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 زَرْعًا بِهِ خْرِجُفَنُ الْجُرُزِ الْأَرْضِ إىل الْمَاءَ نَسُوقُ اإن يَرَوْا أَوَلَمْ﴿

﴾(٢٧)   يُبْصِرُونَ أَفَلَا فُسُهُمْإنوَ عَامُهُمْإن مِنْهُ تَأْكُلُ

م  ــــظُيٌّ ــاٍّلَّع   العًلي دٌّقِّ اٍّلَّلَّه   ــص        
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قد خرجت تحت  )داليا عبد الكريم ناجي الفتالوي(التي تقدمت بها الطالبة قضاء مركز كربالء( 

/ جامعة كربالء، وهي جزء من  اإلنسانيةشرافي في قسم الجغرافية التطبيقية / كلية التربية للعلوم إ
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 هداءاأل
 من أرسى قواعد العلم حبيب قلوب العاملني ....... إىل

 حمد نبينا م  
ت حويل منذ نأفسراجي املنري الذي غاب صوته ومل يغب حضوره  إىل

 روحك النقية ........... ىلإرحيلك.. 
 أخي املرحوم )ليث(

يف احلياة توضع أمساء اإلباء خلف امسائنا كي ال تقع وكأنهم يعلمون 
 جيداًقساوة هذه احلياة فيكون امسك السند ...

 أىل أبي سندي
 ...... نابر األم إىلمهد يل الطريق  اً جسر تكانمن  إىل 

 أمي احلبيبة أىل 
 داليا



 
 ح

 

 كر وتقديرش
ه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على نااحلمد هلل والشكر له كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلط      

از هذه الدراسة، والصالة والسالم على أفضل اخللق نبٌينا حمَمد وعلى الهَ وصحبهٍ وٌسلم إجنمنَ عليً ب إن

 تسليماَ كثرياَ.

مشرفيت )أ.د سلمى عبد اليذ الشبالوي( أوالَ لقبوهلا  إىل انفوالعرأتقدم بالشكر  إنال يسعين اال    

ت حبق املشرفة الفاضلة اليت كانمل ا قدمته من توجيهات علمية قيمة ومالحظات سديدة ف ثانيا  االشراف على الرسالة و

الرسالة،  من يد العون ألمتام هذه يل   وملا قدمتة علمية ناوأمكرست وقتها من أجل توجيه طالهبا بكل إخالص 

 يٌمن عليها بالصحة والعافية والعمر املديد خلدمة عراقنا العزيز والٌعلم وابناءه. إنداعية املوىل عز وجل 

قدموه من توجيهات وأراء  التطبيقية ملاأساتذتي الكرام يف قسم اجلغرافية  إىلكما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير    

 عاب على الباحثة.هلا الدور املهم يف تذليل الص كانسديدة 

ي( جيولوجي يف اهليئة العامة للمياه اجلوفية مناالدكتور )ميثم علي خضري الغ ذاوأخص بالشكر كل من االست    

فرع  /يف اهليئة العامة للمياه اجلوفية  الصيانةفرع بغداد،واملهندس )حيدر صاحب االسدي( مسؤول قسم املضخات و /

الدكتور )كامل  ذاشعبة نظم املعلومات اجلغرافية، واألست /س يف مديرية بلدية كربالء )حممد هاشم( مهند ذاكربالء واالست

ماهر االسدي( مهندس يف مديرية )فرع الشعبة الصحراوية واملهندس  /االسدي( مهندس يف مديرية الزراعة 

 إمتام عملها . فرع الشعبة الصحراوية، ملا قدموا  من  مساعدة مهدت الطريق أمام الباحثة يف /الزراعة  

أثناء الدراسة وكتابة البحث فيما قدمته من دعم كانت سندا  يل من  إىل ناوايضاَ أتقدم بالشكر والعرف    

 (. )رواءيتاخيت وصديق إىلنفسي ومعنوي 

 

 داليا 
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 :Summary)المستخلص )

ــة  ـــ ئية( بأعتبارها عامالَ مهماً البحث في خصائص المياه الجوفية )الهيدرولوجية، الهيدروكيميا إلىتطرقت الدراسـ

الزراعي وتحديداَ في منطقة الدراســـــــة التي تقج في الجزء الجنوبي الغربي في محاف ة  اإلنتاجمن عوامل تنمية 

ـــالء بين دائرتي عر  ) ـــا َ  )18o32-.38´o32.´كربـ ـــو  ) شمـ ــــ  ي( شرقاَ ، وه58o44 -.17´o44.´وخطي طـ

، شغلت منطقة الدراسة الجزء الشمالي الغربي من 2 كـــــم  )482.82) إلىة تصل ـــــبمساحهضـــــبة شبه عبارة عن 

منطقة الفرات الفرعية وهي تمثل الجزء الغربي من منطقة الرافدين في الرصــيا المســتقر، ركزت الدراســة على 

ساتها المختلفة على خصائص المياه الجوفية ، من خإنمدى تأثير العوامل الجغرافية )الطبيعية ، البشرية( و ال  عكا

 ((Tertiaryالعصــــــر الثالثي  إلىزمن تكوينها ينتمي  إندراســــــة التأريو الجيولوجي لمنطقة الدراســــــة أتضــــــ  

 كانو  Miocene – (Plioceneالبليوســين( ) –الزمنية )المايوســين  المدةتحديداَ في   (Quaternary)والرباعي

ة الفواصــــــل المختلفة الميثرة في ن ام تغذية  منأعكس على بنيتها من الصــــــخور وإنالذي الدور المهم  المدةلهذه 

في مقدار  اً لعامل المناخ بعناصــــــره المختلفة تأثير كان،و اتخزانالالجوفي وحركة المياه الجوفية ما بين  خزانال

واظهرت الموازنة المائية المناخية لمنطقة الدراســـــــة خال  المدة األمطاروتحديداَ  خزانكمية المياه الواصــــــلة لل

، كذل  بحثت الدراســــــة في نوعية المدةعجزا مائياَ واضــــــحاَ نتيجة للتغيرات المناخية خال  تل  2019-1989))

 Sandها تربة رملية مزيجية )نأة والتحليالت المختبرية بالميدانيالتربة الســــائدة وتم تشــــخيصــــها وف  الدراســــة 

Loams ذا النوع من التربة امتدادَ للتربة المياه ضــــمن وقت قصــــير جداَ ويعتبر ه نفوذعالية تســــم  ب يةنفاذ( ذات

لنوع التربة التأثير الواض  في  كانالسائدة في الهضبة الغربية في الجزء الغربي من محاف ة كربالء والعراق ، و

معرفة عدداَ من النباتات الصحراوية كنبات )الشوك ،العاقو ،  إلىنوع النبات السائد في المنطقة حيث تم التوصل 

ـــرية الرمث( ذات الق ـــة تأثير العوامل البش درة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، كما أوضـــحت الدراس

المختلفة )النشــاط الزراعي ، الصــناعي ، البلدي( على خصــائص المياه الجوفية ودرجة هذا التأثير في الخصــائص 

لعامل النشــاط  كان،حيث  الجوفي )الدبدبة( ضــمن المســط  الصــحراوي لمنطقة الدراســة خزانالنوعية والكمية لل

لري المحاصــــــيل ومدى تأثير ذل   اآلبارالزراعي تأثيرا على المياه الجوفيةَ من خال  كمية المياه المســــــحوبة من 

 Organic & Chemical) على الخزين الجوفي وايضــــــاً تأثير كل من المخصــــــبات )العضــــــوية ،الكيميائية(

Fertilizers ) والمبيدات (Pesticides) حصـــر تأثير العامل نأفي حين  ، خزانالخصـــائص النوعية لذل  على ال

حســــار مســــاحة إنفي  األنشــــطةدور هذه وكذل  الصــــناعية   األنشــــطةالصــــناعي في كمية الملوثات المنبعثة من 

من خال  النشــاطات  الجوفية  تأثيره على المياه كاناألراضــي الزراعية في منطقة الدراســة، أما العامل البلدي فقد 

ً البل سائدة في المنطقة وما ينتج عنها من ملوثات صلبة وسائلة تشكل خطرا  دية المتمثلة بكمية النفايات والمخلفات ال

ــــــمن منطقة  بعد ترشحها للمياه يهدد نوعية المياه الجوفية ـــــــ ، كذل  تم تحليل الخصائص الهيدرولوجية  لآلبار ضـ

التي (Permebility)  يةنفاذها وحـــجم التغذية وقيــــــم الالدراســــــة وذل  لــــــغر  معرفة حـــجم التبايـــن في مناسيب



 
 د

 

، أما قيم  / يوم 2( م532.70)  إلىالجوفي  خزانالضــمن  اآلباربلغت حســا اختبارات الضــو والمراقبة لعدداَ من 

/ يوم، وايضــــــاَ تم تحديد أصــــــل المياه الجوفية ضــــــمن العينات المختارة من منطقة  2م )12.38الناقلية فقد بلغت )

ه اختلط مج الصنا إنت المياه ذات اصل بحري ضحل ا  كان [r (Na / Cl)]دراسة وفقاَ للدالة الهيدروكيميائية ال

سرب شقوق والفواصل لل ةالقاري للمياه المت لآلبار ضمن  يةنفاذتحديد قيم ال إلىالجوفي ، وتم التوصل  خزانعبر ال

A 0.66( ]منطقة الدراســــــة من خال  المعادلة 
 15.3(SC)=T)] لكل بئر معتمدة على  يةنفاذالتي حددت مقدار ال

 Specificية للبئر ألســـتخراج الســـعة النوعية )اإلنتاج( والطاقة التصـــريفية   Draw Downخفا  )نعامل األ

Capacityلة قيم ال فاذ( التي تكون جزَء من معاد ياه  يةن ية للم يائ يل الخصـــــــائص الهيدروكيم لآلبار، كما تم تحل

ً  18)قة الدراســـــــة بواقج )الجوفية في منط للفترتين )الرطبة ،الجافة( بهدف معرفة نوعية المياه من ناحية  نموذجا

خصائصها الفيزيائية والكيميائية ومن ثم اخضاعها للتقييم وفقاَ للمحددات العالمية والعراقية القياسية لمدى مالئمتها 

بالخرائط الخطية  تائج  هذه الن يل  ً Raster)لألغرا  الزراعية  وتم تمث قا  ARC.GIS – 10.8)لبرنامج ) ( وف

الخصائص الفيزيائية والكيمائية متماثلة ضمن التكوين الواحد )الدبدبة( وفقاَ للد ئل  إن إلىحيث توصلت الدراسة 

ً اإلحصــائية ولكنها اختلفت بفارق بســيط  ،   األنشــطةالســائدة ومدى تركز هذه  األنشــطةياَ نتيجة لنوع كانوم زمانيا

يا والميشرات العالمية لغر  تقييم المياه ومعرفة مدى صالحيتها للري ناتم ا عتماد على نخبةَ من التص اً واخير

، وايضــاَ تحديد  يالحيوانوخرائط ذات رموز محددة لألســتهالك ي وتمثيل ذل  بخرائط خطية الحيوانوا ســتهالك 

زء الصــــحراوي من قضــــاء المركز من خال  بناء الزراعي في الج اإلنتاجعدداَ من النقاط الرئيســــية هدفها تنمية 

ات المتاحة والحلو  المناســــبة ألســــتغاللها في منطقة الدراســــة ، توصــــلت كانمعلوماتية تمثلت باإلم بياناتقاعدة 

ي(  وتم تحديد أجزاء الحيوانتاج الزراعي )النباتي ،نالمياه الجوفية في منطقة الدراســة صــالحة لإ إن إلىالدراســة 

واقامة المشــــاريج الكبيرة لحقو  الدواجن وتحديدا في األجزاء  اآلبارالدراســــة يمكن التوســــج فيها بحفر من منطقة 

الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الدراســــــة وتحديد عدد من األصــــــناف النباتية التي يمكن زراعتها في منطقة 

شجار فاكهة وخضروات مغطاة باإلضافة  سة من أ ساهمت في  رصد عددَ من إلىالدرا شرية( التي  المعوقات )الب

تراجج النشــــاط الزراعي منها قلة مســــاهمة القطاع الحكومي في إدارة هذا النشــــاط بالصــــورة المثلى كأعادة من  

من القطاع الحكومي  كانالقائمة فيها سواء  األنشطةالقرو  الزراعية وتراجج المساحات الزراعية نتيجة لبعض 

 او القطاع الخاص.  
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  (:Introduction) أوالً: المقٌدمة

هذه الموارد هو  إلىالوصو   إنتعتبر المياه من أهم الموارد الطبيعية من حيث المساهمة في تنمية الحضارات و    

فمنها ما هوسطحي ومنها ما هو  هالرئيسية التي تحد من نمو تل  الحضارات ،وقد تعددت مصادر المياأحد العوامل 

المياه الجوفية من  عدسطحي للمياه لذل  ت جريان اة الصدارة في المناط  التي   يتوفر فيهكانتحتل مفهي جوفي ،

دية مما يتطلا تطوير  مناط  وجودها واستخدامها الموارد الطبيعية المهمة والميثرة في الحياه ا جتماعية وا قتصا

واحد من هذه البلدان التي بشكل أمثل معتمدة بذل  على استخدام أساليا حديثة ومناهج علمية رصينة ، العراق 

دارية وما نتج عنه دور هاره )دجلة،الفرات( تقج خارج حدوده األنأمنابج  إن،كما تعاني من نقص مياهها السطحية  

والتوسج في  يكانت التعسفية لتحجيم هذا المورد من قبل دو  الجوار يقابله الزيادة المستمرة للنمو السالسياسا

فكانت المياه الجوفية هي الحل الوحيد والمنقذ اآلمن له لسد النقص  سيما وأن هذه المياه استغال  أراضيه زراعياً 

من اجل النشاط الزراعي وتربية  اآلبارحفر  إلى راقالع كانالعديد من س لذا أتجه،   تعو  ببديل مائي آخر 

َ  3( مليار م2.4ات ،حيث قدرت المياه الجوفية المستخدمة في هذا المجا  بحدود )الحيوان ، تحتل المياه (1) سنويا

ة الصدارة ألغرا  الري في النشاط الزراعي  ضمن منطقة الدراسة نتيجة لغياب أي مورد مائي كانالجوفية م

ها تقج في الجزء الصحراوي لقضاء المركز من محاف ة كربالء، ولكونها تعتبر المورد المائي الوحيد سطحي كون

تاج الزراعي من حيث تقييم خصائصها نمعرفة مدى صالحية تل  المياه لإ إلىفي منطقة الدراسة دعت الحاجة 

الملحي وتركيبها األيوني لذل  تتباين يزها تركنتيجة اختالف تل  المياه من حيث والمختلفة )الفيزيائية،الكميائية ( 

ابة وتجوية الصخور إذالمذابة الناتجة عن  األمالح،ويقتصر ذل  التباين على نوع وكمية  آلخر كانفي نوعيتها من م

مياه الري أو نتيجة ترش  وترسا الملوثات الكيماوية  الناتجة عن  إلى)الكلس،الجبس( والتي تنتقل بدورها ركصخو

أو  األمطارمكامن المياه الجوفية عبر مياه   إلى وحركتها بأتجاه األسفل  والمبيدات والملوثات الصناعية األسمدة

 .وبالتالي تغيير في نوعيتها ةالري مما ينتج تغيير في خصائصها الكيميائي

 ً  :Problem of Study): مشكلة الدراسة )ثانيا

عي في صحراء الزرا اإلنتاجفي تنمية ل للمياه الجوفية اثراً ه) تييمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسيا  اآل     

 ؟ وينتج عن هذا السيا  أسئلة فرعية أخرى ا  وهي:مركز كربالء( قضاء

 بالء؟ما تأثير العوامل الجغرافية )الطبيعية، البشرية( على المياه الجوفية في صحراء قضاء مركز كر .1

 الجوفية في صحراء قضاء مركز كربالء؟ما مدى تباين الخصائص الهيدرولوجية للمياه  .2

 للمياه الجوفية في صحراء قضاء مركز كربالء؟النوعية هل تتباين  .3

                                                           

 ةحة(، مجلعمار احمد عبد الصاحا الجواهري، رضا عبد الجبار الشمري، مشكلة المياه في العراق )الواقج والحلو  المقتر (1)

 .2، ص2009( ،1)(، العدد 2)ة، مجلد القادسية للقانون والعلوم السياسي
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الزراعي في الجزء  اإلنتاجتنمية ل يةكانأمتاج الزراعي؟ وهل هناك نما مدى صالحية المياه الجوفية لإ .4

 الصحراوي لقضاء المركز في محاف ة كربالء. 

 (:Hypotheses of Studyثالثاً: فرضية الدراسة )

ولياً للمشكالت المثارة لمعرفة الصالت بين األشياء والمسببات، أو هي تفسير ميقت أالً فرضية الدراسة حَ  تعدَ     

ا جاءت إذوناً يسم  بتفسير كافة ال واهر المشابهة ناص  التفسير المسب  يصب  ن رية أو ق إنلل واهر بالدراسة 

وضعت الباحثة الفرضية  هخر، وعليآللفر  العلمي فالفر  يترك ويبحث عن فر  التحليالت والنتائج مخالفة 

 الزراعي في صحراء قضاء مركز اإلنتاجفي تنمية اثراً للمياه الجوفية  إن)على النحو اآلتي وعليه تفتر  الباحثة 

 النحو اآلتي:على ى آلخروية انالتتمكن من اإلجابة على الفرضيات الث كربالء(

 ل الجغرافية )الطبيعية، البشرية( تأثير على المياه الجوفية في صحراء قضاء مركز كربالء.للعوام إن .1

 تتباين الخصائص الهيدرولوجية للمياه الجوفية في صحراء قضاء مركز كربالء.   .2

 للمياه الجوفية في صحراء قضاء مركز كربالء.النوعية تتباين الخصائص  .3

الزراعي في صحراء قضاء مركز  اإلنتاجتنمية ل يةكانأم كراعي، وهناتاج الزنالمياه الجوفية صالحة لإ إن .4

 كربالء.  

 (:Aim of Studyرابعاً: هدف الدراسة )

ويمكن الوصو  اليه  )معرفة مدى تأثير المياه الجوفية في تنمية اإلنتاج الزراعي(هو  الهدف من الدراسة  إن

 :أتباع الطرق التاليةب

 غرافية )الطبيعية، البشرية( على المياه الجوفية في منطقة الدراسة.البحث عن تأثير العوامل الج .1

 كن تواجدها ضمن منطقة الدراسة.االتعرف على الخصائص الهيدرولوجية للمياه الجوفية وأم .2

 الكيميائية، الفزيائية( للمياه الجوفية في منطقة الدراسة لغر  تقييمها.النوعية )معرفة الخصائص  .3

ية لخصائص المياه الجوفية وعرضها بهيئة خرائط وميشرات إحصائية بغية رسم خطة كانم بياناتبناء قاعدة  .4

تحق  ا ستثمار األمثل للموارد المتاحة في المنطقة والحصو  على التدابير الالزمة  إنها نأتنموية من ش

 ألستغاللها من قبل الجهات المعنية. 

 (:Justification of Studyالدراسة ) تخامساً: مبررا

الزراعي في المنطقة الصحراوية لقضاء  اإلنتاجثرالمياة الجوفية على أعدم وجود دراسة جغرافية تفصيلية عن  .1

المركز، لذل  جاءت الدراسة لتسليط الضوء على المياه الجوفية بأعتبارها مورداً طبيعياً مهماً للقضاء بصورة 

 خاصة ولمحاف ة كربالء بصورة عامة.
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لى للمياه الجوفية وتوفيرها بالقدر المناسا لألغرا  الزراعية يعد من األمور األساسية معرفة اإلدارة المث إن .2

الهيدرولوجية والهيدروكيميائية للمياه الجوفية  بياناتال رتوفي عبرلغر  تحقي  نقلة نوعية في اقتصاد المنطقة 

المجا  وبذل  تصب  منطقة  بهدف استغاللها في النشاط الزراعي من اجل تحقي  التنمية ضمن هذا اوتقييمه

 ستثمارات ضمن القطاع الزراعي. بة لألذاج

حيوية الدراسات الجغرافية ساهمت في تبني هذا النوع من الدراسة من أجل تقديم الحلو  المناسبة ألداره المياه  .3

 استدامتها في منطقة الدراسة. انلضمالجوفية واستغاللها بشكل مبرمج لألغرا  الزراعية 

 إلىالقضاء بصورة خاصة مما دعت الحاجة  كانية المستمرة لمحاف ة كربالء بصورة عامة ولسكانالسالزيادة  .4

 الزراعي والتوجه نحو ا راضي الصحراوية واستغال  مورد المياه الجوفية لتل  األغرا . اإلنتاجالتوسج في 

 النشاط ا قتصادي فيها. انكأرالزراعي في منطقة الدراسة والذي يعد ركناً من  اإلنتاجتنمية  يةكانأم .5

 (:The Study Area Boundariesسادساً: حدود منطقة الدراسة )

 (:The Spatial Boundaries) يةكانالمالحدود  .1

ً تقج منطقة الدراسة      ( 58o44 -.17´o44.´وخط طو  ) شما ً  )18o32 -´.38o32.´دائرة عر  )عند فلكيا

لدراسة بالحدود اإلدارية لقضاء مركز كربالء، تقج منطقة الدراسة طبوغرافياً منطقة ال يةكانالمالحدود  ت، تمثلشرقا

)هضبة كربالء(، أما جغرافياً فيحدها من الشما   ففي الجزء الجنوبي الغربي من محاف ة كربالء ضمن ما يعر

ف ة النجا، قضاء الحسينية ومن الشرق قضاء الهندية ومن الغرب والشما  الغربي قضاء الحر ومن الجنوب محا

وف  برنامج وتم حسابها  2( كم482.62، بلغت مساحة منطقة الدراسة بحدود ))2و ) )1يالحظ الخريطة )

(ARC.GIS 10.8) . 

 :The Temporal Boundaries)) الزمانيةالحدود  .2

 :للدراسة  الزمانيةتمثلت الحدود     

(، لغر  توفير 2021/8/1) إلىو( 2020/10/1من )الخاصة بالدراسة للمدة  بياناتالالحصو  على  -أ

 ية.ناحكومية ودراسة ميد بياناتمتطلبات الدراسة من 

 (. 1989-2019الحصو  على البيانات المناخية لمحطة كربالء المناخية )القياسية( وللمدة من ) -ب

 (.2010-2021الحصو  على البيانات الخاصة باإلنتاج الزراعي وللمدة من ) -ت

( 2021/1/10بالعمل الميداني وسحا العينات للمياه الجوفية للمدة من ) البيانات الخاصة الحصو  على  -ث

 (. 2021/7/4وألى )

 (:The Objectivity Boundariesالحدود الموضوعية ) .3

الزراعي في صحراء قضاء مركز  اإلنتاج)المياه الجوفية وأثرها في تنمية  تمثلت الحدود الموضوعية بدراسة    

 كربالء(
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 قع الجغرافي لمنطقة الدراسة من محافظة كربالء والعراقالمو :1)خريطة )

 
 المصدر: ا عتماد على:

 (2012)(، عام (1000000/1العراق اإلدارية، مقياس  ةجمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، خريط .1

 .(2007)، عام (500000/1) سريطة كربالء اإلدارية، مقياجمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، المديرية العامة للمساحة، خ .2

 ARC.GIS -10.8)مخرجات برنامج ) .3
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 حدود منطقة الدراسة من االقضية والمحافظات :(2خريطة )

 
 المصدر:

 .(2007)، عام (500000/1) سجمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، المديرية العامة للمساحة، خريطة كربالء اإلدارية، مقيا .1

 ( (2020( ،Landsat 7) 7سات  دن المرئية الفضائية للقمر الصناعي  .2

 (ARC.GIS -10.8مخرجات برنامج ) .3



 اإلطار النظري للدراسة

 
6 

 

 The Importance of Study):سابعا: أهمية الدراسة )

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:

لذل  وجا  مياه السطحية،مصادر اللشحة تعتبر المياه الجوفية المصدر الوحيد للمياه ضمن منطقة الدراسة نتيجة  .1

دراسة الخزان الجوفي لمعرفة نوعية وكمية المياه الجوفية وتقدير الخزين ا ستراتيجي للمنطقة لغر  تحديد 

 .ا ستعما  المالئم للحفاظ عليها

ى في منطقة الدراسة واعتماده بشكل كلي على آلخرا شطةناألسيادة النشاط الزراعي بالمرتبة األولى ضمن  .2

لمياه الجوفية )الفيزيائية، الكيميائية( النوعية ل خصائصاللمياه الجوفية، مما شجج بدوره على دراسة موارد ا

 وتقييم صالحيتها لألغرا  الزراعية.

خفا  مناسيا المياه السطحية في محاف ة كربالء، فضالً عن قلة التساقط المطري السنوي مما دعت الحاجة إن .3

ستثمار المياه التدابير الالزمة أل اذاتخجوفية ليتسنى المجا  للجهات المعنية معرفة حجم ونوعية المياه ال إلى

 الجوفية ضمن المناط  الصحراوية في المحاف ة.

 (:The Study Methodologyثامنا: منهجية الدراسة )

من اجل وصا ال واهر المرتبطة بموضوع  (Descriptive Methodالمنهج الوصفي )الباحثة  تبعتأ   

( Analytical Method)ة المتكررة لمنطقة الدراسة، وكذل  المنهج التحليلي الميدانيسة من خال  الرحالت الدرا

تحليل البينات المتعلقة فضآل عن ، ناوالزم كانالمختلفة للمياه الجوفية من حيث الم بياناتالمن اجل تحليل ودراسة 

 الزراعي في منطقة الدراسة. اإلنتاجو بالتربة ومعرفة خصائصها ومدى تأثيرها في المياه الجوفية

 (:The Study Structureالدراسة )هيكلية تاسعاً: 

أحتوت هيكلية الدراسة على أربعة فصو  فضالً عن اإلطار الن ري لمنطقة الدراسة، ناقش الفصل األو      

 الجغرافية ناولت العوامل، حيث تالجغرافية المؤثرة في المياه الجوفية في صحراء قضاء مركز كربالء( )العوامل

 الطبيعي( في حين تناولت العوامل تالطبيعية كل من )جيولوجية منطقة الدراسة، السط ، المناخ، التربة، النبا

 البلدي(. طالبشرية كل من )النشاط الزراعي، النشاط الصناعي، النشا الجغرافية

 الجوفية في صحراء قضاء مركز كربالء()الخصائص الهيدرولوجية للمياه فقد ناقش  الثانيأما الفصل    

ي لآلبار واعماقها، أصل المياه كانالجوفي الحامل للمياه، مصادر تغذية المياه الجوفية، التوزيج الم خزانالمن حيث )

النوعية والكلية  ةية التصريفية لآلبار، السعاإلنتاج ةالمياه الجوفية، الطاق ة، حركخزانالمشبج لل  الجوفية، السم

 ار(.لآلب
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من  ء(ة للمياه الجوفية في صحراء قضاء مركز كربالنوعي)الخصائص العالج أما الفصل الثالث فقد    

(، TDSابة )الكلية المذ األمالح(، ECاللون، الطعم، الرائحة، التوصيلة الكهربائية)]حيث الخصائص الفيزيائية 

لبة يونات السا( واأل2Ca ،+2Na،+2Mg  ،+K+، والخصائص الكيميائية لأليونات الموجبة ))THالعسرة الكلية )

(-Cl،4-OS ،3
-OCH ،3

-ON .) 

ضاء في صحراء ق وتنميته تاج الزراعين)صالحية المياه الجوفية لإلالرابج  ناقش الفصلفي حين    

را  الجوفية ألغ يا وميشرات عالمية )تقييم المياهناحيث تمثل في تقييم المياه الجوفية وفقاً لتص ،(مركز كربالء

الحديثة التي  ات المتاحة والتقنياتكاني(، فضالً عن تسليط الضوء على بعض الحلو  واإلمالحيوانالري وا ستهالك 

دارة الري، إية، )اإلدارة المتكاملة للمياه الجوف جاناالزراعي في صحراء قضاء المركز من  اإلنتاجتنمية  إلىتهدف 

 على مساحة الحيازات الزراعية، من  القرو  المصرفية(تقنية ا لواح الشمسية، المحاف ة  مأستخدا

 :Litreature Rivew))السابقة عاشراً: الدراسات 

وي من قضاء   توجد دراسات تفصيلية سابقة عن استثمار المياه الجوفية لألغرا  الزراعية في الجزء الصحرا    

 :راساتتل  الد أبرز، لعل ي تخصصات مختلفةالمركز سوى بعض الدراسات التي تناولت المنطقة بصورة عامة أو ف

 :Local Studies)) الدراسات المحلية – 1

)المياه الجوفية في الهضبة الغربية من الموسومة  1983))عام  (يحيى عباس حسين)الدراسة التي قام بها  -أ

دة بذل  على تحديد ، تناولت الدراسة واقج المياه الجوفية في الهضبة الغربية معتم العراق وأوجه استثمارها(

استثمار هذا النوع من  يةكانأمواعها ومعرفة خصائصها الهيدرولوجية كما ناقشت نأالمكامن الخاصة بالمياه و

  . (1)الزراعي في ذل  الجزء اإلنتاجالمياه في تنمية 

ة لحشرجة ) مستقبل استثمار المياه الجوفيالموسومة  1994))عام  (سوسن مجيد علي)الدراسة التي قامت بها  -ب

، حيث ناقشت الباحثة دراسة المكمن المائي المفتوح )الدبدبة(  الجزيرة بين كربالء والنجف( الدبدبة في منطقة

استثمار  يةكانأمفضآل عن واع الترسبات الحديثة المكونة له وتقييم خصائصه النوعية ،نأ إلىمن حيث التطرق 

 .(2) مياه هذا المكمن في المستقبل

)اختيار األسلوب األفضل في تقييم تغذية  ، الموسومة(1998)ي عام ناقام بها أحمد عبد هللا العالدراسة التي  -ت

، حيث ناقشت العوامل الخاصة بتقييم التغذية الدبدبة بين كربالء والنجف( خزانالمياه الجوفية / دراسة حالة 

تباع طرائ  وأساليا مختلفة إخال  نجا( من  -السنوية للمياه الجوفية في حو  الدبدبة الرملي بين )كربالء 

                                                           

داب، جامعة بغداد يحيى عباس حسين، المياه الجوفية في الهضبة الغربية من العراق وأوجه استثمارها، رسالة ماجستير ، كلية اآل (1)

،1983. 

ماجستير ،  لنجا، رسالةسوسن مجيد علي، مستقبل استثمار المياه الجوفية لحشرجة الدبدبة في منطقة الجزيرة بين كربالء وا (2)

 .1994جامعة بغداد، كلية العلوم، 
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الجوفي )الدبدبة( ومعرفة خصائص المياه النوعية )الفيزيائية  خزاناللقياس حجم المياه المتدفقة ضمن 

 .(1) ،الكيميائية( لغر  استغاللها لألغرا  المختلفة

 هيدرولوجية )دراسة،حيث تضمنت دراسته (2002)عام  (حاتم خضير صالح الجبوري)الدراسة التي قام بها  -ث

هدف الدراسة اعداد خرائط  كان، 250000/1)( بمقياس )N1-38-14وهيدروكيميائية لمنطقة لوحة كربالء )

  .(2)هيدرولوجية لمحاف ة كربالء لغر  تحديد كمية ونوعية المياه الجوفية بهدف استغاللها لألغرا  المختلفة

منطقة  تاج الخضروات فين)المقومات إلوسومة الم 2004))الدراسة التي قامت بها أسيل فاضل أيوب عام  -ج

حيث ناقشت تحليل المقومات الطبيعية لمنطقة الجزيرة من  الجزيرة بين كربالء والنجف وافاقها المستقبلية(

الزراعي وخاصة زراعة  اإلنتاجحيث الموارد الطبيعية والبشرية وا قتصادية ومدى أهميتها في تنمية 

 .(3)الخضروات )المغطاة( 

، )هيدروجيموفولوجية منطقة كربالء(،الموسومة 2011))عام  (جليل جاسم محمد هنون)لدراسة التي قام بها ا -ح

تناولت الدراسة تقييم هيدرولوجي وجيوهيدرولوجي لتحديد المواقج المحتملة لوجود المياه الجوفية في محاف ة 

جراء مس  إل GIS)جغرافية )تقنيات التحسس النائي ون م المعلومات الأستخدام كربالء من خال  

 .(4) هيدروجيولوجي لمحاف ة كربالء

استثمارها في  إمكانيةو)المياه الجوفية الموسومة ( 2012)عام  (قاسم احمد رمل الدليمي)الدراسة التي قام بها  -خ

، تضمنت الدراسة معرفة اثر بار بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية( ن"منطقة الجزيرة" محافظة األ

تم التطرق في  ابار على نوعية وكمية المياه الجوفية ،كمنائص الطبيعية لمنطقة الجزيرة في محاف ة األالخص

،فضالً عن اآلبارالجوفية وخصائصها من حيث التصريا والعم  وتحديد مواقج  اتخزانالواع نأ إلىالدراسة 

ياه الجوفية من اجل استثمارها في شتى شاء مشاريج الحصاد المائي لتغذية مكامن المنتحديد المناط  المرشحة إل

 .(5) شطة لعل ابرزها النشاط الزراعيناألغرا  واأل

                                                           

بة في المنطقة بين كربالء احمد عبد هللا رمضان العاني، اختيار األسلوب األفضل لتقييم تغذية المياه الجوفية )دراسة حالة خزان الدبد (1)

 .1998م، جامعة بغداد، قسم علوم األر  ،نجا(، أطروحة دكتوراة ، كلية العلو–

ناعة والمعادن، الص ، وزارةN1-38-14)حاتم خضير صال  الجبوري، دراسة هيدرولوجية وهيدروكيميائية لمنطقة لوحة كربالء ) (2)

 .2002الشركة العامة للمس  الجيولوجي والتعدين ،

لية، رسالة ا المستقباسيل فاضل أيوب، المقومات الجغرافية إلنتاج الخضروات في منطقة الجزيرة بين كربالء والنجا وافاقه (3)

 .2004ماجستير ، كلية اآلداب، جامعة الكوفة،

 .2011جليل جاسم محمد هنون، هيدروجيومولوجية منطقة كربالء، أطروحة دكتوراة ، كلية التربية، جامعة المستنصرية،  (4)

ام ن م المعلومات حاف ة األنبار بأستخدقاسم احمد رمل الدليمي، المياه الجوفية وإمكانية استثمارها في )منطقة الجزيرة( في م (5)

 .2012(، أطروحة دكتوراة ، جامعة ا نبار، كلية التربية للعلوم ا نسانية،GISالجغرافية )
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 ( (1957عام  Ralph .Parson Company)) الدراسة التي قامت بها الشركة ا مريكية رالا بارسون  -ح

ة ال روف حيث قامت بدراسة إقليمية شاملة للصحراء العراقية الغربية ومن ضمنها هضبة كربالء مج دراس

 . (1)الهيدرولوجية للموارد المائية ودراسة جيولوجية الهضبة بالكامل

 7)) ، في القطاع(1977)عام  Consortium))الدراسة التي قامت بها الشركة اليوغسالفية كونسورتيوم  -خ

Block7) ، )مختلفة هدف الدراسة هو التنقيا عن المياه الجوفية وتقييم مصادرها وصالحيتها لألغرا  ال كان

 . (2)استثمارها لألغرا  المختلفة  إمكانيةوالجوفية في كربالء وشثاثة  ومدى توافرها  الخزاناتون ام 

للدراسات وتصميم مشاريج  (1989) عام( Al - Furat Center)الدراسة التي قام بها مركز الفرات  -د

قسمين  إلىمت الهضبة على أساسها الري،حيث قام بدراسة جيولوجية وهيدرولوجية وطنية للصحراء الغربية ،قس

 .(3) المحفورة اآلبارهيدرولوجيين وحساب العائد النوعي والتحليل الكيميائي للمياه الجوفية لبعض 

 :Stages of Work)إحدى عشر: مراحل العمل )

 Office Work Stage): مرحلة العمل المكتبي ) .1

 اسةدرع على مختلا المصادر ذات الصلة بموضوع ال( بالبحث وا طال2020/10/1بدأت الباحثة عملها في )   

وائر الحكومية من مختلا الميسسات والد بياناتالومنها )الكتا، البحوث، الرسائل، ا طاري ، الدوريات والمراجج، 

 وعلى النحو اآلتي:

المتعلقة  اناتبيالفي محاف ة بغداد وفرع كربالء وذل  للحصو  على  اآلبارالهيئة العامة للمياه الجوفية وحفر  –أ

 بالخصائص العامة لآلبار.

الدراسة للمدة  المناخية الخاصة بموضوع بياناتالالجوية والرصد الزلزالي للحصو  على  لألنواءالهيئة العامة  –ب 

 ( لمحطة كربالء المناخية.1989-2019من )

لدراسة بمقياس ط الجيولوجية لمنطقة االشركة العامة للمس  الجيولوجي والتعدين للحصو  على التقارير والخرائ –ج 

(250.000/1 ،10.000/1.) 

 اإلنتاجلقة بالمتع بياناتالالصحراوية( للحصو  على  ةمديرية الزراعة في محاف ة كربالء )فرع المركز، الشعب –د 

 الزراعي في منطقة الدراسة.

                                                           

(1) M.A. Parsons,''Groundwater Resource of Iraq (Northern Desert), VOL.8, Development Board 

Ministry of Development Government of Iraq.1957.                                                                                 

(2) Consortium Yugoslavia,'' Water Development Project '', Western Desert, Block-7, Hydrogeological 

Exploration & Hydro technical work, Climatology & Hydrology final report, VOL-1, Republic of Iraq, 

directorate of western desert development, Development project (39).1977.                                            

(3) Al – Furat Center,''Genral Scheme of Water Resource and land development in Iraq, Stage III, 

Geological & Hydrgeological Condition, Ministry of Agriculture irrigation, Iraq.1989.                          
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 بموضوع الدراسة.المتعلقة  بياناتالمديرية البيئة في محاف ة كربالء، للحصو  على  -هــ 

ع ية والزراعية الخاصة بموضوكانالس بياناتالالجهاز المركزي لألحصاء/ فرع كربالء، للحصو  على  –و 

 .دراسةال

 بياناتلامديرية بلدية محاف ة كربالء المقدسة / فرع المركز، قسم البيئة )القطاع الخامس( للحصو  على  –ث 

 موضوع الدراسة. الضرورية التي تخصً 

 الزراعة، قسم الموارد المائية، قسم األمالك. ممجلس محاف ة كربالء، قسم تكنلوجيا دعم القرار ، قس   -ت 

الالزمة لموضوع  بياناتالة العامة للعتبين المقدستين )الحسينية، العباسية( / قسم المشاريج، للحصو  على نااألم –ح 

 الدراسة.

 (:Filed Work Stage) الميدانيمرحلة العمل  .2

بجمج عينات المياه الجوفية والتربة في المنطقة الصحراوية في قضاء المركز، كما تم مشاهدة  الميدانيتمثل العمل    

زيارة المزارع بصورة متكررة لغر  جمج  إلىشرة في منطقة الدراسة، اضافةً تواع مختلفة من النباتات المننأ

 اآلتي:الحقلية الالزمة وعلى النحو  بياناتال

لتر، تم مليها بصورة كاملة  1)ي بالستيكية بحجم )نافي قن ( موقج 18من )من المياه الجوفية  ( نموذج36)جمج  –أ 

( نموذج 2، وتم اخذ العينات بواقج )1)عدم دخو  الهواء في القنينة ومن ثم كتا عليها اسم العينة، صورة ) نالضم

ومن  2021/7/4)الموسم الجاف في شهر تموز )و 2021/1/10)) الثاني ونكانخال  الموسمين )الرطا( في شهر 

محاف ة كربالء البيئة في في مديرية  المياه ومختبراتالعلوم والتكنلوجيا وزارة ثم تحليل هذه العينات في مختبرات 

 لمعرفة خصائصها )الفيزيائية، الكيميائية(.

( ومن مواقج مختلفة 0-30وبعم  ) ية( مواقج بطريقة العينة العشوائ8من ) من عينات التربة نماذج( 8جمج ) –ب 

ومن ثم تحليلها في مختبرات مديرية الزراعة في محاف ة كربالء  (2021/2/10ضمن منطقة الدراسة في تاريو )

 .2)وذل  لتحديد خصائصها )الفيزيائية، الكيميائية( ومفصو ت التربة، صورة )

 ومن أبرزها: Tools & Device):) الميدانياألدوات واألجهزة المستخدمة في العمل  –ج 

 لقياس درجة حرارة المياه. Thermometer Misbar)أستخدام جهاز الترمومتر ) -

 (.3الكلية المذابة في عينات المياه والتربة، صورة ) األمالحلقياس  TDS.Meter)استخدام جهاز ) -

 (.4ربة، صورة )( لقياس قيم التوصيلة الكهربائية لعينات المياه، التEC. Meterأستخدام جهاز ) -

المثبت  Alpine Quest –GPS Hiking lite)( لتحديد مواقج العينات، وبرنامج )GPSاستخدام جهاز ) -

على جهاز الموبايل لتثبيت احداثيات المواقج التي تم اخذ عينات منها ليسهل الرجوع اليها في كل مرحلة من 

 مراحل جمج العينات.
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 الجوفية مراحل جمع عينات المياه  :(1صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021/1/10)التقطت الصورة في تاريخ ) المصدر:

 عينات التربة نماذجتحليل  :(2صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021/2/10)الصورة في تاريخ ) تالمصدر: التقط
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 يم قلقياس  (EC.Meterجهاز ):( 4) صورة              ( لقياس قيم األمالح  TDSجهاز ) :(3صورة ) 

 ئيةالتوصيلة الكهربا                                                    ي التربةالمذابة ف 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2021/7/4: التقطت الصورة في تاريخ )المصدر      (            2021/2/10: التقطت الصورة في تاريخ )المصدر  

 

 :Writing Stage)مرحلة الكتابة ) .3

كتابة فصو  الدراسة وأعداد رسم الخرائط لتحليل  ت، تضمنبحثخيرة من مراحل عمل الهي المرحلة الثالثة واأل   

 الخاصة بالدراسة مستعينة الباحثة بالتقنيات الحديثة ضمن هذه المرحلة وعلى النحو اآلتي: بياناتال

 اسة.الخاصة بالعينات المدروسة في منطقة الدر بياناتال( لتمثيل ARC.GIS-10.8استخدام تقنية ) –أ 

 الخاصة بالتربة ورسم مثلث قوام التربة. بياناتال( لتمثيل XLSTATأستخدام برنامج ) –ب 

 :The Study Sample)أثنى عشر: عينة الدراسة )

الزراعي في منطقة الدراسة، تم  اإلنتاجوأثرها في المياه الجوفية والجغرافية من أجل دراسة وتحليل العوامل    

ومن ثم توزيعها ضمن منطقة الدراسة بطريقة العينة العشوائية على أساس عدد المزارع  ناستبيبأستمارة ا  األستعانة

( 295( بواقج )61( مقاطعة )3( مزرعة ضمن الجزء الصحراوي لقضاء المركز في القطعة رقم )1,252البالغ )

حديد حجم عينة الدراسة لت (Steven.K Thompson) بمعادلة ستيفن سامبثون األستعانة م(، ت1استمارة، ملح  )

 :(1) ووفقاً للمعادلة ادناه

                                                           

1) Steven K. Thompson, Sampling.Third Edition,2012. p:59-60) 
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𝒏 =  
𝑵 × 𝒑(𝟏 − 𝒑)

(𝑵 − 𝟏 × (𝒅𝟐 ÷ 𝒛𝟐 ) + (𝟏 − 𝒑)
 

 حيث:

Z( 1.96( وتساوي )0.95: الدرجة المعيارية لمستوى الد لة.) 

: N .حجم المجتمج 

: n .حجم العينة 

 d( 0.05: نسبة الخطأ وتساوي). 

P( 0.50: القيمة ا حتمالية وتساوي). 

 (:The Statistical Methodsق اإلحصائية المتبعة في الدراسة )ائثالثة عشر: الطر

قة وعلى د  اإلحصائية من اجل الحصو  على نتائج أكثر ائتم ا عتماد خال  مرحلة الدراسة على عدداً من الطر

 النحو األتي:

عداد الموازنة المناخية لمنطقة إتم تطبي  هذا المعامل خال   (:Demarton Factorمعامل ديمارتون ) .1

رطا أو جاف أو شبه  كان إن(  1989-2019) طرة خال  المدة منمالدراسة لمعرفة نوع المناخ لألشهر الم

 : (1)تية جاف ووفقاً للمعادلة اآل

 معدل أمطار ذلك الشهر )ملم(             

 12 × ⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺معامل ديمارتون =  

 10رجة الحرارة لنفس الشهر)ْم( +معدل د                  

 
ألستخراج قيم )التبخر/النت ( من اجل  وفانإيفتم تطبي  معادلة (: Ivanov's Equation) وفانيفإمعادلة  .2

 :(2) ( ووفقاً للمعادلة ادناه 2019-1989عمل موازنة مناخية لمنطقة الدراسة للمدة من )

A) –(100  2E = 0.0018 (T+25) 

تم اعتماد هذا المعامل أليجاد القيمة الفعلية لألمطار من اجل حساب  (:Lang's Factor)ج للجفاف نمعامل ال .3

 :(3) ( ووفقاً للمعادلة ادناه2019-1989الموازنة المائية المناخية للمدة من )

F = N / T 

                                                           

بعة الط علي صاحا طالا الموسوي، عبد الحسن مدفون أبو رحيل، مناخ العراق، مطبعة الميزان، النجا ا شرف، - (1)

 .333، ص2013األولى،

 .105ص  ،1990عاد  سعيد الراوي وقصي عبد المجيد السامرائي، المناخ التطبيقي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد،  (2)

(3) Koppe.C. E & Delong G.C.''weather and Climate''. Mc Craw-Hill Book Co. New York. 1958.p191. 
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ة ضمن تم تطبي  هذه الدالة على العينات المدروسة من اجل تحديد أصل المياه الجوفي :Sulin- 1946)دالة ) .4

على  (1) لغر  تطبي  الدالة )Cl-( والكلوريد )2Na+يوني الصوديوم )أ )Sulinمنطقة الدراسة ، حيث حدد )

 النحو اآلتي:

 r (Na /Cl) ] ] 

عن طري  معرفة السعة النوعية  ل بئر،لكً  يةنفاذتم اعتماد هذا المعامل لقياس حجم ال(: Tلآلبار ) يةنفاذمعامل ال .5

 :(2) تيةلآلبار من خال  المعادلة اآل يةنفاذير معد  اللكل بئر ،حيث تم تقد

0.66 A T=15.3(SC) 

 

تم اعتماد هذا الميشر وذل  من اجل  معرفة دقة النتائج للتحاليل المختبرية   (:Stoodly Ratioمؤشر ستودلي ) .6

النسبي  ( أو األختالفUncertaintyنتائج أختبار خطأ التفاعل )للموسمين )الرطا ،الجاف( من خال  

(Relative Differenceعن طري  حساب الفرق المطل  بين أجمالي تركيز األيونات الموجبة ) (Cations 

َ و (Anions( واأليونات السالبة )  :(3) تيةاآل  للمعادلة فقا

R.D.%=100 (r∑Cat-r∑Ani) / (r∑Cat+r∑Ani) 

A%=100 – R.D.% 

 

هذه المعادلة من اجل تحديد صالحية المياه للري وفقاً تم اعتماد  (:SARمعادلة نسبة امتزاز الصوديوم ) .7

 :(4) لتصنيا ريتشارد وفقاً للمعادلة ا تية

                                                                                                            2+ Na       
SAR = ————⸺⸺⸺⸺ 

√(𝑪𝒂+𝟐 + 𝑴𝒈+𝟐 )/𝟐     

    

 Ayersتم تطبي  هذه المعادلة لتحديد صالحية المياه للري وفقاً لتصنيا ) :Na)% النسبة المئوية للصوديوم ) .8

and Westcot(5) تية( لمعرفة صالحية المياه للري وفقاً للمعادلة اآل: 

 

                                                           

(1)  Sulin, V. A,'' Oil Water in the System of Natural GroundWater.Gostopiehezdat, Moscow.USSR. 

1946.p215.                                                                                                                                                   

 (2) Mace, R.E.,''Determination of transmissivity from specific capacity testsin karst aquifers''. round 

Water 35(5) 1997.pp738-742.                                                                                                                     

(3)  Kehew, a.E,''Applied Chemical Hydrology'', Prentice Hall, New Jersey,2001, p368.   

(4)  Richards, L. A: Diagnosis and improvement of saline alkali soils, U.S. Department of agriculture 

Handbook, Vol.60, Washington D.C, U.S. A, 1954.pp72-81.                                                                    

   (5) Ayers, R.S and Westcot, D.W., Water quality for agriculture, Irragation and drainage, Paper O.29, 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy ,1985, p8.                                   
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+ K+  2+Na    

             100× ⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺—⸺⸺     = %)(  Na 
                                                                                           +  +K +2+Na +2+Mg +2Ca   

تم تطبي  هذا الميشر على العينات المدروسة لمعرفة مدى صالحيتها للري ووفقاً  (:PI) يةنفاذمؤشر دونين لل .9

 :(1) للمعادلة ادناه

         √𝑯𝑪𝑶𝟑+  +Na 

PI = ⸺—⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺ ×100    
           2++Ca 2+Mg  √𝑵𝒂 + 

تم اعتماد هذا الميشر وذل  لغر  تحديد مدى صالحية العينات المدروسة  :MH)مؤشر خطر المغنسيوم ) .10

 :(2) للري، ووفقا للمعادلة ا تية

)] × 1002++ Mg 2+/ (Ca 2+ratio = [ Mg 2+Mg 

التحليالت المختبرية وللموسمين )الرطا،الجاف( لتحديد تم تطبي  هذا الميشر على نتائج  (:KRمؤشر كيلي ) .11

 :(3) للري وف  هذا الميشر من خال  المعادلة ادناه اآلبارمدى صالحية هذه 

)2+Mg+2+/(Ca2+KR= Na 

هذا الميشر لتحديد قيم الملوحة المحتملة للعينات ضمن الموسمين  تم اعتماد PS) :مؤشر الملوحة المحتملة )  .12

 :(4)( وفقاً للمعادلة ادناه )الرطا ، الجاف

-2 4+ 1/2 SO -PS = Cl  

على العينات المدروسة وللموسمين )الرطا، الجاف(  تم تطبي  هذا الميشر (:Gibbs Ratioمؤشر جيبس ) .13

المياه الجوفية ضمن  يةالعامل المسيطر منها على جيوكميائ وتحديدالجيوكيميائية  حجم العملياتوذل  لتحديد 

 :(5) ووفقاً للميشرين ادناهمنطقة الدراسة 

                                                           

 (1) Doneen, L.D: Notes On water quality in Agriculture Published as a water Science and Engineering 

Paper 4001, Department of water Science and Engineering, University of California,1964, p44.             

(2) Paliwal, K. V:''Irragation with Saline Water (p.198) Monogram No.2 (New Series). IARI, New 

Delhi,1972.                                                                                                                                                  

(3) Kelly.W. P, ''Use of Saline irrigation water. 1963.soil. Sci95: pp 339-391. 

(4) Ravikumar, P.; Somashekar, R.; Angami, M. Hydrochemistry and evaluation of groundwater 

suitability for irrigation and drinking purposes in the Markandeya River basin, Belgaum District, 

Karnataka State, India. Environ. Monit. Assess.2011. p 459.                                                                      
 (5)Gibbs ,R.J. (1970). Mechanisms controlling world water chemistry . Science 170:1081-1090 –IDFC 

Foundation India Rural Development Report Orient Black Swan ,New Delhi .2013.                                
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)- 3+ HCO -Gibbs Ratio I = (Cl  - 

 )2++ Ca  ++ K 2+Gibbs Ratio II = (Na - 

 (:Study Conceptأربعة عشر: مفاهيم الدراسة )

ة أو الرواسا المختلفة )رمل، حصى( تحت سط  نفاذطبقة من الصخور ال(: Aquiferالجوفي ) خزانال .1

المياه وتكون على طو  طبقة عبرها الجوفية من خال  المساحات المسامية، تتدف  األر  وتكون حاملة للمياه 

، وتشكل األحجار الرملية والحصى والحجر الجيري أفضل اآلبارالمياه الجوفية والتي تسم  من خاللها حفر 

 .(1) طبقات للمياه الجوفية

الماء على  جريان ئية تقيس قدرةهي خاصية فيزيا(:Hydraulic Conductivityالتوصيلة الهيدرولوكية ) .2

  .(2) ، أو هي نسبة متوسط سرعة الماء عبر المقطج العرضي في التربةللتربةنقل ذراته عبر الفراغات المسامية 

يتمثل بالضغط الموجود في طبقات المياه الجوفية  :Piezometer Pressure)الضغط البيزومتري ) .3

على من الضغط أفي البئر نتيجة الضغط الهيدروليكي الذي يكون المحصورة ويكون مسيو ً عن ارتفاع الماء 

  . (3) ويعبر عن الطاقة الكامنة للماء داخل البئر اثناء سحا المياه اً )الرأس البيزومتري( ،ناالجوي ويسمى احي

يتمثل بالطاقة المطلوبة ألستخراج وحدة حجم المياه  :Soil Suction Pressure)ضغط امتصاص التربة ) .4

كتلة التربة المحددة ،يتكون ضغط ا متصاص للتربة بسبا الطاقة المعقدة التي تنشاً عن التفاعل بين الماء  من

والتربة ، تعمل الطاقة المعقدة ضغطاً سلبياً يسمى )امتصاص التربة( ،ويختلا هذا الضغط بين التربة المشبعة 

 إلىوما  يةنفاذالتربة من حيث المياه المتاحة والامتصاص التربة على سلوك  طمشبعة بالمياه ،وييثر ضغالوغير 

 .(4) غير ذل  والتي تكون ثابته في التربة المشبعة

وهو سحا المياه من مكامنها الجوفية خال  مدة معينة وبتصريا معين  :Test Pumping)الضخ األختباري ) .5

بار المراقبة القريبة من آفي  Water table)من اجل حساب تأثير السحا في المياه على مناسيبها الجوفية )

 .(5) المكمن الجوفي

                                                           
 

(1) Alley W., Reilly.T, Frank.o,''Sustainable of Groundwater Resource'', Circular 1186, Denver, 

Colorado, U.S. Geological Survery. 1999.p8.                                                                                             

 (2) Shevnan V., Delgado.R. O, Moustov.A, Ryjov.A.''Estimating of Hydraulic Conductivity on Clay 

Content in Soil Deterimed from Rsisting data'', Geofisics International 45,2007, p195.                           

(3)Stephen.M,''Portrait/concept of Aplante '', Second edition, WW. Norton & Company, 

Inc.2005.p604.                                                                                                                                             

 (4)Ridley.A.M, And Burland. J.B,'' Discussion of the Tensile Strength Water for the Direct 

Measurement of High Soil Suction, Canadian Geotechnical Journal, VOL.36, pp178-180.                     

(5)Kevin.M, Hiscock,''Hydrogeolical Principle and Practice'', First edtion, Volum2, A Black well 

publishing Company, UK,2005. p5                                                                                                             
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الجوفي على نقل المياه الجوفية عبر السم  المشبج  خزانالقدرة :  Permibility Factor)) يةنفاذمعامل ال .6

تتدف  من خالله المياه الجوفية  إنه المعد  الذي يمكن إن( ، ويعبر عنه على Saturated Thickness) خزانلل

الجوفي تحت وحدة التدرج الهيدروليكي، ويمكن تحديدها من خال  اختبارات الضو بأستخدام  انخزالعبر قسم 

 . (1) مستويات التراجج بمرور الوقت الذي يتم الضو فيه

تاجية الماء، حيث يقلل إنيعني الري الناقص استراتيجية زيادة وحدة  (:Deficit Irragationالري الناقص ) .7

تاجية المحصو ، حيث إنحساسة لإجهاد أو طو  موسم النمو بحيث   ييثر على الر الماء في مراحل النمو غي

تخفيض اضافته مياه الري خال  بعض مراحل النمو الغير حساسة لإجهاد مثل مرحلة النمو الخضري  إن

 . (2) ومرحلة التضج والحصاد ويوفر في كمية الماء المستخدمة في الري وخصوصاً في المناط  الجافة

تسمية تطل  على كبريتات الصوديوم وتتمثل بمل  الصوديوم لحمض الكبريت (: Glaubers Saltلح غلوبر )م .8

ويتكون هذا المل  بعد اتحاد كبريتات الصوديوم مج عشرة جزيئات من الماء وبالصيغة الكيميائية 

(O2.10H4NaSO) (3). 

وهو عبارة عن مركا غير عضوي  تسمية تطل  على كبريتات المغنسيوم،(: Epsom Saltملح إبسوم ) .9

( ويتكون هذا المل  O( واألكسجين )S( والكبريت )Mg+2من المغنسيوم ) يحتوي في تركيبه الكيميائي على كلً 

. (4) بعد اتحاد أربج ذرات ماء مج كبريتات المغنسيوم

                                                           

(1) Driscoll.F. D,''Groundwater and Wells, St paul, Mn: Jhonson Screen Environmental Protection 

Authority (EPA), 1986.p160.                                                                                                                      

(2) English .M,''Deficit Irrgation'', Analytical Farm Work.J. Irrigation.Drain(E). ASCE 110. 1990.pp 

                                                                                                          .                                           412-399  

Wells, R. C., Sodium compounds: Mineral Resources, 1955, pt. 2, p. 124. (3)  

(4) Azizi, K., M. Yaghobi, S. Hidary, M.R. Chaeichi, and R. Roham. ''Effects of Different Methods of 

Magnesium Sulphate Application on Qualitative and Quantitative Yield of Lentil (Lens culinaris 

Medik.) Cultivars Under Khorramabad Climatic Conditions of Iran''. Research on Crops 12(1) 

2011.p103.                                                                                                                                                    
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 مدخل:

الجغرافيللللة الطبيليللللة المتمثلللللة ، فاللوامللللع (الطبيليللللة والب للللرية)باللوامللللع  الجغرافيللللة تتمثللللع اللوامللللع      

بالبنيللللة الجيولوجيللللة ومللللد  عرميتخللللا فللللت ملرفللللة  اللللاةص الطبثللللات الالللل رية فللللت المنطثللللة ملللل  حيللللث 

ومللللد  تلللل ثير ذلللللك  للللله فللللت نو يللللة الميللللا  الجوفيللللة  ميالنخللللايتخللللا وموابللللا طبثاتخللللا ونفاذمسلللاميتخا ودرجللللة 

فلللت تحديلللد  ميلللة الميلللا    ا  دوراَ بلللارز فلللله املللع السلللط   ملللاعوحر تخلللا و ميتخلللا الللم  م امنخلللا الجوفيلللة ، 

ال مسلللت ،درجلللة  األ للللاعتسلللخل اللواملللع المنا يلللة )  عيالللاحلللدار  ، إنبسلللاطه ودرجلللة إنالجوفيلللة مللل   لللالع 

  مللللومللللد  تغللللذيتخا للم ( فللللت تحديللللد  ميللللة الميللللا  الجوفيللللة األمطللللارالحللللرارة، الرطوبللللة ،الرياح،التب ر،

مملللا يزيلللد مللل   األمطلللارالملللال السلللطحت اثنلللال تسلللابط  جريلللا وفلللت  ربللللة  للاملللع النبلللات دورا   عملللا ،الجلللوفت

فللللت  ا  بللللاط  األرض وزيللللادة تغذيللللة الميللللا  الجوفيللللة،  للللذلك يظخللللر للامللللع التربللللة دور إللللل فراللللة تسللللربخا 

 يللللةنفاذت  اليللللة ال انلللل إ  اللللاص التربللللة التلللل ثير  للللل  حجللللل الميللللا  الجوفيللللة ومللللد  تغللللذيتخا ملللل   للللالع 

 باط  األرض . إل لميا  وتسم  لتسرب الثدر ال افت م  ا

)الزرا ية،الاللللنا ية،البلدية( ت للللو  ذات تلللل ثير  األن للللطةعمللللا اللوامللللع الجغرافيللللة الب للللرية المتمثلللللة فللللت     

مللل   لللالع حيلللث يظخلللر تللل ثير الن لللاط الزرا لللت  ،و ميتخلللا و ااةالللخا النو يلللةوااللل  فلللت الميلللا  الجوفيلللة 

ت ال لللزي  الجلللوفت للمنطثلللة و لللذلك مثلللدار األسلللمدة الميلللا  المسلللتغلة فلللت ذللللك الن لللاط وملللد  ت ثيررلللا فللل ة ميللل

عحلللداث تغييلللر  إلللل فتللل د  الميلللا  الجوفيلللة  منسلللوب  إلللل  بلللر التربلللة تنتثلللع المالللافة للتربلللة والمبيلللدات التلللت 

، عمللا الن للاط الاللنا ت في للو  ذو تلل ثير مبا للر فللت تلللوث الميللا  الجوفيللة ملل   للالع فللت  ااةاللخا النو يللة

البلديللة  األن للطةمللا دور عتسللخل فللت تغيللر ال اللاةص النو يللة لتلللك الميللا  ،   يماويللةمللا ياللفيه ملل   نااللر 

الالللحية ذات التللل ثير السللللبت ال طيلللر  لللل  التربلللة  والمطلللاميرفينحالللر فلللت دوررلللا فلللت م بلللات النفايلللات 

مر بلللات و ناالللر  يماويلللة ملثلللدة تسلللخل فلللت تللللوث الميلللا  الجوفيلللة  نلللد مللل   تحتويلللهوالميلللا  الجوفيلللة لملللا 

  باط  األرض. إل تسربخا 
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 بالء:كرالطبيعية المؤثرة على المياه الجوفية في صحراء قضاء مركز  وال: العواملأ

  (Geology of the Study area) :جيولوجية منطقة الدراسة .1

ً  اً تعد دراسة التركيا الجيولوجي أمر     كونه يعد من أهم العوامل الطبيعية الميثرة في الخصائص الطبيعية  ضروريا

لمنطقة المراد دراستها كونها تعكس الكثير من الصفات الخاصة بنوعية الصخور المكونة للسط  ،وعالقتها بتكوين ل

، ومعرفة الصخور (1) ميالنهايتها ومواقج طبقاتها ونفاذالتربة ،ومعرفة خواص الصخور العامة من حيث مساميتها و

ور ونوعها وبالتالي سوف تتحدد بعض خصائص تل  المياه عبر طبيعة الصخ للذوبانوغير القابلة  ناالقابلة للذوب

 . (2) الصخور على نسبة معينة وغير ثابتة من العناصر الكيمياوية حتواءألوخاصة الكيمياوية وذل  

الماء وفي  جريانللتركيا الجيولوجي دوراْ كبيراْ في تحديد كمية المياه الجوفية من حيث تأثيره في مقدار  إن    

حين تقل كمية التسرب في  الجيرية، فيتزداد كمية تسرب المياه في مناط  الصخور  التسرب، حيثعات تباين ضائ

 . (3) مناط  الصخور النارية أو الطينية القديمة

خال  تحديد المواقج الخاصة بالمكامن الجوفية  منللتركيا الجيولوجي تأثيراْ واضحاْ في  المياه الجوفية وذل   إن    

وكمية المياه الموجودة فيها ونوعيتها وحركتها التي ترتبط بميل الصخور وخصائصها الفيزيائية  اوامتداداته

ات خزان إلى،حيث تساعد الصدوع أو الكسور الموجودة في الصخور في تسرب المياه من السط   (4) ميائيةيوالك

 إلىبها بصدوع تساعد على تسرب المياه ناأو جو بقيعانهاهار التي تتصل نالمياه الجوفية  وقد تتسرب  بعض مياه األ

 إنهذا وبالمياه ، اآلبارتساعد على تغذية  إذفي المناط  كثيفة الصدوع  اآلباروبدوره يفسر حفر بعض  اتخزانالتل  

ً دور الصدوع يقتصر على كميات محدودة نسبي كان  فاألحوا لتواءات يكون أكبر من ذل  دور الطيات واأل إنف ا

ً بيرة والمنتشرة في البيئات الجافة ا رتوازية الك ما تستغل الطيات المقعرة التي تسم  بتراكم المياه بكميات  غالبا

 . (5) كبيرة

ترتبط جيولوجية منطقة الدراسة بالتطور الجيولوجي للمحاف ة والذي بدوره أرتبط بالتطور الجيولوجي للعراق     

( ،حيث  ( Tethysغمورة بمياه بحر واسج يسمى بحر تيثسأر  العراق منذ العصور القديمة مت مع م كان،حيث 

(  250ذل  في أواخر العصر البرمي أي قبل )Gondwanaland),  )د نا نامن قارة جندو ءاً منه جزاً تشكل اقسام

 إلىي من الشما  أدت جانبحركات أرضية وضغط  إلىيغمرها هذا البحر  كانعام وقد تعرضت المنطقة التي  مليون

                                                           

ام ن م المعلومات قاسم احمد رمل الدليمي، المياه الجوفية وإمكانية استثمارها في )منطقة الجزيرة( في محاف ة ا نبار بأستخد (1)

 .10، ص2012أطروحة دكتوراة، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة ا نبار ،، (GISالجغرافية )

ذاب البصرة، العدد أنجم عبد هللا رحيم، دراسة جغرافية لنوعية المياه الجوفية في قضاء الزبير وبعض تأثيراتها الزراعية، مجلة  (2)

 .198، ص2008(، 47)

 .222، ص1985السطحية في القطر المغربي، جامعة الموصل ،محمد مهدي علي الصحاف، الموارد المائية  (3)

 .23، ص2013، صادق عزيز جابر، التحليل مكاني للمياه الجوفية في هضبة النجا، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة الكوفة (4)

لبشرية، رسالة ها با ستخدامات امروة وسام عبد العالم، التباين المكاني لخصائص المياه الجوفية في محاف ة كربالء وعالقت (5)

 .18، ص2013كلية اآلداب، جامعة الكوفة، ،ماجستير
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،حيث  ( الثالث Miocene ) اء وهبوط أجزاء أخرى ،حيث نشطت هذه الحركات خال  عصر المايوسينرفج أجز

الجنوب فقد تأثر بالحركات  إلىظهور جبا  العراق في الشما  والشما  الشرقي ،أما قاع البحر الواقج  إلىأدت 

  .  (1) المياهب مغموراً الجنوب وأصب   باتجاهخفض بشكل حو  مقعر واسج مفتوح نأالباطنية و

 (Stratigraphic Sequence) :الجيولوجيةالتتابع الطبقي للتكوينات  -أ 

الصخور المنكشفة في المنطقة  كربالء، مع ممن منطقة لوحة  80)% )العصر الرباعي أكثر من  تطي ترسباتغ    

 ( وعصري الدمام)ة بتكوين ما قبل العصر الرباعي تتراوح أعمارها ما بين عصر ا يوسين متمثل إلىوالتي تعود 

بقية التكوينات المنكشفة في المنطقة  ، أما3)يالحظ خريطة ) والدبدبةبتكوين الزهرة تتمثل  (بلستوسين –يوسين لالب)

 تي:وعلى النحو اآل .)1كما موض  في جدو  )،  (2) ةناجإنووالفتحة  الفرات، النفايلفتتمثل بتكوين 

 : (Damam Formation – Early Middle Eocene)األوسط(  االيوسين) تكوين الدمام -

في المنطقة، حيث ي هر في موقج واحد في الجزء الغربي من المسط  التكوينات المنكشفة  أقدمالتكوين يمثل هذا     

ً ذامحه يكون إن الصحراوي، أي من الجهة الغربية من منطقة الدراسة ويتكون بصورة عامة من حجر كلسي  يا

أقل  إلىسمكه المنكشا  الصفرة، يصل إلىبشكل متحجر رمادي اللون مائل  يكون ((Nummulitesنيوميو تي 

الجزء الغربي من المسط  الصحراوي ضمن منطقة  م في (95)بحدود يبلغ سم  التكوين  م، بينما (20)من 

 .(3) ر، بيئة الترسيا هي بيئة بحريةا خيض

 : (Euphrates Formation – Lower Miocene)األسفلالمايوسين  -تكوين الفرات  -

ي هر هذا التكوين في قاعدة طار النجا  الدراسة، حيثيغطي هذا التكوين مساحات واسعة غرب وجنوب منطقة     

والبريشيا بصورة عامة من الحجر الكلسي والطفل  . ويتكون(4)الصحراويالجنوب والجنوب الغربي من المسط   إلى

 الماسكة لها هي سم، المادة( 2-1(ج صخرية كلسية شبه مدورة تتراوح أبعادها من تتكون من قط ، والتي(5) القاعية

البيئة الترسيبية للتكوين  إن الطفيلي،هذه المدملكات مغطاة بالحجر الكلسي  إنمواد كلسية من مزيج رملي وطيني و

. (6) م( 25)سم  التكوين صل الساحل، يهي مياه بحرية ضحلة قريبة من 

                                                           

(1) Al Naqib.K.M. '' Geology of the Arabian Peninsula, South western Iraq''. Geological Survery 

professional paper 60.us. dept of the interior, Washington., 957.p23.                                                                               

والتعدين، رقم  حاتم خضير صال  الجبوري، دراسة هيدرولوجية وكيميائية لمنطقة لوحة كربالء، الشركة العامة للمس  الجيولوجي (2)

 .6. ص 2002، جمهورية العراق، وزارة الصناعة والمعادن، 2825التقرير 

(3) Al -Mubarak.M.and Amin.R.M: Regional mapping on the south and western desert of Iraq, Internal 

Report. GEOSURV Library, NO., 1380.baghdad. Iraq. 1983.p25.                                                                    

بلية، رسالة       ة ألنتاج الخضروات في منطقة الجزيرة بين كربالء والنجا وافاقها المستقأسيل فاضل أيوب، المقومات الجغرافي (4)

 .61، ص2004ماجستير، كلية اآلداب، جامعة الكوفة ،

(5) Bellen. R.C, Van danning ton, H.V., Wetzal, R., Morton, D.M: Lexique Stratigraphique     

International Vol, III, Asia, Fasc,10a, Iraq, Paris, 1959.p 336.                                                                   

(6) Barwary A.M and Slewa, N. The Geology of Karbala Quadrangle sheet N1-38-14(GM26), Scale 

1:250000 Geosurv lib.Rep.NO.2318. 1994.p118.                                                                                        
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  (نجف –كربالء )لتكوينات الجيولوجية ضمن لوحة ا :(3خريطة )

 
على : اعتماداً  المصدر:  

جمهوريــــة العــــراق، وزارة الصــــناعة والمعــــادن،   (1:250000)(، مقيــــاسN1-38-14لمنطقــــة لوحــــة كــــربالء ) ةوهيدروكيميائيــــ، دراســــة هيدرولوجيــــة حــــاتم خضــــير صــــال  .1

 ,(2002) والتعدينالشركة العامة للمس  الجيولوجي 

 (ARC – GIS – 10.8  2.  ) مخرجات برنامج 
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 في لوحة محافظة كربالء ومنطقة الدراسة التتابع الطبقي للتكوينات الجيولوجية :(1جدول )

 
، جمهورية العراق، وزارة الصناعة (000 1:250)(، مقياس N1-38-14لمنطقة لوحة كربالء ) ةوهيدروكيميائي، دراسة هيدرولوجية حاتم خضير صال  الباحثة اعتماداَ على: لمصدر:ا

  . ,(2002)والمعادن، الشركة العامة للمس  الجيولوجي والتعدين
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 :(Nfayil – middle Miocene) األوسطالمايوسين -تكوين النفايل  -

الشما  الغربي من  إلىو نجامن جنوب غرب طار ال (جنوب شرقي –شما  غربي )هذا التكوين بأتجاه  ينكشا    

ً ذاه يكون محإنمحاف ة كربالء أي  ن الطفل بصورة عامة م الغربية، يتكونلمنطقة الدراسة من الجهة الجنوبية  يا

ً يتكون  كلسية، حيثالرملي والدلومايت والطفل الجبسي ويتداخل مج مواد  من حجر طيني رملي محمر أو  جزئيا

وتكون بيئة  ،ا صدافتحتوي على ا غلا تكون طبقات رقيقة  على، وم (1-3من )حجر كلسي تختلا في سمكها 

 .(1) م (15) إلى سم  التكوين دافئة، يصلالترسيا هي بيئة ساحلية بحرية ضحلة 

 

  (: (Fatha Formation – Middle Mioceneالمايوسين األوسط-تكوين الفتحة  -

الضفة  امتدادالجنوب والجنوب الغربي من هضبة كربالء وعلى  إلىي هر هذا التكوين في قاعدة طار النجا     

خشن الحبيبات مج حجر كلسي متداخل ي والرملي سالكل الحجر الجيرييتكون من تتابج  .(2) الشرقية لبحيرة الرزازة

يقج فوق  رملية، حيث وجزئياطباشيرية طبقات الحجر الكلسي تكون في الغالا  إنم،  (2-2.5يتراوح سمكه ما بين )

الترسيا  بيئة ،م (25-30سم  التكوين ) التال ، ويتراوحهذا التتابج الحجر الكلسي على هيئة طبقات تغطي مع م 

 .(3) بحريةهي بيئة 

 :( Injana Formation -Upper Miocene) األعلىالمايوسين -ة ناجإنكوين ت -

ي ذاه يحإن، أي  طار النجا وطار السيد وعلى الضفة الشرقية لبحيرة الرزازة  ينكشا هذا التكوين على امتداد    

ن أحمر ومخضر ذات لو وغرينيهوبشكل عام يتألا من صخور طينية كلسية رملية .الجهة الغربية لمنطقة الدراسة 

م  (3)وأصفر وطبقات رقيقة  يصل سمكها  بني أخضروعدسات من الصخور الرملية ذات لون رصاصي ، جزئيا

( م ويتميز  10-12من حجر الكلس الطباشيري، والطفل يتكون من جزئين األسفل حجر طيني جيري يتراوح سمكه )

عكست عليه بسبا تأثره بعوامل إنصل والتكسرات بوجود تكسرات حلقية وقشرة مدببة ولون بني وكثافة في الفوا

( م  ويتميز بوجود الحجر الرملي البني اللون 10،أما جزؤه األعلى فيكون بسم  )  (2ملح  ) التجوية والتعرية

حد التماس مج تكوين الدبدبة العلوي يبدأ مج أو  ظهور للبحر الرملي الحصوي الرخو ذو اللون األبيض  إن. (4)الهش

 . (5) العذبة إلىالرصاصي ، أما البيئة الترسيبية هي قارية شاطئية دلتاوية تتراوح فيها الملوحة بين القليلة  إلىالمائل 

                                                           

 .31، ص2011،كلية التربية، الجامعة المستنصرية، جليل جاسم محمد هنون، هيدروجيموفولوجية منطقة كربالء، أطروحة دكتوراة (1)

000 000, GEOSURV. Baghdad, edition Scale 1:1 rdSissakian, V.K.,2000: Geological Map of Iraq .3 )2(

Iraq.                                                                                                                                                             

(3)– Al Mubark.M., '' The Regional Geological mapping of the Upper Euphrates valley''. GEOSURV, 

int, rep.NO.673. 1974.p23.                                                                                                                                          

 .33جليع جاسل محمد رنو ، نفس المادر، ص  (4)

(5) Hassan., and Al – Khateeb, A., A: Piping in a cave – Formation Claystone, Injana Formation, 

Karbala – Najaf Area. Iraq Geol.Jour.Vd., NO – 1.2005.p.34 -38                                                             
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 :(Zuhra Formation (Pliocen – Pleistocene)البليستوسين - البليوسين –تكوين الزهرة  -

ه إن ، أيزةاالرزالغربية وفي جنوب بحيرة  قليلة كبقج متناثرة في المناط  الجنوبية ينكشا هذا التكوين بمساحات    

ً ذايكون مح حجر رملي وحجر طيني التكوين من  يتألا، الغربيةالشمالية والشمالية  لمنطقة الدراسة من الجهة يا

 .(1) الدلتاويةقليلة الملوحة ضمن البيئة النهرية  إلىم، هي مياه عذبة  (21سم  التكوين ) طفلي، يبلغوحجر كلسي 

 :((Dibdibba Formation ‘Pliocene-Pleistocene البليوسين، البليوستوسين -بدبة الدتكوين  -

كما موض  في  والنجاضمن المنطقة الصحراوية بين كربالء  الدراسة أيينكشا هذا التكوين في مع م منطقة     

يحتوي  ناعم، كما خشن الحبيبات مج وجود حصى إلىة من الحجر الرملي الناعم يبصورة رئيس . ويتألا(4خريطة )

التكوين بشكل عام يكون  .(2)م (60-25سم  التكوين في المنطقة حوالي ) غريني، يصلالتكوين على حجر طيني 

بيئة الترسيا هي بيئة قارية  إنو( ، 1، يالحظ شكل )مغطى في جميج المناط  بالقشرة الجبسية والرما  والغرين

، ي هر التكوين على شكل هضبة مرتفعة بالنسبة للمناط  (3)وين للتك الطابقية الصخريةعلى الصفات  اعتماداً 

 إلىفي الجهة الغربية  (0.001وبقيم تتراوح بين )الشرق  نحوتدريجي من الغرب  حدارنأبالمحيطة به ويتميز 

. يتميز التكوين بحدود واضحة من جهة الغرب حيث ينكشا بشكل واض  (4)التكوين( في الجهة الشرقية من 0.005)

ه غير ظاهر على السط  في مع م اجزاؤه ومن الجنوب إنالجزء العلوي المنكشا ا   طار السيد شاغالً  امتدادلى ع

وذل   إنجانةد السفلي للتكوين يكون غير متواف  مج تكوين الحَ  إن الفرات،بطار النجا ومن الشرق يتحدد بتكوين 

اما السط   ،Lower and Middle Pliocene) )ل فترة الباليوسين األوسط وا سف ترسيبي في قطاعنالوجود 

الغرينية  ، والمراوحالوديانالعلوي فتنتشر فوقه في بعض المناط  ترسبات العصر الرباعي والمتمثلة بترسبات 

هذا التكوين يقج ضمن منطقة الرصيا القاري المستقر نطاق  إن .(1جدو  )كما موض  في ، (5) الصخريةوالموائد 

بساطها وخلوها من الطيات نأالتقسيمات الفزيوغرافية للعراق حيث تتميز المنطقة ب إلى يرة( استناداالجز –)الرطبة 

تهاء التكاوين الجيولوجية بأتجاه نوالفوال  بأستثناء فال  الفرات الذي ي هر تأثيره واضحاٌ بأعتباره الحد الطبيعي إل

 .    (6)الرباعيلتحت السطحية فيها مج امتداد ترسبات العصر كما يتميز هذا التكوين بقلة التراكيا السطحية وا الشرق،

                                                           

حراء الهضبة الجغرافية في دراسة بعض ال واهر الجيولوجية في ص أرسالن احمد عثمان الجاف، التحسس النائي ون م المعلومات (1)

 .12، ص2008الغربية في العراق، رسالة ماجستير ، كلية العلوم، جامعة بغداد ،

(2) Al – Jawad, Sc.B., and Kahlad S. Report on definition study of groundwater explosion regions for 

Agriculture purpose in Iraq. The Minustry of irrigation. Iraq. Cun pup,2001, p23                                     

3) Jassem, S.Z. and Goff.J.C.: Geology of Iraq pub., Dolinc, First edition, 2006, p341.) 
 

ة في المنطقة بين كربالء الجوفية )دراسة حالة خزان الدبدبأحمد عبد هللا رمضان العاني، اختيار األسلوب األمثل لتقيم تغذية المياه  (4)

 .66، ص2004، كلية العلوم، جامعة بغداد ، نجا(، أطروحة دكتوراة –

الة فاطمة نجا حسين، الخصائص الجيمورفولوجية للهامش الصحراوي في محاف ة كربالء وأثرها على النشاط البشري، رس (5)

 .14، ص2014بن رشد، جامعة بغداد، ا -ية للعلوم اإلنسانية ماجستير، كلية الترب

نجا، المجلة العراقية للعلوم،  –بتو  محمد علي محمد سعيد العزاوي، دراسة هيدرولوجية للمنطقة المحصورة بين طري  كربالء  (6)

 .  355، ص 2012، 2، العدد 53جامعة بغداد، كلية العلوم، المجلد 
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 لمنطقة الدراسةولوجي ـــــالجيكوين الت :(4خريطة )

 
 المصدر:

 ة، بمقياسالجيولوجيكربالء  والتعدين، خريطةالعامة للمس  الجيولوجي  والمعادن، الشركةالصناعة  العراق، وزارةجمهورية  .1

100000/1)، (2002. 

 .((ARC GIS – 10.8 –مخرجات  .2



 راء قضاء مركز كربالء حصالعوامل الجغرافية المؤثرة في المياه الجوفية في  ........الفصل االول ...................
 

 
27 

 

 :Quaternary deposits)) ترسبات العصر الرباعي -

ترسبات العصر الرباعي بترسبات الشرفات النهرية ،القشرة الجبسية،ترسبات السهل الفيضي،ترسبات تتمثل   

المنخفضة، التي تحاذي الجزء  الوديانات السبخة ،ترسبات المستنقعات ،ترسبات بالمنخفضات الضحلة ،ترس

 .(1)ي للمسط  الصحراوي وتنتهي عندها حدود التكوين )الدبدبة( الشرق

 وجي لتكوين الدبدبة ــــــولــــمقطع جي :(1) شكل

 

على: اعتمادا المصدر:  

 (1:250(، مقياس N1-38-14لمنطقة لوحة كربالء ) ةوهيدروكيميائي، دراسة هيدرولوجية حاتم خضير صال  .1

 ,(2002) .والتعدينعة والمعادن، الشركة العامة للمس  الجيولوجي ، جمهورية العراق، وزارة الصنا000) 

 ARC. GIS – 10.8).) –مخرجات  .2

                                                           

 .7بوري، مصدر ساب ، صحاتم خضير صال  الج (1)
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   (Surface):لسطحا .2

 منطقة،تيثر على الخصائص المائية في أي  المهمة، والتيالعوامل الطبيعية الجغرافية  إحدىتعد عوامل السط       

 الجوفية، أوألماكن التي يتقاطج فيها سط  األر  مج منسوب المياه في ا اآلبارحيث تزداد المياه من خال  العيون و

األر  عمل على  حدارإن إن الجوفية، كماعند اعترا  األر  لطبقة غير نافذة تحمل طبقة سطحية خازنة للمياه 

 .(1) ىآلخراوسفوح المنحدرات مج العوامل الجيولوجية  الوديانتكوين مسيالت المياه ومن ثم تشكيل 

ً ت    تماثل بقية األحوا  الميثرة على هذا التوافر  األر ، فعندعلى وفرة المياه داخل  كبيراً  يثر م اهر السط  تأثيرا

حدار نتيجة لتباطئ سرعة نتزداد كميتها في األراضي المنبسطة أو في المنخفضة منها في األراضي الشديدة اإل

 .(2) األعماقبر كمية من المياه للتسرب نحو الفرصة أمام أك إتاحةالسطحي عليها وبالتالي  جريانال

 من حيث التضاريس هي جزءً  ،العراقمن نطاق الحافة الشرقية للهضبة الصحراوية في  تعد منطقة الدراسة جزءً     

شرق لا إلىالغرب والجنوب الغربي  نحدار العام للهضبة الغربية وبالتدريج منالسفلى تنحدر مج اإل الوديانمن منطقة 

وتضم المنطقة  (0.3-1) ما بينحدارها إنتتراوح درجة  إذ الفراتا  الشرقي بأتجاه السهل الرسوبي ووادي نهر والشم

الخطوط الكنتورية لمنطقة الدراسة على  .)5ين ر خريطة )، (3) الداخليالجافة ذات التصريا  الوديانمن  عدداً 

 ( م.10رتفاع )أ

 إلىل ــــــأعلى أرتفاع فيها يص إنو بساط،ناإليغلا على سطحها  منطقة الدراسة عبارة عن هضبة مستوية إن   

كربالء )( م فوق مستوى سط  البحر في الجزء الجنوبي من منطقة الدراسة أي ضمن الحدود اإلدارية لمحاف ة 75)

السيو  ضافية من مياه إودية التي تتلقى مياه يتقطج الم هر العام المنبسط لسطحها بواسطة عدد من األ ،(نجا –

 ً وقد لعبت  ،(4)مناسبا لنمو النباتات الطبيعية  السطحية وما تحمله هذه المياه من تربة ومواد عضوية مما يشكل وسطا

   .(5) هاناقيعفي  اآلبارحفر  إلى كانفي عملية استثمار الماء الباطني حيث يلجأ الس اً دور الوديانهذه 

التي تغطيها ترسبات ناعمة مما  الوديانيتميز بوجود  رملية، كمايمتاز هذا القسم من منطقة الدراسة بأراضي    

المياه داخل  نفاذالجوفية كما ساعدت األراضي الرملية على سهولة  اتخزانال إلىيسهل في تسرب المياه من السط  

مر فية األوتكوين السيو  لذل  فقد عدت أفضل المناط  في تغذية المياه الجو األمطارباطن األر  في اثناء سقوط 

 .(6) فيها اآلبارالذي شجج على حفر 

                                                           

ير ، كلية ريا  محمد علي عودة المسعودي، الموارد المائية ودورها في اإلنتاج الزراعي في محاف ة كربالء، رسالة ماجست (1)

 .28-26، ص2000غداد،بابن رشد، جامعة  –التربية 

 .7صادق عزيز جبار، مصدر ساب ، ص (2)

ية اإلسالمية المعطيات الطبيعية لزراعة الزيتون عالي الزيت وتنميتها، مجلة الكلمحمود بدر علي السميج، زينا حسن حبيا،  (3)

 .137، ص 2011(، 15الجامعة، النجا ا شرف، العدد )

 .31مروة وسام عبد العالم، مصدر ساب ، ص (4)

 .11، ص1983عة بغداد،في  حسين الخشاب، أحمد سعيد حديد وماجد السيد ولي محمد، الموارد المائية في العراق، مطبو- (5)

ألبحاث راق، وزارة البلديات وا شغا  العامة، المديرية العامة للتخطيط العمراني، محاف ة كربالء، المركز العالمي لجمهورية الع - (6)

 .150، ص2007الفنية، تقرير عن تحديث التصميم األساس لمحاف ة كربالء ،
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 لمنطقة الدراسةرتفاع المتساوية وط األـــخط :(5خريطة )

 
لمصدر:ا  

 .(100.000/1)  1. رسمـاس وزارة الموارد المائية، الهيئــــة العامـــة للمســــاحة، خريــــطة طوبوغرافية بمقيـــــ 

.(ARC – GIS – 10.8 -) برنامجمخرجات   .2 
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 (Climate): المناخ  .3

خال  تأثير عناصره  التغذية المائية للمياه الجوفية وذل  من مالعوامل الطبيعية الميثرة في حج المناخ منعامل       

اد وقد تم اعتم مباشر،على البيئة الطبيعية بشكل وتساقط من درجة الحرارة وحركة الرياح والرطوبة النسبية والتبخر 

( 2كما هو موض  في جدو  )ومحطة كربالء المناخية  اختيار(، وقد تم 1989-2019تد من )دورة مناخية كبرى تم

                                               عن مستوى سط  البحر.   وارتفاعها ودوائر العر موقج محطة منطقة الدراسة بالنسبة لخطوط الطو  

 .البحر عن سطح رتفاعاالوائي وخطوط الطول ودوائر العرض ونموقع محطة كربالء حسب الرقم األ :(2جدول )

 

 ت

 

 المحطة

 

 وائيناألالرقم 

االرتفاع عن مستوى  الموقع االحداثي

 درجة دائرة العرض/ شماال / خط الطول / شرقا / درجة سطح البحر / م

 29  ْ "09.77'32.36  ْ "10.91'44.01 656 كربالء  1

 المصدر:

 .(2019)ير منشورة، غ بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ،  لألنواءالهيئة العامة  –النقل والمواصالت  رة: وزاعلى أعتماداً 

 

تقج ضمن منطقة  االمذكورة، وكونه المدةعلى بينات مناخية تغطي   حتوائهاقد تم اعتماد محطة كربالء المناخية     

 .(6خريطة )ين ر ،كم (5 تتجاوز )الدراسة وقربها من صحراء مركز القضاء فهي  

  (Solar Radiation): الشمسي األشعاع –أ 

لألشعاع الشمسي تأثيرين األو  مباشر يتمثل  إن إذالمناخ، من أهم العناصر الميثرة في  الشمسي األشعاعيعتبر    

غير  الثانيارته، وحرشعة القصيرة الساقطة عليه مباشرة فترتفج درجة من األ على امتصاص جزءً بقدرة الماء 

ً يناثالشمسي الذي ينعكس  األشعاعدرجة حرارة الهواء ترتفج عن طري  تسخين األر  بواسطة  نأمباشر يتمثل ب  ا

 .(1) أشعاع أرضي يسخن الهواء بشكل

ر  ومن سط  ا  إلىالشمسي الذي يصل  األشعاععوامل عديدة تيثر في كمية شارة اليه وجود ومما تجدر األ   

لتوزيج العام لدرجات الحرارة مثل زاوية سقوط ا شعة الشمسية ويقصد بها الزاوية التي تكونها أشعة الشمس ثم في ا

  .(2) المائلالشمسي  األشعاعوتقل مج  القريا منهالشمسي العمودي أو  األشعاعتزداد مج ومج سط  األر  

 

 

 

 

 

                                                           

 .71، ص1990الريحاني، جغرافية األراضي الجافة، مطبعة جامعة بغداد ،قصي عبد المجيد السامرائي، عبد محمد ونجم  (1)

نى، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، محاف ة المث -سيا مجيد حسين الخفاجي، المياه الجوفية وإمكانية استثمارها في منطقة الرحاب  (2)

 .31، ص2016جامعة الكوفة ،
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 منطقة الدراسةالمناخية  من  موقع محطة كربالء :(6خريطة )

 
 المصدر: 

 (Landsat 7) - (2020المرئية الفضائية للقمر الصناعي ) .1

 (ARC – GIS – 10.8). مخرجات برنامج .2



 راء قضاء مركز كربالء حصالعوامل الجغرافية المؤثرة في المياه الجوفية في  ........الفصل االول ...................
 

