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(القصص)5 :

املرشف العام
الصايف
سامحة السيد أمحد َّ
األمني العام للعتبة الع َّباسية املقدَّ سة
رئيس التحرير
د .احسان عيل سعيد الغريفي (دكتوراه يف اللغة العربية من جامعة كراتيش)
مدير التحرير
أ .م .د .مشتاق عباس معن (كلية الرتبية/ابن رشد/جامعة بغداد)
اهليأة اإلستشارية
أ .د .عباس رشيد الددة/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة بابل
عزالدين األعرجي/كلية الرتبية للبنات/جامعة بغداد
أ .د .عبدالكريم ّ
أ .د .عيل كسار الغزايل/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء
أ .د .عادل نذيربريي/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء
أ .د .عادل حممد زيادة /كلية اآلثار/جامعة القاهرة
أ .د .حسني حامتي/كلية احلقوق/جامعة إسطنبول
أ .د .تقي عبدالرضا العبدواين/كلية اخلليج/سلطنة عامن
أ .د .إسامعيل إبراهيم حممد الوزير/كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء

سكرتري التحرير

حسن عيل عبداللطيف املرسومي

(ماجستري من املعهد العراقي للدراسات العليا/قسم اإلقتصاد/بغداد)
هيئة التحرير

أ .م .د .شوقي مصطفى املوسوي (كلية الفنون اجلميلة/جامعة بابل)

أ .م .د .ميثم مرتىض مصطفى نرصاهلل (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)

أ .م .د .عدي حاتم عبدالزهرة املفرجي (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
أ .م .د .حممد ناظم هبجت (كلية الرتبية للعلوم الرصفة/جامعة كربالء)

أ .م .د .زين العابدين موسى جعفر (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
م .د .عيل عبدالكريم آل رضا (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
م .د .غانم جويد عيدان (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
تدقيق اللغة العربية

أ .م .د .أمني عبيد الدليمي (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة بابل)

أ .م .د .فالح رسول احلسيني (كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء)
اإلدارة واملالية

أمحد فاضل حسون املسعودي (ماجستري تاريخ من كلية الرتبية يف جامعة كربالء)
املوقع اإللكرتوين

ميثم عبدالسادة (ماجستري لغة عربية من كلية الرتبية يف جامعة كربالء)
التصميم واإلخراج

حممد قاسم حممد عيل عرفات

قواعد النرش يف جملة تراث كربالء

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

1 .1يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون وفق منهجية البحث العلمي
وخطواته املتعارف عليها عاملي ًا.

2 .2يقدم البحث مطبوع ًا عىل ورق ( )A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج

()CD

بحدود ( )15000-10000كلمة بخط ( )simplified Arabicعىل أن ترقم

الصفحات ترقي ًام متسلسالً.

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
3 .3تقديم ّ
كل يف
حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث ،ويكون امللخص

بحدود ( )350كلمة.

4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني،
وجهة العمل ،والعنوان الوظيفي ،ورقم اهلاتف أو املحمول ،والربيد
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث

أو أي إشارة إىل ذلك.

5 .5يشار إىل املراجع واملصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن:

اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان النرش ،رقم الطبعة ،سنة
النرش ،رقم الصفحة ،هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة ،ويذكر اسم

تكرر استعامله.
الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6

وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة

عن قائمة املراجع واملصادر العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستق ّلة ،ويشار يف أسفل
الشكل إىل مصدرها ،أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة
األوىل ،وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش

ضمن أعامهلام ،كام يشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل
البحث ،أو املساعدة يف إعداده.

منشورا وليس مقدّ ًما إىل أ َّية وسيلة نرش أخرى.
9 .9أن ال يكون البحث
ً

1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال تعرب بالرضورة عن
وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

1111ختضع البحوث لتقويم علمي رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تعاد
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية:

 .أيبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

 .بخيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها
وموعد نرشها املتو ّقع.

 .جالبحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات املحددة ،كي يعملوا عىل
إعدادها هنائي ًا للنرش.

 .دالبحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

 .هيشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

 .ويمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة مالية.

1212يراعى يف أسبقية النرش:

	-البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
	-تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

	-تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.

	-تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

1313ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة ( ،)turath@alkafeel.netأو
ت َُس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل( :العراق/كربالء املقدسة/

الكبري/جممع الكفيل الثقايف/مركز
حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني
َّ

تراث كربالء).

كلمة رئيس التحرير
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة عىل سيدنا حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين.

أما بعد ّ
فإن املجتمعات الراقية تويل وسائل البحث العلمي والتجريبي

اهتامم ًا كبري ًا ،وتسعى جادة وجاهدة يف تطويرها مع توفري ّ
كل املستلزمات

واخلدمات التي حيتاجها الباحثون يف خمتلف الدراسات والبحوث ،مما أدى إىل

استمرارية التقدّ م العلمي يف تلك املجتمعات ،وكان أحد األسباب الفاعلة يف

رقيها ،وألجل املسامهة يف نرش املعارف الرتاثية واحلضارية وإحياء تراث مدينة
اإلمام احلسني الذي يشكل ذاكرة األ ّمة وتارخيها احلضاري والثقايف الذي
خاصة عرب
تأثرت به مجيع احلضارات اإلنسانية بصورة عامة واإلسالمية بصورة َّ

س مركز تراث كربالء ْ
والقراء األفاضل
أن يقدِّ م للباحثني
َّ
األجيال املتعاقبةَ ،ي ُ ُّ
األول من املجلد األول للسنة األوىل ِمن جم َّلة تراث كربالء ا َّلتي أخذت
العدد َّ
املقومة علم ًّيا ِمن قبل األساتذة
هيأهتا الكفوءة عىل عاتقها نرش البحوث األصيلة َّ
املتخصصني ،ليجد الباحث فيها قارئ ًا كان أو كاتب ًا ماد ًة علم َّية راقية وفاعلة

تُسهم يف تطوير املسرية العلم َّية واحلضار َّية بقسميهام اإلبداعي واجلاميل ،وهذا

ما تطمح إليه املجلة من خالل نرش بحوثكم األصيلة فيها ،ونسأل اهلل تعاىل أن
يوفقنا خلدمة العلم واملعرفة بام يرضاه ليكون ذخر ًا لنا يوم القيامة.

كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟
1 .1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص
يف سلوكياهتا؛ بوصفها ثقاف ًة مجعي ًة ،خيضع هلا حراك الفرد :قوالً ،وفعالً،
وتفكري ًا .تشكّل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا ،وعىل قدر فاعلية تلك

الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحدّ د رقعتها املكانية ،وامتداداهتا الزمانية،
ومن ذلك تأيت ثنائية :السعة والضيق ،والطول والقرص ،يف دورة حياهتا.

لذا يمكننا توصيف الــراث ،بحسب ما مر ذكــره :بأنه الرتكة املادية

واملعنوية لساللة برشية معينة ،يف زمان معني ،يف مكان معني .وهبذا الوصف

يكون تراث أي ساللة:

	-املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.
	-املادة األدق لتبيني تارخيها.

	-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لرتاث (ساللة برشية مستهدفة) عارف ًا بتفاصيل محولتها؛

كان وعيه بمعطياهتا ،بمعنىّ :
أن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق

تعرف
طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه ،ومن هنا يمكننا ّ
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َت َق ّصدَ

دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم ،فمرة تو ّلد االنحراف لضعف

املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني ،ومرة تو ّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء

دليل ،أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

2 .2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية حت ّيز بحدود مكانية مادية فحسب ،بل هي
كنوز مادية ومعنوية تشكّل بذاهتا تراث ًا لساللة بعينها ،وتتشكّل مع جماوراهتا

الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي إليها؛ أي :العراق ،والــرق ،وهبذا
ألنا كربالء
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها :فمرة؛ ّ
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ ،ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات ،فكل مستوى من هذه املستويات
أضفى طبقة من احليف عىل تراثها ،حتى ُغ ِّيبت و ُغ ِّيب تراثهاُ ،
واخزلت
بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

3 .3وبنا ًء عىل ما سبق بيانه ،تصدى مركز تراث كربالء التابع للعتبة العباسية

املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء؛ لتحمل مهوم ًا

متنوعة ،تسعى إىل:

	-ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة:
املدنية ،واجلزء من العراق ،واجلزء من الرشق.

	-مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ ،ومديات تعالقها مع جماوراهتا،

وانعكاس ذلك التعالق سلب ًا أو إجياب ًا عىل حركيتها؛ ثقافي ًا ومعرفي ًا.

	-اجــــــــراء الـــنـــظـــر إىل مـــكـــتـــنـــزاهتـــا :املـــــاديـــــة واملـــعـــنـــويـــة،
وس ــل ــك ــه ــا يف مـــواقـــعـــهـــا الـــتـــي تــســتــحــقــهــا؛ ب ــال ــدل ــي ــل.

	-تعريف املجتمع الثقايف :املحيل ،واإلقليمي ،والعاملي :بمدخرات تراث
كربالء ،وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقع ًا.

	-تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل
الوازع املعنوي ،واعتقادهم باملركزية الغربية؛ مما يسجل هذا السعي

مسؤولية رشعية وقانونية.

	-التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء
يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

	-التنمية بأبعادها املتنوعة  :الفكرية ،واالقتصادية ،وما إىل ذلك ،فالكشف
عن الرتاث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات اخلرضاء.

فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.

تراث كربالء

للشاعر عيل الصفار

الفصلية املحكَّمة الص ِ
ِ
َقصيد ٌة تُؤر ُخ صدور َم َ َّل ِة ت ِ
ادرة عن مركز
ُراث كربالء
َّ
َ
ِّ
ِ
ِ
تراث كربالء/قسم الشؤون الفكرية وال َث َّق ِ
للعتبة
العامة
افية التابعة لألمانة

ِ
ِ
املقدسة وذلك يف سنة 1435هـ.
العباسية
َـــاهـــا
ََ
مــــــ َّلــــــ ٌة ُطــــ ُفــــو ُف َ
ــــهــــا ُمـــن َ
َــســمــو بِ ُ
ــــأ ْف ِ
ــــق كــر َبــا
َفــصــلــ َّيــ ٌة ت ُ
ـــــوابـــــا َ
مج ـ َلــهــا
ـــســـ ُة َمــــا أ َ
ـــم َ
اخل ْ
َأ ْب ُ َ

ُ
َّـــــا
ــــت كَــــا الـــ ُف
َــــو َع ْ
تَــــن َّ
ـــصـــول إِن َ
ٍ
ِ
ُــــــراث بِ
ــالــفــلــكــلــور َبـــدا
بـــــاب ت
ُ

ـــــــر ُيــعــنــى بِـــتَـــاريـــخ َم َ
ـــى
َ
وآخ ٌ
ـــض ٍ
َوثـــاِ ٌ
ــت
ــــص لِ َ
ـــاد َأ ْيــنَــ َع ْ
لـــث ُخ َّ
ورابِ
ٌ
ـــــو ٌر
ج
ــــــــالُ ،ص َ
ــــــــع َف ٌّ
ٌ
ــــــنَ َ ،
ِ
َ ِ
م ـ َتــنــى
ــــس لِــلــعــل ـ ِم
فــيــه ُ ْ
وخــــام ٌ
ِ
ٍ َ
ـــــت
رش َق ْ
َفــيــاهلــا م ْ
ــــن صــفــحــات أ َ
ث الــ َعــ ْق ـ َـل بــ َق ٍ
ُتَــــــدِّ ُ
ــلــب ُم ــغ ـ َـر ٍم
ِ
ُت ُ
ـــب ُع ـ ْتـ َـم ـ ًة
ــــن فــكـ ِـر ا ُملـــح ِّ
ــيــط َع ْ
ـــس ِ
وكــيــف ال وبِ ُ
َ
ـسـ َـهــا
ـــن َشــمـ ُ
ـــاحل َ
ولــيــ ُلــهــا بِـــاســـ ِم الــكــفــيــل مــقـ ِ
ـمــر
َ
َ
ُ
ْ
ِِ
ـار َت ـ َـو ْت
ْــس َ
بِ ـ ُ
ــاب ظـ َـا َهــا َف ـ ْ
ـج ــوده ان َ

ِ
ــطــاهــا
ــهــا ُخ
َعــــى ُخـــطـــا كــفــيــل َ
َ
ِ
ِ
َـــاهـــا
ــــــن َســـنَـــا تُـــراثـــهـــا َســـن َ
وم ْ
ِ
صــــحــــاب الــ َعــبــا َن ــراه ــا
كَـــ َعـــدِّ َأ

بــــيــــع َه َّ
ك ٌّ
ــــاهــــا
ُــــــل َر
ــــــل يف ُر َب َ
ٌ
ِ
ـــــــار يف ُس َاهــــــا
ُْ
َـــمـــعـــ َّيـــ ًا َس َ
مـــت َ
ِ
َويــــُـــخْ ِ
ـــر َاهـــا
ـــر ُج
اآلثــــــار م ْ
ــــن َث َ
َ
ِ
يف َأ ٍ
ـاه ــا
ــــــن َجــنَ ـ َ
دب طـــوبـــى َل ْ
نَـــا َل ْ ِ
ــــن اإلْبـــــــدا ِع ُمــبـ َتــغــاهــا
ـــت م َ
والـــعـــلـــم ِمـــــن حـــ َّل ِ
ِ
َــســاهــا
ـــتـــه ك
َ
ْ ُ
ُ
ـــواهـــا
ـــــا َمــــى َه َ
ـــــا َمـــــى؛ َف َ
بِ َ

ســــواهــــا
َو َمــــــــا َأرادا أبــــــــد ًا
َ
ِ
َو ُت ِ
ـــاهـــا
ــــن ُد َج َ
ــــس م ْ
ْـــــــر ُج األَنْــــ ُف َ
ِ
ِ
ٍ
يف ك ِّ
ـاهــا
ُــــل َس
ـــع ضــيـ َ
ـــطـــر َســـاط ٌ

ـــاهـــا
ويف َهــــــوا ُه
أحــــــــرز ْ
َت ِر َض َ
َ
ِ
َ
ـــقـــاهـــا
عـــيـــنـــه َس
فــــيــــض
ألن
َّ
َ

ِ
ـن فــضـ ِ
ـت
ـس ـ َقـ ْ
ـل ك َّف ِيه َنـ َـمـ ْ
مـ ْ
ـت وا َّتـ َ
ِ
ـــــــم َوإر ُثــــهــــا
ــــي َع
َف ْ
ــــطــــاء دائ ُ
ــــه َ
ٌ

ُخ ْ
ـــذ َســب ـ َع ـ ًة منها َو ُق ْ
ـــؤ ِّرخـــ ًا:
ــــل ُم َ

ـــداهـــا
وانـــ َطـــ َل
ْ
ـــقـــت إىل ا َملــــــدَ ى َي َ
ِ
ُـــــــراث َأ ٍ ِ
ُ
ــــر َاهــــا
ت
ـــــــم ق َ
رض دائ ٌ
ُ
كـــربـــاء َمــــا أح ــاه ــا)
ُـــــــراث
(ت
َ
(+ 254 + 1101

