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الممخص
تعد جغرافية الزراعية نوعا ميما في الجغرافية البشرية  ،وذلك ألنيا تبحث في المواضيع
التي تيتم بالجانب الزراعي الذي يأخذ عمى عاتقو توفير الطعام لإلنسان سواء عن طريق
المحاصيل النباتية او المنتجات الحيوانية  .اما بخصوص منطقة الدراسة فتتمثل بقضاء عين
التمر التابع لمحافظة كربالء المقدسة  ،الذي يعتبر من االقضية الزراعية الميمة في المحافظة .
وسيحاول الباحث ىنا ان يمقي الضوء عمى استعماالت االرض الزراعية في القضاء عمى
اختالف اصنافيا  .و سيحاول الباحث ان يمقي الضوء عمى اصناف استعماالت االرض
الزراعية في القضاء  ،والمساحات الصالحة لمزراعة عمى مستوى المحاصيل الزراعية المختمفة ،
وذلك لغرض وضع دراسة مناسبة مدعمة باألرقام والتحميل المكاني ليذه االستعماالت لتصبح
متاحة امام المؤسسات الحكومية ذات العالقة  .وواجيت الباحث العديد من الصعوبات مثل قمة
المصادر المكتبية  ،وصعوبة الحصول عمى المعمومات المتعمقة بالموضوع  .واستخدم الباحث
في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى تحميل االرقام  ،وجاء البحث بثالث مباحث
واستنتاجات وتوصيات وقائمة المصادر .
The geography of agriculture is an important type in human
geography, because it examines the topics that concern the agricultural
side, which takes upon itself to provide food to humans, whether through
crops or animal products. As for the area of study is represented by the
eye of the date of the province of Karbala, which is considered one of the
most important agricultural districts in the province. The researcher will
try to shed light on the agricultural land uses in the elimination of
different varieties. The researcher will try to shed light on the types of
agricultural land use in the judiciary and the arable areas at the level of
different agricultural crops. This study aims to develop an appropriate
study supported by numbers and spatial analysis of these uses to be
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available to the relevant governmental institutions. The researcher faced
many difficulties such as lack of office resources and the difficulty of
obtaining information related to the subject. In this research, the
researcher used the analytical descriptive method based on the analysis
of numbers. The research came with three research, conclusions,
.recommendations and list of sources
المبحث االول  :االطار النظري
المقدمة
تعد جغرافية الزراعية نوعا ميما في الجغرافية البشرية  ،وذلك ألنيا تبحث في المواضيع
التي تيتم بالجانب الزراعي الذي يأخذ عمى عاتقو توفير الطعام لإلنسان سواء عن طريق
المحاصيل النباتية او المنتجات الحيوانية  .اما بخصوص منطقة الدراسة فتتمثل بقضاء عين
التمر التابع لمحافظة كربالء المقدسة  ،الذي يعتبر من االقضية الزراعية الميمة في المحافظة .
وسيحاول الباحث ىنا ان يمقي الضوء عمى استعماالت االرض الزراعية في القضاء عمى
اختالف اصنافيا  .و سيحاول الباحث ان يمقي الضوء عمى اصناف استعماالت االرض
الزراعية في القضاء  ،والمساحات الصالحة لمزراعة عمى مستوى المحاصيل الزراعية المختمفة ،
وذلك لغرض وضع دراسة مناسبة مدعمة باألرقام والتحميل المكاني ليذه االستعماالت لتصبح
متاحة امام المؤسسات الحكومية ذات العالقة  .وواجيت الباحث العديد من الصعوبات مثل قمة
المصادر المكتبية  ،وصعوبة الحصول عمى المعمومات المتعمقة بالموضوع  .واستخدم الباحث
في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى تحميل االرقام  ،وجاء البحث بثالث مباحث
واستنتاجات وتوصيات وقائمة المصادر .
مشكمة البحث :
يعبر عن مشكمة البحث بمجموعة من التساؤالت التي يطرحيا الباحث والتي تخص
موضوعة البحث وىي :
 -1ىل كان لمعوامل الجغرافية اثر في ظيور استعماالت االرض الزراعية في قضاء عين
التمر ؟
 -2ما واقع حال استعماالت االرض الزراعية في قضاء عين التمر ؟
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 -3ىل يختمف التوزيع الجغرافي ليذه االستعماالت ضمن الحيز المكاني لقضاء عين التمر؟
فرضية البحث :
 -1كان لمعوامل الجغرافي ( الطبيعية والبشرية ) االثر الكبير في ظيور استعماالت االرض
الزراعية في منطقة الدراسة .
 -2يتمثل واقع حال استعماالت االرض الزراعية في منطقة الدراسة بمحاصيل ( الحبوب
والبستنة  ،وتربية الحيوانات والدواجن  ،وتربية عسل النحل )
 -3يختمف التوزيع الجغرافية الستعماالت االرض الزراعية ضمن منطقة الدراسة تبعا لمعوامل
المؤثر في ظيور كل استعمال .
هدف البحث :
 -1الكشف عن واقع حال استعماالت االرض الزراعية في قضاء عين التمر .
 -2التعرف عمى العوامل المساعدة في ظيور ىذه االستعماالت .
 -3التعرف عمى التباينات المكانية لتوزيع استعماالت االرض الزراعية في منطقة الدراسة .
اهمية البحث :
ان دراسة مثل ىكذا مواضيع توفير كم ىائل من المعمومات الرقمية والحقائق الجغرافية عن
الظاىرة المدروسة مما يتيح االىتمام بيا من قبل الجيات المسؤولة  ،فالتعرف عمى واقع حال
استعماالت االرض الزراعية في قضاء عين التمر سوف يقدم معمومات كثير لممسؤولين تسييل
عمييم عممية تنمية وتطوير ىذا القطاع الحيوي من المنطقة .
منهجية البحث :
اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي في وصف الظاىرة المدروسة  ،كما اعتمد عمى المنيج
التحميمي في تحميل تباين الظاىرة المدروسة .
هيكمية البحث :
يتألف البحث من ثالث مباحث  ،تناول المبحث االول (االطار النظري لمدراسة)  ،بينما
بحث الثاني الخصائص الجغرافية المؤثرة عمى استعماالت االرض في قضاء عين التمر  ،اما
الثالث فعالج اواقع حال استعم ــاالت األرض الزراعيــة في منطـقـة الــد ارســة  ،وتضمن البحث
مجموعة من االستنتاجات والتوصيات  ،وانتيى البحث بقائمة المصادر.
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الحدود المكانية والزمانية لمنطقة الدراسة :
تقع منطقة الدراسة في اليضبة الغربية الصحراوية من القطر  ،وتشغل الجزء الغربي من
اقميم كربالء  .تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض ( َ 9و  ) 323و ( َ 50و  ) 323شماالً
وخطي طول ( َ 10و  ) 433و ( َ 46و  ) 433شرقاً  .ويحد منطقة الدراسة من الشرق مركز

قضاء كربالء  ،ومن باقي الجيات فتحدىا محافظة االنبار  .يشغل االجزاء الشمالية من منطقة
الدراسة جزء كبير من بحيرة الر اززة شكل (. )1
كانت منطقة الدراسة وحدة ادارية تعد (ناحية) ومنذ تعداد عام  1977اصبحت ( قضاء)
و مازالت حتى اجراء الدراسة تعد قضاء ال تتبعو أي ناحية  .وتبمغ مساحة القضاء 1956
كم2

((1

 .ويتألف القضاء من ( )27مقاطعة زراعية  ،شكل (. )2

شكل ( )1الموقع الجغرافي لقضاء عين التمر

المصدر  :محافظة كربالء المقدسة  ،مجمس قضاء عين التمر . 2014 ،
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شكل ( )2المقاطعات الزراعية في قضاء عين التمر

المصدر :خريطة فيرست مقاطعات محافظة كربالء المقدسة  ،مقياس 1:250000
المبحث الثاني  :الخصائص الجغرافية المؤثرة عمى استعماالت االرض في قضاء عين التمر
اوال :الخصائص الطبيعية
 -1مظاهر السطح ( الطبوغرافية )
تطغى صفة اليضبة الصحراوية عمى معظم اجزاء منطقة الدراسة  ،وتتميز عموماً

