معدل الغلة 
١٩٨٧    

  الزيادة الحاصلة
  ) كغم(

  ٢١٠  ٣٥٠  ١٤٠  حنطة
  ١٨٠  ٣٠٠  ١٢٠  شعير 

  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ١٠٠٠  بصل يابس
  ٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ١٠٠٠  بطاطا خريفية
  ٣٢٠٠  ٤٠٠٠  ٨٠٠  طماطة مغطاة

  ٢٦٠٠  ٣٥٠٠  ٩٠٠  خضروات شتوية
  ٥٧٠  ٧٠٠  ١٣٠  ذرة تركيبية

  ١١٠  ١٥٠  ٤٠  سمسم
  ٢٢٠٠  ٣٠٠٠  ٨٠٠  طماطة مكشوفة

  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  خضراوات صيفية
  ٤٠٠  ٥٠٠  ١٠٠  قطن 

  ١٣١٥.٤٥  ١٨٦٣.٦٣  ٥٤٨.١٨  عدل العامالم

 إدارة ا�راضي المستصلحة ، كل ما يتعلق بأرقام المقاوBت والكلف المالية المترتبة عليھا مأخوذة عن مديرية ري محافظة اBنبار
 .١٨-١٧ص، ١٩٩٣، )غير منشور

الزراعية خmل فترتي ما قبل التنفيذ وما بعده لمشروع  تطور معدل غلة الدونم من المحاصيل: ٩-جدول 
 استصmح أراضي الرمادي

 .١٩٨٨شعبة زراعة الرمادي : المصدر
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    اBستنتاجات
  

   :من كل ما تقدم يمكن أن نستنتج النقاط ا�تية 
  

 انتش�ار ال�تملح ف�ي ترب�ة الس�ھل الرس�وبي بم�ا ف�ي  .١
�اء ��ار وقض��ة ا!نب��ي محافظ��ع ف��زء الواق��ك الج�ذل

  .الرمادي منه 
إن ھذه الملوحة لم تكن طارئة وليست حديثة عھد  .٢

 .عود إلى سنوات طويلة سابقة بل ت
�ؤولة  .٣��ي المس��دھا ھ��ة وح��ل الطبيعي��ن العوام��م تك�ل

�ل ���ھمت العوام��ل أس��كلة ، ب��ذه المش��ق ھ��ن خل�ع
  .البشرية فيھا  وبخاصة الف�ح نفسه 

أن ثمة تناسب ايجابي بين عملية ا!ستص��ح م�ن  .٤
�ة ��ن جھ��ة م���ت الزراعي��دل الغ��اع مع��ة وارتف�جھ

  .أخرى 
ل�م ينج�ز ، م�ن أھميت�ه إن المشروع ، على الرغم  .٥

�اس �����ى أس�����ار عل�����ل س�����ة ب�����ة كامل�����ذه المھم����ھ
 .ا!ستص�ح  الجزئي والكلي 

إن ھذا المشروع لم يق�م اعتباط�ا وإنم�ا اخ�ذ بنظ�ر  .٦
�تملح ���اھرة ال���ة وظ���احة الزراعي���ار ، المس��ا!عتب

 .وعدد   المستفيدين من ا!ستص�ح 
لھذا المشروع أھداف كثيرة يأتي الھ�دف التنم�وي  .٧

�ي ط�����ة ف�����دفين للمنطق�����ى الھ�����افة إل�����ا إض����ليعتھ
  .ا!جتماعي   وا!قتصادي 

�روع  .٨��ذا المش��ي ھ��ع ف��اً للتوس��ا!ً رحب��اك مج�إن ھن
سيما با!تجاه شرقاً وذلك لتوفير ا.رض وانتشار 

 .الملوحة فيھا 
لعملية استص��ح ا.رض دور ب�ارز ف�ي مكافح�ة  .٩

�ين ��اج ب��ة اBنت���ل مقارن��ن خ��ك م��حر وذل�التص
 . مستصلحة ا.رض المستصلحة وغير ال

�ورة  .١٠���ة بص����ح المحافظ���ي وف����ح العراق��إن الف
خاصة قليل الخبرة في مج�ال ال�دورات الزراعي�ة 