)87

=1435= 7-1442هـ

املحتويات
ص عنوان البحث

الت ِ
اث ا ُمل ْجت ََم ِع ِّي
َب ُ
اب ُّ َ

29

املوضوع االجتامعي يف أدب اإلمام
احلسني

69

وقائع ثورة االمام احلسني دراسة يف ضوء
حقوق االنسان

97

الت ِ
اث الت ِ
َّار ْيِ ِّي
َب ُ
اب ُّ َ

شهداء آل أيب طالب يف واقعة ال ّطف
61هجرية680/ميالدية دراسة تارخيية

الت ِ
اث ْالَ َد ِ ِّب
َب ُ
اب ُّ َ

اسم الباحث
م .د .موسى خابط عبود
جامعة بابل
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية
أ .م .د .اياد حممد عيل األرناؤطي
جامعة بغداد
كلية الرتبية ابن رشد
قسم علوم القرآن
أ .د .عيل كسار غدير الغزايل
جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

 155البناء الفني لشعر رثـاء اإلمـام احلسـني يف
العراق ابتدا ًء من سنة 1100هـ حتى 1350هـ

م .د .خالد كاظم محيدي احلميداوي
جامعة الكوفة
كلية اآلداب
قسم اللغة العربية

 221مشاهد الطف يف الرسوم الشعبية الدينية

م .م .أياد طارق عيل الزبيدي
جامعة بابل
كلية الفنون اجلميلة
قسم الفنون التشكيلية

الت ِ
اث ا ْل َفن ِ ِّي (ا ْل َج َمالِ ِّي)
َب ُ
اب ُّ َ

 هاين جابر حمسن املسعودي. م.م
جامعة الكوفة
كلية الرتبية للبنات
قسم اجلغرافية
Ass. Prof. Dr. Mohammad
Nadhum Bahjat AL-Baiati
Karbala University
College of Education for pure
sciences
Dept. of Chemistry

ِ الت
اث ا ْل ِع ْل ِم ِّي
ُ َب
َ ُّ اب

 يف إعداد خرائط اخلصائصGIS  استخدام265
البرشية املؤثرة يف ٌاستعامالت األرض الزراعية
.م2011 يف حمافظة كربالء لسنة
Studying the Effect of Some
Additives on Fire - Retardant
and Mechanical Properties of
Unsaturated Polyester Composite
Experimentes in the Holy Karbala

23

Scientific Heritage Section

The use of (GIS) preparing maps of Human
properties Affecting using the Agricultural lands
of karbala province in 2011 A.D.

 هاين جابر حمسن املسعودي. م.م
جامعة الكوفة
قسم اجلغرافية
كلية الرتبية للبنات
Hani Jabir Muhsin al-Masoody Asst. lecturer
kufa Universit
College of Education for Girls
Department of Geography
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امللخ�ص
يف هذا البحث تم إعداد خرائط توضح العالقة بني اخلصائص البرشية

واستعامالت االرض الزراعية يف حمافظة كربالء وقد استخدمت عدة طرق

لتوضيح تلك العالقة وبيان أنتشارها يف املحافظة واألسباب التي تؤدي اىل ذلك
االنتشار من خالل املالحظة البرصية للخريطة املستخدمة ملوضوع معني ،وتم

متثيل تلك اخلصائص بخرائط متنوعة من حيث الطرائق املستخدمة واأللوان
املختارة لتظهر اخلصائص بالكيفية التي تبني واقعها ومدى انتشارها يف منطقة

البحث ،باإلضافة اىل أمهية اخلريطة كوهنا الوسيلة املهمة يف بيان عالقة العوامل

وأثرها يف استعامالت األرض الزراعية ،لذا فمحافظة كربالء تتمتع بخصائص
برشية متكنها من ان تزيد من واقع االنتاج الزراعي فيها ،فهي متتلك إمكانيات

اقتصادية وسكانية من حيث نمو السكان وتوزيعهم وكثافتهم بجميع أشكاهلا
كل ذلك يساعد عىل زيادة املساحات واإلنتاج مع ًا.
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Abstract

In this research maps showing the relationship between human
characteristics and uses of agricultural land in the province have been
prepared using several methods to clarify that relationship and its
deployment in the province and the causes that lead to s0uch proliferation
through visual observation of the map used for a particular topic; these
properties were represented by different maps of different methods used
and colours chosen to show how the properties showing the reality and
extent of the search، as well as the importance of the map as means
to show the factors relations and its impact on Agricultural land use.
Karbala has human resources which enable it to increase the agricultural
production; it has the potential of economic and population growth and
distribution and density of all kinds which all serve to increase acreage
and production together.
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متهيد:

تعد اخلصائص أو العوامل البرشية ذات امهية كبرية ومؤثرة يف االستعامالت

الزراعية ،فاإلنسان عامل جغرايف إجيايب يؤثر يف البيئة ملا يمتلك من مهارات
وقدرات متعددة يستثمرها يف تكيف عنارص البيئة خلدمته من جهة وتكيفه هلا

من جهة أخرى .ان التنوع الزراعي واختالف مايزرع من حماصيل أو ُيربـﹼـى

من حيوان يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالعوامل البرشية ،اذ تعمل العوامل البرشية

عىل إجياد توزيع جغرايف الستعامالت األرض الزراعية وقد اليتفق يف كثري

من االحيان وعوامل البيئة التي تتميز هبا ،فللعامل البرشي دور بارز ومهم يف
استعامالت األرض الزراعية ،إذ له القدرة عىل احلد من الظروف الطبيعية غري
املالئمة أو التخفيف من حدهتا وذلك بام يصنع او يبتدع من ادوات وآالت وما

يقوم به من تنظيم لزيادة مساحة تلك االستعامالت.
مشكلة البحث:

1.1هل يمكن اعتبار اخلرائط املوضوعية مصدر ًا أساسي ًا يف توفري العرض املرئي

للظواهر واملظاهر اجلغرافية وخاصة ما يتعلق بتوضيح اخلصائص البرشية
املؤثرة يف استعامالت األرض الزراعية التي يتم متثيلها خرائطي ًا؟

2.2كيف يمكن رسم خرائط ذات كفاءة خرائطية وعلمية لتوصيل املعلومات
وذات ادراك برصي عال باستخدام برامج نظم املعلومات اجلغرافية؟

3.3هل يمكن اختيار الرموز املناسبة لتمثيل اخلصائص البرشية املؤثرة يف
استعامالت األرض الزراعية يف حمافظة كربالء وابتكار رمــوز جديدة
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باستخدام برامج Arc map V 9.3؟
فرضية البحث:

1.1إن للتمثيل اخلرائطي قدرة عىل توضيح اخلصائص البرشية من خالل ما
يملكه من قدرات ومرونة وأساليب إيضاح يمكن أن تعكس ذلك التباين
إذا أمكن اختيار طريقة خرائطية مناسبة.

2.2يمكن رسم خرائط ذات قدرة عالية باالستعانة بـ  GISالتي هلا قدرة عالية
عىل إعداد خرائط جيدة وتصميمها باسلوب رقمي عايل الدقة وبكفاءة عالية
وذات ادراك برصي ٍ
عال.

تعد برامج نظم املعلومات ذات قدرة عالية يف التمثيل اخلرائطي من خالل

اختيار املستخدم افضل الرموز يف التصميم.
املوقع الفلكي واجلغرايف

تقع املحافظة فلكي ًا ما بني دائريت عرض ( °32 ¯10و °32 ¯51شامال) وبني

خطي طول ( °43 ¯12و °44 ¯19رشقا) ،اما جغرافي ًا تقع حمافظة كربالء يف
إقليم الفرات األوسط من العراق ،غريب هنر الفرات ،تشرتك حدودها ِ
اإلدارية

مع ثالث حمافظات ،حمافظة األنبار من الشامل والغرب ،ومن الرشق حمافظة

بابل ،ومن اجلنوب حمافظة النجف ،أما موقعها نسبة إىل العاصمة فهو ()106

كم جنويب غرهبا.
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هدف البحث:

1.1هيدف البحث إىل إعــداد خرائط موضوعية لتمثيل اخلصائص البرشية
املؤثرة يف استعامالت االرض الزراعية يف املحافظة ،والتباين املكاين هلذا

التوزيع ومتثيلها خرائطي ًا باالستعانة باألساليب الكمية ،واستعامهلا يف عملية
التحليل ،والربط بني ظواهر ِ
اإلنتاج الزراعي ومسبباته.

2.2اختيار الرموز املالئمة لتمثيل البيانات االحصائية املتعلقة هبا ،وحتديد درجة
تاثري الرموز عىل الرؤية البرصية كوهنا وسيلة إِيضاح.
وألمهية هذه العوامل البرشية ودورها يف استعامالت األرض الزراعية سوف

نتناول أهم هذه العوامل التي هي:
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�أو ًال:الأيدي العاملة
تعد دراســة السكان من العوامل الرئيسة ألية دراســة تعتمد عىل األرض

وماعليها فمن خالهلا يتم إبراز العالقة بني السكان من جهة ومكان وجودهم
وتباين توزيعهم من جهة أخــرى ،فض ً
ال عن معرفة انــاط التوزيع واثــره يف

استعامالت األرض بأنواعها كافة ومنها استعامالت األرض الزراعية( .)1وقد أوىل
الباحثون موضوع القوى العاملة البرشية أمهية ،وذلك نتيجة لِا هلذه القوى يف اي
نوع من انواع العمل من دور كبري ،فالثروة البرشية تعد من اهم مصادر الثروة

لدى اي جمتمع ويف اي قطر بغض النظر عن درجة تطوره احلضاري ومستواه

التنموي( .)2هلذا يعد العامل البرشي العنرص الرضوري ألي نشاط انتاجي ويعد

ذلك واضح ًا يف النشاط الزراعي ،اذ تفوق قدرة استثامر املــوارد اإلنتاجية عىل

مدى تنظيم العمل الزراعي وتوجيهه ومهارته ،فكلام كان العاملون اكثر قدرة
وتنظي ًام زادت انتاجية املواد الزراعية ،ومهام حدث من تطور وتقدم يف املعدات
واآلالت املستعملة يف الزراعة فإن اليد البرشية اليمكن االستغناء عنها اطالقآ.
ومن اجلدول رقم ( )1يتضح لنا ان عدد السكان يف حمافظة كربالء بلغ

( )594235نسمة ،يف عام  ،1997يف حني استمر يف الزيادة اذ بلغ عدد السكان
يف تقديرات  2011إىل ( )1066567نسمة ،فمن خالل النظر يف اخلريطة ()1
يتبني ّ
أن توزيع السكان يف عام  1997يتباين من وحدة إدارية اخرى ،فيأيت مركز
تراث كربالء
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قضاء كربالء باملرتبة األوىل بعدد ( 347632نسمة) ،تأيت بعدها ناحية احلسينية
تقريب ًا ( 79037نسمة) ،يليها مركز قضاء اهلندية بعدد ( 64579نسمة) ،ثم

ناحية اجلدول الغريب بعدد ( 51097نسمة) ،واخري ًا وبأقل عدد تأيت ناحية
اخلريات وقضاء عني التمر بعدد سكاين بلغ ( 16162-35728نسمة) عىل

التوايل.صممت خريطة السكان لعام  1997بطريقة النقاط الكمية وتم تصميم

أربعة أحجام من النقاط ،األوىل ذات مدلول كمي ( 100ألف نسمة) والثانية
( 10000نسمة) واألخرى ( 8000نسمة) واألخرية ( 3000نسمة) ،من
خالل هذه اخلريطة يمكن مالحظة الفارق الكبري ألحجام النقاط يف داخل
الوحدات اإلدارية وإدراكها بشكل سهل.

جدول ()1
عدد السكان يف حمافظة كربالء لعام  1997بطريقة النقاط

الوحدة اإلدارية

سكان 1997

مركز قضاء كربالء 347632
79037
ناحية احلسينية
مركز قضاء اهلندية 64579
ناحية اجلدول الغريب 51097
35728
ناحية اخلريات
16162
قضاء عني التمر

حجم النقطة (نسمة)

(3000 8000 )10000( )100000
1
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

8
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

5
2
1
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

43
21
19
17
12
5

املصدر :وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركزي اإلحصائي ،تعداد سنة ،1997
بيانات غري منشورة لعام .1997
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خريطة ()1
التوزيع الفعيل للسكان يف حمافظة كربالء لعام  1997بطريقة النقاط الكمية

املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل بيانات اجلدول رقم (.)1

وفيام يتعلق بعدد السكان لعام  2011فيظهر تباين ًا واضح ًا يف توزيعهم

اجلغرايف يف داخل الوحدات اإلدارية وذلك من خالل مالحظة عدد النقاط

وأحجامها يف اخلريطة رقم ( ،)2اذ يأيت مركز قضاء كربالء بتوزيع سكاين كبري
بلغ فيه عدد السكان تقريب ًا ( 676033نسمة) ،ثم تليه ناحية احلسينية ومركز

قضاء اهلندية بعدد ( 102778-135283نسمة) لكل منهام عىل التوايل ،تليه
ناحية اجلدول الغريب وناحية اخلريات بعدد ( 51037-76381نسمة) عىل

التوايل) ،)%13.9( ،ثم يأيت قضاء عني التمر بأقل عدد إذ بلغت (25054
نسمة) بسبب قلة مساحة املناطق الزراعية وقلة املياه وكثرة األرايض الصحراوية
تراث كربالء
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يف املنطقة األخرية .واجلدول رقم ( ،)2يوضح ذلك التباين.مثلت خريطة سكان

عام  2011بطريقة النقاط الكمية وباخلطوات نفسها يف اخلريطة (( ،)1الحظ
اجلدول (.))2

جدول ()2
عدد السكان يف حمافظة كربالء لعام2011بطريقة النقاط

الوحدة اإلدارية

سكان 2011

مركز قضاء كربالء
+ناحية احلر
135283
ناحية احلسينية
مركز قضاء اهلندية 102778
ناحية اجلدول الغريب 76381
51037
ناحية اخلريات
25054
قضاء عني التمر
676033

حجم النقطة (نسمة)

(3000 8000 )10000( )100000
2

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

8

3
1
ــــــــ
ــــــــ
1

11

4
3
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ

103
24
23
25
17
8

املصدر :وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركزي اإلحصائي ،تقديرات،2011
بيانات غري منشورة لعام.2011
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خريطة ()2
التوزيع الفعيل للسكان يف حمافظة كربالء لعام  2011بطريقة النقاط الكمية

املصدر :من عمل الباحث باألعتامد عىل بيانات اجلدول رقم (.)2

جاءت هذه الزيادة بسبب الزيادة الطبيعية للمحافظة املتمثلة بزيادة املواليد

وكذلك جاءت الزيادة من عامل اهلجرة الذي له األمهية يف زيادة السكان ،وذلك
بسبب مكانة كربالء الدينية وهي هبذا تعد منطقة جذب للسكان وبسبب السياحة