بانبساط سطحيا وانحدارىا التدريجي من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي  ،وتتخمميا مظاىر
متنوعة من المنخفضات والتموجات  ،اضافة الى عوامل باطنية عممت عمى خفض بعض
االماكن الواقعة الى الغرب منيا كمنخفض الر اززة  .إضافة الى ذلك فيتقطع سطح اليضبة
بواسطة عدد من مجاري االودية التي تتبع االنحدار العام لسطحيا وان تصريف ىذه الوديان
محدود جداً بسبب النفاذية العالية لطبقات الرمال والحصى التي تجري فوقيا المياه  ،مما ادى
الى ضحالة مياىيا وتكوين برك موسمية او فيضانات في وسط اليضبة
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وينقسم سطح منطقة الدراسة الى ثالثة اقسام  :ىي بحيرة الر اززة  ،ومنطقة المراوح الفيضية
المجاورة لبحيرة الر اززة  ،واليضبة الغربية الصحراوية التي تشكل اكبر قسم لسطح منطقة
الدراسة.
 -2مناخ منطقة الدراسة
المنطقة ىي جزء من الصحراء ومناخيا لو مواصفات المناخ الجاف حيث تتفاوت درجات
الح اررة بين الميل والنيار والشتاء والصيف عمى نحو حاد  .ومقدار التساقط المطري محدود في
عدد م ن اشير الشتاء والربيع  .ويتحقق عادة فائض مائي رغم ارتفاع عمق التبخر يتسبب
بحدوث جريان سطحي في وديان االبيض والغدف خاصة نتيجة لطبيعة توزيع التساقط الذي
يتحقق عادة عمى شكل زخات كثيفة اال ان مددىا قصيرة

()3

.

ومن خالل قراءة تحميمية لمجدول ( )1نجد ان درجات الح اررة ترتفع عمى نحو كبير في
شتاء مما يرفع المدى الحراري الفصمي والسنوي  .اما الرطوبة
فصل الصيف وينخفض كثي اًر
ً
النسبية فنجدىا ترتفع في فصل الشتاء الى اكثر من  ، %60اما االمطار فيي منخفضة في كل
الفصول وىو امر ناجم عن موقع منطقة الدراسة في المنطقة الصحراوية الجافة التي نجد فييا
ارتفاعاً واضحاً لنسب التبخر وال سيما في فصل الصيف الذي فيو اطول وقت لمسطوع الشمسي
الذي يقارب من نصف النيار خالل ىذا الفصل  .ونجد ان سرعة الرياح تزداد في فصمي الربيع

والصيف مما يدلل عمى كثرة العواصف وارتفاع نسب التبخر مع تزايد ىذه السرع لمرياح .
جدول رقم ()1
معدالت العناصر المناخية لمنطقة الدراسة
معدالت العناصر المناخية

فصل الشتاء

فصل الربيع

فصل الصيف

فصل الخريف

درجة الحرارة م

18.87

22.12

33.6

23.36

الرطوبة النسبية%

68.17

35.55

18.55

35.16

االمطار  /ممم

12.3

9.1

8.1

3.2

التبخر  /ممم

82.6

268.4

471.3

221.7

السطوع الشمسي ساعة/يوم

6.7

8.6

11.9

9.1

سرعة الرياح متر/ثا

2.3

3.4

3.9

2.2
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المصدر  :الييئة العامة لالنواء الجوية العراقية  ،قسم االرصاد والمناخ  ،بيانات غير منشورة ،

 . 1998اخذت بيانات العناصر المناخية عن محطتي

كربالء والنخيب  ،وتم استخراج

معدليما لمحصول عمى ىذه البيانات المناخية لعين التمر  ،وذلك لعدم وجود محطة مناخية في
عين التمر  ،وان منطقة الدراسة تقع في منطقة اليضبة الصحراوية فيي تختمف عن بيئة محطة

كربالء فاضطرت الباحثة الى المجوء الى ىذه الطريقة .
 -3التربة

تم ثل الترب الصحراوية معظم اجزاء منطقة الدراسة  ،وتتألف من مكونات كمسية وطينية

ورممية مختمطة بنسب عالية من الجبس (  ، ) %45مما يسبب تموث مياه االمطار بامالح
الكبريتات عند تسربيا عبر التربة الى مكامن المياه الجوفية  ،وقد تعرض نوع التربة المذكورة في

عدد من المواقع لعمميات االزاحة بحكم قابمية مكوناتيا عمى الذوبان بالماء  ،ويصل سمك ىذه

الترب الى مابين (  25 – 20سم ) وان معدل نفاذيتيا االدنى ىو (  10ممم  /ساعة ) – (

 24سم  /يوم )  ،وتشمل ىذه الترب اغمب اقسام الوديان السفمى  .اما نسب المكونات الداخمة
في تكوين ىذه الترب فانيا كانت في منطقة اليضبة الصحراوية وعمى عمق من (  25 – 0سم

) الرمل (  ) %69.7والغرين (  ) %18.7والطين (  ) 11.6عمى التوالي  ،وعمى ذلك فيي
ترب رممية مزيجية  ،وىناك بعض الترب الرسوبية التي تمأل بطون االودية والمنخفضات في

اليضبة والواحات التي تظير فييا العيون وتصل نسبة مكوناتيا من الرمل الى (  ) %34ومن

الغرين الى (  ) %50.4ومن الطين الى (  ) %15.6وعمى ذلك فيي ترب مزيجية غرينية ،
وان نفاذيتيا عالية يصعب استثمارىا النيا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه وىذا غير ممكن

بغياب المورد المائي الدائم عدا مياه العيون القميمة التصريف .

()4

وبصورة عامة تتميز الترب الصحراوية في منطقة الدراسة بكونيا غير صالحة لالنتاج

الزراعي وذلك لجفاف مناخيا وقمة المياه فييا إضافة الى ارتفاع نسبة التكوينات الكمسية وندرة
التربة الرسوبية اال ما وجد في بطون االودية والمنخفضات كالواحات التي تتوافر فييا العيون
كما ىي الحال في مركز عين التمر  .وتشتمل الترب الصحراوية عمى نوعين من الترب ىي :
أ -النوع االول  :التربة الصحراوية الجبسية التي تشمل المناطق المرتفعة الناتجة عن ترسبات
الرمال بفعل الرياح فوق سطح التربة  ،وتمتاز بوجود تجمعات ترابية محمولة بواسطة الرياح
المبعثرة حول االعشاب البرية  ،وىناك مناطق اخرى تغطييا الرمال الخشنة الناتجة عن ازالة
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المواد الناعمة بواسطة الرياح ويكون مستوى الماء الباطني عمى عمق  15سم يصل بواسطة
الخاصية الشعرية الى عمق  55سم .
ب -النوع الثاني  :ويشمل ىذا النوع التربة الصحراوية الجبسية التي تحتل الجزء االكبر من
منطقة الدراسة والتي توجد فييا طبقة سميكة من الجبس العائد الى الزمن الثاني لمفارس االسفل
تغطي اغمب اليضبة  .وتمتاز ىذه التربة بان نفاذية االرض كبيرة جداً والتصريف المائي فييا

مفرط كما ان انحدار االرض فييا واضح

()5

.

اما دراسة التربة حسب قابميتيا االنتاجية فتقسم منطقة الدراسة قسمين من التربة ( كما
توضحو الخريطة رقم ) فالصنف محدود الزراعة يشغل مساحات صغيرة بالقرب من بحيرة الر اززة

 ،وىي ار ٍ
اض قميمة الجودة لزراعة المحاصيل الحقمية والخضر لمحدداتيا الكثيرة  ،ويكثر في
معظم اجزاء منطقة الدراسة الجبس والنسجة الخشنة مما يتعذر الزراعة فييا  ،إضافة الى انيا
محدودة االستعمال بسبب التغدق

(*)

 .اما القسم الثاني وىي اراض لمرعي و غير صالحة

لمزراعة لكثرة محددات االنتاج  ،اما بسبب نسجة التربة ووجود الجبس فييا  ،او بسبب التعرية
وقمة االمطار وىي تتمثل باالقسام الغربية من منطقة الدراسة .