 .مما يستوجب التوعية والتوجيه واBرشاد 
  

  التوصيات  
  

�ث ��أن الباح��ة ف��ذه الدراس��ي ھ��ا ورد ف��ى م��تنادا إل�اس
  :يوصي بما يأتي 

  

المحاولة الجادة في إكمال استص�ح م�ا تبق�ى م�ن  .١
ات التابع�ة للمش�روع وبخاص�ة المحروم�ة المساح

  .منه كلياً أو جزئياً 
ضرورة التوسع في مد القنوات والمبازل المغطاة  .٢

 .في المرحلتين الخامسة والسادسة من المشروع 
�ي  .٣��ة ف��دوائر الزراعي��ل ال��ن قب��ر م��دخل المباش�الت

إجبار الف�حين على تنفيذ نظ�ام ال�دورة الزراعي�ة 
  .في ا.راضي المستصلحة 

فع نسبة الرسوم على المستفيدين وتوظي�ف ھ�ذه ر .٤
 .المبالغ في خدمة وصيانة قنوات الري والبزل 

�ري  .٥��وم بالعب�ث ف�ي قن�وات ال�محاس�بة ك�ل ف��ح يق
والبزل وبخاصة وضع القناطر الغاطس�ة ب�� إذن 
�ة ��ل الف�حي��بة العوائ��ة ومحاس��ات المعني��ن الجھ�م

  .المخالفة 
٦. ���ذه المب��ف ھ��ر وتنظي���ت التطھي��ف حم�ازل تكثي

�ة ��ة متقارب��رات زمني��ى فت��ى  .داءعل��ا عل�مھمتھ
 .الوجه  ا.كمل 

المحاسبة الشديدة لكل م�ن يق�وم باس�تخدام الس�موم  .٧
!ن ذل�ك ھ�در . لصيد ا.س�ماك ف�ي ھ�ذه المب�ازل 

�الي ���ن ا.ھ���ر م���ى أن الكثي���افة إل���روة إض���ي الث��ف
  .يقومون بإرواء حيواناتھم منھا 

�ة .٨���دوائر المعني���ل ال���ن قب���ة م���ديد الرقاب���ى  تش��عل
الحصص المائية ف�ي ري ا.راض�ي المستص�لحة 
�اب ��ى حس��اء عل��تأثر بالم��ن يس��بة م��اً ومحاس�كلي
�ري ��ي ال��راط ف��ين اBف��ة ب��راً للع�ق��رين ، نظ�ا�خ

 .وظاھرة الملوحة 
فرض غرامة مالية عل�ى ك�ل ح�ائز زراع�ي يتب�ع  .٩

نظام التبوير ف�ي ا.راض�ي المستص�لحة !ن ذل�ك 
                        .      خ�فاً  لمبدأ ا!ستص�ح 

منع إنشاء المضخات ا.ھلية عل�ى المب�ازل لس�قي  .١٠
�ي ��ذا يعن��اً !ن ھ��لحة كلي��ر مستص��ي الغي�ا.راض

  .إرجاع الملوحة إلى ا.رض ثانية 
�ع  .١١���يم لواق���راء تق���رورة إج���ث بض���ي الباح��يوص

 ت ال�حقة لھ�ذه الدراس�ة وبخاص�ةالمبازل للسنوا
                                                             .٢٠٠٧-٢٠٠٣سنوات 

  

    المصادر العربية 
  

�ي ،   - ١��راھيم ترك��ة، إب��ة . ١٩٧٦جعاط��اء الفلوج��ة  -قض��دراس
�ة���ة إقليمي���تير  .جغرافي���الة ماجس���ورة (رس���ر منش�� )غي

  . جامعة بغداد ، كلية ا�داب 
ا!ستيطان الريفي في محافظ�ة  . ١٩٨٦حمد ، دحام حنوش ،   - ٢

، جامعة بغداد ، ) منشورة غير(اجستير رسالة م. ا!نبار
 . كلية ا�داب 

�ا ،  - ٣����رون ،  حن����ا ، وآخ����طين بوي�����ح  . ١٩٧٨اوغس���استص
، )  ٤-٣ (الدراسة رقم  . ا.راضي من ا.م�ح والتغدق