الدينية ونشاط احلركة املستمرة ،صممت خريطة أخرى للمقارنة والوضوح التي

تبني التباين بني سكان عام ( )1997وسكان عام ( )2011يف خريطة رقم ()3
بطريقة أنصاف الدوائر املتقابلة للمقارنة بني العامني ،لذا تم استخراج اجلذور

الرتبيعية لسكان كل وحدة إدارية للعامني ،وتم اختيار وحدة قياسية ( )300نسمة،

ُث ﱠم قسمة تلك اجلــذور عىل الوحدة القياسية ليكون الناتج نصف قطر الدائرة،
تراث كربالء
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وإعطاء كل ظاهرة من السكان لون ًا معين ًا لزيادة اإلدراك .يظهر من خالل اخلريطة

رقم ( )3إن عدد سكان العامني يتوزعون بنسبة كربى يف مركز قضاء كربالء ثم
يقل تدرجيي ًا من ناحية احلسينية ثم إىل مركز قضاء اهلندية ونواحيه ،وبأقل عدد يف

قضاء عني التمر ،باالعتامد عىل أنصاف أقطار تلك الدوائر يف كل وحدة إدارية.
خريطة ()3
جمموع السكان يف حمافظة كربالء لعامي ( )2011 ،1997بطريقة الدوائر املتقابلة

املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل بيانات اجلدول رقم ( )1و(.)2

اما توزيع السكان بحسب البيئة (حرض  -ريــف) نجد ان سكان احلرض قد

انخفض من ( )%72.4عام  1997إىل ( )%66.5عام  ،2011اما سكان الريف فقد

ازدادت نسبتهم من ( )%27.6عام  1997إىل ( )3()%33.5عام  ،2011ان سبب
انخفاض سكان احلرض يرجع إىل انخفاض معدل املواليد مع ابتعاد كثري من األَهايل

السنة األوىل/املجلد األول/العدد األول
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من مراكز املدن بسبب الثقل السكاين واالختناق املروري يف مركز املدينة فضال عن

زيادة سكان الريف بصورة اكثر فهذا يؤدي بدوره إىل قلة سكان احلرض ،اما بالنسبة

إىل زيادة سكان الريف يرجع إىل اسباب اجتامعية إذ تفضل األَهايل الريفية اإلنجاب
وذلك بسبب العادات واحلالة االجتامعية ،واالستفادة منهم لكوهنم قوة برشية عاملة.
تظهر أعىل كثافة سكانية بالنسبة لسكان احلرض يف مركز قضاء كربالء إذ بلغ

( 597991نسمة) ،يليه مركز قضاء اهلندية بنسبة ( 73161نسمة) ،تأيت بعده
ناحية احلسينية بعدد ( 21245نسمة) ثم قضاء عني التمر بعدد ( 8649نسمة)،

واخري ًا وبأقل النسب يأيت اجلدول الغريب وناحية اخلريات بنسب ( 6814نسمة)،

( 1313نسمة) ،لكل منهام عىل التوايل ،كام يف اجلدول ( )3وفيام يتعلــق بسكان
الريف فيظهر تباين واضح يف نسب تركزهم يف الوحدات اإلدارية ،اذ تأيت ناحية

احلسينية باملرتبة االوىل يف نسب سكان الريف ( 114038نسمة) لكون املنطقة

زراعية يف معظم مساحتها ،يليها مركز قضاء كربالء بعدد ( 78042نسمة)،
ثم تأيت بعده ناحية اجلــدول الغريب وناحية اخلــرات بعدد ( 69567نسمة)،

( 49725نسمة) ،ثم مركز قضاء اهلندية وقضاء عني التمر بأقل عدد (29617

نسمة) 16405( ،نسمة) بسبب قلة املساحة الزراعية وقلة املياه وكثرة األرايض
الصحراوية يف املنطقة األخرية.واجلدول ( ،)3واخلريطة رقم ( )4يوضحان ذلك.

صممت اخلريطة ( )4التوزيع البيئي (ريــف ،حرض) لسكان املحافظة

بحسب تقديرات  ،2011بطريقة الدوائر املقسمة باتباع اخلطوات نفسها يف
اخلريطة السابقة ،بوحدة قياسية قدرت ( )387نسمة كام موضح يف اجلدول

(ُ ،)3ثم إعطاء كل نصف دائرة لون ًا معين ًا لتحقيق اإلدراك.
تراث كربالء
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الوحدة
اإلدارية

التوزيع البيئي لعام 2011

حرض

ريف

2.1
0.9
0.8
0.7
0.6

822.212
367.81
320.59
276.37
225.91

158.28 25054 16405

التوزيع البيئي بطريقة الدوائر املقسمة

اجلـــــــــــــذر نــصــف قطر
الدائرة (سم) احلرض %الريف%
املجموع
الرتبيعي
11.5 88.5
84.3 15.7
28.8 71.2
91.1 8.9
97.4 2.6

0.4

مركز قضاء
676033 78042 597991
كربالء
ناحية
135283 114038 21245
احلسينية
مركز قضاء
102778 29617 73161
اهلندية
ناحية
76381 69567 6814
اجلدول
الغريب
ناحية
51037 49725 1313
اخلريات
قضاء عني
التمر

8649

65.5 34.5

م .م .هاين جابر حمسن املسعودي

جدول ()3
التوزيع املكاين للسكان بحسب الوحدات اإلدارية (حرض  -ريف) لعام 2011

املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل :وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركزي
اإلحصائي يف حمافظة كربالء ،تقديرات  ،2011بيانات غري منشورة لعام .2011
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وتبع ًا هلذا التوزيع املتباين للسكان الناتج عن العالقة بني السكان واألرض

نجد ان اليد العاملة مهمة ومنتجة يف النشاط الزراعي اذ ال يمكن إمهال دورها

بالنسبة ألي حمصول يف خمتلف مراحل زراعته ،اذ إن العامل البرشي له دور

مهم يف املراحل التي تتطلبها عمليات اإلنتاج بدء ًا من حراثة األرض وحتى

جني املحصول وانتهاء بالتسوق ،كام ان توفر اليد العاملة وختصصها يف كل
جانب من جوانب الزراعة له أمهية يف العمليات الزراعية( ،)4وان زيادة السكان

يعني وجود سوق للمنتجات الزراعية مما يشجع املزارعني عىل التوسع يف زراعة

املحاصيل التي تسهم يف عمليات االستثامر الزراعي بالشكل الذي جيعل العالقة
بينها وبني اخلصائص الطبيعية ودرجة التفاعل بينهام ذات امهية يف سلم التطور
ثم هذا التفاعل يعكس طبيعة توزيع
والتخصص يف النشاط الزراعي ،ومن َّ

السكان وتركزهم يف مكان معني كام بيناه سابق ًا ومن َث ﱠم تعكس هذه الصفات
كثافة السكان بني الوحدات اإلدارية للمحافظة.

وكثافة السكان تعتمد عىل عدﹼ ة عوامل وكل منها خيدم غرض ًا معينًا ،فهناك

الكثافة العامة* ،إذ بلغت الكثافة العامة يف حمافظة كربالء لعام 211( 2011

نسمة/كم  )2إذ تتباين هذه الكثافة داخل الوحدات اإلدراية باالعتامد عىل

عدد السكان ومساحة األرض ،إذ يتضح من اجلدول ( )4واخلريطة رقم ()5

ان مركز قضاء اهلندية يشكل أعىل كثافة عامة بلغت ( 1534نسمة/كم )2
وذلك لعدد السكان الكبري مقارن ًة بمساحة هذه الوحدة اإلدارية الصغرية،

تليه ناحية اجلدول الغريب بكثافة ( 454نسمة/كم  )2ثم تأيت ناحية اخلريات،
ناحية احلسينية ومركز قضاء كربالء بكثافة عامة تصل إىل ( 418نسمة/كم
تراث كربالء
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 405( ،)2نسمة/كم  283( ،)2نسمة/كم  )2لكل منهام عىل التوايل ،وأخري ًا
يأيت قضاء عني التمر بأقل كثافة إذ بلغت ( 13نسمة/كم  )2صممت اخلريطة

رقم ( )5من خالل برنامج  Arc Gis 9.3من التبويب  Symbologyثم
األمر  Quantitiesثم األسلوب  Graduatedويتم هذا االسلوب بعرض
الظاهرة اجلغرافية بأسلوب التدرج اللوين لتوضح معدل الكثافة العامة لكوهنا

حتقق التوازن وعدم وجود فئات فارغة.

خريطة ()5
الكثافة العامة يف حمافظة كربالء لعام  2011بطريقة التظليل النسبي

املصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج (.)ARC MAP 9.3

اال إن الكثافة العامة ال تعطينا صورة واضحة لتلك العالقة الننا أدخلنا

باحلسبان ارايض تشمل املدينة والقرية مع ًا ،كذلك ادخلنا أرايض مزروعة
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وغري مزروعة فضال عن وجود سكان ال صلة هلم بالنشاط الزراعي ،فلذلك

نلجأ إىل االعتامد عىل الكثافة الريفية* .بلغت الكثافة الريفية للمحافظة (71

نسمة/كم  ،)2ان هذه الكثافة تتباين بني وحداهتا اإلدارية ،فمن خالل امعان
النظر باخلريطة رقم ( )6واجلدول ( )4يتضح لنا ان مركز قضاء اهلندية يأيت

بأعىل كثافة ريفية بلغت ( 442نسمة/كم  )2كام ذكر للسبب املذكور آنف ًا
لزيادة سكان الريف وقلة مساحة هذه الوحدة اإلداريــة ،تليه ناحية اجلدول

الغريب وناحية اخلريات وناحية احلسينية بكثافة بلغت ( 414نسمة/كم ،)2
( 407نسمة/كم  341( ،)2نسمة/كم  ،)2ثم يأيت مركز قضاء كربالء (33

نسمة/كم  )2وأخري ًا قضاء عني التمر بكثافة ( 8نسمة/كم  )2ان انخفاض
الكثافة الريفية يف الوحدات األخرية ناجم عن مساحتها العالية مقارنة بعدد

سكان الريف.صممت خريطة الكثافة الريفية بالطريقة السابقة نفسها ،إذ تم
تصميمها من خالل برنامج  Arc Gis 9.3من التبويب  Symbologyثم

األمر  Quantitiesثم األسلوب  Graduatedويتم هذا االسلوب بعرض

الظاهرة اجلغرافية بأسلوب التدرج اللوين ،ويتم حتديد احلقل املطلوب الذي

حيتوي عىل املعلومة اجلغرافية املراد متثيلها من نافذة القيم ثم حتديد الفئات من
حقل ) (Classesوقد اخرتنا أربع فئات وكانت النتيجة يف اخلريطة رقم (.)6
كذلك احلال ان الكثافة الريفية التعطينا صورة واضحة ودقيقة ،لذا البد من االعتامد

عىل الكثافة الزراعية* ،إذ بلغت املساحة املزروعة فع ً
ال تقريب ًا ( 5 ،483كم  )2وهي

تتباين من وحدة إدارية إىل وحدة إدارية أخرى ،كام يف اجلدول ( .)4اما عدد سكان

الريف بلغ ( 357395نسمة) وهي بذلك تستبعد األرايض غري الصاحلة للزراعة.
تراث كربالء
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بلغت الكثافة الزراعية يف املحافظة ( 739نسمة/كم  ،)2تتباين الكثافة الزراعية

من وحدة إدارية إىل أخرى تبعآ الختالف املساحة املزروعة يف كل وحدة إدارية وحجم

سكان الريف يف تلك الوحدات فضآل عن صالحية الرتبة وطبيعة العمليات الزراعية،

مهارة العاملني يف الزراعة ،بلغت أعالها يف مركز قضاء كربالء وناحية اخلريات
بكثافة ( 881نسمة/كم  864( ،)2نسمة/كم  )2لكل منهام ،ثم تأيت ناحية اجلدول

الغريب ومركز قضاء اهلندية بكثافة ( 781نسمة/كم  761( ،)2نسمة/كم  )2لكل

منهام ايض ًا ،أخري ًا وأقل الكثافة تأيت يف ناحية احلسينية وقضاء عني التمر بكثافة (626

نسمة/كم  600( ،)2نسمة/كم  )2لكل منهام ،كام يف اجلدول ( )4واخلريطة رقم ()7
التي مثلت بطريقة التظليل أيض ًا من خالل برنامج ) (Arc map 9.3وهي طريقة

جيدة لإلدراك بشكل واضح ،ألنه حيقق التوازن وعدم خلو فئاهتا من التكرارات أيض ًا.
ان الكثري من سكان الريف ليسوا مجيعهم عاملني يف النشاط الزراعي لذلك

فالكثافة الزراعية ال تنقل أيض ًا صورة واضحة عن طبيعة األيدي العاملة ودورها

يف استعامالت األرض الزراعية ،اذ يوجد عدد غري قليل من األيدي غري العاملة

يف الزراعة من بني سكان الريف والذين اليتم استبعادهم عند استخراج الكثافة
الزراعية ،وألجل الوقوف عىل هذا وإعطاء الصورة الواضحة عن األيدي
العاملة يف الزراعة يف منطقة الزراعة ينبغي االعتامد عىل الكثافة اإلنتاجية*،

والتي تعتمد عىل العاملني يف الزراعة إىل املساحة املزروعة ،إذ بلغ عدد العاملني

يف الزراعة ( 61911نسمة)( ،)5واملساحة املزروعة فع ً
ال تقرب من ( 5 ،483كم

 ،)2يتباين عدد العاملني يف الزراعة مع تباين املساحات املزروعة فع ً
ال يف داخل
كل وحدة إدارية وهذا ما نالحظه يف اجلدول رقم (.)4
تراث كربالء
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اما الكثافة اإلنتاجية يمكن حتليلها ومعرفة التباين بني وحدات منطقة الدراسة

من خالل النظر إىل اخلريطة رقم ( )8إذبلغت اعالها يف ناحية اخلريات ومركز قضاء

كربالء بكثافة وصلت إىل ( 278نسمة/كم  136( ،)2نسمة/كم  )2لكل منهام،

بسبب كثرة األيدي العاملة فيهام ،ثم تأيت ناحية احلسينية وقضاء عني التمر بكثافة

انتاجية بلغت ( 106نسمة/كم  102( ،)2نسمة/كم  )2لكل منهام عىل التوايل،

وأخري ًا وبأقل الكثافات اإلنتاجية يأيت مركز قضاء اهلندية وناحية اجلدول الغريب بكثافة

( 92نسمة/كم  90( )2نسمة/كم  )2لكل منهام ،صممت بطريقة التظليل النسبي،
من خالل برنامج ) (Arc map 9.3لعرض الظاهرة بشكل تدرج لوين واضح.
خريطة ()6
الكثافة الريفية يف حمافظة كربالء لعام  2011بطريقة التظليل النسبي

املصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج (.)ARC MAP 9.3
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خريطة ()7
الكثافة الزراعية يف حمافظة كربالء لعام  2011بطريقة التظليل النسبي

املصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج (.)ARC MAP 9.3
خريطة ()8
الكثافة األنتاجية يف حمافظة كربالء لعام  2011بطريقة التظليل النسبي

املصدر :من عمل الباحث باستخدام برنامج (.)ARC MAP 9.3
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وخلص من خالل دراســة هذه الكثافات ،التي هي مرتفعة يف مجيع

الوحدات اإلداريــة للمحافظة واملتباينة من نقطة إىل أخرى ،يدل عىل ان

األيدي العاملة الزراعية متوافرة بشكل يؤمن احتياجات استعامالت األرض
الزراعية يف منطقة الدراسة.