()6

شكل ( )3انواع الترب في منطقة الدراسة

المصدر  :و ازرة الزراعة  ،من تقرير خريطة فميح حسن الطائي لقابمية االراضي لمزراعة في
العراق . 1990 ،
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 -4الموارد المائية
عمى الرغم من صفات الجفاف التي ذكرناىا حول منطقة الدراسة (عين التمر) عند دراستنا
لمعناصر المناخية  ،ىناك تذبذب في موسمية سقوط االمطار واختالفيا من سنة الخرى  ،وبذلك
فان ىناك مجموعة من الكميات المطرية التي تتسمميا المنطقة وتتحول ىذه الكميات الى
مصادر متنوعة لمموارد المائية لممنطقة وتغذييا .
أ -الموارد المائية السطحية
توجد المياه السطحية من خالل مصدرين رئيسين في منطقة الدراسة وىما :
 -1مياه السيول في الوديان التي تحدث من جراء ىطول االمطار في المنطقة وخارجيا (
منطقة التغذية ) وال سيما في وادي االبيض و وادي الغدف وبعض الوديان الصغيرة في المنطقة
مثل وادي فؤاد و وادي العرجاوي و وادي ابو كيف و وادي الصبحي التي تصب في فيضة أم
الحشيش ويصل قسم منيا الى بحيرة الر اززة

()7

ان تحقق السيول في الوديان يعتمد عمى الزخات المطرية ومدتيا وشدتيا  ،وفي دراسة
اعدتيا شركة الفرات سنة  : 1990اشارت الى ان عدد السيول الممكن حدوثيا في وادي
االبيض سنوياً تتراوح بين  5-3معدل ذلك ان تحقق أي سيل في وادي االبيض الذي يبمغ
مساحة جابيتو  1486كم 2يتطمب سقطة مطرية يزيد عمقيا عمى  10ممم  .ان حجم السيول
التي ستتحقق لو استمرت اعمى سقطة مطرية لمدة ساعة واحدة تتراوح بين  38.3و 47.7
مميون م 3بالنسبة الحتمالية تتراوح بين  30 – 10سنة غير ان السيول التي تتحقق في السنين
االعتيادية ىي اقل من ذلك فحجم السيول المسجمة لسنة  1976 – 1975من الشركة
اليوغسالفية التي نفذت دراسات ىيدرولوجية  ،لم تتجاوز  1.5مميون م 3في مصب وادي
االبيض عند االخيضر

()8

ان نوعية مياه السيول جيدة بصورة عامة وتحتوي عمى امالح قميمة اذ ان نسبة االمالح
المذابة في مياه السيول نحو (  ) 170 – 84جزءاً بالمميون ونوعية المياه ىي ىيدروكاربونية
وتحتوي عمى عنصر الكالسيوم  .ويمكن االستفادة من مياه السيول لموديان الكبيرة بأنشاء سدود

مناسبة عمييا

()9

.
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ب -بحيرة الر اززة تقع بحيرة الر اززة الى الشرق من مدينة عين التمر  ،وان اعمى منسوب لمخزن
فييا بموجب التصاميم المعدة ليا (  ) 40م وأوطأ منسوب نحو (  ) 25م غير أنو بسبب كون
البحيرة مغمقة فأن المياه في تبخر مستمر مما أدى الى تراكم االمالح فييا ووصمت مموحتيا في
السنوات االخيرة الى اكثر من (  ) 14500جزء بالمميون فالمياه بمثل ىذه التراكيز العالية ال
تصمح لمشرب وال لمزراعة فمذلك استبعد استغالل مياه البحيرة ليذه االغراض

()10

.

ب -الموارد المائية الجوفية
توجد في منطقة الدراسة مصادر مياه سواء كانت عيوناً أو آبا اًر أنبوبية  .وأكثر اآلبار

الموجودة في شرق منطقة الدراسة وبمحاذاة الشارع العام بين عين التمر والطريق المؤدي الى
مرقد االمام احمد بن ىاشم (ع) ىي آبار متدفقة  .كما توجد عيون كثيرة وبانتاجيات مختمفة
تتراوح انتاجيتيا من (  ) 600 -1لتر/ثا  .كما ان االمالح المذابة في مياه اآلبار تتراوح
مموحتيا من (  ) 3200 – 3000ميكروموز  /سم  .وتوجد عادة المياه الجوفية في طبقات
حجر الكمس في الفجوات والتكيفات من جراء ذوبان كاربونات الكالسيوم بواسطة المياه الجوفية
وتشكل الكيوف داخل الصخور التي تتجمع فييا المياه الجوفية  .وتشكل باالخير قنوات متصمة
الواحدة باالخرى مما يسيل عممية الجريان لممياه الجوفية  .وبصورة عامة فان المياه توجد في
الطبقات التي تكون فييا المسامية االبتدائية والتي تكون عمى شكل فجوات متصمة الواحدة
باالخرى في طبقات صخور حجر الكمس  .اما المسامية الثانوية التي تشكمت بفعل تأثير المياه
الجوفية في صخور حجر الكمس وترتيبيا عمى طول صفحات مستوى الطبقات واالنكسارات في
حجر الكمس أو في الطبقات الكمسية  .فيذه تكون متصمة الواحدة باالخرى عمى شكل قنوات
وفجوات متصمة وتسمى المسامية الثانوية  .اما الخزن فيكون بصورة عامة في المسامية
االبتدائية في الكيوف والفجوات .

()11

ان التكوينات والطبقات الحاممة لممياه الجوفية التي يكون حفرىا ذات جدوى اقتصادية ىي
التي ال يزيد عمقيا عمى  1000 – 800م  .وان ابرز مكامن المياه الجوفية في منطقة الدراسة
ىي -:
 -1مكمن الطيارات  :وىو اعمق الطبقات الحاممة لممياه في منطقة الدراسة وىو اىم مكمن في
المنطقة .
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 -2مكمن أم أرضمة  :وىو المكمن الثاني الحاوي عمى المياه الجوفية تحت منطقة الدراسة
ويمي المكمن االول في العمق .
 -3مكمن الدمام  :وقد تعرض الى التعرية قبل ان تترسب فوقو الطبقات االحدث عمى نحو
غير توافقي وقد ادى ذلك الى تطور شبكة اذابة في حجر الكمس .
 -4مكمن الفرات الجيري  :ويكون مكمناً مائياً مفتوحاً نتيجة الحتواء الطبقات السطحية عمى
فجوات أذابة وطبقات ذات مسامية اولية متوسطة  ،ويحتمل ان يكون لمشقوق العميقة التي

دور في خمط المياه الجوفية المحصورة بالمياه الجوفية الموجودة في
تسبب بظيور العيون الميمة ٌ
الطبقة الحرة وقد يكون ذلك الخمط ناتجاً عن عممية حفر اآلبار التي التراعى فييا عممية عزل

الطبقات

()12

ان المياه الجوفية في منطقة الدراسة قد يتم استخراجيا عمى نحو اصطناعي عمى شكل
آبار  ،وف ي بعض االحيان تخرج عمى نحو طبيعي عمى شكل عيون وىي دائمة الجريان ،
وتظير العيون في منطقة الدراسة في مركز قضاء عين التمر حص اًر وىي عيون ذات تصاريف

عالية ودائمة الجريان

()13

 -5النبات الطبيعي
تتميز منطقة الدراسة بقمة كثافة وانتشار النبات الطبيعي عمى نحو عام  ،ويتألف النبات
الطبيعي في المنطقة من شجيرات معمره واعشاب حولية  ،وىي نباتات صحراوية تتكاثر بالبذور
 .وان توزيع وكثافة النباتات يعتمد تماماً عمى الظروف المالئمة لنموىا  ،ويؤدي الموقع

الفيزيوغرافي ومموحة التربة وعمق التربة فوق الطبقة الصخرية او فوق طبقة الجبس دو اًر ميماً
في توزيع النبات الطبيعي في المنطقة  ،فقد لوحظ أن نباتات الطرطيع والشويل والحميض ىي

السائدة في التربة الممحية التي تزيد مموحتيا عمى  16مميموز  /سم  .اما نباتات الشوك
والكسوب فتنمو في الترب العميقة نسبياً التي تكون مموحتيا قميمة الى قميمة جداً إضافة الى
ظروف رطوبة التربة المناسبة فييا لنمو النباتات  ،اذ تتسمم كميات البأس بيا من مياه االمطار