 
32 

 

 :(Radiant Solar Brightness) ساعات سطوع الشمس النظرية – 

العوامل الميثرة  بغض الن ر عن، (1)الشمسي األشعاعالتي تستلم فيها األر   هي عدد ساعات النهار المضيئة    

 دورانبية والتي تتأثر بحركة الشمس ال اهرية وتعتمد على االشمسي مثل الغيوم والغبار والعواصا التر األشعاع في

  .(2) ها تتغير وفقآ لفصو  السنة والموقج الفلكي ودوائر العر إناألر  حو  محورها، أي 

ي تتباين الفصلية والمعد  السنوالمعد ت الشهرية و إن( 3( و)2( والشكل )4( و)3يتض  من خال  الجدو  )    

 ً األو   ونكانبلغ المعد  الشهري لساعات السطوع الن ري ألشهر فصل الشتاء ) إذفي منطقة الدراسة ،  زمانيا

 وبمعد ( 3على التوالي كما هو موض  في جدو  )ساعة ( 11.01,10.15,10.1،شباط( بحدود )الثاني ونكان،

 ا أنتقنتقل ساعات السطوع الشمسي في فصل الشتاء بسبا ت( 4جدو  )كما موض  في ساعة ( 10.42فصلي بلغ )

ً الشمسي بالتناقص تدريجي األشعاعمدار الجدي فتبدأ كمية  إلىالشمس  سي وقصر الشم األشعاعمج تناقص زاوية  ا

قسم من  شتيتبسبا كثرة الغيوم التي تعمل على تساعة ( 10.1األو  ) ونكانالنهار ويبلغ ادنى قيمة له خال  شهر 

 ية.عن سقوط ا شعة الشمسية بصورة مائلة وارتفاع معد ت الرطوبة النسب ا شعة الشمسية وعكسها فضالً 

 (1989- 2019لمحطة كربالء للمدة )  / يوم ساعة –المعدالت الشهرية للسطوع النظري  :(3جدول )

 المعدل الشهري الشهر المعدل الشهري الشهر

 14.31 تموز 10.15 الثاني ونكان

 13.42 اب 11.01 شباط

 12.34 ايلول 12.04 أذار

 11.39 تشرين االول 13.01 نيسان

 10.36 الثانيتشرين  14.15 ايار

 10.1 االول ونكان 15.43 حزيران

 المصدر: 

 . (2019) منشورةغير  بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ،  لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة 

للسطوع الن ري بحدود فقد بلغ المعد  الشهري  ، تموز، اب(حزيران) الصيا أشهر فصلأما خال        

 كما موض  ساعة (14.39فصلي ) (، وبمعد 3على التوالي كما موض  في جدو  ) ( ساعة13.42,14.31,15.43)

ويرجج سبا  (15.43) حزيران شهرفي  وتحديداتزداد ساعات السطوع الن ري في فصل الصيا  (،4في جدو  )

ضالً عن فالعمودية  إلى أقربالشمسي التي تكون  األشعاعوكبر زاوية  السرطانمدار  إلىالشمس  أنتقا  إلىذل  

 ( ساعة.12.31وقد بلغ المعد  السنوي للسطوع الن ري السنوي ) الرطوبة،صفاء السماء وقلة 

 

 
                                                           

راسة في ي زراعة بعض المحاصيل الحقلية في محاف تي واسط والسليمانية )دنجم عبيد عيدان الشمري، أثر عناصر المناخ ف (1)

 .  47، ص2010الجغرافية المناخية(، أطروحة دكتوراة ، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 

كلية التربية للعلوم البصرة(، أطروحة دكتوراة ،  –بغداد  -سالم هاتا أحمد الجبوري، الموازنة المائية المناخية لمحطات )الموصل (2)

 .31، ص2005غداد ،بابن رشد، جامعة  -ا نسانية 
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 (1989-2019)لمحطة كربالء للمدة  يوم /ساعة -يللسطوع النظر المعدل الفصلي والسنوي :(4جدول )

 المعدل السنوي خريف صيف ربيع شتاء

10.42 13.07 14.39 11.36 12.31 

 المصدر: 

 (2019) ،منشورةغير  بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ،  لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة 

 (1989-2019لمحطة كربالء للمدة ) / يوم ساعة –ظري النع للسطوالمعدالت الشهرية  (2شكل )

 
 المصدر:

 (3جدو  ) بياناتاَ عتمادا

 (  1989-2019)للمدة لمحطة كربالء  يوم/ساعة -النظريللسطوع المعدل الفصلي  :(3شكل )

 
 المصدر:

 (4)و  جد بياناتاعتماداَ 
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  :(Actual Solar Brightness لية ) ساعات سطوع الشمس الفع –   

شعة الشمسية وضعا األ والضبابساعات سطوع الشمس الفعلية غالبا ما تتأثر بالعواصا الترابية والغيوم  إن   

ل ــعدد الساعات الفعلية غالبا ما تكون أق إنلذا ف ميالنهاعند الشروق والغروب حيث تكون أشعة الشمس في ذروة 

 من عدد الساعات الن رية )1(. 

اين في بتت المعد ت الشهرية والفصلية والمعد  السنوي إن( 5و) (4والشكل ) (6)و5) لجدو  )يتض  من خال  ا   

( ، شباطيالثان ونكاناألو ،  ونكانساعات السطوع الشمسي الفعلي خال  أشهر فصل الشتاء ) الدراسة، تقلمنطقة 

ساعة، ( 6.51عد  فصلي )( وبم5) ( ساعة على التوالي كما هو موض  في جدو 7.39,6.11,6.04حيث بلغت )

الشمس  أنتقا ساعات السطوع الشمسي الفعلي خال  فصل الشتاء ألسباب تم ذكرها سابقا تمثلت ب (، تقل6) جدو 

 يوم.مدار الجدي وتناقص زاوية أشعة الشمس وقصر النهار وأرتفاع معد ت الرطوبة النسبية وكثرة الغ إلى

( ب، تموز، احزيرانبلغت خال  أشهر ) الفعلي، حيثوع الشمسي أما في فصل الصيا فقد تزداد ساعات السط  

، أما (11.68فصلي ) (، وبمعد 5)الجدو  ساعة على التوالي كما موض  في  (11.5,11.83,11.71بحدود )

 ساعة. (8.93المعد  السنوي فقد بلغ )

لتالي درجات الحرارة وباأرتفاع  إلىالفعلي خال  فصل الصيا سوف ييدي  السطوع الشمسيزيادة ساعات  إن   

 ا وعندها تزداد نسبة الضائعات المائية.هن رطوبتاة التبخر من التربة فتعمل على فقديكم ةزياد

 (1989-2019لمحطة كربالء للمدة ) يوم /ساعة –الفعلي للسطوع المعدالت الشهرية  :(5جدول )

 ونكان لشهرا

 الثاني

تشرين  ول أيل اب  تموز  حزيران أيار  نيسان أذار شباط

 األول 

تشرين 

  الثاني

 ونكان

 األول 

 6.04 7.31 8.72 10.4 11.5 11.83 11.71 9.47 8.72 8.01 7.39 6.11 المعدل

 لمصدر:ا

 .(2019) .غير منشورة بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ،  لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة  
 

 (1989-2019لمحطة كربالء للمدة ) يوم /ساعة–الفعلي للسطوع والسنوي  المعدل الفصلي (6) جدول

 المعدل السنوي خريف صيف ربيع شتاء

6.51 8.73 11.68 8.81 8.93 

 المصدر:

 . (2019) ،منشورةغير  بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ،  لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة  

 

نطقة الدراسة من ييثر على المدة التي تتسلم فيها م فعلياين في طو  عدد ساعات النهار للسطوع الشمسي الالتب إن   

 المائية. وبالتالي زيادة حجم الضائعات (النت –التبخر )والذي بدوره ييثر على درجات الحرارة وقيم  األشعاع

                                                           
 .33، ص2014عة بغداد، الطبعة األولى،ابن رشد، جام-سالم هاتا أحمد الجبوري، علم المناخ التطبيقي، كلية التربية  (1)
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 (1989-2019) كربالء للمدةلمحطة  ساعة /يوم –الفعلي للسطوع المعدالت الشهرية  :(4شكل )
 

 
 المصدر: 

 (5جدو  ) بياناتاَ عتمادا

 

 (1989-2019لمحطة كربالء للمدة ) يوم / ساعة-الفعليللسطوع المعدل الفصلي  :(5شكل ) 

 
 المصدر: 

 (6)جدو   بياناتاَ عتمادا

مية المرتفعة هذه الك إننة، والشمسي خال  الس األشعاعمنطقة الدراسة تتسلم كمية كبيرة من  إنيتض  مما تقدم    

ات والمحاصيل عن التأثير في نمو النبات سوف تعمل على أرتفاع في درجات الحرارة وكمية التبخر من التربة، فضالً 

كل يفوق ما بش من المياهكميات اضافية  إلىحتياج النباتات االزراعية وزيادة طو  فصل النمو والتكاثر الخضري و

لى سحا كميات يدفج المزارع او المستثمر ا وبالتالي والذي يذها بشكل ضائعات الك المائي هو مقدر لها من ا سته

 .   الجوفية النوعية للمياه خصائصالا ييثر بشكل مباشر في اضافية من مياه اآلبار لتعويض ذل  الفقد الكبير مم
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  (Temperature): درجة الحرارة -ب 

المناخية الميثرة على منسوب المياه الجوفية بسبا تأثيرها على مقدار التبخر من أهم العناصر  الحرارة درجة تعد    

 تقل عملية أرتفاع درجات الحرارة تنشط عملية التبخر للمياه السطحية ، عنداألمطارالحاصل للمياه السطحية ومياه 

عندما تنخفض درجة الحرارة  ذل  ، وبخالفضمن الخزانات القريبة من تل  المسطحات المائية الجوفيةللمياه  التغذية

ات المياه الجوفية وترتفج مناسيبها وتكون قريبة من السط  خزانتقل معد ت التبخر وبذل  تزداد عملية التغذية ل

 .(1)األر 

طردية قة ليها فهي ذات عالإالشمسي الواصل  األشعاعما تستلمه المنطقة من كميات  الحرارة مجتتف  درجات    

 إن( 7( و)6والشكل ) (8و) (7)يتض  من الجدو   ى.آلخرا العناصر المناخيةرها على بقية عن تأثي فضالمعه 

( ، تموز، ابحزيران) ( خال  أشهر فصل الصيا2019-1989معد  درجة الحرارة في منطقة الدراسة وللمدة )

وض  م (، كما36.08( وبمعد  فصلي )7موض  في الجدو  ) التوالي، كماْم على ( 36.54,37.03,34.67قد بلغ )

لحرارة امعد  درجة  انخفض( فقد ، شباطالثاني ونكاناألو ،  ونكان)الشتاء خال  أشهر فصل  (، أما8)جدو  في 

 ( ْم.11.89وبمعد  فصلي )( ْم على التوالي 13.26,10.37,12.04)معد  ليسجل 

 

-2019)لمدة لفي محطة كربالء المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى والمعدل / ْم  :(7جدول )  

1989 ) 

 المصدر: 

 .(2019) غير منشورة. بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ،  لألنواءلمواصالت، الهيئة العامة وزارة النقل وا

 

 

                                                           

، 2011ولى،ضياء للطباعة، الطبعة األعلي صاحا طالا الموسوي، عبد الحسن مدفون أبو رحيل، علم المناخ التطبيقي، دار ال (1)

 .3ص

 معدل درجة الحرارة معدل درجة الحرارة  العظمى الصغرى معدل درجة الحرارة

 

 ت الشهر

 1 الثاني كانون 10.37 15.97 5.59

 2 شباط 13.26 18.98 7.62

 3 أذار 17.94 24.06 11.71

 4 نيسان 24.5 30.93 17.77

 5 أيار 30.12 37.15 23.18

 6 حزيران 34.67 41.93 27.15

 7 تموز 37.03 44.29 29.38

 8 اب 36.54 44.27 28.75

 9 أيلول 32.42 40.5 24.79

 10 تشرين األول 26.15 34 19.55

 11 الثانيتشرين  17.56 24.44 12.01

 12 األول كانون 12.04 17.98 7.07

 13 المعدل السنوي 24.385 31.21 17.88
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 (1989-2019المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة / ْم في محطة كربالء للمدة ) 6):)شكل 

 
 المصدر: 

 (7جدو  ) بياناتاَ عتمادا

، يرانحز)الصيا خال  أشهر فصل  افقد سجلت أعلى معد  له أما بالنسبة لمعد ت درجة الحرارة الع مى      

( 43.5فصلي بلغ ) ، وبمعد 7)موض  في جدو  ) التوالي، كماعلى ( ْم 44.27,44.29,41.93( بمعد  )تموز، اب

  درجة في حين ينخفض معد الغيوم،السماء من وصفاء نتيجة لزيادة عدد ساعات السطوع الشمسي  (،8)ْم، جدو  

( 18.98,15.97,17.98( حيث بلغت )، شباطالثاني ونكاناألو ،  ونكانالع مى خال  أشهر فصل الشتاء )الحرارة 

 .(8)ْم، جدو  ( 17.64صلي قد بلغ )( وبمعد  ف7كما موض  في الجدو  ) التوالي،ْم على 

لغ بب( حيث ،تموز،احزيرانأما درجة الحراة الصغرى فقد سجلت أعلى معد  لها خال  أشهر فصل الصيا )     

ا ( ْم ، كم28.43، وبمعد  فصلي قد بلغ )7)( ْم على التوالي ،كما موض  في جدو  )28.75,29.38,27.15)

،شباط( الثاني ونكان األو ، ونكانالشتاء ) أشهر فصل( ، في حين سجلت أدنى معد تها خال  8موض  في جدو  )

ي ف( كما موض   6.76( وبمعد  فصلي )7ي جدو  )موض  ف التوالي كما( ْم على   7.62,5.59,7.07بلغت ) إذ

 قلة ساعات السطوع الن رية إلىدرجة الحرارة الصغرى خال  فصل الشتاء  خفا إن( ، يرجج سبا 8جدو  )

 أشعة الشمس خال  هذا الفصل بدرجة كبيرة. وميالنوالفعلية لألشعاع الشمسي 
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لغ برجة الحرارة الع مى ودرجة الحرارة الصغرى فقد د الحرارة،ل معد  درجة أما المعد  السنوي لكَ     

 التوالي.ْم على  (17.88,31.21,24.385)

لتباين في اكس ذل  عمعد ت درجة الحرارة في منطقة الدراسة تتباين خال  أشهر السنة وين إنيتض  مما تقدم     

نشط ت األمطارعدام سقوط إنو ة ، ففي فصل الصيا عند أرتفاع درجة الحرارآلخرمستوى الماء الجوفي من فصل 

لجوفي لمكمن اسلبيا على الخزين  تأثيرابذل  عملية التبخر للمياه السطحية وأيضا تنخفض رطوبة التربة مما ييثر 

مياه الجوفية للغر  سقي المحاصيل الزراعية ، فتقل تغذية ا اآلبارالدبدبة نتيجة السحا المستمر للمياه عن طري  

زداد بذل  خال  هذا الفصل فت األمطار لتساقطجة ي ت درجة الحراة ويقل معد  التبخر  ونت، في حين تنخفض معد

 . (الدبدبة)تغذية الخزين الجوفي لمكمن 

مدة المعدل الفصلي والسنوي لدرجة الحرارة العظمى والصغرى والمعدل / ْم في محطة كربالء لل :(8) جدول

(2019-1989) 

 ت لوالفص معدل درجة الحرارة ل درجة الحرارة العظمىمعد معدل درجة الحرارة الصغرى

 1 الشتاء 11.89 17.64 6.76

 2 الربيع 24.19 30.71 17.6

 3 الصيف 36.08 43.5 28.43

 4 الخريف 25.38 32.98 18.8

 5 المعدل السنوي 24.385 31.21 17.9

 المصدر:

 .غير منشورة بياناتلرصد الزلزالي، قسم المناخ، الجوية وا لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة  

 (1989-2019المعدالت الفصلية لدرجة الحرارة / ْم في محطة كربالء للمدة )  :(7شكل )

 

 المصدر:

 (8جدو  ) بيانات اَ عتمادا

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

شتاء                  ربيع                              صيف                             خريف

معدل درجة الحرارة الصغرى معدل درجة الحرارة العظمى معدل درجة الحرارة



 راء قضاء مركز كربالء حصالعوامل الجغرافية المؤثرة في المياه الجوفية في  ........الفصل االول ...................
 

 
39 

 

 :(The Wind)الرياح  – ج

  (Wind Speed): الرياحسرعة  –

أشتداد سرعة  إن إذالتبخر، مياه الجوفية من خال  تأثيرها على كمية تعد الرياح من العوامل الميثرة على ال      

ومن ثم جفاف الطبقة السطحية للتربة وعلى هذا األساس يصب  نشاط الخاصية نشاط عملية التبخر  إلىالرياح تيدي 

)بالنسبة للترب  (1) المخزونالسط  ومن ثم التأثير على كمية الماء  إلىالشعرية أكثر فاعلية في جذب الماء الجوفي 

الطينية أما فيما يخص الترب الصحراوية فالخاصية الشعرية ليس لها تأثير يذكر نتيجة لتواجد المياه المياه الجوفية 

أرتفاع  إلىخلخل ضغط الهواء داخل البئر مما ييدي توكذل  تعمل على . في اعماق بعيدة عن سط  ا ر ( 

   .(2) خرللتبعرضة  مما يجعلهمنسوب الماء بسرعة 

صل فأشهر خال  حركة الرياح تنشط في المنطقة  إن ،9)و ) (8الشكل )و10) )( 9ي هر من خال  الجدو  )    

 (، وبمعد 8في جدو  ) كما موض على التوالي  م/ث (3.11,4.05,3.97بمعد  )( ، تموز، ابحزيرانالصيا )

 (.9كما موض  في جدو  ) ا،( م / ث3.71فصلي )

 (1989-2019( في محطة كربالء للمدة )االت الشهرية لسرعة الرياح )م/ ثالمعد :(9جدول )

 ونكان

 الثاني

 

 شباط

 

 أذار

 

 نيسان

 

 أيار

 

 حزيران

 

 تموز

 

 اب

 

 أيلول

تشرين 

 األول

تشرين 

 الثاني

 ونكان

 األول

2.13 2.54 3 3.05 3.09 3.97 4.05 3.11 2.4 1.95 1.81 1.88 

 المصدر: 

 (2019) منشورة.غير  بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ،  لألنواءالهيئة العامة  وزارة النقل والمواصالت،

 إذباط(، ش، الثاني ونكان األو ، ونكانفي حين تقل سرعة الرياح عن هذه المعد ت خال  أشهر فصل الشتاء )    

لغ بوقد  ث،م / (2.18فصلي ) (، وبمعد 8على التوالي كما موض  في جدو  ) ام / ث (2.54,2.13,1.88بلغت )

 (.10) في جدو كما موض   ،ا ثم/  (2.75عة الرياح )المعد  السنوي لسر

 (1989-2019( في محطة كربالء للمدة )االمعدل الفصلي والسنوي لسرعة الرياح )م / ث :(10جدول )

 المعدل السنوي خريف صيف ربيع شتاء الفصل 

 2.75 2.1 3.71 3.05 2.18 المعدل

 صدر: الم

 2019)) منشورة.غير  بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ،  لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة 

 

  

                                                           

، دار غيداء للنشر ، الطبعة األولى(GIS)شوان عثمان حسين، الخصائص النوعية للمياه الجوفية بأستخدام ن م المعلومات الجغرافية (1)

 .77، ص 2011والتوزيج، عمان، األردن،

م اإلنسانية، جامعة ديالي، كلية التربية للعلو رسالة ماجستير،ل تنميتها،ليث محمد عيدان التميمي، المياه الجوفية في ناحية مندلي وسب (2)

 .41، ص2013
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 ( 1989-2019)للمدة محطة كربالء ( في اثالمعدالت الشهرية لسرعة الرياح )م/ :(8شكل )

 المصدر:

 (9جدو  ) بياناتاَ أعتماد

 (1989-2019) محطة كربالء للمدةفي ( اثسرعة الرياح)م/المعدل الفصلي ل :( 9شكل )

 
 المصدر: 

 (10جدو  )  بياناتاَ أعتماد

ً هناك تباين إنيتض  مما تقدم       ترتفج تل  المعد ت خال  أشهر  إذ السنة،في معد ت سرعة الرياح خال  أشهر  ا

معد ت التبخرفي منطقة الدراسة مما  فاعوأرتوسيادة الجفاف  األمطارمعد  سقوط  خفا إنالسنة الحارة بسبا 

ً ييثر سلب   الً ــالزراعية، فضلسقي المحاصيل  اآلبار المكثا لمياهعلى المياه الجوفية في المنطقة من خال  السحا  ا

مما يحدث تغيرفي  اآلبارالمياه الجوفية عن طري  فتحات  إلىالرياح بنقل الملوثات  الذي تسببهعن الدور السلبي 

 ص النوعية للمياه الجوفية.الخصائ
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 :(Wind Direction)أتجاه الرياح  –

أتجاه الرياح تحدد ضمن  إن( 1989-2019واء الجوية ضمن محطة كربالء وذل  للمدة )نهيئة األ بياناتتشير     

لدراسة   أتجاه الرياح في منطقة ا القسم الرابج من وردة الرياح أي في القسم الشمالي الغربي من منطقة الدراسة،

 حيث تمتازالشرقي، يختلا عن ن ام أتجاه الرياح السائدة في العراق المتمثلة بالرياح الشمالية الغربية نحو الجنوب 

أما  هبوبها،وجفافها خال  فصل الشتاء حيث تكون السماء صافية عند  خفا  درجة حرارتها النسبينأهذه الرياح ب

 .(1) هبوبهاعند في درجات الحرارة وذل  لمرورها بمناط  جافة أرتفاع  إلىها تيدي إنخال  فصل الصيا ف

الغربية تشكل التكرار األكبر في  الرياح الشمالية والشمالية إن( نالحظ 10والشكل )11) ومن خال  الجدو  )    

 مرور إلىويرجج سبا ذل  11) كما موض  في جدو  ) التوالي،على  %( 18.3,15.13بلغت نسبتها ) إذالمنطقة 

منخفضات البحر المتوسط وكذل  تركز نطاق الضغط العالي فوق المناط  الجبلية في تركيا في حين تقابلها مناط  

 .(2) فوق الخليج العربي لذل  أصبحت منطقة الدراسة ممرأ لهذه المنخفضاتضغط واطئ متمركزة 

 (1989-2019) بالءالنسبة المئوية لمعدل تكرار اتجاه الرياح السائدة في محطة كر :(11جدول )

شمالية  شمالية السكون

 شرقية

جنوبية  شرقية

 شرقية

جنوبية  جنوبية

 غربية

شمالية  غربية

 غربية

38.5 15.13 3.02 2.51 5.11 3.1 2.12 12.21 18.3 

 المادر:

 (2019) .رةغير من و بياناتالجوية والراد الزلزالت، بسل المناخ،  لألنوالوزارة النثع والموااالت، الخيةة اللامة  

لى التوالي كما % ع (3.02,2.51أما النسبة المئوية لتكرار اتجاه الرياح الشرقية والشمالية الشرقية قد بلغ )     

 التوالي، ( % على5.11,3.1في حين بلغت نسبة تكرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية ) (،11)جدو  موض  في 

في جدو   كما موض % على التوالي  (2.12,12.21بية الغربية فقد بلغت )أما نسبة تكرار الرياح الغربية والجنو

(11.) 

خال  مدة  اً ارواكثرها تكر، الرياح السائدة في مع م فصو  السنةالرياح الشمالية الغربية هي  إنيتض  مما سب     

طقة الدراسة ساهم في من منضالتكرار المستمر لهبوب الرياح  إن، اً ( تكرار14وبواقج ) (1989-2019الدراسة )

مرحلة  ذو أثر سلبي على نمو النباتات والمحاصيل الزراعية وخاصة في كانسيادة نوع من المناخ الجاف الذي 

اسة تقج منطقة الدر إناألزهار من خال  نقله لألتربة والملوثات ذات األثر السلبي على نمو المحاصيل خاصة و

  السلبي لهذه الرياح.   جاناأثير الضمن المسط  الصحراوي مما سهل في زيادة ت

                                                           

، 2013ولى،علي صاحا طالا الموسوي، عبد الحسن مدفون أبو رحيل، مناخ العراق، مطبعة الميزان، النجا ا شرف، الطبعة األ (1)

 .159ص 

 .161ص المصدر نفسه، (2)
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 (1989-2019النسبة المئوية التجاه الرياح السائدة والسكون في محطة كربالء للمدة ) :(10شكل )

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمصدر:ا

 (11جدو  ) بياناتاعتماداً 

 

 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

شمالية

شمالية 

غربية

غربية

جنوبية 

غربية

جنوبية

جنوبية 

شرقية

شرقية

شمالية 

شرقية

38.5الس و   



 راء قضاء مركز كربالء حصالعوامل الجغرافية المؤثرة في المياه الجوفية في  ........الفصل االول ...................
 

 
43 

 

 :(Relative Humidity)الرطوبة النسبية  –د 

تعتمد على درجة حرارة الهواء  المياه، حيثر المناخية المهمة التي تشارك في توفير الرطوبة النسبية من العناص     

ترتفج معد ت  إذالحرارة، عالقة بين الرطوبة النسبية للهواء وبين درجة  هناك الهواء،الموجود في  بخار الماءوكمية 

عاب الكثير من بخار الماء على عكس الهواء الهواء البارد يمكنه أستي نأل اً الرطوبة النسبية في المناط  الباردة ن ر

 . (1) الباردةمناط  في العلى تكون الرطوبة النسبية أ لذل ( % 100)الماء الساخن الذي يكون مشبعاٌ ببخار 

عد ت مهذا التباين الحاصل في  إن،آلخرومن فصل  آلخرتتباين الرطوبة النسبية في محطة كربالء من شهر    

 إن (12و) (11وشكل )13) و) (12القة عكسية مج درجة الحرارة ، يتبين من خال  جدو  )الرطوبة يكون في  ع

،شباط( قد سجلت معد  الثاني ونكاناألو ، ونكانشتاء )معد ت الرطوبة النسبية خال  أشهر فصل ال

ما % ، ك 68.9)وبمعد  فصلي قد بلغ ) 12)% على التوالي ، كما موض  في جدو  ) (61.23,73.65,71.81)

لة كت إلىعن تعر  المنطقة  دنى مستوياتها فضالً أ إلىخفا  درجات الحرارة إنبسبا ،13)في جدو  ) موض  

 خال  هذه األشهر .هوائية باردة رطبة 

 (1989-2019%( في محطة كربالء للمدة ))المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية  :(12جدول )

 ونكان االشهر

  الثاني

تشرين  أيلول اب تموز حزيران أيار نيسان أذار شباط

 األول

تشرين 

 الثاني

 ونكان

 األول 

 71.81 62.19 45.19 35.94 31.13 29.13 28.42 34.58 42.19 50.42 61.23 73.65 ل المعد

 المصدر: 

 (2019)نشورة. مير غ بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المدلو ت المائية،  لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة 

 (1989-2019)المعدل الفصلي والسنوي للرطوبة النسبية )%( في محطة كربالء للمدة  :(13جدول )

 المعدل السنوي خريف صيف ربيع شتاء الفصول

 47.16 47.77 29.56 42.4 68.9 المعدل

 المادر:

 2019)) ،غير من ورة بياناتبسل المدلوالت الماةية، الجوية والراد الزلزالت،  لألنوالوزارة النثع والموااالت، الخيةة اللامة  

 معدلها لغوقد ب( ، تموز، ابحزيرانفي حين سجلت الرطوبة النسبية أدنى مستوياتها خال  أشهر فصل الصيا )     

 %، كما (29.56فصلي قد بلغ ) (، وبمعد 12موض  في جدو  ) التوالي، كما( % على 31.13,29.13,28.42)

زيادة  في معد ت الرطوبة يقابله أرتفاع في معد ت درجة الحرارة وكذل  خفا ناإل إن(، 13)في جدو   موض 

 (.13و  )% كما موض  في جد (47.16اما المعد  السنوي للرطوبة النسبية فقد بلغ ) ،(النت  –التبخر )معد ت 

 

                                                           

(1) Adler, R.F. Huffman, G.J. Chung, A. Ferraro.R., Xie, pp. Janowiak, J., &Gruber.The Version ,2 

Global precipitation climatology project (GPCP) monthly precipitation analysis (1979 – precent). 

Journal of Hydrometeorology,4(6),2003, pp1147-1167.                                                                                                 
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 (1989-2019)للمدة المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية )%( في محطة كربالء  :(11شكل )

 
 المصدر:

 (12جدو  ) بياناتاعتماداَ 

 (1989-2019المعدل الفصلي للرطوبة النسبية )%( في محطة كربالء للمدة) :(12شكل )

 

 المصدر : 

 (13جدو  ) بياناتاَ عتمادا

درجة  خفا إنمعد ت الرطوبة النسبية في منطقة الدراسة تزداد خال  األشهر الباردة نتيجة  إنمما سب  ستنتج ي    

ها تنخفض خال  فصل الصيا نتيجة أرتفاع درجات الحرارة وسيادة إنالحرارة وتباطئ سرعة الرياح ،في حين 

،  (النت  –التبخر )زياد سقي المحاصيل الزراعية بمياه الري نتيجة لزيادة معد ت  إلىوييدي ذل  المناخ الجاف ، 

العالية لتربة منطقة الدراسة  يةنفاذأستمرار عملية السقي وال نإ،  اآلباروالسحا المستمر لتل  المياه عن طري  
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عن ضياع كميات  حداث تغير في خصائصها النوعية ،فضالً إالمياه الجوفية و إلى األمالح أنتقا  إلىسوف تيدي 

 كبيرة من تل  المياه ميثرة بذل  على الخزين الجوفي في منطقة الدراسة.

 : (Rainfall )األمطار –هــ 

من العناصر المناخية المهمة التي لها تأثيرها المباشر على الموارد المائية )السطحية،الجوفية( ، حيث  األمطار    

 كانمن م األمطارتكمن أهميتها بالنسبة للمياه الجوفية في تغذية طبقاتها وخاصة الضحلة منها ،وتتباين كمية تل  

عة السط  والقرب أو البعد عن المسطحات المائية والبحار وطبيعة تبعاٌ لتباين دوائر العر  لذل  الموقج وطبي آلخر

  .(1)ا رتفاع عن مستوى سط  البحر

هار نوجود اإل لىإها تفتقر نالعنصر الرئيسي في تغذية المياه الجوفية في منطقة الدراسة وذل  إل األمطارتعد        

عد  م( التباين الكبير في 14( و)13)والشكل  (15( و)14جدو  ) ،ويتض  من خال والمسطحات المائية ا خرى

( 3.51عد  )في شهر تشرين األو  بكميات قليلة لسيجل م األمطاريبدأ سقوط  إذخال  أشهر السنة ،  األمطارسقوط 

(  17.69) الثاني ونكانى معد  لها خال  شهر للتسجل أع، ومن ثم تزداد كميتها (13كما موض  في جدو  )ملم 

ا  في خفإن األمطارما يصاحا سقوط  ةً ( ملم، عاد2.26خفا  في شهر أيار لتتسجل معد  )نباإلملم ، ثم تبدأ 

 .معد ت درجات الحرارة وأرتفاع معد ت الرطوبة النسبية 

 (  1989-2019)ملم( لمحطة كربالء للمدة ) األمطارمعدالت المجموع الشهري لكمية  :(14)جدول 

 ونكان االشهر

 الثاني

تشرين  أيلول اب تموز حزيران أيار سانني أذار شباط

 األول

تشرين 

 الثاني

كنون 

 األول

 13.81 15.32 3.51 0.33 0 0 0 2.26 11 16.22 13.89 17.69 المعدل 

 المصدر: 

 2019)) ،منشورةير غ بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المدلو ت المائية،  لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .258، ص2011ياسر عحمد السيد، الطثس والمناخ،  لية اآلداب، جاملة اإلس ندرية، م تبة بستا  الملرفة ، (1)
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 (  1989-2019)ملم( لمحطة كربالء للمدة ) األمطارمعدالت المجموع الشهري لكمية  :(13شكل )

 

 المصدر:

 (14جدو  ) بياناتاَ عتمادا 

ترتفج  ،تموز،اب( ، كونها من األشهر الجافة التيحزيرانخال  أشهر فصل الصيا ) األمطارينعدم سقوط       

ي لسقوط ت كبيرة وتنخفض فيها معد ت الرطوبة النسبية ، وقد بلغ المعد  الفصلدرجة الحرارة بمعد خاللها 

  الفصلي ( ملم على التوالي  ، في حين بلغ المعد39.3,60.52ل من فصلي )الشتاء ،الربيج(كل من )لكَ  األمطار

 د بلغق األمطار( ملم على التوالي ، أما المعد  السنوي لسقوط 25.55ل من فصل الخريا )لكَ  األمطارلسقوط 

 (.14( ملم ،كما موض  في جدو  )31.34)

-2019الساقطة )ملم( في محطة كربالء للمدة ) األمطارمعدالت المجموع الفصلي والسنوي لكمية  :(15جدول )

1989) 

 المعدل السنوي الخريف الصيف الربيع الشتاء

60.52 39.3 0 25.55 31.34 

 المصدر:

 (2019) منشورة،غير  بياناتالجوية والرصد الزلزالي، قسم المدلو ت المائية،  لألنواءهيئة العامة وزارة النقل والمواصالت، ال 
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 (1989-2019الساقطة )ملم( في محطة كربالء للمدة ) األمطارع الفصلي لكمية ومعدالت المجم :(14شكل )

 
 المصدر:

 (15جدو  ) بياناتاَ عتمادا

المنطقة تخضج  إنمنطقة الدراسة قليلة ومتباينة وذات تذبذب كبير، وذل  بسبا في  راألمطا إننستنتج من ذل        

لكنها تعتبر  الساقطة  وفصيلتها وتذبذبها األمطارلكن على الرغم من قلة كمية  الصحرواي ،ألقليم المناخ الجاف 

ً  األمطارالدبدبة بالمياه الجوفية ،وينعكس سقوط  خزانذات أهمية في تغذية  ات الري بالنسبة في تقليل عدد ساع ايضا

رطوبة النسبية لاللمزارع والمشاريج الزراعية التي تعتمد على تل  المياه بالدرجة األساس ،فضالٌ عن أثرها في رفج 

 .  (النت  -التبخر)ذل  من أثر في التقليل من عملية  إلىخال  وبعد سقوطها وما 

،أيار،تشرين األو ( وفقاٌ لتصنيا نيسانشهر الجافة تتحدد في )األ إنيتض  15) وشكل ) ( 16من خال  جدو  )   

 : (1) للجفافديمارتون 

 معدل أمطار ذلك الشهر )ملم(                                 

 12⸺⸺⸺⸺ × ⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺=     معامل ديمارتون

 10معدل درجة الحرارة لنفس الشهر)ْم( +                            

 حيث:

ً 5الناتج أقل من )إذا كان   .( يعد شهرا جافا

 ( شبه جاف.10-5)

 رطا.شبه ( (20-10

 ( رطا.30 -20أكثر من )

 ( رطا جداً 30أكثر من )

                                                           

 .333علي صاحا طالا الموسوي، عبد الحسن مدفون أبو رحيل، مصدر ساب ، ص (1)
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محطة كربالء 
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،شباط،  ثانيال ونكانأما معامل الجفاف لكل من)على التوالي  ملم (1.16,1,3.82حيث بلغ معامل الجفاف لها )     

من ( ملم على التوالي ،وهي ض7.51,6.67,6.96,7.16,10.42)األو (  قد بلغ  ونكان، الثاني،تشرين  أذار

من جفاف اني تعمنطقة الدراسة  إنالتصنيا أشهر شبه جافة ، يتض  من القيم أعاله وفقاٌ لتصنيا ديمارتون للجفاف 

 كبير .

 (1989-2019للمدة ) تصنيف المناخ لألشهر المطيرة في محطة كربالء وفق معادلة ديمارتون :(16جدول )

 المصدر:

 14)( و)7جدو  ) بياناتأعتماد 

 (1989-2019لألشهر المطيرة في محطة كربالء للمدة ) ()ملم / مْ  معامل الجفاف :(15شكل )

 
 المصدر:

 .(16جدو  ) بياناتاعتماداَ 

 

10.42

7.16

6.96

3.82

1

1.16

6.67

7.51

024681012

1

م/ معامل الجفاف ملم 

(
ـر

ـــ
هــ

ش
أل
ا

)

كانون االول تشرين الثاني تشرين االول أيار نيسان أذار شباط كانون الثاني

 التصنيف (مْ /ملم)معامل الجفاف  )ملم( األمطار معدل درجة الحرارة)م( االشهر ت

 شبه جاف 10.42 17.69 10.37 الثاني ونكان 1

 شبه جاف 7.16 13.89 13.26 شباط 2

 شبه جاف 6.96 16.22 17.94 أذار 3

 جاف 3.82 11 24.5 نيسان 4

 جاف 1 2.26 30.12 أيار 5

 جاف 1.16 3.51 26.15 تشرين االول 6

 شبه جاف 6.67 15.32 17.56 الثانيتشرين  7

 شبه جاف 7.51 13.81 12.04 االول ونكان 8
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 :( Evaporation ) تبخرال –و

مهما في تحديد حجم الموازنة المائية ،ويمثل التبخر  التبخر م هر من الم اهر المناخية المهمة التي لها دوراً يعد    

 ،(1)الجو إلىهار نواإل اتخزانالمن الضائعات المائية الناتجة من تبخر المياه المباشر من المسطحات المائية و جزءً 

الشمسي،ودرجة حرارة الهواء وسرعة الرياح والرطوبة النسبية  األشعاعخر بعدة عوامل مثل ،تتأثر عملية التب

تساقط  وتعتبر خصائص التبخر من الخصائص المهمة التي تميز المناط  الجافة وشبه الجافة والتي تيثر على قيم

 . (2)األمطار

)بسبا  اتخزانالومقدار الضياع المائي من هذه  ات الجوفيةخزانيسهم التبخر في تحديد حجم التغذية المائية لل   

 إنحيث ،  (3) ( الجوفية نحو السط  وتعرضيها للتبخر أثر جفاف التربةفاعلية الخاصية الشعرية في جذب المياه 

  (3) إلىقرب مستوى الماء  الجوفي من السط  يكون معرضاٌ للتبخر وتتناقص كمية التبخر عندما يصل عم  المياه 

 .  (4)قدم 

لصيا افي معد  التبخر بين فصلي ( التباين الكبير 17( و)16( والشكل )18و) (17يتض  من خال  الجدو  )   

 400.6,448.14,410.88 )،تموز،اب( نحو ) حزيرانبلغ معد  التبخر خال  أشهر فصل الصيا ) إذ،والشتاء 

ر خال  سبا أرتفاع معد  التبخ إنلم ،( م419.87( ، وبمعد  فصلي )17ملم على التوالي ،كما موض  في جدو  )

معد    خفا  فيإنهذا الفصل يعود جفاف منطقة الدراسة وقلة التساقط وأرتفاع معد  درجة الحرارة يصاحا ذل  

 الرطوبة النسبية .

 (1989-2019 محطة كربالء للمدة )في ملم( المعدالت الشهرية للتبخر ) :(17جدول )

 ونكان االشهر

 الثاني

تشرين  ايلول  اب تموز حزيران أيار نيسان أذار شباط

 األول

تشرين 

 الثاني

 ونكان

 األول

 62.34 98.72 200.13 301.48 400.6 448.14 410.88 328.9 238.14 166.98 90.82 59.07 المعدل

 المصدر:

 2019)، )منشورةير غ بياناتة، الجوية والرصد الزلزالي، قسم المدلو ت المائي لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة 

 

 

 

 

                                                           

1) Shaw, E.M.'' Hydrogeology in practice'', Stanly thrones Pub, Ltd, U.K.,1999, p569.) 

(2) Fetter, C., Applied Hydrogology, (3rded)- Prentic Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1997.p 

691.                                                                                                                                                               

 .41سيا مجيد حسين الخفاجي، مصدر ساب ، ص (3)

، 1999ألولى ،احسن أبو سمور، حامد الخطيا، جغرافية الموارد المائية، دار الصفاء للنشر والتوزيج، عمان، األردن، الطبعة  (4)

 87ص
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 1989-2019)المعدل الفصلي والسنوي للتبخر )ملم( في محطة كربالء للمدة ) :(18جدول )

 المعدل السنوي خريف صيف ربيع شتاء الفصل

 233.85 200.11 419.87 244.7 70.7 المعدل

 المصدر:

 2019)) ،غير منشورة بياناترصد الزلزالي، قسم المدلو ت المائية، الجوية وال لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة 

،شباط( فقد سجلت معد ت التبخر أدنى مستوياتها حيث الثاني ونكاناألو  ، ونكانأما خال  أشهر فصل الشتاء )     

م ،جدو  ( مل70.7وبمعد  فصلي )  17)كما موض  في جدو  ) ( ملم على التوالي ، 90.82,59.07,62.34بلغت )

خفا  درجة الحرارة وأرتفاع معد  الرطوبة إن إلىخفا  معد  التبخر خال  هذا الفصل يرجج إنسبا  إن،  18))

 ( ملم .233.85النسبية ىفي منطقة الدراسة، في حين بلغ المعد  السنوي للتبخر ) 

                                                    

 1989-2019)في محطة كربالء للمدة ) رية للتبخر )ملم(المعدالت الشه :(16شكل )

 

 المصدر:

 17)جدو  ) بياناتاعتماداَ 
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محطة كربالء 
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 (1989-2019ربالء للمدة )كالمعدل الفصلي للتبخر )ملم( في محطة  :(17) شكل

 

 (18جدو  ) بياناتاَ عتماداالمصدر: 

ذل  على القيمة باً الساقطة ميثر األمطاراهي كمية معد  التبخر السنوي في منطقة الدراسة يض إننستنتج مما تقدم    

ه المتسربة نحو الساقطة وبذل  تقل كمية الميا األمطارالفعلية لألمطار الساقطة حيث يعمل على ضياع نسبة من مياه 

 عماق والتي تكون ذات أهمية في تغذية المخزون الجوفي في منطقة الدراسة .األ

 

 :(Climatic water Budget) الموازنة المائية المناخية  -ز

سط  األر  في منطقة معينة  إلىاً كمية التساقط التي تصل فعلي العالقة بين يقصد بالموازنة المائية المناخية    

ر  من الموازنة هو تقدير كمية الفائض غال إن،  (التبخر /النت )ل فعالجو ب إلىوبين كمية ما يعود من مياه التساقط 

 .(1)في تل  المنطقة أو العجز المائي 

، ((Perciptationوتمثل التساقط   ( In put)على ثوابت هامة تتمثل بالمدخالت  تحتوي الموازنة المائية المناخية    

مقدار ما يتسرب عن  إن، و( Potential Evaporation ) وتمثل التبخر / النت  الممكن ( (Out putوالمخرجات   

مجموع التساقط  كانا إذفي حساب الموازنة المائية المناخية  إن،  المياه الجوفية  إلىطري  مسامات التربة ويضاف 

، ومج استمرار حالة   (Water Deficit )عجز مائي  إلىذل  ييدي  نأ،ف (التبخر / النت  الممكن)اقل من كمية 

التبخر/ )أكثر من كمية  ، أما عندما تكون كمية التساقط( Drought )مرحلة الجفاف  إلىالتربة تصل  إنالعجز ف

 إلىاً تتسرب عبر مسامات التربة حتى تمتلئ تل  المسامات لتصل تدريجي األمطارالزيادة في مياه  إنف (النت  الممكن

                                                           

ناخ التطبيقي(، مجلة اداب ، عبد ا مام نصار ديري، تقدير الموازنة المائية المناخية في العراق )دراسة في المعبد هللا سالم المالكي (1)

 .  171، ص 2005(، 38البصرة، العدد )
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 إلىلينساب  (Water Surplus )ويكون عندئذ هناك فائض مائي ،(1) )*(الحالة ا ستيعابية القصوى )السعة الحقلية(

 . (2)ك والبحيرات والماء الجوفي هار والبرنالجداو  واإل

وهو تبخر الماء من سط  التربة ومن  ) Evaporation( اآلتي ، التبخر   (النت  الممكن/بالتبخر)يقصد       

مجموع التبخر من سط   إن، فهو تبخر الماء من النبات ، و )Transpiration )  اما النت ،  (3)المسطحات المائية 

 . Evopotraspirtation( (4) )النت  الممكن /ئية والنبات يمثل التبخر التربة والمسطحات الما

 النت  الممكن  للتعبير عن ا حتياجات المائية هما التبخر / نامهم ناتستعمل في  علوم الزراعة والري مصطلح    

Potential Evapotranspiration) )  والتبخر/ النت  الحقيقي( Actual evapotranspirtation )  نا، اللذ 

ه كمية المياه المفقودة من محاصيل نأب (التبخر /النت  الممكن)عن قيم ا ستهالك المائي ، وقد عرف ثورنثويت  نايعبر

فهو كمية المياه المفقودة بالتبخر /النت   (التبخر/النت   الحقيقي)أما ، (5) مسقية بصورة جيدة وتغطي األر  بالكامل

ً فعلي القليلة الرطوبة لتربة وتوفر الماء فالتبخر الفعلي من التربة الرطبة أكثر من التربة ا بة والتي تعتمد على رطو ا

 . (6)وفي ظروف جوية متشابهة 

وف ومن ثم حساب الموازنة المائية المناخية لمنطقة ناالنت  الممكن تم أعتماد معادلة اْيف وألستخراج قيم التبخر/   

على معد  الرطوبة النسبية  أيفانوف، وقد اعتمد العالم الروسي (18شكل )( وال19كما موض  في جدو  ) الدراسة

 :(7) )*( وف  المعادلة ا تية (التبخر/النت  الممكن)ستخراج ومعد  درجة الحرارة أل

A) –(100  2E = 0.0018 (T+25) 

 حيث إن :

E )التبخر الشهري المحتمل )ملم : 

 T)معد  رجة الحرارة الشهرية )م : 

A وع الرطوبة النسبية الشهرية )%(: مجم 

 

                                                           

رة رف المياه الحالتي تستطيج التربة ا حتفاظ بها بعد صالتربة : هي الحد األقصى من رطوبة (Field Capacity) السعة الحقلية )*(

 الزائدة عنها.

 .74، ص 1988راضي كاظم الراشدي، عالقة التربة بالنبات، دار الكتا للطباعة والنشر، بدون طبعة، الموصل ، (1)

علوم اإلنسانية، علي محسن كامل جعفر الشريفي، جيمورفولوجية وهيدرولوجية منخفض الصليبات، رسالة ماجستير ، كلية التربية لل (2)

 .112ص ،2013جامعة بابل، 

3) Warren Viessman, Jr, Gary L. Lewis.''Introduction to Hydrology, U.S.A. 5th ed,2003, p145.) 

 .99ص  ،1990عاد  سعيد الراوي وقصي عبد المجيد السامرائي، المناخ التطبيقي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد،  (4)

لمحصولي القم   ازنة المائية المناخية في العراق وأثرها في ا حتياجات المائيةعبد الرزاق خيون خضير جاسم ا  محميد، المو (5)

 .56، ص 2008والشعير، أطروحة دكتوراة ، كلية اآلداب، جامعة البصرة ،

 .131، ص2007علي احمد غانم، الجغرافية المناخية، دار المسيرة للنشر والتوزيج، عمان، األردن، الطبعة الثانية، (6)

 .105سعيد الراوي وقصي عبد المجيد السامرائي، نفس المصدر، ص  عاد  (7)
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 (1989-2019النتح الممكن )ملم(  للمدة ) المعدالت الشهرية والمجموع السنوي للتبخر / :(19جدول )

 : المصدر

 .(12( و )7جدو  )  بياناتاعتمادآ 

 (1989-2019في منطقة الدراسة للمدة) ن )ملم(ممكالتبخر النتح/ال ةكمي :(18شكل )

 
 المصدر : 

 (19جدو  ) بياناتاعتمادآ 
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الممكن/ التبخر النتح 

 درجة معدل األشهر ت

 )م( الحرارة

 ((E (100-A) (T+25)2 (%) الرطوبة النسبية

 60.28 26.77 1231.03 73.65 10.37 الثاني ونكان 1

 102.15 38.77 1463.82 61.23 13.26 شباط 2

 164.55 49.58 1843.84 50.42 17.94 أذار 3

 254.96 57.81 2450.25 42.19 24.5 نيسان 4

 357.76 65.42 3038.21 34.58 30.12 أيار 5

 458.75 71.58 3560.50 28.42 34.67 حزيران 6

 490.83 70.87 3847.72 29.13 37.03 تموز 7

 469.48 68.87 3787.17 31.13 36.54 اب 8

 380.17 64.06 3297.05 35.94 32.42 أيلول 9

 262.27 54.81 2616.32 45.19 26.15 تشرين األول 10

 123.27 37.81 1811.35 62.19 17.56 الثانيتشرين  11

 69.61 28.19 1371.96 71.81 12.04 األول ونكان 12

 3194.08 634.54 30319.22 100 24.38 المجموع
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محاولته  و َ أج نج ،حيث وضج  نعلى معامل   اً تم أستخراج القيمة الفعلية لألمطار ضمن منطقة الدراسة اعتماد    

 :(1) بأستخدام المعادلة ا تية ، )19)والشكل  )20جدو  ) ،األمطاريجاد فاعلية إل

F = N / T 

 حيث إن :

F معامل المطر : 

N )كمية األمطار الساقطة )ملم : 

T )معد  درجة الحرارة )م : 

 (1989-2019) القيمة الفعلية لألمطار ضمن منطقة الدراسة للمدة :(20جدول )

 المصدر:

 (14( و)7جدو  ) بياناتالباحثة اعتماداٌ 

 

 

 

                                                           

(1) Koppe.C. E & Delong G.C.''weather and Climate''. Mc Craw-Hill Book Co. New York. 1958.p 191. 

 معدل درجة األشهر ت

 (مْ )الحرارة 

 األمطار

 )ملم( 

 معامل المطر

 (о/ م  )ملم

القيمة الفعلية 

 (о/ م  لألمطار )ملم

 للقيمة النسبة المئوية

 )%(الفعلية لألمطار

 32 30.07 1.70 17.69 10.37 الثاني ونكان 1

 15 14.3 1.03 13.89 13.26 شباط 2

 16 14.59 0.90 16.22 17.94 أذار 3

 5 4.84 0.44 11 24.5 نيسان 4

 1 0.15 0.07 2.26 30.12 أيار 5

 0 0 0 0 34.67 حزيران 6

 0 0 0 0 37.03 تموز 7

 0 0 0 0 36.54 اب 8

 0 0.0032 0.01 0.33 32.42 أيلول 9

 0 0.45 0.13 3.51 26.15 تشرين األول 10

 14 13.32 0.87 15.51 17.56 الثانيتشرين  11

 17 15.6 1.13 13.81 12.04 األول ونكان 12

 100 93.3232 6.28 94.22 24.38 المجموع
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 ((1989-2019القيمة الفعلية لألمطار )ملم( للمدة  :(19شكل )

 

 المصدر:

.(20) جدو   بيانات اعتماداً    

ً قمن خال  التطبي  الكمي للموازنة المائية في منطقة الدراسة وف       21)) كما موض  في جدو  وفنايفإلمعادلة  ا

بلغت كمية العجز المائي المناخي  إذت هر نتائج التطبي  وجود عجز مائي ملحوظ لجميج اشهر السنة ،( 20الشكل )و

أيلو (  ،تموز،اب،حزيرانأيار ، على قيم للعجز المائي خال  األشهر الحارة )أ، وقد سجلت ( 3100.49-)السنوية  

وبنسبة مئوية قد بلغت  على التوالي  379.84-)، 469.48 -،  490.83 -،  458.75 -، 355.5 -) قيمتها بلغت  إذ

عدام التساقط المطري نأو( % وذل  بسبا ارتفاع درجات الحرارة وكمية التبخر 12.3,15.1,15.8,14.8,11.5 )

 .خال  هذه األشهر 

،  الثاني ونكاناألو  ، ونكان، الثانيالباردة ) تشــــرين  في حين تنخفض تل  النســــا والمعد ت خال  األشــــهر    

 ,1.4 ,2.4التوالي ،وبنســـبة مئوية )(  109.95-,54.01-,30.21-,87.85-  )ســـجلت قيم عجز مائي  إذشـــباط ( 

خفا  معد ت التبخر خال  هذه األشهر إن إلىخفا  قيم العجز خال  األشهر الباردة يعزى إن إن( % ، 3.5 ,1.8

 . ت درجات الحرارة دخفا  معإنالتساقط المطري و عن فضالً 

ً مائي اً من عجزتعاني منطقة الدراسة  إن نستنتج مما سب        كبير نتيجة للمناخ الصحراوي الجاف الذي يسود  ا

عكس ذل  على مقدار نأخفا  كمية التساقط المطري وارتفاع درجات الحرارة ومعد ت التبخر مما إنحيث المنطقة 

ً عكس ذل  ايضنأالجوفي )الدبدبة( في منطقة الدراسة على مدى السنوات السابقة والحالية و خزانة للالتغذي على  ا

خفضت نتيجة السحا المستمر لها من قبل المزارعين الذين يعتمدون عليها إنفي منطقة الدراسة التي  اآلبارتاجية إن

ة بمحاصيل الخضروات الصيفية والشتوية ومحاصيل  أساسي وذل  في زراعة وري المحاصيل المختلفة المتمثل كلبش

 الحبوب)القم ،الشعير(.
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 1989-2019)وف للمدة )نايفإ معادلةالموازنة المائية المناخية وفقآ ل :21)جدول )

الفعلية  األمطار االشهر ت

 )ملم(

التبخر /النتح الكامن 

 )ملم(

 الموازنة المائية المناخية

P-PE +-)) 

النسبة المئوية 

 جز المائي )%(للع

 1 30.21- 60.28 30.07 الثاني ونكان 1

 2 87.85- 102.15 14.3 شباط 2

 5 149.96- 164.55 14.59 أذار 3

 8 250.12- 254.96 4.84 نيسان 4

 12 357.61- 357.76 0.15 أيار 5

 15 458.75- 458.75 0 حزيران 6

 16 490.82- 490.83 0 تموز 7

 15 469.48- 469.48 0 اب 8

 12 380.16- 380.17 0 أيلول 9

 8 261.82- 262.27 0.45 تشرين األول 10

 4 109.95- 123.27 13.32 الثانيتشرين  11

 2 54.01- 69.61 15.6 األول ونكان 12

 100 3100.74- 3194.08 93.3232 المجموع

 المصدر: 

 (19( و)14جدو  ) بياناتعتمادآ ا

 (1989-2019وف للمدة )نايفإية وفقأ لمعادلة المناخالموازنة المائية  :(20شكل )

 
 المادر: 

 (21الجدو  ) بياناتووف نايفإ ل  ملادلة  ا تمادا
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 :The Soil) ) التربة .4

عدة  إلىالطبقة التي تغطي صخور القشرة األرضية على أرتفاع يتراوح بين بضج سنتمترات ها نأعرف التربة بت   

وفيها ينبت النبات ويستمد مقومات واد المعدنية والعضوية والهواء والماء أمتار،وهي مزيج أو خليط معقد من الم

 .(1) تاجهإنحياته الالزمة لبقائه تكاثره و

سجتها وعمقها هي التي نوعيتها ون إنى التربة بأهمية كبيرة عند دراسة الموارد المائية وخصائصها ،ذل   تح  

من ثم مقدار التسرب نحو باطن األر  والتي تبقى على السط  يتها وكمية المياه الالزمة لها ونفاذتحدد درجة 

التأثير الواض  لمكونات التربة وتركيبها على ملوحة  جانا إلى،هذا (2) )*( (مقدات ملحية )وتتبخر ومن ثم تكون 

 . (3)ات المياه الجوفية خزانالمياه المترشحة ل

كربالء، والتي تشغل القسم الغربي من المحاف ة متركزة  من تربة هضبة محاف ة تعتبر تربة منطقة الدراسة جزءً    

ضمن المنطقة الرابعة من الترب الصحراوية الجبسية المختلطة في الهضبة الغربية ، حيث يغطي سطحها تكوينات 

، التي تتكون من ترسبات قارية من الرمل والحصى ( Pliostocene )عصر البليوستوسين  إلىالدبدبة التي تعود 

 .(4)وبعض من طبقات الصلصا  الناعم

الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة ذات محتوى رملي مرتفج يتراوح من  إن( 22يتض  من خال  الجدو  )   

نسبة  تراوحت( % ،في حين 10-30،أما نسبة الغرين فقد تراوحت من )حسا العينات المدروسة (% 80-50)

ً بمكونات التربة  ( % ،وتد  هذه النسا الخاصة20-10الطين ) ها تربة رملية إنعلى )*( التربةلمثلث نسجة  وطبقا

عالية  يةنفاذتكون ذات  إن إلىأدى نسبة الرمل في هذه التربة أرتفاع  إن .(12شكل ) ،Sand Loam) (5)( مزيجية 

ً وفقاً ويعد هذا المعد  سريع، (6)( م/ يوم 6) إلىيصل معدلها   (.32جدو  )،كما موض  في  يةنفاذلمعيار ال ا

 

 

                                                           

 .14، ص1981علي حسين شلش، جغرافية التربة، البصرة، مطبعة جامعة البصرة، الطبعة ا ولى، (1)

وفية الضحلة، الملحية: عبارة عن قشور ملحية في التربة تتكون في ظل ال روف الطبيعية في مناط  مستوى المياه الجالمقدات  )*(

من ثم يتراكم المل  وحيث يتحرك الماء والمل  القابل للذوبان صعوداٌ الى سط  التربة بسبا تأثير الخاصية الشعرية، حيث يتبخر الماء 

 اٌ تل  المقدات.  ويتبلور على سط  التربة مكون

(2) Fang HY, Cai QG, Chen H, et alMechanism of Formation of physical soil crust in desert soils treated 

with straw cheeckboarders. Soil till Res.,93:2007, p 222.                                                                           

 .40-39ريا  محمد علي عودة المسعودي، مصدر ساب ، ص  (3)

 .17، ص 1993، (1، منطقة الحيدرية، كربالء، تقرير رقم )2الهيئة العامة للبحوث الزراعية، مشروع تغذية المياه الجوفية، ج (4)

ة وتحدد النسج ،(Soil Separates) : التوزيج النسبي لمجاميج ا حجام المختلفة لمفصو ت التربة(Soil Texture)نسجة التربة  )*(

 مدى نعومة وخشونة التربة، ولنسجة التربة أهمية كبيرة في دراسات مس  وتصنيا التربة واألراضي.

 .59، ص1981عبد هللا نجم العاني، علم التربة، مطابج ميسسة دار الكتا للطباعة والنشر، الموصل، الطبعة ا ولى، (5)

 .134ينا حسن حبيا، مصدر ساب ، صمحمود بدر علي السميج، ز (6)
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 الفزيائية والكيميائية( لعينات التربة في منطقة الدراسة)الخصائص  22):جدول )

 المصدر:

  (2021/2/10) -محاف ة كربالء   –مديرية الزراعة  –نتائج التحليالت المختبرية في شعبة المختبرات المركزية 

 

 رقم

 العينة

 

 العمق

 (0 – 

30 ) 

 سم

 

 

 درجة العرض 

 

 

 

 خط الطول

 

 

 مفصوالت التربة %

 

 النسجة

T)) 

 

 

pH)) 

 

 

E.C 

Ds/m 

 

 

Meq /L)) 

 

 

(%) 

 

 رمل 

 

 غرين

 

 طين

 
2+Ca 

 
2+Mg 

 
2+Na 

 
+K 

 
-CL 

 كلس

(CaCO3) 

 جبس

CaSO4.2H2O)) 

المادة 

 العضوية

O.m)) 

 

1 

 

30 

 

32.502849 N 

 

44.054428 E 

 

60 

 

30 

 

10 

 

LS 

 

7.35 

 

2.15 

 

7.6 

 

0.4 

 

0.8 

 

2.3 

 

1.7 

 

9.2 

 

22.36 

 

0.23 

 

2 

 

30 

 

32.371010 N 

 

44.093840 E 

 

80 

 

10 

 

10 

 

LS 

 

7.4 

 

1.1 

 

3.6 

 

7.4 

 

2.8 

 

0.8 

 

4.2 

 

11.4 

 

22.1 

 

0.30 

 

3 

 

30 

 

32.374168 N 

 

44.220111 E 

 

70 

 

10 

 

20 

 

LS 

 

7.14 

 

3.2 

 

8.6 

 

7.7 

 

13.1 

 

11.9 

 

27.6 

 

13.1 

 

17.43 

 

0.28 

 

4 

 

30 

 

32.539550 N 

 

44.015281 E 

 

50 

 

30 

 

20 

 

LS 

 

7.75 

 

2.6 

 

6.6 

 

8 

 

6.1 

 

2.6 

 

22 

 

20 

 

10.64 

 

0.29 

 

5 

 

30 

 

32.532714 N 

 

44.034820 E 

 

60 

 

20 

 

20 

 

LS 

 

7.24 

 

2.3 

 

7.8 

 

0.6 

 

2.7 

 

1.6 

 

2.5 

 

18.2 

 

12.5 

 

0.24 

 

6 

 

30 

 

32.430355 N 

 

44.171176 E 

 

60 

 

30 

 

10 

 

LS 

 

7.89 

 

2.2 

 

7 

 

 

0.83 

 

0.7 

 

3.6 

 

3.4 

 

16 

 

9.7 

 

0.15 

 

7 

 

30 

 

32.442581 N 

 

44.127948 E 

 

65 

 

25 

 

10 

 

LS 

 

7.65 

 

3.06 

 

11 

 

4 

 

12.8 

 

9.1 

 

11.2 

 

11.4 

 

13.9 

 

0.32 

 

8 

 

30 

 

32.461395 N 

 

44.148284 E 

 

75 

 

10 

 

15 

 

LS 

 

7.34 

 

2.16 

 

6.8 

 

0.8 

 

2.3 

 

1.12 

 

2.2 

 

9.4 

 

12.4 
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  ــةــــــالتربــــــمثلث قـــوام  :(21شكل )

 
 (XLSTAT). والبرنامج ا حصائي  (22جدو  ) بياناتاعتماداً  المصدر:

  يةنفاذخاصية ال على أساس ةالترب تصنيف :(23جدول )

 نوع التربة م/ يوم يةنفاذال ت

 (Very Slow)  بطيئة جدا  0.05اقل من  1

 (Slow)  بطيئة  0.20 -0.05 2

 (Moderately Slow)بطىء متوسطة ال 0.80-0.20 3

 ((Moderateمتوسطة  2.5-0.80 4

 (Rapid Moderate)  معتدلة السرعة  5.5-2.5 5

 ((Rapidسريع  10-5 6

 (Very Rapid)  سريع جداً  10أكثر من  7

 U.S.D.A. Definition and apprevlution for soil Description, California, 1960, p5. ،Berkeleyالمصدر:
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ذل  على معد  سرعة  عكسإنوالذي نسجة خشنة ومحتوى رملي مرتفج بكونها ذات  التربة الصحراوية تمتاز    

عمودي حيث بلغ هذا المعد   وبشكل( الذي يمثل سرعة دخو  الماء خال  التربة Infiltrationغيض الماء فيها )

 فيها، كما" في غيض الماء جدا لدراسة "سريعةتربة منطقة ا نأ، وطبقاٌ لمعيار غيض الماء ف(1) ساعة(سم /  52)

 (.24موض  في جدو  )

 الماء غيضالترب على أساس معدل تصنيف  24):جدول )

 نوع التربة معدل غيض الماء سم/ ساعة ت

 (Very Slow)جداً  ءبطي 0.1اقل من  1

 ((Slow ءبطي 0.5-0.1 2

  (Moderately Slow )البطىءمعتدلة  2.6-0.5 3

 - (Moderate) معتدلة 6.3-2.6 4

  (Rapid Moderate) معتدلة السرعة 12.6-6.3 5

  (Rapid) سريع 24.5-12.6 6

 (Very Rabid)جداً سريع  24.5أكثر من  7

 :لمصدرا

Ministry of Irrigation, General Establishment for studies and Design, shat Al-Arab project, Feasibility 

Report - Draft studies of Salinity problem, part A-Text polservice-co, Basrah,2001. p 65. 

                                                                                                                                                    

ن زيادة نسبة عمن مياه الري فضال  لالستفادةقلة قابلية النبات الطبيعي  إلىتيدي سرعة معد  غيض الماء  إن     

بيرة من ككميات  إلىمثل هذه التربة تكون عطشى بصورة دائمة وتحتاج  نأالضائعات المائية بواسطة الرش  لذا ف

في منطقة  لمنسوب الجوفيميثرة بذل  على مستوى ا اآلبارالمياه للري مما ييثر على كمية المياه المسحوبة من 

اعل التربة أما درجة تفاستخدام من ومة الري بالتنقيط ،  إلىالدراسة ، لذل  عمد المزارعون في منطقة الدراسة 

((pH  سبة لهذا المعد  معتدلة الحموضة وتعتبر التربة بالن (7.4-7.89)معد  من اللعينات المدروسة فقد بلغ او حسا

 .ط التربة المثالي للخضروات الرئيسية( يوض  نشا25وفي الجدو  )

-3.2ة من )فقد تراوحت وحسا العينات المدروس، ( (Electrical Conductivity التوصيلة الكهربائيةأما قيم     

كما  ،ريكيا م وف  معيار الملوحة اً جدوهي بذل  تعد من الترب القليلة الملوحة  (22) م، جدو ديسمينز/  (1.1

تربة من بواسطة غسل ال األمالحتتسرب من خاللها  يةنفاذها ذات نسجة خشنة عالية الن، أل(26موض  في جدو  )

 .و مياه الريأ األمطار

 

 

 

                                                           

رسالة  الء،كربطريقة وموعد الزراعة في نمو حاصل الطماطة في المنطقة الصحراوية في محاف ة  الالمي، تأثيرخالد عبد مطر  (1)

 .28، ص2002بغداد ، الزراعة، جامعة ماجستير ، كلية
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 نشاط التربة المثالي للخضراوات الرئيسية :25)جدول )

       

 الحامضية                    

 

 واع النباتات نا

 لحامضية ا                        نقطة االعتدال                 القاعدية                                      

 

 

 Hp 5                         6                      7                                          8 

 

 

 

الخضروات 

 الورقية

     الخس
 

   

      البصل
 

  

      السبانغ
 

  

     الهليون
 

   

      الكرنب
 

  

 

 

 الخضروات

 الجذرية

   البطاطا
 

     

البطاطا 

 الحلوة

    
 

   

      اللفت
 

  

      الجزر
 

  

       الشمندر
 

Limit 

 

 

الخضروات 

 الزهرية

      الخيار
 

  

     Limit الطماطة
 

  

     الباذنجان
 

   

      اليقطين
 

  

     البطيخ
 

   

      الذرة الحلوة
 

  

      البزاليا
 

  

 المصدر:

.York .1957,232p end. Wiley, New dnPlant relationship,2 –Black.CA: Soil  

 وفقاً للمعيار األمريكي للتربة EC)الملوحة )تصنيف الترب بحسب درجة  :(26دول )ج

 (Salinity Class)فئة الملوحة  EC (ds/m) ت

 (Non – Saline)ير ملحية تربة غ 2-0 1

 (Very Slightly Saline)  جداتربة قليلة الملوحة  4-2 2

 (Slightly Saline)تربة قليلة الملوحة   8-4 3

 ( (Moderately Salineتربة معتدلة الملوحة  16-8 4

 ((Strongly Salineتربة شديدة الملوحة   16أكثر من  5

 https://www.sdsoilhealthcoalition.org): bookSoil Survey (Hand -NRCS المصدر: 

  

عالية جداً يصب   التوصيلة الكهربائيةت كانا إذف ميشرا هاماً لنمو المحاصيل الزراعية، التوصيلة الكهربائيةتعد   

خفا  النمو لدى تل  إن إلىاألمر الذي ييدي  متصاص المغذيات والرطوبةإمن الصعا على المحاصيل 

 (.CE( يوض  الحدود المسموح بها لنمو المحاصيل ضمن قيم ملوحة التربة )72، ومن الجدو  ) (1)المحاصيل

                                                           

1) Buchanan G, Hoveland C, Harris M: Response of weeds to soil PH .1975, weed Sci 23. P 473.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.sdsoilhealthcoalition.org/
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 (EC) التوصيلة الكهربائيةنسبة تبعاً لالحدود المسموح بها لنمو المحاصيل الزراعية  :(27جدول )

 

 درجة الملوحة

 EC) ائيةالتوصيلة الكهرب

(ms /cm 

 

 حقول المحاصيل 

 

 الخضروات 

 

 أشجار الفواكه

 

 قليلة 

 

 فأقل 0.4

 

 الشعير 

 غانالسب

 الملفوف االحمر

 الفجل

 الهليون

 

 ــــــــــ

 

 

 

 قليلة نوعاً ما

 

 

 

0.8-0.4 

 

 

 

 

 

 األرز

 القمح 

 الذرة

 حبوب الصويا

 الملفوف

 القرنبيط

 البصل األخضر

 الجزر

 البطاطا الحلوة

 ماطةالط

 اليقطين

 الباذنجان

 الفلفل الحار

 

 

 العنب

 التين

 انالرم

 الزيتون

 

 

 متوسطة

 

 

1.5-0.8 

 

 ــــــــــ

 الخس 

 البصل 

 الكمثرى، التفاح

 الليمون الخوخ،

 البرتقال

 

 عالية 

 

 فأكثر 1.5

 

 ــــــــــ

 الخيار

 الفول

 البازالء الخضراء 

 

 ــــــــــ

 المصدر:

Storer, D.A: Asimple high sample volume a shing proce – dure for determination of soil Organic matter. 

Commun Soil Sci Plant Anal 15, 1984.p772.                                                                                             

        

وقيم الرقم  EC)) التوصيلة الكهربائيةديد صالحيتها للزراعة وذل  بواسطة يمكن تشخيص التربة من أجل تح      

لتقدير  ويستخدمانشديد  ارتباط للتربة ة الكهربائية والمحتوى النتروجينييلصتولل إنحيث  (،pHالهيدروجيني )

رقم الهيدروجيني وقيم ال EC)) التوصيلةيوض  كيفية تشخيص التربة بواسطة قيم  (28جدو  )التسميد، ومن خال  ال

(pH من أجل تحديد نسبة العناصر الغذائية وتحديد أستخدام األسمدة )ارتفاع قيم الرقم  إن، المناسا بالقدر

 )2Ca+خفا  نسبة الكالسيوم )إنالهيدروجيني للتربة ينتج عن أستخدام ا سمدة بشكل مفرط والذي سوف يساهم في 

تعتبر من العناصر الضرورية لنمو النباتات في المراحل المختلفة، وفي التي ( 2Mg+( والمغنسيوم )k+)والبوتاسيوم 

تل  العناصر في التربة فمن الضروري  ( في التربة سوف تنخفض pH) قيم الرقم الهيدروجيني خفا إنحا  

التربة هناك عالقة عكسية ما بين قيم الرقم الهيدروجيني في  إنللنباتات ، أي ا سمدة الضرورية  بإضافةتعويضها 

 وبين تل  العناصر تكون محددة بكمية ا سمدة المضافة اليها.
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 (pHالرقم الهيدروجيني )قيمة ( وECتشخيص التربة بأستعمال قيمة ) :(28جدول )

EC 

 (Down)قيمة منخفضة  (Up) قيمة مرتفعة 

 

 

pH 

 

 مرتفع

 

 أستخدام األسمدة بشكل مفرط

 

خفاض نسبة الكالسيوم والمغنسيوم إن

 خفاض نسبة النتروجينإنالبوتاسيوم وو

 

 منخفض

خفاض نسبة الكالسيوم والمغنسيوم إن

 والبوتاسيوم وأرتفاع نسبة النتروجين

 

 أضافة األسمدة للتربة 

 المصدر:

Evance GC: The quantitative analysis of plant growth. Vol 1, University of California Press, 

Berekly,1972, p119.                                                                                                                                    

-0.32من )حسا العينات المدروسة تراوح  فقد ،(Organic Matter)أما محتوى التربة من المواد العضوية    

أضافة  يعمد المزارعون (، لذل 29معد  تربة فقيرة بالمواد العضوية جدو  )حسا ال وهي 21)جدو  ) %،( 0.23

 .المادة العضويةاألسمدة والمخصبات الكيمياوية والعضوية لتعويض النقص من 

 (%المعيار العراقي لنسبة المواد العضوية في التربة ) :(29جدول )

 النسبة % ((OMالمادة العضوية   ت

 1.5 واطئة  1

 1.5-2.5  متوسطة 2

 <2.5 عالية  3

 :المصدر

، ماجستير  ةتكريت، رسالواع الترب في مدينة ناتأثير التلوث بالعناصر الثقيلة في بعض  الجنابي، دراسةيوسا نزا  هوسي عصمي  

 .68ص  ،2017،جامعة تكريت العلوم، كلية

 

فقد تراوح  ،المائية  لكالسيومكبريتات اأو )O2.2H4CaSO( - ( Gypsum ) أما محتوى التربة من الجبس    

بذل  تعتبر من الترب ذات المحتوى الجبسي  وهي 22)جدو  )%،( 9.7-22.36وحسا العينات المدروسة من )

الجبس على شكل طبقة خفيفة تغطي سط  التربة تذوب  (، يتواجد30في جدو  ) موض  المتوسط، كما إلىالقليل 

 ةيائتكون هذه الطبقة الخفيفة بفعل عمليات ا ختال  الكيمي ويعزىالمحاصيل، وأثناء ري  األمطارأثناء سقوط 

 . (1)من خال  تبخر المياه الجوفية المالحة خال  العصر الجيولوجي الرابج  ةيئوالفيزيا

 

                                                           

 .21، ص1988معة بغداد، ابن رشد، جا -فالح حسن شنون، دراسة جيموفولوجية لتال  الطار، رسالة ماجستير، كلية التربية  (1)
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 تصنيف الترب بحسب محتواها من الجبس :(30جدول )

 نوع التربة % ((Gypsumالجبس  ت

 ((Non – Gypsum Soil  جبسيهتربة غير  0.3أقل من  1

 (Soil with Very Gypsum Content)تربة ذات محتوى جبسي قليل جدا  3-0.3 2

 ( (Soil of low Gypsum Contentتربة ذات محتوى جبسي قليل 10-3 3

  (Soil of medium Gypsum Content) تربة ذات محتوى جبسي متوسط 25-10 4

 (Soil of high Gypsum content ) تربة ذات محتوى جبسي عالي 50-20 5

 ر:المصد

Al-Mukhtar, Alaa, Mapping and Microscopic Investigation gypsiferous soil in the Dour and The: Jezira 

Area of Iraq, Thesis, R.U.G. G chent, University of Belgium 1987, p.254                                                

-20اوح من )( وحسا العينات المدروسة فقد تر(Caso3الكالسيوم  كربونات - أما محتوى التربة من الكلس       

 إن ،(31جدو  )و( 22)كما موض  في شكل وتعتبر تربة منطقة الدراسة ذات محتوى عالي من الكلس  %، (9.2

 المياه الجوفية لتربة ييثر بشكل سلبي  علىكل من كربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم في محتوى اأرتفاع  معد  

ً األعماق مسبب إلىاو خال  ري  المحاصيل حيث يتسرب  األمطارأثناء سقوط   اً ومحدثاٌ تغير تلوث في المياه الجوفية ا

 .في خصائصها النوعية 

مكافئ  ( ملي 11-.63في تربة منطقة الدراسة وحسا العينات المدروسة )  (Ca+2 (بلغ معد  عنصر الكالسيوم     

في تربة منطقة الدراسة وحسا  (Mg+2(بلغ معد  عنصر المغنسيوم وقد  ،( 22لتر كما موض  في جدو  ) /

كما موض  في خريطة  مكافى /لتر وتعتبر هذه النسبة متباينة ما بين العينات ( ملي0.4-8العينات المدروسة من )

اخر ويقل  إلى كانية اثناء عملية التجوية فينتقل من مقالأنتعنصر المغنسيوم ذو حركة  إن إلى، وذل  يرجج (7)

 .(1) في رواسا التربة ترسيبه

 تصنيف التربة حسب المحتوى من الكلس:  (31) جدول

 نوع التربة % الكلس ت

 (Very Low) تربة منخفضة المحتوى جدا 5اقل من  1

 (Low) تربة منخفضة المحتوى 10-5 2

 (Moderate) وىتربة متوسطة المحت 15-10 3

 (High) تربة عالية المحتوى 20-15 4

 (Very High) تربة عالية المحتوى جدا 20أكثر من  5

 ر:المصد

Haynes RJ.Lime and phosphate in the soil – plant system .Adv Argon.1984.p249 

                                                           

 دكتوراة ،أطروحة  جا والفلوجة،ن –منى سلمان حسين، معدنية وهيدروكيميائية وجيوكميائية الترب الجبسية في منطقتي كربالء  (1)

 .89، ص2005سم علوم األر ، جامعة بغداد ،ق -كلية العلوم 
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 لدراسة ي تربة منطقة االنسب المتباينة لكل من كاربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم ف :(22شكل )

 
 المصـــــدر:

 (22جدو  ) بياناتاَ أعتماد

( ملي مكافى / لتر وقد تباينت النسا حسا 13.1-0.7من )فقد تراوح  ( Na+2 )معد  عنصر الصوديوم  أما     

( 0.8-11.9وحسا العينات المدروسة من)  K)) عنصر البوتاسيوم في حين تراوحت قيم ، آلخر كانالعينات من م

عنصر البوتاسيوم يعتبرأيضا من العناصر  إن إلى،ويرجج سببا تباين العنصر حسا العينات لتر ملي مكافى /

فقد تباينت النسا  (Cl -) ، أما فيما يخص عنصر الكلورايد (1) المتنقلة والتي   تزا  خال  مرحلة الغسل والتجوية

، عادة ما يصاحا عنصر الكلورايد ملي مكافئ/ لتر  (1.7-27.6تتراوح نسبته من ) إذوحسا العينات المدروسة 

تكون  ) او المل  الصخري والذي يوجد بكميات ضئيلة جدا تكاد(   (Haliteعنصر الصوديوم لتكوين معدن الها يت

،لذل  يشكل خطرا كبيرا على المياه  الذوبانعادة ما يدخل عنصر الكلورايد في تركيا المعادن سريعة ، شبه منعدمة

 ما ارتفعت معد ته في التربة . إذفية الجو

وينات ى تتأثر بالتكآلخرا نإل المياه الجوفية خصائص التربة ذات تأثير واض  في إننستنتج مما سب       

ل يتمثل العام لتأثير التربة عاملين ) سلبي وايجابي ( ، إنوالخصائص الجيولوجية والصخرية التي تتحرك خاللها ، 

ليات السقي للمحاصيل يتها العالية مما يتطلا تكرار عمنفاذفاظ التربة بمياه الري لمدة طويلة نتيجة السلبي في عدم أحت

 ً ن الجوفي للمنطقة  مما ييثر بدوره في الخزي اآلباربزيادة سحا المياه الجوفية عن طري   الزراعية والذي ينعكس سلبا

تسرب القدر  لمياه عبر التربة الرملية التي تساهم فيوغيض ا يةنفاذأما العامل اإليجابي فيتمثل من خال  سرعة 

 األعماق مما يزيد من مخزون المياه الجوفية.  إلى األمطاركبر من مياه األ

 

                                                           

 .90من  سلما  حسي ، مادر سابق، ص  (1)
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 لعينات التربة في صحراء قضاء مركز كربالء جغرافيالتوزيع ال :(7خريطة )

 
 المصدر:

 Quick Birds (2020)المرئية الفضائية للقمر الصناعي  .1

 (ARC- GIS ,10.8) –برنامج مخرجات  .2
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 :( Natural Vegetation)النبات الطبيعي  .5

ً ونوعيته أرتباط عييترتبط كثافة النبات الطب النبات هو المرآة التي تعكس من خاللها ا ختالفات المناخية ،       ا

عينة ،فاألشجار هي كل صنا معين من النبات يسود في منطقة مناخية م نأف بال روف المناخية السائدة ،  اً مباشر

الحشائش هي صفة للمناخ الجاف ،كذل  تتميز المناخات الصحراوية بقلة النباتات  إنصفة للمناخ الرطا في حين 

 .(1) لم تنعدم في مناط  كثيرة منها إذالطبيعية هذه 

كربالء والتي  اف ةالنبات الطبيعي السائد في منطقة الدراسة يعتبر جزءا من نباتات الهضبة الصحراوية في مح إن   

ة بمجموعة من تشار النبات الطبيعي في منطقة الدراسإنتعتبر جزءا من نباتات الهضبة الغربية في العراق ، يتحدد 

ر في سيادة الدور األكب األمطارلعنصري الحرارة و كانالخصائص المناخية التي بدورها تحدد نوعه وكثافته  وقد 

 وتحديد نوع النبات في المنطقة .

عملت على سيادة النباتات الصحراوية ذات القدرة على تحمل ال روف المناخية القاسية المتمثلة بقلة التساقط  إذ    

( م ، وبدورها كيفت النباتات 50) إلى( ملم وأرتفاع درجة الحرارة التي تصل غالبآ  100المطري الذي   يتجاوز)

ورا عميقة تساعدها على امتصاص الماء في أعماق التربة نفسها لمقاومة الجفاف والملوحة فيها بامتالكها جذ

 : تيةاألقسام اآل إلى، وقد صنفت نباتات منطقة الدراسة  (2) هانا،أوقدرتها على خزن الماء في أوراقها وسيق

 مجموعة النباتات الصحراوية من األشجار والشجيرات : –أ 

 منطقة  في الهضبة الصحراوية ويسود في مناط  متفرقة من تشارآنأتعد نباتات هذه المجموعة من أكثر النباتات    

خفاضها ،تتميز نأمل الجفاف وأرتفاع درجات الحرارة وحنقص األوراق تجعلها اكثر قدرة على ت نأ،حيث  دراسةال

فضال عن جذورها العميقة التي تساعدها على امتصاص رطوبة  األمطاربسرعة نمو األوراق خال  فترة هطو  

الذي يسود بالترب ( Haloxylo Salicornicumمن صنا نباتات ) واعها نبات الرمث نأ، ومن أهم (3)التربة 

( سم ،ويكون 100) إلى إن، وهو شجرة معمرة يصل ارتفاعها في بعض األحي(5صورة )،ين ر (4) الجبسية والكلسية

ل مغطاة بطبقة شمعية خضراء ية الشكل يحمل أوراق حرشفية في نهاية المفاصنامفصلية اسطو ناواغص ناذا سيق

له القدرة  نأ،يتميز نبات الرمث ب الثانيتشرين  إلىداكنة محمرة قليال ،يزهر خال  المدة الممتدة من تشرين األو  

 .(5) القديمة ناعادة النمو من بقايا السيقأعلى 

                                                           

سالة ماجستير ، كلية رلمياء عبد طه العذاري، التباين المكاني للنبات الطبيعي في محاف ة كربالء وعالقته با ستعما ت البشرية،  (1)

 .  78، ص 2015اآلداب، جامعة الكوفة،

كتوراة ، كلية اآلداب، عبد هللا جبار عبود العجيلي، وديان غرب بحيرة الرزازة الثانوية وا شكا  األرضية المتعلقة بها، أطروحة د (2)

 .57، ص2005جامعة بغداد،

 .79لمياء عبد طه العذاري، المصدر نفسه، ص (3)

 .57فاطمة نجا حسين، مصدر ساب ، ص (4)

، كلية الزراعة 1مبادئ رعاية المراعي الطبيعية، ج –وان، محمد السيد الفخري، محاصيل العلا والمراعي عبد هللا قاسم الرض (5)

 .87ص.1975والغابات، جامعة الموصل، الطبعة ا ولى، 
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 مجموعة النباتات المقاومة للملوحة:  -ب 

ها تحتوي على خاليا كبيرة نأوتتميز ب األمالحية ذات التركيز العالي بنسبة يتواجد هذا النوع في الجهات الصحراو    

، وهو شجيرة ظلية  (Prosopis Farcta )تساعدها في خزن المياه في أوراقها ،ومن اهم هذه النباتات نبات الشوك 

وراقه ريشية وأذات اشواك قصيرة مخروطية الشكل  ،سم 30-100)ذات لون اخضر رمادي يتراوح ارتفاعها من )

قوم بتثبيت النتروجين يقوم بتزويد التربة بالمواد العضوية عندما تسقط اوراقه خال  فصل الصيا ويمركبة شوكية 

 صورةين ر ،(1) يقلل من مياه التربة بل يأخذ ما يحتاجه من المياه من عم  كبير هنأفي التربة، يتميز نبات الشوك ب

(6.)   