السنة األوىل/املجلد األول/العدد األول

285

1436-1435هـ2014/م

استخدام ( )GISيف إعداد خرائط اخلصائص البرشية املؤثرة يف اٌستعامالت األرض الزراعية يف حمافظة كربالء لسنة 2011م

ثاني ًا:الري والبزل
1 .1الري

يقصد بالري وضــع املــاء للرتبة بقصد إِمــدادهــا بالرطوبة الــازمــة لنمو

النبات( ،)6ويعرف أيض ًا (عملية اضافة املاء بطريقة صناعية إىل الرتبة بكمية تكفي

للمحافظة عىل رطوبتها يف منطقة اجلذور وبالدرجة الالزمة لنمو النبات)(.)7

ان عملية امداد الرتبة باملاء هتدف إىل توافر الرطوبة الرضورية لنمو املحاصيل
الزراعية بصورة جيدة ،لغرض احلصول عىل انتاج ٍ
عال لوحدة املساحة ،ويف

املناطق التي تكون فيها األمطار الساقطة غري كافية لسد االحتياجات املائية
للنبات ،وبناء عىل ذلك نرى انه البد من بذل اجلهود وإعداد الدراسات إلجياد
انجح الطرائق والوسائل التي يمكن هبا احلصول عىل كفاية عالية ملياه الري يف

الزراعة ،وذلك من خالل حتديد عدد الريات للمحصول وطريقة الري والوقت
املالئم للري( ،)8وعىل وفق ذلك ستتم مناقشة كل من هذه االساليب والطرائق

املتبعة للزراعة بيشء من اإلجياز عىل ضوء ما يأيت:

تراث كربالء
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أساليب الري

- -أسلوب الري السيحي

يعد هذا االسلوب من أقدم االساليب وأرخصها التي عرفها االنسان عرب

تارخيه الطويل وهو األوسع انتشار ًا يف عموم مناطق العراق ،إذ يتحرك املاء من

املناطق املرتفعة إىل املناطق االقل ارتفاع ًا بفعل اجلاذبية األرضية( ،)9إذ يسلط املاء

من اجلداول او النهر عىل جزء من األرض فيسيح فوقها ويغمرها ومن ثم حيول
إىل اجلزء املجاور ،وبالطريقة نفسها ترتوي مجيع املساحة املزروعة ،وإلمكانية

استعامهلا جيب ان يكون انحدار األرض مالئمآ مع توفر الرتبة اخلصبة واملاء
الكايف للزراعة ،يطلق عليها أيض ًا بـ (الري املستديم) إلمكانية اتباعها طوال
العام ويف املواسم كافة(.)10

يستعمل نظام الري السيحي عندما يكون مستوى مناسيب املاء يف األهنار

واجلــداول ذات مستوى اعىل من مستوى األرايض الزراعية التي جتاورها،

وهي بذلك متثل منطقة أحواض األهنار ( )River Basinالتي ُت َعد من انسب
املناطق التي يسود هبا هذا النوع من نظام الري.إذ تركزت املساحات املروية

بالري السيحي يف االجزاء الرشقية واجلنوبية الرشقية من منطقة الدراسة ،إذ
تساعد اخلصائص الطبيعية من انحدار السطح ووفرة املياه السطحية والرتبة
اخلصبة يف تلك اجلهات عىل ممارسة واتباع هذا االسلوب ،تنخفض األرايض

الزراعية عن مستوى مناسيب املياه يف قنوات الري.

يتميز هذا االسلوب بأنه ال حيتاج إىل جهود ونفقات كبرية سوى فتح منافذ

من اجلداول والقنوات ِ
اإلروائية لتنساب املياه منها سيح ًا إىل األرايض الزراعية،
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لذلك فهو يمثل الصفة الغالبة للري يف عموم املحافظة ،ويرتتب عند ممارسة
طريقة الري السيحي نتائج تؤثر يف كفاية استعامل املياه يف شبكة الري ،منها

قلة املجهود الذي يبذله الفالح يف تعديل وتنظيم املساحة املخصصة بالزراعة

وعدم توزيع املياه بصورة متجانسة عىل مجيع األرايض الزراعية ،مما يتطلب زيادة

يف كمية املياه املستعملة مما يسبب هدر ًا كبري ًا يف عملية الري ،إىل جانب ذلك
حصول األرايض التي تقع يف املقدمة بالقرب من مصدر املياه ،ومن نتائجه ايض ًا
ارتفاع منسوب املياه الباطنية وظهور األمالح حتت سطح الرتبة(.)11
- -أسلوب الري بالواسطة

ويقصد به استعامل الواسطة لرفع املياه من األهنار واآلبار لري األرايض

املرتفعة التي اليمكن َرهيا سيح ًا ،او البعيدة عن جمرى النهر ،فقدي ًام كان
املزارعون يستعملون النواعري والكرود

(*)

لكوهنا وسيلة لرفع املياه ،اما يف

الوقت احلارض تستعمل املضخات التي تعمل بالديزل او الكهرباء لرفع املياه
من األهنار واآلبار وإيصاهلا إىل األرايض املرتفعة او البعيدة عن النهر.

يرتكز هذا األسلوب يف مناطق األكتاف الطبيعية التي متتاز بارتفاع أراضيها

الزراعية عن منسوب املياه إذ ال يمكن السيطرة عىل تنظيم تلك املياه بصورة
متساوية اال عن طريق استعامل هذا األسلوب ،فض ً
ال عن زيادة استعامله يف

املناطق التي تزيد فيها األرايض عن مستوى مناسيب املياه السطحية يف األهنار
واجلداول ،وكذلك ازداد استعامهلا ايض ًا يف املناطق التي تتوافر فيها املياه اجلوفية

لتزداد بذلك مساحة الزراعة ِ
اإلروائية نتيجة التوسع يف االعتامد عىل اسلوب
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الري بالواسطة( ،)12ملا تتميز به من مميزات كثرية تتمثل يف تقليل الضائعات املائية

وحتقيق موازنة بني ما يتوافر من مصادر املياه وكمية املياه املطلوبة لإلرواء ،التي

تتم من خالل التحكم يف عملية التجهيز املائي .مع تلك املميزات فهي ال ختلو
من بعض السلبيات التي تتمثل بزيادة تكاليفها فهي تكلف املزارعني نفقات
كثرية ،االمر الذي يدفعهم إىل زيادة يف تكاليف اإلنتاج وقلة املردود االقتصادي.

تتوزع األرايض التي يتم فيها االعتامد عىل هذا االسلوب من الري يف االجزاء

الشاملية الرشقية من منطقة الدراسة ،يف مناطق اكتاف األهنار جلدويل احلسينية
وبني حسن ،والسيام يف مقدمة صدور اجلداول ،نتيجة النخفاض منسوب املياه

عن تلك األرايض املرتفعة ،فبذلك يدفعهم إىل االعتامد عىل الري بالواسطة
التي تتمثل باستعامل املضخات بنوعيها (ديزل  -كهرباء) والتي بلغت جمموعها

تقريب ًا ( 3609مضخة)

()13

منها ( 3153مضخة) تعمل بالديزل ،و(456

مضخة) تعمل بالكهرباء لسنة  ،2011إذ ان هذه املضخات منها ما منصوب
عىل اآلبار والتي تبلغ ( 62مضخة) ومنها ما منصوب عىل األهنار واجلداول

والتي وصلت إىل ( 3547مضخة) ،كام يف اجلدول رقم ( )5اما معدل القوة
احلصانية هلذه املضخات يرتاوح ما بني (10 - 5حصان).
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جدول ()5
عدد املضخات املنصوبة عىل األهنار يف حمافظة كربالء لعام 2011

نوع املضخة

عدد املضخات

النسبة %

كهرباء

456

6 ،12

ديزل

املجموع

3153
3609

4 ،87
100

املصدر :مديرية املوارد املائية يف حمافظة كربالء ،قسم املضخات،
بيانات غري منشورة لسنة .2011

ان هلذه املضخات امهية يف إرواء األرايض الزراعية يف املحافظة ،فهي تروي

مساحة زراعية قدرت بام يقرب من ( 55275دون ًام) وتشكل ما نسبته ()%17.6
من جمموع األرايض املروية يف منطقة الدراسة والتي بلغت بنحو (314000

دونــم) اذ يساهم هذا االسلوب يف حتقيق الزيادة يف اإلنتاج الزراعي ،لقدرته

ـم قلة مشكالت
عىل التقليل من نسبة الضائعات ونسبة التبخر أو الترسب ُثـ ﱠ
الرتبة التي تتمثل بامللوحة وما يرافقها من أخطار تتعلق باإلنتاج الزراعي.
طرائق الري املستعملة

- -الري بالغمر

تعد هذه الطريقة من الطرائق التي استعملها االنسان منذ القدم وماتزال هذه

الطريقة قائمة حلد اآلن ،اذ يتم من خالهلا إطالق املياه إىل احلقل من احد جوانب
قناة الري بصورة مبارشة بغض النظر عن وجود حواجز أو كتوف تعيق حركتها
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بعد تسوية احلقل لضامن توزيع املياه بصورة متجانسة(.)14

يعمد املزارعون عند االعتامد عىل هذه الطريقة إىل تقسيم احلقل جزأين

أو ثالثة اجزاء من دون وجود أكتاف حتد من حركة املاء ،كام تزداد احتامالت

االعتامد عليه يف املناطق التي تقع عند هناية جداول الري ،ويسود هذا النمط
من الري يف حقول زراعة الرز والقمح خاصة ،إذ تم ارواء مساحات واسعة
وحماصيل متنوعة يف آن واحد ،وتزاول هذه الطريقة بشكل كبري ضمن املناطق

التي متارس فيها زراعة املحاصيل احلقلية ،إىل جانب االعتامد عىل هذه الطريقة

يف بعض البساتني التي تقع جماورة ملناطق األحواض.

يقوم املزارع بإمداد قنوات الري ويتم نقل املاء بواسطة فتحات جانبية ذات

أبعاد تسمح بانتشار املاء ،وان كفايتها اإلروائية تعتمد بالدرجة االساس عىل استواء
األرض التي توضح املسافات بني القنوات وعىل قوام الرتبة وعمقها وطبيعة

املحصول املــزروع( ،)15ومع ذلك فهي حتتاج إىل متابعة الفالح باستمرار خوف ًا

من انتقال املياه إىل حقول أخرى غري مربجمة ضمن خطط االرواء ،من مساوئها

تعمل عىل هدر كميات كبرية من مياه األهنار والقنوات اإلروائية ،ارتفاع نسبة

امللوحة ،كام ال يمكن التحكم بكمية االحتياجات املائية بحسب مراحل النمو.

- -طريقة الري باملروز(*) Farrow Irrigation

تعد من اكثر الطرائق انتشار ًا ،وذلك ملالءمتها معظم انواع حماصيل

(اخلرض واحلقلية) وطريقة الري باملروز هي خطوط أو مروز تشبه السواقي
الصغرية تتم تغذيتها باملياه عند كل عملية ارواء ،اما املحاصيل الزراعية فإهنا
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تزرع بصف واحد او صفني بحسب طريقة الري(.)16

ويف هذه الطريقة يتم غمر جزء حمدد من الرتبة تصل نسبته ما بني ()%50-20

وتعتمد هذه النسبة من الغمر عىل شكل املروز وحجمها واملسافات التي تفصل

بينها ،ومعامل خشونة السطح واالنحدار( ،)17تزداد نسبة الضائعات من تبخر

وترسب وتعرية أيض ًا الذي حيصل كلام ازداد طول املروز والعكس بالعكس ،يف

الغالب حيصل توزيع متناسق ملياه الري وكفاءة اروائية عالية مع سيطرة جيدة عىل
نظام توزيع املياه وقلة الضائعات برشط قرص طول املروز وتوا فر الرتبة الناعمة.
ختتلف أطوال املروز يف منطقة الدراسة بحسب نوعية املحاصيل املزروعة

وكثافة تلك املحاصيل يف احلقل ،وعىل حجم مساحة احلقل ،فهي تكون قصرية
يف ارايض البستنة ،وذلك بسبب كثافة االشجار والنباتات املوجودة فيها اذ غالب ًا
ما تكون املساحات يف تلك املناطق مستغلة كلي ًا فلهذا يكون املرز قصري ًا ال

يتجاوز ( 25مرت) ،يف حني تصل أطواهلا إىل اكثر من ( 50مرت ًا) يف املزارع التي

تزرع فيها املحاصيل احلقلية ،كذلك ختتلف هذه املروز يف أعامقها تبع ًا لتوزيع
املحاصيل وطبيعة الرتبة ،اذ يرتبط ذلك بمقدار حاجة النبات للمياه اذ تكون

ما بني ( - 50 - 25سم) وبعرض يصل ( 40 - 20سم) .وللتحكم بدرجة
كربى يف توزيع املياه إىل املروز نالحظ أجتاه الفالح إىل استعامل انابيب او بوابات

هلا فتحات توزع املياه إىل املروز لكي يتمكن من السيطرة يف عملية التوزيع ،إذ
ينترش اتباع هذه الطريقة يف مناطق أكتاف األهنار جلدويل احلسينية وبني حسن،

كذلك يف قضاء عني التمر بالقرب من العيون املوجودة.
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- -طريقة الري باألحواض Basin Irraigation method

ُت َعدﱡ طريقة الري باألحواض من أكثر طرق الغمر عىل التحكم يف املاء إلجياد

التجانس يف توزيع املاء للمحصول عىل كفاية ري عالية ،عىل وفق هذه الطريقة يتم

تقسيم احلقل إىل وحدات صغرية حتاط بحواجز مستقيمة ومتقاربة إذ حترص بينها
مساحات صغرية ومستوية( .)18ولري هذه االحواض يتم عمل قنوات صغرية

بينها ويكون الري وفق نظام متسلسل إذ تروى االحواض التي يف هناية مصدر
املياه او تروى االحواض التي يف املقدمة ثم يقفل عليها وحيول املاء إىل االحواض

األخرى وهكذا حتى يتم ري مجيع االحــواض ،تعتمد مساحة االحــواض عىل

مقدار الترصيف املائي من جهة وعىل طبيعة انحدار السطح ونفاذية الرتبة من

جهة أخــرى ،اذ تــراوح مساحة احلــوض الواحد بني ( 100 - 50مــر)(.)19
تُتـﱠبع هذه الطريقة يف مناطق واسعة من منطقة الدراسة ،والسيام املحاصيل

احلقلية وحماصيل اخلرض ،إال انه يفضل إن تعتمد عليها يف معظم املزارع الواسعة

التي تزرع بالقمح والشعري واجلت والربسيم ،اي املحاصيل التي تنثر بذورها

نثر ًا عىل األرض ،ومساحة االحواض ختتلف من منطقة إىل أخرى ،فهي تكون
ري حماصيل اخلرض ،وكبرية لري حماصيل احلنطة والشعري ،وملا كانت
صغرية يف ﹼ