خالل فصل الشتاء والربيع من االراضي المرتفعة المحيطة والمجاورة ليا  ،وتكون عادة ترب
بطون الوديان والفيضانات وفي بعض االحيان تكون رطوبة التربة من مياه العيون واالبار كما
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يالحظ نمو نباتات الكيصوم والسمما والحميض والرمث والكبر والشيح في ترب ىضبة الصحراء
التي يغطي سطحيا اجزاء مختمفة االحجام من الحجر الجيري

()14

واضافة الى مجموعة النباتات الصحراوية السابقة الذكر  ،فينالك نباتات طبيعية ذات البيئة
المالحة وت نتشر في الترب الغدقة والبرك الموسمية والمنخفضات التي تكسوىا السباخ وخاصة
بالقرب من مركز منطقة الدراسة  ،ومن اشير انواعيا نباتات الطرفة والطميع والشنان والعجرم
التي تمتاز بعصارة ممحية حادة  .مما يسيم في رفع درجة التركز الممحي لممياه الجوفية
المتصرفة ( العيون و اآلبار )

()15

ثانيا  :الخصائص البشرية
تعد الخصائص أو العوامل البشرية ذات أثر ال يقل اىمية عن أثر الخصائص الطبيعية ،
فاإلنسان عامل جغرافي إيجابي يؤثر في البيئة لما يمتمك من ميارات وقدرات متعددة يستغميا
في تكيف عناصر البيئة لخدمتو من جية وتكيفو ليا من جية أخرى.
ان التنوع الزراعي واختالف ما يزرع من محاصيل أو ُيربـﹼـى من حيوان يرتبط ارتباطاً وثيقاً
بالعوامل البشرية ،اذ تعمل العوامل البشرية عمى إيجاد توزيع جغرافي الٌستعماالت األرض

الزراعية وقد ال يتفق في كثير من االحيان وعوامل البيئة التي تتميز بيا ،فممعامل البشري دور
بارز وميم في اٌستعماالت األرض الزراعية ،إذ لو القدرة عمى الحد من الظروف الطبيعية غير

المالئمة أو التخفيف من حدتيا وذلك بما يصنع او يبتدع من ادوات واآلت وما يقوم بو من
تنظيم لزيادة مساحة تمك االٌستعماالت  ،وألىمية ىذه العوامل البشرية ودورىا في اٌستعماالت

األرض الزراعية سوف نتناول أىم ىذه العوامل التي ىي -:
 -1األيدي العاممة

تعد دراسة السكان من العوامل الرئيسة ألية دراسة تعتمد عمى األرض وما عمييا فمن خالليا يتم
إ براز العالقة بين السكان من جية ومكان وجودىم وتباين توزيعيم من جية أخرى ،فضال عن
معرفة انماط التوزيع واثره في اٌستعماالت األرض بأنواعيا كافة ومنيا اٌستعماالت األرض
الزراعية(.)16وقد أولى الباحثون موضوع القوى العاممة البشرية أىمية ،وذلك نتيجة لِما ليذه القوى
في اي نوع من انواع العمل من دور كبير ،فالثروة البشرية تعد من اىم مصادر الثروة لدى اي
مجتمع وفي اي قطر بغض النظر عن درجة تطوره الحضاري ومستواه التنموي( .)17ليذا يعد
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العامل البشري العنصر الضروري ألي نشاط انتاجي ويعد ذلك واضحا في النشاط الزراعي ،اذ
تفوق قدرة استثمار الموارد اإلنتاجية عمى مدى تنظيم العمل الزراعي وتوجييو وميارتو ،فكمما
كان العاممون اكثر قدرة وتنظيما زادت انتاجية المواد الزراعية ،وميما حدث تطور وتقدم في
المعدات واآلآلت المستعممة في الزراعة فأن اليد البشرية ال يمكن االستغناء عنيا اطالقا .
ومن الجدول رقم ( )2يتضح لنا ان عدد السكان في قضاء عين التمر بمغ (-35728
 16162نسمة)عمى التوالي .
جدول( )2عدد السكان في قضاء عين التمر لعامي 2811-1997

قضاء عين التمر

عدد سكان1997

عدد سكان عام 2811

16162

25854

المصدر :الباحث باالعتماد عمى :
( )1وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي  ،الجهاز المركزي اإلحصائي  ،تعداد سنة،1997بيانات
غير منشورة لعام.1997
( )2وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الجهاز المركزي اإلحصائي  ،تقديرات،2811بيانات
غير منشورة لعام.2811
وىذه الزيادة بسيطة بسبب قمة مساحة المناطق الزراعية وقمة المياه وكثرة األراضي
الصحراوية في المنطقة األخيرة .
اما توزيع السكان بحسب البيئة(حضر -ريف)نجد ان سكان الحضر فقد انخفض
من()%72.4عام 1997إلى ( )%66.5عام  ،2011اما سكان الريف فقد ازدادت نسبتيم
من( )%27.6عام  1997إلى ()%33.5

()18

عام ،2011ان سبب انخفاض سكان الحضر

يرجع إلى اٌنخفاض معدل المواليد مع ابتعاد كثير من األَىالي من مراكز المدن بسبب الثقل
السكاني واالختناق المروري في مركز المدينة فضال عن زيادة سكان الريف بصورة اكثر فيذا

يؤدي بدوره إلى قمة سكان الحضر ،اما بالنسبة إلى زيادة سكان الريف يرجع إلى اسباب
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اجتماعية إذ تفضل األَىالي الريفية اإلنجاب وذلك بسبب العادات والحالة االجتماعية ،واالستفادة
منيم لكونيم قوة بشرية عاممة .
وجاء قضاء عين التمر بأقل عدد من السكان الريف بـ(29617نسمة)16405(،نسمة)
بسبب قمة المساحة الزراعية وقمة المياه وكثرة األراضي الصحراوية في المنطقة األخيرة .والجدول
()3
جدول ()3التوزيع المكاني لمسكان في قضاء عين التمر(حضر -ريف) لعام 2811
التوزيع البيئي لعام 2811
قضاء

عين

التمر

حضر

ريف

المجموع

8649

16485

25854

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى :
التخطيط

و ازرة

والتعاون

اإلنمائي

،

الجياز

المركزي

اإلحصائي

في

محافظة

كربالء،تقديرات،2011بيانات غير منشورة لعام.2011
عدة عوامل وكل منيا يخدم غرضا معين ،فيناك الكثافة
وكثافة السكان تعتمد عمى ﹼ

العامة* ،اذ بمغت في قضاء عين التمر اقل كثافة تمثمت بـ( 13نسمة/كم )2لألسباب المذكورة
سابقا .
اال ان الكثافة العامة ال تعطينا صورة واضحة لتمك العالقة ألننا أدخمنا بالحسبان اراضي
تشمل المدينة والقرية معا ،كذلك ادخمنا أراضي مزروعة وغير مزروعة فضال عن وجود سكان
ال صمة ليم بالنشاط الزراعي  ،فمذلك نمجأ إلى االعتماد عمى الكثافة الريفية* .فبمغت في قضاء
عين التمر بكثافة( 8نسمة/كم )2وىي منخفضة ويعود سبب انخفاض الكثافة الريفية في الوحدات
األخيرة ناجم عن مساحتيا العالية مقارنة بعدد سكان الريف  .جدول()4
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جــدول( )4مـعـدل الـكـثـافــات السـكـانيــة فــي قضاء عين التمر لــعام 2811
عدد

قضاء
عين التمر

السكان/نسمة

25854

مساحة الوحدات
اإلدارية(كم)

1956

الكثافة

العامة

الكثافةالريفية
2

نسمة /كم

13

2

نسمة  /كم

8

المساحة

المزورعة
2

/كم

27،3

الكثافة

الزراعية

عدد العاممين
2

نسمة  /كم

688

في

نسمة

الزراعة/

2888

الكثافة اإلنتاجية
2

نسمة  /كم

182

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى :
 الجهاز المركزي اإلحصائي في محافظة كربالء  ،بيانات غير منشورة لسنة.2811 مديرية الزراعة في محافظة كربالء ،التخطيط والمتابعة ،األحساء الزراعي ،بيانات غيرمنشورة لسنة2811.
 -2الري والبزل :
أ -الري

يقصد بالري وضع الماء لمتربة بقصد إِمدادىا بالرطوبة الالزمة لنمو النبات( ،)19ويعرف

أيضآ(عممية اضافة الماء بطريقة صناعية إلى التربة بكمية تكفي لممحافظة عمى رطوبتيا في