صنا نباتات ، من النباتات المقاومة للملوحة والجفاف ومن Al hagi maurorum) )  كذل  يعتبر نبات العاقو    

( ،وكذل  7، صورة )بشكل قليل جدا ( التي تسود في أجزاء معينة من منطقة الدراسة Xerophytes ) الزيروفايت

ناثرة من منطقة في أجزاء مت ( ،الذي ينمو في الترب الجبسية والرملية8،صورة )( Schismus )نبات الزريج 

وتكون ذات أوراق خضراء مزرقة اللون ( سم 7-15وهو عبارة عن حشائش حولية يتراوح ارتفاعها من )الدراسة، 

 .(2)أذارملساء قائمة او منحنية ذات أوراق ملساء ، تنمو خال  شهري شباط ومتعددة صغيرة  ناذات سيق

  مجموعة النباتات السريعة الزوال: –ج 

شبية تنمو وتزدهر وتموت خال  مدة قصيرة من الزمن وهي نباتات صغيرة الحجم وتتضمن الكثير نباتات ع      

الجفاف عن طري  نموها السريج وقدرتها تحمل وهي قادرة على  ،واع النباتات المزهرة وكذل  الحشائشنأمن 

الحياة في تحويل المناط   تاج البذور، يعود الفضل الكبير للنباتات السريعة الزوا  والقصيرةنأالكبيرة على 

و  أبعد تساقط  نالوزهار المختلفة األجهات خضراء من النباتات ذات األ إلىالصحراوية القاحلة بين ليلة وضحاها 

 .(3) الزمنما تزو  وتختفي بعد فترة قصيرة من  ناها سرعإن ا  السنة،زخة للمطر ولو مرة واحدة في 

يتمثـــل  لبي(،ســ)أيجـــابي، ين رئيســين جـــانبتـــأثيره فــي الميـــاه الجوفيــة ب يكمــن دور النبـــات الطبيعــي فـــي مــدى    

ـــاال ـــي  جان ـــات الطبيع ـــابي للنب ـــاإليج ـــاءإن ـــى الســـط  اثن ـــاه عل ـــة المي ـــي عرقل ـــاعد ف ـــل مس ـــون كعام ـــقوط  ه يك س

التربــة مــن  فضــال عــن دوره فــي حمايــة الجوفيــة،فــي تغذيــة الميــاه  لألمطــار مجــا َ  يهيــئه إنــ، حيــث األمطــار

ـــاه نجـــراف ألناأل ـــا الوســـط الخـــازن للمي ـــة وأيضـــاه ـــد أشـــتداد ســـرعة الجوفي ـــن شـــدة التبخـــر عن ـــل م ـــاح  يقل الري

 فيـــة فيتحـــددالجوالســـلبي للنبـــات الطبيعـــي فـــي مـــدى تـــأثيره فـــي الميـــاه  جانـــاأمـــا ال الحـــرارة،وأرتفـــاع درجـــات 

  عملية النت  من النباتات.في خفض المنسوب الجوفي من خال  

                                                           

 .33، ص 2002باقر عبد خلا الجبوري، علم ا دغا ، كلية الزراعة، جامعة بغداد، الطبعة ا ولى، (1)

، 1973بغداد ، لخطيا، المراعي الصحراوية في العراق، جمهورية العراق، وزارة الزراعة، مطبعة دار السالم،محمد محي الدين ا (2)

 .306ص

 مجلة العلوم فائ  توفي  الجلبي، ليلي أسماعيل محمد الماجدي، نباتات ا دغا  المنتشرة على خطوط سك  الحديد في العراق، (3)

 .11، ص 2001(،4دد )(، الع32الزراعية العراقية، المجلد )
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 نبات الشوك :(6نبات الرمث                                       صورة ) :(5صورة )                       

    

 

 

   

 

    

  

 2021/1/22)) التقطت الصورة في تاريو ر:المصد                (2021/1/12)  التقطت الصورة في تاريو  المصدر:    

 

 نبات الزريع  8):صورة )                                           نبات العاقول :(7صورة )                

 

 

 

 

 

  

   

 

 2021/1/22)) التقطت الصورة في تاريو مصدر:ال                 (2021/11/12) التقطت الصورة في تاريولمصدر:ا  
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ً ثان  ي صحراء قضاء مركز كربالء:وفية فجالمياه ال فيالعوامل البشرية المؤثرة  – يا

جودها ، حيث تزداد و كانعلى م تلوثها بناءً  إلىشطة السطحية المختلفة التي قد تيدي نثر المياه الجوفية باألأتت     

ً  الجوفي  بشكل حر وبالقرب من مستوى سط  األر  خزانالوجد  إذقابلية المياه الجوفية للتلوث  ما وجد  إذ وأيضا

  على وهذا ينطب عالية يةنفاذمنت مة الحبيبات وذات  في منطقة صخرية منخفضة أو ذات مكونات حصوية خزانال

ً خزانالدبدبة يعتبر  خزان إنمنطقة الدراسة،حيث  ة منطقة الدراسة العالية لترب يةنفاذوكذل  ال )غير محصور( اً حر ا

شطة نباأل الدراسة تتمثل العوامل البشرية الميثرة في المياه الجوفية في منطقة  ،كبيرة تلوثه  يةكانأموبذل  أصبحت 

 . شطة البلديةنالزراعية والصناعية واأل

  : (Agricultural Activities)النشاط الزراعي  .1

قة الدراسة( ، حيث شطة المستهلكة للموارد المائية و سيما المياه الجوفية )ضمن منطنيعد النشاط الزراعي أحد األ   

  تبخر تل  المياه أو عن طري  النت  مع م المياه المستخدمة لهذا الغر  سوف تضيج أما عن طري إن

(Evaporation: من النبات وتعتمد كمية المياه المستخدمة في هذا المجا  على عوامل رئيسية منها ) 

 نوع النبات المزروع. –أ 

 طبيعية المناخ السائد ضمن المنطقة المزروعة. –ب 

 نوعية التربة السائدة. –ج 

لسد متطلبات تل   األمطارواء المحاصيل الزراعية هو دليل على عدم كفاية أستغال  المياه الجوفية ألر إن    

 .(1)،يحدد ذل  األستغال  التركيز الكلي لألمالح الذائبة في المياه الجوفية في مدى صالحيتها للريالمحاصيل 

 نمطين رئيسين هما : إلىيصنا النشاط الزراعي ضمن منطقة الدراسة    

 ويضم  هذا النمط كالً من : :نمط المحاصيل الحقلية -

 )محاصيل الحبوب )القم  ، الشعير 

 )محاصيل الخضروات )الشتوية ، الصيفية 

 (بصل ،البطاطاالمحاصيل الدرنية )ال 

 .محاصيل البستنة 

 محاصيل الفواكه 

عن السائد ضمن منطقة الدراسة وهو  يقل أهمية  الثانيية النمط الحيوانتمثل الثروة ية: الحيواننمط الثروة  -

ي ، وقد بلغ المجموع الكلي الحيوانالمحاصيل الحقلية معتمداً بذل  على المياه الجوفية لغر  األستهالك 

( رأساً ماعدا حقو  الدواجن ضمن صحراء 802,275والي )( ح2021ات ضمن منطقة الدراسة لسنة )ناللحيو

  .(2) قضاء مركز كربالء

                                                           

(1) Ayers, W.B and West .C,''Water quality for Agriculture Irragation and Drainage'' paper 2, Rev, Fao, 

Rome, Italy,1989, p227.                                                                                                                             

 (. 2021وزارة الزراعة، مديرية زراعة محاف ة كربالء، قسم الثروة الحيوانية، بيانات غير منشورة ) (2)
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المياه الجوفية من خال  األساليا الزراعية التي يتبعها المزارعون يبرز دور النشاط الزراعي في التأثير على    

، ومن بين تلل  األساليا ا ستخدام المفرط لألسمدة الكيمياوية ثار الناجمة عن تل  األساليا دى اآلوماثناء الزراعة 

ً ظ والمبيدات والمخصبات ي  ،متناسين بذل  األثر الزراع اإلنتاجالزيادة في أستخدامها تعمل على زيادة  إنمنهم  نا

ً  إلىمنها  السلبي الناجم عنها اثناء استقرارها في التربة وتسرب جزءاً  تلويثها وتغير  إلىبذل   المياه الجوفية ميديا

مقنن والذي يعمل الى الخاطئة التي يتبعها المزارعون هو الري غير آلخرخصائصها النوعية ، ومن األساليا افي 

الري المفرط يسبا خفض مناسيا المياه الجوفية المرتفعة  إن،حيث (1)من المياه الجوفية  اً كبير على نضوب جزءً 

بأستخدام والذي يسفر عنه مشاكل تتمثل بزيادة ملوحة التربة نتيجة للري الخاطئ مما يتطلا حف اٌ للمياه الجوفية 

 .(2) نموذج معين من الصرف في طبقة األراضي التحت السطحية

 تي:  لزراعي في منطقة الدراسة باآلويتمثل النشاط ا

 :( (Agricultural area & type of Crop الزراعية ونوع المحصول اتالمساح .1

 كان(/ دونم ،49,892( حوالي )2021-2022المزروعة ضمن منطقة الدراسة لسنة )بلغت المساحة الكلية     

( قطعة 61زعة ضمن منطقة الجزيرة مقاطعة )( / دونم مو17.864دونم والغير مستغلة ) /32.028)المستغل منها )

 .  (3)ضمن المنطقة الصحراوية لقضاء مركز كربالء  )3رقم )

لتوسج في ا نأحيث بالدرجة األساس على المياه الجوفية في ري المحاصيل الزراعية ، منطقة الدراسة  تعتمد    

لصيا  اوخاصة في فصل  اآلبارالمياه من المساحات الزراعية يتطلا بدوره زيادة في كمية الري من خال  سحا 

لبي الذي ييدية عن الدور الس وزيادة عدد ساعات النهار، فضالً  األمطارعدام سقوط نأرتفاع درجات الحرارة وأ نتيجة

ً تباعه للمقننات المائية للمحاصيل ميديأالمزارع من خال  عدم   هدر كبير من مياه الري. إلىذل   ا

ً االمساحات الزراعية في منطقة الدراسة تتباين زم إن( 32يتض  من خال  جدو  )    للموسمين الشتوي والصيفي  نيا

في ة شتويفي ا حتياجات المائية لتل  المحاصيل ، وقد بلغ المجموع العام للمحاصيل الاً ا مر الذي ينتج عنه تباين

المركز األو  في  و  الحنطةصأحتل مححيث  2021-2022)للموسم الزراعي )( دونم 27,228منطقة الدراسة )

أي  طنكغم/  34,529)تاجية بلغت )نأوب( دونم 12,556)  مساحة المزروعة بالنسبة للمحاصيل الشتوية بحدودلل

 إذنموه  فترةعدد من الريات خال   إلىيحتاج محصو  الحنطة  ،طن للدونم الواحدكغم/ 2,750)تاجية بلغ )إنبواقج 

ً إنعمليات المهمة  للحصو  على يعد الري خال  فترة نموه من ال لموسم  تاج مرتفج ، حيث يتم تقنين عمليات الري وفقا

  . األمطار

                                                           

(1) ILRI, Effected and Social/Environmental input of irrigation project: A Review in: Annual report 

1988, International institute for land Reclamation and importance (ILRI), Washington, the Netherlands, 

1989, pp.18-34                                                                                                                                            

(2)  Investigation the Environmental Effect of Agriculture practice on natural Resources, USGS. Journal 

2007, pubs.USGS.gov/fs/2007/3001/ pdf/508 fs.                                                                                        

 2021ت، بينات غير منشورة، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محاف ة كربالء، قسم بن  المعلوما (3)
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 (2022-2021للموسم الزراعي )في صحراء قضاء كربالء ية )طن( اإلنتاجو  ()دونم المساحات المزروعة للمحاصيل الشتوية والصيفية :(32جدول )

 المحاصيل الصيفية المحاصيل الشتوية

 المساحة المزروعة محصولال ت

 (دونم)

 الغلة

 (دونم /كغم )

  اإلنتاج

 )طن(

 المزروعة المساحة المحصول

 (دونم)

 الغلة

 (دونم /كغم)

  اإلنتاج

 ) طن(

 _ _ _ _ 34,529 2750 12,556 الحنطة 1

 _ _ _ _ 781.2 1860 420 الشعير 2

 _ _ _ _ 3,230 10,000 323 مغطىباذنجان  3

 _ _ _ _ 126,356 26000 4861 بصل اخضر 4

 33,600 14,000 2400 طماطة 44,460 10,000 4446 طماطة مغطاة 5

 21,600 9,000 2400 خيار 41,598 9,000 4622 خيار مغطى 6

 55,200 23,000 4800 المجموع 250,954 59,610 27228 المجموع 7

 المصدر:

 ((2021 غير منشورة، بياناتصاء ،مديرية زراعة محاف ة كربالء ،قسم اإلحوزارة الزراعة ،  
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يكون  ا  إن المحصو عندمـــا يكون موسـم زراعة المحصــــو  مطيـراً تقل عـــدد الريات وتتبـاعد مواعيدهـا    

( ريات منت مة ، حيث يبدأ موعد الري  5- 6مياه ري بواقج ) إلىه يحتاج نأف األمطارت ام سقوط نأفي حالة عدم 

وبعدها تستمر عملية الري للمحصو  كل أسبوعين بعد موعد الري ( يوم من الزراعة 21عد )للمحصو  باألو  

فترة النضج  حيث تستمر  إلىيتم فيه ا متناع عن الري عند وصو  النبات   إن إلىاألو  ومن ثم تقل فترات الري 

 .(1)( اشهر6مدة نمو المحصو  )

كغم ( 781.2تاجية بلغت )إنوب( دونم 420حة المزروعة )أما بالنســــــبة لمحصــــــو  الشــــــعير فقد بلغت المســــــا    

 حاصيلممحصو  الشعير من  إنعلى الرغم من األمطارالري في حالة عدم توفر  إلى،يحتاج محصو  الشعير طن/

ستمر مده نموه ) هٌ نأا   التي تتحمل الجفاف الحبوب شهر 5يتأثر بنقص المياه وخاصة في بعض مراحل نموه ، ت ( أ

شهر  الثانيواسط شهر تشرين من أ أيبد سانويكون موعد الحصاد والنضج في أواخر  ،ويكون موعد الري بعد  ني

 نانجذاأما الخضـر الشـتوية )ب.(2)نيسـانالزراعة مباشـرة ، ويتم ريه قبل عملية النضـج في العشـرة األولى من شـهر 

( دونم على (4622,4446,4861,323خيار مغطى( فقد بلغت مســــاحتها  مغطى،بصــــل أخضــــر، طماطة مغطاة،

( 32يالحظ جــدو  ) ،طن على التوالي كغم /   (9000,10.000,26.000,10.000) تــاجيــة بلغــت إنوبــ التوالي

( دونم على التوالي 2400,2400الخضـــرالصـــيفية )طماطة،خيار( قد بلغت مســـاحتها ) نأ، في حين ( 23شـــكل )و

 إن (24شـــكل )يالحظ  ،على التوالي  ( طن32,600-21,600تاجية بلغت )إنوب( دونم 4800وبمجموع قد وصـــل )

ها االماء عنصر أساسي في تركيا خالي إنالخضروات الشتوية والصيفية من الخضروات المستهلكة للمياه هذا و 

 . (3)( %  95-90حيث تصل نسبة الماء فيها من )

 إلىخال  مدة نموها  شتوية تحتاج مياه الري اكثر من الخضر الشتوية ، فالخضر ال إلىالخضر الصيفية تحتاج  إن   

رطوبة في نقص ألي ( سقيات ،فالخضروات حساسة جدا 4-13( سقيات ،اما الخضر الصيفية فتحتاج بحدود )7-5)

عن اصفرار  زهار فضالً تأخير نمو النبات وتساقط األ إلىخفضت نسبة الرطوبة في التربة  تيدي نأما إذ،حيث التربة 

 .(4) اً ري منت م في بداية نموه  ليكون مجموعاٌ خضريأٌ جيد ىإلاألوراق ، وعادة تحتاج 

تتنوع ( ، 33كما موضــــ  في جدو  ) ، (2021)( دونم لســــنة  1021فقد بلغت ) النخيل  بســــاتينلأما بالنســــبة      

تاوينخلة (4850)ما بين الزهدي  وتتباين اعدادها أشــــــجار النخيل ضــــــمن هذه المســـــــاحات  ( (225، الخســــــ

تعتمد أشــــــجار النخيل في اروائها ، نخلة  (205) ، التبرز  نخلة (30)ن ، البربنخلة(2000)   وي،الخضــــــرانخلة

، بلغ 9)، صــورة )بمصــدرها الوحيد المتمثل من المياه الجوفية اً بالدرجة األســاس على من ومة الري بالتنقيط ايضــ

                                                           

 .336، ص1999على الدجوي، طرق الري الحديثة والصرف المغطى، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة ا ولى، (1)

وحة دكتوراة ، كلية طه احمد عبد عبطان الفهداوي، طرائ  الري الحديثة وأثرها في مستقبل مياه الري في إقليم أعالي الفرات، أطر (2)

 .74، ص 2011امعة ا نبار، التربية، ج

 .269، ص 1989مكي علوان الخفاجي، فيصل عبد الهادي المختار، انتاج الخضر والفواكه، مطبعة دار الحكمة، بغداد،  (3)

 .274، ص 1985بطرس كورليس يوحنا، محاصيل الخضر، المكتبة الوطنية، بغداد، بدون طبعة ، (4)
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( من ومة موزعة بين المشـــاريج 75 ) ( حوالي النخيلبســـاتين )الخاصـــة بمحاصـــيل  بالتنقيط  عدد من ومات الري

  .10)) صورةين ر،الحكومية واألهالي 

 (2022-2021)طن( للموسم الزراعي الشتوي ) اإلنتاجالمساحة المزروعة )دونم( و :(23شكل )

 

 المصدر:

(32) جدو   بيانات اعتماداً   

 

 (2022-2021)طن( للموسم الزراعي الصيفي ) اإلنتاجالمساحة المزروعة )دونم( و :(24شكل )

 المصدر:

(32) جدو   بياناتاعتماداً   

 

0
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150000

باذنجان الشعيرالحنطة

مغطى
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اخضر

طماطة 

مغطاة

خيار 

مغطى

دونم/مساحة  12556420323486144464622

طن/ اإلنتاج  34529781.232301263564446041598

دونم/مساحة  طن/ اإلنتاج 



 حراء قضاء مركز كربالء صالعوامل الجغرافية المؤثرة في المياه الجوفية في  ........الفصل االول ...................
 

 
75 

 

واعها وذل  حسا حاجتها نأعدادها وأالفواكة ضمن صحراء قضاء المركز فقد تباينت في أما بالنسبة ألشجار    

، المشمش،  ناالزيتون ، الرم ،تحتاج محاصيل الفاكهة مثل ) التين  إذ،(11صورة )( 34جدو  )يالحظ ، للمياه 

( مرة من الري وتزداد عدد ريات هذه المحاصيل خال  فصل 22-24المياه طو  العام بواقج من ) لىإالعنا ( 

 . (1) الصيا

مســـاحة األراضـــي الزراعية تتوســـج خال  فصـــل الشـــتاء نتيجة تعدد أصـــناف المحاصـــيل  نأيتضـــ  مما تقدم    

 إذارة خفا  درجات الحرنألرغم من المزروعة وما ينتج عنه من زيادة أســـــتهالك المياه خال  هذا الفصـــــل على ا

سنوات ا إنتفوقت في مساحتها مساحة الخضر الصيفية ،  سة  خال  ال سابقة  التوسج بالزراعة ضمن منطقة الدرا ل

ً  يعتبر ميشـراً  لى سـحا المياه من بذل  ع اً الزراعي معتمد اإلنتاجعلى  اسـتغال  المياه الجوفية واسـتثمارها ب ايجابيا

ً ، لكن يقابل هذا التوســــج الســــحا المســــتمر للمياه وأحداث نقصــــالمزروعات لري  اآلبارخال   لماء افي مخزون  ا

ى تســـــاقط عل بذل  على حجم المخزون الجوفي في المنطقة الذي يعتمد بالدرجة األســـــاس في تغذيتهَ  الجوفي ميثراً 

 .  مستمر دبدبة ( في تناقصال) خزانالخر للتغذية مما جعل هذا أ اً و  يوجد مصدر األمطار

 

 (2021في صحراء قضاء مركز كربالء )أشجار النخيل واعدادها حسب طريقة الري  :33)جدول )

 عدد منظومات الري بالتنقيط / دونم مستغلةالمساحة ال اعدادها أشجار النخيل ت

  4850 الزهدي 1

 

 

 

 

1021)) 

 

 

 

 

 

 

75)) 

 

 

 

 225 الخستاوي 2

 504 البريم 3

 774 المكتوم 4

 205 التبرزل 5

 2000 الخضراوي 6

 70 إنعمر 7

 30 البربن 8

 6162 البرحي 9

 100 المطوك 10

 16144 واع أخرىإن 11

 75 1021 31064 المجموع

 المصدر : 

 (2021)غير منشورة، بياناتمديرية الزراعة في محاف ة كربالء ، قسم اإلحصاء ، وزارة الزراعة ، 

                                                           

 .2021، ورةبسل اإلنتاج النباتت، بيانات غير من ة  ربالل، ال لبة الاحراوية،وزارة الزرا ة، مديرية زرا ة محافظ (1)
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 أشجار النخيل ضمن الحزام األخضر الجنوبي في صحراء قضاء كربالء  :(9صورة )

 

 2021/4/25)) تاريو في التقطت الصورةالمصدر : 

  المنطقة الصحراوية فيأشجار النخيل المروية بالتنقيط ضمن بساتين النخيل  :(10صورة )

 

 (2021/5/24)تاريو  التقطت الصورة في المصدر: 
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 (2021فواكة واعدادها ضمن المنطقة الصحراوية لقضاء المركز لسنة )أشجار ال :(34جدول )

واع االشجارإن اعدادها رقم القطعة  المقاطعة طريقة الري  ت 

جزيرة   التنقيط  1 التين 710 3 61

جزيرة   لتنقيطا  2 البرتقال 26 3 61

جزيرة   لتنقيطا إنالرم 5125 3 61  3 

جزيرة   لتنقيطا  4 المشمش 350 3 61

جزيرة   لتنقيطا  5 التفاح 150 3 61

جزيرة   لتنقيطا  6 الزيتون 6000 3 61

جزيرة   لتنقيطا  7 الليمون 100 3 61

جزيرة   لتنقيطا  8 التوت 30 3 61

جزيرة   لتنقيطا  9 النبق 900 3 61

جزيرة   لتنقيطا  10 الخوخ 60 3 61

جزيرة   لتنقيطا  11 الاللنكي 30 3 61

جزيرة   لتنقيطا  12 العرموط 70 3 61

جزيرة   لتنقيطا  13 العنب 3000 3 61

 المجموع 16,551 - - -

 المصدر:

 ( 2021غير منشورة ، ) بياناتحاف ة كربالء، قسم التخطيط ،وزارة الزراعة ، مديرية زراعة م

 لمنطقة الدراسيةالمنطقة الصحراوية المروية بالتنقيط ضمن  أشجار الزيتون  :(11صورة )

 

 . (2021/4/25)تاريوالتقطت الصورة في در: المص
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 :( Irragation Method )أسلوب الري  .2

األراضي  إلىأسلوب الري المتبج في منطقة الدراسة هو أسلوب الري بالواسطة ،وهو عملية ايصا  المياه  إن  

( و 12صورة ) ر، ين وتجميعها في احوا  خاصة اآلبارالزراعية بواسطة المضخات بعد سحا تل  المياه من 

( 35جدو  ) وض  فيم ( مضخة ،كما 2081( عدد )2021بلغ عدد المضخات في منطقة الدراسة لسنة ) ،   (13)

الزراعية  اآلبارفي ري المحاصيل الزراعية ، حيث بلغ عدد  اآلبار، تعتمد منطقة الدراسة بالدرجة األساس على 

ضمن  اآلبار( بئر ، في حين يرتفج عدد  78( حوالي )2021 لسنة ) عاملة (الالتابعة للقطاع الحكومي )العاملة وغير 

 ( .36( بئر ، كما موض  في جدو  )842)  إلىالقطاع الخاص ليصل 

كربالء لسنة مركز فاق الزراعية حسب طريقة الري في صحراء قضاء نأعداد البيوت المغطاة واإل :(35جدول )

2021)) 

 عدد البيوت

 المغطاة

 

 غلة للبيوت / دونم المساحة  المست

 عدد البيوت حسب طريقة الري

 الواسطة السيح التنقيط

925 185000 925 _ 2081 

 

فاق ناعداد اإل

 البالستيكية

 

 فاق / دونم نالمساحة المستغلة لإل

 فاق حسب طريقة الري نعدد اإل

 الواسطة السيح التنقيط

15226 4622 15226 _ _ 

 المصدر:

 (2021)غير منشورة، بياناتمديرية زراعة محاف ة كربالء ، قسم اإلحصاء ،وزارة الزراعة ، 

 (2021ذات االستخدام الزراعي في صحراء قضاء مركز كربالء لسنة ) اآلبارأعداد  :(36جدول )

 عدد أبار القطاع الخاص  عدد أبار القطاع العام 

 

 العاملة 

 

 عاملةالغير 

مجموع ابار القطاع الحكومي 

 والغير عاملة()العاملة 

 

 العاملة 

 

 الغير عاملة

مجموع أبار القطاع  الخاص 

 )العاملة والغير عاملة(

69 9 78 842 _ 842 

 المصدر:

 (2021)غير منشورة، بياناتمديرية زراعة محاف ة كربالء ، قسم اإلحصاء ،وزارة الزراعة ، 
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  اآلباره من االحواض المستخدمة في عملية الري بعد سحب الميا :(12) صورة

  

 المصدر:

 (2021/6/17) التقطت الصورة في تاريو

لمضخة المنصوبة على االحواض لسحب المياه اثناء الري ا :(13صورة )  

 

 المصدر:

 (2021/6/17اريو )التقطت الصورة في ت
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   للري تتمثل :ائتسود في منطقة الدراسة عدة طر

  :( Drip Irragation Method )طريقة الري بالتنقيط  –أ

من ومة الري بالتنقيط  نيعد الري بالتنقيط من طرائ  الري الحديثة ، وهو الطريقة المطورة للري السطحي وتتكو    

بعادها بالمسافات بين النباتات أوية وأخرى فرعية ترتبط بها المنقطات  وتتحدد ناالرئيسية والث األنابيامن شبكة من 

امداد التربة بالماء بمعد   إلىتهدف طريقة الري بالتنقيط  إذحدد بمواقج المنقطات ، نسبة ما يترطا من التربة م نأو

ً بالتربة عالييفي بأحتياجات النباتات ويبقى المحتوى الرطوبي   . (1)تقاربة معبر فترات الري ال ا

كمية المياه اثناء عملية  لقدرته في التحكم في اً تعتمد منطقة الدراسة بدرجة كبيرة على طريقة الري بالتنقيط ن ر    

ً بقاء مستوى الرطوبة ثابتأعن دوره في  فضالً  الزراعية لحاصيري الم ً ويعتبر هذا ضروريعند منطقة الجذور  ا  ا

ذل  يسود نمط زراعة البيوت المغطاة  جانا إلىالعالية لتربة منطقة الدراسة،  يةنفاذللمحاصيل  الزراعية ن راٌ لل

تكون مرتبطة  )بالستيكية(  فاق زراعيةنأشاء نأعتمد على هذه الطريقة بالري عن طري  في منطقة الدراسة والتي ت

بمن ومة متكاملة من شبكات الري بالتنقيط ، حيث بلغ عدد البيوت الزراعية المغطاة المعتمدة على هذه الطريقة لسنة 

( ،في حين بلغ 35دو  )كما موض  في ج دونم  185000 )) إلىبيت وبمساحة تصل  925 )بواقج )(  2021)

 ، (2)( دونم 6224) إلىتصل مستغلة ساحة م( نف  وب15226فاق الزراعة البالستيكية لنفس العام )نأاجمالي عدد 

 ( .35دو  )جيالحظ 

مياه الجوفية منطقة الدراسة ذات اعتماد مباشر على طريقة الري بالتنقيط متخذة من مصدر ال إنيتض  مما سب      

الضائعات المائية  ساساٌ في عملية الري ، على الرغم من أهمية هذه الطريقة في تقنين المياه وتقليل حجمفي المنطقة ا

 لمنطقة ن راً ايساهم في تقليل الخزين الجوفي في  البالستيكية فاق نالتوسج في تل  البيوت الزراعية واأل إنا  

ر اخر للتغذية فقط و  يوجد مصد األمطاريته على مصدر اعتماد مكمن الدبدبة في تغذ إنألسباب تم ذكرها  سابقاٌ ب

بة بذل  تمل  بالقرب من مستوى سط  التربة مسب األمالحطريقة الري بالتنقيط تساهم في تراكم  إن جانا إلى، هذا 

ل  لنوعية لذاة تغيراٌ في خصائصها دثالماء الجوفي مح مخزون إلى األمطاراثناء سقوط  األمالحالتربة وتسرب تل  

لى المياه عضمن فترات متقاربة لغر  عدم تراكمها وزيادة تراكيزها وأثرها  حقاٌ  األمالحوجا غسل التربة من 

 الجوفية في منطقة الدراسة .

 

 

 

                                                           

ليم إبراهيم محمد حبيا وآخرون، طرق ري األراضي الصحراوية، مراجعة محمد نبيل العوضي، مركز جامعة القاهرة للتع (1)

 .   279، ص2003المفتوح، القاهرة ،

اريو في تسيو  قسم اإلحصاء الزراعي، مديرية الزراعة في محاف ة كربالء، مقابلة شخصية مج هادي عبد الحسن هاشم، م (2)

    صباحاٌ. 11:30الساعة  ،(29/12/2020)
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 :  Sprinkler Irragation Method)  )طريقة الري بالرش  –ب 

ر  تنتهي بفتحات ثابتة أو رشاشات دوارة مختلفة األقطا األنابياوهي طريقة يتم فيها ضو المياه في شبكة من    

تسود هذه  المطري ،  ذاالهواء على هيئة قطرات تتساقط على سط  التربة والنبات كالرذ إلىتخرج منها المياه 

المن ومات في صحراء منطقة  ، حيث بلغ عدد قل من طريقة الري بالتنقيطأبمعد  منطقة  الدراسة ولكن  الطريقة

تابعة للقطاع الحكومي  في حين بلغ عدد المن ومات التابعة محورية من ومة ( 3ثابتة  و ) ( من ومة3الدراسة )

 .(1) محوريةمن ومة رش ( 14)للقطاع الخاص 

ثناء عملية االمياه  ها تستهل  الكثير مننأيكمن األثر السلبي لهذه المن ومة في مدى تأثيرها في المياه الجوفية ب    

تفاع الكثير من مياه الري بالتبخر وخاصة اثناء فصل الصيا عند ار نانتيجة فقد ري محاصيل الحبوب ، ذل 

تربة بنسبة عند سط  ال األمالحفضال عن تركز  اآلباردرجات الحرارة  مما ينعكس على الكميات المسحوبة من مياه 

 . اكبر من من ومة الري بالتنقيط

 :Fertilizers)  )األسمدة  .3

 ،(2) تاجهنأضرورية لنموه وتطوره وبعناصر غذائية   ود النباتمواد طبيعية أو صناعية تزها نأب تعرف األسمدة    

ً وعادة ما تصنا األسمدة تبع   صنفين رئيسين: إلىلمصدرها  ا

  : Organic Fertilizers) )األسمدة العضوية  –أ 

 وا سمدة الخضراء (3) )*( (postCom )ية والنباتية والكمبوست الحيواناألسمدة  تشمل األسمدة العضوية كل من   

وغيرها من   كالسيوم( -بوتاسيوم  –فسفور  –الضرورية للنبات من )نيتروجين  على العناصر المغذيةوالتي تحتوي 

ات المزرعة )الصلبة ،السائلة( مج الفرشة التي تحتها ناية أفرازات حيوالحيوانى ، وتشمل األسمدة آلخرالعناصر ا

مها في ظروف المناط  ذات التربة الرملية لتحضير أوساط الزراعة في البيوت البالستيكية وعادة ما يتم أستخدا

 .(4) )المغطاة(

استخدام األسمدة العضوية يحسن من خواص التربة  الفيزياوية والكيمياوية ويساعد على حفظ المياه في التربة  إن     

فراط في أستخدام تل  األسمدة وخاصة ، ولكن األ يةنفاذلالتربة في منطقة الدراسة تربة رملية عالية ا نأخاصة و

عن طري  غسل التربة بواسطة  األمالحتل   أنتقا التربة ومن ثم  إلى األمالحية منها يساهم في أضافة الحيوان

                                                           

 .2021،وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في محاف ة كربالء، القسم الفني، بيانات غير منشورة  (1)

(2) Sarah. D.Matthew. R. Sarah Obrien.'' Environmental Impact of lawn Fertilizer'', February 

22.www.urm.edu/doc, lawn Fertilizer.2001.                                                                                                       

ني بفعل البكتريا دة العضوية سواء كانت من أصل نباتي او حيواالكمبوست: عبارة عن الناتج من التحلل الحيوي )البيولوجي( للما )*(

 وبعض الكائنات الدقيقة النافعة تحت ظروف بيئية معينة من الدفء والرطوبة والتهوية. 

 (3) -Master. Gilbert M.'' Introduction to Environmental Engineering & Science '', Technology & 

Engineering, Prentice Hall. Second edition,1988. pp10-11.                                                                               

(4)  Murrell.E.B. Convention and Organic Soil Fertility management practices affect corn plant 

nutrition and Ostrinanu bilalis (lepdo ptera: crambidae), Larval performance. Envirsion. Entomal,2014 

.43, p1264-1265.                                                                                                                                           
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ً  إلىاو مياه الري  األمطار لجوفي في باطن األر  عند مستوى الماء ا األمالحما تستقر تل   المياه الجوفية  ، وغالبا

  19)) إلى( في أسمدة ا بقار  ECمما تيثر على خصائص المياه الجوفية،حيث يصل معد  التوصيل الكهربائي )

 .(1) (ds/m 19) إلى( والدواجن ds/m 16وا غنام ) متر دسيمنز/

ً وغالباألسمدة الكيمياوية  جانا إلىاستخدام األسمدة العضوية  إلىطقة الدراسة نمد المزارعون في معي      ما يتم  ا

استخدامها بكميات كبيرة في  إلىاستخدام تل  األسمدة بصورة متعاقبة حسا حاجة المحصو  لها ويلجأ المزارعون 

 األوقات التي   يحصلون فيها على األسمدة الكيمياوية المصروفة من قبل مديرية الزراعة في محاف ة كربالء فضالً 

 .(2)حسا التخصيصات المجهزة للمزارعين آلخرل المديرية تتباين من موسم كميات األسمدة  المجهزة من قب إنعلى 

كل غير استخدام األسمدة العضوية بشكل كبير من قبل المزارعين وبكميات غير محددة وبش إنيتض  مما سب     

نطقة مفي خصائص المياه الجوفية في والذي ينعكس تأثيره (  pHمبرمج يساهم بدورة بزيادة حامضية التربة )

    الدراسة.  

 : (Chemical Fertilizers) األسمدة الكيمياوية  –ب 

المحاصيل ،  تاجيةإنشاؤها خصيصآ لزيادة إنالتي تم  تتمثل األسمدة الكيمياوية بعدد من المركبات الصناعية     

مايسمى  أو ((Ureaتنحصر األسمدة الكيمياوية المستخدمة في منطقة الدراسة بنوعين من السماد األو  اليوريا 

NBN)سماد الداب آلخر( والنوع اDAP)   ). 

ي ) ئي أكســـــيد الكربون في تركيبه الكيمياأحادويدخل يعد ســـــماد اليوريا أحد المركبات الكيميائية النتيروجينية      

2NHON.C2H ناء تزويدها في التربة ما تتحو  اليوريا اث عادة  ها بيكربونات ا مونيوم ينطل  من خ إلى( ،  الل

في  نا، و تعتبر اليوريا  من األســـمدة القابلة للذوب( (NH3الهواء على شـــكل غاز ا مونيا  إلىعنصـــر النيتروجين 

 Diammonium )( أو ما يعرف ب ســــــماد فوســــــفات ا مونيوم ثنائي الفينيل DAPأما ســــــماد الداب ).(3)الماء

phosphate)  ( %46-53بنســـــبة )عنصـــــر الفســـــفور، عبارة عن مركا كيميائي يتكون بشـــــكل أســـــاســـــي من 

( 100)بنســبة في الماء  الذوبان، ويعتبر ســماد الداب من المركبات الكيميائية ســريعة % 18)بنســبة ) والنيتروجين

اثناء  ( %8.5بنســــــبة ) القلوي إلىفي التربة  pH)ى تحويل ا س الهيدروجيني)، يتميز هذا الســــــماد بقابليته عل%

 .(4) بذل  بخصائص التربة والتي تيثر بدورها في خصائص المياه الجوفية اضافته بكميات كبيرة ميثراً 

                                                           

 .198نجم عبد هللا رحيم، مصدر ساب ، ص  (1)

 احآ.(، الساعة العاشرة صب2020/ 23/12) قابلة شخصية مج ماجد عباس حبيا، مسيو  قسم وقاية المزروعات، في تاريوم (2)

(3) Brentrup.F, Kusters.J, Kuhlmann.H, Lammel.J Application of life cycle assessment to agriculture 

production: an example of Suger beet production with different forms of Nitrogen Fertilizers,' European 

Journal of Agronomy' ,23,2001, p221-233.                                                                                                 

ertility and Fertilizers: An Havlin, J. L,'Beaton, J.D.'Tisdale, S.L.and Nelson, W.L. Soil F )4(

edition. Prentice Hall.New Jersey.USA.  thIntroduction to Nutrient Management.,6

1999.p117.                                                                                                                                                   
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للمنطقة كمية األسمدة المجهزة من قبل مديرية الزراعة في محاف ة كربالء  إن( 37يتض  من الجدو  )    

 ( (2021بين محاصيل الحبوب والخضر الشتوية والصيفية لسنةكمياتها الصحراوية في قضاء المركز قد تباينت 

(  25,40لمحاصيل الحبوب )الحنطة ،الشعير( حوالي ) Urea))،حيث بلغت نسبة الجرع السمادية لسماد اليوريا 

( كغم / دونم ، اما بالنسبة للخضر الصيفية 25في حين بلغت نسبة الخضر الشتوية نسبة )ونم على التوالي ، دكغم / 

 ( كغم / دونم .40أما محاصيل البساتين فقد بلغت ) ، ( كغم /دونم 40فقد بلغت نسبة الجرعة السمادية لها )

بين المحاصيل وحسا التجهيزات الخاصة بمديرية  تباينت ( فقد DAPأما الجرع السمادية الخاصة بسماد الداب )   

( كغم / دونم ، في حين لم تجهز مديرية 25بلغت الجرعة السمادية لمحصو  الحنطة )حيث زراعة محاف ة كربالء ، 

صرفها من قبل وزارة الزراعة ، وكذل   ملعد،  (2021)راعة الجرعة السمادية الخاصة بمحصو  الشعير لسنة الز

 25المزارعين وبكمية ) إلىبالنسبة للخضر الشتوية ، في حين تم صرف الجرعة السمادية الخاصة بالخضر الصيفية 

/ دونم ، كما موض  في جدو   م( كغ40قد بلغت )( كغم / دونم ، أما الجرع السمادية الخاصة بمحاصيل البساتين ف

(37.) 

 (2021لسنة ) / دونم ( لمحاصيل المنطقة الصحراوية في قضاء كربالء السمادية )كغم ةالجرع :(37جدول )

 )كغم/دونم( DAP –الجرعة السمادية الداب  )كغم/دونم(Urea  -الجرعة السمادية اليوريا  اسم المحصول  ت

 25 40 الحنطة 1

 _ 25 الشعير 2

 _ 25 الخضر الشتوية  3

 25 40 الخضر الصيفية 4

 40 40 البساتين 5

 المصدر:

 .((2021غير منشورة، بياناتكربالء، قسم وقاية المزروعات ،  محاف ةمديرية زراعة وزارة الزراعة ، 

يفه تل  األسمدة والمخصبات من في تاثيرها على المياه الجوفية هو مقدار ما تضن خطر األسمدة الكيمياوية يكمٌ     

التربة سوف يعمل على إضافة الكثير من  إلىإضافة كيلو غرام واحد من السماد  إن، فعناصر ثقيلة وملوثة للتربة 

تل  األسمدة تستقر في التربة ومن ثم تذوب في الماء خال  عملية الري المستمر  إنفالتربة  إلىالعناصر الثقيلة 

 الذوبانها تمتاز بسرعة نأألسمدة التي تحتوي في تركيبها عنصر الفسفور والنتيروجين فللمحاصيل وخاصة تل  ا

 إلىمصدر المياه الجوفية في باطن األر  مما ييدي  إلىلتنتقل  بعد ذل  38) كما موض  في جدو  ) في الماء 

( في الماء  3NOترات )( والن 4O2Pزيادة تركيز عنصر الفوسفات)تفاعلها مج محتوى الماء الجوفي فتعمل على 

ً ملوث اً بعاث عمودنأ إلىمما ييدي  ، حركة النترات في التربة سريعة جداً  إن، علما الجوفي داخل طبقة المياه الجوفية  ا

يتطاب  مج المد  إنوبحركة المياه والتشتت داخل الطبقة التحت السطحية تنتشر الملوثات في مساحة أوسج ويمكن 
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بار  المياه الجوفية مما آ( مج  (Edge of emissionبعاث نحافة األ نياحفي كثير من اآلالمتقدم الذي يطل  عليه 

 . (1) ات والنباتاتالحيوانو ناسنيجعل امدادات المياه غير أمنة لأل

 الحد األعلى للعناصر الثقيلة في الكيلوغرام الواحد من األسمدة :(38جدول )

 (ملغم / كغم)األسمدة الفوسفاتية  (ملغم /كغم)األسمدة النتيروجينة  العناصر الثقيلة  ت

 115 _ البورون  1

 170 8.5 الكادميوم 2

 1200 120 الزرنيخ 3

 12 12 الكوبلت 4

 225 27 الرصاص 5

 100 _ القصدير  6

 245 19 الكروميوم 7

 1.2 2.9 الزئبق  8

 38 34 النيكل 9

 1450 1.4 الزنك  10

 300 _ النحاس  11

 40.2 _ نيزالمنغ 12

 1600 _ ديومإنالف 13

 60 7 المولبيديوم 14

 0.5 _ السيلتيوم 15

 لمصدر: ا

، ، األردن إنعم،، الطبعة األولى ،دار وائل للنشر األنسان، الزراعة العضوية مواصفاتها و أهميتها في صحة  إنعزمي محمود أبو ري

 .70،ص 2010

لفوسفاتية التي لها األسمدة النتروجينية وا أً وتحديد لى المياه الجوفيةلالسمدة أثر سلبي ع إننستنتج مما سب        

بأضافتها بكميات  فعادة ما يعمد المزارعون ، آمن ماتم التعامل معها بشكل غير إذالقدرة الكبيرة على تلوث التربة  

لية كبيرة تكون ذات قابها إن، ونتيجة للري المستمر وعمليات غسل التربة فالزراعي  اإلنتاجكبيرة لغر  زيادة 

 يةنفاذلخشنة ذات الالمياه الجوفية في منطقة الدراسة ويساعدها في ذل  نوع التربة ا إلى نتقا في الماء واأل ناللذوب

 . التي تسم  بتسربها بشكل اسرع من التربة ذات المكونات العضوية العالية كالتربة الطينيةالعالية 

 

 

                                                           

(1)  George, R. The impact of Agriculture Chemical on groundwater a quality. Geo Journal. 1987.p283. 
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 :(Pesticides) المبيدات   .4

ها المواد التي يستخدمها المزارعون من اجل التخلص من اآلفات التي تهدد المحاصيل الزراعية نأتعرف المبيدات ب    

دغا  ، مبيدات األ (Fungicides )، المبيدات الفطرية  (Insecticides )واعها المبيدات الحشرية نأومن  أبرز 

Herbicides) ) ، مبيدات القوار ( Rodenticides)  ،ستخدام تل  المبيدات بكميات كبيرة يكون ذا أثر بيئي ا إن

حيث تعد التربة المستودع الرئيسي للمبيدات المستخدمة والتي من خال  ترسبها في التربة ،  (1)خطير على البيئة 

 إلىتصل اليها بعد سقوطها مباشرة من الرش ومن النباتات المكافحة وتعمل التربة على إعادة توزيج بقايا المبيدات 

 .(2)الهواء عن طري  الرياح والتطاير إلىأو  (Leaching( داخل طبقات التربة عن طري  الترشي  

مع م مبيدات ا فآت التي يتم اكتشافها في المياه الجوفية هي تل  التي يتم دمجها في التربة األرضية بدآل من  إن   

السطحي او كما  جريانالالمياه الجوفية من خال   إلىتل  التي  يتم رشها على المحاصيل النامية ، تصل المبيدات 

أو الري من  األمطارالسطحي مبيدات اآلفات على األر  في مياه  جريانالذكر سابقآ من الترشي  ، حيث يحمل 

مبيدات مختلطة في الماء السطحي  جرياناليحمل  إنخال  الحركة الكيمياوية في الماء فوق سط  مائل ويمكن 

منسوب المياه الجوفية ، كلما أقترب منسوب المياه الجوفية من السط  زادت مخاطر  إلىاع التربة تتسرب عبر قط

في الماء والثبات نسبيآ والتي   تمتص بسهولة بواسطة جزيئات التربة لها  الذوبانسريعة مبيدات اآلفات  إنتلوثة ، 

على نسبة منخفضة من ربة الرملية التي تحتوي الت نأذل  ف إلىضافة باأل سريعة في التربة حركةمما جعلها ذات 

المواد العضوية هي األكثر عرضة لتلوث المياه الجوفية بسبا قدرتها المنخفضة على ا متصاص ومعد ت الترش  

منسوب المياه الجوفية على عدة عوامل منها خصائص المبيد ، طبيعة السط   إلىالعالية ، ويتوقا ترش  المبيدات 

عالية كالترب الرملية خشنة الحبيبات كلما تمكنت المبيدات من الوصو   يةنفاذت التربة ذات كانفكلما ة وخاصية الترب

المواد الكيمياوية لمدة أطو  بالماء وا حتفاظ  إلىعكس التربة الطينية التي تميل  المياه الجوفية بشكل اسرع على إلى

 .(3) ترب الرمليةمن ال

الكميات المصروفة من المبيدات من قبل مديرية الزارعة في محاف ة كربالء  نإ( 39يتض  من خال  جدو  )   

يث ، ح(2021)ى لسنة آلخرومن آفة  آلخرللمنطقة الصحراوية في قضاء كربالء  قد تباينت في كميتها من مبيد 

من  التوالي( كغم على  1.5,36( بحدود )Evixt  )مبيد افيكست  ،( (Entreo Carb تريوكاربإنبلغت كمية مبيد 

                                                           

(1) London & Meyers.' General Patterns of Agriculture Chemical Usage in Southern Regions of south 

Africa, south Africa, Second edition,1995. p 756.                                                                                      

، ص 1997عة الموصل خالد محمد العاد ، مولود كامل عبد، المبيدات الكيمياوية في وقاية النبات، دار الكتا للطباعة والنشر، جام (2)

331. 

(3) Pesticides and Groundwater Protection, U Mass A herst center for Agriculture, Food and the 

Environmental, the College of Natural Science, University of Massachusetts Amnerst, 

2020.p78.                                                                                                                                                     
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، ماتريكس (Levo )، في حين بلغت كمية مبيد  ليفو ( Tuta Absoluta ) حشرة حفار أوراق الطماطةأجل مكافحة 

 ، لمكافحة نفس اآلفة.   لتر 20-25 )( بحدود )(Matrix Plusبلس  

ل  لمكافحة حشرة ( لتر على التوالي وذ5-5( فقد بلغت )(Sabex  سابكسو ((Alvacinكمية مبيد الفاسين  أما    

ذل  لمكافحة ( لتر ، و26( فقد بلغت ) Coldazim )او آفة الحنطة ، أما كمية مبيد كولدازيم  (Suna pest)السونة 

تم صرف  تعفن النورات الزهرية و لفحة الجريد  التي تصيا اشجارالنخيل، اما في ما يخص مكافحة القوار  فقد

 .(15( و)14رة )،صوعلى التوالي ( كغم 5-26 (( بكمية  (Cree card ، كري كارد  ((Novarكل من مبيد نوفار  

  ((2021المبيدات المصروفة للمنطقة الصحراوية في قضاء مركزكربالء لسنة  :(39جدول )

 كمية المبيد المصروفة اآلفة المستهدفة اسم المبيد ت

  ((Entreo Carb –تريو كارب إن 1

 

 حشرة حفار أوراق الطماطة

Tuta Absoluta)) 

 

 كغم 36

 لتر 25 (Matrix plus) –ماتريكس بلس  2

 كغم Evixt)) 1.5 –أفيكست  3

 لتر  Levo)) 20 –ليفو  4

 آفة الحنطة   -حشرة السونة Alvacin -مبيد الفاسين  5

Suna pest)) 

 لتر 5

 لتر Sabex)) 5 -سابكس  6

 لتر 26 هرية في النخيل مكافحة تعفن النورات الز  (  (Coldazim–كولدازيم  7

  ((Novar –نوفار  8

 مكافحة القوارض

 كغم 5

 كغم 26 (Cree Card) –كري كارد  9

 المصدر:

 ((2021غير منشورة، بياناتمديرية الزراعة في محاف ة كربالء ، قسم وقاية المزروعات ، وزارة الزراعة ،

ونوع اآلفة  ات وذل  حسا المحاصيل المزروعةيستهل  المزارعون ضمن منطقة الدراسة عدداً من المبيد   

 .(1)واعها مثل )المبيدات الفطرية والحشرية ومبيدات ا دغا (نأتتباين في  المستهدفة،

في كمية  ناالتبي هذا إنكميات المبيدات تتباين حسا نوع اآلفة المستهدفة في منطقة الدراسة ،  إننستنتج مما تقدم   

لقدرة على التسرب العناصر الكيمياوية والمعادن الثقيلة التي يضيفها للتربة والتي لها االمبيدات يحدد بدوره كمية 

عية للمياه منسوب المياه الجوفية وما لها من أثار سلبية خطيرة تعمل على تغير الخصائص النو إلىنحو األعماق 

 الجوفية في منطقة الدراسة . 

 

 

 

 

                                                           

 (2021استمارة ا ستبيان ) (1)
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 ألشجار المشمش ضمن منطقة الدراسة يأضافة مبيد حشرة اآلرضة بالسق :(14صورة )

 
 المصدر:

 (2021/5/22) التقطت الصورة في تاريو 

 ( للقوارض ضمن عملية السقي Novarاضافة مبيد نوفار ) :(15ورة )ص

 
 المصدر:

 ((2021/5/22 تاريو فيالتقطت الصورة 
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 : ( (Poultry Fieldحقول الدواجن  .5

تأثير مباشر في خصائص التربة والمياه الجوفية من خال  ة التي لها يزراعطة الشنتعتبر حقو  الدواجن أحد اإل   

المخلفات التي تنتجها تل  الحقو  وما تفرزه تل  المخلفات من عناصر مضرة بالبيئة  والماء الجوفي ، لعل ابرز تل  

النحاس،السيلينوم ، النيكل العناصر هي )النتروجين، الفسفور ، البوتاسيوم ( ، فضآل عن المعادن الثقيلة كعناصر ) 

( أحد Nيشكل عنصر النتروجين ) .(1) ، الرصاص، الزن  ( الناتجة عن بقايا المواد الكيمياوية ذات التأثير السام

العناصر األساسية في مخلفات الدواجن ومن أكثرها مساهمة في تلوث المياه الجوفية ، يكمن خطر عنصر النتروجين 

ابة في ذعلى األ اً ومن ثم قادر،  ((NO3نترات   إلىوفية عندما يتحو  بفعل بكتيريا التربة في تأثيره على المياه الج

والتسرب داخل التربة ومن  ((Leachingجراف مج الماء نالماء ومن ثم يتسرب في الحقو  الزراعية من خال  األ

 .(2)تلوثها ثم يستقر في منسوب المياه الجوفية فيعمل على تغير خصائص تل  المياه ومن ثم 

ً فيعتبر ايض (P) أما فيما يخص عنصر الفسفور     عنصر  نأاحد العناصر المتواجدة في مخلفات حقو  الدواجن ،  ا

الفسفور يتواجد بشكل طبيعي في التربة ويعتبر من العناصر الذائبة في الماء ، حيث يتميز بقدرته الكبيرة على 

 يةكانأمجدآ لذل  فركبات كيمياوية غير عضوية وقابلية تحلل بطيئة على شكل م هرتباط بحبيبات التربة وترسباأل

ية في تل  الحقو  بشكل آمن ، أما عنصر البوتاسيوم الحيوانماحسن أدارة المخلفات  إذالمياه الجوفية كبيرآ  إلىتسربه 

(+K( ما تسرب عبر التربة  إذية جد في مخلفات الدواجن بالشكل الذائا ولكنه ذا تأثير قليل في المياه الجوفاه يتونأف

فة الذكر ، الطيور النافقة نابرز المخلفات التي تنتج من حقو  الدواجن والتي تولد العناصر اآل إن.(3) تل  المياه إلى

مخصا وا فراخ الوالريش والدم وفضالت الدواجن والرائحة )ا مونيا نتيجة سوء التهوية ( وكذل  البيض غير 

 .(4) عد مدة التفريوالتي فشلت في الخروج ب

للتوسج الكبير  اً األخيرة ن ر واتأما فيما يخص منطقة الدراسة فقد تميزت بتزايد أعداد حقو  الدواجن في السن    

صندوق قرو  الفالحين في األراضي الزراعية ، وكذل  التخصيصات المالية والقرو  المقدمة من قبل 

ا ستثمار في هذا المجا  وكذل  زيادة الطلا على  إلىعلى التوجه والمزارعين التي ساهمت في اقدام المزارعين 

دارة من قبل من سوء األتعاني  حقو  الدواجن في منطقة الدراسة  نأا   منتجات الدواجن من اللحوم والبيض ،

ً حيث غالبالمزارعين  ج عن تل  ية وما ينتاإلنتاجالمجهزة في الحقل   تتناسا وطاقة الحقل   ما تكون القاعات  ا

حقو   منطقة الدراسة نسبة في حيث بلغت الهالكات الكلية  الحقو  من مخلفات   يتم التعامل معها وف  معايير بيئية

                                                           

(1) Gollehon N.M, Caswell, M. Ribaudo, R. Kellogg, C. Lander & Dletson, Confined Animal 

Proudction and manure. US. Department of Agriculture indormution Bulletin No.771.2001. 

p112.                                                                                                                                                            
 

. 5005.html-farming-impact.chicken-/ecological https://science.com )2) 

(3) Nouri, J: Mahvi.A.H., Jahed, G. R, Babaei, A.A.' Regional distribution pattern of groundwater heavy 

metal resulting from Agriculture Activities.Environ. Goal,2008, pp1337.                                                 

(4) NAHM, K.H: A strategy to Solve Environmental Concerns Caused by Poultry Proudction. World's 

Poultry Science Journal,2000,56, p379.                                                                                                       

https://science.com/
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، حيث تكون فرشة الحقل عبارة عن بقايا مخلفات 40)كما موض  في جدو  )2021)   (من الدواجن لسنة 42.276))

ج في حقو  الدواجن بسبا ا مرا  التي تصيبها مثل مر  عن نفوق الكثير من الدجا فضالً الريش والزغا 

بسببا سوء إدارة الحقل من قبل  2020,2019 )وخاصة في العامين ) ((IPروس في ( (New Castleنيوكاسل 

،  (1)ومايترتا عن ذل  في تلوث قسم كبير من تربة الحقل المزارعين وعدم ا لتزام با رشادات الصحية البيطرية ، 

من قلة خدمات البنى التحتية كالصرف الصحي للمياه وكذل  سوء خدمات تعاني منطقة الدراسة  إن العلمهذا مج 

سوء تجهيز الحقو  ا مر الذي ترتا عليه ، (2) الطاقة الكهربائية التي تعتبر عنصرآ رئيسيا في تربية الدواجن

ية ناالدواجن في الحقو  مسببآ مخلفات حيوهالك عدد كبير من تل   إلىبالمتطلبات الضرورية ألدامتها مما أدى 

 .(3) ية ضمن منطقة الدراسةالحيوانكبيرا في الثروة  اً وضرر

ً بيئي اً لحقو  الدواجن تأثير نأنستنتج مما سب       ً ملحوظ ا لمخلفات التي تنتجها امنطقة الدراسة ، وذل  من خال  في  ا

لجوفية من خال  ااألعماق نحو منسوب المياه  إلىمن ثم التسرب كبيرا في تلوث التربة و اً تل  الحقو  والتي لها دور

نطقة مالترشي  عبر مقطج التربة حاملة معها عناصر قادرة على تغير الخصائص النوعية للمياه الجوفية ضمن 

                                               الدراسة .

 (2021) لسنة اإلنتاجوعدد الهالكات من  دراسةنطقة المفي  دواجنالية لحقول اإلنتاجالطاقة :(40جدول )

  اإلنتاجالهالكات من  عدد  يةاإلنتاجطاقة الحقل  رقم المقاطعة رقم القطعة نوع الحقل المنتج ت

 20.250 225.000 جزيرة 61 3 دجاج بياض بنظام االقفاص 1

 4.491 49.909 جزيرة 61 3 دجاج بياض بنظام االقفاص 2

 2.851 31.680 جزيرة 61 3 دجاج الحم 3

 3.600 40.000 جزيرة 61 3 دجاج بياض بنظام االقفاص 4

 1.702 18.920 جزيرة 61 3 دجاج بياض بنظام االقفاص 5

 777 8.640 جزيرة 61 3 دجاج الحم 6

 3.240 36.000 جزيرة 61 3 دجاج الحم 7

 2.610 29.000 جزيرة 61 3 دجاج بياض بنظام االقفاص 8

 1.120 12.450 جزيرة 61 3 بياض  بنظام االقفاص دجاج 9

 1080 12.000 جزيرة 61 3 دجاج الحم 10

 1.555 17.280 جزيرة 61 3 دجاج بياض بنظام االقفاص 11

 42.276 480.879 المجموع

 المصدر:

 ((2021غير منشورة ، بياناتية ،الحيوانالثروة  قسممديرية زراعة محاف ة كربالء ،وزارة الزراعة ، 

                                                           

اف ة كربالء، دة الثروة الحيوانية، الشعبة الصحراوية، مديرية زراعة محمقابلة شخصية مج عبد الحسين ثابت جعاز، مسيو  وح (1)

 ( الساعة الحادية عشر صباحآ.2020/ 12/ 27في تاريو )

 (2021استمارة ا ستبيان ) (2)

تاريو ء، في مقابلة شخصية مج أحمد نوماس هادي، معاون رئيس المهندسين في الشعبة الصحراوية، مديرية زراعة محاف ة كربال (3)

 ( الساعة التاسعة والنصا صباحآ.25/11/2020)
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  (Industrial Activity): النشاط الصناعي  .2

وع الصناعة نيعتبر النشاط الصناعي النشاط األكثر خطورة لتلوث المياه الجوفية ويعتمد في مدى تأثيره على     

 شطة الصناعية ضمن منطقة الدراسة :نوطريقة التخلص من الناتج عنها ، وفيما يلي أهم اإل

 :( Kerbala Ghazieh Station )الء الغازية ــــمحطة كرب –أ 

كم جنوب  ( 20كربالء الغازية ضمن المنطقة الصحراوية التابعة لقضاء المركز على مسافة ) كهرباء  تقج محطة    

تعتبر و (2012)تم افتتاح المحطة في عام ( دونم ،  200) إلىاألساس لمدينة كربالء وعلى مساحة تصل  التصميم

 .(1) عية الملوثة للبيئة صنا )أ( ضمن محددات البيئة العراقيةالمحطة من النشاطات الصنا

تجتين  محطة كربالء الغازية قد بلغت وحدتين منفي العاملة عدد الوحدات  إن(  41يتض  من  خال  جدو  )   

ات ى الوحداحيلت احد إذ( 2021وذل  في السنين السابقة حتى سنة ) / ساعة  ميكاواط 165)تاجية بلغت )إنوبطاقة 

( ، وقد  Crude -( هو النفط الخام ) كرود 2021نوع الوقود المستخدم في المحطة حتى سنة ) إن، الصيانة إلى

ية نتاجاإل/ ساعة أي ما يعاد  )صهريج( ضمن الوحدة  3( م 35بلغت قيمة الوقود المستخدمة في المحطة حوالي )

قد بلغت ف )2020(ية للمحطة  في سنة اإلنتاجلطاقة ساعة ضمن الوحدتين ، أما ا /3 ( م 70الواحدة وما يعاد  )

 / ساعة . 3م )32ميكاواط / ساعة ، وبكمية وقود تراوحت ) )100)

عن المخلفات الغازية التي تنتج من حرق الوقود بشكل  ن مخلفات المحطة ما بين السائلة والصلبة فضالً يابتت    

( 2021حتى سنة )قد تراوحت المخلفات السائلة للمحطة  ن،أ( 41الجدو  )يبين تاج الطاقة الكهربائية ، نمستمر إل

حدى الوحدات أوتوقا  الصيانة( لتر / شهر في حين تراوحت نسبتها اثناء 3000)بحدود ضمن الوحدتين المنتجتين 

ناتجة هذه المخلفات من غسل وحدات المحطة وما يصاحا تل  المياه من عناصر  ( لتر / شهر ،1500) إلىالعاملة 

منسوب المياه الجوفية نتيجة  إلىها أنتقالا ماتم تسربها ومن ثم إذومركبات كيمياوية تكون قادرة على تلوث التربة 

في حين بلغت مخلفات المحطة الصلبة من البراميل  وعمليات الغسل المتكررة ، األمطارالترشي  عن طري  تساقط 

 الصيانةبلغت اثناء فترة  في حين( برميل/شهر، 120 )حوالي  الصيانةزيوت المحركات  قبل الخاصة بالفارغة 

، غالباٌ ما تكون تل  البراميل مالمسة لسط  التربة في موقج المحطة وما يترتا على ذل  من  (2)( برميل / شهر60)

نتيجة  اثر بيئي خطير على التربة نتيجة ما تحتوية تل  البراميل من بقايا الوقود المستخدم فضآل عن الزيوت المنسكبة

 . (3)الحوادث العرضية في المحطة 

                                                           

 .2021،وزارة الكهرباء، مديرية كهرباء كربالء، محطة كربالء الغازية، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة  (1)

 .2021 منشورة،بيانات غير  الصناعية،قسم الوحدة  كربالء،وزارة البيئة، مديرية بيئة محاف ة  (2)

(، 20/12/2020ابلة شخصية مج صباح محمد علي، مسيو  الوحدة الصناعية، مديرية البيئة في محاف ة كربالء، في تاريو )مق (3)

 صباحآ. 11الساعة 



 حراء قضاء مركز كربالء صالعوامل الجغرافية المؤثرة في المياه الجوفية في  ........الفصل االول ...................
 

 
91 

 

ومن ابرزها ) والمركبات الكيمياوية الخطيرة  الثقيلةيصاحا المخلفات السائلة للمحطة مجموعة من العناصر    

النترات ، ا لمنيوم ، الزرنيو، الفوسفات ،النيكل ، الرصاص،وعنصر البورون( وتعتبر من العناصر الشديدة السمية 

  .(1) المياه الجوفية ربة ومن ثمللنبات وللت

اكاسيد النتروجين تشمل ، وذات األثر المباشر لتلوث البيئة  أما الملوثات الغازية للمحطة الناتجة من احتراق الوقود    

( 2ON) ي أكسيد الكبريت نا، ث( 4OS ث ،)نا( 2ي أكسيد الكربونCO )
(2). 

ريت والكربون في تلوث الهواء من خال  تفاعلها  مج ذراته مكونة تساهم كل من أكاسيد النتروجين واكاسيد الكب   

منسوب المياه  إلىوالذي يتسرب عبر ذرات التربة ليصل  األمطار( اثناء تساقط Acid rainبذل  المطر الحمضي )

 . (3) الجوفية

 ية والمخلفات السائلة والصلبة لمحطة كربالء الغازية اإلنتاجالطاقة  :(41جدول )

 كمية الوقود نوع الوقود الطاقة الفعلية الطاقة التصميمية دةالوح ت

ة 
اق

ط
ال

ج
تا

إلن
ا

ي 
 ف

طة
ح
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ية

خ 
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تا
 2

3
/

 7/ 
2
0
1
8

 

 / ساعة  3م 35 )كرود( –نفط خام  ميكاواط / ساعة 85 ميكاواط / ساعة   123 الوحدة االولى 1

 / ساعة 3م 35 )كرود( –ام نفط خ ميكاواط  / ساعة  85 ميكا واط / ساعة  123 ةالثانيالوحدة  2

 طبيعة المخلفات الصلبة طبيعة المخلفات السائلة

 برميل /شهر 120براميل فارغة + زيوت للمحركات  لتر / شهر 3000غسل الوحدات الخاصة بالمحطة  3

 

 كمية الوقود نوع الوقود الطاقة الفعلية الطاقة التصميمية الوحدة
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 ساعة  /3م 32 )كرود( –نفط خام  ميكاواط/ساعة 100 ميكاواط / ساعة 123 الوحدة االولى 4

 _ _ _ ةنامتوقفة للصي ةالثانيالوحدة  5

 طبيعة المخلفات الصلبة طبيعة المخلفات السائلة

 رميل/ شهرب 60براميل فارغة + زيوت للمحركات  لتر / شهر 1500غسل وحدات المحطة  6

 المصدر:

 (2021)رة ، غير منشو بياناتمحطة كربالء الغازية ،قسم التدريا والمتابعة ، مديرية كهرباء كربالء ،وزارة الكهرباء ،  

( ، من خال  أمحطة كربالء الغازية تعتبر من النشاطات الصناعية الملوثة للبيئة صنا ) نأيتض  مما سب       

مستوى الماء الجوفي وتغير خصائصه النوعية واحداث تلوث  إلىها القدرة على التسرب مخلفاتها السائلة التي ل

                                                           

(1)  Bharti, P. K. Effect of textile Industrial enffluents on groundwater and soil quality in Panipat region 

(Haryana), PHD. Thesis - Gurukul Kangri University, Hard wark,2007, p191.                                          

 .2021وزارة البيئة، مديرية بيئة محاف ة كربالء، قسم األثر البيئي، بيانات غير منشورة،  (2)

(3) Paual .M, Zachary.P, and Scott.V. 'Estimating Future Air Pollution from New Electric Power 

Generation, Secretariat Report to council under Article 13 of the North American on Environmental 

cooperation.2002, pp 1-2.                                                                                                                                    
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مكونة المطر الحمضي الذي  (O2Hلماء )بعاثاتها السامة والتي لها القدرة على التفاعل مج ذرات اإنوكذل   اً خطير

 .بة في النبات والتربة ومن ثم المياه الجوفية بعد الترش  عبر مقطج التر اً يكون ضار

 :( (Kerbala Oil Refineryـيالنفط كربــالء  مصفى –ب 

بالقرب من الخط ا ستراتيجي الناقل للنفط قج مصفاة النفط في محاف ة كربالء في الجزء الجنوبي من المحاف ة ت     

ه هذا وموقع نجا(  –أي في منتصا المسافة بين مدينة كربالء والنجا او ما يطل  عليها هضبة )كربالء الخام 

،ملح  المغطاة ،مطار كربالء(  –ى منها ) البيوت الزراعية آلخريجعله من بين العديد من المواقج وا ستعما ت ا

عام في  تشغيله يزعم قد ، و (1) 2( كم 16وبمساحة تقدر ) ( 2007تم وضج حجر األساس للمصفاة عام ) ،(3)

 .(2)( برميل / يوم 140.000تاجية )إن( بطاقة 2022)

ً أما موقعه ضمن منطقة الدراسة فيشغل الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدراسة وايض     لمسافة افي منتصا  ا

 .( كم  31) إلىنجا ) هضبة كربالء(  ويبعد عن مركز مدينة كربالء بمسافة  تصل  –بين مدينتي كربالء 

لصينية( جة تبخيرها من اسفل البرج )افي مصفى النفط وبحسا دراهم المنتجات  نأ42) يتض  من خال  جدو  )   

  (Kerosene)، النفط األبيض  Gas Oil))، زيت الغاز  ((Crudeالنفط األسود المختز   بعلى البرج تتمثل أ إلى

 (16)صورة ين ر، (  (L.P.G، الغازالمسا  السائل    ( (Nephtha - Heavy & Light، النفثا الثقيلة والخفيفة  

 .17)و )

 النفطية في مصفاة كربالء و ابرز استخداماتها منتجاتال :(42جدول )

 االستخدامات نوع المنتج ت

 Reduced Crude –نفط الوقود )النفط األسود المختزل  1

(R.C.D) or (Fule Oil) 

 إنلتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية وافر

 المصافي ومعامل الطابوق

2  

 Gas .Oil) )–زيت الغاز )الكازويل ( 

كات السيارات ومولدات الديزل والمضخات محر

 الزراعية

 لتشغيل المدافئ النفطية والطباخات النفطية (Kerosene) –النفط األبيض  3

4  

 Nephtha ( Heavy & Light) –النفثا )الخفيفة والثقيلة( 

وسائط للصناعات الكيمايئية والبتروكيميائية 

ومادة يتم تكرير البنزين والغاز منها بعد 

 ستخالص الكبريتا

 غاز الطبخات الغازية وأجهزة التبريد ( L.P.G)  –الغاز المسال )السائل(  5

 المصدر:

مصفى  رشيد الدليمي، الخصائص الجغرافية لموقج انحمدزهير عبد الوهاب الجواهري وجما   ريا  محمد علي المسعودي، 

 .12ص  2011,افية، عكاساته المتوقعة، مجلة الجمعية الجغرإنكربالء)المقترح( و

                                                           

صفى ريا  محمد علي المسعودي، زهير عبد الوهاب الجواهري وجما  حمدان رشيد الدليمي، الخصائص الجغرافية لموقج م (1)

 .16 -14، ص 2011(، 1كربالء)المقترح( وانعكاساته المتوقعة، مجلة الجمعية الجغرافية، العدد )

 .2021غير منشورة ، كربالء، بياناتئة مشروع مصفى هي النفطية،شركة المشاريج  النفط،وزارة  (2)
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 كربالءة منظومة الشعلة في مصفا :(17) كربالء      صورة منظومة برج التكرير في مصفاة :(16صورة )   

      النفطية                                                                  النفطية      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:                                                                         المصدر:    

 /2021/1) (12تاريو التقطت الصورة في                                /2021/1) (12التقطت الصورة في تاريو     

ثات غازية ضارة بعانأتتمثل ببعد تشغيلها  ،  (Oil Refinary) بعاثات الناتجة عن مصفاة النفط نابرز اإل من  إن

بعاثات نمجموعتين رئيسيتين ،األولى مجموعة األ إلىبعاثات مصفاة النفط تبعآ لمصدرها نأا نبالبيئة وتص

، هي مركبات عضوية سامة تنتج عن تسرب المواد الهيدروكربونية من  ((Hydrocarbonsالهيروكربونية  

عمليات  نانتائج حرق الوقود في افر ة فتتكون منالثاني، أما المجموعة  اتخزانالو األنابياا وعية وخطوط 

  



 حراء قضاء مركز كربالء صالعوامل الجغرافية المؤثرة في المياه الجوفية في  ........الفصل االول ...................
 

 
94 

 

(  NOx( ،أكاسيد النتروجين )SOxوليد بخار الماء والطاقة الكهربائية ، مثل أكاسيد الكبريت ) التكريرومحطات

  .(1) (2COي أكسيد الكربون )ناوغاز ث

 : COx) )أكاسيد الكربون  – 

رورية للحياة البيولوجية وعند المستويات الطبيعية ليس له ي أكسيد الكربون من المركبات الضنايعتبر غاز ث   

 .(1)حدوث أضرار في البيئة عندما تتجاوز نسبته في الهواء الجوي الحدود الطبيعية  إلىه قد ييدي إناثارسلبية ، ا  

ط العامل التكوير وعمليات حرق الكربون أثناء تنشي ناافر منمصفاة النفط بشكل رئيسي  منينبعث هذا الغاز    

وتحويل القطنات الثقيلة  ( Fluidized Catalytic Cracking )ج ناالحفاز في وحدات التكسير بالعامل الحفاز الم

 ينتج من  كذل ،ج نامن خال  تقصير السالسل الهيدروكربونية  الطويلة بوجود عامل حفاز على شكل م خفيفة إلى

النفط أو   كما تطل  مصفاة ،(43كما موض  في جدو  ) ( Flame )حرق الغازات الفائضة في من ومة الشعلة 

من حرق الوقود في عمليات التكرير وحرق الغازات الفائضة في الشعلة ،ويعتبر غاز أو   CO)أكسيد الكربون )

ما ارتفعت نسبته في الهواء حيث  إذ(  2COي أكسيد الكربون )نا( أكثر خطورة من غاز ثCOأكسيد الكربون )

ً ات الهواء مكونيتفاعل مج ذر ثر بيئي أ( أثناء تساقط المطر الذي يعتبر ذا (Acid Rainما يعرف بالمطر الحمضي  ا

خطير على التربة حيث يعمل على تآكلها والترش  عبرها نحو باطن األر  ليستقر بعدها عند مستوى الطبقات 

 .(2) التحت سطحية عند منسوب المياه الجوفية

 ( :SOxأكاسيد الكبريت ) –

تاج إن لومراج ناتنطل  اكاسيد الكبريت نتيجة احتراق المركبات الكبريتية الموجودة في الوقود المستخدم في ا فر    

بعاثات اكاسيد الكبريت اثارآ ضارة على البيئة نأل نأ،( Flame )بخار الماء ومن حرق الغازات الفائضة في الشعلة 

طوبة الجو لتشكل ذرات حمض الكبريت أو مايسمي بالمطر الحمضي وعلى المياه الجوفية كذل  نتيجة تفاعلها مج ر

(Acid Rain)    األعماق نحو منسوب المياه الجوفية  إلىالذي يسبا تلا المزروعات وتآكل التربة ومن ثم التسرب

 .(3)في خصائصها النوعية  ميثراً 

 

 

                                                           

 .2021وزارة البيئة، مديرية بيئة محاف ة كربالء، قسم األثر البيئي، بيانات غير منشورة، (1)

(1) Alan, M., (2005).'Emission Reduction at Engen Refinery in south Durban, South Africa, ' paper 

presented at the eight-world congress on Environmental health held at international convention center 

in Durban, February ,2004. , p22                                                                                                                  

(2) Bartha ,P.et al.,(2015) ''Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of 

Mineral Oil and Gas Industrial Emission Directive 2010/75/EU(Integrated pollution Prevention and 

. /ec.europa.eu/jrc/en/institutes/iptshttps:/Control); Available at:  

(3) Bp ,(2015) ''Air Emission -Bp.kwinana Refinery'' ,British Petroleum,Western Australia ,Available 

  brochure.pdf-quality-do/air-we-us/what-au/about-country/en-p://www.bp.com/content/dam/bphttat :  

https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts
http://www.bp.com/content/dam/bp-country/en-au/about-us/what-we-do/air-quality-brochure.pdf
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 (:NOxأكاسيد النتروجين ) –

ميتها بأختالف نوع كمن المصفاة وتختلا هذه الغازات ب السامة المنبعثة  من الغازات نتروجينالاكاسيد تتكون      

ت النتروجينية والهيدروجين ،فكلما زادت نسبة الهيدروجين في الوقود أرتفعت االوقود المستخدم محتواه من المركب

اكاسيد النيتروجين عندما يزداد أثر  ،(1)المنبعثة  )NOxدرجة حرارة اللها وبالتالي تزداد كمية أكاسيد النيتروجين)

اثناء ا حتراق مكونة بذل  جزيئات اكثر خطورة ، تكون اكاسيد النيتروجين الطيارة  العضوية  تتفاعل مج المركبات

(NOxذات قدرة كبيرة على ا تحاد مج ذرات الهواء مسببة )  تكوين المطر الحمضي)Rain Acid( (2)   . 

   (:Volatile Organic Compounds) VOC(المركبات العضوية الطيارة   –

) الكربون ،النتروجين   تتكون المركبات العضوية الطيارة من مركبات هيدروكربونية غازية تحتوي على ذرات   

 (Polyالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات  إلىين،البيوتين( ، أضافة ل،البروسيناالبروب،ا ثيلين ،  نا،الميث

(Aromatic Hydrocarbons - (PAH وكذل  الغازات غير ، )وكبريتيد الهيدروجين السام مونيا عضوية واألال

(S2H، )  وتنبعث تل  المركبات على شكل غيوم هيدروكربونية متناثرة في الجو)Fugtive Emission)(3). 

الصمامات أو من و األنابيابعاث المركبات العضوية الطيارة فتتمثل بتسربها من توصيالت نأهم مصادر أأما     

ات النفط الخام ومن المنتجات النفطية وعمليات تفريغ خزاناحوا  الزيت ومعدات وحدات المعالجة الملوثة ومن 

ي هر اثرالمركبات العضوية المتطايرة من  .(34كما موض  في جدو  )،  (4) هتوتعبئة حاويات النفط الخام ومشتقا

وجين والكبريت مكونة مركبات سامة شديدة الخطورة على المياه الجوفية خال  اتحادها مج ذرات كل من اكاسيد النتر

 . (5)ما تم تسربها اليها  إذ

 

 

  

                                                           

(1) Put a Lid on NOx Emission, J. czarnecki, C. Pereiar, M. Uberoi, K. Zak, (Pollution Engineering), 

November1994.p55.                                                                                                                                   

2) Fully Engineered Approach to Acid Rain, F. Bauer, Energy Engineering, Vol.91. No.4, 1994.p76.) 

(3) G.H. Pandya, A.G. Gavana.A.D. Bhanarkar & V.K. Konawar.''Concentration of Volatile Organic 

Compounds (VOCs) at an Oil Refinery, International Journal of Environmental Studies ,2006, pp341-

342.                                                                                                                                                              

(4) Robinson, R.''The Application of Different Absorption Lidar (DIAL) for Pollutant Emission 

Monitoring Environmental Measurement Group'', Analytical Science Division National physical 

Labrotory Teddington, 2015.p87.                                                                                                                      

(5) Soonyoung, Y. U, Pyeong -Koo Lee & Sang -LL. Hwang ''Groundwater Contamination with 

Volatile Organic Compounds in Urban and industrial area: Analysis of co-occurrence and land use 

effect'', Environmental earth science, Soul, South Korea.2015. p.366.                                                                    
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  النفط ومصادرها بعاثات الناتجة عن مصفاة نأهم اإل :(43جدول )

 (Recources)المصادر   ((Emissionsبعاثات  ناإل ت

1   

 (COx)–أكاسيد الكربون 

 هربائيةمراجل البخار وتوليد الطاقة الك   – عمليات التكرير   إنأفر  -

  (Flame)منظومة الشعلة  – (FCC)تنشيط العامل الحفاز في وحدات  -

2  

 ((SOx –أكاسيد الكبريت 

 ر وتوليد الطاقة الكهربائيةمراجل البخا -عمليات التكرير     إنافر  -

 ((Flameمنظومة الشعلة  – ((FCCتنشيط العامل الحفاز في وحدات  -

 (  (Sulfur Recovery Process –وحدة استرجاع الكبريت  -

3  

 ((NOx –أكاسيد النتروجين 

 هربائيةمراجل البخار وتوليد الطاقة الك   –عمليات التكرير    إنأفر  -

 ( (Flameمنظومة الشعلة  – (FCC)تنشيط العامل الحفاز في وحدات  -

4  

 VOC)المركبات العضوية الطيارة )

 ين ونقل وتحميل النفط الخام والمشتقات النفطية تخز -

 نفيس االوعية لتخفيف ضغطهات -الجة المياه الملوثة وحدات مع -

 معدات من ال  ((Hydrocarbons –تسرب الهيدروكربونات  -

 (Particulate –الجزيئات الصلبة  5

Matter (PM) 

 ربائيةاقة الكهمراجل البخار وتوليد الط   –عمليات التكرير    إنأفر  -

 حرق الغازات في الشعلة. – (FCC)تنشيط العامل الحفاز في وحدات  -

 الباحثة اعتمادا على :المصدر:

 J.Mike Brown ,(2014) ,''The Oil & Gas Supply Chaina from the ground to the Pump on  

. http://www.segcs.org, Available at Refining'' , Independence Oilfield Chemical 

وكذل   المصفىالتكريرفي  أما فيما يخص المخلفات السائلة للمصفى فتتمثل بالمياه الناتجة عن غسل وحدات      

ماء المياه التي تستخدم للتبريد والتي تحتوي على مركبات كربونية ناتجة عن بقايا نفطية والتي يتم فصلها عن ال

منسوب المياه  إلىوجمعها في احوا  ترسيا خاصة لها القدرة التسرب من خاللها عبر التربة ومن ثم الوصو  

 .(1)الجوفية مما تيثر على خصائص المياه النوعية وتلوث المكمن الجوفي )الدبدبة( 

ة صنا )أ ( ضمن الملوثة للبيئمصفاة النفط في منطقة الدراسة تعتبر من النشاطات الصناعية  إننستنتج مما سب      

ت سامة لها القدرة بعاثات غازية ومركباإنمحددات البيئة العراقية لما لها من تأثير بيئي خطير يتمثل فيما تطلقة من 

ها أنتقالة ومن ثم واستقرارها في الترب األمطارالتربة بعد تساقط  إلىتل  الملوثات  أنتقا على تلوث الهواء ومن ثم 

سرب بصورة المياه الجوفية ،فضآل عن المخلفات السائلة التي تعتبرأكثر خطورة لما لها من قدرة التمنسوب  إلى

ياه الجوفية والذي لمثل هذه النشاطات الصناعية اثرآ سلبيآ ينعكس على البيئة ومكامن الم إنعبر مقطج التربة ، اسرع 

   الزراعي في منطقة الدراسة .  اإلنتاجبدوره ينعكس على نمو 

 

                                                           

(، الساعة 20/12/2020تاريو )مقابلة مج صباح محمد علي، مسيو  الوحدة الصناعية، مديرية البيئة في محاف ة كربالء، في  (1)

 ظهرآ.12:30

http://www.segcs.org/


 حراء قضاء مركز كربالء صالعوامل الجغرافية المؤثرة في المياه الجوفية في  ........الفصل االول ...................
 

