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 المقدمة

يعددمناخددلعناقعددرا نمددلربنيا ددل نشتدديبنرددلرنمطدد للنشددلرمونم اجددلرنمعيعدد ن دد نم ددجنم خددم ناقعددرا ون
مكثيددرفن دد نطددالقبينماقشيثدد ن  ددوثرنشعددمفنلمااددثنشعمددشلنقشددلن ددوثيرناشلطددرونمشعمددشلن يددرناشلطددرنم دد ن
شرثخلن دمبنخدمرتن دوثيرناقعماادثنلعديناقشيثد نماق د ن  دش ن اييدرن د ناقخ،دلاناقشيثد ونماقخ،دلاناقشيثد ن
ي كمننانناكمخدل نريد نم يدرنريد ونمادمكناقاكمخدل ن د نرلقد ن  د اننميخدلايك ونقدمقفن بن اييدرن د ن

عيدد ون منشعمددشلنيددعثرنلعددينابيددرن ددعشي ن مناي لشيدد ونكاددلنيعددمناقاخددلعن رددمن ادداناكمخددل ناقشيثدد ناقجشي
 شددد انشمرا ددد ناقيدددمازناق يم ي يلثيددد نقعاخجوددد ونمادددمنيودددبنمرالناق اييدددرا ناقاممدددملي ناق ددد ن ردددم ن
مدددداننا جددددلرناقعددددلانقعشيثدددد ناقارعيدددد نماددددلن يشددددلناددددنن خ،ادددد نشليمقم يدددد نقعكلثخددددل ناقريدددد ونماددددنن اددددان

شرد نلدنن  ل يل نلعاناقاخلعنمرا  ناق  لختنماالي البن د نلخلتدرالنادلنشديننايمدلقياونمكدمقفناق
  ددشل نكلاخدد نمرالنمقددفينمقشددمان ددوننمرا دد ناق شددلينناقاخددلي نقددبن اايدد نكشيددرفون منيددخعكتنشددممركنلعددين

ن شلينناق،ماارناقجشيعي نماقشطري نممر ل ناقررارفنماقرجمش ناقخ شي نما اجلري

امن مبني انمرا  نشعد ناقعماادثناقادعثرفنلعديناقشيثد ونمادنن ااشدلن ايدرا ناقاخدلعنم ايدرا ناق رشد ون
 نن بن ايددرن دد ن رددماالنيددعثرنلعدديناييددرونم ددخ خلمثن دد نشرثخددلنمرا دد نمر ددل ناقرددرارفنماياجددلرن
ماقرجمش نماق اييرا ناقشيثي نلعيناقمامعناق رال ونمالنامىن وثيرالنلعدينا د مىنا خ ل يد ون ننشعدمانن

 ددعمقي ناق لريييدد ناقاخجود ناقعرشيدد نكايراددلناددننشعددمانناقعددلقاناقخلايدد نالن  رادثن ددمىنمددمرنمعيددثناددنناقا
  ن،شمرناطكع ن ايرناقاخلعن الن خشلنقنن كمننشعيمفنلننآثدلرناق اييدرا ناقشيثيد ناقاخلييد نيشدثنادنن
اقادددددر تن نن كدددددمننادددددنن كثدددددرناقاخدددددلج ناقاخدددددلج نلرمددددد نقع دددددوثيرا ناقار اعددددد نقع ايدددددرا ناقاخلييددددد ن

رشيد نميتمتدلناقعدرا ني اثدثنم فللال شلناقاي عف ونمقعثنايثرنايكشدرنق ايدرناقاخدلعن د ناقاخجود ناقع
 ددد ن شميدددمنايادددنناقادددماث نخ ي ددد ن را دددعناقادددمارمناقالثيددد نم وعدددزنا خ دددل ناق رالددد نم دددمامرناقاجدددللن
اقخشددل  ونمالن دديالن وددمانناق خددملناقشددليمقم  نكاددلنيطددكثن ايددرناقاخددلعن شميددمانقال دد ثالرا ناالم تددلمي ن

الليدددد نماقتددددري نماخ طددددلرنا اددددرا ناقريميدددد ن دددد ناقاخددددلج ناقاي عفدددد ن مددددالنلددددنناق ددددماليل ناال  
مايمشث ونمالشمنانناال  عمامنق  خ نابثلرناق عشي ناقار اع نق ايدرناقاخدلعنماق د ن تدشتناقكثيدرناخشدلن
 ارانمامعلنممقفنشل يلمن  رالا نار را ي نقاما ش ناقايلجرناقار اع ينم  ناقمم ناقدمبنيطدشمن ايدرفن

قدممق نقاما شد نادماناقاييدرناقاخدلعنماالر شدلتناقردراربون  ناقاخلعنالشمنانناقاطلرك ن  ناق ملاننا
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ماخلقفنطماامن  نط ين خرللناقعلقانلعين ايرناقاخلعنماالر رارناقعلقا نيعثرانن وثيرا نملرفنلعدين
اقمرمرا ناي ل ي نقعريدلفناالنماد ناقادللنماقشدمالنماقادمالناادلنيشدممنايادنناقتدر ونمادنناياايد ن

الم تدددلمبنقشدددمكنابثدددلرنشلقممددد ناقاخل ددد نمالشدددمنادددنن وميددد ناقودددمرا نشل اكدددلنن ننخممدددتناق لخددد نا
قع تددمبنييجلراددلناقراليدد ناقتددر ناددنناق ايددرا ناقاخلييدد ناقرلتددع ن دد نلرامخددلنماق ددعشيل ناقخل  دد ن

نلننمقفناق  ن ثر ن ثرفنمامر ن  ناقمامعناق رال نماقتر نمكالناممتن  ناقشر ي



 االول مبحثال
 االطار النظري

 

 

 التعرف بالبحث

o  بحثمشلكة ال 

o فرضية البحث 
o بحثاهداف ال 
o اهمية الدراسةالبحث  موضوع اختيار مبررات 
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 مبحث االولال
 االطار النظري للبحث  -المبحث األول :

 أوال : مشكلة البحث:

يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال االتي: . ما هو أثر التغيرات البيئية على اإلنتاج الزراعي 
 .قضاء الخالص -ديالىفي محافظة 

 ثانيا : فرضية البحث: 

تتمثل فرضية البحث بدراسة التغيرات البيئية وأثرها على اإلنتاج الزراعي مما يترتب عليه ارتفاع 
درجات الحرارة بالمنطقة وقلة سقوط األمطار، ويسود الجفاف بشكل عام وتنشر ظاهرة التصحر 

يؤثر على واقع اإلنتاج الزراعي في منطقة الدراسة، وكذلك ظهور ملوحة في التربة وتعريتها مما 
 .قضاء الخالص -ديالى في محافظة

 :ثالثا : هدف البحث 

ألجل تذليل الصعوبات والمشاكل وتوضيحها عبر معالجة المشاكل تحدد اهداف البحث من  
 .لزراعة معرفة التغيرات البيئية كمشكلة تواجه القطاع الزراعي تحتم رسم خريطة -النقاط التالية: 

 المحاصيل في المنطقة من خالل عالقة االرتباط بين المساحات المزروعة والحاصل. 

 :رابعا : مبررات اختيار موضوع البحث

ان هذا الموضوع يأخذها جانبين: األول الكشف عن اآلثار المترتبة على تغير الواقع الزراعي 
ه بخصائص معنية للمناخ واآلخر: محاولة تفسير هذا التغير في ضوء ارتباط ديالىفي محافظة 

هي ظاهرة االحتباس الحراري وانعكاساته على البيئة الزراعية، لذا نسعى الى سد هذه الثغرة 
بالجانب المعرفي من جهة وأهمية تقنيات كمية وكارتوگرافية معينة في مجال تفسير هذا التغير 

 مما يغد مساهمة في البحث العلمي.
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تها من اإلحصاءات الرسمية والدراسات التفصيلية في منطقة استمدت الدراسة معلوماتها وبيانا
الدراسة فيها يتعلق ببيانات المساحات التي تشغلها كل من المحاصيل الزراعية استمدت من 

استخدمت تقنيات كمية في معالجة هذه  ، قسم التخطيط والمتابعة، وقدديالىمديرية زراعة 
ى الخرائط أم في مجال أيجاد العالقات المكانية بين البيانات سواء أكانت تصنيفها وتمثيلها عل

المعالجات  ( دور في مثل هذهspssالمساحات المزروعة والحاصل، وكان للحقيبة اإلحصائية )
الستعماالت األرض الزراعية باعتماد تقنية معادلة االنحدار حيث تنامي اهتمام الجغرافيون 

الستخدام التقنيات الكمية اإلحصائية منها والرياضية بدراسة قواعد البيانات الرقمية الضرورية 
عندما يكون الغرض منها الكشف عن التغيير الزراعي في منطقة الدراسة بسبب اآلثار البيئية 

 المؤثرة عليه.



 

 الثاني مبحثال
 والمناخية الجغرافية الخصائص

o .الموقع والمساحة 
o الحدود 
o سطحال 
o التظاريس 
o والمواصالت  النقل طرق 
o المائية  الموارد 
o االقتصادي النشاط  
o السياحة 
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 نيالمبحث الثا

 المبحث الثاني : الخصائص الجغرافية والمناخية 

 أوال: الموقع

تقععمحافظة ععاحى ععظالحةععاحشاقيععنحشاطععلعاحاعع ح يععاحشااععلش حلح حاعع حشاافظة ععظ حشاتععاحا ععظحفععى ىح
ى ا ععاحلح فععىنظحاعع حشاطععاظ حافظة ععاحشايعع  اظم اح ةععالححاعع حافظة ععاحيععهاحشاععى  حلح  ماععظح فععىنظح
ا حشاغلبحافظة تاح غىشىح يهاحشاى  ح ا حشاةم بحافظة اح شياح ا حشاطل حش لش حلح نعاح

(ح45.56 حح44.22ح-(حطعععاظوخح  اعععاحاععع  ح 6ل35ح– حح33ل-3ععععل)حح تاتعععىح ععع  حىش لتعععاح
.حح29لحح50-.ح22طلعظخححلحةإذشحاظحعظلمظنظح ا عمحشاالش حشاف كاحشاذيح اتىح   حىش لتاحععل)ح ح

(حطعععلعظخحا ةعععىمظحح حشاافظة عععاح45ل48ح– حح38.45-(حطعععاظوخح  اعععاحاععع  ح 37.حح22-لحح50
ظحشاقاعععلح نعععاحداعععظماحى ش عععلح  اعععظ حاععع ح اععع احتفتععع حىش عععلت  حاععع حى ش عععلحشااعععل)حشاتعععاح طعععغ  

لح ع ععععلححيععععظمحنععععذشحشاا عععععمحطععععغ  حشاافظة ععععاحايععععظفاح  غعععع حشااعععع  حشا ظاغععععاحعطععععل ح اعععع احح
كععنح(حلحح434128%(حاعع حايععظفاحشااععلش حشا ظاغععاح 4.1كععن(حلح نععاحتطععك حاععظحميعع ت ح ح17774 

ح155اظح يع حععل)حشاافظة عاحشاعلحكنحا  ح  م200 ناحذش حطك حا ااح اتىحشالحشكدلحا ح
كععنحح41كععنحلح  ماععظح قععمحعمععظححشااقىشى ععاحةععاحافظة ععاحى ععظالحطععاظ حطععل حاى مععاح اق  ععاح ايععظةاح

كععنحطععاظ حطععل ح اعع حتيععا احاف  ععاحح نععاح حطعع ل ظ ح(حلح عععىحح110   اععىحععع حاى مععاح غععىشىحمفعع ح
 ع حاتعلحال عمحك ح1033 ت  ع حايعظفت حح1950شيتفىثحشاقمظحح ا ةعبحشرلشى حشاا ك عاحةعاحععظنح

ح.

 كظمععع حافظة عععاحى عععظالححتيعععالحةعععاحشاا عععى  حشاا ظيعععاح شااداعععظماحال ععع ح ليعععظ حلح كعععظ حم عععلح
حى ظالحن شام لحشأليظياحةاحشاافظة احشاذيحكظ ح الفحيظ قظح ظينحيل ظماحن حح تأالش(.