منطقة الجذور وبالدرجة الالزمة لنمو النبات)(.)20
 -طريقة الري بالرش :

ويقصد بو وضع الماء عمى التربة عمى شكل رذاذ يشبو سقوط المطر ،اذ يجري ضخ
المياه في شبكة من االنابيب إلى ان يصل فوىة المرشة ،وتتميز ىذه الطريقة بالكفاية العالية في
توزيع المياه عمى سطح التربة المراد بيا ألمداد المحاصيل الزراعية بما تحتاجو من متطمبات

االرواء(.)21تتوفر ليذه الطريقة اإلمكانية في خمط االسمدة مع مياه الري ،ونظام الري بالرش
يتكون اساسا من انابيب لنقل المياه ورشاشات لقذف الماء في شكل رذاذ ومضخة لدفع الماء في
انابيب تحت ضغط مالئم ،ويتوفر حاليا نظامان أساسيان لمري بالرش ىما

()22

-:

 -1المرشات الدوارة
وتستعمل في ىذه الحالة مضخة لدفع الماء تحت ضغط معين عمى شكل رذاذ يغطي دائرة
يختمف قطرىا تبعاً لمقدار ضغط الماء المستعمل  ،ففي حالة الضغط المنخفض الذي ي ما
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بين( 2 - 0.7كغم/سم)2يبمغ قطر الدائرة تقريباً( 25 -9متر)وفي حالة الضغط المتوسط ما
بين( 5 – 2كغم/سم)2يصل القطر ما بين( 45-25متر)اما الضغط العالي الذي يبمغ(20-5

كغم/سم)2يصل القطر من( 120-45متر)،وعادةً يفضل الضغط المتوسط ،وتوزع المرشات في
الحقل بإذ تتداخل دوائر الرش ومن ثم يتم الري بصورة متجانسة.
 -2الرش المحوري

يستعمل في ىذه الطريقة أنبوب طويل قد يصل إلى( 500 – 200متر)محمول بارتفاع
مناسب عمى إطارات مطاطة عمى مسافة مالئمة ،يتحرك بشكل دائرة حول احد طرفيو المتصل
بمصدر المياه ويتوزع عمى اٌمتداد طولو عدد من الرشاشات عمى مسافات متجانسة ،ان مدى
قطر الرش بالطريقة المحورية يعتمد عمى طول االنبوب المتكون منيا ،ويمكن التحكم في كمية

المياه المعطاة لمنبات فضال عن التحكم في عدد دورات االنبوب(.)23

بمغ عدد المنظومات في منطقة الدراسة (3منظومة) في قضاء عين التمر من منظومة

الرش المحوري ،بذلك فان المساحات المروية بطريقة الرش بمغت تقريباً(360دونم)(،)24
ب -البزل

ويقصد بو تخميص التربة من الماء بالوسائل المختمفة لتوفير ظروف مالئمة لالٌستعمال

من قبل األنسان والسيما االستعمال الزراعي  ،والغرض الرئيس ىو توفير محيط مالئم لجذور
النبات في سبيل الحصول عمى اقصى حد ممكن من اإلنتاج الزراعي( ،)25لذلك أينما وجد الري

يجب ان يكون البزل ليصح التوازن ،فإن لم يوجد التوازن حدث خمل لممشروع وتدىور األرض،
فالبزل إذاً ىو قرينة الرﱢي البد من وجوده معاً جنباً إلى جنب مباشرة وغير مباشرة وبصورة
طبيعية وغير طبيعية اٌستناداً إلى ذلك ليس ىناك مشروع بزل مستقل أي مشروع ري ،ىو في

الواقع مشروع ري وبزل في كافة الظروف واالحوال(.)26
 -شبكة المبازل في مشروع ري عين التمر

يحتوي مشروع ري عين التمر عمى عدد من المبازل الرئيسة التي بمغ مجموع عددىا()7

مبزل ،ومجموع أطواليا( 26.81كم)( ،)27تصرف ىذا المبازل المياه من األراضي الزراعية في
قضاء عين التمر وتنقميا إلى بحيرة الر اززة  ،تغطي ىذه المبازل منطقة مشروع الري اال انيا
تحتاج إلى مبازل فرعية أخرى مجمعة لكي يتم التخمص من مشكمة المموحة في األراضي
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أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
الزراعية ،مثمت الخريطة الخاصة بالمبازل في مشروع عين التمر بطريقة الخطوط النوعية أيضاً
لبيان شبكة المبازل في المنطقة  .جدول ()5

جدول ( )5شبكة المبازل في محافظة كربالء لغاية عام2011
أسم المشروع
عين التمر

المبازل الرئيسة
7

أطوالها  /كم
26.81

المصدر  :مديرية الم وارد المائية في محافظة كربالء  ،القسم الفني  ،بيانات غير منشورة لسنة
.2011
 -3طرق النقل
تعد طرق النقل صورة من صور الحضارة في أي بمد من البمدان ،إذ تمثل شريان الحياة
بالنسبة لممدينة فيي تعكس درجة التقدم والتطور واستمرار ىذا التقدم إذ ترتبط اٌستعماالت

كبير بطرق النقل ،اذ تستند عممية تطوير الريف أدخال المكننة الزراعية
األرض الزراعية أرتباطا ا
والبذور واالسمدة والخبرة الفنية ،ألن الزراعة الحديثة أخذت تعتمد عمى الوسائل الحديثة في
العمميات اإلنتاجية ،وكل ىذا يتطمب شبكة من طرق النقل الكفوءة التي تمتد أو تتخمل األراضي
الزراعية والمستوطنات البشرية التي ترتبط معيا.
ان وجود شبكة من طرق النقل الجيدة التي تتفرع في مناطق اإلنتاج تساعد عمى تقميل
كمف اإلنتاج وتسييل أيصال المنتجات الزراعية والخدمات لممستيمك وبسعر مناسب ،كما ان
النقل يؤثر عمى مستوى زيادة اإلنتاج عن طريق تسييل مدخالت اإلنتاج لممشاريع ،فضال عن
تأثير النقل في أمكانية استصالح واستغالل أراضي غير مستغمة مسبقاً ،إذ ان أيصال الطرق
الييا وتوفر وسائط النقل الحديثة تساعد عمى ربطيا بمواقع اإلنتاج واألسواق وبالتالي أمكانية

نموىا(.)28

ولطرق النقل تأثير أيضاً عمى قيمة األرض لسبب كون تطور طرق النقل وتحسينو يؤدي

إلى سيولة الوصول إلى األرض وبذلك يزداد الطمب عمى األراضي بأتجاه مسارات الطرق ،وىذا
الطمب يقوم عمى أساس اقامة مشاريع اقتصادية مختمفة في األراضي التي يتوفر فييا سيولة
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النقل ،لكون ىذه الفعاليات ذات جدوى اقتصادية عند إقامتيا عمى مسارات الطرق أو بالقرب
منيا ،إذ إ ن ىذه العالقة مابين الطرق والفعاليات االقتصادية ليا دور كبير في رفع سعر
األراضي المجاورة لمسارات الطرق ،فضالً عن خصوبة التربة ووفرة المياه(.)29كذلك تمعب

دور ميماً لكن ليس حاسماً في التباينات المكانية في زراعة المحاصيل ،إذ تمعب
المسافة اً

كبير
دور اً
المسافة بين األراضي الزراعية ومساكن المزارعين وأسواق التصريف ومدى توفر النقل اً

في تحديد ىيكل الزراعة وأنماطيا(.)30
 -4العوامل التقنية

تتمثل العوامل التقنية بمجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة والوسائل المادية
والتنظيمية التي تستعمل في مجاالت القطاع الزراعي المختمفة ،لزيادة اإلنتاج الزراعي وتحسين
نوعيتو بغية اشباع الحاجات البشرية المتزايدة ،فالتقنية ىي حصيمة التطبيق العممي لالكتشافات
واالختراعات العممية التي توصل إلييا الباحثون في مختمف االختصاصات من خالل البحث

العممي(،)31وتتمثل التقنية الحديثة في مجال الزراعة في منطقة الدراسة في استعمال األسمدة
والمكننة الزراعية واستخدام المبيدات.
أ -استعمال االسمدة
يقصد بالتسميد وضع العناصر الغذائية إلى التربة سواء أكانت(كمياوية أو عضوية) لغرض