 
97 

 

 : (Sand Quarries)مقالع الرمل   –ج 

محاف ة كربالء  ى المتواجدة ضمنآلخرة اطبيعقل أهمية عن الثروات التفي منطقة الدراسة   رملية الثروة ال إن    

س والحصى الجبس والكلى كأحجار آلخرن راً ألحتواءها على كميات ذات نوعية جيدة من الرما  والمواد األولية ا

 شائية المهمة.نلصناعات األفي العديد من اكبيرة وتدخل  همية لها اوالتي 

 7)بلغ عددها حوالي ) ((3قطعة رقم  ،جزيرة 61)ضمن المقاطعة ) من المقالج تركز ضمن منطقة الدراسة عدداً ي   

 لخابط الحصى األستخراج  ية( اإلنتاج)الشركة العامة للصناعات  ( منها تدار ضمن مديرية مقالج كربالء2مقالج )

على  3( م120,000-103,000تاجية تصل )إندونم على التوالي وب )10,7)إلىبمساحة تصل  ورمل المرشحات

شائية نتتمثل بشركة الرشيد للمقاو ت ا   ( منها تدار من قبل الستمثرين5و )، 8)ة )ط، خري((44دو  جالتوالي 

معمل ى )الصادق،المصطفى،آلخرساحة المعامل ا، بلغت م3( م90,000تاجية )إندونم وبطاقة  )15بمساحة تصل )

-80,000-89,000) بلغت تاجيةإنوبعلى التوالي دونم  8,8,8,10)حوالي )  (رقبابركات ام البنين ، معمل ال

ويتم الموافقة العراقية عقود هذه المقالج من قبل هيئة المس  الجيولوجي تمن  على التوالي،  3م  (88,000-40,000

،يتم في المرحلة األولى أزالة طبقة الغطاء والتي تتراوح من قبل مديرية األمالك في محاف ة كربالء  على هذه العقود

ة الثانيم والتي تتكون من رما  غير صالحة من أتربة ورمل خشن ، بعد أزالة الطبقة األولى ت هر الطبقة  (1-2من )

أكثر حسا طبيعية المنطقة ومن خال  الحفر المستمر ( سم أو 50المتمثلة بالطبقة الكلسية ويبلغ أرتفاعها حوالي )

 .(1)ية بالدرجة األولىئشانت هر الرما  النقية والتي تستخدم في الصناعات اإل

أراضي منخفضة تكون عرضة  إلى المنطقة المستغلة تحو  ممارسة مثل هذه النشاطات التعدينية سوف إن      

ن الجوفي يله اثر بيئي خطير على الخزبهذه الطريقة رما  الاستنزاف  إنيث حلتجمج النفايات الصلبة والمياه العادمة، 

اقتالع الرما  يساهم في تآكل سط  التربة وتقليل نسبة خصوبتها مما ييثر على التنوع  إن الطبقات الصخرية كمافي 

وارد بصورة سلبية سوف استنزاف هذه الم إنوبالتالي ف األمطاراألراضي الرملية تعتبر مصائد لمياه  إنالبيئي ، 

 المستمراقتراب المياه الجوفية من سط  األر  وتكون عرضة للتبخر إلىييثر على مكامن المياه الجوفية كما تيدي 

     . (2) والتلوث

على المياه الجوفية ومستوياتها ومدى تلوثها ودرجة  ة ميثرة ًشطإنعتبر شطة تنهذه اإلمثل  إنيتض  مما سب     

بأزدياد مستمر  نتيجة الحركة المستمرة في النشاط الصناعي  تي أصبحشطة التنهذه اإلاعتماداً على حجم ذل  التلوث 

ا راضي الزراعية بصيغة عقود زراعية من هذا فضالً عن من  العديد من  ضمن محاف ة كربالء  كانونمو الس

. مقالج رملية إلىاجل تحويلها 

                                                           

 .2021وزارة الصناعة والمعادن، هيئة المس  الجيولوجي، قسم المقالج، بغداد، العراق، بينات غير منشورة ، (1)

(2) XUE, Y.G. Teng D.B.Li.S.C.and SU.M.X.''Study an Environmental – Geological Problem and 

Ecosystem Re – Establishment Countermeasurment   about Quarry and Damage Mountain in Peri – 

Urban.''4'' International Conference on Biomformatics and Biomedical Engineering (ICBB-2010),4, 

pp3717-3721.18-20 June.2010, Chaina.                                                                                                      
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  ةـــــطقة الدراسرمل ضمن منـــــمقالع ال :( 44جدول )

 المصدر:

 .2021)غير منشورة، ) بياناتقسم المقالج، ، وزارة الصناعة والمعادن، هيئة المس  الجيولوجي  .1

 .2021)غير منشورة، ) بياناتمحاف ة كربالء المقدسة، قسم األمالك،  جلسم .2

  

 

 

 

 

 

مصدر  مصدر المياه المساحة )دونم( رقم المقاطعة رقم القطعة ( Xأحداثي ) ( Y) أحداثي أسم المعمل ت

 الطاقة

 يةاإلنتاجالطاقة 

 (3)م

المادة 

 المستثمرة

الشركة العامة للصناعات  1

 شائية )العقد األول(ناإل

 رمل مرشحات 103,000 د طاقةمول مياه جوفية )أبار( 7 61جزيرة  3 416900 3590010

الشركة العامة للصناعات  2

 (الثانيشائية )العقد ناإل

 حصى الخابط 120,000 مولد طاقة مياه جوفية )أبار( 10 61جزيرة  3 416606 3589580

شركة الرشيد للمقاوالت  3

 شائية )مقلع التحرير(ناإل

 حصى الخابط 90,000 اقةمولد ط مياه جوفية )أبار( 15 61جزيرة  3 421944 3578061

 رمل مغربل 88,000 مولد طاقة مياه جوفية )أبار( 10 61جزيرة  3 414828 3588175 معمل الصادق 4

 رمل مغربل 40,000 مولد طاقة مياه جوفية )أبار( 8 61جزيرة  3 418011 3588050 معمل المصطفى 5

 رمل عادي 80,000 مولد طاقة مياه جوفية )أبار( 8 61جزيرة  3 416196 3589479 معمل بركات أمير المؤمنين 6

 حصى خابط 89,000 مولد طاقة مياه جوفية )أبار( 8 61جزيرة  3 417323 3587801 معمل الباقر 7

 ـــــ 610,000 ـــــــ 66 المجموع
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 2021)) مقالـــع الــــرمل ضمن منطقة الدراســــة :(8خريطة )

 
 المصدر:

 .(2018) – (100.000/1)خريطة محاف ة كربالء بمقياس  -الهيئة العامة للمساحة  –جمهورية العراق  .1

 .Landsat 7) - (2020)للقمر الصناعي )المرئية الفضائية  .2

 .(ARC – GIS 10.8) –مخرجات برنامج  .3
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 : (Municipal Activities) ات البلدية النشاط .3

والمطامير Landfills  )  )نفايات لا التي تتمثل بمكباتية كانبالمخلفات الس النشاطات البلدية في منطقة الدراسةتتحدد 

لتي تعتبر ذات اثر بيئي مباشر في تلوث المياه الجوفية ، وقد تزايدت اعداد اSanitary Landfills )  ) الصحية

 عبر السنوات . كربالءمركزية في قضاء كانالزيادة السمكبات النفايات نتيجة 

 :( (Population Development كانتطور أعداد الس –أ 

من الزيادة  ات وتعتبر هذه الزيادة هي جزءاً عبر السنو كانالس واضحآ في اعداد اً تزايدقضاء مركز كربالء شهد      

عوامل عديدة منها الزيادة الطبيعية  إلىيرجج  كانسبا الزيادة المستمرة ألعداد الس نأ،الحاصلة في محاف ة كربالء 

ً وكذل  عامل الهجرة للمحاف ة وايض كانفي حجم الس التطور ا قتصادي الذي شهدته محاف ة كربالء بشكل عام  ا

مهمآ في استقطاب اعداد  اً كونه يعتبر احد المراكز الدينية المهمة التي لها دور كز كربالء بشكل خاصوقضاء مر

 .من المحاف ات العراقية الوسطى والجنوبية  كانكثيرة من الس

قضــاء المركز عبر الســنوات ،  كانالتطور الواضــ  في اعداد ســ 25))والشــكل ( 45يتضــ  من خال  الجدو  )    

( 323,317الحضر لنفس العام ) كانسمة ، بلغ فيها عدد سن( 347,632) (1997)الكلي لعام  كاند السبلغ عدحيث 

ية الســنوية قد بلغ المجموع الكلي كانوحســا التقديرات الســ(2007)  (،أما في عام24,315الريا ) كاننســمة ،وســ

الريا فقد بلغ  كانأما ســـ نســـمة ،473,736) الحضـــر ) كان( نســـمة ، بلغ فيه عدد ســـ511,434القضـــاء ) كانلســـ

 كانســأما ( نســمة ، 520,741)(2017)  القضــاء لعام  كان( نســمة ، في حين بلغ المجموع الكلي لعدد ســ37,698)

، وقد بلغ  ( نســــمة 54,859 الريا ) كانســــ في حين بلغ عددنســــمة ،  ) 465,882)فقد بلغ الحضــــر لنفس العام 

 كان( نســـمة ، بلغ فيها اعداد ســـ 562,965قضـــاء كربالء ) كانلســـ(2020) حصـــائية لســـنة مجموع التقديرات األ

  ( نسمة. 59,305الريا ) كان( نسمة ، في حين بلغ  اعداد س503,651الحضر )

 (1997-2020للمدة )الحضر والريف في قضاء مركز كربالء  كانتطور اعداد س :(45جدول )

 المجموع الريف الحضر قضاء مركز كربالء ت

1 1997 323,317 24,315 347,632 

2 2007 473,736 37,698 511,434 

3 2017 465,882 54,859 520,741 

4 2020 503,651 59,305 562,965 

 المصدر:

 .(2020) ،غير  منشورة بياناتوزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لألحصاء ، محاف ة كربالء، 

ه ضمن الريا وكذل  كانقضاء المركز قد ازداد اعدد س نإية للسنين السابقة كانيتض  من خال  التقديرات الس       

التقديرات أما لقضاء المركز قد شمل كل من وحدة القضاء وكذل  ناحية الحر  (1997)تعداد عام  إنالحضر ، حيث 
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ناحية الحر والمركز ساس لكل من قضاء تحديث التصميم األفقد شملت   ((2007التي تمثلت بالحصر والترقيم لسنة 

فقد تم فيها تحديد  )2017(،اما سنة (1))ريا،حضر( لكل من الناحية وقضاء المركزكانتم احتساب اعداد السفقد 

 كانلس (2017)ية لناحية الحر في سنة كانالتقديرات  لكل من قضاء المركز وناحية الحر، حيث تمثل الزيادة الس

 .(2) ( نسمة31,051الريا فقد بلغ ) كان( نسمة ، اما س203,483الحضر )

 جانا،يتمثل ال فيةعلى المياه الجو ين ) سلبي،أيجابي(جانبلها تأثيرآ في  كانالزيادة المستمرة في اعداد الس إن    

ية والذي سوف تيثر على المياه من ناحية كثرة الطلا على المحاصيل الزراع كانزيادة اعداد الس إنالسلبي في 

لحصو  لغر  ا اآلبارحفر  إلىلمزارعون في المنطقة الصحراوية بدوره يتطلا مياه ري لتل  المحاصيل فيعمد ا

ياه سوف ييثر في المنطقة الصحراوية وعملية السحا المستمرة لنل  الم اآلبارالزيادة في حفر  إنعلى مياه الري، 

ياه النوعية الم على كمية المياه في المخزون الجوفي لمكمن الدبدبة وبالتالي يحدث تغيرآ في خصائص أمباشر اً تأثير

قة سوف يعمل الفصلية للمنط األمطارعملية السحا المستمرة لتل  المياه وعدم وجود مصدر تغذية مستمر ماعدا  نإل

 .خفض مناسيا المياه الجوفية على

وفر ايدي عاملة الريا مما ي في كاناعداد السمعد ت ية فينحصر في زيادة كانيجابي للزيادة الساأل جاناأما ال    

  الزراعي في القضاء بشكل خاص ومحاف ة كربالء بشكل عام . اإلنتاجية تسهم في تنمية زراع

 في قضاء مركز كربالء عبر السنوات  كانتطور اعداد الس :(25شكل )

 

 المصدر:

 .(45جدو  ) بيانات اعتماداً  

                                                           

 .2007حر، وزارة البلديات وا شغا  العامة، مديرية التخطيط العمراني، تحديث التصميم األساس لمدينة كربالء وال (1)

 .2020وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لألحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، محاف ة كربالء،  (2)

0
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  :Sanitary Landfills)  & (Landfillsمكبات النفايات والطمر الصحي  –ب 

% يكون مع مها من  (90ها طريقة ردم النفايات غير العاملة للتخلص من النفايات بنســــــبة )نألمكبات بتعرف ا    

 . (1) النفايات المنزلية ، يتم التعامل معها من خال  استخدام المحاجر المهجورة والحفر ليتم فيها دفن  النفايات

ً ركز القضــــاء ســــنويم كانمنطقة الدراســــة من كمية النفايات المتولدة من ســــتعاني     ، حيث يعتبر أكبر الوحدات  ا

نه، األ يات المتولدة م فا نة كربالء وفي مقدمة  يتركز موقجدارية في حجم الن مدي ية مركز  ها يات في ن فا بات الن مك

دارية لمركز زء الجنوبي لمدينة كربالء ضــــمن الحدود األالمنطقة الصــــحراوية لمنطقة الدراســــة أي تتركز في الج

تزداد كمية النفايات ســـنويآ في محاف ة ، ( دونم 650) إلىبمســـاحة تصـــل  لحزام األخضـــر الجنوبيالقضـــاء بعد ا

- 2020كربالء بشــكل عام ولقضــاء المركز بشــكل خاص ، حيث تراوحت كمية النفايات المتولدة خال  الســنوات )

 األنقا كمية  في حين تراوحت ،( 9وخريطة ) (46كما موضـــــ  في جدو  ) ،( طن 106-205)بحدود (  2015

، أما كمية السكراب لنفس السنوات فقد بلغت (26،شكل )( طن 550-953( حوالي )2015-2020خال  السنوات )

 .(2)طن )44-461مجموع )

 ( 2015-2020النفايات ضمن مركز قضاء مدينة كربالء للسنة )مخلفات حجم  :(46جدول )

 السكراب / طن / طن األنقاض النفايات / طن السنة ت

1 2015 293,134 43,036 8,428 

2 2016 285,082 209,905 3,024 

3 2017 304,842 159,013 47,124 

4 2018 336,428 170,384 6,736 

5 2019 389,039 177,536 7,752 

6 2020 396,581 193,676 13,809 

 44,461 953,550 205,106 المجموع      

 المصدر:

 .(2021)غير منشورة، بياناتيئة ، القطاع الخامس ،مديرية بلدية كربالء ،قسم الب 

 

 

 

 

                                                           

 .17، ص1996وجد الشعالن، التلوث البيئي، دار الكتا الوطنية، الطبعة األولى، ليبيا،عصمت م (1)

 .2021مديرية بلدية محاف ة كربالء، قسم البيئة، القطاع الخامس، بيانات غير منشورة،  (2)
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 في صحراء قضاء مركز كربالءحدود موقع الطمر الحالي والطمر المنموذجي المقترح  :(9خريطة )

 

 المصدر:

 (2020) ( لسنة (Quick Birdالمرئية الفضائية للقمر الصناعيَ  .1

 ((2018 لسنة (100000/1)كربالء بمقياس  خريطة محاف ة -الهيئة العامة للمساحة  –جمهورية العراق  .2

 (ARC – GIS 10.8) –مخرجات برنامج  .3
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حوالي  ((2020السابج ( خال  سنة  -وقد بلغت كمية النفايات المتولدة من القسم البلدي )األو  

( طن 360.807( طن على التوالي وبمجموع )50.186,44.250,90.198,39.172,35.312,59.624,86.164)

ً مضاف ( طن 25.774( طن والزيارة ا ربعينية )10.000ليه كمية النفايات المتولدة خال  زيارة العاشر من محرم )ا ا

 (.27( والشكل )47طن ،كما موض  في جدو  ) 396.581)المجموع النهائي ) إلىليصل 

 ,3.512)حوالي (2020)السابج( خال  سنة  - المتولدة من القسم البلدي )األو   األنقا في حين بلغت كمية    

( طن  كما 193.676( طن على التوالي وبمجموع )16.372 ,33.520 ,21.829 ,19.872 ,27.354 ,71.226

 (.28والشكل ) 48)موض  في جدو  )

 ,4.915 ,186) حوالي (2020)السابج ( خال  سنة  - اما كمية مخلفات السكراب  فقد بلغت للقسم البلدي )األو     

( 49جدو  ) ي( طن كما موض  ف13.809( طن على التوالي وبمجموع ) 1.196 ,3.734 ,273 ,1.440 ,6.520

 (.  29والشكل )

 (2015-2020والسكراب / طن في قضاء مركز كربالء للسنة من ) األنقاضكمية النفايات و :(26شكل )

  
 المصدر:

 .(46الباحثة اعتمادآ على جدو  )
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 (2020قسام البلدية خالل عام )كمية النفايات لأل :(47)جدول 

 المصدر:

 .(2021) منشورة،غير  بياناتالخامس، القطاع  البيئة،مديرية بلدية كربالء، قسم 

       

طن( 396,581= 360,807+  35,774)2020خال  مالح ة: مجموع كمية النفايات المرفوعة 

 القسم

 البلدي

 كانون

 الثاني

 

 شباط

 

 أذار

 

 نيسان

 

 أيار

 

 حزيران

 

 تموز

 

 اب

 

 أيلول

 تشرين

 األول

 تشرين

 الثاني

 كانون

 األول

 

 المجموع

 القسم

 األول

6876 6408 6840 7584 6808 6576 6800 5704 6700 12492 6576 6800 86,164 

 القسم

 الثاني

2556 2388 2581 5887 5977 5977 5739 5055 5751 5949 5751 6013 59,624 

 القسم

 الثالث

2990 2890 2975 2990 3000 3005 3002 2545 3007 3002 2900 3005 35,312 

 القسم

 الرابع

3360 3160 3318 3188 3460 3138 3138 2664 3244 3512 3672 3318 39,172 

 القسم

 الخامس

7799 7293 7817 7580 7580 7595 7595 6571 7632 7632 7658 7446 90,198 

 القسم

 السادس

3746 3315 3122 3448 3448 3873 3873 3235 3702 4158 3843 3850 44,250 

 القسم

 السابع

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 5186 5186 

 360,807 36,518 30,400 36,746 30,036 25,774 30,403 30,164 30,654 30,677 26,653 25,454 27,327 المجموع

 طن 10,000 زيارة العاشر

 25,774 الزيارة األربعينية

 35,774 المجموع
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يتم التعامل مج النفايات بنقلها من األقسام البلدية السبعة للقضاء ومن ثم يتم تحويل بعضها من األقسام البلدية )القسم    

المحطة التحويلية في المنطقة الصناعية قرب مستشفى الكفيل ومن ثم نقلها  إلى، القسم السابج (  الثانياألو  ، القسم 

واقج خلا حي الرسالة ، أما بقية النفايات المتولدة من األقسام البلدية ) القسم الثالث ،الرابج موقج الطمر الصحي ال إلى

ويتم هناك فرزها بشكل عشوائي وغير ن امي بشكل مباشر  موقج الطمر الصحي إلىالخامس ، السادس ( فيتم نقلها 

 . (1) ، زراعية( بلديةت طبية وصناعية ،مختلفة )نفاياال هاواعنأمن قبل الباحثين عن النفايات ومن ثم طمرها ب

 (2020النفايات من األقسام البلدية لمنطقة الدراسة سنة ) مخلفات كمية :27)شكل )

 

 المصدر:

 (47جدو  ) بياناتعلى  اَ ماداعت

ية في منطقة الدراسة غير مطاب  للمعايير العالمية للمطامير الصح  Sanitary Landfills) )الطمر الصحي   إن     

ً حيث غالب العالم دو  ما يتم التعامل مج النفايات  بشكل عشوائي غير من م   يعتمد فيه المعايير البيئة المتعبة في  ا

(  ضمن Typical Landfills )موقعآ جديدآ للطمرالصحي النموذجي ، وقد تم اقتراح من جمج وفرز وردم للنفايات 

تم التنفيذ ي( دونم حيث س 900) إلىبمساحة تصل  الطمر الحالي و وقريبا من موقج الحدود اإلدارية قضاء كربالء

 .(2) من قبل شركة كيموتكس المصرية

   

 

                                                           

 (.22/1/2021ي تاريو )مقابلة شخصية مج المهندسة هديل جواد نعيم، مسيو  قسم البيئة، بلدية كربالء، القطاع الخامس، ف (1)

 .2021وزارة البيئة، مديرية بيئة محاف ة كربالء، قسم األثر البيئي، بينات غير منشورة،  (2)

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع
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 2020)لألقسام البلدية خالل ) األنقاضكمية  :(48جدول )

القسم 

 البلدي

 ونكان

 الثاني

 

 شباط

 

  أذار

 

 نيسان

 

 أيار 

 

  حزيران

 

 تموز

 

 اب

 

 أيلول 

تشرين  

 األول 

تشرين 

 الثاني

 ونكان

 األول 

 

 المجموع 

القسم 

 األول 

913 782 842 811 854 1706 1789 1788 1671 1827 1714 1669 16,372 

القسم 

  الثاني

1999 1865 1999 1977 2364 2547 2547 2893 3400 5129 3400 3400 33,520 

القسم 

 الثالث

1455 1650 2790 1890 1800 1800 1801 1801 1711 1710 1710 1711 21,829 

القسم 

 الرابع

1536 1600 1760 1632 1664 1728 1728 1760 1504 1504 1696 1760 19,872 

القسم 

 الخامس

2215 2065 2215 2250 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2325 2,7345 

القسم 

 السادس 

13164 7840 5648 2716 2868 1236 2034 2044 2352 25492 2876 2956 7,1226 

قسم ال

 السابع

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 3512 3,512 

 93676,1 17,333 13,721 37,987 12,963 12,611 12,224 11,342 11,875 11,276 15,260 15,802 2,126 المجموع

 المصدر:

.(2021)غير منشورة ، بياناتالخامس، القطاع  البيئــة،مديرية بلدية كربالء، قسم 
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 (2020المتولدة من األقسام البلدية لمنطقة الدارسة سنة ) األنقاضمية ك :(28شكل )

 48)جدو  ) بيانات المصدر: اعتماداَ 

المترشحة من المكا (  Liquied Waste )ثر النفيات المطمورة على المياه الجوفية  في كمية العصارة أيكمن        

أو عن طري  التفاعالت  التي تحدث  ما بين  مطاراألوالتي تترش  عن طري  تساقط نحو مخزون الماء الجوفي  

على نوعية المياه  اً كبير اً في الماء تشكل خطر نامكونة بذل  مواد قابلة للذوبالنفايات السائلة والنفايات الصلبة  

التخلص الساقطة وكمية ونوع النفايات التي يتم  األمطاركمية  إلى، يختلا كمية الراش  من العصارة نسبة  (1) الجوفية

، وتحتوي كذل  على العديد من العناصر والمركبات الخطرة ، وغالبآ ماتكون هذه العناصر موجودة فعال بالمياه منها

مثل )الصوديوم،  األمالحالجوفية ولكن ضمن الحدود الطبيعية ومنها المعادن المذابة مثل )الحديد ،المنغنيز( و

لكنها تتواجد في المياه  ( ، و ، البيكربونات  ى  مثل )الكبريتاتآلخرا( وكذل  العديد من العناصر الشائعة الكلوريد

، كذل  تحتوي العصارة المترشحة على بعض  المترشحة بنسا خطيرة تيثر في الخصائص النوعية للمياه الجوفية

       . (2)( والمعادن الثقيلة VOCالمركبات العضوية المتطايرة )

   

                                                           

(1) – Center, L.W.R.C. Knox, and D.M Fairchild,''Groundwater Quality Protection'', Chelsea, MI, 

Lewies Publisher,1988, pp 117.                                                                                                                              

(2) Lee, G. Fread, and A.r. Jones.''Groundwater pollution by Municipal Landfills: Leachate 

Compostion, Detection and its Water Quality Significance.''Proceeding of the National Water Well 

Association, Fifth National Outdoor Action Conference, Las Vegas, NV,    

1991.p17.                                                                                                                                                                                
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 (2020)عام قسام البلدية خالل كمية السكراب لأل :(49)جدول 

 المصدر:

 ((2021غير منشورة ، بيانات ة، القطاع الخامس،ئــمديرية بلدية كربالء، قسم البي

  

القسم 

 البلدي

كانون 

 الثاني 

 

 شباط

 

 أذار 

 

 نيسان

 

 أيار 

 

 حزيران 

 

 تموز

 

 اب

 

 أيلول 

تشرين  

 األول 

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول 

 

 المجموع 

القسم 

 األول 

190 __ 164 165 158 66 97 81 62 82 68 63 1,196 

القسم 

 الثاني 

93 1865 96 180 186 186 186 186 186 192 192 186 3,734 

القسم 

 الثالث

17 __ 15 29 22 25 25 30 30 30 30 25 273 

القسم 

 الرابع

96 2065 144 144 144 112 112 128 128 128 144 160 1,440 

القسم 

 الخامس

__ 2065 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2,520 

القسم 

 السادس 

31 4640 25 30 26 16 23 20 26 26 26 26 4,915 

القسم 

 السابع

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 186 186 

 13,809 646 455 458 432 445 443 405 536 548 444 8,570 327 المجموع
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، حيث  األنسانالعديد من المخاطر على البيئة وصحة  تسبا باطن األر  إلىيات السوائل المترشحة من النفا إن   

تواجد المركبات والعناصر الكيمياوية في المياه الجوفية بنسا عالية تساهم في جعل طبقة المياه الجوفية غير  إن

فتنتقل المياه الجوفية  إلىبمجرد تكوين العصارة في مكبات النفايات وتسربها  إنصالحة لمع م ا ستعما ت ، ف

مشبعة للمياه لتستقر في المطبقة المشبعة )الصماء( وبذل  تتبج تل  الرواش  التدرج البذل  من الطبقة غير 

  .(1) الهيدروليكي لن ام المياه الجوفية لينتشر بذل  التلوث ضمن الطبقات الحاملة لتل  المياه

 (2020قسام البلدية في منطقة الدراسة )كمية مخلفات السكراب المتولدة من األ :(29شكل )

 

 المصدر:

 (49جدو  ) بياناتاعتمادا 

من نفايات  كمية النفايات في منطقة الدراسة تحتل المرتبة األولى ضمن محاف ة كربالء إن مما سب   يتض      

حيث ازدادت محاف ة ،قا  وسكراب  ميثرة بذل  على المياه الجوفية ضمن موقج الطمر المعتمد من قبل النأبلدية و

اة  المعايير عملية طمر النفايات دون مراع إن،   (2020)حتى سنة  ((2015( طن من سنة 10كمية النفايات بمعد  )

ل  التفايات من البيئية العالمية  ضمن منطقة الدراسة سوف يساهم في تلوث المياه الجوفية من خال  ما يترش  من ت

 اإلنتاج على تغير الخصائص النوعية للمياه الجوفية وميثرة بذل  على جودة مواد وعناصر ومركبات سامة تعمل

 الزراعي ضمن منطقة الدراسة الذي يعتمد بشكل مباشر في ري المحاصيل على المياه الجوفية. 

 

 

                                                           

1) Lee, G.and A.R. Jones. ''Landfills and Groundwater Quality''.''Groundwater 29'':1991, pp 482-486.) 
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 :Summary)) األولالصة الفصل خ

في التأثير على كمية ونوعية  اً مباشرو اً كبير اً دور (الطبيعية والبشرية)للعوامل الجغرافية  إنيتض  مما سب     

فية ضمن منطقة الدراسة ، فمن خال  العوامل الطبيعية المتمثلة في البنية الجيولوجية وما لها من تأثير المياه الجو

محصور )الدبدبة( والتي الالجوفي غير  خزاناللطبيعة تكوين الطبقات ضمن  اً مباشر في وفرة تل  المياه ن ر

حدار عام من نأة السط  في منطقة الدراسة تتمثل بيعطب وكذل  ل  المياه ضمن هذه الطبقات ، ساهمت في تجمج ت

قد الشما  الشرقي نحو ترسبات السهل الفيضي لنهر الفرات  بأتجاهجهة الجنوب الغربي ضمن محاف ة كربالء 

في التأثير على مقدار تغذية  تشار واسج لألبار ضمن المنطقة ، هذا وقد ي هر دور العوامل المناخيةنأساهمت في 

ومعد  درجات الحرارة وكمية التبخر لعدم وجود مصدر  األمطارضمن المنطقة من خال  كمية الجوفي  خزانال

الساقطة فيها مما جعلها عرضة للنضوب نتيجة السحا  األمطارتغذية للمياه لذل  اعتمدت بشكل أساسي على 

والحالية ، أما بالنسبة للتربة ومقدار تأثيرها على المياه الجوفية ضمن  المستمر للمياه على مدى السنوات السابقة

خصائصها المتمثلة بدرجة المسامية العالية كونها من الترب الرملية من خال   اً كبير اً منطقة الدراسة فقد شكلت اثر

المياه لفترة طويلة مما والتي ساهمت في تسرب المياه نحو األعماق  وعدم احتفاظها ب يةنفاذالصحراوية عالية ال

جعلها بحاجة مستمرة للري عند زراعة المحاصيل الزراعية لذل  تعتمد منطقة الدراسة من ومة الري بالتنقيط 

 جريانالما دور النبات الطبيعي في مدى تأثيره في المياه الجوفية فينحصر في إعاقة أوالمرشات بشكل كامل،

من تل  المياه عن طري  عملية  به نحو األعماق وايضاٌ استهالك جزءً وتسر األمطارالسطحي للمياه اثناء سقوط 

 النت  .

شطة السائدة ضمن نثرها في كمية ونوعية المياه الجوفية في هر من خال  األأالعوامل البشرية و أما فيما يخصَ     

مياه من خال  حجم المساحات )الزراعي ( والذي ي هر تأثيره في المنطقة الدراسة والمتمثلة بالنشاط الرئيسي األو  

ألسمدة والمخصبات والمبيدات استخدام ا إلىبا ضافة الزراعية ضمن منطقة الدراسة ومدى استغاللها لتل  المياه ،

اثناء الزراعة والذي يسهم في تغير الخصائص الكيميائية لتل  المياه اثناء تسربة نحو المنسوب الجوفي للمياه مما 

ً اثر سلب األثر البيئي الذي تخلفه تل  المزارع من خال   جانا إلىلري ضمن منطقة الدراسة ، هذا على جودة ا ا

لمزارعين في اتباع ااقامتها مشاريج لحقو  الدواجن وعدم تطابقها للمعاير البيئية العالمية لعدم التزام اغلا 

تترش  مخلفات مالمسة لسط  التربة  دراة تل  المشاريج وما ينتج عنها  منأا رشادات البيئية والصحية الخاصة في 

جراف للتربة ميثرة كذل  في خصائصها النوعية والكيميائية ، اما فيما يخص نمنسوب المياه اثناء الغسل واأل إلى

شطة نالنشاط  الصناعي ومدى تأثيرة في نوعية وخصائص وحجم المياه الجوفية فقد اتض  تأثيره من خال  األ

مثلة في محطة كربالء الغازية ومصفى كربالء النفطي ومقالج الرمل ضمن المنطقة والتي القائمة في المنطقة والمت

تكون ذات اثر مباشر في تل  المياه من خال  اضافتها ملوثات غازية تسهم في تلوث المياه الجوفية بعد تساقط 

طورة وكذل  المخلفات الصلبة المخلفات السائلة الشديدة الخ إلىذراتها مج الهواء،إضافة من خال  اتحاد  األمطار
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وأيضا ما لمقالج الرمل من اثر مباشر في تدهور التربة من خال  اقتالع الرما  بشكل مستمر مما ساهم في تكوين 

 منخفضات تكون فيها المياه الجوفية عرضة للتبخر والتلوث.

 والطمر الصحي والذي له تأثيراً حصر تأثير النشاطات البلدية ضمن منطقة الدراسة  في مكبات النفايات نأوقد    

في تغير الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية اثناء ترشحها نحو األعماق ونتيجة للزيادة المستمرة في كمية  اً خطير

سوف يزيد من خطر تلوث تل  المياه نتيجة لعدم اتباع  كانالنفايات الناتجة عن الزيادة المستمرة في اعداد الس

، يتض   مما تقدم أن هناك تأثيراً من الطمر لتل  النفايات وعدم مطابقتها للمعايير البيئية العالميةاألساليا البيئية ض

واضحاً لكل من العوامل الطبيعية والبشرية وقد تبيان هذا التأثير حسا العوامل ونوعية ا نشطة السائدة وهذا ييكد 

تأثيراً على المياه الجوفية في صحراء قضاء  (شريةالطبيعية،الب))أن للعوامل الجغرافية صحة الفرضية ا ولى 

.مركز كربالء(  



 

 

 

 

 الفصل الثاني  
الخصائص الهيدرولوجية للمياه  
الجوفية في صحراء قضاء مركز  

 كربالء
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 مدخل:

فادة من معرفة الخصائص الهيدرولوجية للمياه الجوفية ضمن منطقة الدراسة يساعد في تحديد  مدى ا ست إن  

الدراسة ،و  ن منطقةو  سيما النشاط الزراعي و الذي يعتبر النشاط األو  ضم األنشطةاستثمار تل  المياه بشتى 

من خال   المياه الجوفية هي المياه التي تسربت خال  طبقات األر  عبر الفراغات والمسامات والشقوق إنبما 

لوجي السطحي الناتج عنها واستقرت ضمن مناسيا مختلفة وذل  حسا التكوين الجيو جريانالو األمطارتساقط 

ياه ضمن ية وحركة الماإلنتاجعرفة خصائصها من حيث العم  و للمنطقة وميل الطبقات الصخرية،  لذل  يعتبر م

ات األصل البحري ت بحرية ام قارية ، حيث عادة ما تتميز المياه ذكانالجوفي وأصل تكوين تل  المياه  سواء  خزانال

ات تركيز كون ذبكونها مياه ضحلة قليلة الملوحة على عكس المياه ذات األصل القاري التي تأتي من أعماق بعيدة وت

هار نأطار ام ت امكانعالي لألمالح  وأيضا معرفة الطبقات الحاملة لتل  المياه ومصادر تغذية تل  الطبقات سواء 

 ً  لفة وتحديداً شطة المختنفي تحديد مدى ا ستفادة منها من خال  استثمار تل  المياه في األ ام بحيرات ، ضروريا

دود صحراء حالجوفية من الناحية الهيدرولوجية بحسا تواجدها داخل   بد من دراسة المياه إذالنشاط الزراعي ،

 تي  :قضاء مركز كربالء بدرجة من التفصيل على النحو اآل

 :((Underground water tanksالجوفية الجوفية الحاملة للمياه  اتخزانالأوال: 

وتسمى الطبقة الحاملة أو الخازنة للمياه في الطبقات الجيولوجية  تحتل المياه الجوفية فراغات الوسط المسامي     

(، الذي يكون عبارة عن تكوين جيولوجي مشبج بالمياه يتألا Aquiferالماء الجوفي أو المكمن الجوفي ) خزانب

تاج المياه نة يسم  بتسرب المياه وحركتها وخزنها، فضال عن قابليته الكافية ألنفاذفي الغالا من صخور مسامية 

 .(1) اآلبار( والضو من Extractionحا )خال  عمليات الس

ليات السحا ية خال  عماإلنتاجيتباين حجم المياه الجوفية وبعدها عن سط  األر  ومقدار تحركها وقابليتها     

لطبقات الجوفي، حيث تحتوي ا خزانالمما يحدد كفاءتها لالستخدامات المختلفة وتتحدد تل  الخصائص بطبيعة 

 الجوفية منها: اتخزانالمن  واعناالجيولوجية على 

 :(Confined Aquifer )المحصور  خزانال .1

هذا  نأاألسفل لذل  ف إلىة من األعلى نفاذعبارة عن تكوين جيولوجي محصور بين طبقتين من الصخور غير ال   

ــــط  األر  ،  خزانال ــــا فيها الطبقات الخازنة للمياه على س المياه  إن  يتغذى ا  من خال   المناط  التي تنكش

في هذا التكوين تكون تحت ضـــغط أعلى من الضـــغط الجوي بســـبا تراكم ضـــغط الصـــخور فوق الطبقة الخازنة 

الجوفي دون  خزانالاعلى من مســـتوى  اآلبارفي هذا التكوين بحرية ويرتفج مســـتوى ماء  اآلبارولذل  تتدف  مياه 

                                                           

 لجغرافية،اإلنسانية، قسم ا صفاء عبد األمير رشم ا سدي، جغرافية الموارد المائية، العراق، جامعة البصرة، كلية التربية للعلوم (1)

 .179 – 178، ص 2014بدون طبعة، 
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ا رتوازية ( أو   اآلبارلمحصــــــورة ب )ا اتخزانالفي  اآلبارمضــــــخة ســــــحا المياه ولذل  تســــــمى  إلىالحاجة 

Artesian Wells)اا رتوازي  خزانال( ولهذا السبا يسمى هذا التكوين ب ً منسوب المياه المقاس  إن، وحيث  يضا

 ( Piezometric Levelالمحصـــورة يطل  عليه  )المنســـوب البيزو متري( أو ) اتخزانالالتي تخترق  اآلبارفي 

ً ذاالدمام الذي يكون مح خزانب اتخزانال(، يتمثل هذا النوع من 03. كما موض  في الشكل )(1) للجهة الغربية من  يا

 منطقة الدراسة.

 : (Unconfined Aquifer Or Phreatic)محصور )الحر( الغير  خزانال .2

 مياه إنة ولذل  فنفاذة في حين تحده من األعلى طبقة نفاذمن األسفل بطبقة صخرية غير  خزاناليتحدد هذا     

المتساقطة،  األمطارالحر تقج تحت الضغط الجوي وتتأثر بالمتغيرات الموسمية الناجمة عن تباين كميات  خزانال

ومستوى المياه الجوفية  ةغير المشبعيشتمل على الطبقة  إذهذا المكمن يمثل التوزيج العمودي للمياه الجوفية  إن

 الجوفي )الدبدبة(. خزانالبضمن منطقة الدراسة ويتمثل  اتخزانال. يتواجد هذا النوع من (2) والطبقة المشبعة

 :((Perched Aquiferالمعلقة  اتخزانال .3

مشبعة فوق مستوى الماء الجوفي، المكامن موقعية تتواجد ضمن المكمن الحر في الطبقة غير  اتخزانالتمثل هذه     

از المياه المتسربة من سط  األر  ة تعمل على احتجنفاذ(، وتتكون نتيجة وجود تشكيالت صخرية غير 30شكل )

تاجية إنوتعرقل تحركها نحو األسفل وتحد من تغذية الطبقة المشبعة، يمتاز هذا النوع من المكامن بسعة صغيرة و

تتواجد مثل  إنويمكن ، (3) الكاذبة نمكاواع المكامن عرضة للتلوث والنضوب، لذل  تسمى بالمناقليلة وهو أكثر 

بعمل طبقة سطحية منفذة تتكون من الحصى والرمل ويليها طبقة  األنسانطناعي حيث يقوم بشكل اص اتخزانالهذه 

 غير منفذة. )  تحتوي منطقة الدراسة على مثل هذا النوع من المكامن(.    

الجوفي  خزانالة ويمثل هذا التكوين ناجإنالجوفي ضمن تكوين  خزانالأما فيما يخص منطقة الدراسة فيسود     

القليلة العم   اآلبارغالبية  إنضمن الصخور الفتاتية لمنطقة المسط  الصحراوي )مسط  الدبدبة( حيث الرئيس 

 . (4)ضمن المسط  تنتج من هذا التكوين

ً يمثل المكمن في منطقة الدراسة مكمن   ً  ا ً نتيجة تواجد الترسبات الرملية المنكشفة على السط  ، اما  مائيا مفتوحا

،حيث يتراوح منسوب المسط  العلوي من التكوين  إنجانةللمكمن فتمثله الطبقات الصماء لتكوين بالنسبة للحد السفلي 

( م 20) إلى( م فوق مستوى سط  البحر عند الزاوية الجنوبية الغربية من المسط  الصحراوي )الدبدبة(  70من )

                                                           

ية المعاصرة، جامعة عبد الفتاح صدي  عبد الالة، هيفاء عبد هللا حسن الغثيان ود   علي سلمان زريقات، جغرافية الموارد المائ (1)

 .85، ص 2008الريا ، كلية التربية للبنات، الطبعة األولى ،

 .181اب ، ص صفاء عبد األمير رشم ا سدي، مصدر س (2)

 .156، ص 1999حسن أبو سمور، ماجد الخطيا، جغرافية الموارد المائية، دار صفاء للنشر والتوزيج، عمان، ا ردن،  (3)

 .19حاتم خضير صال ، مصدر ساب ، ص  (4)
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من المسط  الصحراوي )الدبدبة( ، بالقرب من نهر الفرات عند الزاوية الشمالية الشرقية فوق مستوى سط  البحر 

( 16) إلى( م من مستوى سط  البحر 2اما بالنسبة لمنسوب المسط  السفلي لتكوين الدبدبة فقد تراوحت قيمته بين )

 .(1)ن المسط مم فوق مستوى سط  البحر ويزداد العم  كلما اتجهنا نحو الجزء الجنوبي والجنوبي الغربي 

 اه الجوفية ات الميخزانواع نا :(30شكل )

 

 المادر:
بسل الجغرافية، بدو   ،يةاإلنسانافال  بد األمير ر ل االسد ، جغرافية الموارد الماةية، اللراق، جاملة البارة،  لية التربية للللول 

 .180، ص 2014طبلة، 

اقلية بار ضمن منطقة الدراسة تم فيها تحديد قيم معامل النآ ومن خال  عمليات الضو ا ختباري لعدة   

(Transmissivity(  بمعد )م523.70 )(2)م / يوم  )12.38فقد بلغت معد  ) يةنفاذ/ يوم، أما قيم معامل ال 2 .

مرتفج نتيجة للتربة الرملية الخشنة ذات معد  الغيض المرتفج مما ساعد على  يةنفاذتمتاز منطقة الدراسة بمعد  

 رقة للتكوين.المخت اآلبارارتفاع قيم معامل الناقلية ضمن مقطج 

مصدر المياه في  إناً حراً )غير محصور(، وخزان دالمسط  الصحراوي )الدبدبة( يع خزان إنيتض  مما سب     

المتغلغلة والمترشحة ضمن منطقة المسط  الصحراوي وكذل  من المناط  المجاورة  األمطارهو مياه  خزانالهذا 

ً ااألكثر ارتفاعاً و ضمن التكاوين الكربونية الواقعة أسفل الترسبات الفتاتية، وقد  اتخزانالالتسرب الحاصل من  يضا

                                                           

 .12احمد عبد هللا رمضان العاني، مصدر ساب ، ص  (1)

 .2021فرع كربالء، بيانات غير منشورة، –جوفية وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمياه ال (2)
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على عكس التدف  الحاصل ضمن التكاوين األكثر عمقاً كتكوين  و يدويأذات تدف  الي  اآلبارساهم هذا في جعل 

 فيه ارتوازياً.   اآلبارالدمام الذي يكون تدف  

 ً  :( (Groundwater Recharge Sources: مصادر تغذية المياه الجوفيةثانيا

ها مجموعة العمليات التي يمكن عن طريقها تغلغل المياه خال  مقطج التربة وتصل نأتعرف تغذية المياه الجوفية ب    

ها نأ. كما يمكن التعبير عن التغذية ب(1) ( بصورة طبيعية أو اصطناعيةWater Tableمنسوب المياه الجوفية ) إلى

تزداد  بصورة طبيعية أو اصطناعية  إنمن المياه المتحركة من خال  التربة ويمكن  العملية التي تتواجد بها كمية

وتكون اما بصورة مباشرة او غير  األمطارالمصدر األساس للتغذية هي  إنحيث يمكن استخدامها دون استنزاف ، 

يكيات مختلفة حسا كانالمياه على السط  ومن ثم تترش  تحت التربة لتتواجد بصور ومي جريانمباشرة عن طري  

مياه جوفية يمكن استخراجها  إلىمنسوب المياه الجوفية لتتحو   إلىموقعها ضمن النطاق الغير مشبج حتى وصولها 

حركة المياه ضمن النطاق الغير مشبج يسيطر عليها عوامل عديدة من  إنالزراعي ،  اإلنتاجوا ستفادة منها في 

( ، هذا Hydraulic Conduction(  والمحتوى الرطوبي )  Suction Pressureأهمها ضغط ا متصاص )

نسبة وزمن تساقط  إلىمنسوب المياه الجوفية وتعتمد  إلىه "كمية المياه التي تصل نأويمكن تحديد مفهوم التغذية ب

     . (2)حالة رطوبة التربة وعم  المياه الجوفية ونوعية التربة  إلىأضافة  األمطار

 تغذية المياه الجوفية بما يلي:يمكن تحديد مصادر    

 .األمطارالتغذية من مياه  .1

 التغذية من مياه السقي. .2

 ( للمياه الجوفية.Inflowالداخلي ) جريانال .3

 التغذية من المياه المستهلكة لألغرا  المنزلية. .4

ومن ثم  التربة إلىسطحي ومن ثم يترش   جريانقسميين رئيسين األو ،  إلىتنقسم  األمطارالتغذية من  إن    

فيذها مباشرة للتربة ومن ثم يغذي المياه الجوفية بصورة  الثانيمصدر لتغذية المياه الجوفية، اما القسم  إلىيتحو  

 (3)مباشرة 

كشاف نأ إنتعتمد تغذية المياه الجوفية في منطقة الدراسة على طبيعة ال روف الحدودية للمكمن الجوفي ، حيث      

والسيو   األمطارلرملي ساعد على تجدد مياهه وادامة خزينهٌ الجوفي من خال  تغلغل مياه من تكوين الدبدبة ا جزءاً 

ليه ،حيث تقج منطقة التغذية بأتجاه الغرب على الطري  البري الواصل بين مدينتي كربالء والنجا ،هذا آالسطحية 

                                                           

(1) Lerner,D.N.issar,A, and Simmers, Groundwater recharger ,Intl Assoc.Hydrogeologists,1990,p345. 

(2) Simmers, I, Groundwater Recharge Principle & problem and development, Faculty of Earth 

Science, Free University, Amsterdam, The Netherland,1998, p.33-46                                                     

(3) Lerner, D.N., Recharge due to Urbanization in: Groundwater Recharge estimation, a guidebook to 

practice, to be published, Heise, 2002.p137.                                                                                                       
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ن ذل  بسبا الحركة المستمرة مساحة المكمن الجوفي اقل م إن،ا   2( كم 3400) إلىمساحة التكوين تصل  إنو

على تغير معد ت التغذية  مساحة المكمن متغيرة اعتماداً  إنللمياه المتغلغلة والمغذية من المكمن الجوفي ،لذل  ف

تكوين جيولوجي جاف  إلىالحدود الهيدروليكية  للمكمن تتمثل بتالشيه وتحوله  إنالسنوية للمياه الجوفية ، حيث 

،اما الحدود  2كم )15ر امتداد الجزء المشبج من التكوين كمكمن جوفي بما   يزيد عن )بأتجاه الغرب حيث يقد

مكمن شبه محصور بالقرب من  إلىتهاء التكوين الجيولوجي ومكمنه المائي ويتحو  نأالشرقية فهي حدود منتهية ب

 .(1) رسوبيات العصر الرباعي التي تعلوه إلىنهر الفرات ويصرف جزء من خزين المكمن 

الجوفي العلوي ضمن الترسبات الفتاتية لمنطقة المسط  الصحراوي للمنطقة الممتدة ما بين  خزاناليتغذى     

ً المترشحة  والمتغلغلة  في المناط  المجاورة األكثر ارتفاع األمطاركربالء والنجا بصورة مباشرة من مياه   ا

 اتخزانالمستوى المياه ضمن  إنربونية ،حيث العميقة ضمن الصخور الك اتخزانالتسرب مياه  إلىباإلضافة 

الجوفي المحصور ضمن الصخور  خزانالالجوفية  يكون متقارباٌ ولكن بصورة عامة يكون مستوى المياه ضمن 

المسط  الصحراوي  خزانتصريا مياه  إنالكربونية كمكمن الدمام اعلى من الترسبات الفتاتية )مسط  الدبدبة( ، 

مجرى  إلىه المناط  المنخفضة الواقعة على امتداد الضفة الغربية لمجرى الفرات أو ربما )الدبدبة( يكون بأتجا

 .(2) النهر نفسه

في تغذية مكمنها الجوفية و   األمطارالمياه الجوفية ضمن منطقة الدراسة تعتمد على مياه  إنيتض  مما تقدم      

خر من المياه السطحية كبحيرة الرزازة آقة عن أي مصدر يوجد مصدر تغذية اخر في المنطقة وذل  ن راً لبعد المنط

ونهر الفرات الذي يعتبر مصدر تغذية للمياه الجوفية ضمن ترسبات ، (3)مثال التي تعتبر مصدر تغذية لمكمن الدمام 

 السهل الرسوبي، هذا ويسهم قلة التساقط المطري وارتفاع معد ت درجة الحرارة ومعد ت التبخر في عدم فعالية

من اجل ري  اآلبارفي تغذية المكمن الجوفي ضمن نطاق مسط  الدبدبة يقابله السحا المستمر للمياه عبر  األمطار

ي مما ينتج عنه خفض الخزين الجوفي ضمن منطقة الدراسة الحيوانالمحاصيل الزراعية وألغرا  األستهالك 

السحا المستمر لتل  المياه دون تعويض  إن حداث تغيرات في الخصائص النوعية للمياه الجوفية حيثعن إ فضالً 

ة باأليونات الموجبة ى المتمثلآلخروالعناصر ا Salinity)في نسبة الملوحة ) اً الفاقد منها سوف يحدث تركيز

((Cations ( واأليونات السالبة(Anions  ً على فعالية تل  المياه في ري المحاصيل الزراعية وتنمية  مما ييثر سلبا

 اعي ضمن منطقة الدراسة.الزر اإلنتاج

 

                                                           

ء الغربية المكامن المائية في الصحرا علي، هيدرولوجيةلعيبي زامل وبتو  محمد  نعوم، حسينصادق باقر جواد، فارس حنا  (1)

الري،  زارةالرابج، و الفرات، المحورللموارد المائية في حو  الوطني لألستخدام األمثل  (، البرنامج)غرب وجنوب نهر الفرات

 .45 ، ص2001، بغداد

 .10حاتم خضير على، مصدر ساب ، ص (2)

 (.2/2021/  25، في تاريو ) مدير هيئة المياه الجوفية في محاف ة كربالء  ،سعد خلا مقابلة شخصية مج (3)
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 لألبار واعماقها ضمن منطقة الدراسة: جغرافيثالثا: التوزيع ال

ذات القطاع  اآلبار( بئراً تتوزع ما بين 920حوالي ) 2021)الكلي ضمن منطقة الدراسة لسنة )اآلباربلغ عدد    

( 10، يتض  من خال  خريطة ) (1)بالدرجة األولى للنشاط الزراعي  اآلبارالخاص والقطاع الحكومي وتستغل تل  

 –المختارة للدراسة تقج ضمن منطقة واحدة وهي صحراء قضاء المركز أو ما تعرف بهضبة  )كربالء  اآلبار إن

خفا   عن مستوى سط  نيختلا بأختالف األعماق وا رتفاع واأل اآلبارالتباين في توزيج تل   نأنجا( لذل  ف

 ةـمكمن واحد وهو المسط  الصحراوي ) الدبدبة( ، يتض  من خال  خريط ضمن اآلبارالبحر نتيجة لتركز تل  

وذل  حسا سم  التكوين ووفرة المخزون المائي لذل   خرآل كانتتباين من م اآلبارأعماق  إن( 50وجدو  ) (11)

أتجاه ترسبات الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة الدراسة أي ب إلىكلما اتجهنا  اآلبارالمكمن الجوفي حيث تقل أعماق 

السهل الفيضي لنهر الفرات حيث وفرة المياه الجوفية والقرب من مناط  التصريا للمسط  الصحراوي ، حيث 

( م عن سط  األر  على التوالي  30,36,36,36( بمعد  )  12,11,10,1بلغ ادنى معد  عم  لألبار في بئر )

عن قرب المياه من مستوى  ي )الدبدبة( فضالً الجوف خزان،ذل  بسبا وقوعها بالقرب من مناط  التصريا لل

)  اآلبار( حيث بلغ معد  ذل  لنفس  Elevationالسط ، وينعكس ذل  على الموقج بالنسبة لسط  البحر )

 Statistic( م عن سط  البحر على التوالي ، في حين بلغ مستوى الماء المستقر عن سط  األر  ) 23,27,25,26

water level  اآلبار( لتل (( م على التوالي أما منسوب الماء عن مستوى سط  البحر )6,15,8,9Head ))*(  فقد

 ( م  على التوالي .17,12,17,17بلغ  )

( 16,15,7,4) اآلباركلما أتجهنا نحو جنوب وغرب منطقة الدراسة وخاصة في  اآلبارفي حين يزداد عم        

ا رتفاع السط  كلمأ إلىعلى التوالي ويرجج ذل   ( م عن سط  األر 65,80,85,65حيث وصل معد  عمقها )

 عن بعدها فضال اآلباراتجهنا نحو الجهة الغربية لمحاف ة كربالء نحو الهضبة الغربية مما ساهم في زيادة عم  

ين ح( م عن سط  البحر على التوالي ، في  65,71,68,57) اآلبارعن مستوى سط  البحر حيث بلغ معد  نفس 

ماء ما منسوب الأ( م عن سط  األر  على التوالي ، 38,40,38,30حوالي ) Swl)المستقر ) بلغ مستوى الماء

  .راآلبا( م منسوب الماء عن مستوى سط  البحر لنفس 27,31,30,27( فقد بلغ )Headعن مستوى سط  البحر )

ــــارأمــــا     ــــين ) ( (18,17,14,13,9,8,6,5,3,2اآلب ــــا مــــا ب ــــد تراوحــــت اعماقه ــــث ب40-60فق لغــــت ( م حي

ـــــغ معـــــد  60,55,50,40,42,55,60,55,46,42حـــــوالي ) ـــــد بل ـــــوالي، وق ـــــى الت ( م عـــــن ســـــط  األر  عل

( م عــــــن  53,56,45,35,40,60,55,50,45,35حــــــوالي ) (Elevation)البحــــــر الموقــــــج بالنســــــبة لســــــط  

كـــا تي  Swl)فـــي حـــين بلـــغ معـــد  منســـوب المـــاء المســـتقر عـــن ســـط  األر  ) التـــوالي،ســـط  البحـــر علـــى 

                                                           

 .2021ير منشورة ،الجوفية في محاف ة كربالء، قسم الجيولوجيا، بيانات غوزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمياه  (1)

 مستوى الماء المستقر عن سط  األر . –منسوب الماء عن مستوى سط  البحر = الموقج بالنسبة لسط  البحر  )*(
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ــــى( 32,35,27,18,20,35,30,25.5,20,15) ــــنفس  م عل ــــوالي ل ــــارالت ــــد  منســــوب  ،اآلب ــــغ مع ــــي حــــين بل ف

 التوالي.( م على 21,21,18,17,20,25,25,24.5,25.20( معد  )Headالماء عن سط  البحر )

 أعمـــــاق اآلبار ضمن منطقة الدراســـة  :(50جدول )

 المصدر:

 (1/10/ 2021 في تاريو ) ةالميدانيالدراسة  .1

 ((2021منشورة غير  بياناتوزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمياه الجوفية في محاف ة كربالء، قسم الجيولوجيا،  .2

 

 

 

رقم 

 البئر

 

 درجة العرض

Latitude)) 

 

 خط الطول

Longitude)) 

 

الموقع بالنسبة لسطح 

 البحر)م(

Elevation)) 

 

 

عمق 

 البــئر)م(

Depth)) 

 

مستوى الماء 

المستقر عن سطح 

 األرض )م(

Swl)) 

 

 

منسوب الماء عن 

مستوى سطح 

  البحر)م(

(Head) 

1 32.540778 N 44.070806 E 26 36 9 17 

2 32.529167 N 44.029306 E 35 42 15 20 

3 32.522243 N 44.045424 E 45 46 20 25  

4 32.490500 N 44.006833 E 57 65 30 27 

5 32.502861 N 44.092333 E 50 55 25.5 24.5 

6 32.493618 N 44.065670 E 55 60 30 25 

7 32.408056 N 44.060722 E 68 85 38 30 

8 32.426444 N 44.092333 E 60 55 35 25 

9 32.442768 N 44.118099 E 40 42 20 20 

10 32.460800 N 44.139083 E 25 36 8 17 

11 32.432968 N 44.145583 E 27 36 15 12 

12 32.434112 N 44.177875 E 23 30 6 17 

13 32.410701 N 44.148811 E 35 40 18 17 

14 32.404872 N 44.166168 E 45 50 27 18 

15 32.319972 N 44.085944 E 71 80 40 31 

16 32.317806 N 44.123417 E 65 65 38 27 

17 32.324556N   44.166361 E 56 55 35 21 

18 32.333611 N 44.173250 E 53 60 32 21 
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 في صحراء قضاء مركز كربالءبار لآلالتوزيع الجغرافي  :(10خريطة )

 
 المصدر:

 (2018)رية، امحاف ة كربالء األد ، خريطةيانالعمرالبلديات وا شغا  العامة، مديرية التخطيط  العراق، وزارهجمهورية  .1

 ((2020( لسنة Landsat 7المرئية الفضائية للقمر الصناعي ) .2

 (ARC- GIS 10.8) جات برنامجمخر .3
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 في صحراء قضاء مركز كربالء واتجاه حركة المياه الجوفية اآلبارعماق أ :(11خريطة )

 
  لمصدر:ا

. (2012 لسنة )   (50.000/1 وزارة الموارد المائية ،المديرية العامة للمساحة،خريطة كربالء الطبوغرافية، مقياس رسم )  .1  

 (49جدو  ) بيانات .2
  ARC.GIS- 10.8)امج )مخرجات برن .3
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ستوى المياه المحفورة فيها وذل  نتيجة لقرب م اآلبارمنطقة الدراسة تمتاز بكثافة عدد  إنيتض  مما سب       

اهه وقربها الغير محصور )الدبدبة (  الذي يمتاز بضحالة مي خزانالالجوفية من سط  األر  نتيجة لوجودها ضمن 

ة يدانيالماتض  من  خال  الدراسة  كما هو النشاط الزراعي ، اآلبارل  الغر  من حفر ت إنمن سط  األر  ، 

ا المياه و  اآللية التي تعتمد على المضخات في سح اآلبارضمن منطقة الدراسة هي من  اآلبارمع م  إنالمتكررة 

لذي يكون ام اا رتوازية ذات التدف  الحر مثل التي تنتشر ضمن مكمن الدم اآلبارتتواجد ضمن منطقة الدراسة 

تزداد كلما  اآلباراق أعم إنفيه تدفقاً طبيعياً ارتوازياً نتيجة لحركة المياه في ذل  المكمن ، وقد توض   اآلبارتدف  

حين يقل  اتجهنا نحو غرب وجنوب غرب منطقة الدراسة حيث يرتفج السط  بأتجاه الهضبة الغربية للمحاف ة ، في

ياه الجوفية   وشرق منطقة الدراسة حيث ترسبات السهل الفيضي وكذل  قرب المكلما توجهنا نحو شما اآلبارأعماق   

  سط  ا ر من 

    (The Origin of Groundwater):رابعا: أصل المياه الجوفية 

التغير في التركيا  إنمد على طبيعة التكوينات الجيولوجية الحاوية عليها، حيث التركيا الكيميائي للمياه يعت إن    

تغير التركيا الكيميائي، الملوحة  إلىما هو نتيجة لعمليات فيزيائية وكيميائية معقدة تيدي إنميائي للمياه الكي

(Salinity) الرقم الهيدروجيني ،)Hp((1)أخرى ، وخواص. 

( ومياه Marine originمجموعتين، مياه ذات أصل بحري ) إلىتصنا المياه الجوفية حسا أصو  تكوينها     

ولغر  معرفة اصل المياه الجوفية ضمن منطقة ، 51)جدو  )يالحظ ( ، Meteoric Originوي )ذات أصل ج

،حيث يعتبر ايون الكلوريد اقل ا يونات تأثرا بالمتغيرات الفيزيائية باإلضافة  [r(Na/Cl)]الدراسة تم استخدام الدالة 

افضل األدلة المستخدمة في تحديد  [r(Na/Cl)]استخدامه في حساب النسا الهيدروكيميائية ،وتعتبر الدالة  إلى

( في المياه ذات 1( في المياه ذات األصل البحري وأكبر من )1ها تكون اقل من )إناصل المياه الجوفية ،حيث 

معرفة اصل ونوعية المياه الجوفية  Sulin -1946) (، وقد تم استخدام تصنيا سولن)(51األصل الجوي ،جدو 

ه اكثر التصنيفات استعما  لمعرفة اصل ونوعية المياه الجوفية حيث تستخدم النسا نضمن منطقة الدراسة وذل  أل

على كل  ]r(Na / Cl) ]ومن ثم تطب  الدالة  )*(( epmالمئوية لأليونات الموجبة والسالبة بالمكافئ المليغرامي )

 .   (2)من ايونات الصوديوم والكلوريد للفترتين الرطبة والجافة 

                                                           

(1) Ivanov, V. V, Baranov, L.N.&Plotinkara, G. N. The Main genetic types of the earth crust mineral 

Session, I.C.  rdwater and their distribution in the USSR.In Makovsky and Kacuri. (eds) Rep, of the 23

C. Genesis Minera 10 Thermal water,1968, Prauge.p33.                                                                          

 للعنصر ppmقيمة                  )*(

        epm ( ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ppm)( قيمة العنصر ب )ملغم / لتر  ،epm)لعنصر )الملي مكافئ / لتر(( قيمة ا 

 الوزن المكافئ للعنصر                   

                  

 .34حاتم خضير صال  الجبوري، مصدر ساب ، ص  (2)
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 صنيف الروسي ألصل المياه الجوفية الت 51):جدول )

 

 

 الدالة 

 المياه الجوفية ذات األصل الجوي المياه البحرية

ية ذات فالمياه الجو مياه البحر االعتيادية

 األصل البحري

المياه الجوفية 

 المرافقة للنفط

المياه الجوفية 

 القريبة من السطح

المياه الجوفية 

 العميقة

r (Na / Cl) 0.862 

 

0.855 0.606 5.092 1.056 

 المصدر:

Ivanov, V. V, Baranov, L.N.&Plotinkara, G. N, 1968.The Main genetic types of the earth crust mineral 

Session, I.C.  rdwater and their distribution in the USSR.In Makovsky and Kacuri. (eds) Rep, of the 23

C. Genesis Minera 10 Thermal water, Prauge.p33.                                                                                     

 

اغلا العينات المدروسة ضمن منطقة الدراسة ذات اصل قاري حيث بلغ  إن(  52يتض  من خال  جدو  )    

( ، اما 1( حيث تعدت قيمة الدالة العدد )18,17,14,11,10,9,6,5,4,3,2,1) اآلبار( عينة وذل  في (11عددها 

سبا ذل  هو كثرة  إن( ، 16,15,13,12,11,8,7) اآلبار( وذل  في 1بقية العينات فقد بلغت قيمة الدالة اقل من )

الحركات التكتونية الميثرة والتي نتج عنها تكون الصدوع والتعرية  إلىتعر  المنطقة اثناء األزمنة الجيولوجية 

التكوينات الجيولوجية  مختلطة بذل  مج مياه البحر  إلىتغلغل المياه القارية  إلىألزمنة مما أدى ذل  على مر ا

ى  وكذل  تأثر خصائصها الفيزيائية آلخرالضحلة  ضمن اللوحة الجيولوجية لمحاف ة كربالء والمحاف ات العراقية ا

عن تغاير نوعية الصخور في التكاوين الجيولوجية  فضالً  ،(1) والكيميائية بخصائص الصخور والتكوينات الحاوية لها

المختلفة من الصخور ييدي بطبيعة الحا   األنواعالمياه خال   جريان إنوأختالف التركيا الجيوكميائي لها حيث 

 إن إلىد عن الصوديوم ييدي ذل  يأخرى  فعند زيادة تركيز ايون الكلور إلىتغير تركيبها الكيميائي من منطقة  إلى

الجبس من صخور  إذابةصفة المياه البحرية بينما زيادة تركيز أيون الكبريتات بفعل عملية  كسا هذه المياهت

من مناط   ءً االمياه الجوفية تكتسا تراكيا متعددة ابتد إنالمتحجرات والطفل والطين بكسا المياه صفة العميقة ،

ت متعددة تسبا تغيرا في تركيبها الكيميائي مثل عمليا إلىمناط  التصريا يسبا تعرضها  إلى التغذية وصو ً 

التبخر وزيادة تراكيز العناصر ونقلها من خال  المياه المترشحة وعمليات ا متزاج والتخفيا  فعندما تكون المياه 

 ، (2) المياه تأخذ صفة المياه القارية إنالمترشحة التي يكون تركيز أيون الصوديوم أعلى من تركيز أيون الكلوريد ف

أصل المياه الجوفية ضمن العينات المدروسة قد تباين بين األصل القاري والبحري وعلى  إنيتض  مما سب      

ه احتوى على العدد األكبر من الصنا القاري إنالجوفي للمسط  الصحراوي )الدبدبة( ا   خزانالالرغم من ضحالة 

                                                           

لعلوم، جامعة بغداد اظم الفتالوي، دراسة هيدروجيولوجية لمنطقة شتاثة أسفل الوادي األبيض، رسالة ماجستير، كلية ااحمد ن (1)

 .57، ص2000،

 .24حاتم خضير صال  الجبوري، مصدر ساب ، ص  (2)
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وال  الجيولوجية للتكوينات ضمن محاف ة كربالء متأثرا بذل  للمياه نتيجة تسرب تل  المياه القارية عبر الشقوق والف

 فضآل عن ارتفاع تراكيز الكلوريد في المياه. اتخزانالبخصائص الصخور الحاملة لتل  

 أصل المياه الجوفية ضمن منطقة الدراسة 52):جدول )

 المصدر:

 اعتماداً على نتائج التحليالت الكيمائية المختبرية.

 

 

رقم 

 البئر 

 Na+ خط الطول  درجة العرض 

(Meq/l) 

-CL 

(Meq/l) 

 

rNa/rCL)) 

 

 

المياه  أصل

 الجوفية 

1 32.540778 N 44.070806 E 23.03 16.98 1.36  قاري 

2 32.529167 N 44.029306 E 25.02 19.41 1.28  قاري 

3 32.522243 N 44.045424 E 15.28 13.17 1.16  قاري 

4 32.490500 N 44.006833 E 22.67 15.77 1.43  قاري 

5 32.502861 N 44.092333 E 23.78 17.24 1.37  قاري 

6 32.493618 N 44.065670 E 16.89 14.91 1.13  قاري 

7 32.408056 N 44.060722 E 5.93 6.78 0.87 بحري 

8 32.426444 N 44.092333 E 5.5 6.50 0.84 بحري 

9 32.442768 N 44.118099 E 21.30 16.33 1.30  قاري 

10 32.460800 N 44.139083 E 23.04 17.12 1.34  قاري 

11 32.432968 N 44.145583 E 14. 56 15.71 0.92 بحري 

12 32.434112 N 44.177875 E 1.36 14.70 0.09 بحري 

13 32.410701 N 44.148811 E 6.5 13.51 0.48  بحري 

14 32.404872 N 44.166168 E 19.08 15.21 1.25  قاري 

15 32.319972 N 44.085944 E 5.91 6.75 0.87 بحري 

16 32.317806 N 44.123417 E 5.78 6.73 0.85 بحري 

17 32.324556N   44.166361 E 15.36 12.50 1.22 قاري 

18 32.333611 N 44.173250 E 18.32 6.88 2.66 قاري 
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    (Saturated Thickness):خامسا: السمك المشبع 

للمياه الجوفية، حيث تمتلئ المسامات بين  خزانالالمسافة العمودية بين منسوب المياه الجوفية وقاعدة يقصد به    

حد  إلىجسيمات التربة الصلبة بالكامل بالمياه، أو هو سم  طبقة المياه الجوفية المقاسة من منسوب المياه الجوفية 

 . (1) ألساس الصخري للمنطقة الحاوية لتل  المياهها اعلى اإنغير منفذ لها، عادةٌ ما تأخذ هذه الحدود على 

ها تحدد ايضاٌ نالجوفية المائية أل اتخزاناليمكن من خال  طبيعية الصخور وجيولوجية المنطقة تحديد سم     

الغير  خزانالالمفتوح أي  خزانالسم   إن إذوالمسامية للتكوينات الصخرية،  Transmissivity)) يةنفاذمعامل ال

خفا  في مستوى المياه فيه نعتماد على مقدار ا رتفاع أو األيتغير باأل Unconfined Aquifer))محصور 

على  اً فيتميز بسم  محدد اعتماد Confined Aquifer)المحصور)  خزانالما أالناتج عن التغذية او التصريا، 

 .(2)الطبقات الصماء التي تمثل الحدود العليا والسفلى للمكمن الجوفي

ً السم  المشبج لطبقة المياه الجوفية يرتبط ارتباط نللسم  المشبج أهمية كبيرة في الزراعة وذل  ن راً أل إن      ا

تحديد السم  المشبج في بداية زراعة ونمو المحاصيل  نأفي حجم المياه الجوفية المتاحة لألستخدام، لذل  ف اً مباشر

ما حتى اختيار نوع المحاصيل، ويمكن مراقبة السم  المشبج الزراعية امرأ بالغ األهمية لتحديد مواعيد الري ورب

ويتم ذل  من خال  متابعة تل   خزانالومعرفة مناسيا المياه الجوفية ضمن ذل   اآلبارمن خال  قياس عم  

 . (3) وفترة الجفاف األمطارالمناسيا اثناء سقوط 

من خال   مكوناتهلمكمن الدبدبة قد تباينت  البئر المخترق للطبقات الصخرية إن( 31يتض  من خال  الشكل )   

المسط  الصحراوي ضمن منطقة  إنالطبقات الصخرية من )حصى، رمل وطين، حجر رملي( مما يد  ذل  على 

، البليستوسين( ترسبات العصر الثالثي )البليوستوسين إلىويرجج في تكوينه  يةنفاذالدراسة هو تكوين رملي عالي ال

 والعصر الرباعي.

( 15.2-40ضمن منطقة الدراسة قد تراوحت اعماق السم  المشبج ما بين ) اآلبار إن( 53ومن خال  الجدو  )    

كلما اتجهنا نحو شما  وشرق منطقة الدراسة حيث قرب في اآلبار الموجودة في المنطقة م وقد يزداد هذا السم  

كلما في اآلبار مستوى السم  المشبج  خفا  مستوى السط ، في حين يقلإنمنسوب المياه الجوفية من السط  و

اتجهنا نحو جنوب وجنوب غرب منطقة الدراسة حيث يبدأ ارتفاع األر  بالشكل التدريجي نحو غرب منطقة 

                                                           

(1)  Bell, A.E, Morrison S, Analytical Study of the Ogallla Aquifer in Lubbock County, Texas, 

Projection of Saturated thickness, Vol -Ume of water in Storage, Pumpage rates, Pumping lifts and 

well yields.teach.rep., Austin., Texas: Texas department of water resource ,1971, p71.                            

 .89سيف مجيد حسي  ال فاجت، مادر سابق، ص (2)

(3)  Alley.W. Tracking U.S. Groundwater -Resources for the Future, Environment,2006, (49), pp11-

12.                                                                                                                                                              
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 اآلبارخفا  عم  السم  المشبج لتل  إنالدراسة بأتجاه الهضبة الغربية ضمن محاف ة كربالء مما ينتج عنه 

 (. 12خريطة )ين ر ضمنها ، اآلبارة عن السط  لذل  يزداد عم  وينخفض مستوى منسوب المياه الجوفي

 ( ضمن تكوين الدبدبة14وجي لبئر )ـــــطع جيولــــمق :(31شكل )

 
 اعتماداً على : المصدر:

ـــــــة وهيدروكمياحـــــــاتم خضـــــــير صـــــــال  .1 ـــــــة لوحـــــــة كـــــــربالء )ئ، دراســـــــة هيدرولوجي ـــــــة لمنطق ـــــــاس N1-38-14ي (، مقي

 .(2002) والتعدينزارة الصناعة والمعادن، الشركة العامة للمس  الجيولوجي جمهورية العراق، و  (1:250000)
 غير منشورة. بياناتوزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمياه الجوفية في محاف ة كربالء، قسم الجيولوجيا،  .2

((ARC. GIS – 10.8 –مخرجات  .3
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 ضمن منطقة الدراسة  بارأعماق السمك المشبع لأل :(53جدول )

 المصدر:

 (2021/1/10- 2021/7/4من )ة الميدانيالدراسة  .1

 (2021)حاف ة كربالء، قسم الجيولوجيا، بينات غير منشورة وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمياه الجوفية في م .2

 

رقم 

 البئر 

 

 درجة العرض

Latitude)) 

 

 خط الطول

Longitude)) 

 

 نوع البئر

 

الموقع بالنسبة لسطح 

 البحر)م(

Elevation)) 

 

 

 عمق البــئر

 )م(

Depth)) 

 

مستوى الماء المستقر 

 عن سطح األرض )م(

Swl)) 

 

 

منسوب الماء عن 

مستوى سطح 

  البحر)م(

(Head) 

 

 )م( السمك المشبع

(Saturated 

Thickness)  

 

 

 أصل 

التكوين 

 المخترق

1 32.540778 N 44.070806 E الدبدبة 20.2 17 9 36 26 غير ارتوازي 

2 32.529167 N 44.029306 E الدبدبة 19 20 15 42 35 غير ارتوازي 

3 32.522243 N 44.045424 E الدبدبة 18.1 31 39 65 70 غير ارتوازي 

4 32.490500 N 44.006833 E الدبدبة 15.2 27 30 65 57 غير ارتوازي 

5 32.502861 N 44.092333 E الدبدبة 20.7 24.5 25.5 55 50 غير ارتوازي 

6 32.493618 N 44.065670 E الدبدبة 19 22 38 65 60 غير ارتوازي 

7 32.408056 N 44.060722 E الدبدبة 28 30 38 85 68 غير ارتوازي 

8 32.426444 N 44.092333 E الدبدبة 21 25 35 55 60 غير ارتوازي 

9 32.442768 N 44.118099 E الدبدبة 26.5 20 20 42 40 غير ارتوازي 

10 32.460800 N 44.139083 E الدبدبة 35 17 8 36 25 غير ارتوازي 

11 32.432968 N 44.145583 E الدبدبة 19.5 12 15 36 27 غير ارتوازي 

12 32.434112 N 44.177875 E الدبدبة 19 17 6 30 23 غير ارتوازي 

13 32.410701 N 44.148811 E الدبدبة 25 17 18 40 35 ر ارتوازيغي 

14 32.404872 N 44.166168 E الدبدبة 35 17 33 50 50 غير ارتوازي 

15 32.319972 N 44.085944 E الدبدبة 40 31 40 80 71 غير ارتوازي 

16 32.317806 E 44.123417 E الدبدبة 37 27 38 65 65 غير ارتوازي 

17 32.324556 E 44.166361 E الدبدبة 32 21 35 55 56 توازيغير ار 

18 32.333611 E 44.173250 E الدبدبة 30 21 32 60 53 غير ارتوازي 
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 في صحراء قضاء مركز كربالءالسمك المسبع )م( لألبار  :(12خريطة )

 
 المصدر:

 (52جدو  ) بياناتاعتماداً  .1

 (ARC- GIS 10.8مخرجات ) .2
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 (:(Groundwater Movementالجوفية سادسا: حركة المياه 

ً يتتحرك المياه الجوفية افق     ( في الوسط المسامي للطبقة المشبعة في المكمن Movement Laterallyياً )جانباو  ا

  تتجاوز السرعة في الغالا  إذخفا  سرعة التيار المائي نأية للمياه الجوفية تمتاز بجانبالحركة ال إنالحر، غير 

ة حركة المياه في الطبقة الغير سرع إنالسطحي علماً  جريانال( سم / ساعة وهي منخفضة مقارنة بسرعة مياه 50)

 . (1) مشبعة تكون اقل بكثير من سرعة المياه في الطبقة المشبعة

ً سرعة حركة المياه الجوفية تتباين  إن    تزداد السرعة خال  السنوات والمواسم الرطبة كما تزداد  إذياَ كانوم زمانيا

تزداد فيها خشونة حبيبات الترب والصخور الخازنة سرعة المياه الجوفية في الطبقات الكلسية وفي الطبقات التي 

تشكل  إذية للمياه الجوفية في الفراغات والمسامات المتصلة في الطبقات الخازنة للمياه جانبللمياه ، تتمثل الحركة ال

المياه  جريانمتوازنة ومنت مة يسمى  جريانال،عندما تكون خطوط  جريانهذه المسامات ممرات مائية أو خطوط لل

المياه  جريانية يسمى دورانمتعرجة و جريانالت خطوط كانا إذ( ،أما Laminar Flowالصفائحي ) جريانال

 جريانالالمضطرب بالسرعة العالية مقارنة ب جريانالويمتاز  Turbulent Flow)المضطرب ) جريانالالجوفية ب

َ  األحيانالمياه الجوفية في أغلا  جريان إنالصفائحي و  . (2) يكون صفائحيا

مستويات الضغط العالي بأتجاه المستويات األقل ضغطاَ أي بأتجاه الضغط  من تتحرك المياه الجوفية بصورة عامة    

المياه الجوفية  نحركة المياه الجوفية تكون بطيئة مقارنة بحركة المياه السطحية وذل  إل إنالهيدروليكي المنخفض، 

 .(3) الصخور والميل الهيدروليكي يةنفاذوتعتمد في األساس على  تتحرك من خال  الفجوات الموجودة في الصخور

الحد بين هذين الجزئين هو نهر الفرات ،في  إنجزئين مختلفين و إلىتقسم محاف ة كربالء من الناحية الجيولوجية   

من الناحية  ين مختلفينخزانالغرب من نهر الفرات حيث تتواجد المياه الجوفية ضمن  إلىالجزء الغربي والذي يقج 

العلوي يكون ضمن الترسبات الفتاتية ضمن منطقة المسط  الصحراوي متمثالَ بضورة رئيسية  خزانالالجيولوجية ،

يتضمن الصخور الكربونية الجيرية متمثالَ  الثانيالجوفي  خزانال)والذي يتضمن منطقة الدراسة( ،و إنجانةبتكوين 

 يحاذيجوفي الرئيسي العلوي لمناط  غرب محاف ة كربالء  )وبذل  ال خزانالبصورة رئيسية بتكوين الدمام وهو 

)العمي  ( في  الثانيالجوفي  خزانالالجوفي أم الرضومة  خزانالالجهة الغربية من منطقة الدراسة ( ،بينما يمثل 

 .(4)غرب المحاف ة 

 

                                                           

 .190صفاء عبد األمير رشم ا سدي، مصدر ساب ، ص  (1)

 191صفاء عبد األمير رشم ا سدي، نفس المصدر، ص (2)

 .13 – 12حاتم خضير صال  الجبوري، مصدر ساب ، ص  (3)

 .67جليل محمد جاسم هنون، مصدر ساب ، ص  (4)
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 :إلىوعليه يمكن تقسيم حركة المياه الجوفية 

 :Vertical movement Down)األسفل )  إلىالحركة العمودية  .1

ات في المناط  الغربية لمحاف ة كربالء والتي يتم ناوالفيض الوديان ناوتمثلها حركة تغلغل الماء في الشقوق وقيع

 كذل  ضمن منطقة الدراسة(. )، (1)الجوفية ضمن المحاف ة  اتخزانالمن خاللها تغذية 

 Vertical Upward Movement) :األعلى )  إلىالحركة العمودية  .2

َ  إلىوتمثل عملية نضوح المياه الجوفية من الطبقات ا عم        بتأثير الضغط البيزومتري الطبقات األقل عمقا

(Piezometric Pressure) الدمام وأم الرضومة حيث تتسرب المياه الجوفية من طبقة  خزان،كما هو الحا  في

تكون العالقة  نا، وفي بعض األحي(2)الدمام  خزانلى لتغذية األع إلىأم الرضومة التي تقج تحت طبقة الدمام الجوفية 

الهيدرولوكية بين حو  الدمام وام الرضومة متناوبة ،حيث ي هر تسرب هيدرولوكي مستمر للمياه الجوفية بالقرب 

فرق الضغط الهيدروستاتيكي الناشئ  إلىين خزانالمن بحيرة الرزازة وحو  بحر النجا ويعزى هذا التسرب بين 

األعلى  إلىالدمام الجوفي حيث تتسرب المياه  خزانام الرضومة اعلى من ضغط  خزانينهما ،حيث يكون ضغط ب

 .(3) نتيجة التصريا الطبيعي وا صطناعي لكل منهما

   (:Lateral Flow)الحركة االفقية  .3

ية المياه الجوفية من منطقة ي في نوعية وكمكانأكثر أهمية من الحركة العمودية لتأثيرها في التباين الم وتعتبر   

 نأف المسط  الصحراوي )الدبدبة(كما هو في .(4) ى وتتمثل بالحركة من مناط  التغذية نحو مناط  التصرياآلخر

تدف  المياه الجوفية بشكل عام من الجنوب الغربي نحو الشما  الشرقي بأتجاه نهر الفرات وهو ضمن اتجاه  أتجاه

س، متباين ناتكوين الدبدبة متج إن(، 11ية للصحراء الغربية في العراق، خريطة )تدف  المياه الجوفية اإلقليم

( كما هو الحا  في طبقات المياه الجوفية Laminar Flowتدف  المياه من خالله يكون بشكل رقائقي ) نأالخواص و

خال  الكسور  ( منTurbulent Flowالدمام الذي يكون تدف  المياه من خالله بشكل مضطرب ) خزانعلى عكس 

 .(5)والفجوات 

                                                           

 .68جليل محمد جاسم هنون، مصدر ساب ، ص  (1)

(2) Al- Fatlawi, A.N., Hydrogeological Study for Umm Er Radhuma aquifer -west of Iraq, Ph.D. 

Thesis, cpllege of science, Baghdad university. Iraq, 2011.p 210.                                                                        

(3) Al – Jawad, S. B., and Khilail, S: Report on definition study of groundwater exploitation region for 

agriculture Purpose in Iraq. The Ministry of irrigation, Iraq. (unpub),2001, p23.                                      

(4) Todd, D.K, Groundwater Hydrology, Second edition, Jhon Wiley and Sons, Inc, New 

York,1980,p535.                                                                                                                                        

(5)  Al – Ghanimy, M, A: The Hydrology of Dammam Aquifer in the west and South of Karbala City. 

M.Sc. Thesis, (unpublished), University of Baghdad,2013, p193                                                             
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طقة الدراسة كربالء ومن ضمنها من لمحاف ة وجيةحركة المياه الجوفية ضمن الطبقات الجيول إنيتض  مما سب      

ن تتخذ مسارات مختلفة بحسا طبيعة الفوال  والصخور الحاملة لها، حيث ت هر الحركة رأسية لألعلى ضم

تية للمسط  ية ضمن الترسبات الفتاجانبمة(، في حين تكون الحركة افقية ين الجوفيين )الدمام وام الرضوخزانال

نحو  الصحراوي)الدبدبة( أي ضمن منطقة الدراسة وتكون حركة المياه الجوفية بشكل عام من الجنوب الغربي

 .    (11، يالحظ خريطة ) الشما  الشرقي نحو حو  نهر الفرات

  :( (Static Water Levelةسابعا: المناسيب المستقرة للمياه الجوفي

( أو بالتدف  الحر، Pumpingيقصد به منسوب المياه في البئر عندما   يكون هناك سحا من البئر بالضو )    

أو ، (1) منسوب المياه في البئر إلىويعبر عنه عادةٌ بالمسافة من سط  األر  أو من نقطة قياس قريبة من سط  

حيث يتعاد  عنده الضغط الجوي مج الضغط الهيدروستاتيكي  اآلباراه الجوفية في هو المستوى التي تستقر عنده المي

 .(2) محصورةالغير  اتخزانالعند سط  المياه الجوفية في 

لمستقر ضمن مستوى الماء ا إنة لألبار ضمن منطقة الدراسة الميدانيوالدراسة   54)يتض  من خال  الجدو  )    

 اآلباري فضمن منطقة الدراسة فقد  سجل اعلى معد  لمنسوب الماء المستقر  اراآلبقد تباين حسا موقج  اآلبار

 اآلبار إن إلى( م على التوالي ويرجج ذل  40‘38‘38‘35‘32‘30‘30( بمعد  )15‘16‘7‘17‘8‘18‘4‘6)

 ً  اآلبارصة با الخامما يجعل المناسي  ضمن الجهة الغربية والجنوبية من منطقة الدراسة تتميز بارتفاع السط  تدريجا

كون تها إنضمن تل  الجهات بأعماق بعيدة عن سط  األر ، فضآل على  اآلباربعيدة عن السط  لذل  يتم حفر 

 وفي.الج خزانبعيدة عن حو  نهر الفرات حيث تكون المياه الجوفية قريبة من السط  حيث مناط  التصريا لل

  د ـــــــــــ( بمع12‘10‘11‘2‘13‘9‘1‘3‘5) اآلبارفي حين سجل أدنى معد  لمنسوب الماء المستقر وذل  في    

ها إنم على التوالي، وذل  لقرب المياه الجوفية من السط  فضالُ على  6‘8‘15‘15‘15‘18‘16‘9‘20‘25)) 

 نخزاتكون قريبة من حو  نهر الفرات حيث الترسبات الفيضية لنهر الفرات وكذل  ضمن منطقة التصريا لل

 الجوفي )الدبدبة(.  

قد تباين بين العينات المدروسة ضمن منطقة الدراسة ويرجج  (SWL)منسوب الماء المستقر إنيتض  مما سب      

عوامل تم ذكرها تتمثل بموقج البئر ضمن منطقة الدراسة وقرب المياه الجوفية من السط  وكذل   إلىهذا التباين 

بأعماق بعيدة عن  اآلبارحيث غالباٌ ما يتم حفر أرتفاع سط  األر  يعتبر عامل ميثر في تحديد تل  المناسيا 

                                                           

، ص 2005لطبعة الثانية،محمد أحمد السيد خليل، المياه الجوفية وا بار، دار الكتا العلمية للنشر والتوزيج، عابدين، القاهرة، ا  (1)

139. 

نينوى، مجلة التربية  هية يونس المحسن، التحليل المكاني للمياه الجوفية واستثماراتها الزراعية في قضاء الحمدانية، محاف ةأسبا (2)

 .340، ص 1988( ،6والعلم، العدد )
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المستقرة ضمن تل   اآلبارسط  األر  وذل  نتيجة لبعد منسوب المياه الجوفية عن السط  مما جعل مناسيا 

 التي يكون فيها منسوب الماء الجوفي قريباَ من السط .   اآلباريكون عميقاً على عكس  اآلبار

 في منطقة الدراسة اآلباروالمتحركة ضمن المناسيب المستقرة  :(54جدول )

 المصدر:

 2021/1/10)  )في تاريو ة الميدانيالدراسة  .1

 ( DVL-200 Deep Well Electronic water level meterأستخدام جهاز ) .2

    

 

رقم 

 البئر

 

 درجة العرض

Latitude)) 

 

 خط الطول

Longitude)) 

 

مستوى الماء 

المستقر عن سطح 

 األرض )م(

Swl)) 

 

 

 مستوى الماء المتحرك 

 عن سطح األرض )م(

(Dwl) 

 

 )م(معامل اإلنخفاض

Draw down)) 

 

1 32.540778 N 44.070806 E 9 12 3 
 

2 32.529167 N 44.029306 E 15 19 4 

3 32.522243 N 44.045424 E 20 25 5 

4 32.490500 N 44.006833 E 30 37 7 

5 32.502861 N 44.092333 E 25 29 4 

6 32.493618 N 44.065670 E 30 39 9 

7 32.408056 N 44.060722 E 38 47 9 

8 32.426444 N 44.092333 E 35 44 9 

9 32.442768 N 44.118099 E 16 20 4 

10 32.460800 N 44.139083 E 8 11 3 

11 32.432968 N 44.145583 E 15 19 4 

12 32.434112 N 44.177875 E 6 10 4 

13 32.410701 N 44.148811 E 18 24 6 

14 32.404872 N 44.166168 E 27 32 5 

15 32.319972 N 44.085944 E 40 47 7 

16 32.317806 E 44.123417 E 38 47 9 

17 32.324556 E 44.166361 E 35 43 8 

18 32.333611 E 44.173250 E 32 39 7 
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 :(Dynamic Water Level)ثامنا: المناسيب المتحركة للمياه الجوفية    

يقصد بمنسوب الماء المتحرك عندما يكون الماء في البئر جارياَ أي جاري السحا منه، أما في حالة البئر المتدف     

 . (1) )األرتوازي( يكون منسوب الماء المتحرك هو المستوى الذي تتدف  عنده المياه

 اآلبارقد تباينت أيضا بحسا موقج تل   آلبارامناسا المياه المتحركة لنفس  إن54) يتض  من خال  الجدو  )    

  ارـــــــــــاآلبفي  Draw Down( )*( (2)خفا  )نواعماقها وكمية المياه المسحوبة منها، حيث سجلت اعلى قيم اإل

سبا  م ويرجج ) (7-9م أي ما بين  47‘47‘47‘44‘43‘39‘37‘32)( بمعد  )16‘15‘7‘8‘17‘6‘18‘4 14)

زدياد الدبدبة فضال عن ارتفاع سط  األر  وا خزانعن مناط  التصريا ل اآلبارتل   بعد إلىخفا  نذل  اإل

 والسحا المستمر للمياه منها. اآلبارعم  

ن( فقـــد ســـــــجلـــت معـــد  5‘3‘13‘11‘2‘1‘10‘12) اآلبـــارأمـــا     متوســـــــط بلغ  إلىخفـــا  من قليـــل إ

بها من عن ســط  األر  وذل  لقر ( م3-6( م على التوالي أي بمعد  تراوح )29‘25‘24‘19‘19‘12‘11‘10)

سط  فضال على  عم  يكون فيها بار قليلة الآها إننطاق الترسبات الفيضية لنهر الفرات وقرب المياه الجوفية من ال

 خط المنسوب الجوفي قريبا من قاعدة البئر.

خفا  إنت معد  دراسة ذاالواقعة ضمن الجهة الغربية والجنوبية الغربية لمنطقة ال اآلبار إنيتض  مما سب         

 اآلبارلتل   المتركزة ضمن الجهة الشرقية والشمالية منطقة الدراسة وذل  نتيجة السحا المستمر اآلباراكبر من 

 جــلمشبا  ـوكونها ذات أعماق بعيدة فضال عن بعد منسوب المياه الجوفية عن السط  وهذا ي هر واضحا في السم

((Saturated Thickness   معد   ة لمنطقة الدراسة ذاتـضمن الجهة الشرقي اآلبار،في حين تكون اراآلبلتل

ناط  موقربها من  اآلبارخفا  اقل وذل  نتيجة لقرب منسوب المياه الجوفية من السط  وأيضا لقلة أعماق إن

 والترسبات الفيضية لنهر الفرات .  خزانالتصريا لل

 

 

 

 

                                                           

 .139محمد احمد السيد خليل، مصدر ساب ، ص (1)

اه من وب المياه عند ضو البئر أو عند صرف المي: ا نخفا  في البئر يعني حد ا نخفا  لمنس(Draw Down)ا نخفا   )*(

أو منسوب المياه  البئر المتدف ، وهو الفرق المقاس بالمتر بين منسوب المياه ا ستاتيكي ومنسوب ضو البئر، وهذا يمثل فرق الضغط

 بالمتر الذي يسبا تدف  المياه خال  الخزان الجوفي في اتجاه البئر بمعد  معين.

 .140يد خليل، نفس المصدر محمد أحمد الس (2)
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 ( : (Well Tieldالتصريفية -ية اإلنتاجتاسعا: الطاقة 

بالضو أو بالتدف  الحر وهي تقاس عادة  كانيقصد بها حجم المياه في وحدة الزمن التي تنسحا من البئر سواء     

في تحديد معد ت السحا من تل   اآلبار، وتكمن أهمية دراسة تصريا (1)/ دقيقة  3ية أو منابمعد  الضو لتر / ث

 إنشاءها، إنفة ا ستثمار األمثل لتحقي  كفاءتها والهدف الرئيسي من وف  مدة معينة من الوقت وبالتالي معر اآلبار

التعويض  وإمكانيةناتج عن تفاعل عناصر طبيعية مج عناصر بشرية منها طبيعة المكمن  اآلبارتاجية إنالتباين في 

 .(2)ومدى أقتراب أو ابتعاد البئر عن مصدر التزويد المائي  اآلبارفيه وكذل  عم  

قد تباين  ية لألبار المختارة ضمن منطقة الدراسةاإلنتاجمعد   إن( 55( وجدو  )13خال  خريطة ) يتض  من    

ه الجوفية  التصريفية  ومعد  اعماقها ومدى قربها من مستوى منسوب الميا  اآلباروذل  حسا طاقة  آلخرمن بئر 

ار بلغ معد  اعلى تصريا لألب، حيث  اآلبارالجوفي )الدبدبة( وحسا نوع المضخة المنصوبة على  خزانلل

ذات  اآلباراغلا تل   إن إلىعلى التوالي ، يرجج ذل   ا ( لتر / ث12‘11‘11‘10‘9معد  )ب 6‘8‘14‘2‘17))

ضمن  الجوفي خزانال إنتكون قريبة من مستوى منسوب الماء الجوفي فضال على  إن إلىعم  كبير ساعدها ذل  

 ل  في سهولة سحا تل  المياه عبر المضخات.اَ حرا ساعد ذخزانمنطقة الدراسة يعتبر 

ية لهذه اإلنتاجاقة خفا  الطإنسبا  إن، اث( لتر / 4-8)تراوح ما بين  أدني معد ً  اآلبارفي حين سجلت بقية    

ها عكس مواقج قليلة العم  وكذل  بعدها عن منسوب المياه الجوفية او وقوع اآلباراغلا تل   إن إلىيرجج  اآلبار

المنصوبة على  لنوع المضخة الكهربائية إنقديمة الحفر، كما  اآلبارها تعتبرمن إنالجوفي وأيضا  خزانلالتصريا ل

 ية للبئر.اإلنتاجالبئر دوراٌ مهما يساعد في مدى زيادة الطاقة 

 خزانالث يعتبر ية لألبار حياإلنتاجالجوفي أهمية كبيرة في مدى تحديد الطاقة  خزاناللنوع  إننستنتج مما سب     

حاف ة ى ضمن مآلخرالجوفية ا اتخزانالتاجية متوسطة مقارنة ببقية إنحر ذو طاقة  خزانالجوفي )الدبدبة ( 

وقوع تل   ضمن منطقة الدراسة في تحديد تل  الطاقة التصريفية من خال  اآلباركربالء، كما ت هر أهمية موقج 

 اآلبار عن كبر فضالَ أي تدف  المياه الجوفية بصورة كسارات الجيولوجية التي تساهم فنضمن الفوال  واإل اآلبار

أهمية  آلباراالجوفي ، هذا ولنوع المضخة الكهربائية المنصوبة على  خزانالتي تكون قريبة من مناط  التصريا لل

 ية ضمن أبار محددة.اإلنتاجكبيرة في زيادة الطاقة 

  

 

 

                                                           

 .123، ص 2008فاطمة محمد السوالفة، علوم األر ، دار صفاء للنشر والتوزيج، عمان، األردن، الطبعة ا ولى،  (1)

حيتها نعمان لطيا محمود الدليمي، محمود إبراهيم متعا الجغيفي، هيدرولوجية المياه الجوفية في قضاء الرمادي وصال (2)

 .27، ص 2019، 3عية، مجلة جامعة ا نبار للعلوم اإلنسانية، العدد لألستخدامات الزرا
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 بار في صحراء قضاء مركز كربالءلآل اية( لتر/ ثاإلنتاجالطاقة التصريفية ) :(13خريطة )

 
 المصدر:

 .(55جدو  ) بياناتاعتماداَ  .1

 .(ARC- GIS 10.8مخرجات ) .2
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الطاقة التصريفية )اإلنتاجية( لألبار ضمن منطقة الدراسة  :  جدول (55)

رقم 

 العينة

 نيةالطاقة التصريفية لتر / ثا خط الطول  درجة العرض

1 32.540778 N 44.070806 E 7 

2 32.529167 N 44.029306 E 10 

3 32.522243 N 44.045424 E 6 

4 32.490500 N 44.006833 E 4 

5 32.502861 N 44.092333 E 8 

6 32.493618 N 44.065670 E 12 

7 32.408056 N 44.060722 E 8 

8 32.426444 N 44.092333 E 11 

9 32.442768 N 44.118099 E 7 

10 32.460800 N 44.139083 E 8 

11 32.432968 N 44.145583 E 7 

12 32.434112 N 44.177875 E 4 

13 32.410701 N 44.148811 E 9 

14 32.404872 N 44.166168 E 11 

15 32.319972 N 44.085944 E 8 

16 32.317806 E 44.123417 E 7 

17 32.324556 E 44.166361 E 9 

18 32.333611 E 44.173250 E 12 

 المصدر:

 .2021/1/10))في تاريو  ةالميدانية سالدرا .1

 Fallow Tracker 2 – Handheld - ADV)بأستخدام جهاز ) .2

 :(The Specific Capacity of Wells)عاشرا: السعة النوعية ألبار منطقة الدراسة 

لمائي، وتسمى السعة السعة النوعية تتمثل بالمخزون الجوفي الموجود تحت النطاق المتذبذب من المستوى ا إن    

تكون المســـامات   إذ(، Strategic reserveبا ســـتراتيجي )ا حتياطي( للمياه الجوفية ) ناالنوعية في أغلا األحي

ضــــمن فواصــــل الصــــخور مشــــبعة بالماء، تعتمد الســــعة النوعية لألبار على مصــــادر التغذية المائية وكمية المياه 

 .(1)حاملة للمياه الجوفية وسمكها الطبقات ال يةنفاذو اآلبارالمسحوبة من 

                                                           

امعة تكريت صباح حسن سلطان العبيدي، المياه الجوفية في قضاء الحويجة واستثماراتها، رسالة ماجستير، كلية التربية، ج (1)

 .67، ص 2010،
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/  3م إلى انيةث إستخراج السعة النوعية لألبار من خال  قسمة الطاقة التصريفية لألبار بعد تحويلها من لتر/تم     

( ومن ثم 32شكل )ين ر(، 56( / م لكل بئر كما موض  في جدو  )Draw downخفا  )نيوم على معامل اإل

 :(1) ا تيةالمعادلة  أعتماد من خال ( لكل بئر Hydraulic Conductivityة )الهيدرولوكي التوصيلةقياس 

0.66 A T=15.3(SC) 

 :إنحيث   

T: يوم. / 3م يةنفاذال 

 .(2) معامل تنبي تم أستخراجه ضمن طبقة المياه الجوفية الغير محصورة في المغرب :15.3

SC: يوم /2السعة النوعية )المحددة( م.  

A: (3) )*( ابعاد معامل ثابت بال. 

( وذل  من خال  اختبارات الضو والمراقبة   0.66( للمسط  الصحراوي )الدبدبة( حوالي )Aبلغ معامل )    

، (4) (2018الجوفي )الدبدبة( تم استخراجها بواسطة الهيئة العامة للمياه الجوفية في عام ) خزانال( بئر ضمن 20)

ة الدراسة بعد تحديد السعة النوعية لألبارتم استخراج قيم الناقلية ضمن منطق اآلباربتطبي  المعادلة على  إن

((Transmissivity  لكل بئر، وبهذه المعادلة يقلل من الوقت المستغرق في مراقبة ابار الضو ضمن منطقة

 الدراسة.

ال  أستخراج بار ضمن منطقة الدراسة وذل  من خبار تم  حساب السعة الكلية لآلبعد حساب السعة النوعية لآل   

/ ساعة( وبعد ذل  يضرب الناتج منها في عدد  3)م إلى( ومن ثم تحويل تل  التصاريا  اتاجية كل بئر )لتر / ثإن

/ يوم  وبعد ذل  يضرب الناتج في عدد أيام السنة  3م إلىساعة / يوم لتحويله  14) ساعات التشغيل اليومي بمعد  ) 

بار ضمن منطقة ( ، بلغ المعد  الكلي للطاقة التصريفية لآل75جدو  )سنة( ،كما موض  في  / 3)م إلىلتحويله 

بار ، أما مجموع السعة الكلية لأل(5) )*(جليزيإن( غالون 1643124.44يوم أي ما يعاد  ) /3م )7469.8الدراسة )

ً 599739873.93/ سنة أي ما يعاد  ) 3( م2,726,477ضمن منطقة الدراسة فقد بلغت معد  )  شكل ن ري .( غالونا

 (.33و) 32))

                                                           

(1) Mace, R.E. ''Determination of transmissivity from specific capacity testsin karst aquifers''. Ground 

Water 35(5)1997pp738-742.                                                                                                                      

(2) Razack, M., & Huntley, D. Assessment transmissivity from specific capacity in a large and 

heterogeneous alluvial aquifer. Groundwater 29(6),1991.pp 856-861.                                                         
)*( (A)( معامل ثابت بال ابعاد يعتمد على نصا قطر التأثير ونصا قطر البئر ،تتراوح قيمة :A عادة من )0.9) (طبمتوس -1.53 

 ( في طبقة المياه الجوفية غير المحصورة.1.2-0.63) في طبقة المياه الجوفية الكارستية المحصورة ومن (1.18)

(3) Rotzoll, K., El-Kadi. Estimating hydraulic conductivity from the specific capacity for Hawaii 

aquifers, Hydrogeol.J.16(5) 2008.p79.                                                                                                      

 (9/3/2021) في تاريو في الهيئة العامة للمياه الجوفية، مقابلة شخصية مج مثنى محمود علي الشمري، رئيس شعبة الدراسات، (4)

 ا واحد من الماء.    غالون لكل متر مكع ((219.969  الغالون اإلنكليزي الغالون هو أحد الوحدات المستخدمة لقياس السوائل ويعاد )*(

(5) https://tools.electronicbub.com 

https://tools.electronicbub.com/


 مركز كربالء اء قضاءالخصائص الهيدرولوجية للمياه الجوفية في صحر ........الفصل الثاني ......................
 