 ثانيا: الحدود:

الحعمظحح ت مححىشل ظحإالحافظة احى ظال.حإاظحفى ىحاماقاحشاىلشياحشا ظاصلحاى ماحعلشع اح الك
ك   اتللح    حعىىحيكظم ظحح55تقمحطاظ حافظة احى ظالح ت اىحع حشااظيااح غىشىح ف شااح
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حافحميااح تاىحا ححننحشاامظا حةاحافظة احى ظالح  الحام ظححفىححننحشاال حح150

لشت ةاح   ح غىشىحشويتلشت ة احةاحشاالش حشاذيح ل احشا ياح ظاةم ب.ح ة  ظحشاال  حشويت
 كلك كلح ت ةىحةاحشاقمظحح يظت  حا م   ح شافام ظ حلح  ات لحف  بحشا  اللش حح  حعظ اقظنح

ح.(1 1921اى ااحشاالشع احشافى داحيماحا قمظحح اىحتأي محش

 ثالثا: أقسام سطح محافظة ديالى

 تم عحا ظنلحشاياححةاحافظة احى ظالح؟ *
 .شاا اا ذاكح ي بحطك  ظحشاقل بحا حشاطك ح - 

 :التضاريس ابعا:ر 
 :تنقسم التضاريس في محافظة ديالى الى * 
شااماقاحشااتا ةاح:حتقمحةاحشوعيظنحشاطاظا اح شاطاظا احشاطلع احا حشاافظة اح تاىحته ح -1

 .فال  حشننحت كحشاا ظنل
شاي  حشالي  ا:ح  طغ حايظفاحك  ل ح وي اظحةاحشوعيظنحشا يالح حشاةم   اح تتا الح -2

 .نحة  حايت ىحياححشا فل)100( ظوم يظاحشاتظن
 :المناخ

ح ي ىحة  ظحم عظ حا حشاامظخ:

حشو  ح:حامظخحشاي  بح  تاد حةاحشوعيظنحشاطاظا اح.ح

 شادظما:حامظخحط  حشايفلش يح  تاد حةاحشوعيظنحشا يالح حشاةم   احلح ت اظحاذاكحتا ال حح
ة اظحشوعيظنحشو لىحتاظماحا حشلتفظعححشوعيظنحشاطاظا اح طتظحح ظلىحااالح ي فحااتى حل
 °ن40ىلةظ حشافلشل ح  ظياحةاحةي حشاي فحاتتةظ الح

ح-150شاظحشوااظلحةتت ظ  حكا ظت ظحشذحتالىشىحك اظحتقىامظحا حشاةم بحشالحشاطاظ ح تتلش اح    ح
ح.(حا ن600

                                                           
1

 . م 2016 لعام اإلحصائية المجموعة لإلحصاء المركزي الجهاز,  التخطيط وزارة -
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 : طرق النقل والمواصالت
 مطظاحشات ظى حشاتةظليحةاحافظة احى ظالح؟ -*

شاافظة احشافى ىيحامحةا  ل احإ لش حا ح ه ح ة ىحعىىحا حشاامظةذحشافى ى احح ذاكحاا عم
 (1 ح.تم نحفلكاحشات ظى حشاتةظليح   حشا  ى  

 : الموارد المائية
 : تمنحشاافظة احشاايظىلحشاتظا ا

م لحى ظالح:ح تك  حا حام ا  حشفىناظحةاحشاالش ح حشو لحةاحح لش حلح  يبحةاحةم بح -1
 . لحشاطل ظ حشال  ياحاهمطااحشوعتيظى احةاحشاافظة اح  ظياحشااللشع احام ظاى ماح غىشىح  ات

 .م لحشاا  نح:ح  ةىحةاحاماقاحشاا  نح  ةليحةاحافظة تاحى ظالح يهاحشاى   -2
 : شمظحاطظل محشاي ال ح شا ال حةتتاد حب

 يىحى ظالح حيىحفال  حع لحم لحى ظال --
 يىحشاا  نحع لحم لحشاا  ن --

 .عح الش حفال  ح ن حا حشك لحشااطظل محشا الم احةاحشاافظة ا كذاكحاطل ح
 : النشاط االقتصادي

شااللشعا:ح تطت لح أتتظة ظحشااللشعاحلحف ثحتاللعحة  ظحشااى ىحشاافظي  حشااللشع احاد ح -1
 .شام   ح حشاف شكاحكظا لتقظ ح شا  يفا حشاهامگاح(ح شا  ا  ح غ لنظ

فظة اح ت ةلحشايمظعظ حشاغذش  اح شاك ل ظ  اح شاا كظم ك احشايمظعاح شادل ش حشاااىم ا:حتطت لحشاا
لح تطت لح ظافق  حشامفا اح تتاد ح فق  حمفاح ظم حشاذيحيظعىح ت ةلحشااى ىحشايمظعظ ح

 .  ظياحيمظعاحشاتكل لح تتاد ح ايفلحشا مى
 :السياحة

 : شننحشاالشة حشاي ظف احة  ظ
 شااماقاحشاي ظف احةاحشايى ل -1

                                                           
1

,  دكتوراه أطروحة,  ديالى محافظة في الرئيسية الحضرية للمراكز الحضري واالمتداد للتوسع المكاني التحليل,  حميد كاظم مسلم,  الشمري- -

 (.منشورة غير, )2006,  التربية كلية,  بغداد جامعة
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 فال  اماقاحته ح -2
  ف ل حفال   -3

 : نبذة تأريخية عن المحافظة
 . تاىحى ظالحا حشاامظا حشافمظل احشاا ااحةاحشاالش 

يا  حمي احشالحم لحى ظالحشالشةىحشاا نحشاذيح ل يحاا نحشلشم  ظحلحكظم حتيالحةاحشاا ى  ح
 (. شاا ظياح حشااداظماحب حال  ح ليظ 

 حشودل احشاتاحيكم ظحشاالشع   حشاقىاظححةاحشااي لح عىحفىىحع اظححشودظلحة  ظحشااى ىحا حشاته
 :اظحع  حشاتظل خحاد 

 عيلحشاا  ىحةاحيتاحشوفح .ن -*
 عيلحةةلحشايهو حةاحشوافحشادظاثح .ن -*
 عيلحشا ظ  احشاقى نحةاحشوافحشادظماح .ن -*

ااحشينح لىحشينح اق  احفحشا غظ حشولشا احشاقى ااحلح كظ ح ا  حع   ظحةاحشااي لحشاقى 
 . ظعق  ظح تاماح   حشااق  ا

 : ا حشننحشودظلحة  ظ
ت حشيال حشطم مظحشاقى ااح(حشاتاحشالىنل حةاحشاايلحشا ظ  احشاقى ن.ح كذاكحا عمح فظةا ح

 .( ت ت ب
 شي ف حى ظالحافظة اح اىحيى لحعظم  حشاافظة ظ 

ماظح ظيت ىشنحشاام ظ ح شآلح.1969(حايماحح159لعن ح و حشالشةاا.حىة احوحتتنح ظاي حح ش 
ح:ويمكن تقسيم منطقة الدراسة الى

حالسهول: -ح1ح

 تطغ حاا نححةالشححشاافظة اح ظيتدمظححشاامظا حشاطلع احام ظح تقينحع لحعيا  ح فيبح
شاي   حشاة ى حشايلف:ح ناحشاي   حشاتاح تا الحياف ظحح- يظ ي ظحشاا  ا اح نا:حح

ح ظمفىشلحعظنح  ي اح  تيل فحاظ ا
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نحة  حايت ىحياححشا فلحةاحشاةالححشاطلعاحا حشاافظة اح(۳۳شلتفظع ظحاظح   ح ة ىح  تلش اح

(ح۳نحتقل  ظحةاحشاةالححشاغل احام حعمظححشامااظم اح م لح ل ااح (۱۰وي اظحعمظحح ىل حشالح 
 ا حذاكح تمححح حنذهحشاي   حا ححننحشاامظا حشااللشع احةت  لحة  ظحايظفظ ح شيااحتاللعح

ح(1 شاىلشياحح احةاحاماقا ا ت فحشاافظي  حشااللشع

ح:ح ناحشأللشماحشا شا احشاتاح تلش احشلتفظع ظالسهول الرديئة التصريف -ب ح

(نحة  حايت ىحياححشا فلح تمتطلحةاحشألعيظنحشاغل  اح شاةم   احشاطلع احا ح6-3   ح 
اتاحشاافظة اح تتاد ح ظألن شلحا ح  م ظحن لحشاط  ةاح شاىااجح شاايتمقاظ حشاىش ااح شااؤعتاحش

ا حاةا عحايظفاحح%۲۰ تة حتيل فحشاا ظهحمف نظح تطغ حنذهحشاامظا حايظفاحتقىلح ف شااح
حشاافظة ا.

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

حح

ح

ح
                                                           

1
 .1999, واالصالح الري مشاريع هيئة عام مدير قبل من مقدمة محاضرة,  واالبداع االنجاز,  العظيم سد مشروع,  نزار محمد,  االلوسي -
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ح(1لعنح  ل ااح

ح
ح.1/1000000لحاق ظمحشالينح2007شاايىل:حشا   احشااظااحا ايظفالح غىشىلحح

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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ح(2 ل ااحلعن 

حشا ل ااحشوىشل احعمظححشا ظاص

ح
حح



 

 ثالثال مبحثال
  الخالص قضاء في السكان إلعداد الجغرافي التوزيع

o  الخالصموقع. 
o .نمو السكان 
o .التوزيع السكاني 
o التوزيع المكاني لمشاريع ومجمعات الماء الصافي  
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 مبحث الثالثال

 قضاء الخالصعداد السكان في التوزيع الجغرافي إل

ان أي زيااا في حاااا سكاااو او ااار ن  الااا  اولفاراااز اوسبااافي  ل حااا ن  وااا  ي    ااا  حاااا اوك اااا          
ل للااا  يااالفي ل وااا و   ااار ا حرااافي اج ااافا  خ ااا    ااافال  اولشااارال اوزفا يااا  اآلخاااف س كااا  وخفلااا  

 افي ياا  ا اا في او اا ازن  ااين اولاا افف ااج  اا في    اافف او اار ن ل واايال داا ا حس اا   اا  ان اازفياا ف 
او ااار اا  ا  ااا     جااا  اولفياااا  ي   ااا  ا  لااا ف اآلويااا ل اولا  ااا   وا ااا  فا  حاااا اول ااا     ل   يااا  

ساا  اولشاارال اوزفا ياا  حااا ي   او ااا لاان باالاة  خفلاا    اافيو لاا  يس  ك ااا  لاان اوخاافل ل ا    اا
و زفا اا  او اا وس  ل ورااا ياااةن ااا اا ن  ر   تاا  ااج  اا في    اارلين س ك اا  لاان جباا   اوخاا و 

    جا اا  عل ال ااخفى . 
   ااض باا   داا ا اوس اا تل ل راا ن وزالاا ا  اا حيف داا ا اوخفلاا  و اار ن اولاافن ل  او ااا  عااف   يفاا  لاان 

 افف  ار اة   شار   او   تف او ا  لفية  اولفيا  ا كا ا  ار اة  ل  لا  ا  اوففا ا  ازفافا فز  ادو 
 فيع  لفا كا  ا يكا  و   يافال او اا  افأل   اض اولك لاع اوعفاجاا لعا  اف فا   اول ا  ى او اسا 
 ااج   في  اوع ا حا ابا ح  اواض  اا لا  يا فال اوةكافي لان اوفياف نواض اولافن ل حبااا  ان سفرا  

وخ فكي  اس د  ل  د ا ا لف كعا  لان لا  ا  اوففا ا  لا  ا  كا    ار اا ر ياف ل  وران اوةكفي ا
  ااض س وةاا  او اافيو ل ا  اا  ااةاا   لاةاا  لشاارال اوزفا اا  حااا اول   اا    ياال خاافل ل او اااض او س ياا  