عملية الري جتري لكل حوض وحده تباع ًا ،فإن ذلك يزيد من اجلهد املبذول

إلدارهتا وإروائها كام ان كثرة االكتاف وقنوات التوزيع تقلل من مساحة األرض
املستعملة للزراعة ويعيق استعامل املكننة يف العمليات الزراعية املتطلبة(.)20
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- -طريقة الري بالتنقيط Drip Irrigation method

وهي طريقة حديثة تستعمل إلمداد النبات باملياه عن طريق أنابيب بالستيكية

تنتهي بفتحات جانبية تسمى املنقطات ” “Emittersإذ تصل املياه عن طريقها

إىل جذور النباتات لكي تؤمن الرطوبة الالزمة هلا بطريقة النقط املتواصلة او
املنفصلة ،وتستعمل كميات حمسوبة ومربجمة تراعي كميات املياه التي حتتاجها

النباتات بحسب أنواعها وبحسب احتياج املحصول للامء(.)21

ان نظام الري بالتنقيط يتكون من حوض لتجميع املياه ويكون بأبعاد تتعلق

باملساحة املزروعة وحيتوي عىل مضخة لتضخ املياه باألنابيب إذ تقوم األنابيب
بنقل املياه إىل النبات وتصنف االنابيب إىل رئيسة من حيث النوع والقطر وهي

ترتبط باملنقطات واملنقطات هي انابيب بالستيكية بقطر ( 0.5أنج) مثقبة
بمسافات ثابتة ترتبط بشكل متعامد مع االنابيب الثانوية من جانب واحد أو
جانبني ويعتمد تنظيم مد االنابيب عىل شكل املساحة الزراعية وتنظيمها(.)22
تتميز هذه الطريقة بأهنا ال حتتاج إىل ٍ
أيد عاملة كثرية وسهلة التنصيب

والتشغيل واالستعامل االمثل للمياه ،وتعتمد عليها يف مجيع انــواع الرتب

والسيام الرملية منها ،وتستعمل لغالبية انواع النباتات (فواكه وخرض) وتقلل
من االدغــال والنباتات الطبيعية يف األرايض الزراعية وعىل الرغم من هذه
()23
املار
املميزات إالﹼ أهنا ال ختلو من بعض العيوب منها اختالف الترصيف ﹼ

خالل املنقطات بزيادة طول املنقط ،ال تستعمل ملحاصيل احلبوب ،ألهنا تتطلب

شبكة كثيفة من االنابيب وهذا مايرفع من تكاليف اإلنتاج النهائي ،تتطلب
أيدي عاملة ذات خربة ومهارة لتشغيل النظام.
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يرتكز استعامل هذه الطريقة يف مركز قضاء كربالء وكذلك يف قضاء عني التمر،

انام يتعلق مركز قضاء كربالء فيتمثل باملرشوع الريادي الذي أنشئ لغرض رفع
الكفاية العلمية اإلروائية لزيادة اإلنتاج الزراعي ،إذ يقع هذا املرشوع عىل مسافة

تبعد ( 7كم) من مركز مدينة كربالء عىل امتداد اجلانب االيرس لنهر الرشدية،
تتعدد وتتنوع املحاصيل والنباتات املزروعة لكوهنا ارايض منبسطة ذات انحدار
يسري ،بلغت املساحة املروية للمرشوع تقريب ًا ( 2609دونم)( ،)24منها ( 276دونم)

ٍ
اراض زراعية تزرع باملحاصيل الشتوية والصيفية املختلفة،
بساتني وما تبقى منها
أما يف قضاء عني التمر فقد بلغت املساحة املروية هبذه الطريقة تقريب ًا (2000

دونم) وهبذا تساوي املساحة اإلمجالية املروية بطريقة التنقيط ( 4609دونم).

- -طريقة الري بالرش Sprinkler Irrigation method

ويقصد به وضع املاء عىل الرتبة عىل شكل رذاذ يشبه سقوط املطر ،اذ جيري

ضخ املياه يف شبكة من االنابيب إىل ان يصل فوهة املرشة ،وتتميز هذه الطريقة

بالكفاية العالية يف توزيع املياه عىل سطح الرتبة املراد منها األمداد املحاصيل

الزراعية بام حتتاجه من متطلبات االرواء( .)25تتوفر هلذه الطريقة اإلمكانية يف

خلط االسمدة مع مياه الري ،ونظام الري بالرش يتكون أساس ًا من انابيب لنقل

املياه ورشاشات لقذف املاء يف شكل رذاذ ومضخة لدفع املاء يف انابيب حتت
ضغط مالئم ،ويتوافر حالي ًا نظامان أساسيان للري بالرش مها(:)26
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- -املرشات الدوارة:

وتستعمل يف هذه احلالة مضخة لدفع املاء حتت ضغط معني عىل شكل رذاذ

يغطي دائرة خيتلف قطرها تبع ًا ملقدار ضغط املاء املستعمل ،ففي حالة الضغط

املنخفض الذي ما بني ( 2 - 0.7كغم/سم  )2يبلغ قطر الدائرة تقريب ًا (- 9

 25مرت) ويف حالة الضغط املتوسط مابني ( 5 - 2كغم/سم  )2يصل القطر ما
بني ( 45 - 25مرت) اما الضغط العايل الذي يبلغ ( 20 - 5كغم/سم  )2يصل

القطر من ( 120 - 45مرت) ،وعاد ًة يفضل الضغط املتوسط ،وتوزع املرشات يف
احلقل إذ تتداخل دوائر الرش ومن ثم يتم الري بصورة متجانسة.

- -الرش املحوري :Axial Sprinkling

يستعمل يف هذه الطريقة أنبوب طويل قد يصل إىل ( 500 - 200مرت)

حممول بأرتفاع مناسب عىل إطارات مطاطة عىل مسافة مالئمة ،يتحرك بشكل
دائرة حول احد طرفيه املتصل بمصدر املياه ويتوزع عىل امتداد طوله عدد من

الرشاشات عىل مسافات متجانسة ،ان مدى قطر الرش بالطريقة املحورية يعتمد
عىل طول االنبوب املتكون منها ،ويمكن التحكم يف كمية املياه املعطاة للنبات

فضال عن التحكم يف عدد دورات االنبوب(.)27
من مميزاهتا:

Ü Üيمكن استعامهلا يف األرايض املستوية واملختلفة االنحدار.

Ü Üاختصار بعض العمليات الزراعية (التسميد ،املكافحة) بوضعها مع املياه.
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Ü Üإمكانية استخدامها عندما تكون كميات املياه قليلة وشحيحة.

Ü Üيعطي كفاية عالية يف استعامل املياه.
عيوب هذه الطريقة:

Ü Üال يمكن استعامله يف حالة الرياح العالية الرسعة ألهنا تؤثر يف توزيع الرذاذ
املرشوش وسقوطه يف أماكن غري صحيحة.

Ü Üحتتاج إىل خربة فنية لتشغيل النظام وإدامة أجزائه.
Ü Üيتطلب تكاليف عالية إلنشائه.

بلغ عدد املنظومات يف منطقة الدراسة ( 8منظومات) ،منها ( )2منظومتان

ثابتتان وتروي الواحدة منها مساحة زراعية قدرها ( 40 - 20دونام) ،و()6

منظومات من الرش املحوري ،كذلك تغطي الواحدة منها مساحة زراعية

ترتاوح ( 120 - 80دونم) ،تتوزع هذه املنظومات بواقع ( )2منظومتني

ثابتتني يف املنطقة الصحراوية ضمن مركز قضاء كربالء ،و( )3منظومة

حمورية ضمن الوحدة اإلدارية نفسها ،ثم يأيت قضاء عني التمر بواقع ()3
منظومات من الرش املحوري ،بذلك فان املساحات املروية بطريقة الرش
بلغت تقريب ًا ( 760دونم)( ،)28منها ( 400دونم) يف مركز قضاء كربالء،

( 360دونم) يف قضاء عني التمر .إن املساحات املروية هبذه الطريقة قليلة
جد ًا مقارن ًة باملساحة الشاسعة يف املحافظة ،عل ًام ان هذا النمط من الري
يمكن استخدامه لري معظم املحاصيل والرتب واألرايض ذات الطبوغرافية

املتباينة من دون احلاجة إىل تعديل وتسوية ،وال يتسبب يف جرف الرتبة.
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ومن خالل ما تقدم عن موضوع الري يتضح ان نمط الري السيحي هو

النمط السائد يف منطقة الدراسة لدرجة تكاد تعتمد عليه الزراعة يف املنطقة
اعتامد ًا شبه كيل ،اما انامط الري األخــرى والطرائق املتبعة يف الزراعة فإن
انتشارها حمدود وال تعتمد عليه الزراعة بشكل كبري ،بمعنى ان وجود هذا العدد
املحدود من منظومات الري بالرش والتنقيط من عدم وجوده اليؤثر بالشكل

الكبري يف مستوى الزراعة ،بسبب سيادة نمط الري السيحي ،لذا يستلزم رضورة

االهتامم بمشاريع الري والعمل عىل احلفاظ عىل املورد املائي واتباع افضل السبل

والوسائل املتطورة والتكنولوجيا احلديثة للوصول إىل أفضل استعامل للمورد
املائي ،أي االهتامم باستعامل الطرائق احلديثة املتمثلة بالرش والتنقيط يف املشارع
االروائية ،ألن ذلك يؤدي إىل تقليل الضائعات املائية وعدم حدوث مشكالت

تصيب النبات والرتبة بصورة مستمرة.
2 .2البزل

ويقصد به ختليص الرتبة من املاء بالوسائل املختلفة لتوفري ظروف مالئمة

لالستعامل من قبل اإلنسان والسيام االستعامل الزراعي ،والغرض الرئيس هو
توفري حميط مالئم جلذور النبات يف سبيل احلصول عىل اقىص حد ممكن من اإلنتاج

الزراعي( ،)29لذلك أينام وجد الري جيب ان يكون البزل ليصح التوازن ،،فالبزل

إذ ًا هو قرينة الري البد من وجودمها مع ًا جنب ًا إىل جنب استناد ًا إىل ذلك ليس هناك
مرشوع بزل مستقل عن أي مرشوع ري ،هو يف الواقع مرشوع ري وبــزل(.)30
ويوجد البزل يف منطقة الدراسة بصورة طبيعية وصناعية ،فالبزل الطبيعي
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يتمثل يف مناطق اكتاف األهنــار نحو النهر نفسه ،ألهنا ذات ترصيف جيد،

إذ يبقى مستوى املاء اجلويف يف هذه املناطق دائ ًام من دون مستوى اجلذور مما

جيعلها من أفضل أنواع الرتب املالئمة للزراعة ،اما فيام يتعلق بالبزل الصناعي
يف منطقة الدراسة ،فقد قامت الدوائر املختصة بذلك بإنشاء شبكة من املبازل
الرئيسة والثانوية والفرعية ،كذلك املجمعة ،ومن أجل الوقوف عىل ذلك ،فقد

تم تقسيم املبازل بحسب نوع مشاريع الري فيها والتي تتمثل فيام يأيت:
- -شبكة املبازل يف مرشوع ري احلسينية:

يوجد ضمن مرشوع ري احلسينية شبكة من املبازل الرئيسة والتي بلغت أعدادها

( )9وجمموع أطواهلا بلغت ( 127كم) تصب يف هذه املبازل الرئيسة عدد من املبازل
الثانوية والفرعية التي بلغ عددها ( )34( ،)24مبزل لكل منهام عىل التوايل ،اما أطواهلا

( 550.825كم) 180.51( ،كم) لكل منهام عىل التوايل ،كذلك تصب يف هذه املبازل
شبكة من املبازل املجمعة التي بلغت ( )239بزل ،بلغ جمموع أطواهلا ( 236.88كم)

كام يف اجلدول رقم ( )6ومن املبازل الرئيسة املوجودة ضمن مرشوع احلسينية هي:مبزل
كربالء اجلنويب والذي يبلغ طوله ( 10كم) ويبدأ من نقطة التقائه بمبزل اهلندية وينتهي

بمبزل املشورب بالقرب من حمطة ضخ احلسينية ،وبترصيف بلغ ( 4م/3ثا) اما املبزل

الثاين وهو مبزل كربالء الشاميل والذي يبلغ طوله ( 6.95كم) ويبدأ من اجلزء املغطى
يف داخل مدينة كربالء وينتهي بمبزل الرزازة يبلغ ترصيفه ( 0.5م/3ثا) وسبب
انخفاض معدل ترصيفه هو ان اعامق احلفريات لن تصل إىل مناسيب تصميمية ،فلذلك

ال جيري ماء البزل فيها بانسيابية جيدة ،وهذا البزل يؤمن رصف مياه األرايض الشاملية
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وختليصها منها ،يصب املبزل يف مبزل الرزازة الرئييس ومنه إىل بحرية الــرزازة(.)31
مبزل االمام عون يبلغ طوله مع التقائه بمبزل (ابو سليامن) تقريب ًا (19.55

كم) وبترصيف (1م/3ثا) والذي جيمع مياه املبازل الثانوية والفرعية واملجمعة
من اجلهة الشاملية الرشقية للمحافظة ،مبزل أسود  Bالذي يبلغ طوله (27.55

كم) وبترصيف (3م/3ثا) والذي يصب يف مبزل كربالء الشاميل ،مبزل الكايض
 Aالذي يبلغ طوله ( 2.800كم) وبترصيف (1م/3ثــا) والذي يصب هو

األخر يف مبزل كربالء الشاميل ،مبزل الكرطة الذي يبلغ طوله ( 7.100كم)

بترصيف ( 4م/3ثا) وهذا املبزل يقوم بنقل املياه الزائدة إىل مبزل الرزازة

مبزل ) (B1.RGDيبلغ طول هذا املبزل ( 6.550كم) وبترصيف ( 1م/3

ثا) ويصب يف مبزل الرزازة الرئييس ،مبزل االمام نوح الذي يصل طوله (19

كم) بترصيف ( 7م/3ثا) يقوم بجمع املياه الزائدة ويأخذها إىل مبزل كربالء
الشاميل ومنها إىل بحرية الرزازة ،بعد ان كان هذا املبزل يلقي باملياه إىل مبزل
املصب ومن ثم إىل هنر الفرات ،اما املبزل الرئيس هو مبزل الرزازة الرئيس الذي

يصل طوله ( 27.5كم) وبترصيف ( 20م/3ثا) ان هذا املبزل هو الذي يأخذ
املياه من مجيع املبازل الرئيسة التي سبق وان ذكرناها ومنه إىل بحرية الرزازة.