 
139 

 

ية ومدى أهمية ذل  في أستغال  هذه الطاقة اإلنتاجللسعة النوعية أهمية في معرفة طاقة البئر  إنيتض  مما سب      

بار على حجم التغذية السنوية التي يحصل في مختلا المجا ت و سيما النشاط الزراعي وتعتمد السعة النوعية لآل

السقي المستمرة، وقد تباينت السعة النوعية من بئر  توكذل  من عمليا األمطارط الجوفي من تساق خزانالعليها 

ية لذل  البئر ومدى قرب مستوى المياه الجوفية من قاعدة البئر فضالً عن نوعية اإلنتاجوذل  حسا الطاقة  آلخر

 .   اآلبارالمضخة الكهربائية المنصوبة على 

 ألبار منطقة الدراسة  والتوصيلة الهيدرولوكيةالسعة النوعية  :(56ل )دوج

 

 المصدر:

 (55و) (54جدو  ) بياناتاعتمادا 

 

رقم 

 البئر

 

 خفاضناإل

 )م(

 

 ( (Qيةاإلنتاج

 يوم(/3م)

 

 (SC) السعة النوعية لألبار

 يوم(/2م)

 

 

0.66)(AT=15.3 (SC) ( 

 / يوم( 2)م

1 3 352.8 117.6 
355.76 

2 4 504 126 
372.34 

3 5 302.4 60.48 
229.38 

4 7 201.6 28.2 
140.57 

5 4 403.2 100.8 
321.35 

6 9 604.8 67.2 
245.90 

7 9 403.2 44.8 
188.16 

8 9 554.4 61.6 
232.17 

9 4 352.8 88.2 
294.24 

10 3 403.2 134.4 
388.54 

11 4 352.8 88.2 
294.24 

12 4 201.6 50.4 
203.37 

13 6 456.4 76.06 
266.86 

14 5 554.4 110.8 
342.21 

15 7 403.2 57.6 
222.11 

16 9 352.8 39.2 
172.29 

17 8 456.4 57.05 
220.71 

18 7 604.8 86.4 
290.26 
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 ة لألبار ضمن منطقة الدراسةالكليالسعة  :(57دول )ج

 المصدر: 

 (55جدو  ) بيانات اعتماداَ 

 

 

 

 

 

 

رقم 

 البئر

 

 

 درجة العرض

 

 

 

 خط الطول

 

 

 Productivity – يةاإلنتاج

 

 السعة الكلية لألبار 

Specific Capacity)) 

 / سنة  3م

 يوم  / 3م / ساعة  3م التر / ث

1 32.540778 N 44.070806 E 7 25.2 352.8 128,772 

2 32.529167 N 44.029306 E 10 36 504 183,960 

3 32.522243 N 44.045424 E 6 21.6 302.4 110,376 

4 32.490500 N 44.006833 E 4 14.4 201.6 73,584 

5 32.502861 N 44.092333 E 8 28.8 403.2 147,168 

6 32.493618 N 44.065670 E 12 43.2 604.8 220,752 

7 32.408056 N 44.060722 E 8 28.8 403.2 147,168 

8 32.426444 N 44.092333 E 11 39.6 554.4 202,356 

9 32.442768 N 44.118099 E 7 25.2 352.8 128,772 

10 32.460800 N 44.139083 E 8 28.8 403.2 147,168 

11 32.432968 N 44.145583 E 7 25.2 352.8 128,772 

12 32.434112 N 44.177875 E 4 14.4 201.6 73,584 

13 32.410701 N 44.148811 E 9 32.4 456.4 166,586 

14 32.404872 N 44.166168 E 11 39.6 554.4 202,356 

15 32.319972 N 44.085944 E 8 28.8 403.2 147,168 

16 32.317806 E 44.123417 E 7 25.2 352.8 128,772 

17 32.324556 E 44.166361 E 9 32.4 456.4 166,586 

18 32.333611 E 44.173250 E 12 43.2 604.8 220,752 

 2,726,477 7469.8 532.8 148 المجموع
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 يوم( ضمن العينات المدروسة / 2السعة النوعية ومعامل الناقلية )م :(32شكل )

 

 المصدر:

 (56جدو  ) بياناتاعتماداً 

 ة سسنة( لألبار ضمن العينات المدرو / 3م) السعة الكلية  :(33شكل )

 

 المصدر:

 (57جدو  ) بياناتاعتماداً 
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السعة النوعية 11812660.528.210167.244.861.688.213488.250.476.111157.639.257.186.4

معامل الناقلية 356372229141321246188232294389294203267342222172221290

050000100000150000200000250000
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 :Summary)) الثانيخالصة الفصل 

الجوفي  خزانمعرفة الخصائص الهيدرولوجية للمياه الجوفية ضمن منطقة الدراسة قد أبرزت الدور المهم لل إن    

خصائص التكوينات الجيولوجية الخازنة لتل  المياه كعامل ضمن المسط  الصحراوي )الدبدبة( من خال  معرفة 

 اآلبارالجوفي ومدى أهميتها في خزن المياه في تل  الطبقات وتزويد  خزان( للTransmissivityوالناقلية ) يةنفاذال

السطحي  جريانالالمترشحة و األمطارالجوفي )الدبدبة( في تغذيتِه على  خزانالالمنتشرة بالمياه، هذا وقد اعتمد 

فيما يخص أعماق  اهار والبحيرات ، أمنالناتج عنها  كمصدر رئيسي للتغذية لعدم توفر مصدر اخر للتغذية كاأل

متوسطة البعد عن مستوى سط  البحر  إلىى ما بين أعماق قريبة آلخرفقد تباينت هي ا خزانالضمن هذا  اآلبار

)الدمام( ضمن محاف ة  آلخرالجوفي ا خزانالعم  مقارنة بالقليلة ال اآلبارعلى العموم ب خزانالولكن يمتاز هذا 

تكون ذات مناسيا قريبة من السط  ، تم كذل  معرفة أصل المياه الجوفية  خزانالالمياه الجوفية في هذا  نكربالء، أل

 .ي(بحر –ت المياه ذات اصل )قاري كانمن خال  تطبي  دالة معينة لمعرفة أصل تل  المياه وقد  خزانالضمن هذا 

وقد تباين هذا السم   خزانلمعرفة السم  المشبج أهمية في تحديد الخزين المائي ضمن الطبقات الصخرية لل كانو

  الدراسة.( م ما بين العينات المختارة ضمن منطقة  15.2-40ما بين ) 

الجنوب الغربي نحو تدف  المياه الجوفية بشكل عام من  أتجاه نأف خزانالأما حركة المياه الجوفية ضمن هذا      

الجوفي وهو ضمن اتجاه تدف  المياه الجوفية  خزانالشما  الشرقي بأتجاه نهر الفرات حيث مناط  التصريا لل

حركة المياه الجوفية ضمن هذا  نإقليمية للصحراء الغربية في العراق والهضبة الغربية ضمن محاف ة كربالء ، اإل

ستقراري والمتحرك للمياه لتحديد منسوب الماء األ كانمنت م ، هذا وقد هي حركة افقية ذات تدف  صفائحي  خزانال

من مناسيا المياه ضمن  اآلبارية ومدى قرب وبعد تل  اإلنتاجضمن العينات المدروسة أهمية في معرفة قدرة البئر 

ط  التصريا الجوفي والتي تباينت ما بين العينات المدروسة حسا عم  البئر ومدى قربه وبعده عن منا خزانال

تاجية من إنوهي طاقة  ا( لتر / ث4-12ى ما بين )آلخر، أما فيما يخص القدرة التصريفية لألبار فقد تراوحت هي ا

عكس نأوالقرب أو البعد من منسوب الماء الجوفي والذي  اآلبارأساسي على أعماق  لمتوسطة تعتمد بشك إلىقليلة 

والسعة الكلية ومدى أهميتها في تحديد الخزين ا ستراتيجي لألبار  اآلباربدوره على تحديد السعة النوعية لتل  

يتض  مما سب  تباين الخصائص الهيدرولوجية للعينات  ، الزراعي بالمستقبل اإلنتاجلألستفادة منها في تنمية 

ئص العامة المدروسة من مكان آلخر ضمن الخزان الجوفي )الدبدبة( وقد آخذ هذا التباين منحنى تدريجي اتبج الخصا

)تتباين الخصائص الهيدرولوجية للمياه الجوفية في صحراء وهذا ييكد صحة الفرضية الثانية للخزان الجوفي  

 .  قضاء مركز كربالء(

 

 



 

 

 

 

 

 لثالثالفصل ا
للمياه   نوعية  الخصائص ال

الجوفية في صحراء قضاء مركز  
 كربالء  
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 مدخل:

لمياه لها أهمية كبيرة في تحديد نوعية المياه ومدى ا ســــتفادة منها وإســــتخدامها الخصــــائص النوعية لمعرفة  إن   

ً إنأهمية المياه    تكمن فقط في وفرتها و إنلمختلفة حيث لألغرا  ا المياه   تكون نقية  إن، وما في نوعيتها أيضــا

ها تحتوي على مواد يكون مصــدرها الطبيعة أو النشــاط البشــري ،لذل   بد من معرفة تركيبها إنفي الطبيعة حيث 

ها تعكس بعض الصـــــفات عن إنالمياه وملوحتها كما الكيميائي وما تحتويه من مواد والتي تحدد بدورها نوعية هذه 

نوعية المياه وما تحتويه من مواد ذائبة تعتمد على  نأالجوفي وحركة المياه فيه وتغذيته ، وعليه ف خزانالطبيعة 

واعها يعتمد نأالمذابة في المياه و األمالحتركيز  إنالخواص الكيميائية والفيزيائية للصــــــخور التي تمر فيها ،كما 

الجوفي ونوعية الصـــخور وحركة المياه ومصـــادر هذه المياه وســـط  التالمس بين الصـــخور  خزاناللى طبيعية ع

 والمياه التي تحتويها في وحدة الحجم  وفترة التالمس بينهما.

( عينة ضــــمن 36ضــــم هذا الفصــــل التحاليل المختبرية للمياه الجوفية في المنطقة الصــــحراوية حيث تم جمج )    

المنطقة الصــحراوية ( مواقج ضــمن 9)تتوزع ضــمن  (2021 ) تموزو الثاني ونكاندراســة في شــهري  منطقة ال

المعايير  إلى لقضاء المركز وذل  من أجل معرفة خصائصها الكيميائية والفيزيائية وتقييم درجة صالحيتها استناداً 

رات وزارة العلوم والتكنولوجيــا( )مختبالعــالميــة والعراقيــة ، من خال  أجراء التحــاليــل المختبريــة وذلــ  في 

،و)مختبر تحليالت المياه في دائرة البيئة في محاف ة كربالء( لتحديد مدى مالئمة تل  المياه لألغرا  الزراعية 

للمياه الجوفية ضـــــمن منطقة الدراســـــة ومعرفة الخصـــــائص النوعية فقد تضـــــمن تل  التحاليل الكيميائية دراســـــة 

(،  (pH، والرقم الهيدروجيني (TDS)، المواد الذائبة الصلبة EC))  لة الكهربائيةالتوصيخصائصها الفيزيائية ك

(  وتشمل Cationsودرجة الحرارة واللون والرائحة والطعم ، والخصائص الكيميائية متمثلة باأليونات الموجبة ) 

 (+2Ca,  +2Mg  ،+Na,  +Kاأل،)( يونات الســــــالبةAnions ( وتمثل أيونات )-Cl ،-3HCO  ،2-
4OS ,-3NO( 

للعينات المدروسة بواسطة مجموعة من الخرائط  يةكانالمأظهار التباينات  إلىضافة  ،باأل4)، ملح  )بالملغم / لتر

ستخدام تقنية ن م المعلومات الجغرافية ) ستخدام الميشرات GIS)ضمن الفترتين  )الرطبة ، الجافة( بأ ، كذل  تم أ

حراف المعياري للتعرف على نتم أستخدام األ إذ،  يةكانالملمياه وأتجاهاتها حصائية التي تحدد خصائص توزيج ااأل

حراف المعياري أكبر من الوسط الحسابي د  ذل  على تباين ناإل كانا إذمقدار القيمة النموذجية للوسط الحسابي ،ف

يعني تماثل توزيج  حراف المعياري أقل من الوســــــط الحســـــــابي فهذاناإل كانا إذي لل اهرة ،أما  كانالتوزيج الم

ال اهرة ضمن منطقة الدراسة ، كما تم التأكد من دقة العينات المدروسة  وذل  من خال  تطبي  نتائج أختبار خطأ 

 .Stoodly -1980 )) من خال  تطبي  معادلة ستودليو (Uncertainty) التفاعل
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 (:Accuracy) ةأوالً: الدق

( أو األختالف النسبي Uncertaintyلمياه من نتائج أختبار خطأ التفاعل )يمكن تحديد دقة نتائج تحليالت عينات ا   

(Relative Difference( عن طري  حساب الفرق المطل  بين أجمالي تركيز األيونات الموجبة )Cations  )

ة ( أي الملي مكافئ / لتر كقيم epm( على أجمالي كمية هذه التركيزات بوحدات )Anionsواأليونات السالبة )

 :(2) ووفقاً للمعادلة اآلتية (1)مئوية 

R.D.%=100 (r∑Cat-r∑Ani) / (r∑Cat+r∑Ani) 

A%=100 – R.D.% 

:إنحيث   

 R. D% : .النسبي األختالف  

.مجموع تراكيز األيونات الموجبة بوحدة )الملي مكافئ / لتر( : r∑Cat 

r∑Ani: )مجموع تراكيز األيونات السالبة بوحدة )الملي مكافئ / لتر. 

 Meq/l(r): مليونلكل  تعاد  الجزء. 

Aالدقة أو اليقين :%. 

 رحتمل، غيمميكد، )ثالثة مستويات  إلى (Stoodly - 1980ويمكن تصنيا الدقة أو الفرق النسبي وفقاً لتصنيا )

 .58)جدو  )يالحظ ، ميكد(

 Stoodly -  1980)تصنيف الدقة والفرق النسبي تبعاً لستودلي ) :(58جدول )

 القبول  %R.D% A ت

1 R.D% ≤5 % A% ≥ 95 مؤكد 

2 10% ≥ R.D % ≥ 5% 90 %≤ A%≤95 % محتمل 

3 R.D% >10 % A%< 90 % غير مؤكد 

 المصدر:

Stoodly, K.D., Lewis.T.and Staintiun, C.L. ''Applied Statistical Technique'', Jhon Wiely and Sons, 

London,1980.p215.                                                                                                                                    

ات المدروسة نتائج العين تكان(، حيث ( دقة العينات ضمن الفترتين )الرطبة، الجافة59يتض  من خال  الجدو  )  

 .(Stoodly 1980)ميكدة ضمن الفترتين حسا تصنيا 

 

                                                           

(1)  Hem, J. D: ''Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of natural water''. U.S. 

Geological Survery, Water supply paper 2245. 1989.p217.                                                                      

2) Kehew, a.E,''Applied Chemical Hydrology'', Prentice Hall, New Jersey,2001, p368.  ) 
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 (Stoodly - 1980)الرطبة، الجافة( وفقاً لمعيار )المدة ضمن دقة العينات  :(59جدول )

 المصدر:

المختبرية. لباحثة اعتماداً على نتائج التحليالتا  .1 

2. Stoodly, K.D., Lewis.T.and Staintiun, C.L. ''Applied Statistical Technique'', Jhon Wiely and Sons, 

London,1980.p215. 

 

 

 

رقم 

 البئر

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

 

 ( %R.Dالفرق النسبي )

 

 ( %Aالدقة )

 

 القبول

  تموز  كانون الثاني تموز  كانون الثاني

1 32.540778 N 44.070806 E 1.40 4.36 98.6 95.64 مؤكد 

2 32.529167 N 44.029306 E 3.87 3.48 96.13 96.52 مؤكد 

3 32.522243 N 44.045424 E 1.72 1.36 98.28 98.64 مؤكد 

4 32.490500 N 44.006833 E 1.50 1.6 98.5 98.4 مؤكد 

5 32.502861 N 44.092333 E 4.8 1.8 95.2 98.2 مؤكد 

6 32.493618 N 44.065670 E 2.06 1.18 97.94 98.82 مؤكد 

7 32.408056 N 44.060722 E 2.36 2.52 97.64 97.48 مؤكد 

8 32.426444 N 44.092333 E 1.96 2.64 98.04 97.36 مؤكد 

9 32.442768 N 44.118099 E 1.57 1.88 98.43 98.12 مؤكد 

10 32.460800 N 44.139083 E 3.62 4.50 96.38 95.5 مؤكد 

11 32.432968 N 44.145583 E 1.09 4.8 98.91 95.2 مؤكد 

12 32.434112 N 44.177875 E 4.57 4.8 95.43 95.2 مؤكد 

13 32.410701 N 44.148811 E 4.63 1.8 95.37 98.2 مؤكد 

14 32.404872 N 44.166168 E 1.73 1.14 98.27 98.86 مؤكد 

15 32.319972 N 44.085944 E 2.67 3.77 97.33 96.23 مؤكد 

16 32.317806 E 44.123417 E 2.44 4 97.56 96 مؤكد 

17 32.324556 E 44.166361 E 4.65 4.8 95.35 95.2 مؤكد 

18 32.333611 E 44.173250 E 3.98 2.33 96.02 97.67 مؤكد 
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 ً  : (Physical analysis): الخصائص الفيزيائية ثانيا

  (Color & Odor &Taste): اللون والرائحة والطعم .1

( Magnesium Ionsوأيونات المنغنيز ) Dissolved Fe)لون المياه ينتج عن زيادة تركيز الحديد المذاب ) إن    

الطعم ينتج  نأ( والمركبات الدبالية، أما فيما يخص طعم الماء فDissolved Oxygenونقص األكسجين المذاب )

خفا  األكسجين المذاب إن( وTDS( وأيضا نتيجة لزيادة المواد الصلبة الذائبة )3OCaCلزيادة صالبة الكربونات )

(DO واألفراط في النشاط البكتيري )(1). 

تسبا المواد العضوية عند أمتزاجها بالمياه  إذحة فتنتج عادة من وجود الفطريات والمواد المتفسخة، أما الرائ     

عن المواد الكيميائية التي تساهم في تغيرطعم المياه وأكتسابها لرائحة تقلل من صالحية  حدوث تحلل فيها فضالً 

لعناصر الكيميائية فيها متوازنة مج الحد الطبيعي ت اكانما  اإذالمياه للشرب، لكنها تكون مناسبة للنشاط الزراعي 

 .(2) لها

لمياه فقد ات عديمة اللون والرائحة، أما فيما يخص طعم كانضمن منطقة الدراسة  دروسةمع م العينات الم إن   

 )TDSابة )المذ الحاألم(. نتيجة تباين قيمة 60جدو  )يالحظ المال  والمال  المر،  إلىتباين ما بين القليل الملوحة 

 في المياه.   (المر –المال  )التي تضفي الطعم  )4SO2Naوكبريتات الصوديوم )

 :(Temperature)درجة الحرارة  .2

تعتبر درجة الحرارة إحدى الخصائص المهمة للمياه الجوفية وتيثر درجة الحرارة على خصائص وكثافة ولزوجة    

ييثر على قابلية عدد من المكونات غير اً هام حرارة الماء عامالً  كما تمثل درجة، (3)الماء وتزداد مج زيادة العم  

 .(4) العضوية والملوثات الكيميائية

من منطقة )الرطبة، الجافة( وذل  بعد تشغيل المضخة لألبار المختارة ض مدةالفي جة الحرارة تم قياس در    

 (Thermometer Misbarلحرارة الرقمي )( دقيقة بأستخدام مقياس ا20الدراسة وتم قياس درجة الحرارة بعد )

 (16جدو  )، هم (3-1الجافة بفارق ) المدةحيث ارتفعت خال  للمدة )الرطبة، الجافة( وقد تباينت درجة الحرارة 

 (.34شكل )

                                                           

(1) Karanth, K.R., A potential Source of Sitting high yielding wells.J. Geol.Soc. India 39,1992:p77-

81.                                                                                                                                                              

 جاملة بغداد،،  لية اآلداب،  عطروحة د توراةبيسة والسلما  وعوجه عستثماررا، يحي   باس حسي ، الينابيا الماةية بي    (2)

 .  139، ص 1989،

(3)  Todd, D.K., Groundwater hydrology, second edtion, Jhon Wiely and Sons.Inc. New Yourk 1980 

,p525.                                                                                                                                                         

(4) World Health Organization. Guidelines for Drinking Water Quality .3th ed, Vol, 

Recommendations, Geneva .2007.p595.                                                                                                                                                     
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 المدروسةخصائص اللون والرائحة والطعم لألبار  :(60جدول )

 المصدر:

 (2021/7/4 – 2021/1/10في تاريو )ة الميدانيالدراسة 

 

 

 

 

رقم 

 البئر

 درجة العرض

Latitude)) 

 خط الطول

Longitude)) 

 للون ا

Color)) 

 الطعم 

Taste)) 

 الرائحة

Oder)) 

  

1 32.540778 N 44.070806 E بدون رائحة مالح إلى مر بال لون 

2 32.529167 N 44.029306 E بدون رائحة مالح إلى مر بال لون 

3 32.522243 N 44.045424 E بدون رائحة قليل الملوحة بال لون 

4 32.490500 N 44.006833 E بدون رائحة قليل الملوحة لون بال 

5 32.502861 N 44.092333 E بدون رائحة مالح إلى مر بال لون 

6 32.493618 N 44.065670 E بدون رائحة قليل الملوحة بال لون 

7 32.408056 N 44.060722 E بدون رائحة قليل الملوحة بال لون 

8 32.426444 N 44.092333 E ن رائحةبدو قليل الملوحة بال لون 

9 32.442768 N 44.118099 E بدون رائحة مالح بال لون 

10 32.460800 N 44.139083 E بدون رائحة مالح إلى ممر بال لون 

11 32.432968 N 44.145583 E بدون رائحة قليل الملوحة بال لون 

12 32.434112 N 44.177875 E بدون رائحة قليل الملوحة بال لون 

13 32.410701 N 44.148811 E بدون رائحة قليل الملوحة بال لون 

14 32.404872 N 44.166168 E بدون رائحة قليل الملوحة بال لون 

15 32.319972 N 44.085944 E بدون رائحة قليل الملوحة بال لون 

16 32.317806 E 44.123417 E بدون رائحة قليل الملوحة بال لون 

17 32.324556 E 44.166361 E بدون رائحة مالح إلى مر   ونبال ل 

18 32.333611 E 44.173250 E بدون رائحة قليل الملوحة بال لون 



 ركز كربـــــــــــالءم قضاءللمياه الجوفية في صحراء  نوعية الخصائص ال ........الفصل الثالث ...................
 

 
149 

 

 )الرطبة، الجافة( للمدة ( هدرجة الحرارة )م :(16جدول )

 المصدر:

 ( (2021/1/10-2021/7/4في تاريو (Thermometer Misbarبأستخدام مقياس الحرارة الرقمي ) –ة الميدانيالدراسة 

وبمعد   ه( م26د األعلى لها )في حين بلغ الحَ  ه( م22الرطبة ) المدةد األدنى لدرجة الحرارة خال  بلغ الحَ       

 ه( م28أما الحد األعلى فقد بلغ ) ه،م )23الجافة ) المدةالحرارة خال   األدنى لدرجة ، في حين بلغ الحدَ ه( م24.38)

أرتفاع معد ت درجة  إلىالجافة يرجج  المدةأرتفاع درجة الحرارة خال   إن(، 26، جدو  )ه( م26.61وبمعد  )

مياه فيها وقربها من السط  مما ساهم في رفج درجة حرارة ال اآلبارالحرارة بصورة عامة فضال عن قلة أعماق 

 

رقم 

 البئر

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

 

 عمق البــئر)م(

Depth)) 

 (هدرجة الحرارة )م

 تموز كانون الثاني

1 32.540778 N 44.070806 E 36 22 23 

2 32.529167 N 44.029306 E 42 23 25 

3 32.522243 N 44.045424 E 65 24 26 

4 32.490500 N 44.006833 E 65 24 27 

5 32.502861 N 44.092333 E 55 23 25 

6 32.493618 N 44.065670 E 65 25 27 

7 32.408056 N 44.060722 E 85 26 28 

8 32.426444 N 44.092333 E 55 26 27 

9 32.442768 N 44.118099 E 42 24 26 

10 32.460800 N 44.139083 E 36 24 27 

11 32.432968 N 44.145583 E 36 25 27 

12 32.434112 N 44.177875 E 30 23 26 

13 32.410701 N 44.148811 E 40 24 27 

14 32.404872 N 44.166168 E 50 25 27 

15 32.319972 N 44.085944 E 80 26 28 

16 32.317806 E 44.123417 E 65 25 28 

17 32.324556 E 44.166361 E 55 26 28 

18 32.333611 E 44.173250 E 60 24 27 
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م نحو  100))حيث ترتفج نصا درجة مئوية لكل اآلباردرجة الحرارة للمياه الجوفية تزداد بأزدياد عم   إنعلماً 

 . (1)األعماق

 )الرطبة، الجافة( للمدة ( ه)م اآلباردرجة حرارة  :(34شكل )

 
 المصدر:

 61)جدو  ) بياناتاعتمادا 

 )الرطبة، الجافة(للمدة  اآلبار(ه)م لدرجة حرارةالملخص االحصائي   :)26جدول )

 (هالحد األدنى لدرجة الحرارة )م المدة ت
MIN)) 

 (هالحد األعلى لدرجة الحرارة )م
MAX)) 

 (ه)م المعدل

(AVERAGE)  

 24.38 26 22 الرطبة  1

 26.61 28 23 الجافة  2

 (61جدو  ) بياناتالمصدر: أعتمادا 

 :(pH)تركيز أيون الهيدروجين  .3

ه اللوغاريتم السالا أليون الهيدروجين النشط ويكتا على وف  الصيغة  نأالرقم الهيدروجيني للمحلو  ب يعرف    

 :(2)اآلتية 

[+H ]Log-  =Hp 

     ً الرقم  كانا إذ(، ف1-14وتتراوح قيمتهٌ ما بين )أليونات الهيدروجين النشطة  يعتبر الرقم الهيدروجيني مقياسا

( 7المياه قاعدية، أما الرقم ) إن إلى( يشير 7كون المياه حامضية واألكثر من ) إلى ( يشير7الهيدروجيني أقل من )

المياه تبقى صـالحة  إن(، وهي الدرجة المثلى للمياه العذبة ومج ذل  ف35شكل )، ين رفيد  على نقطة التعاد  

                                                           

(1) Clark, S.P., Jr., Handbook of physical constants (revised edition): Geological Society of America 

Memoir 97,1966, p587.                                                                                                                             

(2) Boyd, C. E: Water quality in introduction Kluwer Acad Publisher, USA.2000. 330p.Camb Philos 

Soc 87:151-155.                                                                                                                                          
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اه ـــــــ( لمع م المي6 - 9( تتراوح ما بين )pHقيمة ) إنو 7)لألسـتعما  الزراعـي لو زادت أو نقصت عن )

والسيو   األمطارمنها  )Hp. هنال  عوامل تيثر في درجة تركيز عنصر الهيدروجين أو درجة التفاعل )(1) الطبيعية

ابة الملوثات الطبيعية وتشمل المواد الذائبة في التربة فضآل عن النشاطات البشرية ومن ثم إذالتي تعمل على 

 .(2)لصناعية النشاطات الزراعية والمخلفات ا

أغلا المياه الطبيعية تميل  إن إذبتركيز مركبات الكربونات والبيكربونات المذابة في الماء  pH)كما تتأثر قيمة )    

خفاضها له تأثير في الفعاليات الحيوية إن( وpHأرتفاع قيمة ) إنالقاعدية قليالٌ بسبا وجود هذين األيونين و إلى

   .(3) ها عالقة بمشاكل التآكل والطعموالكيميائية في الماء وكذل  ل

 (pHمقياس الرقم الهيدروجيني ) (35شكل )

 
  Chemistry Scince)   https://chemistry1science.blogspot.com (المصدر:

ابة إذلمياه لٌما له من أهمية في تغير طعم الماء وقدرته على عند تقييم نوعية ا (pHيعتمد الرقم الهيدروجيني )         

في الماء تعطي قيمة  TDS)الصلبة الذائبة ) األمالحأرتفاع درجة الحرارة وزيادة تركيز  إنى، آلخرالعناصر ا

يل لوجود النبات وعملية التمث إن(، كما pHرفج ) إلىمحاليل عالية من بيكربونات الكالسيوم والمغنسيوم تيدي 

خفا  عـملية التركـيا الضـوئي إن إنالضوئي الدور األكبر في زيادة أو نقص قيمة الرقم الهيدروجيني، حيث 

، ينخفض الرقم الهيدروجيني )Hp( وبالتالي زيادة قيمة )2COأكسيد الكربون ) ثانيدورها قيمة  في للنبات تقـلل

بعض الحوامض القلوية أو تلوثها نتيجة المخلفات واع المياه الجوفية ألحتوائها على نا( في بعض 4 -5) إلى

ت كان ة( ميشرا لصالحية المياه الجوفية لألستخدامات المختلفة صناعيpHيعد الرقم الهيدروجيني ) إذالصناعية، 

                                                           

 .205 ، ص2005عبد القادر عايد، أساسيات علم البيئة، دار وائل للنشر والتوزيج، الطبعة الثانية، عمان، األردن،  (1)

 .204، ص 2004ر والتوزيج، الطبعة األولى، عمان، عمر الريمادي، أساسيات علم البيئة، دار وائل للنش (2)

، 2003راة ،ميروان أكرم حمة، هيدرولوجية وهيدروكيميائية حو  كيران الثانوي، جامعة بغداد، كلية العلوم، أطروحة دكتو (3)

 .137ص

https://chemistry1science.blogspot.com/
https://chemistry1science.blogspot.com/
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( قد تباينت بفارق قليل بين  Hpقيم ) إن )63وشكل ) (41( وخريطة )36يتض  من خال  الجدو  ) ، (1) أم زراعية

( 7.23وبمعد  ) الثاني ونكان( خال  شهر 7.1-7.61تراوحت تل  القيمة بين بين ) إذ)الرطبة، الجافة(  الموسمين

الجافة حيث  مدة( للpHت قيم )كان، في حين 64)(، جدو  )0.15) المدةحراف المعياري لهذه نوقد سجلت قيمة األ

 إن(، يتض  0.23) المدةعياري لهذه حراف المن( وقد سجلت قيمة اإل7.38( وبمعد  )7.1-7.62تراوحت من ) 

 القيمة الخاصة بالعينات المدروسة تميل للقاعدية ولكن بشكل معتد .

  (الرطبة والجافةللمدة )( pHهيدروجين )قيمة أيون ال :(63جدول )

 

رقم 

 البئر

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

pH)) 

 تموز  الثاني ونكان

1 32.540778 N 44.070806 E 7.3 7.18 

2 32.529167 N 44.029306 E 7.13 7.16 

3 32.522243 N 44.045424 E 7.15 7.1 

4 32.490500 N 44.006833 E 7.3 7.5 

5 32.502861 N 44.092333 E 7.35 7.10 

6 32.493618 N 44.065670 E 7.61 7.22 

7 32.408056 N 44.060722 E 7.18 7.41 

8 32.426444 N 44.092333 E 7.2 7.4 

9 32.442768 N 44.118099 E 7.19 7.15 

10 32.460800 N 44.139083 E 7.25 7.62 

11 32.432968 N 44.145583 E 7.13 7.9 

12 32.434112 N 44.177875 E 7.15 7.5 

13 32.410701 N 44.148811 E 7.12 7.5 

14 32.404872 N 44.166168 E 7.61 7.2 

15 32.319972 N 44.085944 E 7.19 7.6 

16 32.317806 E 44.123417 E 7.11 7.71 

17 32.324556 E 44.166361 E 7.12 7.16 

18 32.333611 E 44.173250 E 7.1 7.54 

 المصدر:

 (2021/1/10)تاريو في ، وزارة العلوم والتكنلوجيامختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

  (2021/7/4)، بتاريو مختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربالء .2

                                                           

 .118شوان عثمان حسين، مصدر ساب ، ص  (1)
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  الجافة(، )الرطبةللمدة ( pHأيون الهيدروجين)تركيز  :(14)خريطة 

 
 المصدر:

 (63جدو  ) بياناتاعتماداً  .1

 (ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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 )الرطبة، الجافة( للمدة  pH)الهيدروجين ) أيون ةقيم 36):) لكش

 

 (63جدو  ) بيانات المصدر: اعتماداَ 

 )الرطبة، الجافة(   لمدةل pH)لقيم )الملخص االحصائي  (64جدول )

 حراف المعياريناإل المعدل ((pHلقيم  علىالحد األ  (pH)الحد األدنى لقيم   المدة

 0.15 7.23 7.61 7.1 الرطبة 

 0.23 7.38 7.62 7.1 الجافة 

 (63جدو  ) بياناتالمصدر: اعتمادا 

 :( (Electronic Conductivityالتوصيلة الكهربائية .4

وتقاس  ه( م25من الماء على توصيل التيار الكهربائي عند درجة حرارة قياسية تصل ) 3( سم1قدرة ) هي     

على الكمية ا جمالية لألمـــالح التوصيل ذل   ، ويعتمدبوحدات المايكرو سيمنز لكل سم أو ملي سيمنز لكل سـم

الذائبة للمياه وقيمة التركيز  األمالحطردياً مج قيمة ( للمياه EC) التوصيلة الكهربائية.  تتباين قيم (1) الكلية الذائبة

أرتفعت قيمة التوصيل  األمالح( ودرجة حرارة الماء ، فكلما زاد تركيز األيونات وIons Constrictionا يوني )

( % 2أرتفاع درجة حرارة المياه )درجة سيليزية ( تزداد معها قابلية التوصيل الكهربائي ) إنالكهربائي ،حيث 

للمياه  التوصيلة الكهربائية، وتختلا قيم (2)خفا  درجة حرارته إنيحدث العكس عندما ترتفج قيمة نقاوة المياه وو

الصلبة الذائبة  األمالحخفا  قيمة نحسا مصدر تل  المياه فهي غالباً ما تكون منخفضة في ماء المطر نتيجة أل

((TDS . 

                                                           

(1) Todd, D. K: Groundwater hydrology, third edition, Jhon Wiley and Sons, Third Reprint.Inc. India. 

535p.traingulation. Int J Comput Inform Sci 9(3).2007.:pp219-242.                                                          

 .140ليث محمد عيدان، مصدر ساب ، ص (2)

6.6

6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

123456789101112131415161718

كانون الثاني  7.37.137.157.37.357.617.187.27.197.257.137.157.127.617.197.117.127.1

تموز 7.187.167.17.57.17.227.417.47.157.617.97.57.57.27.67.717.167.54

(p
H

 
ي 

ين
ج

رو
يد

له
 ا
قم

لر
ا

(



 ركز كربـــــــــــالءم قضاءاء ية للمياه الجوفية في صحرنوعالخصائص ال ........الفصل الثالث ...................
 

 
155 

 

كرو موز / ســــــم، في حين ترتفج هذه القيمة في المياه الجوفية ( ماي2-100)في ا مطار من   EC)تتراوح قيمة )

( مايكرو موز / سم، نتيجة لحركتها داخل الطبقات الجيولوجية التي تحتوي على الكثير 50-50.000لتتراوح من )

اه المذابة أو يكون مصـــــــدر تل  المياه البحار المغذية لتل  الطبقات، في حين ترتفج تل  القيم في مي األمالحمن 

 (.56، جدو  )المذابة فيها األمالحنتيجة أرتفاع  (1)( مايكرو موز / سم 50.000البحار لتبلغ أكثر من )

 حسب مصدر المياه )مايكرو موز / سم( EC)) التوصيلة الكهربائيةقيم  :(65جدول )

 مايكرو موز / سم (EC) التوصيلة الكهربائية المصدر ت

 2- 100 األمطار 1

 50- 50.000 يةالمياه الجوف 2

 50.000 > البحار 3

 

ألردن، ا – انعم(، دار غيداء للنشر والتوزيج، GISحسين، الخصائص النوعية للمياه الجوفية بأستخدام ن م ) انعثم انشو المصدر:

 .  121، ص2011،الطبعة األولى 

ياً نامز( قد تباينت EC) التوصيلة الكهربائية إن( 37وشكل ) (15)( وخريطة 66الجدو  )يتض  من خال        

ً كانوم ( 3844 - 6719( ما بين )الثاني ونكانالرطبة ) المدةضمن منطقة الدراسة، حيث تراوحت قيمتها ضمن  يا

، 768)غ )حرافاً معيارياً بلإن، وقد سجلت (67( ميكرو موز / سم، جدو  )4723مايكرو موز / سم وبمعد  بلغ )

ايكرو موز / سم وبمعد  بلغ م 3613 – 6344)الجافة )تموز( ما بين ) المدةخال   EC)في حين تراوحت قيم )

 (.729حرافاً معيارياً بلغ )إن( مايكرو موز / سم، وقد سجلت 4452)

الرطبـــة بقيمـــة  المـــدةخال  EC) الكهربـــائيـــة ) توصــــــيلـــة( أعلى قيمـــة لل5‘1‘2‘10‘9)اآلبـــارســــــجلـــت       

ـــم 6719‘6641‘6234‘5500‘5297) بة من قليلة األعماق وقري اآلبارتل   نعلى التوالي ، إل( مايكرو موز / س

ضــمن  األمالحمناط  التصــريا عند الجهة الشــمالية الشــرقية للمســط  الصــحراوي )الدبدبة( مما ســاهم في تركز 

سحا المستمر لمياه تل   اآلبارتل   ساهم في  اآلبارفضالً عن ال يادة قيمة زوعدم وجود مصدر تغذية مستمر مما 

بة بلغ الرط المدة( خال  ECة الكهربائية )لوصــــــيتأدنى قيمة لل (17‘16‘18‘7) اآلبارفيها ، وســــــجلت  حاألمال

مايكرو موز/ ســـــم على التوالي ، كونها تتواجد ضـــــمن مناط  التغذية الرئيســـــي  4781‘3953‘3844‘3844))

ى مما جعل رآلخا اآلبارارنة بها ذات أعماق بعيدة مقإنالجوفي ضـــمن الجهة الجنوبية الغربية فضـــالً على  خزانلل

 مايكرو موز/ سم . 4000-5000)فقد سـجلت قيم تراوحــت ما بين ) اآلبارمياهها ذات تركيز ملحي أقل، أما بقية 

 

 

 

                                                           

 .  121، ص مصدر ساب شوان عثمان حسين،  - 1
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 )الرطبة، الجافة( للمدة ( EC) التوصيلة الكهربائية ةقيم :(66جدول )

 المصدر:

 ((2021/1/10، بتاريو وزارة العلوم والتكنلوجيامختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

  (2021/7/4)، بتاريو مختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربالء .2

 )الرطبة، الجافة( للمدةEC) الملخص االحصائي لقيم ) :(67جدول )

 المصدر: 

   (66جدو  ) بياناتاعتماداً  

 

رقم 

 البئر

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

EC 

 (مايكرو موز / سم (

  تموز  الثاني كانون

1 32.540778 N 44.070806 E 6641 6308 

2 32.529167 N 44.029306 E 6234 6168 

3 32.522243 N 44.045424 E 4359 4097 

4 32.490500 N 44.006833 E 4484 4024 

5 32.502861 N 44.092333 E 6719 6344 

6 32.493618 N 44.065670 E 4578 4303 

7 32.408056 N 44.060722 E 3844 3613 

8 32.426444 N 44.092333 E 4031 3789 

9 32.442768 N 44.118099 E 5297 4979 

10 32.460800 N 44.139083 E 5500 5169 

11 32.432968 N 44.145583 E 4033 3804 

12 32.434112 N 44.177875 E 4219 3965 

13 32.410701 N 44.148811 E 4000 3773 

14 32.404872 N 44.166168 E 4531 4259 

15 32.319972 N 44.085944 E 3972 3733 

16 32.317806 E 44.123417 E 3953 3716 

17 32.324556 E 44.166361 E 4781 4494 

18 32.333611 E 44.173250 E 3844 3613 

 EC األدنى لقيمالحد  المدة

 (/ سم مايكرو موز)
  ECلقيم ى األقصالحد 

 )مايكرو موز / سم(

 المعدل

 )مايكرو موز / سم(

حراف ناإل

 المعياري

 768 4723 6719 3844 الرطبة 

 729 4452 6344 3613 الجافة 
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 (ة)الرطبة، الجافللمدة / سم  ز( مايكرو موEC) التوصيلة الكهربائية 15):خريطة )

 
 المصدر:

 (66جدو  ) بياناتتمادا اع .1
 (ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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قيمتها تعتمد على  نأميشر تقريبي للمحتوى الكلي لألمالح المذابة في المياه ف EC)) التوصيلة الكهربائية دتع    

ة ( بشكل أساسي على العمليات الجيوكميائيECتركيز ونوع األيونات الموجودة وتعزى ا ختالفات المهمة في )

  . (1) السائدة في منطقة الدراسة )تفاعل الصخور مج المياه(

 )الرطبة، الجافة( للمدة ( EC) يةئالتوصيلة الكهرباقيم  :(37شكل )

 

 (66)جدو   بياناتالمصدر: اعتماداً 

 تمعدن أو( ضمن العينات المدروسة شديدة الEC) التوصيلة الكهربائيةقيم  إن68) يتض  من خال  الجدو  )    

لمياه ذات ا نأفا مريكي . ووفقاً لمعيار التمعدن Mineralized water Excessively)ذات معدنية عالية جداً )

 (.  69المعدنية العالية تعتبر غير مالئمة للسقي، جدو  )

 بالتمعدن  EC)) التوصيلة الكهربائيةعالقة االمريكي لمعيارال :(68جدول )

 

 ت

 

 Ec( u/cm) التوصيلة الكهربائية

 

  (Mineralization)–التمعدن 

 (غرانيتيةمياه ذات معدنية ضعيفة جدا )تضاريس  < 100 1

 مياه ذات معدنية ضعيفة  200-100 2

 مياه ذات معدنية متوسطة )تضاريس الحجر الجيري( 400-200 3

 مياه ذات معدنية معتدلة   600-400 4

 مياه ذات معدنية عالية 1000-600 5

 اه ذات معدنية عالية جدامي 1000>  6

 Deaty.M Water Wells Implementation Maintenance & Restoration , translated by M.N.S المصدر:

Carpenter.J. Wiley & Sons and Masson , 1997.p379.   

 

 

                                                           

1- Hem, J.D. Study and interpretation of the Chemical Characteristics of natural water (Vol.2254). 

Department of the Interior, US. Geological Survery .1985. p128.                                                                    
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 درجة مالئمة المياه للري تبعاً لقيم التمعدن :69)جدول )

 التمعدن  ز / سم()مايكرو مو التوصيلة الكهربائية ت

 ممتاز 250> 1

 جيد 750-250 2

 مسموح 2000-750 3

 مالئم  3000-2000 4

 غير مالئم 3000< 5

 Deaty.M :Water Wells Implementation Maintenance & Restoration , translated by M.N.S المصدر:

Carpenter.J.Wiley & Sons and Masson , 1997.p202.                                                                               

                                                                            

 :(Total Dissolved Solids)الكلية المذابة  األمالح .5

هي التي  الكلية المذابة األمالح، (1)الماء حتى تجا المواد الصلبة الذائبة المتبقية عندما تتبخر عينة أجمالي تمثل     

مجموعاً اجمالياً للتركيز األيوني لأليونات  TDS)( ميكرو متر )صفر المسام( وتمثل )2.0تمر من خال  مرش  )

لتركيز . غالباً ما يشير ا(2)الموجبة والسالبة ويقاس جزئياً لكل مليون )جزء من المليون( أو ملغم لكل لتر )ملغم / لتر(

الجوفي للمياه الجوفية اعتماداً على  خزانالحال  وتفاعالت ترسيبيه كبيرة والتي تحدث في نأ إلىالعالي لمل  الماء 

 .(3)الجوفي خزانالللمعادن المختلفة الموجودة في  الذوبانثوابت قابلية 

ويمكن  ي المللي غرام / لترأ (ppm( من جمج األيونات الموجبة والسالبة المقاسة بوحدة )TDSيمكن حساب )   

درجة سيليزية، وتعتمد على تركيا صخور الطبقات الحاملة للمياه ونوعية  105)قياسها في المختبر بدرجة حرارة )

 . (4)التغذية وعمليات التباد  األيوني واألمتزاز

اغلبها ناتج  نأكيًز قليلة أو ( مواداً طبيعية تكون أما بهيئة مركبات عضوية بتراTDSالكلية المذابة ) األمالح إن   

( على العديد TDSوالفعاليات الصناعية مثل الفينو ت الكلورية والمبيدات الحشرية، وتشمل ) األنسانمن نشاط 

 (K+( والبوتاسيوم )Na+( وأمالح الصوديوم )Cl-( والكلوريد )3NO- من األيونات المذابة مثل النترات )

 )Total Hardnessي نوعية المياه من خال  زيادة القاعدية والعسرة الكلية )( فTDS، تيثر )(2Mg+والمغنسيوم )

 .(5) (1( في الماء الالأيوني تكون مساوية للصفر )ملغم / لترTDSمعد  ) إن، 

                                                           

(1) Drever, J.I. The Geochemistry of natural water, Surface & groundwater environmental (3 red ed), 

Prenticc hall, USA.1997.p 444.                                                                                                                 

(2) Boyd .C.E, '' water Quality, An Introduction'', Alabama Agriculture Experimental station. 

Department of fisheries and Allied Aquaculture. Auburn University. USA, Kluwer Academic 

publisher.2000 .pp51-55.                                                                                                                              

3) Langmuir, D., Aqueous Environmental Geochemistry. Prentice Hall, USA, 1997.p543.) 

 

المثنى(، رسالة  محمد فلي  عواد الجنابي، أثر الموارد المائية في إنتاجية بعض األراضي الزراعية في قضاء السلمان )محاف ة (4)

 .  62، ص 2015، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة البصرة ،ماجستير

يلية مختلفة لتحديد أحسان نصيا جاسم العبيدي، تقدير الخصائص الفيزيائية والكميائية لمياه األبار المحلية بواسطة تقنيات تحل (5)

 .12- 11، ص2008جامعة بغداد، نوعيتها وصالحيتها لألستخدام البشري والزراعي، رسالة ماجستير، كلية العلوم،
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الدبدبة تزداد  خزانالمواد الصلبة الذائبة لعينات المياه الجوفية ل إن( 16وخريطة )70) يتض  من خال  جدو  )     

 ً ياً كانياً ومناالشما  الشرقي مج أتجاه تدف  المياه الجوفية، حيث تباينت تل  النسا زم إلى من الجنوب الغربي تدريجيا

( ملغم / لتر وبمعد  1980-4300الرطبة من ) المدة، حيث تراوحت هذه القيم خال   38)ولكن بفارق قليل ،شكل)

الجافة فقد تراوحت هذه  المدة( ، أما خال  71،جدو  ) (742حرافاً معيارياً )إن( ملغم / لتر ، وقد سجلت 2869)

      (.654حرافاً معيارياً )إن( ملغم / لتر ،وقد سجلت 2645( ملغم / لتر وبمعد  )1881-4033القيم ما بين )

 )الرطبة، الجافة( للمدة ( TDSالكلية المذابة ) األمالح قيمة :(70جدول )

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

TDS (ملغم / لتر) 

 تموز الثاني ونكان

1 32.540778 N 44.070806 E 4250 4033 

2 32.529167 N 44.029306 E 3990 3810 

3 32.522243 N 44.045424 E 2790 2620 

4 32.490500 N 44.006833 E 2870 2650 

5 32.502861 N 44.092333 E 4300 2923 

6 32.493618 N 44.065670 E 2930 2751 

7 32.408056 N 44.060722 E 2060 1957 

8 32.426444 N 44.092333 E 1980 1881 

9 32.442768 N 44.118099 E 3390 3221 

10 32.460800 N 44.139083 E 3250 3344 

11 32.432968 N 44.145583 E 2380 2432 

12 32.434112 N 44.177875 E 2700 2535 

13 32.410701 N 44.148811 E 2560 1910 

14 32.404872 N 44.166168 E 2900 2723 

15 32.319972 N 44.085944 E 2042 1940 

16 32.317806 E 44.123417 E 2030 1929 

17 32.324556 E 44.166361 E 3060 2907 

18 32.333611 E 44.173250 E 2160 2052 

 المصدر:

 (2021/1/10)، بتاريو وزارة العلوم والتكنولوجيامختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

  (2021/7/4)، بتاريو مختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربالء .2
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 (ة)الرطبة، الجافللمدة  (ملغم / لتر)( TDSالكلية المذابة ) األمالحتركيز  :(16خريطة )

 
 المصدر:

 (70  )جدو بياناتاعتماداً  .1

 (ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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 )الرطبة، الجافة(للمدة   TDS))لتركيز االمالح الكلية المذابة الملخص االحصائي  :(71جدول )

 المصدر: 

 (70جدو  ) بياناتاعتماداً 

  الجافة(،)الرطبة للمدة  (TDSالكلية المذابة ) األمالحتركيز  :(38شكل )

 

 المصدر:

 (70جدو  ) بياناتاعتماداً 

 

زيادة عملية سقي المحاصيل  إلىيرجج الجافة  المدة( خال  TDSالكلية المذابة ) األمالحخفا  قيمة نأسبا  إن       

ت النسا متباينة كانالرطبة ولكن  المدةالجوفي ضمن  خزانقيم التغذية المائية للأرتفاع فضالً عن  المدةخال  هذه 

( ، وقد تزايد 72معتدلة الملوحة ،جدو  ) إلىبفارق قليل وهي ضمن المعايير العالمية قد صنفت مياه قليلة الملوحة 

قلة  إلىويرجج ذل   خزانالشما  الشرقي لل إلىالجوفي )الدبدبة(  خزانمن جهة الجنوب الغربي لل الحاألمتركيز 

 األمطارحيث عمليات المزج والتخفيا للمياه الجوفية تيجة ترش  مياه  خزانالالمذابة عند منطقة تغذية  األمالح

بأتجاه حو   خزانالتنخفض عملية تغذية السطحي ضمن ا ودية الناتجة عن التساقط المطري في حين  جريانالو

 .  اآلبارضمن تل   األمالحتركز  إلىالتصريا نحو الشما  الشرقي بأتجاه ترسبات نهر الفرات مما ييدي 
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 )ملغم /لتر( TDSالحد األقصى لقيم 

 

 )ملغم /لتر(المعدل 

 

 حراف المعياري ناإل

 742 2869 4300 1980 الرطبة 

 654 2645 4033 1881 الجافة 
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 يير العالمية  للريووفقاً ً للمعا (لترملغم / )( TDS) الكلية الذائبة  لألمالحتصنيف المياه تبعا  72):جدول )

 المصدر: 

1. Drever, J.I. The Geochemistry of natural water, Surface & groundwater environmental (3 red ed), 

Prenticc hall, USA.1997.p 444.                                                                                                                 

2. Altoviski, M.E., Handbook of Hydrology, gosgeolitzdat, Moscow. USSR, (in Russian), 1962.p453.                                                                                                                                                 

3. Gorrel, H. A: Classification of foundation water based on sodium chloride content. American 

Association of Petroleum Geologists Bulleetin No(42) Washington D.C.1958 ,p2513.                         
                  

 :((Total Hardnessالعسرة الكلية  .6

ً تعد العسرة الكلية مقياس      ( في الماء ويعبر Mg+2يون المغنسيوم )أ( وCa+2لمحتوى تركيز أيون الكالسيوم ) ا

[ وتقاس بوحدة )ملغم/لتر(، ويمكن حساب التركيز من المعادلة HCO) 3Ca(2عنها كمكافئ لكربونات الكالسيوم ]

 : (1) األتية

  )+2) + 4.1 (Mg+2) = 2.5 (Ca1-H (mg. L T 

TH :  العسرة الكلية 

+2Ca  : أيون الكالسيوم 

+2Mg  :أيون المغنسيوم 

( من مسببات العسرة Mn( والمنغنيز )2Na+( والصوديوم )Mg+2( والمغنسيوم )Ca+2د أيونات الكالسيوم )عت    

المسبا الرئيسي لعسرة المياه الجوفية ن راً  فيعدانغنسيوم الكلية في المياه السطحية، أما أيونات الكالسيوم والم

 .(2)(Dolomitic Limestone( وصخور الكلس الدلوماتي )Limestoneلتواجدها ضمن الصخور الكلسية )

 بنوعين:العسرة الكلية تكون  إن (.2ملح  )

 

 

                                                           

(1) Boyd.C. E, Opcit.p 343.                                                                                                                                  

(2) Davis. S, N. and Dewiest. R.J.M,''Hydrology'', John Wiley and Sons Inc.New Yourk .1966., p 

463.                                                                                                                                                             

Drever (1997) Altoviski (1962) Gorrel (1958) ت صنف الماء 

 1 مياه عذبة 1000-0 1000-0 1000 >

 2 مياه قليلة الملوحة ــــــــ 1000-3000 ـــــــــ

 3 مياه معتدلة الملوحة 10,000-1000 10,000-3000 20,000-1000

 4 مياه مالحة 10,000-100,000 10,000-100,000 ـــــــــ

 5 مياه مالحة جدا ــــــــ ـــــــــ 35,000

 6 مياه عالية الملوحة 100,000 100,000< 35,000<
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 :(Temporary Hardness)العسرة المؤقتة  –أ 

لذل  تسمى  ]3Mg (HCO(2[[ وبيكربونات المغنسيوم 3Ca (HCO(2لكالسيوم ]بيكربونات ا سببها وجود إن    

 .(1)الغليان( وتزا  هذه العسرة نتيجة التسخين لدرجة Carbonate Hardnessالعسرة الكربونية )

 :((permanent Hardnessالدائمة  العسرة –ب 

( وتسمى 2Mg+( والمغنسيوم )4OCaSسيوم )( وكبريتات الكالCl -الكلوريد ) عناصرها كل من وجود سبا ديعَ     

هذا النوع من العسرة   يتأثر بالتسخين عند درجة  إن، Non Carbonate Hardness)بالعسرة الالكربونية )

 .(2) على عكس العسرة الميقتة الغليان

ر الرسوبية في مع م المياه الجوفية بشكل طبيعي من تجوية الحجر الجيري والصخو TH)تحدث عسرة المياه )   

تحدث ايضاً بفعل النشاط البشري من خال  مكبات النفايات ومرشحاتها  إنوالصخور الحاملة للكالسيوم، ويمكن 

(Leaching والمخلفات الصناعية الكيماوية وكذل  التعدين واإلستخدام المفرط لألسمدة والمبيدات ضمن )

المعادن الثقيلة مثل النحاس  نالجوفية من زيادة قابلية ذوباألراضي الزراعية، وقد تسبا زيادة العسرة ضمن المياه ا

(Cu( (  والزنZn( ( والرصاصPb والكادميوم ) (Cd( ( 3والنتراتNOفي الماء )(3)          . 

عينات ت متباينة خال  الكانقيمة العسرة الكلية  إن( 39وشكل )17) ( وخريطة )73يتض  من خال  جدو  )   

ملغم / لتر وبمعد  بلغ  (719-1567الرطبة من ) المدةد األدنى واألعلى ضمن ما بين الحَ  المدروسة فقد تباينت

مة بين العينات ، في حين تباينت هذه القي74)(، جدو  ) 282.91حرافاً معيارياً ) إنملغم / لتر وقد سجلت  (1065)

ً حراإنوقد سجلت  (937ملغم / لتر وبمعد  ) (651-1289)الجافة من  المدةضمن   . 227.74) معيارياً بلغ )فا

زيادة  إلى  ويرجج سبا ذلشهر كانون الثاني ت أكثر ارتفاعاً خال  كانالعسرة الكلية  إنوقد أظهرت النتائج    

( ضمن Cl-د )والكلوري )2Ca+ابة أيوني الكالسيوم )إذمما يعمل على  األمطارتغذية الطبقات الصخرية نتيجة تساقط 

ستساغة الطعم ية الحاملة لها والتي تكون السبا الرئيسي لعسرة المياه مما يجعلها غير موالجير ةالصخور الكلسي

 ة للشرب ولكنها تكون صالحة للري.  نسببال

 

 

                                                           

(1) AWWA.WEF.APHA. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (Methods: 

2340.C. EDTA Titrimetric Methods).1998.p 223                                                                                     

(2) Leurs. J et al. Relationship between tap water hardness, magnesium and calcium concentration and 

mortality due to ischemic heart disease or stroke in Neatherlands. Environmental Health 

Perspectives,2010.118(3):p 414-420.                                                                                                            

(3) Agostinho, L.C.L., Nascimento, L. Cavalcanti, B.F.'' Water hardness removal for industrial use: 

Application of the electrolysis process. Open Access Sci.Rep.2012,1, p460-465.                                                
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 (الرطبة والجافةللمدة ) (ملغم / لتر) TH)قيم العسرة الكلية ) :(73جدول )

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

) THملغم / لتر)  

 تموز  الثاني ونكان

1 32.540778 N 44.070806 E 1457 1234 

2 32.529167 N 44.029306 E 1576 1289 

3 32.522243 N 44.045424 E 1146 1032 

4 32.490500 N 44.006833 E 787 740 

5 32.502861 N 44.092333 E 1470 1225 

6 32.493618 N 44.065670 E 1120 1004 

7 32.408056 N 44.060722 E 755 685 

8 32.426444 N 44.092333 E 719 651 

9 32.442768 N 44.118099 E 1270 1141 

10 32.460800 N 44.139083 E 1370 1233 

11 32.432968 N 44.145583 E 1049 917 

12 32.434112 N 44.177875 E 1000 870 

13 32.410701 N 44.148811 E 872 712 

14 32.404872 N 44.166168 E 1106 997 

15 32.319972 N 44.085944 E 753 682 

16 32.317806 E 44.123417 E 743 685 

17 32.324556 E 44.166361 E 1201 1076 

18 32.333611 E 44.173250 E 780 707 

 المصدر:

  ((2021/1/10تاريو في ، وزارة العلوم والتكنولوجيامختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

  ((2021/7/4، بتاريو مختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربالء .2
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 (ة)الرطبة، الجافللمدة  (ملغم / لتر)( THالعسرة الكلية ) :(17)خريطة 

 
 المصدر:

 (73جدو  ) بياناتاعتماداً  .1

 (ARC. GIS 10.8جات برنامج )مخر .2
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)الرطبة والجافةللمدة )لتر  /ملغم  TH)العسرة الكلية )  39)شكل )

 

 المصدر:

 (73جدو  ) بياناتاعتماداً 

 لعسرة الكلية )ملغم / لتر( للمدة )الرطبة،الجافة(لالملخص اإلحصائي  :(74جدول )

 المصدر:

 (73الباحثة اعتمادً على جدو  )

 

 )، جدو  مج المعيار ا مريكي لصالحية المياه للري نجد انها مياه عسرة جداً  TH)عند مقارنة العسرة الكلية )    

 .(76جدو  )يالحظ ، لصالحية الري  ىآلخرلمعايير العالمية ابالنسبة لكذل  و 75)

 (THالمعيار االمريكي لصالحية الري وفقاً للعسرة الكلية ) :(75جدول )

 درجة العسرة  العسرة الكلية )ملغم /لتر( ت

 مياه غير عسرة  75 - 0 1

 مياه متوسطة العسورة  150 - 75 2

 ياه عسرةم 300 - 150 3

 مياه عسرة جداً  300< 4

 المصدر:

Chris Wilson ,Water Quality Note :Alkalinity And Hardness ,Note,Institute Of Food And Agricultural 

Sciences ,University Of Florida ,2010 ,p.2.                                                                                                      
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 حراف المعياريناإل

 282.91 1065 1576 719 الرطبة 

 227.74 937 1289 651 الجافة 
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ً لصالحية الر (Todd - 2005( و )Boyd - 2000معيار ):  (76جدول )  (THللعسرة الكلية ) ي وفقا

 Boyd (2000) Todd (2005) ت

 نوعية المياه (mg/l)درجة عسرة  المياه نوعية المياه (mg/l)درجة عسرة المياه

1 TH < 0 < 60 غير عسرة TH > 50 سرةغير ع 

2 TH < 60 < 120 متوسطة العسورة TH < 50 < 150 متوسطة العسورة 

3 <120 TH < 180 عسرة TH < 150 < 300 عسرة 

4 TH<180  ً300 عسرة جدا < TH  ًعسرة جدا 

 المصدر: 

1. Boyd, C.E. Water quality in Introduction, Kluwer Academic Publisher, USA,2000.p330. 

2. Todd, D. K: Groundwater hydrology third edtion, Jhon Wiley and Sons. Third Reprint, Inc, India, 

2005.p650.   

 ً   (Chemical Properties of Groundwater):الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية :ثانيا

 (:(Major Cations الرئيسية األيونات الموجبة .1

 :(2Ca+أيون الكالسيوم ) –أ 

واع الترب والصخور تقريباً وخاصة من نأمن األيونات المذابة في جميج  )2Ca+أيون الكالسيوم )زتركييعد      

، غالباً ما تعكس محتويات المياه الجوفية من األيونات الموجبة  (1)الحجر الجيري والدلوميت والرواسا الجبسية 

يونات ممتصة على األسط  المعدنية على شكل أ )2Ca+الجوفي ويتواجد أيون الكالسيوم ) خزانالنوعية صخور 

 إلىهار ن/ لتر وفي األ ملغم  (80) إلى، يصل تركيز الكالسيوم في ماء المطر (2)سالبة الشحنة في التربة والصخور

 .(3)( ملغم / لتر 50) إلى( ملغم / لتر ،وفي المياه الجوفية 13)

ــــون الكالســــيوم )أتركيز إن )40وشــــكل ) )18( وخريطــــة )77يتضــــ  مــــن خــــال  جــــدو  )     ــــد 2Ca+ي ( ق

ـــث  ـــة(، حي ـــة والجاف ـــرتين )الرطب ـــاين ضـــمن الفت ـــانتب ـــز ك ـــي شـــهر  تركي ـــج ف ـــون مرتف ـــانهـــذا األي ـــاني ونك  الث

ضــمن العينــات التركيز ا( ملغــم / لتــر وقــد تبــاين ايضــاً هــذ 135-350حيــث تراوحــت مــا بــين ) اآلبــارلجميــج 

ــــــــــس  ــــــــــث  المــــــــــدةالمدروســــــــــة ضــــــــــمن نف ــــــــــحي ــــــــــج  ات هــــــــــذكان ــــــــــز مرتف ــــــــــار ضــــــــــمنالركي  اآلب

ــــــــــــــدود ( 2‘5‘1‘10‘17‘9‘12‘3‘14) ــــــــــــــم / 350‘329‘327‘310‘300‘285‘264‘257‘244)بح ( ملغ

( بحــــــدود 4‘8‘18‘6‘15‘7) اآلبــــــارضــــــمن التركيــــــز مــــــنخفض  كــــــانلتــــــر علــــــى التــــــوالي ، فــــــي حــــــين 

ــــوالي ، 190‘160‘148‘143‘142‘135) ــــى الت ــــر عل ـــــس إن( ملغــــم / لت ــــاع ـ ــــون الكالســــيوم تركيزبا أرتف أي

(+2Caضــمن )  ــيم التــ إلــىيرجــج  المــدةهــذه ــة( ممــا ينــتج  خــزانالغذية المائيــة ضــمن ـارتفــاع ق الجــوفي )الدبدب

                                                           

(1) Weight, W.D., & Soundregger, J. L: Manual of Applied Field Hydroulogy.Mc Graw- Hill 

Companies, 2001.p 608.                                                                                                                                                                      

.ed), Prentic Hall.Inc, USA, 1998.p 664 ndemistry (2 Faure, G: Principles and Application Geoch) 2( 

اجستير، كلية العلوم، دياري علي محمد امين المنمي، دراسة كيمائية وبيئية للمياه الجوفية لمدينة السليمانية وضواحيها، رسالة م (3)

 .68، ص2002جامعة بغداد، 
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ـــة األ ـــادة عملي ـــه زي ـــات ذعن ـــة وطبق ـــاه الجوفي ـــن المي ـــل م ـــين ك ـــاعالت الحاصـــلة ب ـــة للتف ـــون نتيج ـــذا األي ـــة له اب

يـــون الكالســـيوم الصـــخور الحاملـــة لتلـــ  الميـــاه والمتمثلـــة بصـــخور الحجـــر الجيـــري والـــدلوميت فينطلـــ  بـــذل  أ

 أكبر.بتركيزالمياه الجوفية في 

 ( ، الجافة)الرطبةللمدة ( 2Ca+الكالسيوم ) نأيو تركيز :(77جدول )

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

  +2Ca )ملغم /لتر( 

 تموز  الثاني ونكان

1 32.540778 N 44.070806 E 327 272 

2 32.529167 N 44.029306 E 350 258 

3 32.522243 N 44.045424 E 257 221 

4 32.490500 N 44.006833 E 190 178 

5 32.502861 N 44.092333 E 329 244 

6 32.493618 N 44.065670 E 274 236 

7 32.408056 N 44.060722 E 143 123 

8 32.426444 N 44.092333 E 135 116 

9 32.442768 N 44.118099 E 285 245 

10 32.460800 N 44.139083 E 310 267 

11 32.432968 N 44.145583 E 230 198 

12 32.434112 N 44.177875 E 264 220 

13 32.410701 N 44.148811 E 160 137 

14 32.404872 N 44.166168 E 244 210 

15 32.319972 N 44.085944 E 142 122 

16 32.317806 E 44.123417 E 140 120 

17 32.324556 E 44.166361 E 300 258 

18 32.333611 E 44.173250 E 148 127 

 المصدر:

  ((2021/1/6تاريو في ، وزارة العلوم والتكنولوجيامختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

 (2021/7/4)، بتاريو مختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربالء .2
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 لرطبة، الجافة()ا للمدة ( ملغم / لتر 2Ca+أيون الكالسيوم ) :(81خريطة )

 
 المصدر:

 (77جدو  ) بياناتاعتماداً  .1

 (ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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  (لجافة، االرطبة للمدة ) لتر /ملغم  (2Ca+أيون الكالسيوم ) :(40كل )ش

 
 (77جدو  ) بياناتالمصدر: اعتماداً 

ملغم / لتر وايضــــاً تباين ( 258-120ما بين )( 2Ca+أيون الكالســــيوم )تركيزالجافة فقد تراوح  المدةأما خال       

 اآلبـــارلــهـــا ضـــــــمــن تــركــيــزنــفســـــــهـــا فــقـــد ســـــــجــلـــت أعــلــى  الــمـــدةضـــــــمــن  اآلبـــاربــيــن الــتــركــيــزهـــذه 

( 272‘267‘258‘258‘245‘244‘236‘221‘220‘210‘198)حدود ب 1‘10‘2‘17‘9‘5‘6‘3‘12‘14‘11))

حـــدود ( ب4‘13‘18‘7‘15‘16‘8) اآلبـــارضـــــــمن  لتركيزا اخفض هـــذإنملغم/لتر على التوالي، في حين 

( 2Ca+أيون الكالسيوم )تركيزخفا  إنسبا  إن التوالي.( ملغم/لتر على 116‘120‘122‘123‘127‘137‘178)

في بعض التركيزالجافة على الرغم من أرتفاع معد ت درجة الحرارة وما لها من دور في زيادة هذه  المدةضـــمن 

على  عكسنأوالذي  المدةالتغذية المائية ضــمن هذه  خفا  قيمنها ذات تأثير بســيط نتيجة ألإنالتكوينات الجوفية إ  

ي هر من خال  مقارنة العينات المدروســـة مج   .الجافة المدةالجوفي ضـــمن  خزانخفا  التفاعالت الكيميائية للإن

ــــــموح به  أغلا العينات لم تتجاوز الحدَ  إنوالمواصــــــفات العراقية  FAO)معيار من مة األغذية والزراعة ) المس

للمواصـــــفات  النســـــبة( ولكنها قد تجاوزت الحد المســـــموح به بFAOمعيار من مة األغذية والزراعة )ل النســـــبة ب

 (.78العراقية القياسية، جدو  )

( والمواصفات FAOة لمعيار منظمة األغذية والزراعة )النسب( ب2Ca+تركيز أيون الكالسيوم ) :(87جدول )

 العراقية 
 لمواصفات العراقية القياسية ا (FAOمعيار منظمة األغذية والزراعة )

 الحد األعلى  الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى 

 )ملغم / لتر(  )ملغم / لتر (

0 400 0 150 

 المصدر:

1. Fao, Guidelines for irrigation water quality, Ministry of environment, Human resource 

Development and employment development of environment, USA,1999.p117.                                        

 وزارة البيئة، التخطيط والمتابعة، الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية، وحدة النشاط الزراعي، مسودة المواصفات .2

 .2007، 3241)العراقية )
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 ) :Mg+2أيون المغنسيوم ) –ب 

ويعتبر ،  (1)( معدن ترابي قلوي ويشكل أيون المغنسيوم حالة أكسدة واحدة في الماء 2Mg+يعد أيون المغنسيوم )    

يشكل أيون المغنسيوم في الصخور  ، (2)ات الحيوانأيون المغنسيوم أحد العناصر الضرورية لتغذية النباتات و

خور النارية والطينية تعد تل  الصخور المصدر الرئيسي لأليون كما يوجد في الص إذ( % 4.7الرسوبية قيمة )

 )وخاصة ضمن منطقة الدراسة (   (3) المكون الرئيسي لهذا األيون يكذل  ،كما يعد معدن الدلوميت والحجر الجير

  )6O2Si2Mg (ثايت إن،والبيروكسين مثل  )22O11MgFeALSiكما تعد معادن ا مفيبو  مثل الهورنبلند )

 ادر المهمة أليون المغنسيوم في المياه السطحية والجوفية( تعتبر أيضا من المص6O2CaMgSiوالديوبسايد)

( 4.1) إلىهار ن( مايكرو غرام / لتر وفي مياه األ288) إلى( في ماء المطر 2Mg+،يصل تركيز أيون المغنسيوم )(4)

( 2Mg+) ، في الدراسات الكيميائية يعتبر أيون المغنسيوم (5)ملغم / لتر )200-20ملغم / لتر وفي المياه الجوفية )

 (.THمعاً في تكوين ما يعرف بالعسرة الكلية ) كان( حيث يشتر2Ca+مشابهاً أليون الكالسيوم )

ين ب( قد تراوح ما 2Mg+أيون المغنسيوم )تركيز إن( 41وشكل ) )91( وخريطة )97يتض  من خال  جدو  )    

 بـــاراآلحــيـــث ســـــــجــلـــت أعــلــى مــعـــد  لــهـــا ضـــــــمــن  الــرطــبـــة، الــمـــدة( مــلــغــم/ لــتــر ضـــــــمــن 171-76)

ـــدود ) 2‘16‘10‘9‘3‘14‘11‘13‘17)) ملغم / ( 171‘148‘156‘145‘136‘123‘121‘116‘115‘110بح

 .( ملغم / لتر97‘96‘93‘83‘76)بحدود 15‘16‘8‘12‘4) ) اآلبارلها ضـــمن  تركيز لتر، في حين ســـجلت أدنى

لجوفي ا خزانالية ضــمن زيادة عملية التغذ إلىيرجج  المدة( ضــمن هذه 2Mg+) أيون المغنســيوم تركيز أرتفاع إن

يمة كبيرة قمج الحجر الجيري وحجر الدلوميت الذي يشــــــكل  خزانال)الدبدبة( وما ينتج عنها من تفاعل لمياه هذا 

 .المدة( ضمن هذه 2Mg+(ضمن هذا التكوين الجوفي فترتفج بذل  قيمة أيون المغنسيوم 

157-ين )فقد تراوحت ما ب اآلبار( ولجميج 2Mg+(أيون المغنسيوم تركيزخفض إنالجافة فقد  المدةأما ضمن     

ابة التي ذخفا  عملية اإلإن إلىيرجج  المدة( ضمن هذه 2Mg+(أيون المغنسيوم تركيزخفا  إن إن ،( ملغم / لتر72

ائية وما ينتج الجوفي وبين المياه الجوفية الحاوية على العناصر الكيمي خزانتحدث بين كل من الصخور المكونة لل

 .)Mg+2خفا  في قيمة أيون المغنسيوم )إنعنها من 

 

                                                           

(1) Hem, J. D: Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of natural water. U.S. 

Geological Survery, Water supply paper 2245. 1989.p246.                                                                       

.,1998. P 450ed.), Prentice Hall, Inc, USA ndFaure, G. Principles & Applaction of Geochemistry (2)  2( 

(3) Narany, T.S., Ramli, M.F., Aris, A.Z., Sulaman, W.N.A, and Fakharian, K: Groundwater irrigation 

using geoststistical Techniques in Amol – Babol plain, Iran: Arabian Journal of Geoscience ,2014, p 

1- 16.                                                                                                                                                          

(4) Killimentov, P. P:''General Hydrogeology''. Moscow, Mir Publisher (English translation),1983, 

p293.                                                                                                                                                          
 

 .92مروان أكرم حمه، مصدر ساب ، ص  (5)
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 )الرطبة والجافة( للمدة ( 2Mg+المغنسيوم ) نتركيز أيو :(97دول )ج

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

+2Mg  )ملغم / لتر( 

 تموز  الثاني ونكان

1 32.540778 N 44.070806 E 156 135 

2 32.529167 N 44.029306 E 171 157 

3 32.522243 N 44.045424 E 123 117 

4 32.490500 N 44.006833 E 76 72 

5 32.502861 N 44.092333 E 158 150 

6 32.493618 N 44.065670 E 106 101 

7 32.408056 N 44.060722 E 97 92 

8 32.426444 N 44.092333 E 93 88 

9 32.442768 N 44.118099 E 136 129 

10 32.460800 N 44.139083 E 145 138 

11 32.432968 N 44.145583 E 116 103 

12 32.434112 N 44.177875 E 83 78 

13 32.410701 N 44.148811 E 115 90 

14 32.404872 N 44.166168 E 121 115 

15 32.319972 N 44.085944 E 97 92 

16 32.317806 E 44.123417 E 96 94 

17 32.324556 E 44.166361 E 110 105 

18 32.333611 E 44.173250 E 100 95 

 المصدر:

  (2021/1/10)تاريو في تكنولوجيا، وزارة العلوم والمختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

  ((2021/7/4تاريو في ، مختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربالء .2
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 افة( )الرطبة، الج المدة( ملغم / لتر 2Mg+أيون المغنسيوم )تركيز  :(91خريطة )

 
 المصدر:

 (79جدو  ) بياناتاعتماداً  .1

 (ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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 )الرطبة والجافة(لمدة لتر ل /ملغم   )gM+2) المغنسيوم  نيوأ تركيز (41كل )ش

 
 (79جدو  ) بياناتالمصدر: اعتماداً 

تباين بين  قد تباين بين الفترتين الرطبة والجافة وأيضاً قد )2Mg+أيون المغنسيوم )تركيز  إنيتض  مما سب      

والمواصفات  FAO)األيون مج معيار من مة األغذية والزراعة )تركيزالواحدة، تم مقارنة  المدةضمن  اآلبار

( ضمن 2الرطبة والبئر ) المدة( ضمن 5,3,2,1) اآلبارت أغلا العينات مطابقة للمعايير ماعدا كانالعراقية وقد 

 (.80الجافة، جدو  ) المدة

ً لمعيار منظمة األغذية والزراعة )2Mg+المغنسيوم ) نتركيز أيو :)80جدول ) والمواصفات  )FAO( وفقا

 العراقية 

 المواصفات العراقية القياسية  (FAOمعيار منظمة األغذية والزراعة )

 الحد األعلى  الحد األدنى  الحد األعلى  الحد األدنى 

 )ملغم / لتر(  )ملغم / لتر (

0 150 0 150 

 المصدر:

1. Fao, Guidelines for irrigation water quality, Ministry of environment, Human resource 

Development and employment development of environment, USA, 1999.p117.                                      

ية، وحدة النشاط الزراعي، مسودة المواصفات العراقية وزارة البيئة، التخطيط والمتابعة، الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوع .2

((3241 ،2007. 
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 : (2aN+أيون الصوديوم ) –ج 

( في المياه الجوفية هو من تآكل معدن الفلدسبار من الصخور نتيجة Na+المصدر الرئيس أليون الصوديوم ) إن    

، يعد عنصر (1)تباد  األيوني للمعادن الطينية دخو  أيون الصوديوم في تركيا هذا المعدن بشكل كبير ومن ال

تشارهٌ في صخور القشرة األرضية نأتشاراً في المياه و سيما المياه الجوفية نتيجة إنالصوديوم من أكثر العناصر 

ينتمي أيون ،  (2) التربة يةنفاذفيها كما يعمل أيون الصوديوم على زيادة قلوية التربة والمياه ويقلل من  وذوبانه

والتي تشمل العنصر الهام البوتاسيوم،  )Alkali Metalsالمعادن المسماة بالمعادن القلوية ) إلى( Na+الصوديوم )

 إنالصوديوم هو األيون الوحيد الموجود بكميات كبيرة في المياه و إنالمعادن القلوية لها سمات كيمياوية واحدة ،

من الصخور والرواسا  Leached)أزالتها عن طري  الترشي  )ابة في المياه حيث عند ذامالح الصوديوم عالية اإل

( ملغم / لتر، 10-100التركيز العادي أليونات الصوديوم في المياه الجوفية هو من ) إنها تبقى عالقة بالمياه ، إنف

( بكميات 3NaHCO( أو بيكربونات الصوديوم ) 3CO2Naالمياه الجوفية الحاوية على كربونات الصوديوم ) إن

 .(3)( أو أكثر9) )Hpبيرة تكون قلوية وقد تكون ذات رقم هيدروجيني )ك

 ( قد تباين بينNa+أيون الصوديوم )تركيز إن( 42وشكل ) )20وخريطة ) )18يتض  من خال  جدو  )      

بته ضمن حيث بلغت نس المدروسة.( وقد تباين في الموسم الواحد ايضاً ضمن العينات ، الجاف الرطا)الموسمين 

( 2‘5‘1‘10‘9‘14‘6‘3‘17‘11‘12)اآلبارت اعالها ضمن كانلتر حيث  ( ملغم/136-589الجافة ما بين )  المدة

مع م تل   إن( ملغم / لتر وذل  نتيجة 589‘573‘572‘570‘527‘472‘418‘410‘380‘360‘356وبحدود )

 مالحاأليث تتراكم هناك الجوفي ح خزانالتكون قريبة من منطقة سهل حو  الفرات ومن منطقة تصريا  اآلبار

لتفاعالت الكيميائية اابة لهذه المنطقة والذي ينتج عنها هذا األيون بفعل ذنتيجة تجوية الصخور الجيرية بفعل عامل اإل

( 13‘18‘7‘15‘16‘8) اآلبارضمن  تركيزال اخفض هذإنما بين الصخور المكونة لها والمياه الجوفية ، في حين 

 ( ملغم / لتر.170‘152‘147‘146‘142‘136بحدود )

نسبته ما  بسيطة حيث تراوحت تركيز( ولكن بNa+أيون الصوديوم )تركيز خفض نأالجافة فقد  المدةأما خال      

 لتر. /( ملغم117-526بين )

 تركيزال كان ياً حيثكانياً ومنا( ضمن منطقة الدراسة قد تباين زمNa+أيون الصوديوم )تركيز إنيتض  مما سب     

 يـــــه زيادة فـــا نتج عنــــمم األمطارالجوفي بمياه  خزانالال  الموسم الرطا نتيجة لزيادة قيمة تغذية مرتفج خ

                                                           

(1) Appelo, C.A: Cations and proton exchange, PH variations and carbonate reactions in a freshening 

aquafer, Water Resources Research ,1999. Vol,30. P 2793-2805.                                                             

 .197عابد عبد القادر، مصدر ساب ، ص (2)

 .89محمد أحمد السيد خليل، مصدر ساب ، ص  (3)
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ابة بين كل من المياه الجوفية والصخر الجيري وحجر الدلوميت المكون ذالتفاعالت الكيميائية الناتجة عن عملية اإل

الجوفي بمياه  خزانال  الموسم الجاف نتيجة قلة تغذية خفضت خالإنالجوفي ضمن منطقة الدراسة في حين  خزانلل

ياً حيث كانم اآلباربين هذا التركيز كذل  تباين  على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خال  هذا الموسم، األمطار

ً مرتفعالتركيز كان ً منخفض كانالجوفي في حين  خزانالقريبة من مناط  التصريا لل اآلبارضمن  ا ضمن البعض  ا

          البعيدة عن مناط  التصريا.  اآلبارن م

 )الرطبة، الجافة( للمدة ( Na+تركيز أيون الصوديوم ) :(18جدول )

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

+Na )ملغم / لتر( 

 تموز  الثاني ونكان

1 32.540778 N 44.070806 E 572 490 

2 32.529167 N 44.029306 E 589 526 

3 32.522243 N 44.045424 E 410 353 

4 32.490500 N 44.006833 E 550 493 

5 32.502861 N 44.092333 E 573 521 

6 32.493618 N 44.065670 E 418 359 

7 32.408056 N 44.060722 E 147 126 

8 32.426444 N 44.092333 E 136 117 

9 32.442768 N 44.118099 E 527 453 

10 32.460800 N 44.139083 E 570 490 

11 32.432968 N 44.145583 E 360 310 

12 32.434112 N 44.177875 E 356 307 

13 32.410701 N 44.148811 E 170 129 

14 32.404872 N 44.166168 E 472 406 

15 32.319972 N 44.085944 E 146 126 

16 32.317806 E 44.123417 E 142 124 

17 32.324556 E 44.166361 E 380 327 

18 32.333611 E 44.173250 E 152 131 

 المصدر:

  (2021/1/10)تاريو في ، وزارة العلوم والتكنولوجيامختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

  (2021/7/4)، بتاريو مختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربالء .2
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 )الرطبة ، الجافة(للمدة ( ملغم / لتر 2Na+أيون الصوديوم )تركيز :)20خريطة )

 

 المصدر:

 (81) جدو  بيانات اعتماداً  .1

 (ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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 )الرطبة، الجافة( للمدة ( Na+تركيز أيون الصوديوم ) :(42شكل )

   

 (81المصدر: الباحثة اعتماداً جدو  )

والمواصفات العراقية  )FAO( مج كل من معايير من مة األغذية )Na+) أيون الصوديومتركيزتم مقارنة      

حيث تعدت الحد المسموح به  12,11,10,9,5,4,2,1)ها ضمن المحددات العالمية ماعدا البئر )إنالقياسية وأتض  

 (.82ضمن المواصفات العراقية القياسية بمقدار ليس بالكثير، جدو  )

( والمواصفات العراقية FAOراعة )وفقاً لمعايير منظمة األغذية والز )Na+أيون الصوديوم )تركيز  :(28جدول )

 القياسية

 المواصفات العراقية القياسية  (FAOمعيار منظمة األغذية والزراعة )

 الحد األعلى  الحد األدنى  الحد األعلى  الحد األدنى 

 )ملغم / لتر(  )ملغم / لتر (

0 920 0 520 

 المصدر:

1. FAO, Guidelines for irrigation water quality, Ministry of environment, Human resource      

Development and employment development of environment, USA, 1999.p117.                                

لعراقية وزارة البيئة، التخطيط والمتابعة، الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية، وحدة النشاط الزراعي، مسودة المواصفات ا .2

((3241 ،2007. 
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 (:K+أيون البوتاسيوم ) –د 

أقل شــيوعاً في الصــخور النارية ولكنه اكثر وفرةً ضــمن الصــخور الرســوبية  )K+أيون البوتاســيوم ) تركيز يعد   

أيون  تركيز إنمن تعرية الصــخور الطينية والفلدســبار ، )K+) ، ينتج أيون البوتاســيوم(1) في مع م المياه الطبيعية

ية العالية للصوديوم نتقال( وذل  بسبا األNa+في المياه الطبيعية أقل من تركيز أيون الصوديوم ) )K+البوتاسيوم)

واألســــتقرارية النســــبية للبوتاســــيوم نتيجة دخوله في تركيا المعادن الطينية أثناء عملية التجوية وايضــــاً المقاومة 

لتي تحتوي على عنصـــر البوتاســـيوم في تركيبها مثل الفلدســـبار مما يجعل لمعادن النســـبة لالعالية لعملية التجوية با

يصــل تركيز أيون البوتاســيوم ،  (2) (Na+أكثر صــعوبة من أيون الصــوديوم ) )K+عملية تحرر أيون البوتاســيوم )

(+K في مياه )في المياه ( ملغم / لتر و2.3) إلى( مايكرو غرام / لتر وفي المياه السطحية يصل 312) إلى األمطار

 .(3)( ملغم / لتر3) إلىالجوفية يصل 

لمدروسة أيون المغنسيوم ضمن العينات ا تركيز إن( 43والشكل )21) وخريطة )83) يتض  من خال  الجدو  )    

ً متباين كان  تركيزال كانملغم / لتر، و (15- 110ما بين ) تركيز)الرطبة، الجافة(، حيث تراوح هذ ال مدةضمن ال ا

ً مرتفع ً منخفض تركيزت الكانملغم / لتر، في حين  110‘100‘96‘89)) حدود( ب10‘2‘1‘9) اآلبارمن ض ا ضمن  ا

 ( ملغم / لتر، أما بقية32‘26‘25‘20‘19‘18‘17‘16.2‘15) حدود( ب17‘14‘13‘18‘7‘15‘16‘6‘8) اآلبار

 الرطبة. المدةملغم / لتر ضمن  60-80)فقد تباينت نسبتها من ) اآلبار

ملغم /  17-121)بفارق متوسط حيث تراوحت ما بين ) بوتاسيومأيون التركيز الجافة فقد أرتفج  لمدةاأما خال     

 ملغم / لتر.  60-80)من ) اآلبارفي بقية  تركيزال كانلتر، في حين 

الجوفي،  خزانبأتجاه مناط  التصريا لل اآلبار( أرتفعت ضمن K+أيون البوتاسيوم )تركيز إنيتض  مما سب      

باد  األيوني بين كل من ا ،(21خريطة )ر ين  لمياه أي بالقرب من حو  نهر الفرات مما ســـــــاهم في زيادة الت

 الجوفية وبين الصخور الحاوية لهذا العنصر.

اقية القياسية ( والمواصفات العرFAOأيون البوتاسيوم مج محددات من مة األغذية والزراعة )تركيزعند مقارنة     

ق تل  ت بقيمة تفوكان( حيث 10,9,5,2,1) اآلبارلمحددات في المواقج المدروسة ما عدا ه ضمن تل  اإنأتض  

 (.84المحددات، جدو  )

 

                                                           

1) Hem, J. D: Opcit.p211.) 

، 2015لى، الطبعة األو وث البيئي )الهواء، الماء، الغذاء(، المطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر،عايد راضي خنفر، التل (2)

 .235ص

عة الموصل، رقية أحمد محمد أمين العاني، جيمورفولوجيا سهل السندي، أطروحة دكتوراة )غير منشورة(، كلية التربية، جام (3)

  .132 ، ص2010،
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 الجافة( )الرطبة،ملغم / لتر للمدة ( K+تركيز أيون البوتاسيوم ) :)38دول )ج

 المصدر:

 2021/1/10))تاريو في ، وزارة العلوم والتكنولوجيامختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

  ((2021/7/4تاريو في ، مختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربالء .2

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

K+ ) ملغم / لتر( 

 تموز كانون الثاني 

1 32.540778 N 44.070806 E 96 112 

2 32.529167 N 44.029306 E 100 121 

3 32.522243 N 44.045424 E 75 83 

4 32.490500 N 44.006833 E 70 95 

5 32.502861 N 44.092333 E 97 107 

6 32.493618 N 44.065670 E 16.2 18 

7 32.408056 N 44.060722 E 19 21 

8 32.426444 N 44.092333 E 15 17 

9 32.442768 N 44.118099 E 89 98 

10 32.460800 N 44.139083 E 110 121 

11 32.432968 N 44.145583 E 61 67 

12 32.434112 N 44.177875 E 20 22 

13 32.410701 N 44.148811 E 25 32 

14 32.404872 N 44.166168 E 26 29 

15 32.319972 N 44.085944 E 18 20 

16 32.317806 E 44.123417 E 17 19 

17 32.324556 E 44.166361 E 32 35 

18 32.333611 E 44.173250 E 20 22 
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 (الرطبة، الجافة)للمدة ( ملغم / لتر K+أيون البوتاسيوم )كيزتر : (21خريطة )

 
 المصدر:

 83))اعتماد جدو   .1

 (ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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 ( ة)الرطبة، الجافللمدة ( K+تركيز أيون البوتاسيوم ) :(43كل )ش

 

 (83جدو  ) بياناتالمصدر: اعتماداً 

ً  )K+البوتاسيوم ) نتركيز أيو :(48جدول ) ( والمواصفات العراقية FAOلمعايير منظمة األغذية والزراعة ) وفقا

 القياسية 

 المواصفات العراقية القياسية  (FAOمعيار منظمة األغذية والزراعة )

 الحد األعلى  الحد األدنى  الحد األعلى  الحد األدنى 

 )ملغم / لتر(  )ملغم / لتر (

0 78 0 80 

 المصدر:

1. FAO, Guidelines for irrigation water quality, Ministry of environment, Human resource      

Development and employment development of environment, USA, 1999.p117.                          