زيادة اإلنتاج الزراعي كميآ وتحسينو نوعياً والحفاظ عمى خصوبة التربة(.)32اذ ان االستعمال
الواسع لألسمدة والمخصبات ،يمكن من خالليا عمى انتاجية عالية لكل المحاصيل الزراعية
وبأقل التكاليف ،اذ تسيم ىذه االسمدة في أكثر من()%50من زيادة غمة المحاصيل اذا أحسن
استعماليا كماً ونوعاً وطرائق ومواعيد

()33

 .جدول ()6

وعمى المزارعين االلتزام بكمية األسمدة ونوعيتيا ومواعيد زيادتيا بحسب نوع المحصول ألن ذلك

سيعمل عمى زيادة كمية اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعيتو ،فبعض المزارعين يضيفون كميات
كبيرة من االسمدة إلى المحاصيل الزراعية اعتقاداً بأنو كمما زادت كمية السماد زادت انتاجية

المحصول ،وىذا في الحقيقة اعتقاد خاطئ ألن استعمال كميات كبيرة من االسمدة أكثر من
حاجة المحصول المقررة تؤدي إلى نتائج عكسية كتضرر المحصول أو ىالكو.
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جدول()6االسمدة المجهزة لممزارعين بحسب النوع في قضاء عين التمر لعام2811
الوحدة اإلدارية
قضاء
عين التمر

يوريا(طن)
167,2

المصدر/الشركة العامة لمتجييزات الزراعية في محافظة كربالء ،بيانات غير منشورة
لسنة.2011
ب -المكننة الزراعية
إن دور المكائن الزراعية كبير وميم جداً في توفير الجيد والوقت ،فمثالً يبمغ نسبة اإلنتاج
َ
اليومي لمفالح الذي يستخدم االدوات اليدوية التقميدية( )% 15- 10من اإلنتاج اليومي لمفالح
الذي يستعمل اآلالت والمكائن الحديثة في الحراثة ،وتيبط ىذه النسبة إلى( )%5 – 2.5في
عمميات الحصاد(.)34فحصاد نصف دونم من محاصيل الحبوب بتمك االدوات التقميدية
يتطمب( 948ساعة)من العمل اليدوي لمفالح الواحد ،في حين اذا استعممت الحاصدة الحديثة
يتطمب االمر لمقيام بذلك خالل( 8ساعات)لمساحة تتراوح ما بين( 60 – 30دونم)تبعاً لسيولة

األرض(.)35

إذ يتأثر استعمال المكننة بجممة من العوامل التي تؤثر في طاقتيا الفعمية سمباً وايجاباً ،منيا

طبوغرافية األرض والظروف الجوية وشبكة طرق النقل وحجم الممكية الزراعية ،فضال عن نوع
المكائن المستعممة ،وعموماً يساعد اٌنبساط األرض في منطقة الدراسة عمى استعمال المكننة في
العمميات الزراعية المختمفة ،وان اىم المكائن المستعممة في منطقة الدراسة ىي الساحبات

والحاصدات ،تستعمل الساحبات في عممية الحراثة والتنعيم والتعديل  .وقد بمغ عدد الساحبات
( )126ساحبة وىو عدد قميل بمقارنة مع مساحة المنطقة لكون اغمب اراضييا صحراوية .
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جدول()7عدد الساحبات والحاصدات في قضاء عين التمر لعام 2811
الوحدة اإلدارية

عدد الساحبات

قضاء عين التمر

126

عدد
الحاصدات
ــــــــ

عدد الساحبات والحاصدات
126

المصدر/مديرية الزراعة في محافظة كربالء ،شعبة اآلالت والمكائن الزراعية ،بيانات غير منشورة
لسنة .2811
ج -المبيدات الكيميائية :
المبيدات الكيمياوية ىي مركبات كيمياوية يتم تحضيرىا في المعامل والشركات إلبادة

اآلفات الزراعية من حشرات وحشائش وفطريات( .)1والمبيدات الزراعية ىي من األساليب العممية
الحديثة التي ليا أىمية كبيرة في زيادة اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعيتو من خالل القضاء عمى
اآلفات واإلمراض واألدغال التي تنتشر في حقول المحاصيل الزراعية ،كان الفالح القديم عاج اًز
عن تخميص محاصيمو الزراعية من اآلفات واألمراض التي تصيبيا ،إذ كان يستعمل بعض
الوسائل البدائية والتي ال تفي بالغرض في مكافحتيا ،فضال عن جيمو بالكثير من اآلفات
واألمراض الزراعية التي تتعرض ليا محاصيمو الزراعية .لكن بعد التطور العممي الحديث تمكن
اإلنسان من اكتشاف وتشخيص الكثير من اإلمراض واآلفات التي تصيب المحاصيل الزراعية
وطرائق معالجتيا مما كان لو أىمية كبيرة في تحسين الزراعة وتطويرىا.
وىناك عدة دراسات عالمية تؤكد انتشار األمراض وعدم مكافحتيا والسيما في مثل أجواء
العراق يؤدي إلى تمف ما يزيد عن( )%30من اإلنتاج الزراعي ولذلك كانت المبيدات وسيمة
فاعمة وميمة لمقضاء عمى اآلفات واألمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية .ويستيمك العالم

منيا حالياً اكثر من أربعة ماليين طن من المبيدات الحشرية في كل سنة(. )2

المبحث الثالث  :واقع حال استعمـــاالت األرض الزراعيــة في منطـقـة الــدراســة
أوال :اٌستعماالت األرض الـزراعيــــة المستثمرة لإلنتاج النباتي

تتميز محافظة كربالء بامتالكيا مقومات زراعية جيدة من إذ مساحة االرض الزراعية

ونظام الري السيحي الذي يوفره جدولي الحسينية وبني حسن وفروعيما ومساحات اخرى تروى
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بالواسطة بوساطة مضخات منصوبة عمى ىذين الجدولين  ،فضال عن المياه الجوفية الموجودة
فييا  ،لذلك فأن اإلنتاج الزراعي فييا ال يقتصر عمى سد الحاجة المحمية لمسكان فييا فقط  ،بل
تأتي المحافظة في مقدمة المحافظات المنتجة والمصدرة لعدد من المحاصيل وفي مقدمتيا
النخيل والفواكو والحمضيات ،بالشكل الذي يمكنيا من تحقيق األمن الغذائي الزراعي لسكانيا
عدا عدد من المحاصيل الحقمية خاصة محصول الشمب الذي منعت الدولة زراعتو منذ عام
 1995والذي يحتاج في زراعتو إلى كميات وفيرة من المياه  ،وذلك من اجل المحافظة عمى
كميات المياه المتوفرة اوالً  ،ولما تتركو زراعتو من اثار سمبية في رفع مناسيب المياه الجوفية

وتغدق وتممح التربة ثانياً

()36

.

 -1مــحــاصـيـــل الـبسـتـنـــة
تمثل محاصيل البستنة أشجار الفاكية والنخيل ،والفاكية ىي ثمار وبذور األشجار
والنباتات الصالحة لألكل ،وتعد في الوقت الحاضر من المواد الغذائية الرئيسة لما تحتويو من
عناصر غذائية ومواد عضوية ومعدنية ،فضال عن اٌحتوائيا عمى الفيتامينات الضرورية

لإلنسان(،)37وان أشجار الفاكية والنخيل تمقي اىتماما كبي اًر من عدد كبير من المزارعين ،وذلك
لما تعطيو من مردود اٌقتصادي ٍ
عال  ،إذا ما قورنت بالمحاصيل الزراعية األُخرى ،وان منطقة
الدراسة تتميز بعوامل جغرافية مالئمة لزراعة أشجار الفاكية والنخيل .

تأتي زراعة الفاكية والنخيل وانتاجيما في مقدمة المحاصيل الزراعية في المحافظة لما
تعود بو عمى المزارعين من مردود اٌقتصادي عالي مقارنة بمحاصيل الخضر والمحاصيل الحقمية

 ،وىي تكفي لسد الحاجة المحمية والتصدير إلى المحافظات األُخرى .