ومن خالل ما تقدم ومالحظة اخلريطة رقم ( )9يتبني ان شبكة املبازل يف

مرشوع ري احلسينية قد غطت مجيع أرايض املرشوع وبصورة جيدة اذ تقوم هذه
املبازل بجميع أنواعها ختليص األرايض الزراعية من املياه الزائدة ،بسبب عدم

استخدام املياه بصورة كفوءة ،بسبب طبيعة املنطقة ونوعية الرتبة ،كلها تؤدي إىل
زيادة املاء األريض ومن ثم زيادة نسبة امللوحة يف الرتبة.
تراث كربالء
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جدول ()6
شبكة املبازل يف حمافظة كربالء لغاية عام  2011الرئيس ومنه إىل بحرية الرزازة.
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- -شبكة املبازل يف مرشوع ري بني حسن:

يوجد ضمن مرشوع بني حسن أيض ًا شبكة من املبازل الرئيسة والتي بلغ

عددها ( )5وجمموع اطواهلا ( 46.7كم) تصب يف هذه املبازل شبكة من املبازل

الفرعية والثانوية ،والتي بلغت ( )22مبازالً )8( ،مبازل لكل منهام عىل التوايل،
وبلغ جمموع أطواهلا ( 93كم) بالنسبة للفرعية 261.815( ،كم) للثانوية ،ويف

هذه املبازل تصب جمموعة من املبازل املجمعة التي بلغ عددها ( )264مبزالً،

وأطواهلا ( 238.965كم) كام يف اجلدول ( )6واخلريطة رقم (.)9

من هذه الشبكة الكثيفة من املبازل نذكر الرئيسة منها ضمن ارايض املرشوع

بيشء من التفصيل :مبزل امام منصور والذي يبلغ طوله ( 20كم) وبترصيف
( 5م/3ثا) يقوم هذا املبزل برصف املياه من القسم الشاميل ملرشوع ري بني

حسن إىل مبزل كربالء ،ومن ثم إىل مبزل الرزازة الرئييس وإىل بحرية الرزازة،
بعد ان كان يرصف مياهه إىل مبزل املصب ومن ثم إىل هنر الفرات .اما املبزل

الثاين وهو مبزل اهلندية الذي يبلغ طوله ( 13كم) وبترصيف (3م/3ثا) الذي

يقوم برصف مياه القسم االوسط من املرشوع إىل هنر الفرات عن طريق ضخ
السجلة ،وتسعى الدوائر املعنية بإلغاء املحطة وترصيف املياه عن طريق مبزل

امام منصور ومن ثم إىل مبزل كربالء وإىل بحرية الرزازة(.)32

تراث كربالء
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خريطة ()9
شبكة املبازل يف مرشوعي احلسينية وبني حسن يف حمافظة كربالء لغاية عام 2011

املصدر :مديرية املوارد املائية يف حمافظة كربالء ،القسم الفني ،خريطة مشاريع الري والبزل
بمقياس .150000 :1

ومبزل السجلة الذي يبلغ طوله ( 4كم) وبترصيف (6م/3ثا) الذي يرصف

مياه القسم اجلنويب إىل هنر الفرات .كذلك مبزل املصب الذي يبلغ طوله ( 2كم)
بترصيف (5م/3ثا) يرصف هذا البزل املياه إىل مبزل كربالء الشاميل بعد ان كان
يرصف مياهه إىل هنر الفرات ،وكان جيمع مياه مبازل امام نوح وامام منصور.

أخريا مبزل أيب سفن الذي يبلغ طوله ( 7.700كم) وبترصيف (2م/3ثا)
ً
ويرصف مياهه إىل مبزل كربالء ومنه إىل مبزل الرزازة ومن ثم إىل بحرية الرزازة

كام يف اخلريطة رقم ( ،)9صممت خارطة املبازل يف مرشوعي احلسينية وبني
حسن بطريقة اخلطوط النوعية لبيان مسارات تلك املبازل وباالعتامد عىل بيانات
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ومصادر مديرية املوارد املائية يف منطقة الدراسة ،وهي طريقة سهلة ال تتطلب

سوى رسم خطوط توضح شبكة املبازل يف منطقة الدراسة.

نخلص مما سبق ان شبكة املبازل يف مرشوع ري بني حسن قد تم تغيري

مسارها بعد ان كانت ترصف مياهها إىل هنر الفرات ،وحالي ًا تصب معظمها يف
بحرية الرزازة وذلك بسبب امللوحة التي كانت تلقيها هذه الشبكة من املبازل إىل

هنر الفرات.

- -شبكة املبازل يف مرشوع ري عني التمر:

حيتوي مرشوع ري عني التمر عىل عدد من املبازل الرئيسة التي بلغ جمموع

عددها ( )7مبازل ،وجمموع أطواهلا ( 26.81كــم)( ،)33ترصف هذا املبازل

املياه من األرايض الزراعية يف قضاء عني التمر وتنقلها إىل بحرية الرزازة ،كام

يف اخلارطة رقم ( ،)10تغطي هذه املبازل منطقة مرشوع الري اال اهنا حتتاج إىل
مبازل فرعية أخرى جممعة لكي يتم التخلص من مشكلة امللوحة يف األرايض

الزراعية ،مثلت اخلريطة اخلاصة باملبازل يف مرشوع عني التمر بطريقة اخلطوط
النوعية أيض ًا لبيان شبكة املبازل يف املنطقة.
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خريطة ()10
شبكة املبازل يف قضاء عني التمر
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يتبني من خالل دراسة املبازل يف عموم املحافظة اهنا تغطي مناطق واسعة

من األرايض الزراعية بشكل شبكة مكثفة وذلــك من خالل اخلريطة رقم

( )10 ،9بلغ جمموع اعداد املبازل الرئيسة يف عموم املحافظة تقريب ًا ()21
مبزالً ،بلغت أطواهلا ( 200.51كم) اما عدد املبازل الفرعية ( )56مبزالً،

وأطواهلا ( 273.51كم) كذلك بلغ عدد املبازل الثانوية ( )32مبزالً وبطول

( 812.64كم) وأخري ًا املبازل املجمعة التي بلغ عددها ( )503مبازل ،وبطول

( 475.845كم) كام يف اجلدول ( .)6حتتاج املبازل يف منطقة الدراسة إىل
عمليات كري وتطوير ،أضافة إىل تعميق مناسيبها ،اذ ان بعض هذه املبازل

تعاين من ارتفاع املاء فيها مما يؤدي إىل ملوحة الرتبة القريبة منها وذلك لسوء
رصف مياهها إىل تلك املبازل ،إضافة إىل ان بعض املضخات ترصف مياهها

إىل هنر الفرات ويتمثل ذلك بمحطة ضخ السجلة مما يؤدي إىل ارتفاع امللوحة

يف مياه هنر الفرات ،لذا عىل اجلهات املعنية ان تنظر بشأن تلك االمالح وتؤدي
إىل نقل تلك املياه إىل مناطق بعيدة عن األرايض الزراعية ومياه الري والرشب،

كأن ترصف مياهها إىل املناطق الصحراوية املنخفضة القريبة من تلك املحطة
والتخلص من مشكلة امللوحة.
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ثالث ًا :طرق النقل
تعد طرق النقل صورة من صور احلضارة يف أي بلد من البلدان ،إذ متثل

رشيان احلياة بالنسبة للمدينة فهي تعكس درجة التقدم والتطور واستمرار هذا
التقدم إذ ترتبط استعامالت األرض الزراعية ارتباط ًا كبري ًا بطرق النقل ،اذ تستند

عملية تطوير الريف إدخال املكننة الزراعية والبذور واالسمدة واخلربة الفنية،

ألن الزراعة احلديثة أخذت تعتمد عىل الوسائل احلديثة يف العمليات اإلنتاجية،
وكل هذا يتطلب شبكة من طرق النقل الكفوءة التي متتد أو تتخلل األرايض
الزراعية واملستوطنات البرشية التي ترتبط معها.

ان وجــود شبكة من طــرق النقل اجليدة التي تتفرع يف مناطق اإلنتاج

تساعد عىل تقليل كلف اإلنتاج وتسهيل إيصال املنتجات الزراعية واخلدمات
للمستهلك وبسعر مناسب ،كام ان النقل يؤثر عىل مستوى زيادة اإلنتاج عن

طريق تسهيل مدخالت اإلنتاج للمشاريع ،فض ً
ال عن تأثري النقل يف إمكانية

ارايض غري مستثمرة مسبق ًا ،إذ ان إيصال الطرق اليها
ٍ
استصالح واستغالل
وتوفري وسائط النقل احلديثة تساعد عىل ربطها بمواقع اإلنتاج واألسواق ِ
ومن
ثم إمكانية نموها(.)34
َّ
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جدول ()7
شبكة طرق النقل الربي الرئيسة يف حمافظة كربالء لغاية عام 2011

الطول
(كم)

ت

الطرق الرئيسة

1

كربالء/مسيب/حصوة

( 50األيمن-7االيرس )7.30مزدوج

3

كربالء/حيدرية/نجف

40

(األيمن-8األيرس)7

مزدوج

5

احلج الربي

257

8

منفرد

7

احلر/كاملية

16

7

2

كربالء/هندية/حلة

4

6
8

( 20األيمن-6.60األيرس )7مزدوج

كربالء/الرزازة/عني التمر 80
الثرمستون
الرابط

املجموع

العرض (م)

نوع
الطريق

18
7

489

7.3
8

منفرد
منفرد
منفرد
منفرد

7

املصدر :مديرية الطرق واجلسور يف حمافظة كربالء ،التخطيط واملتابعة،
بيانات غري منشورة لعام 2011

خترتق منطقة الدراسة شبكة من طرق النقل الرئيسة والثانوية ،إذ ان هذه

الشبكة من طرق النقل تغطي مجيع املراكز احلرضية للمحافظة ،وبلغ جمموع
أطوال الطرق يف املحافظة لغاية 1010( 2011كم) وهي تشمل طرق ًا رئيسة

وثانوية وريفية ،فضال عن طرق أخرى أنشئت حديث ًا ضمن مشاريع تنمية

االقاليم لغاية  ،2011وفيام يتعلق بالطرق الرئيسة يف منطقة الدراسة ،فهي

تراث كربالء
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عبارة عن طرق ذات ممرين منفصلني ،املمر االول للذهاب واملمر الثاين لإلياب
وتتمتع بمواصفات هندسية عالية وبعرض ( 8أمتار)(*) ،بلغ أطوال هذه الطرق

يف منطقة الدراسة تقريب ًا ( 489كم) وتشكل نسبة ( )%48.3من جمموع أطوال
الطرق يف املحافظة لغاية عام  ،2011ان اهلدف من إنشاء هذه الطرق هو تأمني

التنمية ملنطقة البحث وزيادة التفاعل والتبادل االقتصادي بني املحافظة وبقية
املحافظات ،ويمكن مالحظة هذه الطرق وتوزيعها كام يف اخلريطة رقم ()11

وهي من اخلرائط النوعية التي صممت بطريقة اخلطوط النوعية لبيان شبكة

الطرق الرئيسة منها والفرعية والريفية باالعتامد عىل خرائط وبيانات مديرية
الطرق واجلسور يف املحافظة.

اما الطرق الثانوية والريفية إذ بلغت جمموع أطواهلا ( 233كم) وتشكل نسبة

( )%23من جمموع أطوال الطرق يف املحافظة( ،)35كام يف اجلدول رقم (ُ ،)8ت َعدﱡ

هذه الطرق مهمة للمناطق الزراعية إذ تتخلل هذه الطرق مجيع املناطق الزراعية
وهي ذات ممر واحد وعرض يقرب من ( 5 ٫6-6مرت) تساعد عىل تبادل

سلع اإلنتاج من منطقة اإلنتاج إىل مناطق االستهالك يف عموم املحافظة ،ويعد
الطريق الذي يربط مركز املحافظة بناحية احلسينية البالغ طوله ( 20كم) من أهم

الطرق الزراعية ألنّه خيرتق أطول رشيط من بساتني النخيل والفاكهة الواقعة

عىل طول الضفة اليرسى والضفة اليمنى جلدول احلسينية ،مما جيعله من أكثف

الطرق استعامالً لعمليات النقل(.)36
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ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
املجموع

جدول ()8
شبكة الطرق الفرعية والريفية يف حمافظة كربالء لعام 2011

الطرق الرئيسة

كربالء/احلسينية/املفرق
احلافظ/احلسينية
اإلبراهيمية
 1حزيران
باب الطاق/الرشدية
اهلندية/اجلدول الغريب/خان الربع
هندية/اخلريات/طريق النجف
املؤدي إىل معمل االسفلت
عني التمر/الرحالية
اخلط االسرتاتيجي
الوند
احلسينية/سدة اهلندية
املشورب/الدعوم
اهلندية/العيفارية
أم روية/ام جدر
طريق اجلدول الغريب/األعيوج
مدرسة الشاطئ
الزبيدات
األعيوج/الكعبوري

نوع الطريق
20
6
12
3
6
13
20
5
26
63
4
10
7
10
13
6
2
1
6
233

املصدر :مديرية الطرق واجلسور يف حمافظة كربالء ،التخطيط واملتابعة،
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اما بقية الطرق التي نشأت ضمن تنمية االقاليم من سنة 2011 - 2003

والبالغ جمموع أطواهلا ( 289كم) ،وهي طرق ضيقة وقصرية يف امتدادها
فيكون جمموع أطواهلا ما بني ( 4-1كم) اذ يوجد معظمها ضمن املناطق
الريفية ،وان مديرية الطرق واجلسور تسعى إىل تنمية املناطق الريفية وربطها

بالطرق الثانوية والرئيسة ،اال أهنا تواجه مشكالت وصعوبات يف حاالت كثرية
يف إنشاء الطرق ،ويرجع السبب يف ذلك اىل االستمالكات من قبل أصحاب

البساتني والتخصيصات املالية القليلة ،مما حدى هبا ان تكون ضيقة يف أطواهلا،
فإن انشا َءها يتطلب أمواالً عالية لقلع االشجار املوجودة يف املناطق الريفية.
خريطة ()10
طرق النقل يف حمافظة كربالء لغاية عام 2011

املصدر :مديرية الطرق واجلسور يف حمافظة كربالء ،خريطة بمقياس .2011 ،500000 :1
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ومن مالحظة اخلريطة ( )10يتضح ان شبكة النقل يف منطقة الدراسة تربط

مركز املحافظة وبني وحداهتا اإلداريــة ،مما ساعد عىل مرونة وسهولة النقل
والتبادل وتسويق املحاصيل الزراعية ،كام ترتبط أقضية ونواحي املحافظة مع

املحافظات املجاورة هلا مما أدى إىل اتساع دائرة التسويق للمحاصيل الزراعية.
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رابع ًا :العوامل التقنية
تتمثل العوامل التقنية بمجموعة املعارف واخلــرات املرتاكمة واملتاحة

والوسائل املادية والتنظيمية التي تستعمل يف جماالت القطاع الزراعي املختلفة،
لزيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني نوعيته بغية اشباع احلاجات البرشية املتزايدة،
فالتقنية هي حصيلة التطبيق العلمي لالكتشافات واالخرتاعات العلمية التي

توصل إليها الباحثون يف خمتلف االختصاصات من خالل البحث العلمي(،)45
وتتمثل التقنية احلديثة يف جمال الزراعة يف منطقة الدراسة بام يأيت:

1 .1استعامل االسمدة

يقصد بالتسميد وضع العنارص الغذائية إىل الرتبة سواء أكانت (كمياوية

أو عضوية) لغرض زيادة اإلنتاج الزراعي كمي ًا وحتسينه نوعي ًا واحلفاظ عىل

خصوبة الرتبة( .)46اذ ان االستعامل الواسع لألسمدة واملخصبات ،يمكن من
خالهلا احلصول عىل انتاجية عالية لكل املحاصيل الزراعية وبأقل التكاليف،
اذ تسهم هذه االسمدة يف أكثر من ( )%50من زيادة غلة املحاصيل اذا أحسن

استعامهلا ك ًام ونوع ًا وطرائق ومواعيد(.)47

ومن خالل النظر إىل اخلريطة رقم ( )13واجلدول ( )11نالحظ تباين ًا يف

كميات األسمدة املوزعة يف االقضية التابعة للمحافظة ،باالعتامد عىل مساحة
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األرايض املزروعة وكثافة املحاصيل املوجود يف كل وحــدة إداريــة ،إذ من

خالل املقارنة يف أطوال األعمدة نجد أن حصة مركز قضاء كربالء بلغت نحو

( 413.697طن ًا) من جمموع االسمدة املجهزة ،يف حني بلغت حصة ناحية
احلسينية تقريب ًا ( 263.326طن ًا) ،ومركز قضاء اهلندية ( 333.765طن ًا)،

وناحية اخلريات ( ،)491.630وناحية اجلدول الغريب ( 354.174طن ًا)،
واخري ًا قضاء عني التمر إذ بلغت كمية االسمده املجهزة هلا ( 251.525طن ًا).