 . اوزفا     رعفل رعيفاا   و ف ف او ا لفل  ة  لا    اوففا   ل  لاة   فليف او اض او س ي   لاة 
 : قضاء الخالصأواًل : موقع 
شال اا  ( - 35.6ل  - 33.3جب   اوخ و    ين فاتف ا  فن ) -  ع لا    او سث          

( شاااافج  ل  دااااا لا  اااا  ار  اااا ل ادلياااا  لاااان سيااااث ل جعةاااا  -45.6ل  -44.2ل  خ ااااا  اااا   )
 .(1)  اةف فك    في وضاوك فاحا اولليز    حف اةف 

 
 

                                                           
1

 .234ص. , 2006,   ماجستير رسالة,  اآلداب كلية,  بغداد جامعة,  االروائي الخالص مشروع,  محمد مهنا رفاه -
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 ثانيًا : نمو السكان : 
ان او خ ااي  و  الياا  ااك ل  ياا   ااج  اا في   ي   ااف ل ل اارو   ال ادلياا  ر ياافي ل   ك ااض        

 ي ف  ان اوالا  او ار اا 2 شر   ابح  اف ففا   ل      او ر ن  او ي يخ   لن اك  فح دي ةو
   اج اا   اا ول افف ااج  اا في  لاان أدااو اولشاا ر  او ااا شاا  ل  اا   او اا سعين  اولخ  ااين ل  خ  اا 
 عااااف ان ا اااا ح ازفياااا ف او اااار ن يالاااا   ي باااا  ف  شاااار  ر يااااف كاااافاا . داااا ا  ااااف فا افى نوااااض   ااااف 
اولاااال لفال  اواااااف ال  اااا ا    ااااض اول اااا  ى اوااااف وا أ  ااج يلااااا أ  اولس ااااا ل   فساااال او ساااا ث 
 اوففا اا ل و س ياا  داا ا او بااي   ا ع فداا  اول اا    ي  ل و ااف ازفاف  اار ن اوعاا وو زياا في ر ياافي  اوعاافال 

لان  وا  ل  خ  ا   عاف اوخل اياي ل لان او افن اول باا ل سياث س ا ل عا في فيل فاحيا  حاا كزٌ  
اوعا وو ل افل نوااض  باا  ف  اافف او ار ن خااا  او ااا ال او اا      ا يكا  و   اا ف اواا ي س اا  حااا 
اوك ا  او سا  اولع شاا  اوخافلا ل  اوا ي ااعراال   اض ااخفا ن لعافال او حيا ل  شار   ا و 

 3رل آع فد    ض ا     حي ل اوعفال ا اا   ل اوع وو   ف      اوع في او سي  او
(  س وةاا  اوخاا و جباا   اوخاا و    كليااع ا اسياا    او اافى حياا  لاان باالاة  لا  اا  اوففا اا  )     

   (.5س   كليع لا  ل اوعفال ل شةفل زي في  ر اي  رل  ل بح حا اوكف   فجو )
 ( اعداد سكان قضاء الخالص 5جدول )

 اولكل   اا ث  ر ف 

 147.339 71.881 75.458 جب   اوخ و 

 62.572 31.028 31.544 ا سي  اولا  في  

 93.040 46.258 46.782 ا سي  د ة  

 23.623 11.641 11.983 ا سي  اوع يو 

 27.314 13.639 13.675 او او  \اوخ و  

                                                           
  .96. ل فف    ل .   ( اوشلفي 2
 .227.  1984( لرا لسلف  زيز  في ن ا فاديو او عفي . ك فاحي  او ر ن . ك لع    فاف . ر ي  اآلفا  .   فاف .  3
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خاااا  اوزيااا في او  يعيااا  ل ان اوزيااا في حاااا اا ااافاف او ااار اي    اااف كة اااين اوكةااا  ا  واااض لااان       

(   ا   6 اوع اي  لن خا  ل  شةف   لا    اوففا   لان زيا في  ار اي  رلا  ل باح حاا اوكاف   )
اوةكفي اوفاخ ي  اوية  ل او ا سفعل اعا   اوسف  اوعفاجي  اايفااي   او ا افل نوض از   ا فاف ر يافي 

لاان اوع  اال    اافاف شااكع   ااض اج لاا   لان  اار ن اولااا  ل  او اافى اوسف فياا  ل  ع اياا ا جااف  او باا  
 دا ا لا  فحاع او ار ن  اوعفيف لن اول  اع  لع ل  او     اوخ     ض سف ف او ب   لع   افاف ل

   4او   اين حا اولا  ل او في   لن اولفيا  و عل  بلن اج يلة  او  يفا
 عدد سكان قضاء الخالصيوضح ( 6جدول )

 اولكل   اا ث  ر ف 

 147.339 71.881 75.458 جب   اوخ و 

ل ألا   جبا   اوخا و ( ا ال  12147(  فف  ار ن اوا سيا  ي ا  اواض )1997 حا   و ) 
لفراز   جافى او( ا ال    ز ا ا   اض 18216 سا اوا )   با  ( ح ف جفف  فف  ر ن او2011  و )

( 7( ا اال  رلاا  حااا كااف   )23623) او باا   اار ن ح ااف   ااد  اافف  2017اوا سياا  لالاا  حااا  اا و 
 .  جب   اوخ و يلع  ا فاف  ر ن 

 
 ثالثًا: التوزيع السكاني :

ان ففا ااا  او  زياااع او ااار اا بااالن اوسياااز اولرااا اا ل يلعااا   ااا دفي ك فاحيااا  ولااا  وةااا  لااان اف  ااا    
لراا اا جاا ي ل   جااف أ ةااف اوك فاحياا ن اد ل لاا ا خ  اا ا  ففا اا  او  زيااع اولراا اا و  اار ن ل  يلراان   زيااع 

  -وففا   نوض : ر ن اوسبف حا لا    ا
 التوزيع العددي :  -أ

                                                           
( ا ف فشيف اوكلي ا . اوعاج  اولر اي   ين او فل اولعيفي  ال    زيع اول    ا ل اوفيفي  حا جب   اوخ و  . ف  و  ل ك  يف 4

 (  . ) غيف لاش في 2012و ااا  اي  . . ك لع  في وض . ر ي  او ف ي  و ع   
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ك فاحياا  لسااففي ل   ي  ااف  اا و  زيع اوعااففي لا اافاف  اار ن اوسبااف اول  اكاافين حااا  لا  اا  
( 4.  ي باح لان اوكاف   )5اولرا اا  شف ن  ة  حا  و  اوسياز  حا  جل لعينل  او في   او ا يا

 . 2017و ا   جب   اوخ و او  زيع اوعففي و ر ن سبف   افيف حا 
 

 ( التوزيع العددي لسكان الحضر و الريف للوحدات اإلدارية 8الجدول )
 ( قضاء الخالص) 
  ر ن اوفيف   ب  لفرز اواو ر ن اوسبف حا  

 16468 7156 اوخ و 

 
( ل ي ةااااف لااااافى او  ااااا ين اوعاااااففي  ااااين اوفياااااف   لفراااااز اولفياااااا   8لاااان خاااااا  اوكاااااف   )        

 .2017اوعففي ولا    اوففا   و ا   اول ك في حا لا    اوففا   او  زيع
 ا ااف لاان ااشاا في دااا  نوااض ان داا ا اا اافاف    زيعةاا  حااا داا ا او ساافال ل ي  احاال لااع  كاا ف  

خفل ل او اض او س ي   ر و    احف  فل اوا    اوخفل ل او سي   ااك ل  يا  ل حبااا  ان جاف  
   يعي  و لي ا راةف اوع يو . د ا او سفال لن اا  ال اا  ةاري  اور يفي   اول  فف او

 التوزيع النسبي .  -ب
ي  ف   و  زيع اوا  ا ل  يس   لن او سفي اإلفافي  لن اولكلا   اور اا و ار ن او با   ل  

 جااف   بااح داا ا اوا اا   اولت ياا   اخ احةاا  زل اياا ا  لر اياا ا ادلياا  اولراا ن ل  اوااف ف اوك فاحااا ي ساافف 
ان او  زياع  (1)    فد  ا  ل فاا   ض  ي ا ل او عفافال اولخ  ف    س ي      اادلي    ي ن أ    ة  

 . زيع اوك فاحا ااكل وا و  ر نل ي بح لفى او   ين حا او او ب   اوا  ا و ر ن اوسبف حا 
( ل ان جفى ا سي  اوع يو   ففل لفرز اوا سي   ا ا    افف  ار ن اوسباف 8 ي بح لن كف   )

( ل حااااااا سااااااين كاااااا  ل جاااااافى اوا سياااااا   ا اااااا   2017%( وعاااااا و )30.29سيااااااث    اااااال ا اااااا  ةو )

                                                           
 .176.  1982اسلف اكو اوفين ل ك فاحي  اوعفال ل ك لع    فاف ل ر ي  اآلفا  ل ل  ع  ك لع    فاف ل (  5
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%( اول لع ااااا    ااااافى ) او سااااافي ل اوسكااااافي ل او اااااا   ااااا اف ل او ااااا   راااااف ل او اااااا  س اااااااين ل 69.71)
ي اوع ايااا  ل  اااف  ي  اااف ل جفيااا  ا ااا   ااافاز ل ال ل او ااا ح  ل او اااففي اا واااض ل او ااافف   او  س اااي

و اورفالااا ل او  وعاا  اا وااض ل او  وعاا  اوع اياا  ل او اا   اا ي ا ل خاا ن ااوةي اا  يين ل خشااو زفز ف ل 
او فحا  (   لان   ا  اوا ا  ااسا  ان ا ا   او اار ن اوفياف أ  اض لان اوا ا  اول كا في حاا لفرااز 

 فيع  اولكلعا ل او اا   ا ي ااسيا   او اراي  ل  دا ا يااعرال أعافا   اض أ افاف    جا  اولشا او ب  
 و فى اوا سي  ل     ي  اوزي في اول  لفي و لي ا   ا  و شف   او ك في   اوخفلي  ا خفى.

  2017للسكان الحضر و الريف لعام  )*(( التوزيع النسبي9الجدول )
 2017  و  ا    او ر ن اوسبف او سفي اإلفافي  ل

 %30.29 لفرز ا سي  اوع يو 1

 %69.71 جفى ا سي  اوع يو 2

اول افف : اوكااف   لان  لاا  او  ساث   ا  لاا ف   اض اوكةاا ز اولفرازي وتس اا    ا ا ت   عاافافال 
   2017  و 

 التوزيع المكاني لمشاريع ومجمعات الماء الصافي
 س ا ي لا  ا  اوففا ا    اض لشااف   و لا   او ا حا فاخا  ا سياا  اوع ايو حاا اوكةا  او ف ياا   

( 6كاف   ) 2راو17.5/ ا    و   اا ل ا س  3( و8000و    جا  اا  كيا  ) 2000ااش ت    و  و 
. 
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 خالص( محطة تصفية ال10جدول )
  

ا اااااااااو لس ااااااااا  
 او  في 

  جااااااااااااااااااااااااااا  
 اا  كي  

   \2رو

 اوخزن  

 3و

رلياااااااااااااااااااااااااااا  
او  اااااافيف 

 3و

ل ااااا س  
 او  في  

 2رو

 اااااااااااااااااااااااااافف 
 ااااااااااااااااااار ن 
 اولا    

اول اااااااااااا ح  
او ااااااااااااااااااااااااااا 
  خفلة  

ااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
ااا    ا  

 ج فا

لس اا    ااافي  
 اوع يو 

او ا اااااااااا    رو67 7.156 17.5 6000 2000 8000
   اوفير    

 
لس اا ل  س ياا  ا  اا ة  لياا ا اولس اا  اف عاا  ) لس اا   س ياا  او ااففي ل لس اا   س ياا  اوس ااي ال ل 

(  ل اافف لي دةاا  اا اا ف ل بااس  11لس اا   س ياا  او اا  رف ل لس اا   س ياا  او اا   اا اف( كااف   )
( ل اب ح  اوض لس     في  )او افي (   اع   اض اةاف فك ا    ل افف 3)ال راة  رل  حا خفي   

 لي دة  اةف فك    .
 ( محطات تحلية ناحية العظيم 11جدول )