وقد وصمت المساحة المزروعة بمحاصيل البستنة في عام ( )2014إلى( )8000دونم لكل
منيما عمى التوالي إذ نجد عدم وجود تباين كبير بين المساحات خالل السنوات  ،أما عدد أشجار
النخيل إذ بمغت في السنة نفسيا تقريباً( )773000نخمة  ،وانتاجية النخمة الواحدة بمغت في  ،اما

اعداد اشجار الفواكو والحمضيات تقريباً( )14450شجرة سنة  ،2014كما في الجدول(. )8
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جدول( )8مساحة البساتين وعدد النخيل والفاكهة والحمضيات في قضاء عين التمر
لمسنوات()2814
مساحة

السنة

البساتين(دونم)

2014

8000

عدد النخيل(نخمة)

عدد أشجار الفاكية(شجرة)

773000

14450

المصدر -:مديرية الزراعة في محافظة كربالء ،شعبة األحصاء الزراعي  ،بيانات غير
منشورة لسنة.2814
تنمو نخمة التمر في مختمف أنواع الترب ،إذ يمكنيا أَن تنمو في الترب المتفاوتة ،من
،إال أنيا تزدىر في الترب المزيجية الخفيفة ذات الصرف
الترب الطينية الثقيمة إلى الترب الرممية ﹼ
الجيد ،وان ىذه الترب يمكن مالحظتيا في الجيات الشمالية والشرقية من منطقة البحث ،التي
تشكل كثافة عالية فييا من بساتين النخيل ،وتُ َعدﱡ أيضاً أشجار النخيل من أكثر األشجار مقاومة
الممِ َحة ،اال أنيا تنمو نمﹼـواً جيداً في الترب ذات التركيز
لمموحة التربة وليا قابمية لتحمل الترب َ

األيوني()phالذي يقرب من(.)38()8,5-5,5

أمـﹼـا أشجار الفاكية فيي تنمو في بساتين قريبة من بساتين النخيل وذلك لسيولة عممية
الري ولحماية من بعضيا من أشعة الشمس صيفاً ومن البرودة شتاءاً ،ومن ىنا فأن الصفة
ﱢ
العامة التي تنفرد بيا زراعة الفاكية النخيل ىي صفة التنوع ال التخصص في زراعتيا ،إذ يندر
ما نجد مزرعة متخصصة لزراعة أنواع معينة من أشجار الفاكية،وأنما تتداخل ز ارعة أشجار
النخيل مع أشجار الفاكية بصورة يصعب حصر مساحة كل منيما

(.)39

 -2مــحـاصـيـــل الـخـضــروات
تعد زراعة الخضروات من الزراعات الميمة والمربحة ،إذا منحت العناية الجيدة
والمستمزمات الضرورية ،ليا أىمية كبيرة من إذ قيمتيا الغذائية ،فيي غنية بالمعادن واألمالح،
وتحتوي عمى كميات مناسبة من الفيتامينات ،لذا فيي تتزايد بشكل مستمر في ظل اٌرتفاع الطمب

366
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عمييا ،لذا أرتبط إنتاجيا أرتباطاً قوياً بمراكز التسويق واالستيالك ألنيا ذات حساسية خاصة إذ
تعد من المحاصيل السريعة التمف ،وشديدة التأثر بظروف المناخ ،تحتاج إلى عناية خاصة

()40

تتباين مجموع المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية ،فمن خالل معطيات الجدول
( )11يتضح أن محاصيل الخضروات الشتوية سجمت اٌرتفاعاً في مساحاتيا إذ بمغت سنة
 2014تقريباً(1088دونم) .

وان نمط توزيع زراعة محاصيل الخضروات(الشتوية ،الصيفية)،تحكميا العديد من

العوامل التي من أىميا الطمب المحمي عمييا ،وأىميتيا االٌستيالكية(حجم السوق)،ومدى قربيا
من مراكز االستيالك الرئيسة ،وفرة وسائط النقل ،فضالً عن الظروف المناخية المالئمة والعوامل

الزراعية األُخرى ،مثل وفرة المياه والتربة الخصبة.
 -3محـــاصيــل الــحبــوب

تحتل اٌستعماالت األرض الزراعية المستغمة لزراعة الحبوب مساحة تقدر

تقريباً()16600عام ،2014تشمل محاصيل الحبوب عدة أنواع من المحاصيل من أىميا(القمح،

الشعير)،كما في الجدول(.)9

جدول( )9مساحة محاصيل الحبوب(الشتوية والصيفية) لمسنة()2814
السنة

محاصيل الحبوب (دونم)

2814

16688

المصدر - :مديرية الزراعة في محافظة كربالء(،األحصاء الزراعي ،التخطيط والمتابعة)،بيانات
غير منشورة لسنة .2011
أ -مـــحـاصيــل الـحبـوب الشتـــويــــة  :وتشمل -:
 -1مــحصــول القمــــح
يعد محصول القمح من المحاصيل الشتوية التي تتأثر بدرجة الح اررة لكن يختمف ىذا
ﱡ
التأثير باٌختالف األنواع وأطوار النمو ،اال إن درجة الح اررة المثمى لمحصول القمح تكون 253م

وىي الدرجة المثمى لإلنبات ،ويفضل أن ال تقل درجة الح اررة عن 43م وال تزيد

عن 323م خالل فصل النمو(.)41

367
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أن المساحات المزروعة واإلنتاج واإلنتاجية
فمن خالل معطيات الجدول ( )10يتضح ﱠ
(600غمة الدونم) لمحصول القمح في عام . 2014
جدول ()18مساحة محصول القمح في قضاء عين التمر لعام 2814
السنة

القمح /دونم

اإلنتاج/طن

غمة اإلنتاج(كغم/دونم)

2814

1688

256688

688

المصدر/مديرية الزراعة في محافظة كربالء(،شعبة التسويق ،األحصاء الزراعي)،بيانات غير
منشورة لمسنة 2014
ب  -الشــعيـ ــر
تحتاج زراعة محصول الشعير إلى ظروف تكاد تكون مشابيو لمحصول القمح ،اال أنو
أكثر مقاومة لمجفاف واألمراض من الحنطة وأكثر إنتاجاً تحت ظروف بيئية مالئمة ،لذلك فيو
يخصص بالمناطق التي ال تالئم ز ارعة الحنطة ،مثل تمك المناطق ذات الترب الفقيرة والقميمة

المياه اال إن اٌنخفاض درجة الح اررة حتى(2م)5تؤثر عمى بذور الشعير بدرجة أكثر تأثي اًر من
محصول الحنطة ،أما االٌرتفاع في درجة الح اررة عموماً ال يؤثر عمى الحاصل بدرجة كبيرة كما

في الحنطة ،إذ يتحمل الشعير درجة ح اررة تصل إلى(40م)5في حين ال تتحمل الحنطة مثل ذلك،
ربما يعود ذلك إلى نضج الشعير مبك اًر قبل الحنطة(.)42

والشعير محصول شتوي يزرع إلى جانب القمح ويأتي من بعده في األىمية في كمية

اإلنتاج والمساحة المزروعة ،وتعتمد زراعتو إما عمى األمطار كما ىو الحال في شمال العراق أو

عمى الرﹼي كما ىو في وسط العراق(منيا منطقة الدراسة)وجنوبو(.)43

وبمغ إجمالي مساحة األرض المزروعة بالشعير في قضاء عين التمر لعام ()2014
تقريباً (( )400الحظ الجدول()11

تنضج زراعة الشعير ويعطي حاصالً أعمى عند زراعتو في الترب المزيجية الجيدة

الخصبة ،اال أن لو أمكانية عند زراعتو في الترب الرممية والمالحة ،لذلك يعد أكثر مقاومة
لممموحة من الحنطة ،فضال عن ذلك تنجح زراعتو بالدرجة الرئيسة بعد الرسيم والبقوليات مثل

(الباقالء والعدس ،الحمص)كما تنجح زراعتو كخميط عمفي مع البرسيم(.)44
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جدول( )11مساحة محصول الشعير في قضاء عين التمر لعام 2814
السنة

محصول الشعير/دونم

اإلنتاج /طن

غمة اإلنتاج(كغم/دونم)