ي، مسودة المواصفات العراقية وزارة البيئة، التخطيط والمتابعة، الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية، وحدة النشاط الزراع .2

((3241 ،2007. 

 

 إنها تماثلت تكرارياً، حيث إن( أتض  Cationsومن خال  مالح ة الميشرات اإلحصائية لأليونات الموجبة )    

( للفترتين )الرطبة ،الجافة( على 58.27‘75.6حراف معياري بلغ )نأ( قد تماثل تكرارياً بCa+2أيون الكالســــــيوم )

تماثالً تكرارياً  )Na+( ملغم / لترعلى التوالي ، في حين ســجل أيون الصــوديوم )197.3‘234.8عد  )التوالي وبم

( ملغم / لتر على التوالي ، وقد 370‘321.5( على التوالي وبمعد  )177.54 ‘158.23حراف معياري بلغ )نأب

( على التــوالي وبمعد  بلغ ) 0424.54,27.حرف معياري بلغ )نأ( تماثالً تكرارياً ب2Mg+سجل أيون المغنسيوم )

( على 41.43,35.85( فقد تماثل تكرارياً )K+( ملغم / لتر على التوالي ، أما أيون البوتاســـيوم ) 166.6،108.38

 .44)( وشكل  )85( ملغم / لتر ، كما موض  في  جدو  )57.75,50.34التوالي وبمعد  بلغ )
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 (الجافة الرطبة،)للمدة الرئيسية التكراري لأليونات الموجبة  تماثل التوزيعالملخص اإلحصائي ل :(85جدول )

 المصدر: 

 (83و )81) ( و )79( و )77و  )جد بياناتاعتمادا 

 

 )الرطبة، الجافة( للمدة  الرئيسية  تماثل التوزيع التكراري لأليونات الموجبة :(44شكل )
 

 
 المصدر:

 85)جدو  ) بياناتاعتماداً 
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االيونات 

 الموجبة

(Cations) 

 

 المدة

Period)) 

 

  الحد األدنى

 )ملغم / لتر(

(Min) 

 

  الحد األعلى

 )ملغم / لتر(

(Max) 

 

  المعدل

 )ملغم / لتر( 

Mean)) 

 

 المعياريحراف ناإل

(Standard Deviation) 

 

 

Ca+2 

 75.6 234.8 350 135 الرطبة

 58.27 197.3 272 116 الجافة

 

Na+ 

 177.54 370 589 136 الرطبة

 158.23 321.5 526 117 الجافة

 

Mg+2 

 27.04 166.6 171 76 الرطبة

 24.54 108.38 157 72 الجافة

 

K+ 

 35.85 50.34 110 15 الرطبة

 41.43 57.72 121 17 الجافة
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 :(Major Anions)الرئيسية  االيونات السالبة .2

 (:Cl-أيون الكلوريد ) –أ 

 إلىيصل تركيزه في مياه المحيطات  إذياه الطبيعية جميعاً وبتراكيز مختلفة ( في المCl-يوجد أيون الكلوريد )    

ملغم / لتر، تعد  20-80)تركيزه يتراوح ما بين ) إنهار والبحيرات فن( ملغم / لتر،أما في مياه األ2000أكثر من )

، ومن مصادر (1)الذائبة  والثلوج األمطار( فضالً عن مياه Cl-الصخور الرسوبية المصدر الرئيسي أليون الكلوريد)

ً  (2)أيون الكلوريد في المياه الجوفية الملوثة هي الفضالت العضوية أو الفضالت الصناعية ومياه الري  إن،ايضا

 . (3) زيادة تركيز أيون الكلوريد في المياه إلىييدي  إنمعالجة المياه بالكلور يمكن 

ملغم / لتر، و في المياه الجوفية والمناط   )30بتراكيز أقل من )( في المياه الطبيعية Cl-يتواجد أيون الكلوريد)   

أيون الكلوريد  ، ويكون مصدر(4) ( ملغم / لتر80-50ملغم / لتر وفي مياه البحر بحدود ) )100الجافة أقل من )

(-Cl( ضمن المناط  الصحراوية من المياه البحرية القديمة داخل الرواسا ومحلو  الها يت )Halite )(5) ،  وكذل

 . (6)السطحي الزراعي للمخلفات الملحية في التربة  جريانالمن ترشي  

ً متباين كانأيون الكلوريد  تركيز إن( 45وشكل و) 22)وخريطة )86) )يتض  من خال  الجدو       )الرطبة، دة للم ا

 .ملغم / لتر 265-704)الرطبة ما بين )المدة الجافة( حيث تراوح خال  

بحــــــــــدود 2‘5‘10‘9‘4‘14‘6‘11‘12‘13‘17) ) اآلبــــــــــارها فــــــــــي ـــــــــــــــــلتركيزى ـــــــــــــــســــــــــجل أعل    

 اآلبـــــارلتـــــر علـــــى التـــــوالي، أمـــــا  /( ملغـــــم704‘680‘675‘646‘622‘599‘587‘575‘567‘532‘492)

 ( ملغم / لتر على التوالي.272,265,266,256,207)تركيزفقد سجل  18,16,15,8,7)ى )آلخرا

 ن بفارق بسيط الرطبة ولك المدة( عن مثيلتها في Cl-أيون الكلوريد )تركيز خفض إنالجافة فقد  المدةأما خال     

 .ملغم / لتر (205-632بحدود )تركيزدنى أتراوح ما بين اعلى و

 

                                                           

.ed. Jhon Wiely and Sons Inc.1974.p285 ndather, R.C.''Water Supply'' .2C & HoTwert, A. )1( 

(2)  Meback, M.'' Atomospheric in Pats and River Transport of Dissolved Substance.U.K. LAHS pub1: 

1983.p1783-1790.                                                                                                                                     

(3) Daly.D,''Chemical Pollution in Groundwater Over view of the station in Reland Conf, Chemical a 

cause for concern cork, 1994.p1123-1124.                                                                                                

(4) Hamil, L. and Bell, F.G '' Groundwater Recourse development '', Butter Worths London ,1986, 

p187.                                                                                                                                                          

Addendum to the  stater quality ,1w –WHO, World Health Organization, Guidelines for drinking ) 5(

.           p515, 0072-ed., Volume 1: Recommendations, World Health Organization, Genevea,2006 rd3 

(6)– Appelo, C.J.A., Postma, D.''Geochemistry Groundwater and pollution, A.A. Balkcma, Rotterdam, 

1993.p345.                                                                                                                                                 
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  (الجافة، الرطبة )للمدة ( Cl-تركيز أيون الكلوريد ) :)68ول )دج

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

– CL )ملغم / لتر( 

 تموز  الثاني وننكا

1 32.540778 N 44.070806 E 675 529 

2 32.529167 N 44.029306 E 704 632 

3 32.522243 N 44.045424 E 519 415 

4 32.490500 N 44.006833 E 622 496 

5 32.502861 N 44.092333 E 680 542 

6 32.493618 N 44.065670 E 587 470 

7 32.408056 N 44.060722 E 267 214 

8 32.426444 N 44.092333 E 256 205 

9 32.442768 N 44.118099 E 646 512 

10 32.460800 N 44.139083 E 675 539 

11 32.432968 N 44.145583 E 575 539 

12 32.434112 N 44.177875 E 567 474 

13 32.410701 N 44.148811 E 532 426 

14 32.404872 N 44.166168 E 599 479 

15 32.319972 N 44.085944 E 266 213 

16 32.317806 E 44.123417 E 265 212 

17 32.324556 E 44.166361 E 492 394 

18 32.333611 E 44.173250 E 272 216 

 المصدر:

  ((2021/1/10تاريو في ، وزارة العلوم والتكنولوجيامختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

  (2021/7/4)، بتاريو محاف ة كربالء مختبر المياه، دائرة البيئة، .2
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 (ة)الرطبة، الجافللمدة ( ملغم / لتر Cl-أيون الكلوريد )تركيز  :(22خريطة )

 
 المصدر:

 (86اعتماد جدو  ) .1

 (ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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 الجافة(  )الرطبة،للمدة ( Cl-تركيز أيون الكلوريد ) :(45شكل )

 

 (86و  )جد بيانات اعتماداً  :المصدر

الرطبة  المدة  المختارة وخاصة خال اآلبارمرتفج ضمن  كان( Cl-أيون الكلوريد ) تركيز إنيتض  مما سب        

سبا  إن(. 78(، جدو  )Cl-أيون الكلوريد ) حيث تجاوزت بذل  المحددات والمعايير العالمية لمحدودية تركيز

زيادة قابلية هذا  إلىالرطبة يرجج  المدةختارة وخاصة ضمن ( ضمن العينات المCl-أيون الكلوريد ) أرتفاع تركيز

في المياه من خال  التفاعل الحاصل بين الصخور الحاوية على عنصر الها يت  الذوبانالعنصر على سرعة 

((Halite  الجوفي  خزانالالذي يكون مع م صخور منطقة الدراسة وبين المياه الجوفية وخاصة خال  مرحلة تغذية

خال  عملية سقي المحاصيل الزراعية لها دور أيضاً بزيادة تركيز   Leaching)المياه المترشحة ) إنة( كما )الدبدب

هذا األيون ألحتوائها على قيمة من مرشحات األسمدة والمبيدات المنصرفة عبر مقطج التربة نحو المياه الجوفية 

الضحلة حديثة العهد مما ساهم في تحديد هوية بعض  يعتبر مصدراً للمياه البحرية خزانالهذا  ن،هذا فضالً على أ

 واكتشاف نوعية المياه فيها.   اآلبار

( والمواصفات العراقية FAO( وفقاً لمعايير منظمة األغذية والزراعة )Cl-الكلوريد) نتركيز أيو :(78جدول )

 القياسية 
 المواصفات العراقية القياسية  (FAOمعيار منظمة األغذية والزراعة )

 الحد األعلى  الحد األدنى  الحد األعلى  الحد األدنى 

 )ملغم / لتر(  )ملغم / لتر (

0 250 0 350 

 المصدر:

1. FAO, Guidelines for irrigation water quality, Ministry of environment, Human resource      

Development and employment development of environment, USA, 1999.p117.                          

وزارة البيئة، التخطيط والمتابعة، الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية، وحدة النشاط الزراعي، مسودة المواصفات العراقية  .2

((3241 ،2007. 
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قارنة      عة )( Cl-تركيز أيون الكلوريد )ومن خال  م ية والزرا عايير من مة األغذ ها نأ  أتضــــــ (FAOمج م

ياســــية حيث وكذل  مج مقارنتها بالموصــــفات العراقية الق اآلبارتجاوزت تل  المحددات بفارق كبير في أغلا تل  

 ( تم تصــــــنيا نوعية المياه بحســــــا المواصــــــفات88تجاوزت تل  المحددات، ومن خال  الجدو  ) اآلبارأغلا 

 عيا(. ض-ت ضمن الصنا )جيدكان( وASCEاألمريكية وفقاً للجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين )

 (ASCE)( بحسب المواصفات األمريكية Cl-تركيز أيون الكلوريد ) إلىنسبة تصنيف المياه  :( 88جدول ) 

 تصنيف المياه ( ملغم / لتر -Clتركيز أيون الكلوريد ) ت

 ممتاز 50أقل من  1

 جيد 250-50 2

 ضعيف 600-250 3

 رديء جداً  600أكثر من  4

 لمصدر:ا   

ASTM. ''Standard test method for acid-soluble chloride in mortar and concrete ''C1152, West 

Conshohocken, PA.2003.p119.                                                                                                                 

 

2-ات )أيون الكبريت –ب 
4SO( : 

2-المصــــــدر الرئيســــــي للكبريتات ) إن    
4SO)  في الماء هو محاليل معادن الكبريتات الموجودة في الصــــــخور

مائي ) ثل الجبس ال ية م يت( 4OCaS( والجبس الالمائي )O2.2H4OCaSالرســــــوب هدرا   )Anhydrite) واألن

، (1)( وفي صــخور الطفل والطينFeS2حديد)( أو ما يعرف بكبريتيد ال pyriteوكذل  من أكســدة معادن البيريت )

2-هذا أضـــافة للمصـــادر الطبيعية للكبريتات )
4SO) شـــطة الزراعية من خال  أضـــافة نكاأل بشـــرية هنال  مصـــادر

 .(2)في الجو )2SOعاث غاز ثنائي أكسيد الكبريت)بإنشطة الصناعية التي تزيد من نالمبيدات الحشرية وكذل  األ

2-ت )يتواجد أيون الكبريتا   
4SO )( مايكرو  )577ملغم وفي ماء المطر ) )200في المياه الطبيعية بتراكيز أقل من

المياه الجوفية  إن. كما (3)( ملغم30( ملغم / لتر وفي المياه الجوفية )1000غرام / لتر وفي المناط  الجافة أقل من )

2-ن الكبريتات )ملغم / لتر م )100في الصخور النارية والتحويلية تحتوي على أقل من )
4SO ) إن إلىباإلضافة 

( Epsom saltوالتي تسمى مل  إبسم ) )O2.7H4MgSOالمياه الجوفية قد تحتوي على كبريتات المغنسيوم )

( وقد تسبا المذاق المر في Glaubers Salt( والتي تسمى مل  غلوبر )O2.H4SO2Naوكبريتات الصوديوم )

 .(4) الماء في حا  وجودها بكميات كافية

                                                           

(1) Todd, D.K: Groundwater Hydrology, Third edition, Jhon Wiely & Sons, Third reprint, Inc, India, 

2005.p 650.                                                                                                                                                 

(2) AL – Kubaisi, Q.Y. Hydrogeology of Dibdiba Aquafer in safwan – Zubair area, South Iraq, 

Unpublished Ph.D. Thesis, University of Baghdad, Baghdad. 1996.p 43                                                 

(3) Hamil, L. and Bell, F.G '' Groundwater Recourse development '', Butter Worths London ,1986, 

p212.                                                                                                                                                          

 .93-92محمد أحمد السيد خليل، مصدر ساب ، ص  (4)
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ـــــن خـــــال  الجـــــدو  )     ـــــونتركيز إن( 64وشـــــكل ) )23( وخريطـــــة )98يتضـــــ  م ـــــات ) أي 2-الكبريت
4SO )

ـــات الم ً مرتفعـــ كـــان دروســـةضـــمن العين ـــ لمـــدةضـــمن ا ا ـــة، الجاف ـــج ضـــمن  كـــان( وة)الرطب ـــة  المـــدةمرتف الرطب

( بحــــــــدود 2‘1‘5‘10‘9‘6‘3‘4‘17‘12) اآلبــــــــارلهــــــــا ضــــــــمن تركيزمســــــــجلة اعلــــــــى  اآلبــــــــارلجميــــــــج 

 . على التوالي( ملغم / لتر1432‘1396‘1375‘1200‘1178‘1069‘980‘910‘792‘785)

2-تركيز أيون الكبريتات ) :(98جدول )
4SO(  الرطبة، الجافةللمدة( ) 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

 2-
 4SO )ملغم / لتر( 

 تموز  الثاني ونكان

1 32.540778 N 44.070806 E 1395 1125 

2 32.529167 N 44.029306 E 1432 1371 

3 32.522243 N 44.045424 E 980 917 

4 32.490500 N 44.006833 E 910 878 

5 32.502861 N 44.092333 E 1375 1302 

6 32.493618 N 44.065670 E 1069 996 

7 32.408056 N 44.060722 E 683 538 

8 32.426444 N 44.092333 E 570 534 

9 32.442768 N 44.118099 E 1178 1093 

10 32.460800 N 44.139083 E 1200 1123 

11 32.432968 N 44.145583 E 695 582 

12 32.434112 N 44.177875 E 785 716 

13 32.410701 N 44.148811 E 680 552 

14 32.404872 N 44.166168 E 864 804 

15 32.319972 N 44.085944 E 582 543 

16 32.317806 E 44.123417 E 580 537 

17 32.324556 E 44.166361 E 792 747 

18 32.333611 E 44.173250 E 590 547 

 المصدر:

  (2021/1/10)تاريو في ، التكنولوجياووزارة العلوم مختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

 ( (2021/7/4، بتاريو مختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربالء .2
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2-)ون الكبريتات أيتركيز  :(23خريطة )
4SO)  (الرطبة، الجافة)للمدة ملغم / لتر 

 
 المصدر:

 (89اعتماداً جدو  ) .1

 (ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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2-تركيز أيون الكبريتات ) :(64شكل )
4SO(  الرطبة، الجافةللمدة( ) 

 

 (89المصدر: الباحثة اعتماداً جدو  )

ملغم / لتر، أما  695‘683‘680‘582‘570)بلغ )تركيزسجلت  ( فقد11‘7‘13‘15‘8ى )آلخرا اآلبارأما      

2-أيون الكبريتات )تركيز خفض إنالجافة فقد  المدةخال  
4SO)  تراوح ما بين بتركيز  متوسط  إلىبفارق قليل

 ( ملغم / لتر.1371-534)

2-أيون الكبريتات )تركيز سبا أرتفاع  إن   
4SO(  إلىالرطبة يرجج  ةالمدضمن  الدراسة وتحديداَ ضمن منطقة 

هدرايت المتواجد ضمن تل  الصخور وما نطبيعة الصخور الجبسية الحاوية على هذه المحاليل وكذل  محلو  اإل

الجوفي وتحديداً في مرحلة التغذية ضمن فترة  خزانالينتج عنه من تفاعل بين تل  الصخور والمياه الجوفية ضمن 

األغذية والزراعة  من مةالكبريتات التي جاوزت بمعد تها معايير وما يتبعه من ارتفاع قيمة  األمطارتساقط 

(FAO)  90)) بالري، جدو والمواصفات العراقية الخاصة. 

2-)تركيز أيون الكبريتات  :(90جدول )
4SO(( لمعايير منظمة األغذية والزراعة ً ( والمواصفات FAOوفقا

 العراقية 
 فات العراقية القياسية المواص (FAOمعيار منظمة األغذية والزراعة )

 الحد األعلى  الحد األدنى  الحد األعلى  الحد األدنى 

 )ملغم / لتر(  )ملغم / لتر (

0 500 0 500 

 المصدر:

1. FAO, Guidelines for irrigation water quality, Ministry of environment, Human resource 

Development and employment development of environment, USA, 1999.p117.                          

وزارة البيئة، التخطيط والمتابعة، الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية، وحدة النشاط الزراعي، مسودة المواصفات العراقية  .2

((3241 ،2007. 
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 (:3HCO-أيون البيكربونات ) – ج

ابة غاز إذهو الصخور الجيرية نتيجة التجوية الحاصلة في المياه عند  (3HCO-) مصدر أيونات البيكربونات إن    

( 3CO2Hفي المياه السطحية أو في ماء المطر مكوناً ما يعرف بحامض الكربوني  ) )2COأكسيد الكربون ) ثاني

وث ( يعطي ميشراً على التلPH<10ابة الصخور الجيرية وعندما يكون الرقم الهيدروجيني )إذالذي له خاصية 

هو قلوية الماء ويقصد بالقلوية قدرة الماء  (3HCO-)مصدر أيونات البيكربونات  إن، كما (1)  الصناعي في المياه

حال  نأ، ويعتبر المصدر الرئيسي للقلوية في مع م المياه الجوفية هو (2) (H+على التفاعل مج أيون الهيدروجين )

 . (3)الحجر الجيري

3HCO-البيكربونــــات )أيــــون تركيــــز  إن( 74وشــــكل ) )24( وخريطــــة )19يتضــــ  مــــن خــــال  الجــــدو  )    

ً مرتفعـــــــــ كـــــــــان ( ـــــــــارضـــــــــمن  ا ـــــــــة بحـــــــــدود  ةمـــــــــدلل (14‘5‘1‘10‘9‘11‘17‘12‘3‘4‘2‘6) اآلب الرطب

أمــــــا علــــــى التــــــوالي،  ،ملغــــــم / لتــــــر( 530‘481‘480‘480‘471‘460‘436‘430‘420‘408‘398‘247)

( ملغــــــم / 102‘100‘82‘78‘72‘68بحــــــدود )( 13‘7‘15‘18‘16‘8) اآلبــــــارفقــــــد ســــــجلتها تركيزأدنــــــى 

( ملغـــم / لتـــر 59-466تراوحـــت مـــا بـــين )تركيـــز  اآلبـــارالجافـــة فقـــد ســـجلت  المـــدةامـــا فـــي  التـــوالي،علـــى لتر

 ضمن العينات المدروسة. 

 خزانالة لتغذية الجافة نتيج المدةالرطبة عنه ب المدةخال   (3HCO-البيكربونات )أيون تركيز سبا أرتفاع  إن    

بر المكون مما ساهم بزيادة تحلل مكونات الحجر الجيري الذي يعت األمطارلجوفي ضمن المسط  الصحراوي بمياه ا

ئة سوف تسهم منطقة الدراسة تشهد أقامة مشاريج صناعية ملوثة للبي إنالرئيسي لصخور منطقة الدراسة فضالً على 

كوين المطر القادمة والتي سوف تزيد من قابلية ت ( خال  السنواتCOxبعاثات غازات أكاسيد الكربون )إنبزيادة 

 ابة تل  الصخور.ذ( الذي يعتبر الميثر الرئيسي إلAcid Rainالحمضي )

ت كانلكنها  اآلبارالرطبة والجافة لمع م  المدةضمن  (3HCO-البيكربونات )أيون تركيزعلى الرغم من أرتفاع    

لرطبة فقط، ا المدة( الذي فاق المحددات العراقية ولكن خال  14ضمن المحددات العالمية والعراقية ماعدا بئر )

 . 92)جدو  )يالحظ 

 

 

                                                           

(1) Langmuir.D.,'' Aqueous Environmental Geochemistry. Prentice Hall, USA, 1997.p 600. 

2)  Davis, S.N., Dewiest, R.J. M.''Hydrogeology. John Wiely and Sons, New York, 1966.p370.) 

3) Boyd, C. E: Opcit, p151-155.                                                                                                              ) 
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 )الرطبة، الجافة( للمدة  (3HCO-البيكربونات ) تركيز أيون :(19دول )ج

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

- 3HCO )لتر ملغم /)  

 تموز  الثاني ونكان

1 32.540778 N 44.070806 E 480 440 

2 32.529167 N 44.029306 E 398 350 

3 32.522243 N 44.045424 E 420 370 

4 32.490500 N 44.006833 E 408 368 

5 32.502861 N 44.092333 E 481 432 

6 32.493618 N 44.065670 E 247 217 

7 32.408056 N 44.060722 E 100 86 

8 32.426444 N 44.092333 E 68 59 

9 32.442768 N 44.118099 E 471 411 

10 32.460800 N 44.139083 E 480 422 

11 32.432968 N 44.145583 E 460 398 

12 32.434112 N 44.177875 E 430 407 

13 32.410701 N 44.148811 E 102 76 

14 32.404872 N 44.166168 E 530 466 

15 32.319972 N 44.085944 E 82 73 

16 32.317806 E 44.123417 E 72 63 

17 32.324556 E 44.166361 E 436 385 

18 32.333611 E 44.173250 E 78 66 

 المصدر:

  (2021/1/10)تاريو في  ،وزارة العلوم والتكنولوجيامختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

  ((2021/7/4، بتاريو مختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربالء .2
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 الجافة( الرطبة،)للمدة ملغم / لتر  (3HCO-) بيكربوناتال أيونتركيز  :(24خريطة )

 
 المصدر:

 (91جدو  ) بياناتاعتماداً  .1

 (ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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 )الرطبة، الجافة(  مدة للملغم / لتر  (3HCO-البيكربونات ) تركيز أيون :(74شكل )

 

 المصدر:

 91)) جدو  بياناتاعتماداً 

-البيكربونات ) تركيز أيون :(29جدول )
 

3HCO) عياروفقاً لم ( منظمة األغذية والزراعةFAOوالمواص ) فات

 العراقية القياسية

 المواصفات العراقية القياسية  (FAOمعيار منظمة األغذية والزراعة )

 الحد األعلى  الحد األدنى  الحد األعلى  الحد األدنى 

 )ملغم / لتر(  )ملغم / لتر (

0 610 0 520 

 صدر:الم

1. FAO, Guidelines for irrigation water quality, Ministry of environment, Human resource      

Development and employment development of environment, USA, 1999.p117.                                

لمواصفات العراقية اسيطرة النوعية، وحدة النشاط الزراعي، مسودة وزارة البيئة، التخطيط والمتابعة، الجهاز المركزي للقياس وال .2

((3241 ،2007. 

-أيون النترات ) –د 
3NO :) 

اهـــم مصـــادر  إنالنيتـــروجين مكـــون ضـــئيل جـــداً فـــي الصـــخور لكنـــه عنصـــر رئيســـي فـــي الغـــالف الجـــوي،     

ـــون النتـــرات ) -أي
3NO  ـــي ـــد النيتـــروجين العضـــوي ف ـــاه الجوفيـــة هـــو تأكس التربـــة ومـــن المخلفـــات ( فـــي المي

ــــاني( ومــــن غــــاز Industrial Westالصــــناعية ) ــــروجين ) ث ــــي الجــــو ومــــن عــــودام 2NOأكســــيد النيت ( ف

-، تتكـــــون مع ـــــم النتـــــرات ) Chemical Fertilities( (1)الســــيارات ومـــــن األســـــمدة الكيميائيــــة )
3NO  )

ــــالموجـــودة ف ـــاه الجــ ـــة وكـــذل  مــــــي المي ـــات الحي ـــا  الكائن ــــية مـــن بقاي  Organicن األســـمدة العضـــوية )ـوف

                                                           

(1) Appelo, C.J.A., Postma, D.''Geochemistry Groundwater and pollution, A.A. Balkcma, Rotterdam, 

1993.p537.                                                                                                                                                  
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Fertilities كمـــا  (1)نتـــرات وتـــزود بـــه التربـــة  إلـــى(، تقـــوم بعـــض النباتـــات بتحويـــل النيتـــروجين مـــن الجـــو ،

ـــة  ـــي الترب ـــا الموجـــودة ف ـــوم بأكســـدة األموني ـــي تق ـــا الت ـــىتوجـــد بعـــض البكتري ـــت ) إل ـــم NOنتري ـــن ث ـــى( وم  إل

ـــرات ) -نت
3NO ) (2)ـــة تســـم ـــذه العملي ـــى ه ـــ  عل ـــد أطل ـــ  الNitrificationة )جـــية النتر،وق ـــى وف ة صـــيغ( وعل

 : (3)  ا تيةالكيميائية 

+O + 4H2+ 2H 2-2NO → 2+3O +
4NH 2  

3→ 2NO2-2NO 

 حيث إن:

+
4NH:  ايون األمونيوم 

2O األكسجين : 

2-NO ثنائي أكسيد النتروجين : 

+H أيون الهيدروجين : 

3NO  أيون النترات : 

-وجود النترات ) إن    
3NO  ) في المياه الجوفية القريبة من سط  األر  يكون أكثر من المياه الجوفية العميقة

( وكثرة استعما  األسمدة الزراعية الحاوية على النترات Nitrificationوالسبا في ذل  هو زيادة عملية النترنة )

(-3NO و سيما في األراضي الزراعية )(4). 

-أيون النترات )تركيز  إن( 84والشـــــكل ) )52( وخريطة )39يتضـــــ  من خال  الجدو  )   
3NO  )متفاوت كان ً  ا

بحدود  14‘18‘15‘16‘7‘11‘8) ) اآلبارله ضــــــمن تركيز للموســــــمين الرطا والجاف حيث ســــــجل أعلى 

 ت بحــدود )كــانــ( فقــد 2‘1‘12‘4‘5‘13‘4) اآلبــار لتر، أمــاملغم /  6.92‘3.5‘3.4‘3.1‘3.27‘3.20‘3.09))

( 1-6.7) بحدود  تركيز اآليونات قد بلغالجافة ف المدةفي  التوالي، أماملغم / لترعلى  1.2‘1.6‘1.9‘2‘2‘2‘2.6)

القديمة فضــــــالً عن أســــــتخدام المزارعين لألســــــمدة  اآلبارالتي ســــــجلت اعلى قيمة تعد من  اآلبار إنملغم / لتر. 

ت اغلا العينات كاند والمخصـــــبات بكميات كثيرة ســـــاهم في رفج نســـــبتها من هذا األيون وعلى الرغم من ذل  فق

                                                           

1) – Mitchell, R, '' Water Pollution Microbiology'', Jhon Wiely and Sons Inc,1972p.342. ) 

(2) Boyd, C.E. Opcit.p 476. 

, htPierce, J.J, and Weiner, R.F, ''Environmental Pollution and Contral'', Butterwoth Heinemenn,4)  3(

ed.USA.1998, p278.                                                                                                                                   

(4)  Harrington, G.A, and Herczey, A.L.''Groundwater Sustainability and water quality in Ti – Tree 

Basin Central Ustralia'','' Csiro Land and Water technology '', 2001.p254.                                              
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يالحظ والموصــــفات العراقية القياســــية،  FAO)ضــــمن المحددات العالمية وفقاً لمعيار من مة األغذية والزراعة )

 (.94جدو  )

-تركيز  أيون النترات )  :(39جدول )
3NO  ) ( ة)الرطبة، الجافللمدة 

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

-
3NO )ملغم / لتر( 

 تموز الثاني نوكان

1 32.540778 N 44.070806 E 1.6 1 

2 32.529167 N 44.029306 E 1.2 1 

3 32.522243 N 44.045424 E 2 1.9 

4 32.490500 N 44.006833 E 2.6 2.1 

5 32.502861 N 44.092333 E 2 1.2 

6 32.493618 N 44.065670 E 3 1.9 

7 32.408056 N 44.060722 E 3.27 3.3 

8 32.426444 N 44.092333 E 3.09 3 

9 32.442768 N 44.118099 E 2.86 2.8 

10 32.460800 N 44.139083 E 2.80 2.7 

11 32.432968 N 44.145583 E 3.20 2.40 

12 32.434112 N 44.177875 E 1.9 1.3 

13 32.410701 N 44.148811 E 2 1.9 

14 32.404872 N 44.166168 E 6.92 6.7 

15 32.319972 N 44.085944 E 3.4 3.1 

16 32.317806 E 44.123417 E 3.1 3 

17 32.324556 E 44.166361 E 2.6 2.7 

18 32.333611 E 44.173250 E 3.5 3.2 

 المصدر:

  (2021/1/10)تاريو في ، وزارة العلوم والتكنولوجيامختبرالتحليالت الكيميائية،  .1

  ((2021/7/4، بتاريو ءمختبر المياه، دائرة البيئة، محاف ة كربال .2
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-أيون النترات )تركيز  :(52خريطة )
3NO ) (ة)الرطبة، الجاف للمدةملغم / لتر 

 

 المصدر:

 .93)جدو  ) بياناتاعتماداً  .1

 .(ARC. GIS 10.8مخرجات برنامج ) .2
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-النترات ) تركيز أيون :( 84شكل )
3NO  ) (، الجافة)الرطبةملغم / لتر للمدة 

 

 المصدر: 

 (93جدو  ) بياناتاعتماداً الباحثة 

-تركيز أيون النترات ) :(49جدول )
3NO  )عياروفقاً لم ( منظمة األغذية والزراعةFAO والمواصفات العراقية )

 القياسية

 المواصفات العراقية القياسية  (FAOمعيار منظمة األغذية والزراعة )

 الحد األعلى  الحد األدنى  الحد األعلى  الحد األدنى 

 )ملغم / لتر(  غم / لتر ()مل

0 10 0 16 

 المصدر:

1. FAO, Guidelines for irrigation water quality, Ministry of environment, Human resource      

Development and employment development of environment, USA,1999. P117.                              

ط والمتابعة، الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية، وحدة النشاط الزراعي، مسودة المواصفات العراقية وزارة البيئة، التخطي .2

((3241 ،2007. 

أيون  كانت متماثلة تكرارياً، حيث كان( Anionsلأليونات السالبة ) اإلحصائيةومن خال  مالح ة الميشرات      

( للفترتين )الرطبة ،الجافة( على التوالي 141.45-166.97ياري بلغ )حراف معنأ( متماثل تكرارياً بCl-الكلوريد )

-2( ملغم / لترعلى التوالي ، أما أيون الكبريتات )417-511وبمعد  )
4 SO( حراف معياري نأفقد تماثالً تكرارياً ب

ن ( ملغم / لتر على التوالي ، وقد سجل أيو908.88-828( على التوالي وبمعد  )299.68-284.44بلغ )

-البيكربونات)
3HCO) ب ً ( على التــوالي وبمعد  بلغ 162.71-180.59حرف معياري بلغ )نأتماثالً تكراريا

11.2-حراف )نأ( فقد سجلت تماثل تكرارياً ب3NO-)( ملغم / لتر على التوالي، أما بالقيمة للنترات319-282.72)

 (.49( وشكــل  )95موض  في  جــدو  ) ( ملغم / لتــر، كما2.83-2.51( على التوالي وبمعد  بلغ )1.29
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 (ة)الرطبة، الجافللمدة الرئيسية الملخص اإلحصائي لتماثل التوزيع التكراري لأليونات السالبة : 94)جدول )

االيونات 

 السالبة

(Cations)  

 المدة

(Period)  

 الحد األدنى 

 )ملغم / لتر(

(Min) 

 الحد األعلى

 )ملغم / لتر( 

Max)) 

 المعدل 

 غم / لتر()مل

(Mean) 

 

 حراف المعياريناإل

Standard Deviation)) 

 

 
- CL 

 

 

 166.97 511 704 256 الرطبة 

 141.45 417 632 205 الجافة 

 
2-

4 SO 

 299.68 908.88 1432 570 الرطبة 

 284.44 828 1371 534 الجافة 

 

- 3HCO 

 180.59 319 530 68 الرطبة 

 162.71 282.72 466 59 الجافة 

 

- 3NO 

 1.21 2.83 6.92 1.2 الرطبة 

 1.29 2.51 6.7 1 الجافة 

 المصدر: 

 .(93( و )91( و )89( و)86جدو  ) بياناتاعتماداً 

 

 )الرطبة، الجافة(للمدة الرئيسية تماثل التوزيع التكراري لأليونات السالبة : (49)شكل 

 

 المصدر:

 (95جدو  ) بياناتاعتماداً 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

الجافة الرطبة الجافة الرطبة الجافة الرطبة الجافة الرطبة 

C L-So4 -2Hco3 -No3 -

م 
لغ

م
 /

تر
ل

Min Max Mean Standard - D



 ركز كربـــــــــــــالءم قضاءية للمياه الجوفية في صحراء النوعالخصائص  ........الفصل الثالث ...................
 

 
202 

 :Summary)لثالث )خالصة الفصل ا

ياً ولكن هذا كانياً ومناخصائص تراكيز العينات المدروسة ضمن المدة المحددة قد تباينت زم إن يتض  مما تقدم     

 إلىويرجج ذل   (الجافة،الرطبة ) المدة محدود جداً حيث أظهرت العينات تماثل توزيج ال اهرة ضمن كانالتباين 

 كانونوع التربة ومصدر التغذية والسط ، فقد  خزانساً من الناحية الطباقية للناالجوفي )الدبدبة( متج خزانال إن

خفاضاً خال  المدة الجافة )تموز(، إن( والثاني ونكانالرطبة ) المدةها سجلت ارتفاعاً لتراكيزها خال  نأياً بناالتباين زم

من أرتفاع درجات الحرارة والسحا الرطبة عن الجافة على الرغم  المدةيرجج سبا ارتفاع تل  التراكيز خال  

الساقطة خال  هذه  األمطارحو  المكمن الجوفي يتسلم كمية مياه نتيجة  إن إلىالجافة  المدةالمرتفج للمياه خال  

يونات هذا الحو  يكون في حالة تفاعل تنشأ ما بين الصخور المكونة له واأل إنوالتي تكون سبباً رئيسياً في  المدة

يونات  خال  هذه األتراكيزمما ينتج زيادة في  المدةا نتيجة عملية التخفيا التي تحصل خال  هذه المتواجدة ضمنه

ياً حسا موقج العينة من المسط  الصحراوي )الدبدبة( حيث كان، هذه وقد تباينت العينات المدروسة م المدةهذه 

الجوفي في حين  خزانمنطقة التصريا للت أكثر تركيزاً ضمن الجهة الشمالية والشرقية لمنطقة الدراسة حيث كان

الجوفي وما  خزانالت أقل تركيزاً ضمن الجهة الغربية والجنوبية الغربية لمنطقة الدراسة حيث مناط  تغذية كان

وهذا ييكد صحة  األمطارينتج عنها من تخفيا مستمر لحدة تراكيز تل  العناصر وخاصة خال  فترة تساقط 

عند مقارنة كذل  ، ية للمياه الجوفية في صحراء قضاء مركز كربالء(نوعخصائص ال)تتباين الالفرضية الثالثة 

والمحددات العراقية القياسية قد طابقت في  FAO)العينات مج المحددات العالمية لمن مة األغذية والزراعة )

مع مها تل  المحددات. 



 

 

 

 

 الفصل الرابع  
صالحية المياه الجوفية لإلنتاج  
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 مركز كربالء
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 مدخل:

ي للمياه في المنطقة ناطقة الدراسة نتيجة لغياب أي مصدر ثللمياه ضمن من رئيسالمياه الجوفية المصدر التعد      

تاجها الزراعي ون راً ألهميتها الكبيرة في تنمية إنفي  اآلبارواعتماد منطقة الدراسة  بالدرجة الرئيسية على مياه 

يا نامن الضروري معرفة صالحية تل  المياه لألغرا  الزراعية، تم اعتماد عدداً من التص كانفقد  اإلنتاج

ابرز  كان  ا حصائية وائقوالميشرات العالمية لغر  تقيم صالحيتها لألغرا  الزراعية با عتماد على الطر

ميشر (،و -Ayers & Westcot 1985وتصنيا ) (Richards- 1954يا والميشرات، تصنيا )ناتل  التص

 Magnesiumيوم )ميشر خطر المغنس( وDoneen - 1964لدونين ) (permeability Index) يةنفاذال

(Hazard ( 1972لكل من- Raghunath & Guptaو )( 1963) ميشر كيلي- Kelly's Ratio ، وميشر

لبيان تأثير كمياء المياه Gibbs Diagram) ( ومخطط جيبس )Potential Salinityالملوحة المحتملة لدونين )

ي الحيوانم المياه صالحية المياه لألستهالك التي استخدمت في تقيي التصانياأما ابرز الجوفية على جودة الري ، 

جودة المياه  نا( لبي Ayers &Westcot -1989( وتصنيا )Altoviski -1962فقد تم اعتماد تصنيا كل من )

 ي. الحيوانلألستهالك 

همية مجموعة من النقاط األساسية ذات األ إلىالزراعي ضمن منطقة الدراسة فقد تم التوصل  اإلنتاجأما تنمية      

 Integrated) دارة المتكاملة للمياه الجوفيةالزراعي ا  وهي، األ اإلنتاجالكبيرة التي تساهم في تنمية 

Management of Groundwater)( وإدارة الري ،Irragation Management والمحاف ة على مساحة )

 (Solar Pumping Technology) يةالضو بالطاقة الشمسالزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة كتقنية األراضي 

قطاع المستمر للتيار الكهربائي للمنطقة ومن  القرو  والسلا نحل بديل لألكَ Fertigation) وتقنية التسميد بالري )

   .ضمن منطقة الدراسة الزراعي اإلنتاجالمصرفية للمزارعين بهدف زيادة 
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 :مية مختارةيف ومؤشرات عالناأوالً: تقييم المياه الجوفية وفقاً لتص

 تقيم المياه الجوفية ألغراض الري:  .1

 لصالحية الري:( Richards)  1954 - تصنيف  –أ 

Sodium Adsorption Ratio - (SAR ))يعتمد هذا التصنيا على حساب نسبة أمتزاز الصوديوم )   

( من المعادلة SARم )( بوحدة المايكرو موز/ سم، حيث تم حساب نسبة أمتزاز الصوديوEC) التوصيلة الكهربائيةو

 :(1) )*(ا تية 

+                                                                                                            2 Na       
SAR = ————⸺⸺⸺⸺ 

√(𝑪𝒂𝟐+ + 𝑴𝒈𝟐+ )/𝟐        

ن خال  ( ومEC) التوصيلة الكهربائية( وSARالصوديوم ) بعد ذل  يتم تحديد رمز المياه حسا نسبة أمتزاز   

 :96)الجدو  )

 (Richards -1954)تحديد رمز المياه الجوفية وفقاً لتصنيف  :(96جدول )

 الدليل )مايكرو موز / سم( EC الدليل SAR ت

1 < 10 S1 < 250 C1 

2 >10 - < 18 S2 > 250 - < 750 C2 

3 >18 - < 26 S3 > 750 - <2250 C3 

4 >26 S4 >2250 C4 

 المصدر: 

Richards, L. A: Diagnosis and improvement of saline alkali soils, U.S. Department of agriculture 

Handbook, Vol.60, Washington D.C, U.S. A, 1954.pp79-80.                                                                   

حسا  هلمياا Richards)ن ثم تحديد رمز المياه للعينة ليتم أستخراج مدى صالحية المياه للري، صنا )وم   

 .(97كما موض  في الجدو  )ستة أصناف  إلى صالحيتها

  Richards -1954)صالحية المياه للري حسب الداللة وفقاً لتصنيف ) :(97جدول )

 صنف المياه نوع المياه ت

1 C1S1 ممتاز – ( (Excellent 

2 C1S1,C2S1,C2S2 جيد – Good)) 

3 C1S3,C3S1 مسموح به – Permissible)) 

4 C2S3,C3S2,C3S3 هامشي – Marginal)) 

5 C1S4,C2S4,C3S4,C4S1,C4S2 ضعيف – Poor)) 

6 C4S3,C4S4  ًضعيف جدا – (Very Poor) 

 المصدر: 

Richards, L. A: Diagnosis and improvement of saline alkali soils, U.S. Department of agriculture 

Handbook, Vol.60, Washington D.C, U.S. A, 1954.pp79-80.                                                                   

                                                           

 .مكافئ / لتر( المليepm -العناصر المستخدمة في المعادلة ضمن وحدة ) تم حساب )*(

(1) Richards, L. A: Diagnosis and improvement of saline alkali soils, U.S. Department of agriculture 

Handbook, Vol.60, Washington D.C, U.S. A, 1954.pp72-81.                                                                  
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دليل  كان( وRichards( وفقاً لتصنيا )ة)الرطبة، الجاف للموسمينتم تصنيا المياه الجوفية لجميج العينات و    

ويندرج ضمن الصنا الضعيا لصالحية المياه للري، كما موض  في ( C4S1) لموسمينول المياه لجميج العينات

 (. 26خريطة )يالحظ  (50( وشكل )99( و)98الجدو  )

ً الرطبة وفق المدةصالحية المياه للري ضمن  :(98جدول )  (  Richards –1954تصنيف )ل ا

 المصدر:

 (97( و)96( و)66جدو  ) بياناتاعتماداً 

 

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

EC  /مايكرووز(

 سم(

 

 نسبة أمتزاز لصوديوم

Meq/l  (SAR ) 

 

 التصنيف

1 32.540778 N 44.070806 E 6641 6.51 C4S1 ضعيف 

2 32.529167 N 44.029306 E 6234 6.43 C4S1 ضعيف 

3 32.522243 N 44.045424 E 4359 5.25 C4S1 ضعيف 

4 32.490500 N 44.006833 E 4484 8.53 C4S1 ضعيف 

5 32.502861 N 44.092333 E 6719 6.48 C4S1 ضعيف 

6 32.493618 N 44.065670 E 4578 5.43 C4S1 ضعيف 

7 32.408056 N 44.060722 E 3844 2.32 C4S1 ضعيف 

8 32.426444 N 44.092333 E 4031 2.20 C4S1 ضعيف 

9 32.442768 N 44.118099 E 5297 6.41 C4S1 ضعيف 

10 32.460800 N 44.139083 E 5500 6.70 C4S1 ضعيف 

11 32.432968 N 44.145583 E 4033 4.83 C4S1 ضعيف 

12 32.434112 N 44.177875 E 4219 4.88 C4S1 ضعيف 

13 32.410701 N 44.148811 E 4000 2.51 C4S1 ضعيف 

14 32.404872 N 44.166168 E 4531 6.15 C4S1 ضعيف 

15 32.319972 N 44.085944 E 3972 1.63 C4S1 ضعيف 

16 32.317806 E 44.123417 E 3953 2.26 C4S1 ضعيف 

17 32.324556 E 44.166361 E 4781 4.75 C4S1 ضعيف 

18 32.333611 E 44.173250 E 3844 2.36 C4S1 ضعيف 
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 (Richards-1954تصنيف )اً لافة وفقالج المدةصالحية المياه للري ضمن  :(99دول )ج

 المصدر:

 97).و) (96( و)66جدو  ) بياناتاعتماداً 

 

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

EC  /مايكرووز(

 سم(

 

 نسبة أمتزاز لصوديوم

  Meq/l (SAR ) 

 

 التصنيف

1 32.540778 N 44.070806 E 6308 6.12 C4S1 ضعيف 

2 32.529167 N 44.029306 E 6168 6.35 C4S1 ضعيف 

3 32.522243 N 44.045424 E 4097 4.75 C4S1 ضعيف 

4 32.490500 N 44.006833 E 4024 7.86 C4S1 ضعيف 

5 32.502861 N 44.092333 E 6344 6.43 C4S1 ضعيف 

6 32.493618 N 44.065670 E 4303 4.92 C4S1 ضعيف 

7 32.408056 N 44.060722 E 3613 2.10 C4S1 ضعيف 

8 32.426444 N 44.092333 E 3789 2.5 C4S1 ضعيف 

9 32.442768 N 44.118099 E 4979 5.82 C4S1 ضعيف 

10 32.460800 N 44.139083 E 5169 6.13 C4S1 ضعيف 

11 32.432968 N 44.145583 E 3804 4.42 C4S1 ضعيف 

12 32.434112 N 44.177875 E 3965 4.50 C4S1 ضعيف 

13 32.410701 N 44.148811 E 3773 2.2 C4S1 ضعيف 

14 32.404872 N 44.166168 E 4259 5.60 C4S1 ضعيف 

15 32.319972 N 44.085944 E 3733 2.10 C4S1 ضعيف 

16 32.317806 E 44.123417 E 3716 2.2 C4S1 ضعيف 

17 32.324556 E 44.166361 E 4494 4.32 C4S1 ضعيف 

18 32.333611 E 44.173250 E 3613 2.13 C4S1 ضعيف 
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درجت تحت الصـــنا الضـــعيا لصـــالحية الري إنالعينات المدروســـة وف  هذا التصـــنيا  إنيتضـــ  مما تقدم    

((C1S4 لمدةلو  )لعينات المدروســــة في منطقة ويرجج ســــبا ذل  أن قيم التوصــــيلة الكهربائية ل)الرطبة، الجافة

 سم. /ز، مايكرو مو6000)ت قيم تعدت )الحد المسوح به وف  هذا التصنيا حيث سجلقد تجاوزت الدراسة 

 

 )الرطبة، الجافة( مدة( للSARنسبة امتزاز الصوديوم ) :(50شكل )

 
لمصدر:ا  

).   جدوال بياناتاعتماداً  (98) و(99 
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 )الرطبة، الجافة(للمدة ( SARنسبة أمتزاز الصوديوم )  :(26خريطة )

 
 المصدر:

 .(99و) ( 98)جدو   بياناتاعتماداً  .1

 ARC.GIS 10.8)ت )مخرجا .2
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 :(Ayers & Westcot -1985 )  تصنيف –ب 

   النسبة المئوية للصوديومهذا التصنيا على حساب ثالثة عناصر ضرورية لمعرفة صالحية الري وتتمثل  ب يعتمد    

(Sodium Precentage( )*( ( ونسبة أمتزاز الصوديومSARو )التوصيلة الكهربائية (EC) (1)  تم حساب ،

 : )*(  (2) وفقاً للمعادلة ا تية% ( Naة المئوية للصوديوم )النسب

+ K+  2+Na   

             100× ⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺—⸺⸺     % =) Na( 
                                                                                       +   +K +2+Na +2+Mg +2Ca   

أي  meq/l))تكون بوحدة  إنالعينات المدروسة وضمن الفترتين الرطبة والجافة على  تم تطبي  المعادلة على    

ل من ك( حيث حدد 100بالملي مكافئ / لتر ومن ثم تحديد رمز المياه ومدى صالحيتها للري من خال  الجدو  )

(Ayers &Westcotأربعة أصناف لصالحية المياه لأل ).رواء 

  Ayers &Westcot- 1985)وفقاً لتصنيف ) صالحية المياه للري :(100جدول )

 المصدر:

Ayers, R.S and Westcot, D.W., Water quality for agriculture, Irragation and drainage, Paper NO.29, 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy ,1985, p1-18.                                  

                                  

صنا المياه ضمن الصنا )الضعيا(  كان)الرطبة، الجافة( و للمدةجميج العينات وتم تحديد صنا المياه ل      

، المدة )الرطبة ، الجافة((.تباينت النسبة المئوية للصوديوم ضمن 102( و)101)الرطبة، الجافة(، جدو  ) مدةولل

 المدةضمن  ( %29.51-61.52) إلى(،51شكل )، الرطبة  المدة( % ضمن 30.09-61.94حيث تراوحت ما بين )

الميثر األبرز في مدى صالحية المياه للري لمختلا  EC)) التوصيلة الكهربائيةتعد (،27الجافة ،خريطة )

( 103جودة المياه للري، من خال  الجدو  ) ناالعالمية أثناء بي التصانياالمحاصيل لذل  يتم أعتمادها في أغلا 

ت كانلزراعة المحاصيل المختلفة ،حيث  امتهئلجوفية ومدى ومالفي المياه ا التوصيلة الكهربائيةيوض  قيم تراكيز 

                                                           

ية المياه للري، حيث أن : تعتبر من المعايير العالمية المهمة المعتمدة في مدى تحديد صالح% (Naالنسبة الميية للصوديوم ) )*(

وم في فراغات صوديتركيز الصوديوم وأمتزاجه في التربة ييدي الى تصلبها ويحدد عن مساميتها ونفاذيتها نتيجة لترسيا كبريتات ال

  التربة مما ييدي الى إعاقة الجذور وتغذية النباتات، فضالً عن تأثيره السمي على البكتريا النافعة في النباتات.  

(1) Ayers, R.S and Westcot, D.W., Water quality for agriculture, Irragation and drainage, Paper NO.29, 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy ,1985, p8.                                    

(2) Wilcox, L.V., Classification and Use of Irragation water, U. S Department of Agriculture, Circular 

No.969.Washington D.C.U.S.A.1955, pp1-10                                                                                           

 كافئ / لتر(م المليMeq/l -العناصر المستخدمة في المعادلة ضمن وحدة ) تم حساب )*(

 SAR )مايكرو موز / سم(  EC ت

 

Na (%) صالحية المياه للري 

 Excellentممتاز  20> 10> 700> 1

 Goodجيد  40- 20< 18- 10< 3000 - 700< 2

 Fairضعيف  80 - 40< 26 - 18< 3000< 3

 Poorرديء  80< 26< ـــ 4
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( في جميج حدود الملوحة مالئمة لمختلا المحاصيل المزروعة ضمن منطقة الدراسة والتي تحدد (ECتراكيز قيم 

 نوع المحاصيل )حقلية،فواكه،خضروات( الالزم زراعتها في جميج المواسم.

ً وفقالرطبة  المدةضمن  صالحية المياه للري :(101دول )ج  (  (Ayers &Westcot -1985لتصنيف  ا

 المصدر:

  (100و) (98( و)66جدو  ) بياناتاعتماداً 

 

 

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

EC  

)مايكرووز/ 

 سم(

 

نسبة أمتزاز 

 الصوديوم

  Meq/l(SAR ) 

 

النسبة المئوية 

 %(Naللصوديوم )

 

صالحية 

 المياه للري 

1 32.540778 N 44.070806 E 6641 6.51 48.28 ضعيف 

2 32.529167 N 44.029306 E 6234 6.43 47 ضعيف 

3 32.522243 N 44.045424 E 4359 5.25 46.10 ضعيف 

4 32.490500 N 44.006833 E 4484 8.53 61.94 ضعيف 

5 32.502861 N 44.092333 E 6719 6.48 48.08 ضعيف 

6 32.493618 N 44.065670 E 4578 5.43 60.45 ضعيف 

7 32.408056 N 44.060722 E 3844 2.32 31.24 ضعيف 

8 32.426444 N 44.092333 E 4031 2.20 30.30 ضعيف 

9 32.442768 N 44.118099 E 5297 6.41 49.68 ضعيف 

10 32.460800 N 44.139083 E 5500 6.70 50.09 ضعيف 

11 32.432968 N 44.145583 E 4033 4.83 44.92 ضعيف 

12 32.434112 N 44.177875 E 4219 4.88 44.32 فضعي 

13 32.410701 N 44.148811 E 4000 2.51 31.61 ضعيف 

14 32.404872 N 44.166168 E 4531 6.15 48.81 ضعيف 

15 32.319972 N 44.085944 E 3972 1.63 31.09 ضعيف 

16 32.317806 E 44.123417 E 3953 2.26 30.56 ضعيف 

17 32.324556 E 44.166361 E 4781 4.75 41.75 ضعيف 

18 32.333611 E 44.173250 E 3844 2.36 31.21 ضعيف 
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ً ال المدةضمن  صالحية المياه للري (102)دول ج  ( (Ayers &Westcot -1985لتصنيف  جافة وفقا

 المادر:

 ( 100( و)99( و)66جدو  ) بياناتاعتماداً 

 

 

 

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

EC  

 )مايكرووز/ سم(

 

 نسبة أمتزاز لصوديوم

 Meq/l (SAR ) 

 

النسبة المئوية 

للصوديوم 

(Na)% 

 

صالحية 

 المياه للري

1 32.540778 N 44.070806 E 6308 6.12 49.30 ضعيف 

2 32.529167 N 44.029306 E 6168 6.35 50 ضعيف 

3 32.522243 N 44.045424 E 4097 4.75 45.62 ضعيف 

4 32.490500 N 44.006833 E 4024 7.86 61.52 ضعيف 

5 32.502861 N 44.092333 E 6344 6.43 50.63 ضعيف 

6 32.493618 N 44.065670 E 4303 4.92 44.29 ضعيف 

7 32.408056 N 44.060722 E 3613 2.10 30.56 ضعيف 

8 32.426444 N 44.092333 E 3789 2.5 29.64 ضعيف 

9 32.442768 N 44.118099 E 4979 5.82 49.16 ضعيف 

10 32.460800 N 44.139083 E 5169 6.13 49.59 ضعيف 

11 32.432968 N 44.145583 E 3804 4.42 45.09 ضعيف 

12 32.434112 N 44.177875 E 3965 4.50 44.19 ضعيف 

13 32.410701 N 44.148811 E 3773 2.2 30.90 ضعيف 

14 32.404872 N 44.166168 E 4259 5.60 47.97 ضعيف 

15 32.319972 N 44.085944 E 3733 2.10 30.18 ضعيف 

16 32.317806N  44.123417 E 3716 2.2 29.51 ضعيف 

17 32.324556N  44.166361 E 4494 4.32 41.08 ضعيف 

18 32.333611 N 44.173250 E 3613 2.13 31.90 ضعيف 
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الرطبة، الجافة() مدة%( للللصوديوم )النسبة المئوية  :(51) لشك  

 
 المصدر:

 (102) (101) جدو   بياناتاعتماداً    

 1980)( وفقاً ل EC) لقيم التوصيلة الكهربائيةحدود الملوحة في مياه الري للمحاصيل المختلفة  لجدو (103):

(Todd  

 المصدر:

Todd, D. K: Groundwater hydrology, third edition, Jhon Wiley and Sons, Third Reprint.Inc. India. 

535p.traingulation. Int J Comput Inform Sci 9(3).2007.:219.
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كانون الثاني تموز

 

 

 ت

 

واع نا

 المحاصيل 

 

واع المحاصيل ذات التركيزات نا

 ( في الماءECالمنخفضة من )

 

اصيل ذات التركيزات واع المحنا

 ( في الماءECالمتوسطة من )

 

واع المحاصيل ذات التركيزات نا

 ( في الماءECالعالية من )

1 

 

محاصيل 

 الفاكهة 

< 3000µs/cm 

 الليمون 

 الفراولة 

 الخوخ 

 المشمش

 اللوز

 البرتقال

 التفاح 

 الكمثرى

< 3000- <4000µs/cm 

 الزيتون 

 التين 

  انالرم

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ــــ

4000- 10000 ≥ µs/cm 

 النخيل 

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ــــ

محاصيل  2

 الخضروات

3000- < 4000 µs/cm 

 الفاصوليا الخضراء 

 الكرفس 

 الفجل

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ــــ

≥4000 -<10000µs/cm 

 الخيار 

 البصل

 الجزر

 البطاطا

 الخس

 القرنبيط

 الطماطم

≥10000 – 12000 µs/cm 

 غانالسب

 لكرنبا

 الشمندر

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ــــ

محاصيل  3

 الحقول 

4000 - < 6000 µs/cm 

 فول الحقل

 ــــ

 ــــ

 ــــ

 ــــ

≥ 6000 - <10000 µs/cm 

 زهرة دوار الشمس

 انالكت

 الذرة 

 األرز

 القمح

≥10000 - 16000 µs/cm 

 القطن

 الشمندر السكري

 الشعير

 ــــ

 ــــ
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 الجافة(، )الرطبةللمدة  % (Naالنسبة المئوية للصوديوم ) (27)ريطة خ

 
 المصدر:

 ( 102( و)101)جدو   بياناتاعتماداَ  .1

 ARC.GIS 10.8)مخرجات ) .2
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 (:permeability Index) يةنفاذمؤشر ال –ج 

يأخذ  (Piأو ) (permeability Index) يةنفاذوف  هذا الميشر يتم تصنيا مياه الري على أساس معامل ال    

 (.Anions( وا يونات السالبة )Cationsبن ر ا عتبار تركيزات ا يونات الموجبة )

 :(1) اه الري على وف  المعادلة ا تية( ميDoneen -1964صنا دونين )   

         √𝑯𝑪𝒐𝟑+  +Na 

PI = ⸺—⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺ ×100    
+           2+Ca2+ Mg  √𝑵𝒂 + 

 ناثالثة  أصناف لبي إلى Doneen Index) (2)(( تم تصنيا المياه وف  ميشر دونين 410من خال  الجدو  ) 

 لري:لجودة المياه 

 Doneen -1964) )للنفاذية للري وفق مؤشر دونين جودة المياه  :(104جدول )

 (Quality of Irragationجودة الري ) (Classصنف المياه ) (%الفئة ) ت

1 >  75 Class I  ًجيد جدا 

2 75-25 Class II جيد 

3 < 25 Class III غير مالئم 

  المصدر:
Doneen, L.D; water quality for Agriculture, Department of Irragation, University of California, 

Davis,1964, p40.                                                                                                                                        

يث حاينت ضمن الصنا المحدد العينات المدروسة قد تب إن (28( وخريطة )105يتض  من خال  الجدو  )     

ن ( بنسبة تتراوح مClass Iن الصنا األو  )الموسمي( خال  14,12,11,10,9,6,5,4,3,2,1) اآلبارسجلت 

 ة الجافة.مد% لل (70.99-85.77ة الرطبة ونسبة )لمد% ل 87.73-73.43))

فة( بنسبة )الرطبة، الجا مدةلول Class II)) الثانيفقد سجلت الصنا  18,17,16,15,13,8,7)) اآلبارأما      

 ة الجافة.مدلل % (40.16-65.74ة الرطبة ونسبة )لمد( % ل41.23-67.47تتراوح ما بين )

 -Class IIالصنا ) وضمن ت ذات مياه صالحة للريكانمع م العينات ضمن هذا الميشر  إنيتض  مما سب      

(Class I إلىسة يرجج في منطقة الدرا اآلبارع التصنيا ضمن التباين في نو إنجداً(،  دأي الصنا )الجيد، الجي 

   (.52)شكل ين ر، للمياه الجوفية ضمن تل  اآلبارتباين التراكيز الكيميائية 

 

 

 

                                                           

(1) Doneen, L.D: Notes On water quality in Agriculture Published as a water Science and Engineering 

Paper 4001, Department of water Science and Engineering, University of California,1964, p19.              

(2) Doneen, L.D: Opcit, p44.     
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 )الرطبة، الجافة( للمدة ( % Doneenلدونين ) يةنفاذمؤشر ال :(105دول )ج

 المصدر:

. (104) (91) (81) (79) (77) و  اجد بياناتاعتماداً    

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

 )%( كانون الثاني

 

 صنف المياه 

 

 )%( تموز

 

 صنف المياه

1 32.540778 N 44.070806 E 80.79 Class I 81.40 Class I 

2 32.529167 N 44.029306 E 76.48 Class I 82.17 Class I 

3 32.522243 N 44.045424 E 74.89 Class I 72.53 Class I 

4 32.490500 N 44.006833 E 128.15 Class I 122.55 Class I 

5 32.502861 N 44.092333 E 80.20 Class I 85.77 Class I 

6 32.493618 N 44.065670 E 75.92 Class I 72.45 Class I 

7 32.408056 N 44.060722 E 43..35 Class II 40.53 Class II 

8 32.426444 N 44.092333 E 41.23 Class II 40.75 Class II 

9 32.442768 N 44.118099 E 84.78 Class I 81.40 Class I 

10 32.460800 N 44.139083 E 85 Class I 81.34 Class I 

11 32.432968 N 44.145583 E 73.43 Class I 70.99 Class I 

12 32.434112 N 44.177875 E 75.84 Class I 75.10 Class I 

13 32.410701 N 44.148811 E 43.28 Class II 40.16 Class II 

14 32.404872 N 44.166168 E 87.73 Class I 84.52 Class I 

15 32.319972 N 44.085944 E 42.77 Class II 41.07 Class II 

16 32.317806 E 44.123417 E 53.41 Class II 40.71 Class II 

17 32.324556 E 44.166361 E 67.97 Class II 65.74 Class II 

18 32.333611 E 44.173250 E 42.44 Class II 42.41 Class II 
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 (ة)الرطبة، الجاف مدة( % لل-Doneen 1964لدونين ) يةنفاذمؤشر ال :(28خريطة )

 
 المصدر:

 ( 105جدو  ) بياناتاعتماداَ  .1

   ARC.GIS 10.8)مخرجات ) .2
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 لرطبة والجافة()ا مدةلل( Doneenلدونين ) يةنفاذمؤشر ال :(52شكل )

 

 المصدر:

 .(105جدو  ) بياناتاعتماداً 

 :Magnesium Hazard)مؤشر خطر المغنسيوم ) –د 

الزيادة في عنصر  إنعلى حالة توازن في مع م المياه، و )2Mg+( والمغنسيوم )2Ca+يحافظ الكالسيوم )    

المياه الجوفية على نوع الصخور المكونة تتوقا نسبة المغنسيوم في  ، المغنسيوم تيثر سلباً على غلة المحاصيل

في زيادة نسبة المغنسيوم في المياه  العنصر الرئيسي )Dolomitesلطبقاتها الخازنة وتعتبر صخور الدلومايت )

 . (1)  الجوفية من خال  التفاعل الحاصل بين الصخور والمياه الجوفية

 :)*( (2)تية وفقاً للمعادلة ا  )MHتم تقييم ميشر خطر المغنسيوم )   

)] × 1002++ Mg2+ / (Ca 2+ratio = [ Mg 2+Mg 

 و( Raghunath( حيث حدد كل من )610( من خال  الجدو  )MHيتم بعد ذل  تحديد ميشر خطر المغنسيوم )  

((Gupta .الحدود المالئمة والغير مالئمة لميشر خطر المغنسيوم على المحاصيل 

 

 

 

                                                           

(1) Raghunath, H.M:'' Groundwater, Wiely Eastern Ltd, New Delhi. 1987.pp344-369. 

(2) Paliwal, K. V:''Irragation with Saline Water (p.198) Monogram No.2 (New Series). IARI, New 

Delhi,1972.p 111.                                                                                                                                                 

 ( أي الملي مكافئ/ لتر meq/lالتركيزات ا يونية للعينات كانت ضمن وحدة ) )*(
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 %  MH)ير مالئمة لمؤشر خطر المغنسيوم )الحدود المالئمة والغ (106جدول )

 ( %MHمؤشر خطر المغنسيوم )

50 < % 50 > % 

  ممالئ غير مالئم  

 المصدر:

1. Raghunath, H.M:'' Groundwater, Wiely Eastern Ltd, New Delhi. 1987.p344.  

2. Gupta, S.K, Gupta I.C: Magnesium of Saline Soil and Water, Oxford and IBH Publication Co, 

New Delhi, 1987.p399.   

قد سجل في مع م العينات  MH)ميشر خطر المغنسيوم ) إن( 107) الجدو ( و53الشكل )يتض  من خال       

)الرطبة ،الجافة( والذي يعتبر ضمن المدى المالئم للري وف  هذا الميشر، حيث  مدة( % ولل50دون مستوى )

(% 34.36-45.65نسبة تتراوح ما بين ) 17,14,12,11,10,9,6,5,4,3,2,1)) الرطبة المدةضمن  اآلبارسجلت 

فقد سجلت نسبة تتابين من  18,16,15,13,8,7)) اآلبار% وبذل  تكون مالئمة للري ، أما  (50أي دون مستوى )

 مدةالت ذات أرتفاع بسيط عن المحدد الرئيسي لميشر المغنسيوم للري ، أما خال  كان% أي  53.91-53.01))

( نسبة 17,16,14,12,11,10,9,6,4,3,1) اآلبار، حيث سجلت اآلبارالجافة فقد أرتفعت النسبة ضمن بعض 

 18,15,13,8,7,5,2)) اآلبارت ضمن مستوى مالئمة المياه للري أما كان% أي  (37.14-47.5تتراوح ما بين )

في المياه  )2Mg+نسبة المغنسيوم )أرتفاع  إن(. 92) خريطةين ر % ، )56.16-50.66بنسبة تتراوح ما بين )

ييثر سلباً على النباتات حيث تصب  التربة أكثر قلوية مما يعي  نمو المحاصيل بشكل طبيعي ويرجج أرتفاع هذه 

كثرة  إلىالتي تركزت في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدراسة  اآلباروخاصةً في  اآلبارالنسبة في بعض 

، كذل  سيادة الجزء )2Mg+ت التي تحتوي على نسبة عالية من عنصر المغنسيوم )أستخدام األسمدة والمخصبا

 .اآلباراألكبر من صخور الدلوميت ضمن التركيا الطبقي لتل  

 )الرطبة والجافة( مدةلل % MH)مؤشر خطر المغنسيوم ) (53شكل )

 

 (710جدو  ) بياناتالمصدر: اعتماداً 
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 )الرطبة، الجافة( مدةلل % (MHمؤشر خطر المغنسيوم ) :(107جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المصدر:

). 106) (79  ( (77) و اجد بياناتاعتماداً    

 

 

    

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

MH ()% 

 تموز كانون الثاني 

1 32.540778 N 44.070806 E 44.36 45.27 

2 32.529167 N 44.029306 E 44.60 50.19 

3 32.522243 N 44.045424 E 44.50 46.98 

4 32.490500 N 44.006833 E 39.92 40.26 

5 32.502861 N 44.092333 E 45.33 50.66 

6 32.493618 N 44.065670 E 39.11 41.58 

7 32.408056 N 44.060722 E 52.84 55.5 

8 32.426444 N 44.092333 E 53.48 55.72 

9 32.442768 N 44.118099 E 44.31 46.84 

10 32.460800 N 44.139083 E 43.63 46.37 

11 32.432968 N 44.145583 E 45.65 46.19 

12 32.434112 N 44.177875 E 34.36 37.14 

13 32.410701 N 44.148811 E 54.62 52.26 

14 32.404872 N 44.166168 E 45.04 47.5 

15 32.319972 N 44.085944 E 53.01 55.47 

16 32.317806 E 44.123417 E 53.91 56.5 

17 32.324556 E 44.166361 E 37.91 40.41 

18 32.333611 E 44.173250 E 52.89 55.24 
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 (ة)الرطبة، الجاف مدة% لل MH)مؤشر خطر المغنسيوم ) 29):خريطة )

 
 المصدر:

 ( 107جدو  ) بياناتاعتماداَ  .1

   ARC.GIS 10.8)مخرجات ) .2
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 :Kelly's Ratio)مؤشر كيلي ) -هــ 

لتقييم جودة المياه للري، تعتمد هذه المعلمة بصورة 1963) عام ) Wp.Kelly)معلمة مهمة قدمها )ميشر كيلي    

( في المياه الجوفية 2Mg+( والمغنسيوم )2Ca+( و الكالسيوم ) 2Na+رئيسية على مستويات عنصر الصوديوم )

( أي اكبر KR>1تعتبر المياه الجوفية بقيمة ) ميشرلهذا الووفقاً meq/l) تكون التركيزات ا يونية ضمن ) إنعلى 

 (.810كما موض  في جدو  )،  (1)من واحد هي مياه غير صالحة للري

 (  Kelly's Ratio - 1963على مؤشر كيلي ) تصنيف المياه للري اعتماداً  :(108جدول )

KR (meq/l) الصنف 

 مالئم 1>

 غير مالئم 1<

 Kelly. W.P, ''Use of Saline irrigation water. 1963.soil. Sci95:339-391المصدر: 

    

 :(2) تم أستخراج القيم الخاصة بالجدو  وف  المعادلة ا تية 

)2++Mg2+/(Ca+KR= Na 

الرطبة وللمدة )ت صالحة للري كانجميج العينات المدروسة  إن (54والشكل ) (109لجدو  )خال  ا يتض  من    

الئم مالضمن الصنا غير  كان( الذي 4ماعدا البئر ) KR<1)ت ضمن )كانهذا الميشر أي  بناًء على، الجافة( 

ريطة خين رالحد المسموح به للري،  قت قيم تراكيزه الكيميائية ضمن هذا الميشر تفوكان( حيث KR>1للري )

(30.) 

 )الرطبة، الجافة(للمدة ( KR - Meq/l)مؤشر كيلي  :(54شكل )

 
        .(109  )جدو بيانات المصدر: اعتماداً 

                                                           

(1) Kelly.W. P, ''Use of Saline irrigation water. 1963.soil. Sci95: pp339-391 

2) Kelly.W. P, Opcit.p 288.) 
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 (ة)الرطبة، الجاف مدة( للKR - Meq/lمؤشر كيلي ) :(109جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:

    108).) (81) (79) (77و  )ااعتمادا جد

 

   

 

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 خط الطول

 

KR (meq/l) 

 تموز كانون الثاني 

1 32.540778 N 44.070806 E 0.84 0.85 

2 32.529167 N 44.029306 E 0.80 0.88 

3 32.522243 N 44.045424 E 0.77 0.73 

4 32.490500 N 44.006833 E 1.51 1.42 

5 32.502861 N 44.092333 E 0.85 0.91 

6 32.493618 N 44.065670 E 0.80 0.77 

7 32.408056 N 44.060722 E 0.41 0.40 

8 32.426444 N 44.092333 E 0.40 0.38 

9 32.442768 N 44.118099 E 0.89 0.85 

10 32.460800 N 44.139083 E 0.90 0.85 

11 32.432968 N 44.145583 E 0.74 0.72 

12 32.434112 N 44.177875 E 0.77 0.76 

13 32.410701 N 44.148811 E 0.42 0.39 

14 32.404872 N 44.166168 E 0.92 0.88 

15 32.319972 N 44.085944 E 0.42 0.40 

16 32.317806 E 44.123417 E 0.41 0.38 

17 32.324556 E 44.166361 E 0.68 0.65 

18 32.333611 E 44.173250 E 0.43 0.39 
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 (ة)الرطبة، الجاف مدة( لل- KR Meq/lمؤشر كيلي ) :(30خريطة )

 
 المصدر:

 ( 109جدو  ) بياناتاعتماداَ  .1

ARC.GIS 10.8)مخرجات ) .2
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 :Potential Salinity)مؤشر الملوحة المحتملة ) –و 

( وقد بين أن مياه الري   PSأوجد دونين ميشراً لجودة المياه للري معتمداً على الملوحة المحتملة في المياه )     

لمتتالي تعتمد على ا مالح القابلة للذوبان ن راً ألن ا مالح القليلة الذوبان تترسا وتتراكم في التربة مج الري ا

 .(1)،فأن تركيز ا مالح العالية الذوبان يزيد من ملوحة التربة 

التي تتمثل بتركيز الكلوريد   (2)تم حساب الملوحة المحتملة للعينات ضمن منطقة الدراسة من خال  المعادلة اآلتية     

)-lC( 2-) زائد نصا تركيز الكبريتات
4SO :) 

-2 
4+1/2 SO -Cl PS=  

ن خال  تصنيفها )الرطبة، الجافة( تم تحديد صنا الملوحة للعينات مللمدة ملوحة المحتملة للعينات بعد حساب ال   

 (:110حسا المعيار المحدد لها كما موض  في جدو  )

 (Doneenقيم مؤشر الملوحة المحتملة وفقاً لدونين ) :(110جدول )

 التصنيف ( Meq/l) قيم المؤشر ت

1 PS <30 جيد 

2 PS ( 30 – 50) محتمل 

3 PS > 50 غير محتمل 

 المصدر:
Ravikumar, P.; Somashekar, R.; Angami, M. Hydrochemistry and evaluation of groundwater 

suitability for irrigation and drinking purposes in the Markandeya River basin, Belgaum District, 

Karnataka State, India. Environ. Monit. Assess .2011.p 459-477. 

 

 

ملي مكافئ/ لتر،  11.55-34.25))الرطبة، الجافة( ما بين ) للمدة تراكيز الملوحة المحتملة للعينات تتراوح    

 ، جدو الرطبة المدة( ملوحة محتملة بتصنيا )محتمل( لصالحية المياه للري ضمن 11,10,9,2,1سجلت اآلبار ) 

ن ر شكل ياآلبار ملوحة محتملة بتصنيا )جيد( لصالحية المياه للري وف  هذا الميشر، فيما سجلت بقية ( 111)

لذي سجل ا( 2الجافة فقد سجلت مع م اآلبار ملوحة محتملة بتصنيا )جيد( ماعدا البئر ) المدة(، أما ضمن 55)

 . (31خريطة ) ين رملوحة محتملة بتصنيا )محتمل( لصالحية المياه للري، 

 

 

 

                                                           

(1)  Doneen, L.D. Opcit.p197. 

 (2) Ravikumar, P.; Somashekar, R.; Angami, M. Hydrochemistry and evaluation of groundwater 

suitability for irrigation and drinking purposes in the Markandeya River basin, Belgaum District, 

Karnataka State, India. Environ. Monit. Assess 2011. .p 459. 
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 )الرطبة، الجافة( لمدةل( PS – Meq/lحدود الملوحة المحتملة ) :(111جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.89( و)86اعتماداً بيانات جدو  ) المصدر:

يتض  مما تقدم أن مياه اآلبار وف  هذا الميشر صالحة للري وضمن التصنيا )األو  والثاني(، وقد ارتفعت    

لية الشرقية لمنطقة الدراسة ويرجج ذل  الى كثرة استخدام بشكل طفيا عند اآلبار في الجهة الشرقية والشما

المخصبات والمبيدات ضمن تل  المزارع فضالً عن انخفا  األر  بأتجاه تدريجي من الجنوب الغربي نحو 

الشما  الشرقي حيث ترسبات السهل الفيضي مما سهل عملية تراكم ا مالح بشكل أكبر من الجهات األخرى ضمن 

 .  منطقة الدراسة

  

رقم 

 العينة

 درجة العرض

 

 (PS-Meq/l)  خط الطول

 تموز كانون الثاني 

1 32.540778 N 44.070806 E 32.95 26.2 

2 32.529167 N 44.029306 E 34.25 32 

3 32.522243 N 44.045424 E 24.4 21 

4 32.490500 N 44.006833 E 26.65 22.8 

5 32.502861 N 44.092333 E 29.15 28.6 

6 32.493618 N 44.065670 E 27.3 13.3 

7 32.408056 N 44.060722 E 14.41 11.6 

8 32.426444 N 44.092333 E 12.96 19.2 

9 32.442768 N 44.118099 E 31.25 25.5 

10 32.460800 N 44.139083 E 31.05 26.5 

11 32.432968 N 44.145583 E 32.2 20.95 

12 32.434112 N 44.177875 E 23.9 20.55 

13 32.410701 N 44.148811 E 23.65 17.7 

14 32.404872 N 44.166168 E 25.55 21.65 

15 32.319972 N 44.085944 E 13.35 11.55 

16 32.317806 E 44.123417 E 13.35 11.3 

17 32.324556 E 44.166361 E 22.05 18.65 

18 32.333611 E 44.173250 E 13.65 11.85 
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 الرطبة  مدةلل Meq/l-PS) الملوحة المحتملة ) :(55شكل )  

 

 .(111المصدر: اعتمادا بيانات جدو  )

 ة الجافة مد( لل(Meq/l- PSالملوحة المحتملة  (56شكل )

 

 .(111المصدر: اعتمادا بيانات جدو  )
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 (ةالرطبة، الجاف) مدةلل PS)) مؤشر الملوحة المحتملة 32):خريطة )

 

 لمصدر:ا

 (.111اعتماداً بيانات جدو  ) .1

 .ARC.GIS 10.8)مخرجات ) .2
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  Gibbs diagram):مخطط جيبس ) –ز 

يستخدم مخطط جيبس لتفسير تأثير العمليات الجيوكميائية مثل هطو  ا مطار وآلية التفاعل بين الصخور والمياه     

الجوفية ومعادن الخزان الجوفي له دور كبير في جودة  والتبخر على جيوكيمياء المياه الجوفية ،إن التفاعل بين المياه

 : (1)المياه الجوفية ، يتم حساب نسبة  جيبس بأستخدام المعادلة ادناه 

)- 3HCO+ -/ Cl -Gibbs ratio I = (Cl  - 

)2++ Ca++ K+) / (Na++K+II = (NaGibbs ratio  - 

ملغم / لتر في حين  0.53 - 0.83)( من ) (Gibbs I( تفاوت نسبة 1( ومخطط )112يتض  من خال  جدو  )   

 بة .الرط المدة( ملغم / لتر خال   0.50- 0.74ما بين )  Gibbs II)تراوحت نسبة )

( ملغم / لتر ،في حين تمثلت قيم 0.50  - 0.84( ما بين )Gibbs Iالجافة فقد تراوحت قيم نسبة ) المدةأما خال    

 (.2خطط )( وم113( ملغم / لتر ،يالحظ جدو   )0.50 – 0.73( ما بين )Gibbs IIنسبة )

 (رطبة ، الجافة( أن المياه الجوفية ضمن منطقة الدراسة خال  الفترتين )ال2( و)1يتض  من خال  المخططين )      

( Evaporation  Dominance)التبخر  ( وهيمنةSeawater Dominanceتقج تحت هيمنة كل من مياه البحر )

يمياء المياه كاه البحر القديمة المتغلغلة ضمن الطبقات الصخرية ذات دور كبير في التحكم في مما يد  على أن مي

نة وعامل هيم Rock Dominance)في حين كان عامل هيمنة الصخور )الجوفية ضمن الخزان الجوفي )الدبدبة(،

لفترتين ا المخطط لكال ا(  غير ميثر على كمياء المياه الجوفية وف  هذPrecipitation Dominanceالتساقط )

احتما  تركز  وبما أن مياه ا مطار ذات معد  منخفض خال  السنوات األخيرة فهذا قد يزيد من)الرطبة ، الجافة( 

ينعكس اثره  مياه البحر ضمن طبقات الخزان الجوفي والتي تعمل بدورها على زياد تركيز ا مالح ضمن المياه مما

 سلباً على جودة المياه للري .

 

 

  

                                                           

(1)  Gibbs, R.J. (1970). Mechanisms controlling world water chemistry. Science 170:1081 –1090 IDFC 

Foundation India Rural Development Report Orient Black swan, New Delhi (2013).  
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 ة الرطبة )كانون الثاني(مد( للGibbs Ratio mg/l -نسبة جيبس ) :(112جدول )

Na/(Na +Ca) 

Gibbs II 

Cl/(Cl+HCo3) 

Gibbs I 

HCO3(Mg/l) CL(Mg/l) Na (Mg/l) Ca(Mg/l) TDS خط الطول درجة العرض 

 

 رقم البئر

0.63 0.58 480 675 572 327 4250 32.540778 N 44.070806 E 1 

0.62 0.63 398 704 589 350 3990 32.540778 N 44.070806 E 2 

0.61 0.55 420 519 410 257 2790 32.529167 N 44.029306 E 3 

0.74 0.60 408 622 550 190 2870 32.522243 N 44.045424 E 4 

0.63 0.58 481 680 573 329 4300 32.490500 N 44.006833 E 5 

0.60 0.70 247 587 418 274 2930 32.502861 N 44.092333 E 6 

0.50 0.72 100 267 147 143 2060 32.493618 N 44.065670 E 7 

0.50 0.79 68 256 136 135 1980 32.408056 N 44.060722 E 8 

0.64 0.57 471 646 527 285 3390 32.426444 N 44.092333 E 9 

0.64 0.58 480 675 570 310 3250 32.442768 N 44.118099 E 10 

0.61 0.55 460 575 360 230 2380 32.460800 N 44.139083 E 11 

0.57 0.56 430 567 356 264 2700 32.432968 N 44.145583 E 12 

0.51 0.83 102 532 170 160 2560 32.434112 N 44.177875 E 13 

0.65 0.53 530 599 472 244 2900 32.410701 N 44.148811 E 14 

0.50 0.76 82 266 146 142 2042 32.404872 N 44.166168 E 15 

0.50 0.78 72 265 142 140 2030 32.319972 N 44.085944 E 16 

0.55 0.53 436 492 380 300 3060 32.317806 E 44.123417 E 17 

0.50 0.77 78 272 152 148 2160 32.324556 E 44.166361 E 18 

 المصدر: الباحثة اعتماداً:

 .(Gibbs I &Gibbs IIيالت المختبرية ومعادلة )نتائج التحل .1

 .XlSTAT- 2021برنامج.  .2

 

 

 

 

 



 وتنميته  في صحراء قضاء مركز كربالء صالحية المياه الجوفية لإلنتاج الزراعي ........الفصل الرابع ...........
 