اسمممممممممم محطمممممممممة 
 التحلية 

طاقممممممممممممممممممممممة 
 انتاجية

 سا\3م

كميممممممممممممممممممممممة   3الخزن م
التصمممممممممريف 

 3م

مسمممممممممماحة 
 التصفية 

 2م

المسممافة التممي 
  2تخدمها كم

نممممممممممممممممممممو  
االنبممممممممموب 

 او قطره

 بالستك   8.5 2500 100 100 200 محطة الصفرة 

 بالستك  3 3000 175 25 200 تحلية الحسيوات

 بالستك  6 2300 150 50 200 تحلية البو بكر

 بالستك   21 2750 150 50 200 تحلية البو عواد 
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 خالصني لمشرو  و محطات مياه ناحية ال( التوزيع المكا3خريطة )

 
 اول فف : خفي   لن  ل  او  سث

ي  وف لشف   ل   اوع يو   ض ر فف كيف ي   يع افافي اولشف    شر  كياف  يا و لاس ا   وا    
وف اورا فف لان افافياين   حاياين   لاس اين ل اين ا  كي  او اا يا كةا  اولشاف   ل ي ارلن خا  اا

 ( .  12ا فافادو حا اوكف   )
 ( الكادر الفني و االداري لمشرو  ماء ناحية العظيم 12جدول )

 اوعفف  اوشة في اوس      ية   اولةا   ل

 1 حاا لير اي  ف   و حاا  1

 1 حاا رةف     ف   و حاا  2

 2   تل  ا فافي 3
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 2 لش   لس    ا فافي 4

 3   تل  ي فال ا ج    ل       5

 3 ل   ف لش  ين لس    ل     6

 30  ل   لس  ل   في   ا  فاتا  7

 6 سفاال   ل  فين خفل   ي فأ   ير    8

ي اا ي لشااف   لاا   اوع اايو   اكاازا  لاان جفياا  او ساافي   او   اا اف  ل  ا يكاا  و    ااع او اار اا اواا ي 
س اا  حااا لفرااز جباا   اوع اايو وااو يعااف داا ا اولشااف   ي  ااا او  اا  اول زايااف   ااض لياا ا اوشااف  للاا  

حا الافاف او با   /     و ع ين اوا   اوس    3و200ي     ا لف نوض  ا   لكلعين    ج  
   ولي ا او  وس  و شف .

 ي ر ن اولشف   لن ا كزا  اا ي :
 

  -المأخذ : -1
( ااااا  و اااس  اولااا   اوخااا و 14( ل اااو نواااض )350ي رااا ن اا  يااا  لا ااا    ج اااف او اساااف لاةااا  )

لا اا      اااض ديرااا  سفيااافي لع  ااا    اااض فرااا تز سفيفيااا  و سي  وااا  ف ن اااكااافاف  داااا  اااف ن 
 لش   سفيفي .

 قاعة السحب :  -2
( لبااخ ل   اا و   ااس  اولياا ا 6 س اا ي داا ا او   اا    ااض لبااخ ل  ااس  اولاا   اوخاا و   ااففد  )

( ل ااو أي ل يعاا ف  700لاان اول اافف اواافتيال  بااخ    ااف أا اا  ين  لاجااين ج ااف او اسااف لاةلاا  )
 يراا ن لاان  3x3( اااا  نوااض لس اا  اوفااا  لر ااف ل  علاا  داا ا اولبااخ ل   في اا  او ااا    28)
(  اا    حاا ح ا  او اايف 24(  ا    بااي حاا ح ا  اوشا    ل  )18      لعاف  )(  ا8-12)

(  اا      اا   15-10.حااا سااين ر ااال   اا   ل  شاا ي  داا ا اولشااف   ج اا   شااف  ااا ال لاان )
اا     او ي ف اورةف  تا د ا او    ل او ش ي ي  ر اال ر حيا  و اف س كا ل او كةياز ل  وران   ا   
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 24ل    اا   واا  اوس كاا  نوااض زياا في  اا   ل او شاا ي  نوااض  او   ااع او اار اا  اشاا   أسياا   كفياافي
      ي لي ا .

 الفالش مكسر أو ) المزج الومضي أو اللحظي ( .  -3
داا ا اوكااز  لاان اولشااف    ال أدلياا  ر ياافي  حع وياا  خ  اا  ل  اا و لاان خاواا   ل ياا  او  ياايو ا  وياا  

    ا اااا   أا  ياااا    ااااض اولاااا   اوخاااا و اواااا ي   اااا      لاااان لس اااا  او ااااس  ل   واااا    باااا ح  اوشاااا
 ا  يري  لع      لح ول في اوش  اول ا  حا اول     اخ ا  لع اولا   اوخا و اول اس    ا ا  

 لر في لسففي .
ي اااروف اوفاااا  لر اااف لااان لباااخ  رةف  تيااا   ل فيااا   ااا يفي اوسكاااو ا ااا ي ا ل  س ااا ي حاااا  

ع اوشا  ل  حياا   فحةا  ا  اف    اض خااا  يشا   نواض سااف لا  اولف سا  و اافن خ ا  اولا   اوخاا و لا
 (6)عاث   ا  ل  عل    ض   زيع اولي ا نوض اس ان او ف ي  اوعاع . 

 

                                                           
 .325( ا ف فشيف اوكلي ا . ل فف    ل .   6



 

 رابعال مبحثال
  الخالص قضاء في الفالحيين تواجه التي الزراعية المشاكل

o .المقدمة 
o : مشكــــــــــالت الزراعــــــــــــــــــــــــــة ومنها 
 االرض)التربة(اواًل  :  –
 ثانيًا : تناقص الرقعة الزراعية –
 ثالثًا : آبعاد المشكلة المائية. –
 رابعًا : مشكلة الفالح. –
 تدني المستوى التكنولوجي. خامسًا : –
 سادسًا :عقبات متعلقة باالدارة . –
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 رابعال مبحثال

 قضاء الخالصفي  الزراعية التي تواجه الفالحيينالمشاكل 

 :المقدمة

ألن الحاجة إلية  قضاء الخالصالساسية لالقتصاد في لقاعدة اإن القطاع الزراعي هو ا       
المختلفة ضمن مساحات زراعية محددة تتعرض إلى ظروف  تزداد لتوفير المنتجات الغذائية

واسعة وتوسع في المدن على  إلراضي بيئية غير مناسبة من نقص في المياه مع تصحر
حساب األراضي الزراعية وغيرها من االسباب التي ينبغي أن تحفز العاملين في هذا القطاع 

بأساليب غير  قضاء الخالصاعي في لهم المسؤولية الكبيرة لمعالجة مشاكل القطاع الزر وتحم
, لكن على الرغم من األهمية الكبيرة  اعتيادية إلحداث نقلة نوعية في مسار هذا القطاع الحيوي

للقطاع الزراعي ودورة في عملية التنمية االقتصادية نرى بأنه لم يحظ باالهتمام والرعاية من 
ولة , إننا نرى إن احتياجات القطاع الزراعي ومعالجة مشكالته التي يعانيها تحتاج إلى وقفة الد

جادة وسريعة تتضافر فيها جهود المعنيين كافة بمختلف المستويات مع ضرورة إشراك القطاع 
الخاص في ذلك وهي مهمة غير قابلة للتأخير مع حجم المعوقات ونوعها في الواقع الزراعي 

 الحالي.

 مشكالت الزراعة

, إال أن هذه المقومات تعاني قضاء الخالص على الرغم من توفر المقومات الزراعية في      
مشكالت متنوعة مما جعلها بمستوى ال يتناسب وحجم اإلنتاج الزراعي ودورة المؤمل في تطور 

, وسوف يجري التركيز في هذا المبحث على بيان هذه المقومات وما تواجهه  االقتصاد العراقي
من معضالت لكي نشخص مشاكل القطاع الزراعي من اجل وضع استراتيجية للنهوض به 
 وهذه االستراتيجية ما هي إال مقترحات مهمة في هذا السبيل على طريق توفير الخطط والدعم

, وفيما يلي نشير إلى أهم ناحية لرئيسي بالنسبة إلى الوالمستلزمات لهذا القطاع الحيوي وا
 : قضاء الخالص المشكالت والصعوبات التي يعانيها القطاع الزراعي في
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 رض )التربة(اوال: اال 

ال شك إن األرض هي القاعدة التي يقوم عليها اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني        
من وخصوبتها وما تحتويه  , وألن اإلنتاج الزراعي وتصاعد وتيرته يرتبط إلى حد بعيد بالتربة

مغذية للنبات , كذلك بتأثره بكيفية استغالل األرض , فضاَل عن عوامل أخرى  مواد عضوية
الزراعية في  منها المناخ ومعدل اإلمطار, وقبل كل شيء البد من اإلشارة إلى حجم االراضي

مليون  48مساحة األرضي الصالحة للزراعة في البالد حوالي  , بعضهم يقدر قضاء الخالص
% 17لزراعة تشكل , وعلى كل حال مع اختالف التقدير فأن نسبة األراضي الصالحة ل1دونم

ر إذ دوهي نسبه جيدة, حتى إنها أعلى من مص أقرب إلى الواقع ي, إذ قد يكونتعلى التقدير اال
 .2% من المساحة الكلية 6إن نسبة األراضي الصالحة للزراعة فيها

 مشكلة التربة: - أ
تختلف في طبيعتها ومكوناتها بين الشمال  قضاء الخالصمن المعروف إن التربة في       

والوسط والجنوب , وهذا االختالف هو في الخصوبة والمالئمة للمحاصيل الزراعية, وبحسب ما 
تعد من الدرجة الرابعة في الخصوبة فهي فقيرة إلى في هذه الناحية يقول الخبراء إن التربة 

, وكذلك تتميز نصر النيتروجين للنبتة بعض المواد العضوية والبكتريا النافعة التي تحتفظ بع
والجفاف مما تسبب في غلق المسامات ومنع جذور النبتة بالتصلب السريع بعد عملية السقي 

 هذا نحتاج إلى المزيد من التغليب والتسوية .من التنفس ل
أن مشكلة التصلب وسد منافذ الهواء تستدعى التعليب الدائم وكل ذلك يتطلب جهدَا وبذل أموال 
مما يجعل المحصول بكلفة مرتفعة غير صالحة للمنافسة والمحاصيل المستوردة , وكذلك هناك 

( لمحلول التربة pHوهي إن األس الهيدروجيني ) قضاء الخالصفي خاصية أخرى للتربة 
( وهذا غير نافع لنمو األحياء والبكتريا النافعة بالمستوى المطلوب , وهذا 7فوق)القاعدي أي ي

                                                           
 .289, ص 2007العبود , عندما كنت وزير , دار الرواد , عمان ,( عبد األمير 1
 
 .124( محمود محمد , الزراعة  في العراق , دار المطبوعات الجديدة ,  بغداد , بدون تاريخ , ص 2
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يتطلب معالجة معينة وهي رش التربة بحامض الكبريتيك المخفف أو خلطة بماء السقي لكي 
( المالئم لنمو النبات, وهذ يتطلب تفعيل دور االرشاد 5.5-5يصبح األس الهيدروجين ما بين )

 . 1لفالحيين والمزارعين حول هذه المسألة الحساسةالزراعي لتنبيه ا
 هيكل األرضي المستغلة : –ب 

إن ما يميز كيفية استغالل األراضي المزروعة فعاَل هي حالة عدم التنوع وتستحوذ محاصيل 
 وكما يتضح:  قضاء الخالصزراعية قليلة على معظم المساحات لألراضي الزراعية في 

 م1997عام  قضاء الخالصفي  هيكل استغالل األراضي الزراعية (2الجدول )
 النسبة إلى مجمل األراضي نوع المحصول

 %76 محاصيل الحبوب – 1

 %6.3 الخضراوات – 2

 %1.5 الفواكه – 3

 %4.6 النخيل -4

 %3.8 المحاصيل الصناعية – 5

من إجمالي األرضي   %76( نلحظ إن محاصيل الحبوب تستولي على 2من الجدول )        
المزروعة ,إن هذه المحاصيل هي منتجات أساسية مهمة )استراتيجية( بالنسبة لغذاء السكان , 
إال ان الشيء الذي يقال هنا بأن هيمنة محاصيل الحبوب على مجمل األراضي الزراعية, 