2814

488

128

388

المصدر :مديرية الزراعة في محافظة كربالء(،شعبة التسويق ،األحصاء الزراعي)،بيانات غير
منشورة .
المصدر/مديرية الزراعة في محافظة كربالء(،التسويق،األحصاء الز ارعي)،بيانات غير
منشورة لمسنوات(.)2811،2818،2889
ج  -محـــاصيــــل الـعـمــــف
تعد األعالف بأنواعيا كافة ذات اىمية كبيرة لمثروة الحيوانية ،وتتضمن محاصيل
العمف(محصول الجت ،محصول البرسيم)،إذ شغل محصول الجت ما نسبتو ()%86,4من
مساحة محاصيل العمف في المحافظة لعام ،2011ومحصول البرسيم شكل نسبة()%13,6من
مساحة األعالف في المحافظة ولنفس السنة أيضاً(الحظ الجدول(. ))13وفيما يأتي ذكر ىذه

المحاصيل لكل منيما عمى اٌنفراد -:

 -مــحـصــــول الجـــــت

ُيعدﱡ ىذا المحصول العمف األساس في تغذية الحيوانات نظ اًر الٌرتفاع قيمتو الغذائية ،فيو
يحظى بأىتمام كبير من قبل المزارعين ،بسبب مالئمة الظروف البيئية لزراعتو ،يمد الحيوان
بكثير من المكونات الغذائية التي يندر وجودىا في بقية االعالف ،إذ إن اوراق ىذا النبات
وسيقانو تحتوي عمى نسبة عالية من فيتامين()Aكما مصدر ىام لفيتامين()Dويحتوي عمى نسب

مرتفعة من الكالسيوم والفوسفور ،فضال عن أحتوائو عمى نسبة عالية من البروتينات()45من ناحية
أخرى يستعمل في زيادة خصوبة التربة ألن العقد البكتيرية الموجودة عمى جذوره تقوم بتثبيت

النيتروجين في التربة .وعند انعام النظر في الجدول()13نجد إن محصول الجت بمغ ()1000
دونم .
ثانيا  :الثروة الحيوانية في منطقة الدراسة
إن دراسة اٌستعماالت األرض الزراعية المستثمرة لإلنتاج الحيواني ذات أىمية كبيرة في

دراسة اٌستعماالت األرض الزراعية ،وذلك بكونيا عنص اًر ميماً في العمميات الزراعية ،ولما
369
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تحتويو من مواد بروتينية عالية ،لذا فيي تمثل مادة غذائية ميمة تكون عوناً لمفالح في مزرعتو

فضال عن مشاركتو في العممية الزراعية اإلنتاجية ،كذلك يمكن االٌستفادة من مخمفاتيا بوصفيا

أسمدة عضوية ليا أىميتيا في تنشيط إنتاجية التربة.

ومن أجل معرفة ىيكل التوزيع الجغرافي لإلنتاج الحيواني في منطقة الدراسة* ،تم توزيعيا
عمى أساس نوعية الحيوان وفق أىميتو والعدد األجمالي لو(،الحظ الجدول(. ))12
جدول()12اعداد الثروة الحيوانية في قضاء عين التمر لعام 2814
نوع الحيوان

العدد ()2814

األغنام

28888

األبقار

1288

الجاموس

488

الجمال

2888

الدواجن

 58حقل

المجموع

23688

المصدر :مديرية الزراعة في محافظة كربالء(،األحصاء الزراعي ،التخطيط والمتابعة)،بيانات
غير منشورة لسنة .2814
اضافة الى ما تقدم ان ىناك تربية لنحل العسل وكما ىو موضح في الجدول ()15
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جدول( )15احصائية نحل العسل في قضاء عين التمر لعام 2814
متطمبات تربية نحل العسل

العدد /الكمية كغم

عدد الخاليا

688

عدد المربين

35

انتاج العسل

2888

الغذاء الممكي

78

الشمع

48

المصدر :مديرية الزراعة في محافظة كربالء (،األحصاء الزراعي ،التخطيط والمتابعة)،بيانات
غير منشورة لسنة .2814
االستنتاجات :
 -1يمتمك القضاء المثنى كل االمكانات الطبيعية المتمثمة بـ(الموقع الجغرافي و التضاريس و
المناخ و التربة و الموارد المائية) الالزمة استعماالت زراعية متنوعة.
 -2ساىمت التربة في تباين التوزيع الجغرافي الستعماالت االرض في منطقة الدراسة .
 -3كان لوجود الموارد المائية المتمثمة نير البمياه العيون والمياه الجوفية االثر البالغ في تباين
التوزيع الجغرافي الستعماالت االرض في منطقة الدراسة .
 -4سجمت محاصيل الحبوب المرتبة االولى من حيث المساحة اذ بمغت ()16600دونم  ،تاتي
بعدىا محاصيل البستنة بـ( )8000دونم  ،ثم جاءت بعدىا محاصيل الخضروات بـ()1088دونم
 ،ثم محاصيل العمف المتمثمة بـ(الجت) بـ( )1000دونم .
 -5بمغ مجموع الثروة الحيوانية في منطقة الدراسة ( )23688راس وىو رقم البأس بو من حيث
االستغالل االقتصادي اضافة الى وجود ( )50حقل لتربية الدواجن  ،كما تمارس في منطقة
الدراسة تربية عسل النحل  ،وىو مؤشر جيد عمى تطور الجانب االقتصادي في المنطقة .
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أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
التوصيات:
 -1استغالل مالئمة الخصائص الطبيعية لمقضاء لزيادة مساحات استعماالت االرض الزراعية
لكونيا تعود بالفائدة االقتصادية لسكان ذلك القضاء .
 -2استخدام التقنيات الحديثة لتحسين نوعية اشجار الفواكو والنخيل وزيادة الكميات المنتجة
منيا.
 -3التوسع في مساحات محاصيل العمف وزراعة انواع اخرى كالبرسيم .
 -4االىتمام بمكافحة االفات التي تعاني محاصيل منطقة الدراسة .
-5

التوسع في استعماالت االرض الزراعية الغير تقميدية من خالل البدء في ما يسمى

بستزراع االسماء مما يسميم بدعم اقتصاد المنطقة .
الهوامش
( )1الجياز المركزي لإلحصاء  ،المجموعة االحصائية لسنة . 2014

( )1رياض محمد عمي عوده المسعودي  ،الموارد المائية ودورىا في االنتاج الزراعي في محافظة كربالء ،
رسالة ماجستير  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية  ،قسم الجغرافية  . 2000 ،ص . 36

( )3شركة الفرات العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري  ،مشروع الغضاري – المرحمة الثانية  ،الجزء االول ،
دراسة ىيدرولوجية لمنطقة غرب منخفض الر اززة  .ص . 5

( )4رياض محمد عمي عوده المسعودي  ،مصدر سابق  .ص ص . 45 – 43

( )5عباس عبد الحسين خضير المسعودي  ،دور التنمية الريفية في تطوير االستيطان الريفي في محافظة
كربالء  ،رسالة ماجستير  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية  ،قسم الجغرافية  . 1989 ،ص ص . 59 – 58

(*) التغدق  :ىو تأثر التربة بارتفاع مستوى الماء االرضي قرب السطح واحياناً تجمع الماء عمى السطح عمى

شكل مستنقعات وخصوصاً اذا كان الماء االرضي مالحاً والتربة تميل الى النسجة الناعمة مما يسبب تممح
التربة.

( )6و ازرة الزراعة  ،من تقرير خريطة فميح حسن الطائي لقابمية االراضي لمزراعة في العراق . 1990 ،

( )7مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري  ،الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروع الغضاري في كربالء ،
المرحمة الثانية  . 2000 ،ص . 14

( )8شركة الفرات العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري  ،مشروع الغضاري – المرحمة الثانية  ،الجزء االول ،

مصدر سابق  .ص .9
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( )9مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري  ،الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروع الغضاري في كربالء ،
المرحمة الثانية  ،مصدر سابق  .ص . 14

( )10المصدر نفسو  .ص . 14

( )11المصدر نفسو  .ص ص . 16 – 15

( )12شركة الفرات العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري  ،مشروع الغضاري – المرحمة الثانية  ،الجزء االول ،
مصدر سابق  .ص ص . 13 – 12

( )13رياض محمد عمي عوده المسعودي  ،مصدر سابق  .ص . 119

( )14فرات عبد الستار حيدر و محمد حمود عبد اهلل  ،تقرير مسح التربة االستطالعي وشبو المفصل والتحريات
الييدرولوجية لمش روع الغضاري في محافظة كربالء  ،المرحمة الثانية  ،و ازرة الموارد المائية  ،الشركة العامة
لبحوث الموارد المائية والتربة  . 1999 ،ص . 4
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