 
231 

 )كانون الثاني(ة الرطبة مد( للGibbs Ratioمخطط جيبس ) :(1مخطط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:

 (112اعتماداً بيانات دو  ) .1

 .XlSTAT- 2021برنامج.  .2
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 (تموز) جافةة المد( للGibbs Ratio mg/l -نسبة جيبس ) :(113جدول )

Na/(Na +Ca) 

Gibbs II 

Cl/(Cl+HCo3) 

Gibbs I 

HCO3(Mg/l) CL-(Mg/l) Na+ (Mg/l) Ca2+ (Mg/l) TDS خط الطول درجة العرض 

 

 رقم البئر

0.64 0.54 440 529 490 272 4033 32.540778 N 44.070806 E 1 

0.67 0.64 350 632 526 258 3810 32.540778 N 44.070806 E 2 

0.61 0.52 370 415 353 221 2620 32.529167 N 44.029306 E 3 

0.73 0.57 368 496 493 178 2650 32.522243 N 44.045424 E 4 

0.68 0.55 432 542 521 244 2923 32.490500 N 44.006833 E 5 

0.60 0.68 217 470 359 236 2751 32.502861 N 44.092333 E 6 

0.50 0.71 86 214 126 123 1957 32.493618 N 44.065670 E 7 

0.50 0.77 59 205 117 116 1881 32.408056 N 44.060722 E 8 

0.64 0.55 411 512 453 245 3221 32.426444 N 44.092333 E 9 

0.64 0.56 422 539 490 267 3344 32.442768 N 44.118099 E 10 

0.61 0.57 398 539 310 198 2432 32.460800 N 44.139083 E 11 

0.58 0.53 407 474 307 220 2535 32.432968 N 44.145583 E 12 

0.48 0.84 76 426 129 137 1910 32.434112 N 44.177875 E 13 

0.65 0.50 466 479 406 210 2723 32.410701 N 44.148811 E 14 

0.50 0.74 73 213 126 122 1940 32.404872 N 44.166168 E 15 

0.50 0.77 63 212 124 120 1929 32.319972 N 44.085944 E 16 

0.55 0.50 385 394 327 258 2907 32.317806 E 44.123417 E 17 

0.50 0.76 66 216 131 127 2052 32.324556 E 44.166361 E 18 

 المصدر: الباحثة اعتماداً:

 .(Gibbs I &Gibbs IIنتائج التحليالت المختبرية ومعادلة ) .1

 .XlSTAT- 2021برنامج.  .2
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  لجافة )تموز(ة امد( للGibbs Ratioمخطط جيبس ) :(2مخطط )

         

 

 
 

    Hgtjvhg[    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     
 

   

         

 المصدر: 

 (113اعتماداً بيانات جدو  ) .1

 XlSTAT- 2021برنامج.  .2

 

Gibbs I Gibbs I
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 ي:الحيوانتقييم المياه الجوفية ألغراض األستهالك  .2

 ي:الحيوان( لصالحية المياه لألستهالك (Altoviski- 1962تصنيف  -أ

المياه ضمن العينات  إني ونجد الحيوان( لصالحية األستهالك (Altoviskiالعينات ضمن معيار  تم تصنيا   

جيد جداً( وللفترتين )الرطبة والجافة(، حيث تم تحديد  –ي ما بين )جيدالحيوانت مالئمة لألستهالك كانالمدروسة 

 ي.الحيوان( لمعرفة مدى مالءمتها لألستهالك 114العينات وف  الجدو  )

ت مالئمة لألستهالك كان( 18,16,15,14,13,12,11,8,7,4,3) اآلبار إن( 115يتض  من خال  الجدو  )   

ت مالئمة بدرجة كان( 17,10,9,6,5,2,1) اآلبارت كانالرطبة، في حين  المدةي ضمن الدليل )جيد جداً( في الحيوان

ت مالئمة كان( فقد 18,17,16,15,14,13,12,11,10,7,6,5,4,3) اآلبار، أما المدةجيد جداً( في نفس  –)جيد 

( درجة 9,8,2,1) اآلبارت كانحين  ي، ف(116ي ضمن درجة )جيد جداً( للفترة الجافة، جدو  )الحيوانلألستهالك 

 (.32)جيد جداً(، خريطة  –ي )جيد الحيوانمالءمتها لألستهالك 

ي وللفترتين الحيوانمالئمة لألستهالك ت كانقد  Altoviski)المياه الجوفية وف  تصنيا ) إنيتض  مما سب     

 جيد جداً(. -)جيد  إلىت متباينة من )جيد جداً( كاندرجة المالئمة  إنالرطبة والجافة و

 Altoviski)  (1962 - ي وفق تصنيف الحيوانصالحية المياه لألستهالك  :(114جدول )

 غير محتمل محتمل ضعيف جيد جيد جداً  )ملغم / لتر(العناصر ت

1 2+Na 800 1500 2000 2500 4000 

2 +2Ca 350 700 800 900 1000 

3 +2Mg 150 350 500 600 700 

4 -Cl 900 2000 3000 4000 6000 

5 2-
4SO 1000 2500 3000 4000 6000 

6 TDS 3000 5000 7000 10000 15000 

7 TH 1500 3200 4000 4700 54000 

 المصدر:

Altoviski, M.E: ''Hand book of Hydrogeology '', Geogelizet, Moscow, USSR (In Russian),1962 , p614. 
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 (Altoviski -1962)ة الرطبة وفقاً لتصنيف مدي للالحيوانصالحية المياه لألستهالك  :(115دول )ج

 المصدر:

 (.114جدو  )ال بياناتنتائج التحليالت الكيميائية واعتماداً على 

 

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 خط الطول

 

 +Na )mg/l( 

 
+2Ca )mg/l( 

 
+2Mg )mg/l( 

 

 -Cl )mg/l( 

 
 2-

4SO )mg/l( 

 

TDS (mg/l) 

 

TH (mg/l) 

 

 

مدى مالئمتها لالستهالك 

 الحيواني

1 32.540778 N 44.070806 E 572 327 156 675 1395 4250 1457  جيد جداً  –جيد 

2 32.529167 N 44.029306 E 589 350 171 704 1432 3990 1576  جيد جداً  –جيد 

3 32.522243 N 44.045424 E 410 257 123 519 980 2790 1146  ًجيد جدا 

4 32.490500 N 44.006833 E 550 190 76 622 910 2870 787  ًجيد جدا 

5 32.502861 N 44.092333 E 573 329 158 680 1375 4300 1470  جيد جداً  –جيد 

6 32.493618 N 44.065670 E 418 274 106 587 1069 2930 1120  جيد جداً  –جيد 

7 32.408056 N 44.060722 E 147 143 97 267 683 2060 755  ًجيد جدا 

8 32.426444 N 44.092333 E 136 135 93 256 570 1980 719  ًجيد جدا 

9 32.442768 N 44.118099 E 527 285 136 646 1178 3390 1270  جيد جداً  –جيد 

10 32.460800 N 44.139083 E 570 310 145 675 1200 3250 1370  جيد جداً  –جيد 

11 32.432968 N 44.145583 E 360 230 116 575 695 2380 1049  ًجيد جدا 

12 32.434112 N 44.177875 E 356 264 83 567 785 2700 1000  ًجيد جدا 

13 32.410701 N 44.148811 E 170 160 115 532 680 2560 872  ًجيد جدا 

14 32.404872 N 44.166168 E 472 244 121 599 864 2900 1106  ًجيد جدا 

15 32.319972 N 44.085944 E 146 142 97 266 582 2042 753  ًجيد جدا 

16 32.317806 E 44.123417 E 142 140 96 265 580 2030 743  ًجيد جدا 

17 32.324556 E 44.166361 E 380 300 110 492 792 3060 1201  جيد جداً  –جيد 

18 32.333611 E 44.173250 E 152 148 100 272 590 2160 780  ًجيد جدا 
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 (Altoviski -1962)وفقاً لتصنيف  جافةة المدي للالحيوانصالحية المياه لألستهالك  :(116جدول )

 المصدر:

 (.114جدو  )ال بياناتنتائج التحليالت الكيميائية واعتماداً على 

 

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 خط الطول

 

 +Na (mg/l) 

 
+2Ca (mg/l) 

 
+2Mg (mg/l) 

 
-Cl)  mg/l) 

 
2-

4SO (mg/l( 

 

TDS(mg/l) 

 

TH ((mg/l 

 

 

مدى مالئمتها لالستهالك 

 الحيواني

1 32.540778 N 44.070806 E 490 272 135 529 1125 4033 1234  جيد جداً  –جيد 

2 32.529167 N 44.029306 E 526 258 157 632 1371 3810 1289  جيد جداً  –جيد 

3 32.522243 N 44.045424 E 353 221 117 415 917 2620 1032  ًجيد جدا 

4 32.490500 N 44.006833 E 493 178 72 496 878 2650 740  ًجيد جدا 

5 32.502861 N 44.092333 E 521 244 150 542 1302 2923 1225  جيد جداً  -جيد 

6 32.493618 N 44.065670 E 359 236 101 470 996 2751 1004  ًجيد جدا 

7 32.408056 N 44.060722 E 126 123 92 214 538 1957 685  ًجيد جدا 

8 32.426444 N 44.092333 E 117 116 88 205 534 1881 651  ًجيد جدا 

9 32.442768 N 44.118099 E 453 245 129 512 1093 3221 1141  جيد جداً  -جيد 

10 32.460800 N 44.139083 E 490 267 138 539 1123 3344 1233  جيد جداً  -جيد 

11 32.432968 N 44.145583 E 310 198 103 539 582 2432 917  ًجيد جدا 

12 32.434112 N 44.177875 E 307 220 78 474 716 2535 870  ًجيد جدا 

13 32.410701 N 44.148811 E 129 137 90 426 552 1910 712  ًجيد جدا 

14 32.404872 N 44.166168 E 406 210 115 479 804 2723 997  ًجيد جدا 

15 32.319972 N 44.085944 E 126 122 92 213 543 1940 682  ًجيد جدا 

16 32.317806 E 44.123417 E 124 120 94 212 537 1929 685  ًجيد جدا 

17 32.324556 E 44.166361 E 327 258 105 394 747 2907 1076  ًجيد جدا 

18 32.333611 E 44.173250 E 131 127 95 216 547 2052 707  جداً جيد 
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 ( (Altoviski -1962قاً لمعيار وف( ة)الرطبة، الجافللمدة ي الحيوانصالحية المياه لألستهالك  :(32خريطة )

 
  :المصدر: اعتماداً على

  (116( و )115جدو  ) بيانات .1

 ARC.GIS 10.8)مخرجات ) .2
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 ي:الحيوانلصالحية المياه لألستهالك  (Ayers & Westcot-1989)تصنيف  –ب 

التوصيلة ي والدواجن من خال  حساب نسبة الحيوانصالحية المياه لألستهالك  Ayers & Westcot)) صنا  

ي انالحيو( تم تحديد صنا المياه المناسبة لألستهالك 117مايكرو موز / سم، من خال  الجدو  ) EC)) الكهربائية

 10,9,5,2,1)) اآلبارت المياه مالئمة لألستهالك وللفترتين )الرطبة، الجافة( وضمن )جيد جداً( ماعدا كانحيث 

( 10,5,2,1) اآلبارالرطبة، و المدةت ضمن التصنيا )جيد جداً للماشية وغير صال  للدواجن( ضمن كانحيث 

 الجافة.  المدةضمن 

ت مالئمة كان Ayers & Westcot)مياه الجوفية وف  تصنيا )ال إن( 119( و)118يتض  من الجدو  )   

ت مالئمة كان 10,9,5,2,1)) اآلبار( ماعدا ةي ولجميج الفئات ضمن الفترتين )الرطبة، الجافالحيوانلألستهالك 

ت مالئمة للمواشي وغير كان( 10,5,2,1) اآلبارالرطبة، وكذل   المدةللمواشي وغير صالحة للدواجن ذل  ضمن 

ارتفاع  إلىيرجج  10,9,5,2,1)) اآلبارم صالحية المياه للدواجن في دع إنالجافة،  المدةة للدواجن ضمن صالح

يالحظ تتعدى الحد المسموح به بأستهالك الدواجن لتل  المياه،  يوالت اآلبار( لتل  EC) التوصيلة الكهربائيةقيم 

 (.  33) ةخريط

  (Ayers & Westcot -1989)ي وفقاً لتصنيف وانالحيمواصفات المياه لألستهالك  ( 117جدول )

 المصدر:

Ayers, R. S, Westcot, D. W: Water quality for Agriculture Irrigation and Drainage.Paper 2, Rev.FAO, 

Rome.Italy, 1989.pp124.                                                                                                                           

 

 

 EC –ملوحة المياه  ت

 )ملغم / لتر(

 المالحظات التقييم

 صالحة لألستخدام لجميع فئات المواشي والدواجن ممتاز 1500> 1

2  

5000-1500 

 

 

 جيد جداً 

صالحة لجميع المواشي والدواجن )قد تسبب اسهاالً في المواشي 

هذه المياه خاصة إذ ما كانت هناك فضالت في  الغير معتادة على مثل 

 تلك المياه

3  

8000-5000 

قد يسبب االسهال المؤقت أو ترفضه الحيوانات الغير معتادة على  جيد جداً للماشية

 مثل هذه المياه

 يسبب الجفاف للحيوانات وزيادة معدل النفوق وإنخفاض معدل النمو غير صالح للدواجن

4  

11000-8000 

 

 

لحد المسموح به ا

 للماشية

يمكن استخدامه مع سالمة معقولة ألبقار األلبان واللحوم واالغنام 

 والخيول مع تجنب استخدامه للحيوانات الحوامل أو المرضعات

 غير مقبول للدواجن غير مقبول للدواجن

ويجب تجنب   غير صالح للدواجن ،هناك مخاطر ألستخدامه للماشية محدود االستعمال 16000-11000 5

 استخدامه

هناك مخاطر ألستخدام مثل هذه المياه عالية الملوحة وال يجب  ال يسمح باستخدامه 16000< 6

 استخدامها تحت أي ظرف
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– Ayers & Westcot) الرطبة وفقاً لتصنيف المدةي ضمن الحيوانصالحية المياه لألستهالك  :(118جدول )

(1989 

 المصدر:

 (117( و)66دو  )الج بياناتاعتماداً  

 

 

 

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 

 لطولخط ا

 

EC )مايكرووز/ سم( 

 

 (Degreeالتصنيف )

1 32.540778 N 44.070806 E 6641 جيد جداً للماشية وغير صالح للدواجن 

2 32.529167 N 44.029306 E 6234 جيد جداً للماشية وغير صالح للدواجن 

3 32.522243 N 44.045424 E 4359  ًجيد جدا 

4 32.490500 N 44.006833 E 4484  ًجيد جدا 

5 32.502861 N 44.092333 E 6719 جيد جداً للماشية وغير صالح للدواجن 

6 32.493618 N 44.065670 E 4578  ًجيد جدا 

7 32.408056 N 44.060722 E 3844  ًجيد جدا 

8 32.426444 N 44.092333 E 4031  ًجيد جدا 

9 32.442768 N 44.118099 E 5297 جنجيد جداً للماشية وغير صالح للدوا 

10 32.460800 N 44.139083 E 5500 جيد جداً للماشية وغير صالح للدواجن 

11 32.432968 N 44.145583 E 4033  ًجيد جدا 

12 32.434112 N 44.177875 E 4219  ًجيد جدا 

13 32.410701 N 44.148811 E 4000  ًجيد جدا 

14 32.404872 N 44.166168 E 4531  ًجيد جدا 

15 32.319972 N 44.085944 E 3972  ًجيد جدا 

16 32.317806 E 44.123417 E 3953  ًجيد جدا 

17 32.324556 E 44.166361 E 4781  ًجيد جدا 

18 32.333611 E 44.173250 E 3844  ًجيد جدا 
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 -(Ayers & Westcotة وفقاً لتصنيف جافال المدةي ضمن الحيوانصالحية المياه لألستهالك  :(119جدول )

(1989 

 المصدر:

 .(117( و )66جدو  ) بياناتاعتماداً 

 

 

رقم 

 العينة

 

 درجة العرض

 

 خط الطول

 

EC )مايكرووز/ سم( 

 

 (Degreeصنيف )الت

1 32.540778 N 44.070806 E 6308 جيد جداً للماشية وغير صالح للدواجن 

2 32.529167 N 44.029306 E 6168 جيد جداً للماشية وغير صالح للدواجن 

3 32.522243 N 44.045424 E 4097  ًجيد جدا 

4 32.490500 N 44.006833 E 4024  ًجيد جدا 

5 32.502861 N 44.092333 E 6344 جيد جداً للماشية وغير صالح للدواجن 

6 32.493618 N 44.065670 E 4303  ًجيد جدا 

7 32.408056 N 44.060722 E 3613  ًجيد جدا 

8 32.426444 N 44.092333 E 3789  ًجيد جدا 

9 32.442768 N 44.118099 E 4979  ًجيد جدا 

10 32.460800 N 44.139083 E 5169 غير صالح للدواجنجيد جداً للماشية و 

11 32.432968 N 44.145583 E 3804  ًجيد جدا 

12 32.434112 N 44.177875 E 3965  ًجيد جدا 

13 32.410701 N 44.148811 E 3773  ًجيد جدا 

14 32.404872 N 44.166168 E 4259  ًجيد جدا 

15 32.319972 N 44.085944 E 3733  ًجيد جدا 

16 32.317806 E 44.123417 E 3716  ًجيد جدا 

17 32.324556 E 44.166361 E 4494  ًجيد جدا 

18 32.333611 E 44.173250 E 3613  ًجيد جدا 
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 (Ayers & Westcot-1989( وفقاً لمعيار )ة)الرطبة، الجافللمدة ي الحيوانالحية المياه الجوفية لألستهالك ص :(33خريطة )

 
  على: المصدر: اعتماداً 

 (119( و)118جدو  ) بياناتاعتماداَ  .1

ARC.GIS 10.8)مخرجات ) .2
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 ً  الزراعي في صحراء قضاء مركز كربالء:   اإلنتاج: تنمية ثانيا

ت كانيها سواء الزراعي ضمن منطقة الدراسة يتطلا أدارة متكاملة لجميج الموارد المتوفرة ف اجاإلنتتنمية  إن   

لمختلفة والتي سوف يتم امن الموارد المائية المتمثلة بالمياه الجوفية ً والممارسات الزراعية  طبيعية أو بشرية ابتداءً 

 ذكرها مفصالً:

 :Integrated Management of Groundwater)اإلدارة المتكاملة للمياه الجوفية ) .1

 مليات هي:ى لعل أبرز هذه العآلخرعمليات متصلة الواحدة تلو ا دارة المتكاملة للمياه الجوفيةتتمثل األ   

 :(Groundwater Monitoringمراقبة المياه الجوفية ) –أ 

لهذا المورد،حيث  ة ألي أدارة فعالةمراقبة المياه الجوفية والحصو  على بيناتها هما من المتطلبات األساسي إن    

وفية نفسه وتوافره مراقبة المياه الجوفية ورصدها تجعلها مرئية وقد تشمل المراقبة والرصد جودة مورد المياه الج إن

أستخراج  نأفوالتراخيص المتعلقة بأستخراج وتصريا المياه وفي غياب المراقبة والرصد  باألن مةومدى ا لتزام 

يستمر  إنكن ا ستخدام المفرط وتلوث طبقات المياه الجوفية يم إنوقائية ،كما  إجراءاتيتم بدون تل  المياه س

 وفي.الدمار الكامل لهذا المورد الج إلىييدي ذل   إن إلىيتم التحق  منها وفحصها  إنلسنوات عدة دون 

يجا مراقبتها ورصدها حيث يتم الهدف من المراقبة والرصد هو الذي يقرر ماهي العوامل المتغيرة التي  إن   

ياً كانياً ومناالمرتفج والتي يكون فيها مناسيا المياه الجوفية موزعة زم اإلنتاجذات  اآلبارمراقبة معد ت السحا من 

 .(1) على طبقة المياه الجوفية ومن أجل تقييم تأثير الض

يح ى بعناية خاصة، حيث  إنالجوفية يجا عملية  تخطيط التصميم والتشغيل ألي ن ام مراقبة ورصد للمياه  إن   

شطة المراقبة والرصد لألهداف المهمة والحرجة، مثل طبقات المياه الجوفية نأينص  بالمراحل األولى بالتركيز على 

المجهدة والموارد المائية الجوفية ا ستراتيجية، تشمل دورة المراقبة والرصد على ن ام متكامل لتعريا المشكلة 

 :(2) ة أدارة المياه الجوفية ورصدها فيوتتلخص دور

 دارة وأهداف المراقبة.أستفسار األ -

 تحديد المعلومات الواجا جمعها. -

 الثابتة والمتغيرة. بياناتالجمج  -

 وتفسيرها ونشرها. بياناتالحفظ  -

 دارة المعلومات والعمل على أساس النتائج.أ -

                                                           

(1) Gale, I. (ed). Strategies for Managed Aquifer Recharge (MAR) in semi-arid areas. UNESCO 

publication.2005. p34.                                                                                                                               

(2) - Foster, S and Tuinhof, A. Sustainable Groundwater Management, Lessons fromPractice: Brazil, 

Kenya: Subsurface Dams to Augment Groundwater Storage in BasementTerrain for Human 

Subsistence. GW-MATE Case Profile Collection, Number 5. TheWorld Bank, Washington.2004. p8.   
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عدم سحا المياه الجوفية المفرط وتجنا  ناالرصد هو ضمأهم أسباب مراقبة المياه الجوفية و إنهذا مج العلم    

 :(1)العواقا ومن أبرز هذه العواقا اآلتي 

سي على األسا جريانالحين تضو المياه الجوفية تنخفض مستويات المياه فيها فتزيد تكاليا الضو وينخفض  -

 ن عكسها.الينابيج وهي نتائج طبيعية ألي عملية ضو للمياه الجوفية وهي أثار يمك جريان

لها وما خال خزانالخفا  في ناقلية إنمج زيادة الضو يبدأ الضغط على طبقات المياه الجوفية مصحوباً في  -

غطاء النباتي ، كما تتفاقم التأثيرات البيئية المصحوبة بتدمير الاآلبارخفا  آخر في تصريا إنيترتا عليه 

 خفا  في جودة المياه.نوقد تبدأ عملية اإل

ر دائم ( ويحدث ضرIrreversible impactللرجوع ) ةلقابلا غيرلضو جائراً تبدأ التأثيرات عندما يصب  ا -

ئم في طبقات خفا  داإنفي طبقات المياه الجوفية وتتداخل المياه المالحة وكذل  المياه الملوثة، كما يحدث 

صميم محكم تبها من خال  مثل هذه التأثيرات يمكن تجن إنالمياه الجوفية نتيجة فقد كثير في سعة التخزين، 

 .57)) ل، شكللمراقبة والرصد ألستجابة طبقة المياه الجوفية مصحوبة بتدخالت أداريه فعالة للحد من السحا

 عواقب االفراط في السحب من المياه الجوفية :(57شكل )

 
 المصدر:

-water-resource-technology/further-4-wash/module-https://sswm.info/ar/arctic –Ar.m.wikipedia.org 

protection-sources-sources/water 

  تحقي  أهداف معينة على النحو مراقبة الفعالة للمياه الجوفية تتم بواسطة تصميم شبكة مراقبة ورصد لغرال إن   

شاء آبار مراقبة ورصد تمثل مفتاحاً لطبقات المياه الجوفية إندارية، في الوضج المثالي يتم الذي تحدده الهيئات األ

موجودة  اآلبارتكون هذه  إنوتسم  بقياس مناسيا المياه الجوفية والضغط البيزومتري وقياسات جودة المياه وينبغي 

                                                           

(1) Gailey RM. Inactive supply wells as conduits for flowand contaminant migration: conditions of 

occurrenceand suggestions for management. Hydrogeol J 2017.p233. 
 

https://sswm.info/ar/arctic-wash/module-4-technology/further-resource-water-sources/water-sources-protection
https://sswm.info/ar/arctic-wash/module-4-technology/further-resource-water-sources/water-sources-protection
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سلسلة من آبار المراقبة والرصد مج  إنف التغيرات المحتملة في تدف  وجودة المياه الجوفية حيث ومصممة ألكتشا

 مجموعة مختارة من آبار السحا ستكون شبكة مراقبة ورصد مصممة لغر :

 اكتشاف التغيرات في مخزون المياه الجوفية وتدفقها وجودتها. -

 تقدير مخاطر محددة لطبقة المياه الجوفية. -

 ميات ا ستخراج والتغذية للمياه الجوفية.تقدير ك -

 الالزمة للمراقبة والرصد. بياناتال( نوع 120تقدير معد ت السحا. يلخص الجدو  ) -

 الالزمة للمراقبة والرصد بياناتالنوع  :(120جدول )

 البينات المتغيرة زمنياً من المحطات الحقلية األساسية )من األرشيف( بياناتال بياناتالنوع  ت

وجود طبقات المياه  1

الجوفية 

 وخصائصها

  سجالت آبار المياه )السجالت

الهيدرولوجية ومستويات المياه 

 ية والجودة(نالجوفية اآل

 نتائج اختبارات ضخ المياه الجوفية 

  مراقبة مناسيب مستوى المياه الجوفية 

 مراقبة جودة المياه 

أستخدام المياه  2

 الجوفية 

 مضخة المياه بالبئر بيانات  

  حصر استخدامات المياه 

 الحالية والمستقبلية  كانسجالت الس 

  استهالك الطاقة للري 

  مراقبة السحب من آبار المياه الجوفية )مباشر

 أو غير مباشر(

 تغيرات منسوب مستوى المياه الجوفية بالبئر 

 مناخية  بيانات  معلومات عامة 3

  حصر استعماالت األراضي 

 جية الخرائط والقطاعات الجيولو 

 بينات المحطات المناخية 

  مسح استعماالت األراضي باألقمار

 االصطناعية

  المصدر:
GWP, Catalyzing Change: A Handbook of developing integrated water resources management 

(IWRA) and water efficiency strategies ,2004, p119.                                                                                

خفاضات كبيرة في مستويات المياه الجوفية إنطبقات المياه الجوفية التي تستغل بشكل كبير أو التي ت هر  إن     

 مة نأ، وألجل ذل  ينبغي تصميم فيها أو التي تكون عرضة للتلوث، هي الطبقات التي يجا مراقبتها ورصدها أو ً 

مراقبة المياه الجوفية  أن مة( يوض  تصنيا 121رصد المياه الجوفية طبقاً لوظيفتها، ومن خال  الجدو  )مراقبة و

ورصدها حسا وظيفتها. قد تتطلا المراقبة وجود آبار مراقبة خاصة تخترق عادة طبقات المياه الجوفية المختلفة 

ابيا أخذ العينات من مستويات مختلفة )أعماق نأالتي يجا مراقبتها واختبارها بشكل مستقل وهذا يتطلا سلسلة من 

جيداً حتى   يحدث التداخل بين مياه هذه  اآلبارفيمثل كل عم  طبقة مياه جوفية وتغلا هذه  اآلبارمختلفة( داخل 

 .)221جدو  )يالحظ   ،(1)الطبقات 

 

                                                           
(1)  Foster, S., Chilton, J., Moench, M., Cardy, F. and Schiffler, M,'' Groundwater in Rural Development: facing 

the Challenges of Supply and Resource Sustainability''. World Bank Technical Paper 463. Washington D.C., 

USA.2000, p463.                                                                                                                                                                                      
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 مراقبة المياه الجوفية ورصدها حسب الوظيفة  ظمةأنتصنيف  :(121الجدول )

 اآلبارمواقع  الوظيفة األساسية  امالنظ ت

 أولي 1

 )مراقبة ورصد مرجعية(  

 )تقييم االتجاه العام للمياه الجوفية(

  االتجاهات الناتجة عن تغيير استعمال األرض واالختالف

 المناخي.

 تشار إنو جريانالاالتجاهات الناتجة عن عمليات التغذية و

 التلوث.

في المناطق المتماثلة بالنسبة 

ع الهيدرولوجي للوض

 واستعمال االرض

 ويانث 2

 )مراقبة ورصد للحماية(

 )الحماية ضد التأثيرات المحتملة لكل من(

 .مورد مياه جوفية إستراتيجي 

 .حقول آبار وينابيع أمداد المياه العامة 

 .البنية األساسية الحضرية من هبوط األرض 

 بيئية معتمدة على المياه الجوفية.  ظمةأن 

والمراكز حول المناطق 

 والمعالم التي تحتاج حماية 

 ثالثي 3

 لوث(ت)احتواء ال

 ذار مبكر للتأثيرات على المياه الجوفية(إن)

 .استعمال زراعي كثيف لألرض 

 .المواقع الصناعية 

 .مواقع دفن النفايات الصلبة 

    .مناطق استصالح األراضي 

حدار نمباشرة أسفل وأعلى اإل

الهيدروليكي من مصدر 

 الخطر.

 لمصدر: الباحثة اعتماداً علىا

GWP, Catalyzing Change: A Handbook of developing integrated water resources management 

(IWRA) and water efficiency strategies ,2004, p178.                                                                               

 القواعد األساسية لبرامج مراقبة المياه الجوفية الناجحة (122الجدول )

 

 تصميم شبكة

 .تعريف األهداف وتهيئة البرنامج وفقاً لذلك 

  المياه الجوفية. جريانفهم نظام 

   .اختيار مواقع أخذ العينات ومؤشرات المراقبة طبقاً لذلك 

 

 تنفيذ شبكة

  .أستخدام آبار مراقبة وسحب منشأة شكل مناسب 

 تكون أجهزة الحقل وتجهيزات المختبر مالئمة لألهداف. إن 

  بياناتالتأسيس بروتكول تشغلي ونظام معالجة كامل جاهز للعمل على. 

 تكون مراقبة المياه الجوفية بشكل كامل بحيث تكون قابلة للتطبيق.   إن 

 

 بياناتالتفسير 

 ة.تظام من خالل ضوابط داخلية وخارجيإنب بياناتالتراجع نوعية  إن 

  ذات الصلة باإلدارة. بياناتالأمداد صناع القرار بتفسير لمجموعات 

 يقيم البرنامج ويراجع بشكل دوري.  إن 

 المصدر: الباحثة اعتماداً على

GWP, Toolbox C2.03. Groundwater management plans, 2019.avilable at: 

https://www.gwp.org/en/learn/iwrm-toolbox/About_IWRM_ToolBox 
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راعية يتم حفرها الز اآلبارمنطقة الدراسة من ضعا جودة المراقبة للمياه الجوفية ، حيث هناك العديد من تعاني     

  اآلبارحفر وبشكل غير رسمي من قبل المكاتا الخاصة وتكون غير مرخصة من قبل المديرية العامة للمياه الجوفية 

قة لذل   الجوفي في المنط خزانالخفا  منسوب إنفي محاف ة كربالء مما ينتج عن ذل   السحا الجائر للمياه و

اه الجوفية ابتداًء يساهم في حل المشاكل المتعلقة لموارد المين ام مراقبة منت م  إلىتخضج منطقة الدراسة  إنينبغي 

تحت مسيولية  دارة تنطويهذه األ إنوالعناية المستمرة لها و وحفرها اآلبار إلىمن الطبقات التحت سطحية وصو ً 

وزاري شراف أجوفية بالدوائر الحكومية بما فيها مديرية الموارد المائية في محاف ة كربالء والهيئة العامة للمياه ال

ً مباشر حفاظ  .نفاذالالتدهور و على هذا المورد المهم من ا

 :Wells Maintenance))  اآلبار صيانة –ب 

تاج البئر إنمشاكل عديدة ومتنوعة والتي تشمل نوعية رديئة من المياه تيثر على  إلىالسيئة والضعيفة  الصيانةتقود 

ة جيد ناالزراعي وتنميته بصورة سلبية، لذل  من الضروري اعتماد برنامج صي اإلنتاجوالذي ينعكس بدوره على 

 :(1)تطب  في هذا البرنامج هي كا تي إني يجا كجزء من مسيوليات صاحا البئر، ومن أهم النقاط الت

خال   تدخل أو تتسلل من خاللها الحشرات أو القوار  والعمل على اغالقها من إنالبحث عن ثغرات ممكن  -

 غطاء أو سداد.

م دع نالضمميل األر  أو مصارف المياه بعيدة عن البئر وعلى أرتفاع قدم عن غطاء البئر  إنالتأكد من  -

 محتوى البئر. إلىالبئر وبالتالي تسربها من خال  طبقات األر  تجمعها قرب 

، نابيااألالخاصة للبئر كتبديل المضخة او فحص الصمامات و الصيانة بياناتمن خال  حفظ  الصيانةسجالت  -

صالحية هذه المعلومات مهمة تبقي صاحا البئر على دراية في مسار صحي  للمتابعة فيما يتعل  بعمر و إن

 تاجه.إناألجزاء المختلفة للبئر واألجهزة المربوطة في عمله ووجاهزية 

اه مج مقارنة الفحوصات التي أجريت لنوعية المي بياناتبينات ونوعية جودة المياه من خال  حفظ كل معلومات و -

 ل.تسبا المشاك إنى لتكون ميهالً بشكل أفضل لضبط التغيرات التي من الممكن آلخرالنتائج من سنة 

 المدفونة ومقاييس الخطوط األنابياتوزيج، وهي عبارة عن خريطة يوض  من خاللها مواقج خريطة ال -

 المستخدمة والمربوطة مج البئر.

 إلىفي منطقة الدراسة تفتقر  اآلبار إنة المتكررة وا سئلة الموجهة للمزارعين لوحظ الميدانيمن خال  الدراسة   

 إذالدورية لآلبار  للصيانةتوجد متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية    إذالدورية من قبل المزارعين،  الصيانة

 اآلبارالعديد من  إنلوحظ  إذوليس العلمية ، الخاطئة من قبل المزارع ولكن باألساليا المحلية  الصيانةغالباً ما تتم 

تحدد من خاللها مواقج  خريطة توزيج إلىها تفتقر إنفضالً على  ،(  17) صورة ين رمن الصدأ والتآكل، تعاني 

                                                           

 . 79، ص2013ا ردن، الطبعة ا ولى ، –عايد راضي خنفر، اآلبار حفرها والحفاظ عليها، دار الحامد للنشر والتوزيج، عمان  (1)
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 الصيانةسنوية يتم من خاللها الكشا عن حالة البئر وأعداد  صيانة إلى اآلبارتخضج  إنينبغي   .(1) المدفونة األنابيا

المتصلة بالبئر لتفادي المشاكل المتعلقة  األنابياتكون هناك خرائط تحت سطحية توض  امتداد  إنالمناسبة له و

 يا أو التآكل.من التسر األنابيابتل  

 آثار الصداً على أحد اآلبار في منطقة الدراسة :(17صورة )

 
 المصدر:

 (2021/6/30)تاريو  التقطت الصورة في

 : الزراعيةاألراضي  ةعلى حجم مساح المحافظة .2

حيث أصب  هناك توجه  2003)منطقة الدراسة من هيمنة النشاط الصناعي وتحديدا في السنوات ما بعد )تعاني    

ناعي مستمر على حساب األراضي الزراعية، حيث تراجعت مساحة األراضي الزراعية في السنوات األخيرة، ص

 93053)ت تبلغ ) كان إنمساحة األراضي الزراعية تراجعت بشكل كبير فبعد  إن( يتض  123ومن خال  الجدو  )

( 58، شكل )5)ملح  )، يالحظ ، ( دونم54123بمساحة تبلغ ) 2021)استقرت  في عام ) 2010)دونم في العام )

وما تبج ذل  من  35)ا ستثماري ) القانون، مما ي هر التراجج الكبير في استغال  تل  األراضي الزراعية وف  

على الرغم ما تشهده المنطقة من نمو زراعي ملحوظ خال  السنوات ، (2)الزراعي اإلنتاجاثاراً سلبية على حاصلية 

                                                           

 (2021استمارة ا ستبيان ) (1)

 (2021استمارة ا ستبيان ) (2)
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،  (1) النباتي اإلنتاجفي  )1202-2010ما بين ) المدةضمن منطقة الدراسة وتحديداً في  اجاإلنتا خيرة حيث ازداد 

النباتي، لذل  ينبغي من القائمين  اإلنتاج( الزيادة الحاصلة في واقج 121( والجدو  )120يتض  من خال  الجدو  )

إقامة المشاريج الصناعية واعادة  على تن يم األراضي الزراعية المحاف ة على هذه المساحات من التراجج مقابل

على الدعم الالزم المقدم من  القانونون استثماري يسم  للمزارع بالحصو  وف  هذا ناتن يم هذه األراضي وف  ق

 قبل الدولة.

 ء المركز( في المنطقة الصحراوية لقضا35مساحة األراضي الزراعية ضمن العقد االستثماري ) :(123جدول )

 المساحة / دونم عدد العقود السنة مقاطعةرقم القطعة وال ت

 93053 1521 2010 جزيرة 61مقاطعة  3ج  1

 54123 1252 2021 جزيرة 61مقاطعة  3ج  2

 المصدر: اعتماداً على:

 (2021غير منشورة ) بياناتوزارة الزراعة، مديرية زراعة محاف ة كربالء، قسم عقود األراضي الزراعية، 

 (2010-2021للمدة من ) )دونم( ضي الزراعيةمساحة األرا: (58شكل )

 

 المصدر:

 .(123جدو  ) بياناتاعتمادا 

الزراعي ضمن منطقة الدراسة للمواسم الصيفية  اإلنتاج إن( 124و الجدو  ) 59)الشكل ) يتض  من خال     

الكلي للسنوات  اجاإلنت( حيث بلغ رللسنين السابقة قد شهد تنمية ملحوضة للمحاصيل الخضرية )الطماطة، الخيا

(، والتي ساهمت برفد السوق من تل  المنتجات 20( و)19صورة )ين ر  طن، (507,957)عشر السابقة حدى األ

الزراعي ضمن المحاف ة لذل  ينبغي التوسج في ادخا  أصناف أخرى من  اإلنتاجعكس بدوره على تنمية نأوالذي 

ة واإلقليمية وا ستفادة من التجارب الناجحة في زراعة تل  المحاصيل الزراعية من خال  مساهمة الخبرات المحلي

                                                           

الشعبة  فرع اتي، مديرية الزراعة في محاف ة كربالء،مقابلة شخصية مج المهندس ماهر ا سدي، مسيو  قسم ا نتاج النب (1)

 (. 24/5/2021الصحراوية، في تاريو )

2010; 93053

2021; 54123

2010 2021
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المحاصيل ضمن هذه المعطيات، أما خال  المواسم الشتوية لنفس السنوات فقد تنوعت المحاصيل الزراعية ما بين 

 (1,976550.3تاج كلي بلغ )إن،( بلالمغ ى، الخيار المغطى، البص الباذنجان)الحنطة، الشعير، الطماطة المغطاة، 

 (.60شكل ) ن ريطن، 

شأت في ناي فقد شهد بدوره تنمية مستمرة في منطقة الدراسة نتيجةً للمشاريج الكبيرة التي الحيوان اإلنتاجأما      

ات في اصنافها الحيوانالمنطقة وخاصة المشاريج التي تبنتها العتبتين المقدستين )الحسينية، العباسية(، تتباين 

ً من المياه لألستهالك خال  السنوات المختلفة،يتض  من خال  الشكل واعدادها ومقدار ما تحت ً وسنويا اجه يوميا

( وتأتي في المرتبة األولى 2017-2021ات قد ازدادت خال  السنوات من )الحيواناعداد  إن( 126و الجدو  )61))

 800,000)( بحدود )2021) إلىلترتفج اعدادها سنوياً لتصل  (2017في سنة ) رأس( 350,000األغنام بواقج )

7120-وبمعد  سنوي تراوح خال  سنة )  3م )5.47لتر أي ) )15رأس ،تستهل  األغنام يومياً من المياه بحدود )

ة من حيث الثانيمن المياه ،تلي األغنام في المرتبة  3( م 1,597,240,000 - 689,792,500)( حوالي 1220

( رأس بأحتياج مائي سنوي 800-1500بحدود ) 2017-2021)األعداد الماعز حيث تراوح عددها خال  سنتي )

، أما في المرتبة الثالثة من حيث ا عداد وا ستهالك المائي فقد احتلت ا بقار 3( م1,598,700 - 852,640بلغ )

( رأس بأحتياج مائي تراوح 320-575( بحدود )2017-2021هذه المرتبة بعدد تراوح ما بين سنتي )

السنين من ، في حين احتلت األبل المرحلة الرابعة واألخيرة بعدد بلغ خال   3( م4,1753,06 -1,705.280)

،حيث تناقصت  3م )1,332,250 -19,997,072( رأس بأحتياج مائي تراوح )200-302بحدود )( 7201-1202)

 . (1) المدةاعدادها ضمن هذه 

 (2010-2021الزراعي للمواسم الصيفية للمدة ) اإلنتاجملخص  :(59شكل )

 
 (124جدو  ) بياناتاعتماداً  المصدر:

                                                           

 (.2021بيانات غير منشورة ) وزارة الزراعة، مديرية زراعة محاف ة كربالء، قسم الثروة الحيوانية، (1)
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 (2010-2021الزراعي للمواسم الصيفية للمدة من ) اإلنتاجملخص  :(124جدول )

 بيانات: على المصدر: اعتماداً 

   ((2021غير منشورة  بياناتوزارة الزراعة، مديرية زراعة محاف ة كربالء، قسم اإلحصاء، 

 

 منظومات الري طن / اإلنتاج كغم / دونمالغلة  المجموع المساحة / دونم اسم المحصول السنة ت

 3192 1599 طماطة 2010-2011 1

 

 الري بالتنقيط 1,600 1001

 الري بالتنقيط 12,744 8000 1593 خيار

 الري بالتنقيط 2,800 1400 2955 2000 طماطة 2011-2012 2

 الري بالتنقيط 21,505 11000 1955 خيار

 الري بالتنقيط 6000 3000 4000 2000 طماطة 2013-2012  3

 الري بالتنقيط 22,800 11400 2000 خيار

 الري بالتنقيط 3,473,4 1654 4100 2100 طماطة 2013-2014 4

 الري بالتنقيط 20,000 10000 2000 خيار

 الري بالتنقيط 7600 3800 4000 2000 طماطة 2014-2015 5

 الري بالتنقيط 18,000 9000 2000 خيار

 الري بالتنقيط 64,680 3080 4000 2100 طماطة 2015-2016 6

 قيطالري بالتن 22,420 11800 1900 خيار

 الري بالتنقيط 16,200 6000 4800 2700 طماطة 2017-2016 7

 الري بالتنقيط 29,400 14000 2100 خيار

 الري بالتنقيط 19,497 7090 4950 2750 طماطة 2017-2018 8

 الري بالتنقيط 37,400 17000 2200 خيار

 الري بالتنقيط 25,250 10100 5200 2500 طماطة 2018-2019 9

 الري بالتنقيط 51,437 19050 2700 يارخ

 الري بالتنقيط 20,700 9000 4700 2300 طماطة 2020-2019 10

 الري بالتنقيط 47,500 19000 2500 خيار

 الري بالتنقيط 30,550 13000 4750 2350 طماطة 2021- 2020 11

 الري بالتنقيط 26,400 11000 2400 خيار

 - 507,957 200,375 41,897 المجموع



 وتنميته في صحراء قضاء مركز كربالء صالحية المياه الجوفية لإلنتاج الزراعي الفصل الرابع ....................
 

 
251 

 2010-2021)الزراعي للمواسم الشتوية للمدة من ) اإلنتاجملخص  :(125جدول )

 منظومات الري طن /اإلنتاج الغلة )كغم/ دونم( المجموع المساحة / دونم اسم المحصول السنة ت

1 2011-2010 

 

 

 

  79 حنطة

 

13,074 

 الري بالرش 71.1 900

 الري بالتنقيط 16,916 4000 4229 طماطة مغطاة

 الري بالتنقيط 80,606 18750 4229 خيار مغطى

 الري بالتنقيط 238 1000 238 باذنجان مغطى

 قيطالري بالتن 71,893 17000 4229 بصل اخضر

  4700 طماطة مغطاة 2012-2011 2

 

14,300 

 الري بالتنقيط 19,270 4100

 الري بالتنقيط 89,300 19000 4700 خيار مغطى

 الري بالتنقيط 220 1100 200 باذنجان مغطى

 الري بالتنقيط 80,135 17050 4700 بصل اخضر

  32 حنطة 2013-2012 3

 

 

13,155 

 الري بالرش 16 500

 الري بالرش 12.8 400 32 شعير

 الري بالتنقيط 19,287 4500 4286 طماطة مغطاة

 الري بالتنقيط 90,657 21,000 4317 خيار مغطى

 الري بالتنقيط 304.5 1500 203 باذنجان مغطى

 الري بالتنقيط 68,560 16000 4285 بصل يابس

  60 حنطة 2014-2013 4

 

 

12,435 

 بالرش الري 45 750

 الري بالرش 15.75 450 35 شعير 

 الري بالتنقيط 19,600 4900 4000 طماطة مغطاة

 الري بالتنقيط 88,200 21,000 4200 خيار مغطى

 الري بالتنقيط 280 2000 140 باذنجان مغطى

 الري بالتنقيط 72,000 18000 4000 بصل اخضر

  900 حنطة  2015-2014 5

 

 

12,445 

 الري بالرش 3,600 4000

 الري بالرش 6 300 20 شعير

 الري بالتنقيط 19,000 5000 3800 طماطة مغطاة

 الري بالتنقيط 120,000 30,000 4000 خيار مغطى

 الري بالتنقيط 500 4000 125 باذنجان مغطى

 الري بالتنقيط 65,520 18200 3600 بصل اخضر

  410 حنطة 2016-2015 6

9,360 

 الري بالرش 1,025 2500

 الري بالرش 3,485 4100 850 شعير
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 الري بالتنقيط 100,000 25000 4000 طماطة مغطاة

 الري بالتنقيط 400 4000 100 باذنجان مغطى

 الري بالتنقيط 32,000 8000 4000 بصل أخضر

  460 حنطة 2017-2016 7

 

 

 

9688 

 الري بالرش 1,311 2850

 الري بالرش 3,159 3900 810 شعير

 الري بالتنقيط 80,400 20,000 4020 طماطة مغطاة

 الري بالتنقيط 29,750 7000 4250 خيار مغطى

 الري بالتنقيط 20,000 4000 5000 باذنجان مغطى

 الري بالتنقيط 486 4050 120 بصل اخضر 

 الري بالتنقيط 22 1100 20 فلفل

 الري بالتنقيط 0.6 150 4 اصولياف

 الري بالتنقيط 0.5 140 4 خضر ورقية

  795 حنطة 2018-2017 8

 

 

14,930 

 رشالري بال 2,464 3100

 بالرشالري  3,354 3900 860 شعير

 الري بالتنقيط 90,000 20,000 4500 طماطة مغطاة

 الري بالتنقيط 32,550 7000 4650 خيار مغطى

 الري بالتنقيط 500 4000 125 باذنجان مغطى

 الري بالتنقيط 64,000 16,000 4000 بصل اخضر

  3415 حنطة 2018-2019 9

 

 

16,566 

 الري بالرش 37,565 11,000

 الري بالرش 3,085 3,700 834 شعير 

 الري بالتنقيط 68,000 17,000 4000 طماطة مغطاة

 الري بالتنقيط 29,400 7000 4200 خيار مغطى

 الري بالتنقيط 1,200 8000 150 باذنجان مغطى

 الري بالتنقيط 68,000 17,000 4000 بصل يابس

  1144 حنطة 2020-2019 10

 

 

15,136 

 الري بالرش 2,860 2500

 الري بالرش 756 2100 360 شعير

 الري بالتنقيط 31,218 7260 4300 طماطة مغطاة

 الري بالتنقيط 34,576 8000 4322 مغطىخيار 

 الري بالتنقيط 2,790 9000 310 باذنجان مغطى

 الري بالتنقيط 112,800 24,000 4700 بصل اخضر

11  

 

  7000 حنطة

 

 الري بالرش 16,800 2400

 الري بالرش 672,9 1610 390 شعير



 وتنميته في صحراء قضاء مركز كربالء صالحية المياه الجوفية لإلنتاج الزراعي الفصل الرابع ....................
 

 
253 

 الري بالتنقيط 39,952 9080 21,500 4400 طماطة مغطاة 2021-2020

 الري بالتنقيط 40,500 9000 4500 خيار مغطى

 الري بالتنقيط 3,168 9,600 330 باذنجان مغطى

 الري بالتنقيط 92,720 19,000 4880 بصل اخضر

 - 1,976550.3 543,440 121,089 المجموع

 :بيانات المصدر: اعتماداً على

  . ( (2021غير منشورة، بياناتربالء، قسم اإلحصاء، وزارة الزراعة، مديرية زراعة محاف ة ك

 (2010-2021الزراعي للمواسم الشتوية للمدة ) اإلنتاجملخص  :(60شكل )

 
 المصدر:

                           (125جدو  ) بياناتاعتماداً 
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                                                  من منطقة               جني محصول الطماطة ض :(20ورة )ص  زراعة الطماطة ضمن الموسم الصيفي   :(19صورة )  

 ضمن منطقة الدراسة                                             الدراسة.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2021/6/2)   ر: التقطت الصورة في تاريو المصد(                 2021/3/2تاريو )في المصدر: التقطت الصورة      

 (2017-2021) ي في منطقة الدراسة للمدة منالحيوان اإلنتاجملخص  :(61شكل )

 
 المصدر:

 126)جدو  ) بياناتاعتماداً 

من خال   2010-2021)منطقة الدراسة قد شهدت واقج للتنمية الزراعية خال  المدة من ) إنيتض  مما سب      

ى مورد المياه الجوفية في المنطقة وهذا ييكد دور المياه الجوفية في اعتماد المحاصيل المزروعة بصورة كاملة عل

ية بدأت تشهد تنمية ملحوظة من الحيوانالثروة  إنفضالً على  أحداث تنمية زراعية مهمة ضمن منطقة الدراسة،

الزراعي  نتاجاإلزيادة  إنية  والتي تعتمد في أدارتها على موارد المياه الجوفية، الحيوانخال  إقامة المشاريج 

بمستوى أفضل من الساب  يعتمد بالدرجة األساس على حجم ونوعية المياه الجوفية المتوفرة في منطقة الدراسة لذل   

تكون مرخصة من  إنالزراعية التي تساهم في تنمية النشاط الزراعي لكن ينبغي  اآلبارينبغي التوسج في حفر 

المياه خوفاً عليها من التلوث.يتم مراقبة نوعية تل   إنالقطاع الحكومي و

0
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351,422357,400481,540691,895802,275

20172018201920202021

اإلحتياج الماةت 710,643,917715,079,895961,434,8201,382,868,5651,603,235,125

اللدد ال لت  351,422357,400481,540691,895802,275
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اإلنتاج الحيواني في منطقة الدراسة ضمن المدة :(126جدول ) (2021-2017)   

 

 :بياناتعلى  المصدر: اعتماداً 

 (2021غير منشورة، ) بياناتمديرية الزراعة في محاف ة كربالء المقدسة، ، الزراعة وزارة .1

   2021))مديرية الزراعة في محاف ة كربالء، فرع الشعبة الصحراوية،  .2
 م ضرب الناتج )سنة( ألستخراج ا حتياج السنوي لها.ات ومن ثالحيوانيوم( ومن ثم ضرب الناتج في ا ستهالك المائي اليومي وضرب الناتج في عدد /3)م إلىتم تحويل )لتر/يوم(  (*)

رقم القطعة  اعدادها أصناف الحيوانات السنة ت

 والمقاطعة

 االستهالك المائي للرأس

 الواحد )لتر / اليوم( 

 االستهالك المائي للرأس 

 (*)/ السنة( 3الواحد )م

األحتياج المائي السنوي 

 / السنة( 3للرأس الواحد )م

 مجموع االحتياج السنوي 

 سنة(/ ال 3)م 

1  

2017 

 

 689,792,500 1,914,500 5.47 15 61مقاطعة  3ج 350,000 األغنام

 1,705.280 4,672 14.6 40 61مقاطعة  3ج 320 األبقار 2

 852,640 2,336 2.92 8 61مقاطعة  3ج 800 الماعز 3

 19,997,072 5,511 18.25 50 61مقاطعة  3ج 302 األبل 4

 710,643,917 1,927,019 41.24 113 ــــــــ 351,422 المجموع

5  

2018 

 710,771,800 1,947,320 5.47 15 61مقاطعة  3ج 356,000 األغنام

 1,492,120 4,088 14.6 40 61مقاطعة  3ج 280 األبقار 6

 884,395 2,423 2.92 8 61مقاطعة  3ج 830 الماعز 7

 1,931,580 5,292 18.25 50 61مقاطعة  3ج 290 األبل 8

 715,079,895 1,959,123 41.24 113 ــــــــ 357,400 مجموعال

9  

2019 

 958,344,000 2,625,600 5.47 15 61مقاطعة  3ج 480,000 األغنام

 2131,600 5,840 14.6 40 61مقاطعة  3ج 400 األبقار 10

 959,220 2,628 2.92 8 61مقاطعة  3ج 900 الماعز 11

 1.598,700 4,380 18.25 50 61مقاطعة  3ج 240 األبل 12

 961,434,820 2,638,448 41.24 113 ــــــــ 481,540 المجموع

13  

2020 

 1,377,619,500 3,774,300 5.47 15 61مقاطعة  3ج 690,000 األغنام

 2,637,855 7,227 14.6 40 61مقاطعة  3ج 495 األبقار 14

 1,278,960 3,504 2.92 8 61مقاطعة  3ج 1200 الماعز 15

 1,332,250 3,650 18.25 50 61مقاطعة  3ج 200 األبل 16

 1,382,868,565 3,788,681 41.24 113 ــــــــ 691,895 المجموع

17  

2021 

 1,597,240,000 4,376,000 5.47 15 61مقاطعة  3ج 800,000 األغنام

 3,064,175 8,395 14.6 40 61مقاطعة  3ج 575 األبقار 18

 1,598,700 4,380 2.92 8 61مقاطعة  3ج 1500 الماعز 19

 1,332,250 3,650 18.25 50 61مقاطعة  3ج 200 األبل 20

 1,603,235,125 4,392,425 41.24 113 ــــــــ 802,275 المجموع
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 (:Irragation Managementأدارة الري ) .3

مستخدمة في واع ا ستراتيجيات الناأدخا  مكونات الري الحديث وكيفية تصميم ن م الري و ة الريرتشمل أدا    

دراسة تعتمد منطقة ال إنالري، وبما اإلدارة الجيدة لمياه  إلىن م الري للوصو   وصيانةالتصميم وكيفية تشغيل 

اه بشكل يساهم ( والري بالرش لذل  ينبغي تصميم ن ام يساهم في أدارة المي90على من ومات الري بالتنقيط بنسبة )

 الزراعي ضمن منطقة الدراسة. اإلنتاجفي تنمية 

 Modern Irragation System Design - Drip):التنقيط ) - تصميم نظم الري الحديث –أ 

 :(1)ومن أجل تصميم ن ام الري بالتنقيط ينبغي تحديد ا تي 

(، 127دو  )ج، يالحظ الجذور  الخاصة بزراعته )مواعيد الزراعة، عم بياناتالتحديد النبات، ومن ثم تحديد  -

 المسموح بها(. نفاذا ست ةنسب

 تحديد نوع التربة. -

 الرياح(. ةسرع شمسي، ع، أشعااألمطارال روف المناخية )درجة الحرارة،  -

 حساب ا حتياج المائي للنبات بأستخدام معاد ت )التبخر/النت (. -

 . (2) )*(حساب الماء المتاح للنبات  -

 .(3) )*(حساب الماء المتيسر للنبات  -

                                                           

(1)  Fu, B.; Yang, Z.; Wang, Y.; Zhang, P. A mathematical model of soil moisture spatial distribution 

on the hillslopes of the Loess Plateau. Sci. China Earth Sci. 2001, 44, 395–402.                                    
 يتم حسابه وف  المعادلة ادناه: خزان الماء المتوفر في التربة ألستخدام النبات الماء المتاح:  )*(

) × dwɵ - ʗƒɵAW = ( 

 :ثحي

AWالمتاح )مم( ء: الما 
ʗƒɵ.المحتوى الرطوبي للتربة عند السعة الحقيلة على أساس الحجم : 

wɵ.المحتوى الرطوبي للتربة عند نقطة الذبو  المستديم على أساس الحجم : 

d)للمزيد ا طالع على:: عم  منطقة الجذور)مم . 

(2) - Walker, J.P.; Houser, P.R.; Willgoose, G.R. Active microwave remote sensing for soil moisture 

measurement: A field evaluation using ERS-2. Hydrol. Process. 2004, 18, 1975–997.p1187.                
 استخراجه يتمو( Quenching thirstالماء المتيسر هو كمية المياه التي يمكن للنبات استخالصها دون الدخو  في اجهاد العطش ) )*(

تات المستحملة للنبا 0.6للنباتات الحساسة للعطش و 0.3من الماء المتاح عن طري  ا ستنفاذ المسموح بها والتي تتراوح ما بين )

 يتم حسابه وفقاً للمعادلة ادناه: للعطش(،

p) × d×Dwɵ - ʗƒɵRAW = ( 
 حيث:
: Dp نسبة ا ستنفاذ . 

(3) Bastiaanssen, W.G.M. Regionalization of surface flux densities and moisture indicators 

incomposite terrain. Doctoral thesis, Wageningen Agricultural University, Wageningen, 1995.p 

273.                                                                                                                                                             
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 .(1) )*(المائي للتربة وتحديد أقل فترة من الريات  ناتزتطبي  اإل -

ن ندرة المياه كمنطقة الدراسة يمكن تجاهل المكونات التي متعاني وفي ال روف الخاصة بالمناط  الجافة والتي 

السطحي والتسرب العمي  وكذل  تجاهل المطر  جريانالتمنج  تسبا فقد المياه حيث يتم تصميم ن ام الري بحيث

 .(2) )*(عندما   يصب  ميثراً فتصب  المعادلة مختصرة 

 .(3) )*(قيمة عم  ماء الري المضاف حساب -

                                                           

يتم حسابه  تربة(.بالتوازن المائي للتربة )العالقة بين المدخالت والمخرجات التي تساهم في تغيير المحتوى الرطوبي لل دويقص )*(

 من المعادلة ادناه:

ropCET -D–RO -+P+I1-nɵ= nɵ 

 حيث:

nɵمم(الرطوبي عند أي يوم ) ى: المحتو 

1-nɵ)المحتوى الرطوبي عند اليوم الساب  لليوم المطلوب )مم : 

P)مقدار ا مطار )مم : 

I)عم  ماء الري المضاف )مم : 

ROمقدار الجريان السطحي : 

D. مقدار التسرب العمي : 

CropET )للمزيد ا طالع على:: مقدار التبخر/النت  )مم ، 

(1) Rawls, W.J., Brakensiek, D.L., Saxton, K.E., Estimation of soil water properties. Trans 

ASAE25(5), 1982.p1747-1752.                                                                                                                                       

 : ام  المناطق الجافة تاب  الملادلة  اآلتت )*(

Crop ET-+P+I1-nɵ= nɵ 

 

(2) Rawls, W.J., Opcit.1747-1752. 

ر وعند حسابها يجا كمية مياه الري الواجا اضافتها في الترب الواحدة وهي أكثر قليالً من الماء المتيس عم  ماء الري المضاف: )*(

، ح في الماء أو التربة(غسل التربة نتيجة وجود ا مالا خذ بن ر ا عتبار كفــاءة التوصيل لن ــام الري وكذل  ا حتياجات الخاصــة ب

 يتم حسابه من خال  المعادلة ادناه:

LR)-) ×(1/1u×E aDn = (RAW/E 

 حيث:

Ea .كفاءة إضافة المياه : 

Eu.كفاءة التوزيج : 

LR .احتياجات غسل التربة : 

(3) Smith, M. CROPWAT, a computer program for irrigation planning and management. FAO 

Irrigation and Drainage Paper 46, FAO, Rome. 1992.p267.                                                                                  
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،  DRIP()*( (1)الري اليومية المطلوبة ، حيث يتم حساب كمية مياه الري اليومية المطلوبة ) حساب كمية مياه -

  من خال  معادلة يتم استخراجها وف  ا حتياج اليومي للنبات  .

 .(2) )*(حساب عم  مياه الري المضاف التصميمي -

 .Drip Capacity()*( (3)وتحديد سعة الضاغط والتشغيل ) )Dripاختيار منقط ) -

 اختيار المضخة المناسبة. -

تباين الحد األقصى لعم  التجذير وجزء النضوب لمختلا المحاصيل المتواجدة  127)يتض  من خال  الجدو  )     

الجاف( فقد تراوح عم التجذير  –في منطقة الدراسة، حيث بالنسبة لمحاصيل الخضروات الصغيرة )البصل األخضر 

فقد تراوح عم  التجذير من  الباذنجان( ملم / يوم ،أما محصو  0.30) إلى( م بجزء نضوب يصل 0.3-0.6من ) 

                                                           

   المعادلة ادناه:هي كمية المياه المطلوب اضافتها يومياً حتى يحصل النبات على احتياجاته من المياه. يتم حسابه من خال )*(

)minDRIP = (RAW / 11 

 حيث:

RAW.الماء المتيسر : 

(1) Feddes, R.A.; Raats, P.A.C. Parameterizing the soil–water–plant root system. Wagening. Front. 

Ser. 2004, 6,95–141.p 17.                                                                                                                         

 :عم  ماء الري المضاف التصميمي فيتم حسابه وف  المعادلة ا تية )*(

ƒ(DRIP)P d= H nD 

 :حيث

nDري المضاف التصميمي.: عم  ماء ال 

dH.الزمن المتوفر قبل ا حتياج للري مقدراً بالساعة : 

ƒP  .للمزيد ا طالع على:: النسبة المئوية للمنقطات العاملة في نفس الوقت منسوبة الى اجمالي المنقطات بالشبكة 

(2) Feddes, R.A .Opcit .p22.  

 

 

 يتم حسابه وف  المعادلة ا تية: الزمن ويقدر باللتر / ساعة أو الجالون / لتر. هي حجم المياه المار من خال  المنقط في وحدة )*(

)mT– d/ (Hi AnC= D 

 حيث:

nD.عم  ماء الري المضاف التصميمي : 

iA.المساحة التي يتم ريها من نقطة مساحة واحدة : 

dH .الفترة المتاحة للري : 

mT.زمن الصيانة للن ام :  

(3) Bralts, V. F., and Edwards, D. M. ''Field evaluation of drip irrigationsubmain units'', (Trans 

ASCE),29(6),1986 .pp1664-1659.                                                                                                               



 ء قضاء مركز كربالء وتنميته في صحرا صالحية المياه الجوفية لإلنتاج الزراعي ..الفصل الرابع .................
 

 
259 

وبجزء  0.7-1.5)، في حين تراوح عم  التجذير لمحصو  الطماطة )(0.45م وبجزء نضوب بلغ ) 1.2-0.7))

  (،0.35)وب ـــــــــــــ( م وبجزء نض0.4-0.6،أما محصو  البطاطا فقد تراوح عم  التجذير له )0.40)نضوب )

-1.8والي )حمحاصيل الحبوب فقد تراوح عم  التجذير لكل من )الشعير ، القم  الربيعي ، القم  الشتوي( ما أ   

  .ملم / يوم 1.0-1.0,1.5-1.8,1.5-1.8)وبجزء نضوب ) م 1.5,1.5-1.0,1.5-1.0)

 قاً لمنظمةالشائعة طبنطاق عمق التجذير الفعال وجزء استنزاف مياه التربة بدون اجهاد للمحاصيل  :(127جدول )

 .FAO)األغذية والزراعة )

  م / يوم(لم ET =5جزء النضوب ) )م( الحد االقصى لعمق التجذير المحاصيل  ت

A ( الخضروات الصغيرة الحجم(Small Vegetable 

 0.45 0.4-0.6 البروكلي 1

 0.45 0.5-0.8 الكرنب 2

 0.45 0.5-1.0 الجزر 3

 0.35 0.4-0.7 القرنبيط 4

 0.45 0.3-0.5 الكرفس 5

 0.20 0.3-0.5 الثوم 6

 0.30 0.3-0.5 الخس 7

 الجاف –البصل  8

 االخضر -

 البذور -

0.6-0.3 

0.6-0.3 

0.6-0.3 

0.30 

0.30 

0.35 

 0.20 0.3-0.5 السبانغ 9

 0.30 0.3-0.5 الفجل 10

B  ية )الباذنجانخضروات العائلةVegetable – Solanum Family (Solanaceae 

 0.45 0.7-1.2 الباذنجان 1

 0.30 1.2-0.5 الفلفل االحمر 2

 0.40 0.7-1.5 ةالطماط 3

C ( خضروات العائلة القرعيةVegetable – Cucumber Family / (Cucurbitaceae 

 0.45 0.9-1.5 الشمام 1

 0.50 0.7-1.2 الخيار 2

 0.35 0.1-1.5 االسكواش الشتوي –اليقطين  3

 0.50 0.6-1.0 الكوسا 4

 0.40 0.8-1.5 الشمام الحلو 5

 0.40 0.8-1.5 البطيخ 6

D ( خضروات العائلة الدرنيةVegetable – Tubres) 

 0.35 0.4-0.6 البطاطا 1

 0.50 0.5-1.0 اللفت 2

 0.55 0.7-1.2 الشمندر 3

E ( المحاصيل الزيتية(Oil Crops 

 0.60 1.0-1.5 السمسم 1

 0.45 0.8-1.5 زهرة دوارالشمس 2

F ( الخضروات المعمرةPerennial Vegetable) 

 0.40 0.4-0.8 النعناع 1

 0.20 0.2-0.3 الفراولة 2

G ( الحبوبCereals) 

 0.55 1.0-1.5 الشعير 1

 0.55 1.0-1.5 الشوفان 2

 0.55 1.0-1.5 القمح الربيعي 3
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 0.55 1.5-1.8 القمح الشتوي 4

 0.55 1.0-1.7 لحبوب(ا-الذرة )الحقل  5

 0.55 1.0-2.0 الدخن 6

 0.50 1.0-2.0 الذرة الرفيعة 7

H ( الفواكه االستوائية والشجيراتTropical Fruits & Trees  ) 

 0.50 1.2-2.5 أشجار النخيل 1

 0.50 0.3-0.6 األناناس 2

I ( أشجار الفاكهةFruit Trees) 

 0.50 1.0-2.0 التفاح والكرز والكمثرى 1

 0.50 1.0-2.0 خالمشمش والخو 2

 الحمضيات 3

 70مظللة % 

 50مظللة % 

 %20 مظللة 

 

1.5-1.2 

1.5-1.1 

1.1-0.8 

 

0.50 

0.50 

0.50 

 0.35 0.7-1.3 الكيوي 4

 0.65 1.2-1.7 الزيتون  5

J ( العنب والتوتGrapes & Berries ) 

 0.50 1.0-2.0 العنب 1

 0.50 1.0-1.2 التوت 2

 على:عتماداً ا المصدر:
Richard, G. A, Luis, S. P, Drik.R & Martin. S:''Crop Evapotranspiration – guidelines for computing 

crop water requirments), FAO Irragation and Drainage Paper NO.56, Rome-Italy, 2006.pp 163-165. 

  

تكون المضخات المستخدمة من نوع  ( خاصة لتنفيذ ن ام الري وعادة ماPumpينبغي اختيار نوع مضخة )هذا و   

المضخات الطاردة المركزية والمضخات الغاطسة ومضخات األعماق وذل  لضو المياه داخل شبكة الري وينبغي 

ياتها كانتتناسا ام إنتكون ذات تصرف وضغط مناسا للمساحات المراد زراعتها و إنعند اختيار المضخة مراعاة 

 .(1) وقطج الغيار ضمن ال روف المحلية الصيانةقة وضرورة توفر قطج مج مصدر المياه المتاحة في المنط

واعها حيث يتم نصا مجموعة من ناتتوفر ضمن منطقة الدراسة مجموعة من المضخات الحديثة الصنج وتتعدد     

المتواجدة ضمن المزارع في المنطقة الصحراوية لقضاء المركز لعل ابرز هذه المضخات  اآلبارالمضخات على 

(، وايضاً 21صورة )ين ر( 8-9قليلة العم  ) اآلبار، يتم نصبها على Robin)مضخة وقود سطحية من نوع )

( 22ج ،صورة )إن( 10) إلىم بقطر يصل  (20-45ذات العم  من ) اآلبارمضخة وقود )هندورية( يتم نصبها على 

ج، إن( 10-12م بقطر يصل ) 80)-50، وكذك المضخة الكهربائية )الغاطس ( يتم نصبها لألبار ذات العم  من )

عم  البئر حيث يكون نوع  إلىغالباً ما تكون المضخات الغاطسة ذات محاور مختلفة نسبة  ،(23صورة )ين ر

قدرة  7-17)فما فوق نموذج محور من ) 36)ذات العم  من ) اآلبار( في Submersible Pumpsالغاطس )

وجود  إلىقدرة كهربائية،باإلضافة 15-30) فما فوق نموذج محور من )( م  80ذات العم  من ) اآلباركهربائية أما 

                                                           

(1) Karassik, I.J., J.P. Messina, P.C. Charles and C. Heald.''Pump Handbook''. McGraw.Hill Company, 

New Yourk, USA.2001, p98.                                                                                                                                                          
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م بقطر يصل  60-90)ضمن األعماق من ) اآلبار( تنصا على  Gearboxمضخة كبيرة الحجم من نوع ديز  )

 (.24صورة )ين ر، (128يالحظ جدو  )،  (1)ج إن )12) إلى

 ام ري تصميمي عاد ت السابقة الذكر يمكن الحصو  على نأتباع الخطوات العلمية في التصميم مج تطبي  الم إن    

من منطقة ضكفوء من الناحية العملية يساعد في الحصو  على درجة عالية من الكفاءة في ري المحاصيل الزراعية 

لمزارع الدراسة وذل  بمساعدة الجهات ذات الصلة وبتوفير دعم حكومي للمزارعين في تطبي  هكذا ن ام ضمن ا

منطقة  إنحكومي خاص بمساعدة الكوادر العلمية المختصة من وزارة الزراعة  والموارد المائية ذل  وبأشراف 

تطوير هذا  ( % على ن ام الري بالتنقيط  ولكن بصورة تقليدية غير علمية لذل  ينبغي90الدراسة تعتمد بنسبة )

محاف ة  على كذل  في المستقبل وايضاً الالن ام بالشكل الذي يضمن تنمية المناط  الزراعية في الوقت الحاضر و

 مورد المياه الجوفية في نفس الوقت.  

 أنواع المضخات المنصوبة على اآلبار ضمن منطقة الدراسة :(128جدول )

 عمق البئر )م( قطر  المضخة )إنج( نوع المضخة ت

 8 9-8 (Robinمضخة وقود سطحية ) 1

 20-45 10 مضخة وقود هندورية 2

 50-80 10-12 ربائية )غاطس(مضخة كه 3

 12 90-60 (Gearboxمضخة نوع ديزل ) 4

 المصدر:

 (.2021غير منشورة ) كربالء، بياناتفرع  –المياه الجوفية  المائية، هيئةوزارة الموارد 

 :Fertigation)التسميد بالري )–ب 

اصر الغذائية خال  مياه الري وذل  تزويد النبات بجرعات صغيرة ومتكررة من العن تتمثل تقنية التسميد بالري   

لتلبية احتياجات النبات المطلوبة من العناصر الغذائية بشكل دقي ، وتعتبر هذه التقنية مهمة للمحاصيل الزراعية 

نت ام في توفير العناصر الغذائية بشكل فوري وتحسين امتصاص الجذور للعناصر الغذائية أكونها تكون اكثر دقة و

نها تعمل على جذور اكثر قوة وفعالية )زيادة كفاءة عما  األسمدة( وتساعد على توفير المياه أل)زيادة كفاءة است

استعما  المياه( حيث إن إضافة األسمدة في بداية فترة الري ييدي إلى فقد العناصر الغذائية  بسبا غسل السماد إلى 

ى تراكم األمالح في منطقة المجموع الجذري تحت المجموع الجذري في حين إضافة األسمدة في نهاية الري ييدي إل

 .(2) وسط  التربة

 

                        

                                                           

 عة، فرالجوفيالهيئة العامة للمياه  والصيانة،شعبة المضخات   الموسوي، مسيومج المهندس حيدر صاحا  مقابلة شخصية  (1)

 ( في تمام الساعة التاسعة والنصا.9/5/2021في يوم األربعاء المصادف ) كربالء،

(2)  Eizenkot, A., Steinberg, Y., Levy, U., Levy, D., Golan, T. and Yutal, Y. P and K fertigation in 

subsurface drip irrigated cotton. Field experiments and research in cotton in 1998. Ministry of 

Agriculture Extension Service, Cotton production and marketing board. pp. 120-125(Hebrew). 



 ء قضاء مركز كربالء وتنميته في صحرا صالحية المياه الجوفية لإلنتاج الزراعي ..الفصل الرابع .................
 

 
262 

 هندورية ( )ود ــــــــــــــــضخة وقم :(22صورة )    (Robinمضخة وقود سطحية من نوع ) :(21صورة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:            :                                                             المصدر

                       (20-5-20-2021/7ة للمدة من )الميدانيالدراسة                        (20-5-20-2021/7ة للمدة من )الميدانيالدراسة 

                 

    Gearbox)مضخة نوع ديزل ) :(24صورة )   تم نصبها   SP) –مضخة نوع )غاطس  :(23صورة )

                      نجف(    –على أحد اآلبار ضمن طريق )كربالء منصوبة                          .ةــــــــــبئر ضمن منطقة الدراسفي  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:                                                                          :المصدر

                       (20-5-20-2021/7ة للمدة من )الميدانيالدراسة                         (20-5-20-2021/7) ة للمدة منالميدانيالدراسة 
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 هناك عدة اعتبارات ينبغي اعتمادها عند تطبي  تقنية الري بالتسميد منها:

 خصائص األسمدة المستعملة في التسميد بالري: -

  الذائبية(  الذوباندرجة(– ((Solubility – Melting point): 

على درجة حرارة معينة )غم تذوب كلياً في حجم معين من الماء  إنهي عبارة عن اقصى كمية من السماد يمكن  

 (Salting outترسا السماد ) إلىالتجاوز في الكمية المضافة ييدي  إن(، و921جدو  )يالحظ سماد / لتر ماء( 

ليس جميج  إنسمدة عند الرغبة في استعمالها في هذه التقنية حيث ، من الضروري معرفة درجة الذائبية لأل(1)

 تستعمل في تقنية الري بالتسميد. إنواع األسمدة يمكن نا

 مركبات السماد )غم /لتر( في درجات حرارة مختلفة انذوب :(129جدول )

 مْ  30 مْ  20 مْ  10 م ْ 0 الرمز الكيميائي صنف السماد ت

 2CO (NH 680 850 1060 1330(2 اليوريا 1

 3NO4NH 1183 1580 1950 2420 نترات االمونيوم 2

 4SO2)4(NH 706 730 750 780 كبريتات االمونيوم 3

 3Ca(NO 1020 1240 1294 1620(2 نترات الكالسيوم 4

 3KNO 130 210 320 460 نترات البوتاسيوم 5

 K2SO4 70 90 110 130 سلفات البوتاسيوم 6

 KCl 280 310 340 370 كلوريد البوتاسيوم 7

 4HPO2K 1328 1488 1600 1790 ثنائي فوسفات البوتاسيوم 8

 4PO2KH 142 178 225 274 احادي فوسفات البوتاسيوم 9

 4HPO2)4(NH 429 628 692 748 فوسفات االمونيوم 10

 NH4H2PO4 227 295 374 464 احادي فوسفات االمونيوم 11

 2MgCl 528 540 546 568 كلوريد المغنسيوم 12

 4MgSO 260 308 356 405 كبريتات المغنسيوم 13

 المصدر:

Hagin, J. Sneh.M. Lowengart, A.and Johnston, A. E,'' Fertigation –fertilization through Irragation'', 

International Potash Institute P.O. Box 1609, CH-4001, Basel, Switzerland ,2003, p17.                    

 

 ( مؤشر الملوحةSalinity Index:) 

                             ي لنفس الوزنزالضغط ا سمو إلىهو عبارة عن النسبة ما بين الضغط ا سموزي لمحلو  ناتج التربة عن السماد  

في محلو  التربة، جدو   حيث يعتبر ميشر الملوحة مقياس لتركيز الملوحة التي يحدثها السمادمن نترات الصوديوم 

 ن( لها ميشر ملوحة منخفض وذل  إلHigher analysis fertilizerاألسمدة ذات النوعية العالية )( وتعتبر 130)

 .(2) مثل هذه األسمدة تكون كميتها قليلة انذوبجزيئات المل  التي تدخل المحلو  عند 

 

                                                           

(1) Landis T.D, Tinus R.W, Barnett J.P..'' Seedlingpropagation,'' vol. 6. The Container Tree Nursery 

Manual.Washington (DC): USDA Forest Service Agriculture Handbook. 1999.pp 674. 167.                 

(2) Murray, T. P., Darrah, C. H. and Clapp, J. G.''Vapor pressure osmometry for prediction of turf burn 

from foliar fertilization''. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 38.2007: p 337-346.     
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 ية الشائع استعمالها في التسميد بالرواع األسمدناالذائبية ومؤشر الملوحة لبعض  130):جدول )

 التركيب السماد ت

(N-P-K) 

مؤشر 

 الملوحة

لتر( على 100الذائبية )كغم /

 مْ  (20) درجة حرارة

درجة حموضة 

 (PHالمحلول )

 0-0-34 101.1 195 5.6 (NO34NHنترات االلمونيوم ) 1

 SO4(NH 0-0-21 69 43 4.5(4سلفات االمونيوم  2

 3CO(NH 0-0-46 72.7 105 9.5(2يوريا  3

( MAPفوسفات االمونيا األحادي ) 4

4PO2H2NH 

0-61-12 27 40 4.5 

 4SO2K 50-0-0 46 11 8.5سلفات البوتاس  5

 3KNO 46.6-0-13.3 74 31 10.8نترات البوتاس  6

 المصدر:

Hagin, J. Sneh.M. Lowengart, A.and Johnston, A. E,'' Fertigation –fertilization through Irragation'', 

International Potash Institute P.O. Box 1609, CH-4001, Basel, Switzerland ,2003, p20. 

 

يكية الهيدرولوكية من نوع كانتطب  هذه التقنية بواسطة حقن السماد أما بالمضخة الكهربائية أو الحاقنة المي     

((Dosmatic ،من عملية ري المحاصيل الزراعية سوف يساهم في رفج كفاءة ضتطبي  تقنية التسميد بالري  إن

لتل  المحاصيل من حيث امدادها بالسماد الضروري خال  مراحل نموها المختلفة دون ضياع الجزء األكبر  اإلنتاج

تختلا بحسا نوع المحصو   )K-P-Nتراكيز األسمدة بالري من نوع ) إن، هذا مج العلم (1) منه خال  عملية الري

 (.131ا موض  في جدو  )كم

 لتراكيز بعض العناصر الغذائية الموصي بها في تقنية التسميد بالري لبعض المحاصي :(131جدول )

 3( غم / مKبوتاسيوم ) 3( غم /مPفوسفور ) 3( غم / مNنيتروجين ) المحصول ت

 100-150 30-50 50-60 طماطة مغطاة 1

 100 30-50 80-100 طماطة غير مغطاة 2

 100 35-50 80-100 اطابط 3

 100-200 40-50 80-100 فلفل 4

 100-150 40-50 85-100 اننجاذب 5

 50-100 30-40 60-100 خيار 6

 80-100 40-60 80-100 كوسا 7

 30-50 15-30 30-50 حمضيات 8

 40-60 20-30 40-60 تفاح 9

 30-50 15-25 30-50 زيتون 10

 50-70 20-30 20-40 موز 11

 المصدر:

Layne, R.E.C., Tan, C.S., Hunter, D.M. and Cline, R.A.: Irrigation and fertilizer application methods 

affect performance of high-density peach orchards. 1996.Hort. Sci. 31:pp 370-375.     
  

 

هذه التقنية ليست بحديثة العهد وغالباً ما  نإتفتقر منطقة الدراسة من وجود تقنية التسميد بالري على الرغم من     

 30-50)يتم تسميد النباتات بالطرق التقليدية أي بعمل حفرة حو  النبات ومن ثم خلط السماد ووضعه على عم  )

                                                           

(1)  LTD, Amiad Water System,'' Amiad Fertilizer & Chemical Injectors, Installation-Operation and 

Maintenance Instruction, UK.2012, pp9-13.                                                                                             
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هذه العملية سوف تساهم في فقد النباتات للعناصر الغذائية من خال  ترسيبها بعيداً عن  إنسم قبل عملية الري و

( توض  كيفية تسميد النباتات 26( والصورة )25جذري للنباتات كما تم ذكره سابقاً، ومن خال  الصورة )المجموع ال

 بالطرق التقليدية ضمن منطقة الدراسة.

                                

 الى  خلط السماد في التربة قبل اضافتة :(26طرق التسميد التقليدية من خالل عمل        صورة ) :(25صورة )

 النبات                               حفرة متوسطة العمق حول النبات

 

 المصدر:                                                                        المصدر:

  ((2021/6/22 التقطت الصورة في تاريو                               ((2021/6/22 تاريو  فيالتقطت الصورة 
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 (:Operation and Maintenance of Irragation networkشبكات الري ) ةانوصيتشغيل  -ج 

على عدة مستويات منها  الصيانةمستمرة وتكون هذه  صيانة إلىتصميم وتطبي  تقنيات الري الحديثة يحتاج  إن   

حسن تصميم واختيار مكونات  نأشغيل وعموماً فما هو دوري خال  التشغيل ومنها ما هو طارئ نتيجة ظروف الت

 الصيانةوتكلفتها وهناك بعض العوامل المطلوب مراعاتها عند التصميم لتقليل  الصيانةالن ام ييثر بشدة في متطلبات 

الفتحات الضيقة  إنالمطلوبة منها، مراعاة اختيار نوع المنقطات والرشاشات المناسبة لطبيعة  المياه المتوفرة حيث 

ا ما تم تطبي  تقنية التسميد بالري إذو  األمالحا تم استخدام مياه تحتوي على نسبة عالية من إذسداد نمن األ نيسان

( ،وللتخلص من هذا 132التي تحتويها األسمدة لها قدرة كبيرة على غل  فتحات المنقطات جدو  ) األمالح إنف

مياه الري بصفة دورية ولعل اشهر  إلى األمالحإزالة سداد ينبغي إضافة ا حما  والكيمياويات الخاصة بناأل

( % ،حامض 85( % وحامض الفسفوري  بتركيز )33ا حما  المضافة ،حامض الهيدروكلوري  بتركيز )

لمياه الري  إلى% وتضاف األحما  السابقة الذكر  65)% وحامض الكبريتي  بتركيز ) 60)النتري  بتركيز )

 .(1) %( 0.6بتركيز)

 درجة الحموضة لألسمدة السائلة وتأثيرها على أجهزة الري بالتنقيط :(132جدول )

 المصدر:

Drip Irragation Handbook, (Understand the Basic), VOL 001.02, UK, 2015.p 58. 

 : Irragation system Design Strategies)) ات تصميم نظم الرييأستراتيج –د 

 هناك عدة أستراتيجات يتم اتباعها عند تصميم ن م الري منها:   

 : Optimum Economical Design)) التصميم االقتصادي األمثل –

تركز اساساً على أكبر ربحية ممكنة من المشروع، يتم فيها تصميم الخطوط والمضخات لكي  وهذه ا ستراتيجة  

  اعلى عائد اقتصادي ، يدخل في ا عتبار عند استخدام هذه ا ستراتيجية أسعار المكونات المختلفة لن م الري تحق

                                                           

1) Drip Irragation Handbook, (Understand the Basic), VOL 001.02, UK, 2015.p 56.) 
 

 تأثيرها على نظام الري درجة الحموضة pHمستويات  ت

ام اتالف اجهزة التنقيط ومكونات النظ إلىالتأثير على نظام الري قد يؤدي  حامضي > 5 1

 ارةالمصنوعة من االسيتال وذلك اعتمادا للظروف المحيطة ودرجة الحر

لمقابس عند مزج  بعض المواد الغذائية يساهم في التأثير على أجهزة التنقيط وا معتدل الحموضة 5 - 6 2

 .االلكترونية اعتمادا على مقدار المادة المضافة ودرجة الحرارة المحيطة

 قل فيهاجميع مكونات نظام الري بالتنقيط مقاومة لمستويات االس الهيدروجيني وت محايد 6 - 8 3

 . الصيانةمستويات 

ا يسبب عند إضافة المواد السمادية قد يحدث الترسيب لها ضمن أجهزة التنقيط مم قاعدي < 8 4

 غلق الفتحات الخاصة بالمنقطات .
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من المحصو   اإلنتاجمن مواسير ومضخات وفالتر، كما يدخل في ا عتبار عمر المشروع والفائدة وسعر وحدة 

 .(1)وأسعار األسمدة والمبيدات المطلوبة وأسعار النقل والوقود

 : Design to Maximize the Limiting Factor) التصميم لتعظيم العامل المحدد ) –

ي من المحدودية أو الندرة من المدخالت المطلوبة للري وتصميم ناهذه الطريقة يتم تعيين العامل الذي يعوفي    

ا ستراتيجية في التصميم  تاجية ممكنة  بأقل قدر ممكن من هذا العامل ،ومن أمثلة هذهإنن ام بحيث يعطي اكبر 

من  إنمن الجفاف ونقص المياه حيث تعاني ،التصميم لتع يم العائد من وحدة المياه والتي تستخدم في المناط  التي 

تاجية المحصو  تزداد بزيادة كمية المياه المتوفرة له، في البداية تكون معد ت الزيادة عالية لكل إن إنالمعروف 

ية ثم تنخفض اإلنتاجقمة  إلىثم يبدأ معد  الزيادة لكل وحد مياه في التناقص حتى نصل  وحدة زيادة في الكمية

ية بعد ذل  عند زيادة كمية المياه ويتم التصميم على جزء من ا حتياج المائي للنبات فيما يعرف بالري اإلنتاج

 .(2) (Deficit irrigationالناقص )

لتصميم ام الري ذات أهمية كبيرة كونها تحدد الهدف المطلوب من إستراتيجيات تصميم ن ا إنيتض  مما سب    

طقة الدراسة إستراتيجية )التصميم ا قتصادي األمثل( يمكن ا عتماد عليها في المشاريج الكبيرة في من إنحيث 

ر ج أكبلتقليل كلفة المشروع من ناحية تصميم ن م الري بتصميم ن ام ري يحق  الهدف الذي يرجوه المشروع م

تين المقدستين المشاريج الخاصة وتحديداً المشاريج التي تبنتها العتب إنرب  ممكن يحققه المشروع هذا مج العلم 

ميم لتع يم العامل )التص )الٌحسينية،العٌباسية( بدأت التطلج لتصميم نُ م ري وف  هذه ا ستراتيجية، أما إستراتيجية

المختلفة  اسة حيث يستطيج أصحاب المزارع تطبيقها على محاصيلهم( فيمكن تطبيقها ايضاً في منطقة الدرالمحدد

المحاصيل  وذل  حسا حاجة وذل  بهدف التقليل من حجم المياه المستخدمة في الري من خال  التحكم بعدد الريات

المحاف ة اهم في كثر فعالية لمنطقة الدراسة كونها تسأهذه ا ستراتيجية تعتبر  إنلها بما يعرف بالري )الناقص( و

 على موارد المياه الجوفية.      

 

 

 

 

                                                           

(1)  Shenglan. Y, Jichang .H and Tiancheng. L,'' determination of Optimum Irragation Strategies and 

effect of Drip Irragation system on growth and water use efficiency of pear jujube in Loess Hilly region 

of northern Shaanxi'', Universty of Chaina, Chaina,2019, p42.                                                                          

(2) James LG. Principles of farm Irragation System Design, John willy& Sons Inc, Washington state 

University ,1988, pp 342-345.                                                                                                                   
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   Solar Pumping Technology):تقنية الضخ بالطاقة الشمسية ) .4

أو الطاقة  عن طري  ا لواح كانتتمثل هذا التقنية بضو المياه عن طري  مضخات تعمل بالطاقة الشمسية سواًء    

وتكون ذات اثر  الصيانةصادية بسبا قلة تكاليا التشغيل والشمسية الحرارية ،وتكون هذه التقنية اكثر كفاءة واقت

 . (1) بيئي   يساهم في التلوث على عكس مضخات ا حتراق الداخلي )الديز (

المختلفة  اآلبارتساهم المن ومة المتكاملة لأللواح الشمسية مج نوع المضخة المنصوبة على البئر بسحا المياه من    

ً ما تتناسا هذه التقنية مج األعماق ومن ثم ضخها مج ن  الري  أن مةام الري المتوفر في المزرعة حيث غالبا

المضغوطة )الري بالتنقيط، الري بالرش( حيث يتم نصا ا لواح الشمسية في المزرعة ومن ثم تحديد نوع المضخة 

 ( .26) شكليالحظ ( ،331جدو  )يالحظ ، (2) ت مضخة عادية سطحية أو مضخة كهربائية )غاطس(كانسوى 

 :إلىتصنا من ومات ا شعة الشمسية   

 .Battery System)من ومات ذات بطاريات التخزين ومن ومات دون بطاريات التخزين ) -أ 

 .Hybrid System)المن ومة المستقلة )الهجين( ) -ب 

 .Well Pumping System)من ومات ضو لبئر واحد أو لعدة ابار ) -ج 

 . Water Storage system)او بدون خزن المياه )من ومات تخزين المياه  -د 

يتحدد الري وفقاً لتصميم الن ام الشمسي وسعة البطارية  Battery System)في الصنا األو  من المن ومات )   

 .(3) الشمسي كافياً أو طاقة البطارية متوفرة األشعاع كانوتستمر فترة تشغيل المضخة طالما 

الطاقة الشمسية هي المصدر الوحيد للطاقة وتعد  إنف Hybrid System)ت الهجينة )المن وما الثانياما الصنا  

أبسط الطرق لتنصيا من ومة لتركيا من ومة ضو شمسي حيث يتم توصيل المضخة مباشرة بمقوم تيار الطاقة 

اِف ويتوقا تاج الطاقة الشمسية اعلى من الحد األدنى كإنالشمسية وهكذا يبدأ بالعمل صباح كل يوم حيث يكون 

،كما (4) تاج الطاقة  الشمسية اقل من الحد األدنى المطلوب لتشغيل المضخةإنعمل المضخة قبل الغروب حينما يكون 

% من الطاقة الشمسية مج تواجد مولد الديز  كمساعد (100) يمكن تصميم الن ام الهجين مج البطاريات لتوفير 

لن ام الشمسي خال  أوقات الري على تشغيل المضخة مباشرة احتياطي من اجل المحاصيل الهامة ،حيث يعمل ا

                                                           

(1) James.E, Mcdermott.M.''The next green revolution: essential steps to a healthy sustainable 

agriculture'', Sustainable Agriculture, New Yourk, 2001.p 226.                                                             

(2) M.A. Abella, E. Lorenzo, F. Chenlo, “PV water pumping systems based onstandard frequency 

Converters”, Progress in photovoltaics: research and application, vol. 11,2003. p. 179–191.                   

(3) Garg, H.P. Advances in solar energy technology, Volume 3. Riedell Publishing, Boston, MA. 

1987.p 117.                                                                                                                                                

(4) Aligah MA. Design of Photovoltaic Water Pumping System and Compare it with Diesel Powered 

Pump. Jordan J. Mech. Ind. Eng2011. 5(3):273-280.                                                                                 
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ت هناك نسبة قليلة   تكفي لتشغيل المضخة فتعمل كانلم تتوفر الطاقة الشمسية أو  إذعن طري  العاكس الشمسي و

 .(2) الطاقة المختزنة في البطاريات على تشغيل  ن ام الري

 الضخ الشمسي  أنظمةهيكل  :(133جدول )

 الضخ الشمسي مةظأنهيكل  ت

 ( وهيكل الدعم الصلب.PV modulesالوحدات الكهروضوئية ) 1

 DC/AC)وب تيار كهربائي متنا –( ،أو )تيار كهربائي ثابت DC/DC–جهاز التحكم /  المحول )تيار كهربائي ثابت  2

 وفقاً للتكنولوجيا ، )الحماية الكهربائية واسالك التيار الكهربائي ( 

 (Submersible pump)مضخة مغمورة  3

 (Surface pumpمضخة سطحية ) 4

 (Storageأو حوض للتخزين ) خزان 5

 (Electrical Protection Wiresاية الكهربائية )حماسالك ال 6

 (Hydraulic tracks) ةمسالك هيدروليكي 7

 على: المصدر: اعتماداً 

Camille.E, Solar Pumping, Electrical Design and Installation of Solar Pumps, Guidelines, Action 

control la faim, Canada,2020, pp12-16.  

 

 منظومة الري بالتنقيط متصلة باأللواح الشمسية 62):شكل )

 
 المصدر:

Mechanical boost, mechanicalalboost.com.     

فيتم من  Well Pumping System))أما الصنا الثالث المتمثل بمن ومات الضو لبئر واحد او عدة آبار    

معاً  اآلبارخاللها ربط مضخة غاطسة واحدة مج ن ام شمسي واحد أما بالنسبة لآلبار المتعددة يتم ربط المضخات و

 .(1) بشبكة صغيرة بوحدة امداد طاقة مركزية او غير مركزية

                                                           

(2) Farrukh.H, Hassan.W,'' Ahybrid PV/utility powered irragation water pumping system for rural 

agriculture areas'', Volume 5, Issue 1, Pakistan, 2018.pp122-124.                                                            

(1) PV Water Pumping System for Agricultural Application, School of Business, Society of 

Engineering, Pietro Elia Company, Sweden,2015, p8.                                                                             
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ه تقوم بتخزين الفائض من ات مياخزانفتتضمن وجود  Water Storage system)أما من ومات التخزين )   

المياه عندما تكون الشمس غير  إلىالمياه الذي يتم ضخه خال  الساعات التي تسطج الشمس خاللها وعند ا حتياج 

على المستوى األرضي أ و من  خزانال كانا إذبواسطة مضخات التعزيز الصغيرة  اتخزانالمتوفرة يتم سحبها من 

على مستوى عاِ  وتكون فترة تشغيل من ومة الري مستقلة عن عملية الضو،  اتزانخالت كانا إذ الجاذبةخال  القوة 

 إلىالبئر الجوفي في حالة األراضي الصحراوية الجافة يصل  إلىنسبة الدونم  إن، وكقاعدة تقريبية ف63)شكل )

، (2)نية الري المستخدمة والمحاصيل واحتياجاتها المائية وتق اآلباردونم، وتعتمد المساحة المروية على أداء  )420)

 يوض  عمل من ومتين متكاملتين لضو المياه من البئر والري بالتنقيط.64) شكل )

كافياً لتلبية الطلا من  كان إنمن خال  معرفة حجم محطة الضو الكهروضوئية يمكن تقدير حجم محطة الضو   

 :(3) لذل  الغر  منها ةير مهمالماء في جميج ظروف اإلضاءة الشمسية وعليه يمكن تحديد ثالثة معاي

 

 (:Maximum Daily Needsالحد األقصى لإلحتياجات اليومية ) –

يل خال  ( الالزمة لري المحاص3مفي ) )Quantitativeتكون المضخة قادرة على توفير كمية المياه ) إنيجا   

مج توفر  باراآلوع الزراعة وعم  ( ونETيأخذ هذا التدف  اليومي في ا عتبار التبخر/النت  ) إنفترات الذروة و

 توافر المياه خال  فترات الحاجة لها. لضمانميزة تخزين المياه 

 :Total Monomeric Height)بالمتر ) المانومتريمجموع االرتفاع  –

 بيااألناخفا  الضغط في إن( والحد األقصى من السحا وSPمجموع المستوى الثابت من الفرشة المائية )   

 )في حالة وجوده(. خزانلاوأرتفاع 

 (:Average Daily Sunlightمتوسط ضوء الشمس اليومي ) –

 ميالندرجة / يوم( وذل  حسا الموقج الجغرافي والشهر و 2م –يقدر هذا المتوسط بوحدة )الكيلوواط / ساعة     

 األلواح الكهروضوئية.