نتاجها يكون راعية كل هذا بأساليب بدائية مع شحة االسمدة والبذور المحسنة والمكننة الز  وا 
يجعل اإلنتاجية تتسم باالنخفاض وأن أي تغير في ظروف اإلنتاج سوف ينعكس بشكل واضح 
على اإلنتاجية وعلى الدخل الزراعي, وعلى الرغم من هذه المساحة الكبيرة المزروعة بالحبوب 

استيراد كميات كبيرة من   قضاء الخالصضطر المحلي وت فأن االنتاج ال يسد حاجة السوق
إن لحبوب من الخارج, فالعراق يستورد سنويًا من القمح اكثر من مليوني طن, ونلحظ ا

                                                           
 . 291( عبد االمير العبود , مصدر سابق ص 1
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المحاصيل الصناعية مثل القطن والتبغ وعباد الشمس والبنجر وقصب السكر وبعض النباتات 
الطبية وغيرها من المواد المهمة التي تتصل بالصناعات , فأن المساحة المزروعة ال تتجاوز 

فهي نسبة متواضعة بالقياس إلى إجمالي مساحة االراضي  % 3,8ة دونم أي بنسب 481
فعاًل , ويبين الجدول كذلك انخفاض حجم األراضي التي تزرع بالخضراوات والفواكه  وعةر المز 

والنخيل, ال سيما لما لتلك المحاصيل من اهمية بالغة كغذاء للسكان من جهة وذات مردود 
 . 1مادي للفالحين من جهة أخرى

 ثانيًا : تناقص الرقعة الزراعية  

هي تناقص  قضاء الخالصفي ومن المشكالت التي تعانيها االرضي الزراعية            
ن هذا التراجع في الرقعة الزراعية يمكن إرجاعه إلى ثالثة  المساحة الزراعية كما ونوعًا , وا 

 اسباب هي :

 االنسان : بالعمدي من جاناالنتقاص  – 1

ذا كانت  أعمال التجريف        هذا يشمل أعمال التجريف والبناء على االراضي الزراعية , وا 
قد نالت من أجود االراضي الزراعية وأدت إلى فقد مساحة واسعة , بسبب الحروب وحفر 
المواضيع الدفاعية على حساب االرضي الزراعية, فأن أعمال البناء على االراضي الزراعية 

ة وأدت إلى فقد مساحات واسعة من االراضي الزراعية والسيما في بساتين النخيل مازالت مستمر 
, وأن, مما قلص مساحة االرضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية , إن ذلك أذى إلى إتالف 

الهكتارات من االراضي الزراعية ويلحظ تمركز هاتين الظاهرتين في المناطق الحضرية  آالف
ئيسية , وال تقف خطورة هذه الظاهرة عند مساحة االراضي المفقودة, والمدن الر  وحول المراكز

 ضمن في هذه الناحية وانما تتعداها إلى نوعية االراضي, إذ تصنف معظم االراضي المفقودة
االراضي الجيدة أي من الدرجة االولى والثانية من الخصوبة وفقًا للكفاءة أو القدرة الفنية 

 ية .واالقتصادية لألراضي الزراع

                                                           
 . 2001, ( تنظيم الجدول من كتاب المجموعة اإلحصائية السنوية وزارة التخطيط  1
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 الفقد في خصائص االراضي الزراعية : – 2

نتقاص من ص مساحة االراضي الزراعية فهناك اإذا كانت النقطة السابقة تشير إلى تناق       
نوع آخر متمثل في بقاء المساحة نفسها من االرض الزراعية كما هي مع افتقادها لخصائصها 

نطاق االراضي الزراعية أو ينقلها إلى مرتبة أقل كليًا أو جزئيًا , مما يبعد هذه األراضي عن 
 من حيث الجودة والخصوبة , ومن ثم تضعف كفاءتها اإلنتاجية وهذه الظاهرة لها أسبابها :

االعتماد على االساليب التقليدية للري مع تدهور نظم الصرف ,إذ أن طريقة السقي  –أ  
رتفاع مستوى المياه الجوفية إلى قرب سطح المتبعة تقليديًا هي غمر النبات بالماء , كما إن ا

االرض , بل إلى سطحها في كثير من االحيان أيضًا يؤدي إلى تراكم االمالح وبعض 
خصائص التربة وفي النباتات التي تنمو فوقها , ومن ثم في المخلفات الضارة مما يؤثر في 

 إنتاجية االرض.

قضاء ل في كثير من مناطق المحاصيالضغط على االرض بتكثيف زراعة مختلف  –ب 
من دون تعويض كاٍف من السماد , إن الميل إلى التكيف الزراعي يسبب إضعاف  الخالص

االرض الزراعية لعدم قدرة التربة على تجديد عناصرها وال سيما في ظل عدم كفاية اساليب 
 التسميد وعدم مالئمتها .

قد اتسعت بشكل مخيف في السنوات  وهذه الظاهرة الخطيرة في هذه الناحية  التصحر: –ج 
قضاء  االخيرة , لقد أصبح خطر التصحر يهدد مساحات واسعة من االراضي الزراعية في

القاحلة , وفي المناطق  هالقاحلة وشب , إن التصحر يعني تدهور االرض في المناطق الخالص
والنشاطات البشرية ,  الرطبة الذي ينتج عن عوامل مختلفة تشمل التغيرات المناخية هالجافة وشب

لألرض, وتدمير قدرة االرض   إن التصحر ما هو إال عملية هدم أو تدمير للطاقات الحيوية
, إن ظاهرة 1االنتاجية المتمثلة باإلنتاج النباتي والحيواني , ومن ثم تهديد االمن الغذائي للمجتمع

                                                           
 .41, ص 2006(عايدة العلي , التصحر ومشاكل المياه في العراق وبلدان الجزيرة , دار الهادي, بيروت , 1
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لى فقدهذه الناحية التصحر في  ان االرض خصائصها أدت إلى تقلص المساحة الزراعية وا 
الحيوية , كما إن هذه الظاهرة أصبحت تهدد مساحات أخرى غير متصحرة حاليًا والجدول 

 االتي يبين ذلك:

 1م  2002عام  قضاء الخالص( المساحة المتصحره والمهددة بالتصحر في 3الجدول )

 

 المساحة المهددة المساحة المتصحرة 2المساحة الزراعية الف كم

 النسبة% 2الف كم النسبة % 2الف كم  435

167 38,4 138 54,7 

 

تقع ضمن منطقة المناخ الجاف وشبة الجاف , إن  قضاء الخالصمن مساحة  % 20إن 
( درجة مع ارتفاع نسبة التبخر وال سيما في 52ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلى حدود )

( ملم وكذلك ارتفاع عدد االيام المشمسة لتصل في (300 – 200السهل الرسوبي لتصل إلى 
يوميًا سنويًا مع هبوط نسبة تساقط االمطار , إذ تقل في اغلب  260معدلها السنوي إلى 
يوميًا وفي  40ملم وال يتجاوز معدل االيام الممطرة في الجنوب عن 150مناطق العراق عن 

 جدًا في الدورة البايولوجية للتربة ونمويوميًا مع قلة الرطوبة التي تعد مهمة  70الشمال عن 
ن الرياح الساندة في  هي رياح شمالية غريبة جافة تقشر الغبار هذه الناحية االعشاب , وا 

,  قضاء الخالص, , ومع صيف حار جاف وطويل لها أثر في حدوث التصحر في 2المحلي
ن ظاهرة التصحر لها اسبابها ويمكن إجمالها باالتي :   وا 

                                                           
,  2005, مطابع صندوق النقد العربي , أبو ظبي , 2004( صندوق النقد العربي , التقرير االقتصادي العربي الموحد  1

 .267ص
                                                                                                    ( دائرة االنواء الجوية. 2

www . aleelem .com . index.   
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بسبب قلة االمطار , من ثم حصول  قضاء الخالصف الذي أصاب أراضي الجفا –أ 
 العواصف الترابية مخلفة الجفاف والتصحر .

جريمة تجفيف االهوار , لقد كانت عملية التجفيف التي نفذها النظام السابق كارثة بيئية  –ب 
حركة االليات  –الناحيةواجتماعية ومناخية , إذ تركت هذه الجريمة تأثيرًا سيئًا على مناخ 
, إن القصف متماسكة العسكرية على اراضي العراق , إذ جعلت التربة متحركة بعد إن كانت

 الجوي في مختلف أنحاء العراق أدى إلى تخريب الطبقة السطحية للتربة مما أدى إلى التصحر.

االمطار قلة الغطاء النباتي مما جعل العواصف الترابية في تزايد والسبب يرجع إلى قلة  –د 
 أيضًا مما يؤدي إلى قلة النبات الطبيعي .

الرعي الجائر لرعاة االغنام , فبعض المناطق يجب إن تصل فيها النباتات إلى درجة  -هـ 
معينة من النمو , أي تصل إلى ارتفاع معين حتى تكون مناسبة للرعي لكن الرعاة مع قلة 

نما يريد إن يغذي وعيهم وقلة النبات الطبيعي ال يجعل الراعي ينتظر  حتى يرتفع النبات , وا 
 حيواناته من هذا الزرع مهما كانت درجة نموه .

قلة التشجير والقطع المستمر لألشجار يجعل هبوب العواصف الترابية في تزايد, أن زحف  –و 
الصحراء وتوسعها على حساب االراضي الزراعية وعدم كفاية برامج مكافحة التصحر ينتج عنه 

والداخلة في اإلنتاج الزراعي , ونرى ذلك  مر في مساحة االراضي الصالحة للزراعةتناقص مست
 .هذه الناحية بوضوح في مناطق

 مشكلة ملوحة التربة : – 3

ثم انخفاض ادت إلى تدهور القطاع الزراعي إن مشكلة الملوحة من المشاكل الكبيرة التي      
قد أهملت في هذه الناحية (% من االراضي 30 – 20االنتاجية فيه ونشير التقارير إلى إن )

, إن هناك , واشار تقرير لمنظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة 1بسبب تراكم االمالح
, فقد هجرت رقعة تبلغ نحو هذت الناحيةمناطق بعض  مساحات واسعة غير مزروعة في 

                                                           
 301( عبد االمير العبود , مصدر سابق , ص 1
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تقدر المساحة المتأثرة بالغرق والملوحة معًا و بسبب ارتفاع ملوحة التربة,  1هكتار 300000
, إن ارتفاع نسبة التملح في التربة ال تؤدي فقط إلى فقد المزيد من  2الف هكتار  650بحوالي 

نما تؤثر على إنتاجية االرض الزراعية. ولهذه الظاهرة أسباب هي  االراضي الزراعية فحسب , وا 
: 

حاجة النبات الفعلية للماء, وبطرق الصرف, إذ أن طريقة السقي الخاطئة وجهل المزارع ب –أ 
غمر الزرع بالماء يؤدي إلى ارتفاع منسوب الماء في االراضي إلى مستوى سطح التربة مخلفًا 

 طبقة ملحية على السطح نتيجة التبخر .

, إذ إنها تمتاز بضالة االنحدار لمستوى في هذه المنطقة  الطبيعة الجغرافية لألرضي –ب 
 فيجمع الماء تاركًا وراءه طبقة ملحية بعد تبخرة.االرض 

باالرتفاع الشديد في درجات الحرارة ال سيما في  الظروف الجغرافية لألراضي والمتمثلة  –ج 
 مالح.لصيف والرياح الحارة المحملة باألفصل ا

 كافية إلخراج المياه المالحة من االراضي الزراعية. ال توجد مبازل –د 

قضاء لظاهرة تملح االراضي الزراعية نتائج ضارة على القطاع الزراعي في  ومن المعلوم إن
 منها الخالص

   تغير الصفات الطبيعية للتربة , إذ تصبح غير مهيأة للزراعة واالنبات عليها بسبب
 3زيادة تركيز الملوحة إذ ال ينمو فيها النبات.