�اد ، ��ة اBرش��ة ، مطبع��وث الزراعي��يق والبح��ب التنس�مكت
 . بغداد 

�داھري ،   - ٤��ر ، ال��اب مط��د الوھ��ة . ١٩٧٦عب��ة الزراعي� السياس
�ي�����ح الزراع����اديات اBص����ة . واقتص����ة ،  الطبع���الثاني

 . مطبعة العاني ، بغداد 
�ود ،   - ٥��باح محم��راوي ، ص��كان  . ١٩٨١ال��اني لس��اين المك�التب

، ) غي�ر منش�ورة(رس�الة ماجس�تير  . إقليم أعالي الف�رات
 . جامعة بغداد ، كلية ا�داب 

�ان ،   - ٦���رون ، رمض���د ، وآخ����ح  . ١٩٨٤زي���ارب استص��تج
�ي ا����يا.راض����وطن العرب����ي ال����ة ف����ة . لزراعي��� المنظم

�وث ����د البح����وم ، معھ����ة والعل����ة والثقاف����ة للتربي���العربي
 . العربية ، بغداد  والدراسات 

�د ،   - ٧���ة ، احم���ي  . ١٩٨٣سوس���دين ف���ارة وادي الراف���اريخ حض��ت
�ة ����فات ا!ثاري����ة والمكتش����ري الزراعي����اريع ال����وء مش���ض

  ،باع�ة، دار الحري�ة للط الجزء ا.ول . والمصادر التاريخية
 . بغداد 
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�ائي ،   - ٨���م ، د الط���ن ، وجاس���يح حس���. فل���وزي ، حس�� . ١٩٨٢ن ف
�د �����ة بع�����ة ا!روائي�����وبي للزراع�����ھل الرس������حية الس����ص

 بحث مقدم إلى مجلس البحث العلم�ي ، مرك�ز . ا!ستص�ح
 . البحوث الزراعية والموارد المائية ، بغداد 

�ائي   - ٩��د ، ، الط��د حام��راق . ١٩٦٩محم��طح الع��ام س��د أقس� . تحدي
 . مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد الخامس ، بغداد 

 . الري والتس�ميد وع�قتھم�ا باBنت�اج . ١٩٧٨نشأت ، حميد ،  -١٠
  . ، السنة الرابعة  ٤٢مجلة الثورة الزراعية ، العدد 

�يط ،  -١١��ي ،  . ١٩٨٥وزارة التخط��يط اBقليم��ة التخط��ة ھيئ�دراس
، ة التخط�يط ا!قليم�يھيئ�. الواقع التنم�وي لمحافظ�ة ا!نب�ار 

  . ،  بغداد ) غير منشورة (  خطة البحوث والدراسات
١٢- ���ار ، مديري��ة ا!نب��اء محافظ��ي ، ة إحص��اء الزراع��م اBحص�قس

 ).غير منشورة (جداول إحصائية . ١٩٨٨
�ري ،  -١٣���ي  .١٩٨٣وزارة ال���ي ف���اع الزراع���ول القط���ر ح��تقري

�راق ���ة. الع���دائرة الزراعي���زل، ال���ري والب���م ال���زء  ،قس��الج
  . ، بغداد ) غير منشور (   ،لا.و

�ري ، ا -١٤���يوزارة ال����ح ا.راض���ة ل�ستص���ة العم�� ،لمؤسس
 تقرير ملخص عن مشاريع استص�ح أراضي  . ١٩٨٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ة��ادي و الفلوج��ي الرم��ة ف��ار الواقع��الرونيو(  . ا!نب� ب
 . ، بغداد ) وغير منشور 

�ارم -١٥���ة ا!نب���ة ري محافظ���ي  . ١٩٩٥،  ديري��إدارة ا.راض
 ) .  غير منشور(إحصائية  .المستصلحة في الرمادي 

�ار ،  -١٦���ة ا!نب���ة ري محافظ���ي  . ١٩٩١مديري��إدارة ا.راض
   ) .غير منشور (تقرير  . المستصلحة في الرمادي
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