مثلت اخلريطة رقم ( )13بطريقة األعمدة املقارنة بثالثة أعمدة ،كل عمود يمثل

نوع من أنواع األسمدة املقدمة للمزارعني (سامد اليوريا ،السامد املركب ،سامد
السوبر فوسفات) ،وهذه األنواع املذكورة قد اختريت هلا وحدة قياس واحدة

وهي ( 50طن ًا) لكل ( 1ملم) ،ومن ثم قسمة قيمة كل نوع عىل تلك الوحدة

القياسية بحسب الوحدات اإلدارية ،الستخراج طول العمود (الحظ اجلدول
( ،))11واعطاء كل نوع لون ًا معين ًا لزيادة الفهم واإلدراك بشكل أرسع.

تراث كربالء
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الوحدة اإلدارية

مركز قضاء كربالء

ناحية احلسينية

مركز قضاء اهلندية

2

1.2

169.92

72.25

1.3

0.6

0.1

18.33

53.95

36.66

0.4

0.3

طول العمود
طول العمود سوبر فوسفات طول العمود
املركب (طن)
(ملم)50/
(ملم)50/
(ملم)50/
(طن)

جدول ()11
االسمدة املجهزة للمزارعني بحسب النوع يف حمافظة كربالء لعام( 2011بطريقة األعمدة)

يوريا (طن)

255.28

154.15

217.1

1.7

ناحية اجلدول الغريب

63.7

156.6

135

ـــــــــ

0.5

43.44

1

0.5

1.2

ناحية اخلريات

274

0.3

64.42

2.1

قضاء عني التمر

174.2

167.2

0.7

1.3

1.3

74.5

ــــــــــ

املصدر :الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية يف حمافظة كربالء،
بيانات غري منشورة لسنة.2011
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2 .2املكننة الزراعية

َّ
إن دور املكائن الزراعية كبري ومهم جد ًا يف توفري اجلهد والوقت ،فمث ً
ال تبلغ نسبة

اإلنتاج اليومي للفالح الذي يستخدم االدوات اليدوية التقليدية ( )%15 - 10من

اإلنتاج اليومي للفالح الذي يستعمل اآلآلت واملكائن احلديثة يف احلراثة ،وهتبط

هذه النسبة إىل ( )%5 - 2.5يف عمليات احلــصــاد( .)48فحصاد نصف دونم من
حماصيل احلبوب بتلك االدوات التقليدية يتطلب ( 948ساعة) من العمل اليدوي

للفالح الواحد ،يف حني اذا استعملت احلاصدة احلديثة يتطلب االمر للقيام بذلك

خالل ( 8ساعات) ملساحة ترتاوح ما بني ( 60 - 30دونام) تبع ًا لسهولة األرض(.)49
خريطة رقم ()13
االسمدة املجهزة للمزارعني بحسب النوع يف حمافظة كربالء لعام ( 2011بطريقة األعمدة)

املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل بيانات اجلدول رقم (.)11
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إذ يتأثر استعامل املكننة بجملة من العوامل التي تؤثر يف طاقتها الفعلية سلب ًا

وإجياب ًا ،منها طبوغرافية األرض والظروف اجلوية وشبكة طرق النقل وحجم

امللكية الزراعية ،فضال عن نوع املكائن املستعملة ،وعموم ًا يساعد انبساط
األرض يف منطقة الدراسة عىل استعامل املكننة يف العمليات الزراعية املختلفة،

وان اهم املكائن املستعملة يف منطقة الدراسة هي الساحبات واحلاصدات،

تستعمل الساحبات يف عملية احلراثة والتنعيم والتعديل ،إذ بلغ جمموع عدد
الساحبات ( 1893ساحبة)( ،)50منها ( 573ساحبة) يف مركز قضاء كربالء،

أي نسبة ( )%30.2من جمموع الساحبات يف املحافظة ،تقريب ًا ( 537ساحبة)

يف ناحية احلسينية بنسبة ( )%28.4ثم اخلريات بنحو ( 261ساحبة) ما يعادل

( ،)%13.8وتقريب ًا ( 216ساحبة) يف مركز قضاء اهلندية ما يعادل (،)%11.4

( 180ساحبة) يف اجلدول الغريب بنسبة ( ،)%9.5وأخري ًا قضاء عني التمر (126
ساحبة) بنسبة ( )%6.7من جمموع عدد الساحبات يف املحافظة ،كام يف اجلدول

( )12واخلريطة رقم ( ،)14فضال عن قلة احلاصدات يف منطقة الدراسة ،إذ بلغ
جمموع أعدادها بنحو ( 6حاصدات) ،منها ( 4حاصدات) يف مركز قضاء كربالء،
وحاصدة واحدة يف مركز قضاء اهلندية ،وأيض ًا حاصدة واحدة يف ناحية اجلدول
الغريب ،ويعود السبب يف ذلك إىل تباين الكثافة الزراعية بني الوحدات اإلدارية.

مثلت اخلريطة رقم ( )14بطريقة األعمدة النسبية وقد اتبعت اخلطوات نفسها يف

اخلريطة السابقة يف احلصول عىل طول العمود بـ (سم) باختيار وحدة قياسية تبلغ ()250

ساحبة وحاصدة لكل ( 1سم) ومن ثم قسمة عدد الساحبات واحلاصدات أيض ًا لكل

وحدة إدارية عىل تلك الوحدة القياسية الستخراج العمود املمثل للظاهرة املطلوبة.
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املجموع

قضاء عني التمر

ناحية اخلريات

ناحية اجلدول الغريب

مركز قضاء اهلندية

ناحية احلسينية

مركز قضاء كربالء

الوحدة اإلدارية

6

ـــــــ

ـــــــ

1

1

ـــــــ

4

126

0،5

261

1

181

0،7

217

0،9

537

2،3

2،1

577

املصدر :مديرية الزراعة يف حمافظة كربالء ،شعبة اآلآلت واملكائن الزراعية،
بيانات غري منشورة لسنة.2011

1893

126

261

180

216

537

573

عدد الساحبات

عدد احلاصدات

عدد الساحبات
واحلاصدات

طول العمود (سم)
بالقسمة عىل250

جدول ()12
عدد الساحبات واحلاصدات يف حمافظة كربالء لعام 2011
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خريطة رقم ()14
عدد الساحبات واحلاصدات يف حمافظة كربالء لعام  2011بطريقة األعمدة

املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل بيانات اجلدول رقم (.)12

3 .3املبيدات الكيميائية:

املبيدات الكيمياوية هي مركبات كيمياوية يتم حتضريها يف املعامل

والرشكات إلبــادة اآلفــات الزراعية من حرشات وحشائش وفطريات(.)51

واملبيدات الزراعية هي من األساليب العلمية احلديثة التي هلا أمهية كبرية يف

زيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني نوعيته من خالل القضاء عىل اآلفات واألمراض
واألدغال التي تنترش يف حقول املحاصيل الزراعية ،كان الفالح القديم عاجز ًا

عن ختليص حماصيله الزراعية من اآلفات واألمراض .لكن بعد التطور العلمي
احلديث متكن اإلنسان من اكتشاف وتشخيص الكثري من األمراض واآلفات
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التي تصيب املحاصيل الزراعية وطرائق معاجلتها مما كانت له أمهية كبرية يف

حتسني الزراعة وتطويرها.

وهناك عدة دراسات عاملية تؤكد انتشار األمراض وعدم مكافحتها والسيام

يف مثل أجواء العراق يؤدي إىل تلف ما يزيد عن ( )%30من اإلنتاج الزراعي

ولذلك كانت املبيدات وسيلة فاعلة ومهمة للقضاء عىل اآلفات واألمراض

التي تصيب املحاصيل الزراعية .ويستهلك العامل منها حالي ًا اكثر من أربعة
ماليني طن من املبيدات احلرشية يف كل سنة(.)52

ونظر ًا ألمهية استعامل املبيدات يف مكافحة اآلفات واالمراض ،قامت مديرية

الزراعة يف حمافظة كربالء بعدة محالت ملكافحة اآلفات واالمراض واالدغال
التي تصيب املحاصيل الزراعية ،فض ً
ال عن جتهيز املزارعني بمختلف أنواع

املبيدات الزراعية ،وان هذه احلمالت والتجهيزات املقدمة للمزارعني تقدم

جمان ًا بدون مقابل من الفالح وهذا ما يشكل حافز ًا للمزارعني ،ومن ثم زيادة
اإلنتاج وبكلف مالئمة من دون ان يؤثر عىل تكاليف اإلنتاج ،ومن مالحظة
اجلدول ( )13يتبني ان املساحة املكافحة يف منطقة الدراسة لسنة  2011بلغت

( 87055دون ًام)( ،)53وهي تشكل نسبة ( )%45من املساحة املزروعة يف منطقة
البحث والتي بلغت (8 ،193382دونم) للعام نفسه ،وهي مساحة كبرية
وجهد مبذول من قبل اجلهات املسؤولة ،وخطة جيدة وفعالة هلا األثر يف القضاء
عىل اآلفات واألمراض التي تصيب املحاصيل الزراعية.
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جدول ()13
مساحة األرايض املكافحة من اآلفات واالمراض يف حمافظة كربالء لعام 2011

أسم اآلفة
حرشة الدوباس عىل
النخيل
حرشة احلمرية عىل
النخيل
األدغال

املساحة
املكافحة/دونم

ذبابة ثامر الفاكهة
ذبابة الياسمني عىل
احلمضيات
القوارض
املجموع

68900

النسبة%

أسم املبيد

دلتابالن ،تلستار،
79.2
الفاسيربمثرين+تربيون

7000

8

كارباريل

4600

5.3

النتور ،سيفالري

1457

1.7

سريين ،الفاسيربمثرين

550

0.7

فوسفيد الزنك

4548

87055

5.2

100

G.F120

املصدر :مديرية الزراعة يف حمافظة كربالء ،قسم الوقاية ،بيانات غري منشورة لسنة .2011

ان مكافحة حرشة الدوباس عىل النخيل ،احتلت نسبة كبرية من املساحة

املكافحة ،اذ بلغت ( ،)%2 ،79ثم تلتها مكافحة حرشة احلمرية عىل النخيل

أيض ًا بنسبة ( ،)%8ثم مكافحة االدغــال بنسبة ( ،)%3 ،5ثم تلتها مكافحة

الفاكهة بنسبة ( ،)%2 ،5وأخري ًا مكافحة القوارض بنسبة ( )%6 ،0من جمموع
املساحة املكافحة يف عموم املحافظة.
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النتائج
1 .1للخريطة دور مهم وأساس يف الدراسات اجلغرافية ،لكوهنا تعد أفضل
وسيلة إلظهار التوزيع ،االرتباط املكاين بني املقومات البرشية وأمهيتها يف

تطور اإلنتاج الزراعي.

2 .2توافر املقومات البرشية يف منطقة الدراسة فهي مالئمة للمحاصيل الزراعية،
وهذا بدوره يؤدي اىل زيادة املساحات الزراعية فيها.

3 .3توصل البحث اىل الــدور األكرب للمقومات البرشية يف الزراعة وزيادة
اإلنتاج والسيام بعد التطور العلمي يف استعامل اآلالت ،األسمدة ،البذور
املحسـّنة فض ً
ال عن املبيدات.

4 .4استعامل األلوان يف اخلرائط من الوسائل املهمة ملا تتمتع به من قيمة إدراكية
برصية عالية ولكوهنا أكثر جاذبية للعني وتساعد قارئ اخلريطة عىل اإلدراك

والوضوح يف توزيع الظاهرة.

5 .5استعامل الطرائق اخلرائطية بحسب نوع الظاهرة من الطرق الفعـّالة يف
إظهار التباين واالرتباط مع الظواهر األخرى.
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التو�صيات
1 .1رضورة االهتامم بطرائق التمثيل اخلرائطي واإلملام بمهارة رسم اخلريطة
الرقمية عند الطلبة يف املراحل الدراسية األولية والعليا.

2 .2االهتامم باإلخراج الفني للخريطة والتوزيع املكاين للظاهرة واستعامل
الطرائق والتقنيات احلديثة يف رسم اخلرائط التي تواكب التطور العلمي.

3 .3تويص الدراسة برضورة إنشاء بيانات رقمية للظواهر اجلغرافية كافــة
ورضورة قيام املختصني بتحديثها بإستمرار يف دوائــر الدولة واهليئات
احلكومية ،وتسهيل مهمة حصول الباحثني عليها.

4 .4تويص الدراسة بــرورة حتديث اخلرائط االداريـــة ،خرائط التصميم
االساس وخرائط املقاطعات واخلرائط الطبوغرافية ملحافظات العراق كافة
وألصغر وحدة مساحية.

5 .5االهتامم بالدراسات امليدانية واملقابالت الشخصية والسيــام يف جمال إعداد
اخلرائط وحتديثها ألهنا تعطي معلومات دقيقة مل تكن موضحة عىل اخلريطة

يف الوقت احلارض.