 
 ثالثًا : أبعاد المشكلة المائية 

                                                           
 . 1997( تقرير الفاو,  1

www.fao.org.com. 
ية لجمهورية العراق , المنظمة العربية للتنمية الزراعية , الخرطوم , كانون , السياسة الزراع 11(السياسات الزراعية , ج  2

 . 19ص – 18, ص  2007االول , 
 . 54(عايدة العلي , مصدر سابق , ص3
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يمكن النظر إليها إنها ذات أبعاد متعددة منها ثالثة هي : هذه الناحية إن مشكلة المياه في    
البعد االقليمي بسبب إن مصادر المياه السطحية كلها تقع خارج حدوده الدولية , إما البعد 

سليم لذلك الثاني فهو البعد الداخلي ويشير إلى سوء إدارة المواد المائية محليًا وعدم التخطيط  ال
لى االن لم تفكر جديًا بأسلوب إدارة الموارد المائية والتخطيط السليم لذلك, إما  بل لعقود طويلة وا 

المناخية التي شملت الكرة االرضية, إذ تراجع  البعد الثالث فهو البعد المناخي ويعني التغيرات
هذه مسألة المياه في  معدالت سقوط االمطار وازدياد ظاهرة الجفاف تركت  أثرًا سلبيًا على

, أن البعد االول يشير إلى أن الموارد المائية السطحية تأتي من مصادر خارجية )تركيا الناحية
المائية , إذ مع تطور  الخالصمصدر تلعب دورًا مؤثرا بموارد , سوريا, وايران(, لذا إن دول ال

إن هذه الدول هي ايضًا في تزايد االمكانات الفنية في حفر االنهر والسدود وبنائها كما ال يخفي 
مستمر في احتياجاتها على مر الزمن , لذا يجب إن تأخذ هذه التغطية في الحسبان لدى اداري 

, أن التوسع في 1ا ما أهمل بطبيعة الحالالبلد في أي محاولة لبناء التوقع الممكن اتخاذه , وهذ
النشاط الزراعي يتطلب عوامل عديدة يأتي في مقدمتها التدفق المائي المستمر لألراضي 
الزراعية , لكن الشيء الملفت للنظر هنا هو تراجع الخزين المائي لنهر دجلة والفرات ففي عام 

مليار متر   57,1إلى  2009مليار متر مكعب, أنخفض عام  74,2كان الخزين  2008
 2010.2مليار متر مكعب عام  51ب, واستمر االنخفاض إلى مكع

 منها :  خالصانخفاض المخزون المائي في ال هناك اسباب أدت إلى
من عقد أي اتفاقية بصدد محاصصة المياه مع الدول المتشاطئة  عدم تمكن هذت الناحية  -أ 

 . 3على الرغم من مرور مدة طويلة جداً 
 جديدة للمياه .صعوبة الحصول على مصادر  –ب 

                                                           
 .109, ص1999( عبد المالك خلف التميمي , المياه العربية التحدي واالستجابة , مركز دراسات الوحدة العربية,  بيروت ,  1
 .101, بغداد , ص 2011التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , المجموعة االحصائية السنوية , ( وزارة 2
 .139( عبد المالك خلف التميمي , مصدر سابق , ص 3
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والمنطقة بمعدالت نمو مرتفعة, وهذا أدى الى زيادة الطلب على المياه  تزايد أعداد السكان –ج 
 .1مع محدودية العرض منه

 رابعًا : مشكلة الفالح
يقصد بذلك المشكلة المرتبطة بالجوانب ذات الصلة بممارسات العاملين في القطاع        

مكانياتهم المادية والمعرفية التي يجري الزراعي , كأشخاص من حيث  قدراتهم االدائية وا 
توظيفيها  في هذا المجال , إن هذا يعني المعوقات المرتبطة بالجوانب البشرية أي خصائص 
القوة العمالة الزراعية, إذ تبرز مشكلة الفائض من هذه القوة مما يولد البطالة المقنعة في القطاع 

الحوافز المغرية مما  سلبيًا على االنتاجية , كما إن الزراعة ال تقدم الزراعي , وهذا يترك أثراً 
 يجعل االقبال على العمل الزراعي ضعيفًا مقارنة إلى العمل في القطاع الصناعي.

لقد أتسمت حالة الفالحين االجتماعية والقتصادية في بالتردي وشيوع حالة الفقر والحرمان       
لرغم من الخطوات التي اتخذت لتحسين حالة الفالحين بدءًا والجهل منذ عدة سنين على ا

تطبيق نظام متكامل  بقوانين االصالح الزراعي, إال أن تطبيق تلك اإلجراءات لم يصاحبها
يعالج الجوانب االجتماعية والمعيشية والتعليمية للفالحين حتى يمكن إن يسهم الفالح بجدية في 

 , إن الفالح2خدام الوسائل الحديثة في االنتاج الزراعيتطوير االنتاج الزراعي من خالل است
ظل بمعزل عن تلك المقومات المهمة للنهوض بالريف العراقي , ومن ثم حصول التطوير في 

 . إن هذا الوضع أدى إلى: العمل الزراعي وتأمين الغذاء ألبناء شعبة
والدخل والمستوى المعيشي في جهل المزارعين وعدم تعليمهم فأدى إلى انخفاض االنتاجية  – 1

 ميدان العمل الزراعي . الريف بشكل عام مما احبط االخرين للتفكير في دخول
 نتيجة لما تقدم حصلت ظاهرة النزوح والهجرة هربًا من الظروف المعيشية القاسية.  - 2

                                                           
( بثينة حسيب سلمان , االمن المائي وتأثره في التنمية الزراعية في العراق , رسالة ماجستير غير  منشورة , الجامعة  1

 .5, ص2006المستنصرية, 
 . 75ص – 74, ص2009(  جواد سعد عارف , االقتصاد الزراعي , دار الراية , عمان , 2



 الزراعي يف قضاء اخلالص ريالتغ

 

30 

 أدى هذا الوضع إلى تخلف اليد العاملة في الزراعة وظلت تعاني نقصًا في المعرفة  - 3
ألساليب االنتاج العملية ووسائله الحديثة وكيفية استخدامها, ومع غياب االرشاد الزراعي الفعال 

 أدى ذلك إلى انتشار االمية واتباع الطرق التقليدية مما اثر سلبًا في مستوى االنتاجية .
لتقني أن التراكم في القطاع الزراعة لم يحقق نتائج مرضية إذا لم يسهم في رفع المستوى ا – 4

ومستوى المهارة لدى العاملين في الزراعة, بسبب نقص التمويل من جهة , ووضعية العمل 
الزراعي  غير المشجعة من جهة اخرى, لذا إن نقص اليد العاملة المدربة هو من مشاكل 

 .قضاء الخالص القطاع الزراعي في 
ي غير كفء في التعامل فضاًل عن نقص العمالة الزراعية المدربة فأن العمالة الموجودة ه 

واالساليب االنتاجية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال العمل الزراعي , فأن هناك ايضا 
ضعفًا في البرامج التدريبية فهي منقوصة في مجملها , فهي ال توفر في أغلب االحيان التكوين 

 المتطورة والحديثة .االنتاج  الالزم إليجاد أطر متكونة بحيث تعرف كيف تتعامل ووسائل
  خامسًا : تدني المستوى التكنولوجي

, لهذا إن االنتاجية في القطاع الزراعي مازال الزراعة العراقية تتسم باستخدام االساليب التقليدية 
منخفضة العتمادها على تكنولوجيا بدائية ويتبع ذلك ارتفاع في تكاليف االنتاج , ومن ثم عدم 

على ميزة تنافسية, وهذه المعوقات التي تقف أمام تطوير القطاع  حصول المنتجات الزراعية
, إن استخدام اآلالت والمعدات الحديثة في الزراعة مازال هامشيًا قضاء الخالص الزراعي في

اد الجرارات والحاصدات في ومنخفضًا مقارنه بالبلدان المتقدمة, وفيما يلي جدول يبين أعد
 1.لخالصا
 

 2(2010 – 2005للمدة ) قضاء الخالص( تطور إعداد الجرارات والحاصدات في 4جدول )

                                                           
,   2007( محمود االشرم , التنمية الزراعية المستدامة : العوامل الفاعلة , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت ,  1

 .129ص
 حصاء الزراعي , تقارير النشاط الزراعي لسنوات مختلفة.( وزارة الزراعة , دائرة التخطيط والمتابعة , قسم اال 2
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 إعداد    السنة  
 الجرارات

 إعداد 
 الحاصدات 

 المساحة المزروعة
 بالحبوب )الف دونم(

 معدل   
 استخدام 

 الحاصدات

 معدل  
    استخدام  
مساحة ال

 المزروعة

2005 64427 6205 11869 18402 1912,8 

2006 64600 6205 11406 17606 1831,2 

2007 56172 3646 11878 21105 3257,8 

2008 57918 2373 12088 209 5094 

2009 57918 2373 8649 14903 3642,8 

2010 68771 4966 10380 151 2090,2 

 
 سادسًا: عقبات متعلقة باإلدارة

تتوافر فيها إمكانيات مادية وبشرية وفنية )فنيين , ومهندسين  الخالصال خالف إن زراعة    
زراعيين ( معتبرة , ولكنها ليست مستغلة كما ينبغي أن يكون وليست مسخرة بشكل فاعل بحيث 
تخدم العملية االنتاجية أو التنمية الزراعية المستمرة, إن ارتباط عوامل االنتاج وعناصره فيما 

االنتاجية بصورة صحيحة ما لم يكن هناك تنظيم دقيق يتولى المزيج بينها ال يتم في العملية 
االمثل منها االرض , والعمل ورأس المال, للوصول إلى اكبر  ناتج ممكن وبأقل تكاليف , إن 
عنصر االدارة يتولى إيجاد العالقات التنظيمية واالنتاجية المثلى التي تحقق الوصول إلى 

  1حية ممكنه.الهدف المطلوب وتحقيق أعلى رب

                                                           
 .  69, ص  1984(مجذاب بدر العناد , المدخل إلى االدارة المزرعية , مطبعة جامعة البصرة , 1
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يجعل من الصعب تحقيق االهداف إعاله  قضاء الخالصإن تخلف االدارة المزرعيه في 
والوصول إلى االنتاجية بالمستوى المالئم لتحقيق االكتفاء الذاتي بأي مستوى من المستويات , 

نها إن ما يميز االدارة المزرعية بأنها متخلفة في توجيه طاقاتها نحو تعبئة  الموارد الزرا عية , وا 
غير قادرة على االسهام في تقديم اقتراحات عملية لتحسين االنتاج الزراعي ,ألنها تفتقد إلى 

التجارب الناجحة للعمل الخبرة الميدانية وتنقصها التجربة , كما تنقصها مسألة االطالع على 
كالت االدارية ال الزراعي في العالم والتعاون معها لخدمة الواقع الزراعي في العالم , إن المش

نما تتلخص باألمور االتية  :تتعلق فقط بما ورد في أعاله, وا 
 . خالصقلة الهندسة الزراعية في المنتشرة في منطقة ال – 1
 قلة العاملين في االرشاد الزراعي الحقلي .  - 2
 قلة التخصصات المالية من الحكومة المحلية لدعم القطاع الزراعي. – 3
وانين الحالية وال سيما قوانين االراضي ) قانون الملكية, وقانون التأجير , عدم توافق الق – 4

 وعدم تفعيل قانون حماية االنتاج الزراعي( مع متطلبات النهوض بالواقع الزراعي .
تعاني معظم القرى من عدم وصول الخدمات إذ الواقع اليوم يشير إلى إن المجالس البلدية  – 5

توجه الخدمات إلى قرى دون اخرى, مما أذى ببعض الفالحين ومنظمات المجتمع المدني 
والمزارعين إلى ترك قراهم والهجرة إلى المدن بحثًا  عن عمل يوفر لهم لقمة العيش , وهذا 

 . 1بطبيعة الحال يترك اثرًا سلبيًا في الزراعة
 
 

 
 

                                                           
 . 88( جواد سعد عارف , مصدر سابق , ص 1



 

 خامسال مبحثال
 .الخالصموقع  المناخية التغيرات

o المناخ عناصر تغير:  اوال. 
o التربة تغيرات:  ثانيا. 
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 الخامس مبحثال

 : التغيرات المناخية  خامسالمبحث ال

 اوال : تغير عناصر المناخ:

يعددالمناخددحدلأهددالأندد لابيخددحللمنعيةددإلمنهعيعيددإسل الخوددخ لعاوميددإلمن دديمطلمن يي ي يحةيددإلن اخه ددإسل
منايضدديةيإلمنخدددلخهدداالضدداالماهددحولمنعددح لن عيةددإلمناه يددإلياددحل يوددحليندديلي دداليومتلمنختيددوملل

االأخظاإلعييني يإلن بحةخحللمنهيإلياالأند لأيحيديحللة د لمناخدحدلاوميدإلمنخ دحختليم  دخ ال
 دلةخحصدو لادحلعديالمليدحني سليبدانحلمنعهدالةدالمليدعحةلمنبحاخدإليومتلاندحسلينودامل دحالاوميدإل

يوةسل اليخعبتلعايو لة ىلخعحيالمنظيمنولمنهعيعيدإليمنعردويإليخردا لمنخعحيالمناخح دلنهلأنايإلبع
ل(1)ختيومللمناخحد:

لاو حللمنهوموةلل-1ل

لمنوهيعإلمنخيعيإل-ل۲

لمااهحولل-ل3

ييخصالمناخحدلعرب لةح لمخدهليدحوحلهدحولصديبحليعدحوالردخحتليأاهدحو لي ي دإل ل ددلييدهلي خديةل
ل(.2)ل ومةإلايايإمنعومقلة ىلمنعبتل دلراحنهلخبيالبثيوةلياملل

ل"Temperatureاو حللمنهوموةل"ل-1ل

خعددالمنهددوموةلأندد لمنعخحصددولمناخح يددإل وخعددحهلخ ددحلمنعخحصددولعوددحلموخعحهددحليثي ددحلعصدديوةلاعحرددوةلأيل
غيدددولاعحردددوةلبادددحلأخودددحلخدددخهب لعخي يدددأللمنايدددح لة دددىليدددهتلملويسليخدددوخعهلبح دددإلمنختيدددومللمنخددددل

ةلمناخخ ددإل ودددلخددخهب ل دددلم ددخ اليخعددحياليددي لخهدداال دددلةخحصددولمناخددحدلمل ددورلع ددي لمنهددومول
لمنضتهلمن يحليخظح لم خ اليوةإلمنويححليمخ حنوح.

                                                           
خ  لةعيالةيامالأنراوحسلمثولةخحصولمناخحدل دل ومةإلععيلمناهحصي لمنه  يإل دلاهح ظخدليميهليمني ياحخيإسلل-1

ل.ل۱۲سلطل۲۰۱۰أهويهإلابخيوم ل)غيولاخريوة(سليي لمن توم يإسلب يإلمنخوعيإلمن حاعإلمنايخخصويإسل
ل.69سلطل۱۹۷۹بخحخإلاهاالثحعلليآ وياسلمن ييني يحلمنوخاييإسلمنايص سلل-2
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أالهح إلمناهحصدي لمن ومةيدإلنداو حللمنهدوموةلخ خ دالعدح خ الأخيمةودحلياومهد لخايندحسل الأال
نب لاهصي ل ومةدلاو إلهوموةلاخيحليعاألةخانحل دلمنخايلياو إلهدوموةلةظاددليخييدالةخدانحل

منخايسلباحلأالنب لاهصي لاو إلهوموةلاث دلخ أللاحلعيالمنهالملاخىليمنهالملة ىلينددلانحل
لاخحيعإلن خاي.

مالندداملمنخهددواليددىاحل نددىلهددايالأضددومولع يتددإل دددلماخخددح لمن ومةدددسل الييددعةلندداملم وخبددح ل
 دددددلاو ددددحللمنهددددوموةل صددددحعإلاهحصددددي لمنهعدددديةلعحن بهددددإلي بددددحالمن ضددددوميمللياعينوددددحليخ ميددددال

ييدددالي  دددالععددديلمنا موةددديال ددددلاخه دددإلمناوميدددإل ندددىل خعدددح ل(1)يهلمن ندددوحليمنثادددوحلن بيمبدددهمنخيدددح
لأي يةلمن ومةإلمناتهحةلاث لنهاحيإلمنخعحللاالمنخهوال دلمخ بحيليموخبح لاو حللمنهوموة.ل

 الرطوبة النسبية: -٢

خعدالادالمنعخحصددولمناخح يدإلمناواددإلنادحلنوددحلادالة يددإل ددلةا يددحللمنخع دوليمنخددختسلي يدياحل دددل
أرددوولمن بددحاسل الأالمخ بحضددوحليددىاحلمنددىلم ددخ  لمنخدديم المناددحةدلن خعحخددحللعدديالاددحلخب ددا لةددال
هويددقلمنخددختليعدديالاددحلخاخصددهلةددالهويددقلمن ددايوسل ددحالنددامليددىاحلمنددىلاعددي لمنخعددحللأيليدد يهل

اخبخهددإلهددايثحلباددحليددىاحلمخ بددحيلمنوهيعددإلمنددىلخبدديياليهددأللا يةددإل دددلمنثاددحولخرددي لما نددحولمن
سلأ لأخهليابالخ  ددلندا لمنظدحنوةلعحيدخ ام ل(2)اخظونحليخ   لااليياخوحلمنخ حويإلةخالمنخيييقل

لأاحلمل يمتلمنعحنيإلاالمنوهيعإ.ل(.3)ايح لمنوحلعصيوةلبح يإلأيل ومةإلاصامللن ويححل

منددىلخ ددالمناهحصددي لمن ومةيددإسلأيلخعادد لة ددىلخددا يولخاينددحلي يددولاثددح لة ددىل دديابالأالخددىاحل
انحل بحالمنهخهإليأهيحخحلخىاحل نىلارحب لاوضيإلنععيلمنخعحخحللي يياحلمنعخدةليمنهاحهدإل

.ليخبدديالمنوهيعددإل دددلاخه ددإلمناوميددإل دددل صدد لمنصدديالرددووله يددومالاخ بضددإلناههددحلل(4)
لاخه إلمناوميإلمن حنط.

                                                           
ل.۱۸سلطل۱۹۸۸ةحهالاهاالمعومني لسلمر حولمنبحبوإلأيحييحلل ومةخوحليوةحيخوحليأخخح وحسلمايبخاويإسلل-1
ل.4سلط1986أهاال حويقلةعالمنعح سلأيحييحللعيحخيالمنبحبوإسلمايبخاويإسلل-2
ل.۱۸اصاوليحعقسلطةحهالاهاال عومني سلل-3
ل.144ل-۱۳۷سلطل۱۹۹۰ حض لمنهيخدسلاواحلمنصهحاسلأيحييحللة  لمناخحدلمنخهعي دسلعتاماسلل-4
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الخظددح لخيددحيهلملاهددحول دددلاهح ظددإليميددهل لي خ ددالةددالمناخه ددإلمنييددهىلأاإلمطااار:  -٣
يمن خيعيإلينيل ليببدلعب لملهديم لن يدخثاحولمن ومةددلهيداليعداأليد يهوحلةايادحل ددلخردويال
ملي لييخخودددل دددلخوحيددإلرددوولاددحيتسلخخايدد لاخه ددإلمناوميددإلعيدد يهلملاهددحول يوددحلعصدديوةلرددعإل

 ددد لادددالخاثيوندددحلمنبع ددددليليخعددديالعردددب ليمضدددتلمنخعدددحيال ددددلغ يدددوةل ددد  لاددداالاخعحةددداةلاادددحلي 
مناعدددا للمنردددوويإلنبايدددإلملاهدددحولمنيدددحيهإل ددددلاخه دددإلمناوميدددإلهيددداليعددداألخيددد ي لمااهدددحول
عح وخبح ل دلردوولخردويالملي لثد لخا دالعح وخبدح لمنخداوي دل ددلردووحلخردويالمنثدحخدليبدحخيال

سلل5۷.۷4سلل۲۹.۰۲س۳۲۰۱ الع تدددلل)لملي لمندددىلمالخصددد لاويخودددحل ددددلردددوولبدددحخيالمنثدددحخد
ا دد لة ددىلمنخدديمندلن اههددحللمناخح يددإل دددلاخه ددإلمناوميددإسلثدد لخعدداألععددالانددحلعددحنخوم ألل(لل۳4.۸

سل۱۰۷۱سل4.۳۳منخددددددداوي دل ددددددددلردددددددووحلخييدددددددحاليادددددددحيتلهيدددددددالخيددددددد  ل ددددددددلردددددددوولأيدددددددحول)
يمناخاث ددإلا دد لة ددىلمنخدديمندسلثدد ليخعددا ليدد يهلملاهددحول دددلملرددوولمنخدددلخ يوددحل(ل۰.۳۷س۲۰۰۸

لعارووله يوماليآةلييعاألمنخيحيهل دلروولأي ي لعرب ل لييخهقلمنابو.

ة ىلمنوغ لاالخوب لملاهحولمنيدحيهإل د  لمناييد لمنردخيحلأ لمخودحلادأللاندحلخعدالغيدولبح يدإل
نيددالمهخيح ددحللمنخعددحللمناحةيددإلهيددالمالا ددامولاددحليهخح ددهلمناهصددي لمنرددخيحلاددالمناددحتلنخاددي ل

ا دددد ل دددددلهدددديال لي يددددالا اددددي لملاهددددحولمنيددددحيهإل دددد  لندددداملمناييدددد ل(ل۲۰4يخضدددد هلندددديل)
ا دددددددد ل دددددددددلمناههددددددددحللمن ييددددددددإلناخه ددددددددإل(ل۳۹س116سل)(۱۰۲٫۱۰سل)(۱۱۸٫۲۰سل)(۱۲۷٫۰۳)

(ل۱۳۹٫61).(۲5٫۸۰سل)(۱۲۸٫۷4سل)(۱۲۹٫۲۸مناوميددإسلية يددهليع ددىلمنخعددحلل دددلهح ددإل نددىل)
 يهلبايدإلملاهدحولمنيدحيهإلمالا  لة ىلمنخيمندسلناملخحنيحلةالمنايي لمنصيبدلمناحلخخ بيل

ا  ل دلاههدحللاخه دإلمناوميدإل ددلهديالبدحال(لل۲٫۹۱سل)(۲۳٫۲۰سل)(۹٫4۲(سل)696ع تلل)
ا د لية يدهل دحالمنخعدحلليع دىل ددلهح دإلمندىل(ل۱۱۸۱اعا لمهخيح حللمنخعحخحلل دلناملمناييد ل)

إلا  لن اههدحللمن ييدإل ددلاخه د(ل۱۱۷۷٫۹سل)(ل۷۰س۱۱5۷سل)ل(ل۰۸س۱۱۷۱سل)(۱۱۷ل4س4)
لمناوميإلة ىلمنخيمند.ل

يةخالا حوخإلبايإلملاهحولمنيحيهإسل دلاخه دإلمناوميدإلادأللاخه عدحللمناهحصدي لمن ومةيدإلادال
منايح لخ انحل لخببدلن يدح لمن ومةدإلمنايايدإ.لادأللبد لندامليع دىلنثاهدحولأثدوملمي حعيدحل ددلاخه دإل
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ناهصددي لمن ومةدددلي حصددإلمناوميددإليخاثدد لعايددحةاةلمنبدد حل دددلةدداالمنويددحللمنخدددلي ددااوحلمنددىلم
منرددخيحليانددحلعحنخ  يدد لاددالةدداالخ ددحلمنويددحلسلينخددححلآثددحوليدد عيإلنوددا لمااهددحولخخاثدد لعخددا يول
ايمةيددالهومثددإلملويليخويةخوددحليخددا يولةا يددحللمنعددامولن اهحصددي لمنرددخييإل حصددإل امليدد هلل

يددحلسلييددال دددلرددوولأي ددي ليخرددويالملي ليمنثددحخدسلعيددعةلمالنددا لملرددوولخرددوالاثدد لنددا لمنعا 
ي ددالأخوددحلخدددىثول دددلأخخددح لمناهحصدددي لمنصدديبيإلمنخدددليدددخ لخضدد وحليهصددحانحل ددددلنددا لملردددوول
بانحسلأاحلماملأي هللملاهدحول د  ليد دلمناهحصدي لمن ومةيدإلي حصدإلمن ادتليمنردعيول  خودحل
اليددد يهل خعاددد لة دددىلخبخدددللمنعدددايولام ددد لمنخوعدددإلادددال ددد  ل يدددحاةلمنوهيعدددإلن خويدددإلمناوييدددإ.ليم 

ع  حلليييإل دلروولآامول اخوحلخعا لة ىلملضومولعحناهحصدي لمنصديبيإلمنخددلخعداألملاهحوليل
 ومةخوددحليأخعحخوددحل دددلندداملمنرددوولاثدد لمنويدددليمنعصدد ليمنهاددحه سل ضدد لةدداليدد يهوحل دددلرددوول

لخييحاليعاميإلروولأيحوليعا لة ىل صحعإلاهصي لمن اتلعععيلملاوميليمنهرومل.