6 .6عدم وجود جتانس يف مساحة األرايض الزراعية داخل الوحدات اإلدارية
لذا جيب التوسع واستغالل مناطق جديدة بأجتاه الغرب من املحافظة،
ووقف الزحف احلرضي باجتاه االرايض الزراعية.
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الهوام�ش
 *بحث مستل من رسالة:هاين جابر حمسن املسعودي ،التمثيل اخلرائطي الستعامالت
االرض الزراعية يف حمافظة كربالء لعام  ،2011غري منشورة ،جامعة الكوفة ،كلية الرتبية
للبنات.2013 ،
(((1خالد أكرب عبداهلل ،استعامالت األرض الزراعية يف قضاء أيب غريب ،أطروحة دكتوراه،
غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية للبنات ،2006 ،ص.71
(((2سعدي حممد صالح السعدي ،حممد خليفة الدليمي ،القوى العاملة يف العراق وإمكانية
التعويض واملناقلة ،جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية ،جملد ( ،)17مطبعة العاين،1985 ،
ص.112-81
(((3وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركزي اإلحصائي ،تعداد سنة،1997
بيانات غري منشورة لعام.1997
(((4وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركزي اإلحصائي ،تقديرات،2011
بيانات غري منشورة لعام.2011
(((5عيل صاحب املوسوي ،اخلصائص اجلغرافية يف حمافظات الفرات االوسط ،جملة اجلمعية
اجلغرافية العراقية ،عدد ( ،2000 ،)44ص.89
 *الكثافة العامة = مجلة عدد السكان عىل جمموع املساحة التي يشغلها
(((6راجع:طه محادي احلديثي ،جغرافية السكان ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
ط ،2جامعة املوصل ،2000 ،ص.642
 *الكثافة الريفية = جمموع عدد الريف عىل جمموع املساحة التي يشغلها
 *الكثافة الزراعية = جمموع عدد الريف عىل املساحة املزروعة فع ً
ال
(((7راجع :أمحد نجم الدين فليجة ،جغرافية سكان العراق ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد،
 ،1982ص.201
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عدد العاملني يف الزراعة
 *الكثافة اإلنتاجية = املساحة املزروعة فع ً
ال
(((8راجع:أمحد نجم الدين فليجة ،جغرافية سكان العراق ،مصدر سابق ،ص.201
(((9مديرية الزراعة يف حمافظة كربالء ،التخطيط واملتابعة ،بيانات غري منشورة لسنة.2011
((1(1نبيل ابراهيم ألطيف ،عصام خضري احلديثي ،الري أساسياته وتطبيقاته ،مطبعة وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد ،1988 ،ص.23
((1(1حممد عباس الزوبعي ،مشاريع الري والبزل يف حمافظة االنبار ،رسالة ماجستري ،غري
منشورة ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب ،2004 ،ص.14
((1(1عيل صاحب طالب املوسوي ،حتليل جغرايف للعالقات املكانية بني طرائق الري
ودرجة الترضر بامللوحة يف تربة حمافظة بابل ،جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية ،العدد
( ،1998 ،)38ص.109
((1(1علياء حسن البو رايض ،تقويم الوضع املائي اإلروائي واالستغالل األمثل ملصادر
املياه يف منطقة الفرات األوسط ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،جامعة الكوفة ،كلية
الرتبية للبنات ،2006 ،ص.159
((1(1نجيب خروفة ،آخرون ،الري والبزل يف العراق والوطن العريب ،وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،جامعة بغداد ،كلية اهلندسة ،1984 ،ص.108
((1(1عباس عبداحلسني املسعودي ،حتليل جغرايف الستعامالت األرض الزراعية يف حمافظة
كربالء ،،أطروحة دكتوراه ،غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية أبن رشد،1999 ،
ص.109
 *الكرود :مجع كرد (بفتح الكاف وكرس الراء) ،وهو آلة ترفع املاء من النهر او البئر القريب
منه اىل املزارع والبساتني.
((1(1علياء حسني البو رايض ،تقويم الوضع املائي األروائي واالستغالل االمثل ملصادر
املياه يف منطقة الفرات االوسط ،مصدر سابق ،ص.155
((1(1مديرية املوارد املائية يف حمافظة كربالء ،قسم املضخات ،بيانات غري منشورة لسنة
.2011
((1(1علياء حسني البو رايض ،تقويم الوضع املائي اإلروائي واالستغالل االمثل للمياه يف
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منطقة الفرات االوسط ،مصدر سابق ،ص.162
((1(1علياء حسني البو رايض ،تقويم الوضع املائي االروائي ،مصدر سابق ،ص162
 *املرز :هو القسم املرتفع واالخدود او الثلم ،وري املرز هو ما يزرع عىل جانبي املرز او املاء
فيجري باالخدود او الساقية ولذلك اليصح ان يقال الري باملروز ولكن يصح القول
الزراعة باملروز بالنسبة لطريقة الزراعة وري املروز بالنسبة لطريقة الري.
((2(2راجع :نبيل إبراهيم الطيف وعصام خضري احلديثي ،الري أساسياته وتطبيقاته،
مصدر سابق ،ص.308
((2(2عيل صاحب املوسوي ،حتليل جغرايف للعالقة املكانية بني طرائق الري ودرجة الترضر
بامللوحة يف ترب حمافظة بابل ،مصدر سابق ،ص.124
((2(2الدراسة امليدانية.
((2(2جواد سعد عارف ،االقتصاد الزراعي ،ط ،1دار الراية للنرش ،2010 ،ص.157
((2(2عباس عبداحلسني السعودي ،حتليل جغرايف الستعامالت األرض الزراعية يف حمافظة
كربالء ،مصدر سابق ،ص.111
((2(2الدراسة امليدانية.
((2(2عبداهلل سليامن احلديثي ،تقويم طريقة الري بالتنقيط يف مزارع منطقة اخلرج باململكة
العربية السعودية ،جملة اجلمعية اجلغرافية الكويتية ،عدد ( ،1993 ،)162ص.5
((2(2أمحد عدنان عباس ،الري بالتنقيط واالستخدام االمثل للمياه ،جملة عطاء الرافدين،
وزارة املوارد املائية ،العدد ( ،2011 ،)48ص.15-14
((2(2املصدر نفسه.
((2(2مديرية املوارد املائية يف حمافظة كربالء ،القسم الفني ،سجالت وتقارير غري منشورة
لسنة .2011
((3(3نبيل ابراهيم ألطيف ،عصام خضري احلديثي ،الري أساسياته وتطبيقاته ،مصدر
سابق ،ص.338
((3(3حممد السيد عبدالسالم ،التكنولوجيا احلديثة والتنمية الزراعية ،سلسلة كتب ثقافية
شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،عامل املعرفة،
 ،1982ص.142
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((3(3املصدر نفسه.
((3(3مديرية املوارد املائية يف حمافظة كربالء ،القسم الفني ،بيانات غري منشورة لسنة .2011
((3(3رياض وصفي الصويف ،مبادئ بزل األرايض ،ط ،1982 ،1ص.9
((3(3نجيب خروفة ،آخرون ،مصدر سابق ،ص.353
((3(3مديرية املوارد املائية ،القسم الفني ،بيانات غري منشورة لسنة .2011
((3(3مديرية املوارد املائية يف حمافظة كربالء ،القسم الفني ،بيانات غري منشورة لسنة .2011
((3(3مقابلة شخصية مع املهندس أمحد حسني مسؤول القسم الفني ،مديرية املوارد املائية،
بتاريخ .2012/3/ 13
((3(3مديرية املوارد املائية يف حمافظة كربالء ،القسم الفني ،بيانات غري منشورة لسنة .2011
((4(4بشار حممد عويد القييس ،طرق النقل الربي يف حمافظة كربالء ،رسالة ماجستري ،غري
منشورة ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب ،2006 ،ص.124
((4(4مديرية الطرق واجلسور يف حمافظة كربالء ،الشعبة الفنية ،بيانات غري منشورة لسنة
.2011
((4(4عباس عبداحلسني املسعودي ،حتليل جغرايف الستعامالت األرض الزراعية يف حمافظة
كربالء ،مصدر سابق ،ص.129
((4(4خضري عباس ابراهيم ،استعامالت األرض الزراعية يف قضاء خانقني ،أطروحة
دكتوراه ،غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية ،2005 ،ص.169
((4(4خالد أكرب عبداهلل ،استعامالت األرض الزراعية يف قضاء أيب غريب ،أطروحة
دكتوراه ،غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية للبنات ،2006 ،ص.100
((4(4عبد الوهاب الداهري ،االقتصاد الزراعي ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
جامعة بغداد ،1980 ،ص.376
((4(4للمزيد من االطالع أنظر هبذا اخلصوص :هاين جابر املسعودي ،التمثيل اخلرائطي
الستعامالت االرض الزراعية يف حمافظة كربالء لعام  ،2011مصدر سابق ،ص-108
.110
((4(4عبد الوهاب مطر الداهري ،االقتصاد الزراعي ،مصدر سابق ،ص.274
مقابلة مع املهندس (حسني عبدالرمحن املعامر) ،مدير إدارة اجلمعيات الفالحية يف حمافظة
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كربالء ،بتاريخ .2012/4/11
((4(4خالد أكرب عبداهلل ،استعامالت األرض الزراعية يف قضاء أيب غريب ،مصدر سابق،
ص.109
((4(4خضري عباس ابراهيم ،استعامالت األرض الزراعية يف قضاء خانقني ،مصدر سابق،
ص.174
((5(5عباس فاضل السعدي .االمن الغذائي يف العراق ،الواقع والطموح دار احلكمة،
للطباعة والنرش ،جامعه املوصل ،1980 ،ص.59
((5(5خالد أكرب عبداهلل ،استعامالت األرض الزراعية يف قضاء أيب غريب ،مصدر سابق،
ص.118
((5(5شمخي فيصل األسدي ،األجتاهات املكانية لتغري استعامالت األرض الزراعية يف
قضاء املناذرة ،اطروحة دكتوراه ،غري منشورة ،جامعة بغداد كلية الرتبية (أبن رشد)،
1996مصدر سابق ،ص.234
((5(5شمخي فيصل األسدي ،االجتاهات املكانية لتغري استعامالت األرض الزراعية يف
قضاء املناذرة ،مصدر سابق ،ص.231
((5(5خضري عباس ابراهيم ،استعامالت األرض الزراعية يف قضاء خانقني ،مصدر سابق،
ص.181
((5(5مديرية زراعة حمافظة كربالء ،قسم التخطيط ومتابعة ،بيانات غري منشورة لسنة
.2011
((5(5مديرية الزراعة يف حمافظة كربالء ،قسم الوقاية ،بيانات غري منشورة لسنة .2012
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امل�صادر واملراجع
1 .1ابراهيم ،خضري عباس ،استعامالت األرض الزراعية يف قضاء خانقني ،أطروحة دكتوراه،
غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية.2005 ،
2 .2البو رايض ،علياء حسني ،تقويم الوضع املائي اإلروائي واالستغالل األمثل ملصادر املياه
يف منطقة الفرات األوسط ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،جامعة الكوفة ،كلية الرتبية
للبنات.2006 ،
3 .3األسدي ،شمخي فيصل ،االجتاهات املكانية لتغري استعامالت األرض الزراعية يف قضاء
املناذرة ،اطروحة دكتوراه ،غري منشورة ،جامعة بغداد كلية الرتبية (أبن رشد).1996 ،
4 .4احلديثي ،عبداهلل سليامن ،تقويم طريقة الري بالتنقيط يف مزارع منطقة اخلرج باململكة
العربية السعودية ،جملة اجلمعية اجلغرافية الكويتية ،عدد (.1993 ،)162
5 .5احلديثي ،طه محادي ،جغرافية السكان ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ط،2
جامعةاملوصل.2000 ،
6 .6خروفة ،نجيب ،آخرون ،الري والبزل يف العراق والوطن العريب ،وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،جامعة بغداد ،كلية اهلندسة.1984 ،
7 .7الداهري ،عبدالوهاب ،االقتصاد الزراعي ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
جامعة بغداد.1980 ،
8 .8الزوبعي ،حممد عباس ،مشاريع الري والبزل يف حمافظة االنبار ،رسالة ماجستري ،غري
منشورة ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب.2004 ،
9 .9السعدي ،عباس فاضل ،االمن الغذائي يف العراق ،الواقع والطموح ،مطبعة دار احلكمة،
جامعه املوصل.1980 ،
1010السعدي ،سعدي حممد صالح ،حممد خليفة الدليمي ،القوى العاملة يف العراق وإمكانية
التعويض واملناقلة ،جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية ،جملد ( ،)17مطبعة العاين.1985 ،
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1111السالم ،حممد السيد عبد ،التكنولوجيا احلديثة والتنمية الزراعية ،سلسلة كتب ثقافية
شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،عامل املعرفة.1982 ،
1212الصويف ،رياض وصفي ،مبادئ بزل األرايض ،ط.1982 ،1
1313عارف ،جواد سعد ،االقتصاد الزراعي ،ط ،1دار الراية للنرش.2010 ،
1414عباس ،أمحد عدنان ،الري بالتنقيط واالستخدام االمثل للمياه ،جملة عطاء الرافدين،
وزارة املوارد املائية ،العدد (.2011 ،)48
1515عبداهلل ،خالد أكرب ،استعامالت األرض الزراعية يف قضاء أيب غريب ،أطروحة دكتوراه،
غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية للبنات.2006 ،
1616فـــلـــيـــجـــة ،أمحــــــد نـــجـــم الــــــديــــــن ،جـــغـــرافـــيـــة ســــكــــان الـــــعـــــراق،
مـــطـــبـــعـــة جــــامــــعــــة بـــــــغـــــــداد ،بـــــــغـــــــداد ،1982 ،ص.201
1717القييس ،بشار حممد عويد ،طرق النقل الربي يف حمافظة كربالء ،رسالة ماجستري ،غري
منشورة ،جامعة بغداد ،كلية اآلداب.2006 ،
1818الطيف ،نبيل ابراهيم ،عصام خضري احلديثي ،الري أساسياته وتطبيقاته ،مطبعة وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ،بغداد.1988 ،
1919املسعودي ،عباس عبداحلسني ،حتليل جغرايف الستعامالت األرض الزراعية يف حمافظة
كربالء ،أطروحة دكتوراه ،غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية أبن رشد.1999 ،
2020املسعودي ،رياض حممد عيل ،املوارد املائية ودورها يف اإلنتاج الزراعي يف حمافظة
كربالء ،،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية (أبن رشد).2000 ،
2121املوسوي ،عيل صاحب طالب ،حتليل جغرايف للعالقات املكانية بني طرائق الري
ودرجة الترضر بامللوحة يف تربة حمافظة بابل ،جملة اجلمعية اجلغرافية العراقية ،العدد
(.1998 ،)38
2222املوسوي ،عيل صاحب ،اخلصائص اجلغرافية يف حمافظات الفرات االوسط ،اخلصائص
اجلغرافية يف حمافظات الفرات األوسط وعالقتها املكانية بالتخصص الزراعي ،جملة
اجلمعية اجلغرافية العراقي ،عدد (.2000 ،)44
2323اجلهاز املركزي اإلحصائي يف حمافظة كربالء ،بيانات غري منشورة لسنة.2011
2424مديرية الزراعة يف حمافظة كربالء ،التخطيط واملتابعة ،اإلحصاء الزراعي ،بيانات غري
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منشورة لسنة.2011
2525مديرية الطرق واجلسور يف حمافظة كربالء ،الشعبة الفنية ،بيانات غري منشورة لسنة .2011
2626مديرية املوارد املائية يف حمافظة كربالء ،قسم املضخات ،بيانات غري منشورة لسنة .2011
2727وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،تعدادعام،1997
بيانات غري منشورة عام.1997
 2828وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركزي اإلحصائي ،تقديرات،2011
بيانات غري منشورة لعام.2011
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