 ثانيا : تغيرات التربة

منخوعددددإلعحنعايددددالاددددالمنعيمادددد لاخوددددحلمنعيمادددد لمنام  يددددإلمناخاث ددددإلععا يددددحللمنخعويددددإليمنددددخا تلخخدددداثول
يمنختيددومللمنبيايحةيددإلمنهحصدد إلاددالاعددحاالمنخوعددإلمنا خ بددإليمنخدددلخخرددالعبعدد لمنخدداثيولمنبيايدددحةدل
ناه ي لمنخوعإلاالةخحصوليأييخحللامللخاثيوملليالخبديالهحاضديإلأيليحةايدإلخعخادالة دىلخدي ل

نعخحصوسلأاحل ياحليخع دقلعحنعيماد لمن حو يدإل اخودحلخ خصدولة دىلةيماد لمناخدحدلادالأاهدحولخ حلم
يويددححليث ددي ليمنخدددلخددىثولايبحخيبيددإلي ي يحةيددإل دددلخددي لمنخوعددإسل حنويددححلاددث لخيددعةلمنخعويددإلعبعدد ل
ها لايحةقلمنخوعإلعردب لاديمالةحن دإلعحنتعدحولأيلخبديالعردب لاديمال مهبدإل حصدإل املبدحالنخدححل

ليلمخهامولرايالعحنيهت.اي لأ

أاددحلخدداثيولمااهددحول يدداخدلاددال عدد لييددألليهددومللمناهددوليعاددحلخيددايهلاددالخههددي لمنعخددحتلمنخوعيددإل
يخرخيللابيخحخوحليةخالي يهلملاهحولعبايحللبعيوةل  الاندحليدىاحلمندىلخبدييال دامي ليأخودحول

ليلغويا.اىيخإلأيلامةايإلخىاحلمنىل والابيخحللمنخوعإلييمتلأبحخللاالوا لأيلهيالأ

 اددحلعحنخيددعإلنعا يددإلمنددخا تل اخوددحلخخرددالعبعدد لخدديمخول حصددإلعحنعخحصددوليملييخددحلليمنخدددلخخويددةل
ام دد ل يدد لمنخوعددإلاددال دد  لمنخاعدداةلعايددخيرلمناددحتلملوضدددليمندداحليددىاحلمنددىلخددومب لملادد حل
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ملعرب ليروةلااي ةليالخبيالعحن يالملعدييل املبحخدللمنخوعدإلرديوو(لأيلخبديالن  دإلأيلوهعدإل ا
بحخددللمنخوعددإليددع إ.ليخختيددولععدديل دديمطلمنخوعددإلاخعددح ليددع لاوخعهددإلعخيددعإلمنعخحصددولمنخدددل
خختارلة يوحلمنخعحخحلليخاث لمنخوعإلظحنوةلهعيعيإلخىثولة ىلخعحيالميخعاح للملويلمن ومةيدإل

ل.(1)لاختيددومادالابددحال  ددولينبدالاددالأندد لاددحلياي ندحلةددالع يددإلمنظدديمنولمل دورلبيخوددحلةخصددومل
منخوعيددإل دددلاخه ددإلمناوميددإلاددالادديمالويدديعيإلهايثددإلمنخبددييالخ  خوددحلمنايددح ليخويددعلل دددليخبيخددلل

أاددحبالا خ بددإلييددحةالل دددلانددحلميضددحلمنبعحنيددحللمن ييني يددإلبعا يددإلمنخهددلليمنخعويددإليغيونددحل
يخعددالخوعددإلاهح ظددإلايددحنىلويدديعيإلييددالخبيخددللعبعدد لخويددعحلل خددحللمنصدد يول.ل(2)اددالمنعيمادد ل

 خوددحلايددح لخوددولا  ددإل ضددح إلمنددىلمنخويددعحل.لنخدددلها خوددحلمنويددححلاددالمناخددحهقلمناخ ينددإلمنخدددلها
خاددددحل(3)منا ددددحيوة .ليخويددددإلمنيددددو لمنويدددديعدلندددد لخبددددالهصددددي إلةادددد لخوددددوحلا  ددددإليمنبددددوملل  ددددهليم 

ل.(4)مرخوبلل دلخبييخوحلأخوحولي امي لملومضدلمنا حيوةليمناوخبعإلمنخدلخهيهلعوحل

ه  لاومخودحلادالابدحال  دوسل الخوخبدألل يودحلخيدعإلملاد حليخوعإلمناهح ظإلخ خ ال دلخوبيعوحليل
 ددددلملادددحبالمنوايةدددإلمنصدددوالا يخدددإلعدددحنايمالمن يويدددإليي دددوةله دددولمنب دددتليخخبددديالخوعدددإلاخه دددإل

لمناوميإلاالةاةلأخيم لند:

لخوعإلبخيالملخوحول-1ل

وبيعودحلخعالخوةلبخيةلملخوحولاالأ صةلأومضدلاخه إلمناوميإليانحلن  إلملا حليا ةاإلخ
منبي يددحيحليمنبيايددحيحليامللايددحايإل يدداةليددو للةا يددإلمنصددوالمنددام  دلملاددولمندداحلمخعبددتل
ة ىل يحاةل خخح وحلمن ومةد.لينا لمنخدوةلخردت لمن ودحللمناوخبعدإلمنيميعدإلة دىلضدبحالملخودحول
يخرا لنا لمنخوةلأروهإلضي إلاهحايدإلمنا دحوحلملخودحول  دالثد لعخحتندحلادالمنويميدةلمنهايثدإل

                                                           
ل.4۸سلط۱۹۸۰ةعالم نهلخ  لمنعحخدسلاعحائلة  لمنخوعإسلمنايص سلل-1
ل.45سطل۱۹۸۰سلعتاماسل1خيوحل  ي لمنعوم حسلأعومني لةعالمن عحولمناروامخدسلمن توم يإلمن ومةيإسلهل-2
خيوحل  ي لمنعوم حسلمنخوعإليأثونحل دلمنخهيولمن ومةدل دليو لمنعومقلمنوييعدسلا  إلمن اعيإلمن توم يإلمنعومييإسلمنا  الل-3

ل.۱۱۹سلط۱۹۹۲ملي سل
ل.65سلعتاماسلع لخحويخسطل۱ عومني لروياسلمناييأللمن توم دلن عومقليأثو ل دلخحوي هلمنعح سل ل-4
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يندددانحلخبددديالا ةادددإلنخاددديلاعظددد لمناهحصدددي ل.لمنيدددخيحخبدددييالمنا  يعدددإلعيميدددهإلمنبيضدددحخحللمن
لمن ومةيإلاث لمن ضوليمنعيحخيا.

لخوعإلمنيو لمنبيضد:ل-۲

خخخردددولنددددا لمنخوعددددإل دددددلاخه دددإلمناوميددددإلة ددددىلمن وددددإلمنياخددددىلادددالا ددددورلمنخوددددولعيددددعةلةحادددد ل
موخبحةدددحلبادددحلخخايددد لندددا لمنخوعدددإلم خهدددامولمنخددددلخخصدددالعحخ بحضدددوحلةدددالمن ودددإلمنييدددورلملبثدددول

عخيدي وحلمنخدحة لينددلغويخيدإل ندىلهيخيدإسل ضد لةدالموخبدح لايدخيرلمنايدح لمن ي يدإل يودحليوامةددإل
صدو وحلييددالميخصددوللة ددىل ومةددإلععدديلمناهحصددي لخخهادد لمنا يهددإلاثدد لمنرددعيوليخظوددولنددا ل

لمنخوعإلة ىلخهحقليميألل دلمنيهامللماامويإلمنا خ بإلن اهح ظإل.
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 :االستنتاجات

 األراضي مساحة وتبلغ المياه واردات انخفاض بسبب الزراعية األراضي مساحة انخفاض - 1 
 ( دونم 696۰۰۰) حوالي المياه نقص من تعاني التي الزراعية

 وزحف الطبيعية والمراعي الخضراء األراضي رقعة تقلص عن تنتج التي البيئية األضرار - ۲ 
 .الزراعية األراضي على التصحر ظاهرة

 وتحتاج التملح مشكلة من تعاني المنطقة أراضي وأن دجلة نهر في الملوحة نسب ارتفاع - ٣ 
زالة لغسلها المياه من كبيرة كميات الى  .األمالح وا 

 وهذا اآلبار وجفاف األنهار في الجارية المياه قلة الى األمطار سقوط وتقلص الجفاف أدى - 4 
 .الدراسة بمنطقة الزراعي الواقع على يؤثر

 التي الكاربون اوكسيد ثاني كمية زيادة بسبب م15 من أكثر إلى الحرارة درجات ارتفاع - 5 
 .باالزدياد ستستمر األرض سطح حرارة درجة وبالتالي باالزدياد وستستمر الجو تدخل

 المشاريع وتتميز العراق من والشمالية الوسطى المنطقة في تتركز المائية المنشآت معظم - 6 
 .فقط للسيطرة منشآت كونها في الجنوبية المنطقة في المائية

 مائية الهيدر لطاقة كمصدر استخدامها في المائية المشاريع لمعظم األساسي الهدف يتميز - ۷ 
 . مائية خزانات كونها من أكثر

 المختلف المزروعة والمساحات المتحقق اإلنتاج بين عالقة التحليل نتائج أظهرت - ۸ 
 .الخطية العالقة بين معنوية فروق وذات الدراسة منطقة في المزروعة المحاصيل
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 : التوصيات

 الزراعي المستوى رفع ولغرض الزراعي بالواقع المؤثرة بالتغييرات واالهتمام هذا بحثنا خالل من
 :يلي بما نوصي واإلنتاجي

 الى المحلي الناتج تغطية نسبة تصل التي المنتجات استيراد ومنع الزراعي المنتج دعم -1 
 .السوق حاجة من% 75

 .الزراعية األراضي على الرمال وزحف التصحر ظاهرة لمعالجة المناسبة الحلول وضع - ۲ 

 .الزراعة لغرض األراضي استغالل من تمنع التي الحربية المخلفات وجود معالجة - 3 

 مظاهر من للتقليل المطلوبة الحضارية وبالمواصفات الخضراء األحزمة بإنشاء التعجيل - 4 
 .المنطقة في والتصحر التعرية

نشاء فتح - 5   .المتملحة األراضي لتقليل مبازل شبكة وا 

 .المفقودة المياه كميات لتقليل الحديثة الري طرق استخدام - 6 

زالة الجائر الرعي منع - 7   .التعرية من بجذورها التربة لحماية األشجار وا 

 معالجة خالل من وذلك األوان فوات قبل الحرارة درجات ارتفاع من للحد العمل ضرورة -۸ 
 ألن بأكمله العالم مستوى على شأنها في الرسمية اإلجراءات واتخاذ لالرتفاع المؤدية األسباب

 . الحرارة درجة ارتفاع الى يؤدي الحراري لالحتباس المسببة الغازات من مزيدا
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