                                                           

(2) Yahia Bakelli, Amar H. P and Boubekeur. A,'' Optimal Sizing of photovoltaic pumping system 

with water tank storage using LPSP concept'', Engineering Science Faculty, Hadj Lakhdar University, 

Batna.Algeria, 2010.pp288-289.                                                                                                                            

(3) Hadidi .A, "Synthèse Bibliographie sur le pompage solaire et le dimensionnement de la station de 

pompage photovoltaïque", Rapport annuel, Mai 2016.p16.                                                                      
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 (1) )*( وعلى وف  هذه المعايير تتحدد الطاقة الهيدروليكية   

 

 .Electric Power of Pumping((2)) )*(بعد تحديد الطاقة الهيدروليكية يتم تحديد الطاقة الكهربائية للضو 

( دينار عراقي وتكون قادرة على 35.000000تبلغ الكلفة التشغيلية لمن ومة متكاملة من ا لواح الشمسية حوالي )  

رها وف  عم  البئر الموجود في المزرعة، تم نصا إدارة مزرعة كاملة من خال  ربطها بمضخة غاطسة يتحدد قط

احدى من ومات الضو الشمسية في منطقة الدراسة ضمن مشروع تابج للعتبة الحسينية )مدينة ا مام الحسين 

ت كانلوحاً شمسياً. و 140)( دينار عراقي حيث تم نصا )35.0000000الزراعية( بتكلفة اجمالية قدرت بنحو )

                                                           

( مقياس TMHعلى ) Q): هي الطاقة الكهربائية الالزمة لتصريا كمية من المياه )(Hydraulic Power)الطاقة الهيدرولوكية  )*(

 معادلة ا تية:ا رتفاع الكلي وتقاس بوحدة )الواط / ساعة(، يتم حسابها وف  ال

= CH ×HMT×Q hE 

hE.الطاقة الهيدروليكية : 

:CH (2ثابت هيدروليكي يقدر )كيلوغرام/ثانية/م 

HMTا رتفاع الكلي )م( س: مقيا 

Q.للمزيد ا طالع على: : ا نتاجية 

(1) Djafour.A, "Etude d’une station de pompage photovoltaïque dans une region saharienne", These 

de magistère, university de Ouargla, 2000.p119.  

 ( من المعادلة ا تية CH)-( Constant Hydraulicويمكن استخراج الثابت الهيدروليكي )

CH = g×d/3600 

 حيث:

g( م/9.81: الجاذبية ) 2ثا 

dى:،للمزيد ا طالع عل (3كيلوغرام/م1000( وتحدد للماء )3: كثافة السائل )كيلوغرام/م 

Hadj. A, M. Benghanem et A. Gharbi, "Dimensionnement de Systems de Pompage Photovoltaïque", 

Rev. Energy. Ren. Vol.8. 2005.pp 19 -26. 

 
 

 

 يتم تحديد الطاقة الكهربائية للضو وفقاً للمعادلة ادناه: )*(

E = Eh / RMP 

 حيث:

E)الطاقة الكهربائية )واط/ساعة : 

Ehقة الهيدروليكية.: الطا 

: RMP ( 0.35-0.55طاقة محرك الضو وهي تتراوح ما بين )HP.  

 «Les moteurs electriques pour applications de grande serie  ،»(2) Multon.B, Ahmed.H, Bernard.N, 

Pierre-Emmanuel CAVAREC Antenne de Bretagne de lEcole Normale Superieure de Cachan, Revue 

3EI juin 2000.                                                                                                                                  . P99. 
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 (27كيلو وات،صورة ) )14,920أي ) (*( )20HP( وبطاقة تشغيلية تبلغ )Hybridجين )المن ومة من نوع اله

حيث تعمل في النهار على ن ام ا لواح الكهروضوئية وليالً على ن ام الطاقة الكهربائية بمولدات الديز ،  صممت 

المياه  نفاذوقا عمل المن ومة عند هذه المن ومة وفقاً لمستوى المياه الجوفية في المدينة الزراعية حيث غالباً ما يت

نخلة  3000)( بيتاً بالستيكياً وسقي اكثر من )240في البئر ليتم عملها مجدداً بعد امتالءه ، تساهم المن ومة بتزويد )

وللوقت الحالي بأحداث تنمية  2014)ضمن المشروع ، وقد ساهمت المن ومة منذ نصبها في المشروع في العام )

 (1) زيادة عدد ا لواح الشمسية في المستقبل القريا إلىالزراعي ويهدف المشروع  اجاإلنتمستمرة في 

الزراعي  اإلنتاجالحل األمثل لتنمية  المجانيتعتبر من ومات الضو الزراعي الشمسية التي تعمل بالوقود الشمسي    

كهربائي والذي يصل في بعض قطاع المستمر للتيار النمنطقة الدراسة من اإل نيسانضمن المنطقة الصحراوية، 

اعتماد المزارعين يكون منصباً في تشغيل المضخات بواسطة مولدات  إنساعة / يوم لذل  ف 14)) إلىايام الصيا 

 .(2) الطاقة الكهربائية )الديز ( لسقي المحاصيل الزراعية

وم خال  أشهر يساعة /  10-11))الشمسي يتراوح ما بين  األشعاعتمتاز منطقة الدراسة بتسلمها كمية كبيرة من      

نطقة م إنساعات السطوع الشمسي الطويلة ف إلىساعة / يوم خال  فصل الشتاء، باإلضافة  6 -7)) إلىالصيا 

 عالية.  الدراسة تمتاز بصفاء سماءها وخلوها من الغيوم ا مر الذي يساهم في نجاح مثل هذه التقنية بنسبة

ما تتميز به لاأللواح الشمسية تقنية يمكن تطبيقها ضمن منطقة الدراسة نتيجة تقنية الضو ب إن يتض  مما سب    

اهم الضو وكذل  كونها تتناسا مج ن ام الري المضغوط )التنقيط، الرش(، حيث يس فعا  من أشعاع شمسيالمنطقة 

دعم  إلىج ة يحتاتطبي  مثل هذه التقني إنالشمسي للمياه في تخفيض نفقات الضو المتكررة من وقود وغيره، ا  

ل الوزارة يكون هذا الدعم مقدماً من قب إنمالي وتقني يساهم في نصا هكذا من ومات ضمن منطقة الدراسة ويجا 

قنية من ومة ت إنلتجهيز المزارعين بكافة المستلزمات الضرورية الالزمة لتشغيل تقنية الضو باأللواح الشمسية، 

  للبيئة  ها تكون صديقةإنملية الري للمحاصيل الزراعية فضالً على الضو بالطاقة الشمسية تساهم في تحسين ع

 ات الديز .  بعاث الغازات الملوثة للغالف الجوي المنبعثة من من ومات التشغيل بواسطة محركإنفي زيادة  متساه

 

 

                   

 

                                                           
(*) Horse Power( وحدة قياس تستخدم لقياس قدرة المحركات والمضخات الكهربائية ويرمز لها بالرمز :HP( حصان ال ووحدة

  https//:www.almrsal.com ( كيلو وات، للمزيد ا طالع على:746الواحدة تعاد  )

 .2021األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، قسم المشاريج، بيانات غير منشورة، (1)

 .2021/5/30)، في تاريو )3جزيرة، ج  61مقابلة مج المزارع )حميد  زم محمد الغزي(، قضاء كربالء، مقاطعة  (2)
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 األرضية بواسطة منظومة الضخ الشمسية بيةاذبالجالري  :(63شكل )

 

 صدر:الم

Mechanical boost, mechanicalalboost.com.     

 

 مصممة للري بالتنقيط خزانمنظومة ري متكاملة مع  :(64شكل )

 

 المصدر:

Mechanical boost, mechanicalalboost.com.     
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 منظومات االلواح الشمسية ضمن مشروع مدينة االمام الحسين )ع( الزراعية :(27صورة )

 
 لمصدر:ا

 ( (2021/6/22 التقطت الصورة في تاريو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمصدر:ا

  ((2021/6/22 التقطت الصورة في تاريو 
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 :Granting Bank Loans)منح القروض المصرفية ) .3

،وهو أحد الوسائل الفعالة في تحقي  التنمية الزراعية (1) )*(أحد صور التمويل الزراعي يمثل اإلقرا  الزراعي   

 :(2) ن تلخيص دورها من خال  ا تيويمك

تطور  الحاجة في اإلقرا  الزراعي تزداد مج إنإعطاء المنتجين فرصة الحصو  على رؤوس األموا ، كما  –أ 

 ي وذل  ليجاد التوازن بين الموارد ا قتصادية.اإلنتاجالفن 

مكن الحصو  عليه من الزراعة تاجية ودخل اعلى مقارنة بما يإنزراعة الحديثة والحصو  على ممارسة ال  -ب 

 التقليدية.

ً في النمو الزراعي،  –ج  لوقت المناسا ا توافر في اإذية اإلنتاجيمتل  القدرة على زيادة  إذييدي دوراً حيويا

 والكميات المطلوبة التي تكفي حاجات المزارع التسليفية.

ة التخصيصية  يم األرباح ورع مستوى الكفاءزيادة كفاءة تخصيص الموارد وبالتالي رفج مقدرة المنتج على تع –د 

منتج كفوًء تكنلوجياً يكون ال إنية ،فمن الممكن اإلنتاجقدرة المنتج على تع يم األرباح بمستوى الكفاءة  إلىالتي تشير 

مل ،رأس )الع اإلنتاجبأستخدام مزيج من عنصري  اإلنتاجه قد ينتج الوحدة من نولكن غير كاء في التخصيص ،أل

فة ،فعنما المختل اإلنتاج( ولكنها   تعطي اقل كلفة ،فالقرو  تمكن المزارع من الربط الصحي   لعناصر الما 

جميج الموارد ،ومن أضافة مزيد منه يزيد الكفاءة ا قتصادية ل إنى فآلخريكون رأس الما  محدوداً بالنسبة للموارد ا

 يرفج الكفاءة التخصصية في الزراعة. إنالممكن 

وقية في تدني تكاليا التوليفات لساتفاع من المدخالت السوقية وغير نن اإلقرا  الزراعي المستثمر من اإليمك -هـ 

دام تكنولوجيا يمكنه ذل  من تبني المخاطرة بأستخ إذويزيد من قدرته على تحمل المخاطرة،  اإلنتاجالمستخدمة في 

ية اإلنتاجة عالية، وبهذا اإلقرا  يزيد من الكفاءجديدة مربحة أكثر وبزراعة اصناف مقاومة للجفاف وذات قيمة 

 ية.     اإلنتاجتاج مبتكرة قبل العملية إنتاج كثيفة ووسائل إنوذل  بتبني طرائ  

                                                           

ه المزرعة، التمويل الزراعي: فرع من فروع علم ا قتصاد الزراعي والذي يهدف الى حل مشكلة ندرة رأس الما  الذي تواجه )*(

ً لزيادة اإلنتاج، رفج اإلنتاجية، تقليل التكاليا وزيادة نسبة األرباح ً أمثل سعيا التي تعود على المستثمر  وكيفية استخدامها استخداما

مكن بواسطتها يراعي، أذ يدرس التمويل الزراعي أمكانية توافر رأس الما  من مصادر مختلفة ويبحث في الطراق والوسائل التي الز

 جمج رأس الما  الذي تحتاجه المزرعة.

 .155، ص 2013رحمان حسن الموسوي، ا قتصاد الزراعي، دار أسامة للنشر، األردن، الطبعة ا ولى، (1)

(2) Lekshim.S, Rugmini.P, and Jesy. T,''Characteristics of Defaulters in Agricultural Credit Use: 

Amicro level ananlysis with reference to Kerala. lnd.Jn. of Agri.Economic Vol53, NO.4. Oct. 

Dec.1988, pp 222-229.                                                                                                                                                            
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تساعد القرو  الزراعية المزارعين في تشغيل مزارعهم بشكل اكثر كفاءة فمن الصعا عليهم مواكبة جميج     

القرو  الزراعية ذات الفائدة المنخفضة لمساعدتهم  إلىهم فهم يحتاجون التكاليا المرتبطة بتشغيل جميج مزارع

 :(1) على ا ستمرار في عملهم الزراعي ويمكن للمزارعين استخدام القرو  الزراعية على النحو ا تي

راعية ت أراضي جديدة أو الرغبة في توسيج نطاق ا عما  التجارية الزكانشراء األراضي الزراعية سواء  –

 حالية.ال

لمساعدة تمويل األراضي الزراعية، حيث يحتاج العديد من المزارعين ا إلىالحاجة  جانا إلىمصاريا تشغيل  –

، ومج المعدات الزراعية مرتفعة التكاليا وهي ضرورية لتشغيل المزرعة نفي تغطية بعض تكاليا التشغيل إل

 يمكنه تغطية المزيد من األراضي بسرعة. تتوافر المعدا

طة تسوي  خ إلىمساعدة في تسوي  المنتجات من أجل تحقي  األرباح، حيث يحتاج المزارعون في بيج منتجاتهم ال –

 فعالة.   

( ضمن 2009-2016وعليه يمكن تقويم سياسة القرو  من المصرف الزراعي حسا اغراضها للمدة من )   

 (2) إلىمنطقة الدراسة 

 ( قروض التجهيزات الزراعيةAgriculture Equipment Loans:) 

ل ، شك134)ى، جدو  )آلخروهي القرو  المخصصة لتجهيز البيوت البالستيكية والمستلزمات الزراعية ا   

 (.13)(، 12)(، 11)(، 10)، (9) (،7) (،6ملح  ) .65))

  الحيوانقروض مشاريع الثروة( يةLivestock Project Loans:) 

 .19)، ملح  )(134، جدو  )شاء حقو  الدواجنإنبقار ووهي القرو  التي تمن  لمشاريج تربية ا     

 ( قروض البيوت البالستيكيةGreen House Loans:) 

 (.6) (، ملح 134جدو  ) وهي القرو  التي تمن  لزراعة نباتات الخضر في غير موسمها،   

 ( قروض المكائن واآلالت الزراعيةAgriculture Machinery and Equipment Loans:) 

 (10)ملح  ، 134)ي القرو  التي تمن  لغر  الحصو  على المكائن والتكنولوجيا الحديثة، جدو  )وه   

 ( قروض حقول الدواجنPoultry Farm Loans:) 

، 66)ل )(، شك135، جدو  )شاء حقو  الدواجن وإعادة تأهيل الحقو  القائمةإنوهي الحقو  التي تمن  لغر     

 .19)ملح  )

                                                           

 .12، ص 1990التعليم العالي، بغداد، بدون طبعة، عبد الوهاب مطر الداهري، أقتصاديات ا صالح والتعاون الزراعي، وزارة (1)

 .2021ء، قسم القرو ، بيانات غير منشورة،وزراة الزراعة، مديرية زراعة محاف ة كربال (2)
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قضاء القرو  الممنوحة من قبل مصرف كربالء للمنطقة الصحراوية ل إن 134)الجدو  ) يتض  من خال        

ية قد تباينت الحيوانالمركز لكل من صندوق صغار الفالحين وصندوق تنمية المكننة الزراعية وصندوق تنمية الثروة 

ارتفعت نسبة  ( فقد2009-2010% أما في عام )18)( نسبة )2008-2009ما بين السنوات ،حيث سجلت في عام )

-2013%، وفي سنة ) 18)( سجلت نسبة )2010-2011( %، وفي عام )27) إلىالقرو  الممنوحة لتصل 

( % 5) إلىسجلت القرو  نسبة وصلت  2014)( %، وفي العام )2) إلىخفضت نسبة القرو  لتصل إن( 2012

 11)قد سجلت نسبة بلغت )( ف2017)أما في العام  ، 8)%)إلىنسبة وصلت   2015-2016)، وسجلت في العام )

لت اعلى ى خال  السنوات ،حيث سجآلخر%. أما فيما يخص القرو  الممنوحة للمشاريج الكبيرة فقد تباينت هي ا

لقرو  ا(% وقد بدأت تل  67حوالي ) 2010)) إلىنسبة لها خال  او  سنة ألطالق هذا النوع من القرو  لتصل 

ل لتص 2012)خفضت النسبة في عام )إن%،وقد   13)( نسبة )2011ي سنة )خفا  تدريجياً  حيث سجلت فنباأل

يالحظ (%  5,6,5,2) إلىنسبة وصلت  2016,2015,2014,2013)  ( %  لتسجل بعدها في السنوات )1) إلى

روف ، لتتوقا من بعدها من  القرو  من قبل المصرف الزراعي  وحتى الوقت الحاضر نتيجة لل  135)جدو  )

 ة والسياسية  التي مر بها البلد بصورة عامة ومحاف ة كربالء بصورة خاصة .ا قتصادي

القرو  الممنوحة من قبل المصرف الزراعي تساهم في تنمية القطاع الزراعي ضمن منطقة الدراسة حيث  إن      

 إلىية باإلضافة انالحيوتساهم في تمويل المشاريج المختلفة التي تخص البيوت البالستيكية ومشاريج تنمية الثروة 

، هذا وتساهم القرو  في تطبي  األساليا والتقنيات الحديثة المتعلقة بالقطاع اآلبارالقرو  الخاصة بحفر 

الزراعي، حيث غالباً ما يتم توقا تطبي  المشاريج الحديثة او الصديقة للبيئة، مثا  ذل  تم اقتراح مشروع الن ام 

( وهو ن ام قائم على تربية 2013في العام ) Recirculating Aquaculture System))المغل  لتربية األسماك 

األسماك ضمن ن ام بيولوجي يساهم في المحاف ة على البيئة وقد استحدث هذا الن ام ضمن العقود األخيرة في 

لزراعية، من شحة المياه وقلة مساحة األراضي اتعاني الدو  الغربية وبعض الدو  العربية وخاصة في المناط  التي 

تتراوح نسبة األكسجين  إنويقوم هذا الن ام على السيطرة على جميج العمليات الحيوية ضمن الحو  ،حيث يجا 

 إنو  ه( م26-18تتراوح درجة حرارة المياه ما بين ) إن( ملغم / لتر، ويجا 7-5في المياه ما بين )  )DOالمذاب )

استخدام  إلىيتمم تعقيم المياه بواسطة األوزون باإلضافة  إنو (6.5-8.5ما بين ) PH)يتراوح ا س الهيدروجيني )

يكية للتخلص من العوائ  )الحشرات وبيوضها( وكذل  الفلترة البيولوجية من جميج الفضالت السائلة كانالفلترة المي

ة كهرباء رأس ما  ومن وم إلىتطبي  مثل هكذا ن ام يحتاج  إن، 2Co( (1) (أكسيد الكربون ثانيكاألمونيا وغاز 

ستمر ، لذل  لم يلقي الدعم المناسا من قبل الميسسات الحكومية ولم يتم تنفيذ  هذا المشروع ضمن منطقة م

.     (2)الدراسة

                                                           

(1)  Timmons.M & Ebeling.J,'' Recirculation Aquaculture'' NRAC Publication No. 01-007, Cayuga 

Aqua Ventures, USA, 2002, ISBN 978-0-9712646-2-5.                                                                              

 27مقابلة مج المهندس الزراعي حامد سعيد خضير، مسيو  شعبة األسماك، في مديرية زراعة محاف ة كربالء، في تاريو ) (2)

/6/2021.) 
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 في المنطقة الصحراوية لقضاء المركز (2009-2016)القروض السنوية الممنوحة حسب األغراض للمدة  :(134جدول )

  األهمية النسبية  نوع الصندوق رقم القطعة والمقاطعة

(100)% 

 ت السنة المانحةالجهة  المبلغ المصروف )دينار(

 1 2008-2009 مصرف كربالء 1,512,072,500 12 صندوق صغار الفالحين 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 2 مصرف كربالء 1200010000 10 صندوق تنمية المكننة الزراعية 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 3 2009-2010 مصرف كربالء 309950000 2 صندوق صغار الفالحين 61ج   3صحراوية جالمنطقة ال

 4 مصرف كربالء 375200000 3 صندوق تنمية المكننة الزراعية 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 5 2010-2011 مصرف كربالء 915350000 7 صندوق صغار الفالحين 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 6 مصرف كربالء 1843680000 15 صندوق تنمية المكننة الزراعية 61ج   3وية جالمنطقة الصحرا

 7 2011-2012 مصرف كربالء 71100000 1 صندوق صغار الفالحين 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 8 مصرف كربالء 279650000 2 صندوق تنمية المكننة الزراعية 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 9 2012-2013 مصرف كربالء 143400000 1 صندوق صغار الفالحين 61ج   3ج المنطقة الصحراوية

 10 مصرف كربالء 200270000 2 صندوق تنمية المكننة الزراعية 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

  مصرف كربالء 248600000 2 صندوق صغار الفالحين 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

2014-2013 

11 

 12 مصرف كربالء 455900000 4 يةالحيوانصندوق تنمية الثروة  61ج   3جالمنطقة الصحراوية 

 13 مصرف كربالء 736490000 6 صندوق تنمية المكننة الزراعية 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

  مصرف كربالء 222180000 2 صندوق صغار الفالحين 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

2015-2014 

14 

 15 مصرف كربالء 395000000 3 يةالحيوانصندوق تنمية الثروة  61ج   3جالمنطقة الصحراوية 

 16 مصرف كربالء 669240000 5 صندوق تنمية المكننة الزراعية 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

  مصرف كربالء 191700000 2 صندوق صغار الفالحين 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

2016-2015 

17 

 18 مصرف كربالء 395000000 3 يةالحيوانصندوق تنمية الثروة  61ج   3جالمنطقة الصحراوية 

 19 مصرف كربالء 632290000 5 صندوق تنمية المكننة الزراعية 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

  مصرف كربالء 234900000 2 صندوق صغار الفالحين 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

2017-2016 

20 

 21 مصرف كربالء 386000000 3 يةالحيوانصندوق تنمية الثروة  61ج   3جالمنطقة الصحراوية 

 22 مصرف كربالء 989840000 8 صندوق تنمية المكننة الزراعية 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 المجموع 12,407,822,500 100% ـــــــــ

 : بيانات المصدر:  اعتماداً على

 (2021). منشورة،غير  بياناتالزراعية،  ت، ا حصائياكربالء عالجهاز المركزي لألحصاء، فر .1

 .((2021غير منشورة، بياناتالقرو ،  مزراعة محاف ة كربالء، قس ةوزارة الزراعة، مديري .2
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 ( في المنطقة الصحراوية لقضاء المركز2009-2016القروض السنوية الممنوحة للمشاريع الكبرى حسب األغراض للمدة من ) :(135جدول )

تاريخ الدفعة  المشروعموقع 

 ةالثاني

تاريخ الدفعة 

 االولى

مبلغ القرض 

 المصروف)دينار(

الغرض الدقيق من 

 المشروع

األهمية النسبية 

%100 

مبلغ القرض 

 المقرر)دينار(

 ت السنة المانحةالجهة  الجهة المنفذة

 1 2009-2010 مصرف كربالء العتبة العباسية 2000000000 %9 بيوت بالستيكية 666666000 2010/12/14 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 2 2009-2010 مصرف كربالء العتبة الحسينية 2000000000 %9 بيوت بالستيكية 666666666 2010/12/09 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 3 2010-2011 مصرف كربالء العتبة العباسية 4000000000 %17 محطة اغنام 3333332000 2011/04/07 2011/20/7 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 4 2010-2011 مصرف كربالء العتبة الحسينية 2000000000 %9 بيوت بالستيكية 1333332000 مصروف2010 2011/11/16 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 5 2010-2011 مصرف كربالء شركة الكفيـــــل 2000000000 %9 بيوت بالستيكية 1333332000 مصروف2010 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 6 2011-2012 مصرف كربالء مالك مزرعة 420000000 %2 محطة ابقار حليب 260000000 2012/06/03 2012/06/24 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 7 2012-2013 مصرف كربالء مالك مزرعة 540000000 %2 محطة ابقار حليب 540000000 2012/06/03 2012/06/24 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 8 2012-2013 مصرف كربالء مالك مزرعة 280000000 %1 تشغيل محطة ابقار 280000000 2013/05/19 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 9 2012-2013 ف كربالءمصر مالك مزرعة 364000000 %2 دواجن لحوم 121333333 2013/10/03 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 10 2012-2013 مصرف كربالء مالك مزرعة 275000000 %1 دواجن لحوم 91666666 2013/10/02 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 11 2013-2014 مصرف كربالء مالك مزرعة 364000000 %2 دواجن لحم 364000000 2013/10/03 2014/01/12 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 12 2013-2014 مصرف كربالء مالك مزرعة 275000000 %1 دواجن لحم 275000000 2013/10/02 2014/06/23 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 13 2013-2014 مصرف كربالء مالك مزرعة 669000000 %3 دواجن لحم 669000000 2014/02/11 2014/06/23 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 14 2013-2014 مصرف كربالء مالك مزرعة 825000000 %4 بيض مائدة 550000000 2014/03/25 2014/06/22 61ج   3ج المنطقة الصحراوية

 15 2013-2014 مصرف كربالء مالك مزرعة 713000000 %3 شاء وتشغيل دواجنإن 237666000 2014/04/02 ــــــ 61ج   3لمنطقة الصحراوية ج

شاء وتشغيل بيض إن 825000000 2014/03/25 2014/06/22 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 مائدة
 16 2014-2015 مصرف كربالء مالك مزرعة 825000000 4%

 17 2014-2015 مصرف كربالء مالك مزرعة 809000000 %3 شاء وتشغيل دواجنإن 237668000 2014/04.02 2015/06/17 61ج   3لمنطقة الصحراوية ج

 18 2014-2015 مصرف كربالء مالك مزرعة 800000000 %3 دواجن فروج لحم 266666000 2015/06/23 ــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 19 2014-2015 مصرف كربالء مالك مزرعة 659000000 %3 شاء حقل دواجنإن 219666000 2015/07/13 ــــــ 61ج   3لمنطقة الصحراوية ج

شاء وتشغيل بيض إن 407000000 2014/03/25 ــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 مائدة
 20 2014-2015 مصرف كربالء مالك مزرعة 407000000 2%

 21 2015-2016 مصرف كربالء مالك مزرعة 809000000 %3 شاء وتشغيل دواجنإن 761000000 2014/04/02 2015/06/17 61ج   3لمنطقة الصحراوية ج

 22 2015-2016 مصرف كربالء مالك مزرعة 800000000 %3 دواجن فروج لحم 266666000 2015/06/23  61ج   3لمنطقة الصحراوية ج

 23 2015-2016 مصرف كربالء مالك مزرعة 659000000 %3 شاء حقل دواجنإن 219666000 2015/07/13  61ج   3لمنطقة الصحراوية ج

 شاء وتشغيل بيضإن 909000000 2014/03/25 2014/06/22 61ج   3لمنطقة الصحراوية ج

 مائدة
 24 2015-2016 مصرف كربالء مالك مزرعة 993000000 4%

 المجموع 23486000000 %100 ـــــــ 14834326665 ــــــــ

 : بيانات المصدر: اعتماداً على

 .((2021غير منشورة، بياناتالزراعية،  تكربالء، ا حصائيا عالجهاز المركزي لألحصاء، فر .1

       . ((2021غير منشورة، بياناتالقرو ،  مف ة كربالء، قسزراعة محا ةوزارة الزراعة، مديري .2
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 (2009-2016ألجمالي القروض الممنوحة حسب األغراض للمدة من )100) %)األهمية النسبية  :(63شكل )

 
 المصدر:

 (129جدو  ) بياناتاعتماداً 

 رة لألغراض المختلفة للمدة ( % ألجمالي القروض الممنوحة للمشاريع الكبي100األهمية النسبية ):(64شكل )

(2016-2009) 

 
 المصدر:

 (130جدو  ) بياناتاعتماداً 
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 :Summary)خالصة الفصل الرابع )

يا والميشرات ناتاج الزراعي، وذل  بعد تطبي  التصنالمياه الجوفية ضمن منطقة الدراسة تعتبر صالحة لإ إن   

سمين )الجاف، الرطا( وقد تباينت صالحية تل  المياه وف  تل  العالمية على نتائج التحليالت المختبرية للمو

يا والميشرات فمنها من صنا المياه الجوفية على وف  الميشر الضعيا للري ولكنه أكد على صالحية ناالتص

 ننجاح الزراعة وخاصة للمياه ذات الصنا )الضعيا،المتوسط( الملوحة وذل  إل إلىتل  المياه للري ويرجج ذل  

ضمن سط  التربة مما يجعلها  األمالحمنطقة الدراسة تربة رملية ذات معد  غيض عالي   تسم  في ترسا  تربة

كمناط  السهل الرسوبي التي    يةنفاذالعالية على عكس المناط  قليلة ال األمالحقادرة على تصريا المياه ذات 

م  من اعطى ميشراً جيداً لصالحية المياه للري يمكن استخدام هذا الصنا من المياه ضمن اراضيها الزراعية، ومنه

المياه الجوفية ضمن  إنت النتائج مرضية بكاني فقد الحيوان،أما فيما يخص صالحية المياه الجوفية لألستهالك 

 يا العالمية .نامنطقة الدراسة صالحة لألستهالك وف  التص

 اإلنتاجالتوسج في استثمار تل  األراضي لتنمية  إلىاه تبنتاج الزراعي تسترعي األنصالحية المياه الجوفية لإ إن   

سلسلة من ا جراءات السريعة التي تساهم في استغال   إلىتخضج منطقة الدراسة  إنفي منطقة الدراسة، لذل  ينبغي 

تقنيات مورد المياه الجوفية بشكل مناسا من خال  مراقبة تل  المياه ومنج استغاللها بشكًل جائر فضالً عن تطبي  ال

الحديثة التي تساهم في المحاف ة على المياه من النضوب وأعادة من  القرو  المصرفية للمزارعين لتمكنهم من 

إدارة مزارعهم وف  تل  التقنيات نتيجة ا قبا  الواسج الذي تشهده المناط  الصحراوية من استغال  أراضيها 

ري ضمن منطقة الدراسة وعلى وف  المقومات وا عتبارات ،يتض  مما تقدم ان صالحية المياه للللتوسج الزراعي 

)إن المياه الجوفية صالحة لإلنتاج الزراعي وهناك إمكانية لتنمية اإلنتاج السابقة الذكر تيكد صحة الفرضية الرابعة 

 .الزراعي في صحراء قضاء مركز كربالء(
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 (:Conclusionالستنتاجات )ا

والعصر  ((Tertiaryتكوينات العصر الثالثي  إلىلدراسة يعود في تكوينه العمود الطبقي في منطقة ا إن .1

بداية عصر  إلى ةانجإن( تكوين Mioceneوتحديداً في نهاية عصر الميوسين ) Quaternary)الرباعي )

( تكوين الدبدبة، ويتكون بصورة عامة من الحجر الرملي الكلسي والحصى الناعم وحجر Plioceneالبليوسين )

 .Limestone)) الطفل

خفا  من الجهة الجنوبية الغربية نحو الجهة الشمالية الشرقية )بأتجاه حو  نتتدرج منطقة الدراسة باأل .2

الجوفي  خزان( م عن مستوى سط  البحر بالقرب من مناط  التصريا لل30الفرات( حيث بلغ اقل ارتفاع لها )

ن التكوين ضمن منطقة الدراسة بمتوسط ارتفاع بلغ ( م عند الجهة الجنوبية الغربية م75وأعلى ارتفاع لها )

 ( م.45)

ً ما عدا بعض األجزاء المرتفعة بأتجاه الجنوب الغربي حيث ا رتفاع  .3 سط  منطقة الدراسة مستوًى تقريبا

 الجوفي )الدبدبة(. خزانالتدريجي للتكوين ضمن هضبة كربالء الصحراوية بأتجاه مناط  التغذية لل

معتدلة في فصل الشتاء، ووفقاً لمعامل  إلىحار جاف صيفاً، بارد مج هطو  أمطار خفيفة  مناخ منطقة الدراسة .4

، أيار، تشرين األو ( نيسان)ديمارتون لألشهر المطيرة ضمن منطقة الدراسة فمناخ المنطقة جاًف في أشهر 

للموازنة المائية المناخية األو (، ووفقاً  ونكان، الثاني ن، تشريأذار، شباط، الثاني ونكانوشبه جاف في أشهر )

-2019% ضمن األشهر المختلفة للمدة من ) 1-16)لمنطقة الدراسة فقد أظهرت عجزاً مائياً تراوح ما بين )

1989 .) 

التربة الصحراوية ووفقاً لمثلث نسجة التربة فهي تصنا ضمن الترب الرملية  إلىتنتمي تربة منطقة الدراسة  .5

بصورة عامة من الرمل الناعم والحصى، وهي ذات نسجة خشنة تتميز ، تتكون Sand loams)المزيجية )

ت كان( م / يوم، و6) إلىيتها العالية التي تصل نفاذ( سم / ساعة، كذل  25) إلىبمعد  غيض مرتفج يصل 

/ م  زديسمين 1.1- 3.2)( معتدلة الملوحة تراوحت ما بين )ECعينات التربة ضمن قيم التوصيلة الكهربائية )

 كان(، و7.4-7.14القلوية بقيم تتراوح ما بين ) إلىت تميل كان( فpHمحتواها من قيم الرقم الهيدروجيني ) ، أما

( وحسا 2Ca  ،+K،+2Mg  ،-Cl+قليل )  إلىمحتوى العينات المدروسة من ا يونات الموجبة والسالبة معتد  

فقد ارتفعت نسبة الكلس  (O2.2H4OasC(والجبس  )4sOCa(ي للعينات ،أما محتواها من الكلس كانالتباين الم

ت العينات المدروسة ضمن الصنا المنخفض للمواد كانعلى الجبس وفقاً للمعيار األمريكي لمحتوى الترب ، و

 .0.15-0.32)( بنسبة تتراوح من )O.Mالعضوية )

تات الصحراوية واع محددة من النباتات الطبيعية ضمن منطقة الدراسة والتي تعتبر جزءاً من النباناسيادة  .6

النباتات الحولية )الموسمية( التي ت هر اثناء فصل تساقط  إلىاغلبها تنتمي  إنلهضبة محاف ة كربالء، و

 كنبات )الرمث، العاقو ، الزريج(. األمطارتهاء فصل سقوط نأوتنتهي ب األمطار
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وفية في منطقة الدراسة فمن للنشاط الزراعي بممارستهٌ الزراعية المختلفة تأثيراً على خصائص المياه الج إن .7

في  مساه اآلبارخال  المساحات المزروعة في المنطقة وكمية السحا المستمر للمياه الجوفية عن طري  

خفا  منسوب المياه الجوفية في أماكن محددة من منطقة الدراسة كذل  استخدام األسمدة والمبيدات بكميات إن

لحقو  الدواجن في منطقة  كانعية  للمياه الجوفية ،هذا وثر بشكل سلبي على الخصائص النوأغير محددة 

الدراسة دوراً سلبياً في التأثير على خصائص المياه من خال  تأثيرها بشكل مباشر على خصائص التربة ونتيجة 

 المياه الجوفية. إلىللترشي  المستمر للتربة تنتقل تل  الملوثات 

واع نأمن ملوثات ب شطةناألياه الجوفية من خال  ما تطرحه تل  للنشاط الصناعي تأثيراَ مباشراَ على الم إن .8

ت عن طري  الهواء كاألبخرة والغازات أو عن طري  المياه كانوكميات مختلفة ذات سمية عالية سواَء 

مصدر المياه الجوفية مسببه بذل  تغيراً  إلىوالتي تترش  بدورها عبر مقطج التربة  شطةناألالمصروفة من تل  

 صائص الكيميائية لتل  المياه وتلويثها.في الخ

وما نتج  كانللنشاطات البلدية تأثيراَ ملموساَ في مدى التأثير على المياه الجوفية من خال  التزايد المستمر للس إن .9

عن هذا التزايد من مخلفات يتم التخلص منها من خال  وضعها في مكبات ومطامير صحية وما ينتج عنها من 

 م في تلويث محتوى المياه الجوفية في منطقة الدراسة.مرشحات خطرة تسا

ً حراَ )غير محصور(  خزان)الدبدبة( ويعتبر  خزانالوحدة الهيدرولوجية المنتجة في منطقة الدراسة هو  إن .10 ا

( م، أما الموقج لسط  البحر 32-85ضمن هذه الوحدة في منطقة الدراسة ما بين ) اآلبارتراوحت أعماق 

Elevation) ( م أما مستوى الماء اإلستقراري )23-71)  نم اآلبارما بين  تنياتب( فقد(SWL  كانلآلبار فقد 

 كانبالقرب من مناط  التصريا، في حين  خزانقريباَ من سط  األر  وتحديدا الجهة الشمالية الشرقية لل

نحو الجزء الجنوبي  عمقاَ كلما اتجه دويزدا اآلبار( ايضاَ متباين ضمن  Headمنسوب الماء من سط  البحر )

الغربية لصحراء القضاء ومحاف ة  ةوالغربي في منطقة الدراسة حيث ترتفج األر  كلما اتجهنا نحو الهضب

 كربالء.

لطبقات المياه الجوفية ينخفض تدريجياً كلما اتجهنا نحو  (Saturated Thickness)السم  المشبج  إنأتض   .11

اسة حيث يصب  منسوب المياه الجوفية أعم  من الجزء الشرقي الجزء الغربي والجنوب الغربي لمنطقة الدر

في الجهات الشرقية  اآلبارفي تل  الجهات بعم  أكبر من  اآلباروالشما  الشرقي لمنطقة الدراسة لذل  يتم حفر 

 والشمالية الشرقية. 

الدراسة من تحت السطحي من خارج حدود منطقة  جريانالالجوفي ضمن منطقة الدراسة من  خزاناليتغذى  .12

المياه القارية المارة عبر التكوينات الجيولوجية المختلفة، كذل  يعد عامل المطر العامل األساسي في تغذية 

عن طري  الترش  عبر التربة نتيجة لغياب المسطحات المائية في منطقة الدراسة كونها تقج ضمن  خزانال

ياه الري المترشحة اثناء السقي عنصراَ مساعداَ الجزء الصحراوي لقضاء المركز في محاف ة كربالء وتعد م

 بالمياه. خزانالفي تغذية 
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رجج  اآلبارالجزء األكبر من  إنأصل المياه الجوفية في منطقة الدراسة هو بحري، ا   إلىتوصلت الدراسة  .13

فضالَ عن  الجوفي خزانالقاري وذل  نتيجة لتسرب المياه القارية عبر الشقوق والفوال  لل إلىفي أصل مياهه 

المدروسة والذي ينعكس في تصنيفه لألصل القاري تعباَ لتصنيا  اآلبارارتفاع قيم عنصر الكلوريد في مع م 

 المياه الجوفية.

 إلى خزانالدبدبة بأتجاه عام من الجنوب الغربي )مناط  التغذية( لل خزانأتجاه تدف  المياه الجوفية في  كان .14

( أي نحو )مناط  التصريا( وهو ضمن التدف  اإلقليمي للمياه الجوفية في الشما  الشرقي )بأتجاه نهر الفرات

 العراق، وهو ضمن الحركة ا فقية )الصفائحي( ألتجاه حركة المياه الجوفية.

لآلبار من خال ا عتماد على بينات السعة المحددة للبئر من خال  تطوير  يةنفاذتقدير قيم ال إلىتوصلت الدراسة  .15

َ لصعوبة الحصو  على 0.66A 15.3(SC)=T(القدرة النوعية للبئر معادلة متعلقة ب اختبارات  بيانات( تجنبا

 تحديد السعة الكلية لآلبار من خال  معرفة الطاقة التصريفية للبئر وحساب المعد  سنوياَ.  مالضو لآلبار، وت

سة للفترة )الجافة، الرطبة( الدبدبة في منطقة الدرا خزانتضمنت الدراسة الهيدروكيميائية للمياه الجوفية ل .16

ذات  تكانمياه مع م العينات المدروسة لآلبار  إنالخصائص الفيزيائية للمياه الجوفية، حيث أظهرت النتائج 

ت بدون رائحة وبدون لون مج متوسط درجة حرارة خال  كانمر( و إلىمال   –مال   -طعم )قليل الملوحة 

 م على التوالي. (26.61 - 24.38) إلىالفترتين )الرطبة، الجافة( وصل 

ت معتدلة ضمن الفترتين )الرطبة، الجافة( كان( PHقيم الرقم الهيدروجيني ) إنأظهرت التحليالت الكيميائية  .17

( ECمدى قربها من درجة القلوية للمياه، في حين أظهرت قيم التوصيلة الكهربائية للمياه ) إلىمج ميشراً قليالً 

 (TDS)الكلية المذابة األمالحت قيم كان( مايكرو موز / سم، كما 6000قيمة تعدت )ت شديدة المعدنية بكانها إن

)الرطبة ، الجافة(  ن( ملغم / لتر للفترتي2645 – 2869متوسطة ضمن العينات المدروسة بمعد  تراوح ما بين )

مقارنتها مج المعايير ها مياه عالية العسورة عتد إنعلى التوالي، كما أظهرت الدراسة وفقاَ للعينات المدروسة 

 ملغم/ لتر. (937-1065العالمية بمعد  تراوح خال  الفترتين )الرطبة ،الجافة( حوالي )

يوني للعينات المدروسة وخال  الفترتين )الرطبة ، الجافة( للدراسة با رتفاع من الجهة تدرج التركيز اآل .18

ة الشمالية والشمالية الشرقية حيث مناط  نحو الجه خزانالالجنوبية الغربية والغربية حيث مناط  تغذية 

والسالبة  )2Ca‘+2Mg‘+2Na‘+K+ت ا يونات الموجبة )كانالجوفي و خزانالتصريا لل

(-Cl‘4SO‘3HCO‘3NO معتدلة التراكيز تميل )ا رتفاع قليالً عن المحددات العالمية والعراقية مج ارتفاع  إلى

والتي تعمل على  األمطارالجوفي من  خزانية التغذية الموسمية للالرطبة نتيجة لعمل المدةلهذه التراكيز خال  

 ابة لأليونات السالبة والموجبة من خال  تفاعلها مج طبقات الصخور الحاملة لها.ذتسريج عنصر اإل

تماثل توزيج الخصائص الهيدروكيميائية لمع م عينات المياه الجوفية تكرارياَ وهذا بدوره ييكد التشابه الكبير  .19

الحاملة للمياه نتيجة كونها تنتمي لوحدة هيدرولوجية ذات خصائص واحدة متشابه على  يةكانالمصائص للخ

 الجوفي )الدبدبة(. خزانالالرغم من التكوينات الجيولوجية ومصدر التغذية والسط  والتربة على سط  ذل  
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والميشرات اإلحصائية  ياانتصللالمياه الجوفية ضمن منطقة الدراسة صالحة للري وفقاَ  إنتوصلت الدراسة  .20

 1954ذات ميشرات ضعيفة لصالحية المياه للري كتصنيا ) ياانالتصت نتائج بعض كانالعالمية، وقد 

Richard) ( وتصنيا Ayers &Westcot- (1985  التي أظهرت ميشراته الصنا الضعيا((Poor ،

((C4S1 .لصالحية المياه للري 

المياه الجوفية في  إنوالميشرات العالمية ا   ياانالتصري وفقاَ لبعض على الرغم من ضعا صالحية المياه لل .21

تساهم في تصريا  يةنفاذمنطقة الدراسة صالحة للري نتيجة لما تتميزبه من تربة ذات نسجة خشنة عالية ال

 التربة. عند سط  األمالحأعماق بعيدة عن التربة وعدم تراكم تل   إلىالمصاحبة للري  األمالحالقدر األكبر من 

عالية( الملوحة  –زراعة المحاصيل ذات القدرة على تحمل التراكيز )المتوسطة  يةكانأمأظهرت الدراسة  .22

َ لهذه التراكيز من  يةكانأممج  انوالرمكأشجار النخيل والزيتون  ألدخا  أصناف جديدة يمكن زراعتها وفقا

 الخضراء( الو. الفجل، الفاصولي، الجزر، الخس، اغانالسبكمحاصيل )الكرنا، الشمندر،  األمالح

ي وفقاَ لتصنيا الحيوانت صالحة لألستهالك كانالمياه الجوفية ضمن العينات المدروسة  إنتوصلت الدراسة  .23

(Altoviski- (1962  ت النتائج ضمن تصنيا )كانات، والحيوانواع ناولجميجAyers & Westcot (1989 

صالحة للدواجن وتحديداً عند الجهة غير ت كانالمدروسة التي  جنماذي ماعدا بعض الالحيوانصالحة لإستهالك 

 .ياانالتصالشرقية والشمالية الشرقية لمنطقة الدراسة نتيجة ارتفاع التركيز األيوني وفقاَ لمحددات 

الزراعي ضمن منطقة الدراسة بأتباع عدداَ من الطرق والتقنيات  اإلنتاجتنمية  يةكانأم إلىتوصلت الدراسة  .24

ة واإلجراءات اإلدارية المهمة التي تساعد في تنمية المنطقة وذل  من خال  أدارة المورد الرئيسي المتمثل الحديث

ً في وجود هكذا نشاط، وإدارة الري، والمحاف ة على المساحات  َ رئيسيا في المياه الجوفية والتي تعتبر سببا

 الزراعية.
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 (:Suggestions) مقترحاتال

 عصناعي في منطقة الدراسة كونه النشاط المسبا في تراجج المساحات الزراعية، واخضاتحجيم النشاط ال .1

ها نأبيئية صارمة من ش ينانوقالمراقبة التامة من خال  أصدار  إلىالصناعية القائمة فعالَ في المنطقة  شطةناأل

فية والتربة ضمن منج حدوث أي تلوث ييثر على مصدر المياه الجوفية وعمل فحوصات دورية للمياه الجو

 المساحة المحددة للمشاريج الصناعية.

ضمن منطقة الدراسة وعدم التركيز في حفرها في جهة محددة من خال  التوسج في حفر  اآلبارموازنة حفر  .2

الزراعية وتحديداَ في الجهات الغربية والجنوبية الغربية ضمن منطقة الدراسة ذات األعماق المتوسطة  اآلبار

 الجوفي ضمن تل  الجهات. خزانمعتدلة نتيجة للتغذية المستمرة لل ةونها ذات تراكيز كيميائيك 60-70)من )

الغير مرخصة )التجاوز( من خال  قيام الجهات العينة )هيئة المياه الجوفية وحفر  اآلبارألغاء التراخيص وردم  .3

أصحاب الشركات  مها، وألزاحين أستحصا  رخصة رسمية ل إلى اآلبار( في محاف ة كربالء بردم تل  اآلبار

ين الصادرة عن وزارة الموارد المائية والهيئة العامة للمياه الجوفية بهذا ناومكاتا الحفر باأللتزام بالقو

 الخصوص.

معلوماتية رقيمة ألخضاع المنطقة  بياناتتطوير قاعدة  اآلبارينبغي على الهيئة العامة للمياه الجوفية وحفر  .4

الجوفي )الدبدبة( من خال  اكتشاف التغيرات  خزانالارة موارد المياه الجوفية ضمن لإدارة المتكاملة ألد

الحاصلة في مخزون المياه الجوفي وتقدير الكميات المخزونة )الخزين اإلستراتيجي(، وتقدير حجم الخطر 

ي المستقبل على ذار مبكر لحل أي تحديات تواجه المنطقة فإنالقائمة في المنطقة لعمل خط  شطةناألالناجم عن 

 يتم ذل  بأشراف وزاري مباشر. إن

توفير المعدات والمستلزمات الزراعية الضرورية للمزارعين ضمن منطقة الدراسة من قبل الدولة لغر  أدارة  .5

مزارعهم بصورة أكثر كفاءة وعدم اعتمادهم على القطاع الخاص في توفير تل  المستلزمات والمعدات الذي 

 المجا . يثقل كاهلهم ضمن هذا

ا هتمام بالمشاريج الزراعية الحكومية ضمن منطقة الدراسة كمشروع بساتين النخيل ومشروع تنمية الطماطة  .6

َ للموارد المالية وتوسيج تل   والبطاطا الذي توقا عن العمل نتيجة اإلهما  من قبل الجهات المعنية نقصا

الضرورية لها من من  وقرو   تتوفير المتطلباالمشاريج مج وضج خطة مناسبة ألقامة مشاريج مشابهه لها و

 العاطلين عن العمل.  من وحفر أبار وكوادر مهيئة ألدارة هكذا مشاريج يتم فيها استقطاب ذوي الخبرة والشهادات

تطبي  التقنيات الحديثة ضمن الموارد المتاحة في منطقة الدراسة كتقنية الضو باأللواح الشمسي والتي طبقت  .7

مشاريج الزراعية الحديثة التابعة للعتبتين المقدستين )الحَسينية، العباَسية( والتي تساهم في حل فعالَ ضمن ال

ها تساهم في تقنين سحا المياه إنقطاع المستمر للتيار الكهربائي في منطقة الدراسة فضالَ على نمشكلة اإل
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الشمسي  األشعاععتمادها على إنتيجة الجوفية بشكل يمثل هدراَ لذل  المورد أضافة للدور البيئي التي تعكسه 

 .يانالمج

تقنين الري ضمن منطقة الدراسة من خال  ا عتماد على تقنيات الري الحديثة )الري المضغوط( الري بالرش  .8

دمج هذه التقنية مج تقنية التسميد بالري  يةكانأميتم أدارتها وفقاَ لألساليا العلمية الحديثة مج  إنوالتنقيط على 

ها نأجم األسمدة المضافة للمحاصيل المختلفة حتى   يتم إضافة كميات كبيرة من األسمدة التي من شلتقنين ح

 تحدث تغيرات نوعية في خصائص المياه الجوفية في منطقة الدراسة. 

والزيتون والمشمش كونها تعتبر من األشجار ذات القدرة على تحمل  انوالرمالتوسج في زراعة أشجار النخيل  .9

مايكرو موز / سم، وكذل  ادخا  أصناف  8000-11000)التي تصل من ) EC)) األمالحز العالية من التراكي

جديدة من المحاصيل الزراعية ضمن التراكيز المحددة للملوحة في المنطقة والتي تساهم في زيادة دخل المزارع 

 وكذل  رفد األسواق المحلية بالمنتجات الزراعية المتنوعة.

عة والجهات المعنية القيام بقرار منج استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج لمساعدة على وزارة الزرا .10

الفالحين على تسوي  منتجاتهم محلياَ، ومن  التسهيالت الحكومية من قرو  للفالحين وشراء الفائض من 

 وصرف المستحقات المقدرة لهم بالمدة المحددة. اإلنتاج

تتركز تل  المشاريج ضمن الجهات الغربية والجنوبية الغربية  إناجن على التوسج في إقامة مشاريج حقو  الدو .11

بعيداَ عن مصدر المياه الجوفية في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية لعدم مطابقة تل  الجهات للمواصفات 

 إن ها غير صالحة ألستهالك الدواجن ، علىنأالمطبقة على العينات المدروسة ب ياانالتصالمحددة من قبل 

تجهز تل  المشاريج بكافة المستلزمات المادية من خال  من  تيار مستمر للطاقة الكهربائية  وقرو  مصرفية 

تدار و فقاَ للمواصفات البيئية للمحددات العالمية لهكذا مشاريج ، لتساهم بدورها في امداد األسواق المحلية  إنو

 بالمنتجات الغذائية من )لحوم ، بيض( .

ريج الصديقة للبيئة كمشروع )الن ام المغل  لتربية اإلسماك( المعل  ضمن خطط مديرية الزراعة أقرار المشا .12

في محاف ة كربالء نتيجة لعدم صرف القرو  الالزمة لتطبي  هذا المشروع، من اجل المساهمة في تنمية 

 الثروة السمكية في قضاء المركز بشكل خاص ومحاف ة كربالء بشكل عام.

راعة والجهات المعنية باألمر إعادة من  القرو  المصرفية للمزارعين نتيجة اعتمادهم بدرجة على وزارة الز .13

القطاع الخاص في هذا المجا  وما يفرضه على  إلىكبيرة على هذه القرو  ألدارة مزارعهم، وعدم توجههم 

 حقهم.بالمزارع من فوائد مجحفة 
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 .2002العامة للمس  الجيولوجي والتعدين ، ةوزارة الصناعة والمعادن، الشرك

، محاف ة كربالء، العمرانيجمهورية العراق، وزارة البلديات وا شغا  العامة، المديرية العامة للتخطيط  .2

 .2007المركز العالمي لألبحاث التقنية، تقرير التصميم األساس لمحاف ة كربالء ،

هيدرولوجية المكامن المائية  علي، بتو ، داللعيبي، محم حنا، زامل، حسين، نعوم، فارس د، صادق باقرجوا .3

الوطني لألستخدام األمثل للموارد المائية في  جفي الصحراء الغربية )غرب وجنوب نهر الفرات(، البرنام

 .2001حو  الفرات، المحور الرابج، وزارة الري، بغداد ،
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غير منشور(، )، منطقة الحيدرية، كربالء 2بحوث الزراعية، مشروع تغذية المياه الجوفية، جالهيئة العامة لل .4

 . 1993، 1تقرير

   -: ةالحكومي والدوائر تسادساَ: المؤسسا

 في محاف ة بغداد وفرع كربالء. اآلباروزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمياه الجوفية وحفر  .1

 ، قسم المناخ.الجوية والرصد الزلزالي لألنواءالعامة  لهيئةوزارة النقل والمواصالت، ا .2

( ومقياس 1/250.000تاج الخرائط، مقياس )إنالشركة العامة للمس  الجيولوجي والتعدين، قسم  .3

((1/100.000. 

 وزارة الزراعة، مديرية الزراعة )فرع كربالء(، )فرع الشعبة الصحراوية لقضاء المركز(. .4

 البيئة )فرع كربالء(، وحدة األثر البيئي، الوحدة الصناعية.وزارة البيئة، مديرية  .5

ا حصائية  لألحصاء، مديرية اإلحصاء في محاف ة كربالء، المجموعة يوزارة التخطيط، الجهاز المركز .6

 (.1997-2020للسنوات من )

 ربالء )فرع المركز( )فرع كربالء(، مديرية بلدية ك العمرانيوزارة البلديات وا شغا  العامة، مديرية التخطيط  .7

 وزارة الكهرباء، مديرية الكهرباء في محاف ة كربالء، محطة كربالء الغازية، قسم التخطيط والمتابعة. .8

 وزارة النفط، مشروع مصفاة كربالء النفطية. .9

 مجلس محاف ة كربالء، قسم تكنولوجيا دعم القرار، قسم الزراعة، الموارد المائية، قسم األمالك. .10

 للعتبتين المقدستين )الحسينية، العباسية(، قسم المشاريج.ة ا م ةاناألم .11

  -سابعاَ: المواقع االلكترونية: 

1. https://science.com/ecological-impact. chicken-farming-5005.html.   

2. https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts Integrated pollution Prevention and 

Control.  

3. WAFA.Org   http://www.bp.com/content/dam/bp-country/en-au/about-us/what-

we-do/air-quality-brochure.pdf  

4. http://www.segcs.org . SEG.Org 

5. Eb Tools https://tools.electronicbub.com 

6. Ar.m.wikipedia.orghttps://sswm.info/ar/arctic-wash/module-4-technology/further-

resource-water- sources/water-sources-protection   

7. https://www.gwp.org/en/learn/iwrm-toolbox/About_IWRM Toolbox - GWB  

8. Mechanical boost, mechanicalalboost.com. 

https://science.com/ecological-impact
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts
http://www.bp.com/content/dam/bp-country/en-au/about-us/what-we-do/air-quality-brochure.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp-country/en-au/about-us/what-we-do/air-quality-brochure.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp-country/en-au/about-us/what-we-do/air-quality-brochure.pdf
http://www.segcs.org/
https://tools.electronicbub.com/
https://tools.electronicbub.com/
https://sswm.info/ar/arctic-wash/module-4-technology/further-resource-water-%20sources/water-sources-protection
https://sswm.info/ar/arctic-wash/module-4-technology/further-resource-water-%20sources/water-sources-protection
https://www.gwp.org/en/learn/iwrm-toolbox/About_IWRM_ToolBox
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 -ثامناَ: المقابالت الشخصية:

في محاف ة مقابلة شخصية مج المهندس أحمد نوماس هادي، معاون رئيس المهندسين، مديرية الزراعة  .1

  2020/11/25)فرع الشعبة الصحراوية( في تاريو ))كربالء، 

مقابلة شخصية مج صباح محمد علي، مسيو  الوحدة الصناعية، مديرية بيئة محاف ة كربالء، في تاريو  .2

((2020/12/20 

 ة مقابلة شخصية مج المهندس ماجد عباس حبيا، مسيو  قسم وقاية المزروعات، مديرية الزراعة في محاف .3

 (.2020/12/23تاريو ) يكربالء، ف

ية، مديرية الزراعة في الحيوانمقابلة شخصية مج المهندس عبد الحسن ثابت جعاز، مسيو  وحدة الثروة  .4

 .2020/12/27)محاف ة كربالء )الشعبة الصحراوية( في تاريو )

يرية الزراعة في مقابلة شخصية مج المهندس هادي عبد الحسن هاشم، مسيو  قسم اإلحصاء الزراعي، مد .5

 .2020/12/29)محاف ة كربالء في تاريو )

مقابلة شخصية مج المهندسة هديل جواد نعيم، مسيو  قسم البيئة، مديرية بلدية كربالء، قسم األثر البيئي /  .6

 .2021/1/22)القطاع الخامس، في تاريو )

 (.2021/2/25تاريو )هيئة المياه الجوفية )فرع كربالء(، في  رمقابلة شخصية مج سعد خلا، مدي .7

، الهيئة العامة للمياه اآلبارمقابلة شخصية مج مثنى محمد علي الشمري، مسيو  شعبة الجيولوجيا وحفر  .8

 (.2021/3/9الجوفية )فرع كربالء( في تاريو )

النباتي، مديرية الزراعة في محاف ة  اإلنتاجمقابلة شخصية مج المهندس حيدر ماهر ا سدي، مسيو  قسم  .9

 (.2021/5/2تاريو ) ي)فرع الشعبة الصحراوية(، فكربالء 

، الهية العامة للمياه الصيانةمقابلة شخصية مج المهندس حيدر ماهر ا سدي، مسيو  شعبة المضخات و .10

 .2021/5/9)الجوفية )فرع كربالء(، في تاريو )

في تاريو  ،3جزيرة، ج  61 كربالء، مقاطعةقضاء  (،حميد  زم محمد الغزيمقابلة مج المزارع ) .11

((2021/5/30. 

مقابلة مج المهندس حامد سعيد خضير، مسيو  شعبة األسماك، في مديرية زراعة محاف ة كربالء، في  .12

((2021/6/27. 

 -ة: الميداني ةتاسعاَ: الدراس

 (.2020/11/25ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .1

 (.2020/12/6ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .2
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 .2020/12/20)ريو )ة في تاالميدانيالدراسة  .3

 (.2020/12/23ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .4

 .2020/12/27)ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .5

 (.2020/12/29ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .6

 (.2021/1/7ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .7

 (2021/1/12ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .8

 (.2021/1/17ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .9

 (.2021/1/22ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .10

 (.2021/2/3ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .11

 (.2021/2/10ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .12

 .2021/2/14)) يوة في تارالميدانيالدراسة  .13

 (.2021/2/25) يوة في تارالميدانيالدراسة  .14

 (.2021/3/3) يوة في تارالميدانيالدراسة  .15

 .2021/3/16)ة في تاريو )يالميدانالدراسة  .16

 (.2021/3/24) يوة في تارالميدانيالدراسة  .17

 (.2021/3/30) يوة في تارالميدانيالدراسة  .18

 (.2021/4/6) يوة في تارالميدانيالدراسة  .19

 (.2021/4/12) يوة في تارالميدانيالدراسة  .20

 .2021/4/13)) يوة في تارالميدانيالدراسة  .21

 (.2021/4/18) يوة في تارالميدانيالدراسة  .22

 (.2021/4/25) يوة في تارالميدانيالدراسة  .23

 (.2021/4/27) يوة في تارالميدانيالدراسة  .24

 .2021/4/29)) يوة في تارالميدانيالدراسة  .25

 (.2021/4/29) يوة في تارالميدانيالدراسة  .26

 (.2021/5/3) يوة في تارالميدانيالدراسة  .27

 (.2021/5/5) يوة في تارالميدانيالدراسة  .28

 .2021/5/9)) يوة في تارميدانيالالدراسة  .29

 (.2021/5/22) يوة في تارالميدانيالدراسة  .30

 (.2021/5/24) يوة في تارالميدانيالدراسة  .31
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 (.2021/5/30) يوة في تارالميدانيالدراسة  .32

 (.2021/6/8) يوة في تارالميدانيالدراسة  .33

 (.2021/6/17) يوة في تارالميدانيالدراسة  .34

 (.2021/6/23) يوة في تارالميدانيالدراسة  .35

 2021/6/30)تاريو )ة في الميدانيالدراسة  .36

 (.2021/7/1ة في تاريو )الميدانيالدراسة  .37

 .2021/7/4)) يوة في تارالميدانيالدراسة  .38

 (.2021/7/7) يوة في تارالميدانيالدراسة  .39

 (.2021/7/8) يوة في تارالميدانيالدراسة  .40
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 استمارة االستبيان: (1ملحق )

 

 

 

 

 الخاصة بالمسح الميداني للمزارع في صحراء قضاء مركز كربالءاستمارة االستبيان 

 اخي المزارع / تحية طيبة:

أن المعلومات التي تحتويها هذه االستمارة سوف تستخدم ألغراض دراسية وهي جزء من متطلبات رسالة الماجستير 

الزراعي في صحراء قضاء مركز  اإلنتاج" المياه الجوفية وأثرها في تنمية في قسم الجغرافية التطبيقية الموسومة 

 راجين تعاونكم بشكل دقيق مع فائق الشكر والتقدير. كربالء "

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالبة الماجستير                                                         

 داليا عبد الكريم ناجي مجيد                                                      

 

 أشراف                                                   

 أ.د سلمى عبد الرزاق عبد اليذ الشبالوي                                                     

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة كربالء/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 قسم الجغرافية التطبيقية/الدراسات العليا/الماجستير
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 موقع المزرعة؟ .1

 (        المحافظة )            ( ، القضاء )            ( ، المقاطعة )            (، رقم المقاطعة )    

 (مساحة المزرعة؟ أجب بوضع إشارة )  

 (10-20) -أ 

 (21-30) -ب 

 31-40)) -ج 

 (41-50) -د 

 (51-60)-هـ 

 (نوع الحيازة الزراعية؟ أجب بوضع إشارة )   .2

 ملك صرف )       ( -أ 

 عقد   )       ( -ب 

 أيجار )       ( -ج 

 (ما مصدر مياه الري بالمزرعة؟ أجب بوضع إشارة )   .3

 مشروع اروائي )     ( -أ 

 مياه جوفية )      ( -ب 

 مياه مبازل )      ( -ج 

 ( ما طرائق الري المستخدمة في المزرعة؟ أجب بوضع إشارة )   .4

 طرائق ري تقليدية )      ( -أ 

 طرائق ري حديثة )       ( -ب 

 ق الري الحديثة في مزرعتك وان لم تستخدمها أذكر السبب؟هل يتم استخدام طر .5

 بسبب تكلفتها المادية -أ 

 تحتاج الى مصدر طاقة مستمر -ب 

 ال تجيد تشغيلها. -ج 

 (كم عدد منظومات الري بمزرعتك؟ أجب بوضع إشارة )   .6

 منظومة واحدة )     ( -أ 

 منظومتان    )      ( -ب 

 (كم معدل وقت تشغيل المنظومة خالل اليوم الواحد؟ أجب بوضع إشارة )  .7



 المالحق 
 

 
313 
 

 خالل فصل الشتاء )      ( -أ 

 خالل فصل الصيف )      ( -ب 

 ما نوع المضخة المنصوبة على البئر؟ .8

 --------------- -أ 

 --------------- -ب 

 تكلفته خال الشهر الواحدما نوع الوقود المستخدم في تشغيل تلك المضخات؟ وكم يبلغ  .9

 -------------نوع الوقود  -أ 

 --------------التكلفة شهرياً  -ب 

 ما المشاكل الطبيعية التي تواجه وسائل الري في مزرعتك؟ .10

 ملوحة التربة )     ( -أ 

 الترسبات في القنوات االروائية )     ( -ب 

 قلة الموارد المائية )     ( -ج 

 رعتك من خالل القروض المصرفية؟هل تدعم الدولة مز .11

  ----------------أذا كان الجواب نعم فكم تبلغ قيمة القرض الممنوح  --------------- -أ 

 (ما نوع االسمدة المستخدمة في مزرعتك؟ أجب بوضع إشارة ) .12

 عضوي )   ( -أ 

 كيميائي )    ( –ب 

 االثنين معاَ )   ( –ج 

 طاع الحكومي ام القطاع الخاص؟هل مصدر األسمدة المستخدمة الق .13

 -------------- -أ 

 (ما هي أنواع المبيدات المستخدمة في المزرعة؟ أجب بوضع إشارة ) .14

 مبيدات القوارض )   ( -أ 

 مبيدات حشرة األرض )   ( -ب 

 مبيدات فطرية )   ( -ج 

 مبيدات االدغال )   ( -د 

 أذا كان الجواب نعم، أذكر أبرز هذه التقنيات.هل يتم أستخدام التقنيات الحديثة في مزرعتك؟  .15

 ------------- -أ 
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 ------------- -ب 

هلللللل يلللللتم اجلللللراء صللللليانة دوريلللللة للبئلللللر فلللللي المزرعلللللة؟ أذا كلللللان الجلللللواب نعلللللم، هلللللل تتلقلللللى اللللللدعم  .16

 من قبل الجهات المعنية ألغراض الصيانة.

 نعم )      ( -أ 

 ال )      ( -ب 

ات مللللللن قبللللللل القطللللللاع العللللللام ام القطللللللاع الخللللللاص؟ أذا كللللللان هللللللل يللللللتم تجهيللللللز المزرعللللللة بالمعللللللد .17

 الجواب نعم، ما نسبة االختالف في سعر المعدات بين القطاعين.

 القطاع عام )    ( -أ 

 القطاع خاص )    (  -ب 

 ----------------نسبة االختالف  -ج    

 ما هو نوع المشروع؟هل تحتوي مزرعتك على مشروع خاص لإلنتاج الحيواني؟ أذ كان الجواب نعم،  .18

 مشروع حقل دواجن -أ 

 مشروع تربية األغنام -ب 

 مشروع استزراع سمكي -ج 

هل يعاني المشروع المنشأ في مزرعتك من أي عقبات تقنية ومادية؟ أذا كان الجواب نعم ماهي أبرز تلك  .19

 العقبات.

 ---------------------- -ا 

 --------------------- -ب 

 --------------------- -ج 

 ما نوع الزراعة في مزرعتك؟ هل هي: .20

 مغطاة )     ( -أ 

 محاصيل استراتيجية )      ( -ب 

 بساتين )      ( -ج 
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 ما أبرز المعوقات التي تواجه مزرعتك؟ .21

 ------------------------- -أ 

 ------------------------ -ب 

 ------------------------- -ج 

 ------------------------- -د 

 ما هي أبرز المقترحات لمواجهة تلك المعوقات؟ .22

 ------------------------ -أ 

 ----------------------- -ب 

 ----------------------- -ج 

 ------------------------ -د 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكراَ لتعاونكم على ملئ االستمارة                                                 
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 (Lime stoneحجر الكلس الطفل ): (2ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر:

 2021/5/22)التقطت الصورة في )
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 مواقع األنشطة الصناعية في منطقة الدراسة: (3حق )لم

 
 .2021، مديرية كهرباء كربالء ،محطة كربالء الغازية ،قسم التدريب والمتابعة،وزارة الكهرباء  .1

 . 2021شركة المشاريع النفطية ، هيئة مشروع مصفى كربالء ،  ،وزارة النفط  .2

 . 2021وزارة البيئة، مديرية بيئة محافظة كربالء ، قسم الوحدة الصناعية ،   .3

 .(ARC – GIS 10.8) –مخرجات برنامج  .4
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 مصدر وأهمية العناصر الفيزيائية والكيميائية في الماء: 4))ملحق 

 الداللة المصدر الخاصية ت

1  

 (PS/cmالتوصيلة الكهربائية )

 

 المحتوى المعدني للماء

يشييييير الى درجة التمعدن اأن الموصييييلية المحددة هي 

وحييدة قييياد لقييدرة الميياء على التوصييييييييييل الكهربيياء 

 ودرجة تأين الماءوتختلف بأختالف درجات الحرارة 

2  

 

 (PHالرقم الهيدروجيني )

األحمييا، ااالمالا المولييدة لضحمييا، االكربون الحر ا 

يد الكربون ) ثاني أكسييييييي يخفض درجة  (CO2حيث أن 

لكربونييييات ) يكربونييييات CO3الحموضيييييييييية ا ا ب ل ( وا

(CaCo3  والهيدروكربونات الفوسييييييفات والسييييييليكات )

 (PHقيم )والبورات ا حيث ترفع هذه العناصر من 

الرقم الهيييييدروجيني ا مقييييياد لنشيييييييييياط أيونييييات 

( يشيييير الى حياد المحلو  (7الهيدروجين احيث الرقم 

( تشيييييير الى زيادة الحموضييييية 7اأما القيم األعلى نم )

( الى قيياعييدييية المحلو اتزاداد قييابلييية 7اواالقييل من )

الماء على التآكل عند درجة الحموضة المفرطة وأيضاً 

المفرطة تكون في بعض األحيان سيييبباً  المياه القاعدية

 للتآكل

3  

 

 

( متمثلة بكربونات THالعسرة )

 (Caco3الكالسيوم )

 

 

في معظم المياه تتكون العسييييييرة من معدنين الكالسيييييييوم 

(Ca( والمغنسييييييييوم )Mg ا جميع االيونييات الموجبيية )

المعدنية تسيييييييبن شييييييييء من الصيييييييالبة بخالف المعادن 

 القلوية

 ً ما تسبن حدوث ترسبات في االنابين  أن العسرة غالبا

والسخانات ا عندما يتعاد  تركيز العسرة أو تكون أقل 

من الكربونييييات والبيكربونييييات تسيييييييمى )عسيييييييرة 

وأي ( Carbonate Hardnessالبيكربونييات( أو )

 Noncarbonateعسيييرة تفوق هذا التعاد  تسيييمى )

( ملغم /لتر تعتبر 60( ا المياه ذات تركيز العسيييييييرة )

( 61-120غير عسييييرة ا المياه ذات التركيز من )مياه 

ملغم / لتر مياه متوسطة العسورة االمياه ذات التركيز 

( شديدة 180( مياه عسرة ا أكثر من )121-180من )

 العسورة 

4  

( والمغنسيوم Caالكالسيوم )

(Mg) 

توجد هذه العناصر مذابة في العديد من الصخور والترب 

والدلومايت والجبس ا كذلك وخاصييية في الحجر الجيري 

 يتواجد عنصر المغنسيوم بكميات كبيرة في مياه البحر

ية  بن في تكوين خاصييييييي ناصييييييير السييييييي تكون هذه الع

 القشورالصلبة على سطح التربة

5  

 

( والبوتاسيوم Naالصوديوم )

(K) 

تكون هذه العناصيير مذابة في العديد من الصييخور وكذلك 

القييديميية والمحيياليييل في التربيية وفي المحيياليييل الملحييية 

 الملحية الصناعية وايضاً في مياه الصرف الصحي

أن التركيزات الكبيرة من هييذه االيونييات مع عنصييييييير 

الكلوريد تعطي الطعم المالح في الماء ا أما التركيزات 

المعتييدلية منهييا  فلهييا تيأثير على فيائيدة الميياء لمختلف 

االسيييتعماالتاأن أمالا الصيييوديوم تسيييبن الرغوة في 

راجل البخارية بالنسيييييبة للصيييييناعات وعندما تكون الم

تلييك االمالا بتراكيز عييالييية تحو  دون اسيييييييتخييدامهييا 

 للري

6  

 

( CO3الكاربونات )

 (CaCo3والبيكربونات )

 

 

يد الكربون في الماء داخل  ناتجة عن تأثير  ثاني أكسييييييي

 الصخور مثل  الصخر الجيري والدلومايت 

تسيييييييهم الكربونات والبيكربونات برفع قيم القلوية في 

المياه ا يتحلل كل من عنصييير الكالسييييوم والمعنسييييوم 

في المراجل البخارية ومخلفات المياه الساخنة الناتجة 

من الصيييييييناعات وينطلق بذلك الكربون مسيييييييبباً تآكل 

 التربة وينتج  بعد ذلك الكربونات الصلبة  

7  

 

 (SO4الكبريتات )

بة التي تحتوي على  يكون مصييييييييدرها الصيييييييخور والتر

الجبس وكبريتات الحديد ومركبات الكبريت وايضييييييياً من 

 المخلفات الصناعية 

الكبريتييييات في المييييياه التي تحتوي على عنصييييييير 

الكالسيوم يصعن استخدامها في الصناعة وخاصة في 

تات على  ما تحتوي الكبري باً  غال ية ا  خار جل الب المرا

 ي أضفاء طعماً مراً في المياه   أيونات تسهم ف

8  

 (Clالكلوريد )

يكون مصيييييييدره الصيييييييخور والتربة ومخلفات الصيييييييرف 

يل الملحية  ية في المحال الصيييييييحي ويتواجد بتراكيز عال

 القديمة والمحاليل الملحية الصناعية

أن التراكيز الكبيرة من هييييذه االيون مع عنصييييييير 

وايضاً الصوديوم يضفي الطعم المالح في مياه الشرب 

 تآكل المعادن في الصناعات

9  

 (TDSالمواد الصلبة الذائبة )

يكون مصييدرها المكونات المعدنية االسيياسييية المذابة في 

 الصخور والتربة 

( ملغم / 1000)أن المييياه التي تحتوي على أكثر من 

من ) لجيميييع TDSلتير  منيييياسييييييييبيييية  غيير  تكيون   )

 االستعماالت )زراعيةاصناعيةا استهالكات بشرية(

 المصدر: الباحثة اعتماداً على 

Popkin, B.P.,'' Ground-water resources of Hall and eastern Briscoe Counties, Texas'': Texas Water 

Development Board Report 167, 1973.p85. 
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 الدراسةعدد العقود الحالية والملغية ومساحة األراضي الزراعية / دونم في منطقة  5):ملحق )
 الفرز الملغي الفرز الحالي ت

 دونم اولك متر رقم العقد دونم اولك متر رقم العقد رقم القطعة والمقاطعة

 45 12 0 3 25 0 0 2 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1

 50 0 0 11 50 0 0 4 جزيرة 61مقاطعة  3ج   2

 50 0 0 14 50 0 0 12 جزيرة 61مقاطعة  3ج   3

 50 0 0 18 50 0 0 13 جزيرة 61مقاطعة  3ج   4

 50 0 0 19 43 18 0 17 جزيرة 61مقاطعة  3ج   5

 50 0 0 25 50 0 0 20 جزيرة 61مقاطعة  3ج   6

 50 0 0 28 50 0 0 22 جزيرة 61مقاطعة  3ج   7

 50 0 0 29 50 0 0 26 جزيرة 61مقاطعة  3ج   8

 50 0 0 30 50 0 0 27 جزيرة 61مقاطعة  3ج   9

 50 0 0 31 50 0 0 41 جزيرة 61مقاطعة  3ج   10

 50 0 0 32 50 0 0 46 جزيرة 61مقاطعة  3ج   11

 50 0 0 33 25 0 0 48 جزيرة 61مقاطعة  3ج   12

 50 0 0 40 45 18 0 49 جزيرة 61مقاطعة  3ج   13

 50 0 0 43 65 0 0 50 جزيرة 61مقاطعة  3ج   14

 50 0 0 45 70 0 0 51 جزيرة 61مقاطعة  3ج   15

 50 0 0 47 50 0 0 63 جزيرة 61مقاطعة  3ج   16

 50 0 0 52 50 0 0 64 جزيرة 61مقاطعة  3ج   17

 50 0 0 53 50 0 0 65 جزيرة 61مقاطعة  3ج   18

 50 0 0 62 50 0 0 67 جزيرة 61مقاطعة  3ج   19

 50 0 0 66 50 0 0 69 جزيرة 61مقاطعة  3ج   20

 50 0 0 72 50 0 0 71 جزيرة 61مقاطعة  3ج   21

 50 0 0 79 70 0 0 73 جزيرة 61مقاطعة  3ج   22

 50 0 0 82 50 0 0 74 جزيرة 61مقاطعة  3ج   23

 50 0 0 86 50 0 0 75 جزيرة 61مقاطعة  3ج   24

 50 0 0 89 40 0 0 78 جزيرة 61مقاطعة  3ج   25

 75 0 0 92 50 0 0 81 جزيرة 61مقاطعة  3ج   26

 50 0 0 101 50 0 0 84 جزيرة 61مقاطعة  3ج   27

 50 0 0 112 25 0 0 85 جزيرة 61مقاطعة  3ج   28

 50 0 0 117 50 0 0 90 جزيرة 61مقاطعة  3ج   29

 50 0 0 119 50 0 0 100 جزيرة 61مقاطعة  3ج   30

 50 0 0 120 50 0 0 116 جزيرة 61مقاطعة  3ج   31

 50 0 0 121 50 0 0 118 جزيرة 61مقاطعة  3ج   32

 50 0 0 122 50 0 0 124 جزيرة 61مقاطعة  3ج   33

 50 0 0 123 50 0 0 126 جزيرة 61مقاطعة  3ج   34

 50 0 0 125 50 0 0 128 جزيرة 61مقاطعة  3ج   35

 50 0 0 127 50 0 0 137 جزيرة 61مقاطعة  3ج   36

 50 0 0 129 50 0 0 149 جزيرة 61مقاطعة  3ج   37

 50 0 0 130 50 0 0 150 جزيرة 61مقاطعة  3ج   38

 50 0 0 131 50 0 0 154 جزيرة 61مقاطعة  3ج   39

 50 0 0 133 50 0 0 162 جزيرة 61مقاطعة  3ج   40

 50 0 0 134 50 0 0 163 جزيرة 61مقاطعة  3ج   41

 50 0 0 135 50 0 0 166 جزيرة 61مقاطعة  3ج   42

 50 0 0 136 50 0 0 169 جزيرة 61مقاطعة  3ج   43

 50 0 0 139 50 0 0 190 جزيرة 61مقاطعة  3ج   44

 50 0 0 140 50 0 0 191 جزيرة 61مقاطعة  3ج   45

 50 0 0 141 50 0 0 192 جزيرة 61مقاطعة  3ج   46

 50 0 0 144 50 0 0 200 جزيرة 61مقاطعة  3ج   47

 50 0 0 145 50 0 0 205 جزيرة 61مقاطعة  3ج   48
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 50 0 0 146 50 0 0 206 جزيرة 61مقاطعة  3ج   49

 50 0 0 147 45 18 0 211 جزيرة 61مقاطعة  3ج   50

 50 0 0 148 50 0 0 213 جزيرة 61مقاطعة  3ج   51

 50 0 0 151 50 0 0 214 جزيرة 61مقاطعة  3ج   52

 50 0 0 152 50 0 0 215 جزيرة 61مقاطعة  3ج   53

 50 0 0 155 48 0 0 217 جزيرة 61مقاطعة  3ج   54

 50 0 0 156 50 0 0 218 جزيرة 61مقاطعة  3ج   55

 50 0 0 157 50 0 0 223 جزيرة 61مقاطعة  3ج   56

 50 0 0 158 50 0 0 224 جزيرة 61مقاطعة  3ج   57

 50 0 0 159 50 0 0 226 جزيرة 61مقاطعة  3ج   58

 50 0 0 160 50 0 0 227 جزيرة 61مقاطعة  3ج   59

 50 0 0 161 50 0 0 228 جزيرة 61مقاطعة  3ج   60

 50 0 0 164 50 0 0 229 جزيرة 61مقاطعة  3ج   61

 50 0 0 165 50 0 0 233 جزيرة 61مقاطعة  3ج   62

 50 0 0 167 50 0 0 235 جزيرة 61مقاطعة  3ج   63

 50 0 0 168 50 0 0 239 جزيرة 61مقاطعة  3ج   64

 50 0 0 170 41 0 0 240 جزيرة 61مقاطعة  3ج   65

 50 0 0 171 50 0 0 249 جزيرة 61مقاطعة  3ج   66

 50 0 0 172 50 0 0 254 جزيرة 61مقاطعة  3ج   67

 50 0 0 173 50 0 0 275 جزيرة 61مقاطعة  3ج   68

 50 0 0 174 50 0 0 283 جزيرة 61مقاطعة  3ج   69

 50 0 0 175 42 5 0 337 جزيرة 61مقاطعة  3ج   70

 50 0 0 176 50 0 0 410 جزيرة 61مقاطعة  3ج   71

 50 0 0 177 50 0 0 418 جزيرة 61مقاطعة  3ج   72

 50 0 0 178 50 0 0 421 جزيرة 61مقاطعة  3ج   73

 50 0 0 179 50 0 0 428 جزيرة 61مقاطعة  3ج   74

 50 0 0 181 50 0 0 430 جزيرة 61مقاطعة  3ج   75

 50 0 0 183 50 0 0 433 جزيرة 61مقاطعة  3ج   76

 50 0 0 184 45 0 0 458 جزيرة 61مقاطعة  3ج   77

 50 0 0 185 30 0 0 490 جزيرة 61مقاطعة  3ج   78

 50 0 0 186 50 0 0 495 جزيرة 61مقاطعة  3ج   79

 50 0 0 187 25 0 0 497 جزيرة 61مقاطعة  3ج   80

 50 0 0 188 200 0 0 500 جزيرة 61مقاطعة  3ج   81

 50 0 0 189 500 0 0 501 جزيرة 61مقاطعة  3ج   82

 50 0 0 193 50 0 0 508 جزيرة 61مقاطعة  3ج   83

 50 0 0 194 50 0 0 510 جزيرة 61مقاطعة  3ج   84

 50 0 0 195 50 0 0 512 جزيرة 61مقاطعة  3ج   85

 50 0 0 196 480 0 0 518 جزيرة 61مقاطعة  3ج   86

 50 0 0 197 50 0 0 523 جزيرة 61مقاطعة  3ج   87

 50 0 0 198 5 0 0 527 جزيرة 61مقاطعة  3ج   88

 50 0 0 199 50 0 0 536 جزيرة 61مقاطعة  3ج   89

 50 0 0 201 50 0 0 537 جزيرة 61مقاطعة  3ج   90

 50 0 0 202 50 0 0 538 جزيرة 61مقاطعة  3ج   91

 50 0 0 203 50 0 0 551 جزيرة 61مقاطعة  3ج   92

 43 0 0 204 50 0 0 552 جزيرة 61مقاطعة  3ج   93

 50 0 0 207 50 0 0 553 جزيرة 61مقاطعة  3ج   94

 50 0 0 210 50 0 0 554 جزيرة 61مقاطعة  3ج   95

 50 0 0 220 50 0 0 556 جزيرة 61مقاطعة  3ج   96

 50 0 0 221 17 0 0 566 جزيرة 61مقاطعة  3ج   97

 50 0 0 222 25 0 0 598 جزيرة 61مقاطعة  3ج   98

 50 0 0 230 40 0 0 610 جزيرة 61مقاطعة  3ج   99

 50 0 0 232 50 0 0 632 جزيرة 61مقاطعة  3ج   100
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 50 0 0 241 50 0 0 672 جزيرة 61مقاطعة  3ج   101

 50 0 0 246 50 0 0 681 جزيرة 61مقاطعة  3ج   102

 50 0 0 250 50 0 0 700 جزيرة 61مقاطعة  3ج   103

 70 0 0 266 50 0 0 704 جزيرة 61مقاطعة  3ج   104

 50 0 0 267 19 0 0 718 جزيرة 61مقاطعة  3ج   105

 50 0 0 270 50 0 0 725 جزيرة 61مقاطعة  3ج   106

 50 0 0 271 30 0 0 749 جزيرة 61مقاطعة  3ج   107

 50 0 0 272 50 0 0 756 جزيرة 61مقاطعة  3ج   108

 50 0 0 273 50 0 0 778 جزيرة 61مقاطعة  3ج   109

 50 0 0 274 50 0 0 792 جزيرة 61مقاطعة  3ج   110

 50 0 0 278 50 0 0 800 جزيرة 61مقاطعة  3ج   111

 50 0 0 280 50 0 0 850 جزيرة 61مقاطعة  3ج   112

 50 0 0 282 50 0 0 864 جزيرة 61مقاطعة  3ج   113

 50 0 0 315 25 0 0 882 جزيرة 61مقاطعة  3ج   114

 50 0 0 362 25 0 0 917 جزيرة 61مقاطعة  3ج   115

 50 0 0 408 25 0 0 974 جزيرة 61مقاطعة  3ج   116

 50 0 0 409 25 0 0 1022 جزيرة 61مقاطعة  3ج   117

 50 0 0 411 25 0 0 1023 جزيرة 61مقاطعة  3ج   118

 50 0 0 412 50 0 0 1038 جزيرة 61مقاطعة  3ج   119

 50 0 0 416 25 0 0 1043 جزيرة 61مقاطعة  3ج   120

 50 0 0 417 25 0 0 1045 جزيرة 61مقاطعة  3ج   121

 50 0 0 473 25 0 0 1046 جزيرة 61مقاطعة  3ج   122

 50 0 0 474 25 0 0 1053 جزيرة 61مقاطعة  3ج   123

 870 0 0 480 25 0 0 1056 جزيرة 61مقاطعة  3ج   124

 684 0 0 482 21 0 0 1066 جزيرة 61مقاطعة  3ج   125

 684 0 0 483 25 0 0 1076 جزيرة 61مقاطعة  3ج   126

 484 0 0 484 25 0 0 1093 جزيرة 61مقاطعة  3ج   127

 684 0 0 489 50 0 0 1099 جزيرة 61مقاطعة  3ج   128

 50 0 0 493 50 0 0 1107 جزيرة 61مقاطعة  3ج   129

 70 0 0 504 25 0 0 1111 جزيرة 61مقاطعة  3ج   130

 50 0 0 509 25 0 0 1120 جزيرة 61مقاطعة  3ج   131

 700 0 0 514 25 0 0 1149 جزيرة 61مقاطعة  3ج   132

 700 0 0 515 25 0 0 1153 جزيرة 61مقاطعة  3ج   133

 50 0 0 520 25 0 0 1156 جزيرة 61مقاطعة  3ج   134

 50 0 0 521 25 0 0 1164 جزيرة 61مقاطعة  3ج   135

 50 0 0 522 25 0 0 1190 جزيرة 61مقاطعة  3ج   136

 50 0 0 526 3 0 0 1201 جزيرة 61مقاطعة  3ج   137

 300 0 0 528 50 0 0 1234 جزيرة 61مقاطعة  3ج   138

 300 0 0 529 20 0 0 1242 جزيرة 61مقاطعة  3ج   139

 50 0 0 540 50 0 0 1258 جزيرة 61مقاطعة  3ج   140

 50 0 0 542 50 0 0 1286 جزيرة 61مقاطعة  3ج   141

 50 0 0 543 25 0 0 1291 جزيرة 61مقاطعة  3ج   142

 50 0 0 544 25 0 0 1303 جزيرة 61مقاطعة  3ج   143

 50 0 0 545 50 0 0 1344 جزيرة 61مقاطعة  3ج   144

 50 0 0 549 12 0 0 1379 جزيرة 61مقاطعة  3ج   145

 50 0 0 555 350 0 0 1503 جزيرة 61مقاطعة  3ج   146

 50 0 0 559 30 0 0 1509 جزيرة 61مقاطعة  3ج   147

 50 0 0 561 28 0 0 1527 جزيرة 61مقاطعة  3ج   148

 50 0 0 562 225 0 0 1528 جزيرة 61مقاطعة  3ج   149

 200 0 0 565 30 0 0 1555 جزيرة 61مقاطعة  3ج   150

 50 0 0 572 150 0 0 1559 جزيرة 61مقاطعة  3ج   151

 50 0 0 573 50 0 0 1593 جزيرة 61مقاطعة  3ج   152
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 50 0 0 574 20 0 0 1650 جزيرة 61مقاطعة  3ج   153

 50 0 0 579 15 0 0 1676 جزيرة 61مقاطعة  3ج   154

 50 0 0 590 25 0 0 1678 جزيرة 61مقاطعة  3ج   155

 50 0 0 600 25 0 0 1683 جزيرة 61مقاطعة  3ج   156

 50 0 0 611 25 0 0 1687 جزيرة 61مقاطعة  3ج   157

 50 0 0 612 25 0 0 1691 جزيرة 61مقاطعة  3ج   158

 50 0 0 616 25 0 0 1696 جزيرة 61مقاطعة  3ج   159

 50 0 0 617 10 0 0 1711 جزيرة 61مقاطعة  3ج   160

 50 0 0 618 25 0 0 1724 جزيرة 61مقاطعة  3ج   161

 50 0 0 626 25 0 0 1734 جزيرة 61مقاطعة  3ج   162

 50 0 0 634 25 0 0 1736 جزيرة 61مقاطعة  3ج   163

 1490 0 0 646 25 0 0 1737 جزيرة 61مقاطعة  3ج   164

 50 0 0 652 25 0 0 1770 جزيرة 61مقاطعة  3ج   165

 50 0 0 653 25 0 0 1774 جزيرة 61مقاطعة  3ج   166

 50 0 0 654 25 0 0 1779 جزيرة 61مقاطعة  3ج   167

 50 0 0 655 33 0 0 1791 جزيرة 61مقاطعة  3ج   168

 50 0 0 656 50 0 0 1793 جزيرة 61مقاطعة  3ج   169

 50 0 0 657 25 0 0 1794 جزيرة 61مقاطعة  3ج   170

 50 0 0 670 25 0 0 1797 جزيرة 61مقاطعة  3ج   171

 400 0 0 675 25 0 0 1814 جزيرة 61مقاطعة  3ج   172

 200 0 0 679 25 0 0 1838 جزيرة 61مقاطعة  3ج   173

 50 0 0 682 25 0 0 1842 جزيرة 61مقاطعة  3ج   174

 50 0 0 689 25 0 0 1844 جزيرة 61مقاطعة  3ج   175

 2000 0 0 694 25 0 0 1846 جزيرة 61مقاطعة  3ج   176

 50 0 0 699 25 0 0 1849 جزيرة 61مقاطعة  3ج   177

 50 0 0 708 25 0 0 1852 جزيرة 61مقاطعة  3ج   178

 50 0 0 709 25 0 0 1853 جزيرة 61مقاطعة  3ج   179

 50 0 0 710 25 0 0 1854 جزيرة 61مقاطعة  3ج   180

 39 0 0 713 45 0 0 1882 جزيرة 61مقاطعة  3ج   181

 50 0 0 721 20 0 0 1885 جزيرة 61مقاطعة  3ج   182

 50 0 0 722 40 0 0 1886 جزيرة 61مقاطعة  3ج   183

 50 0 0 729 50 0 0 1908 جزيرة 61مقاطعة  3ج   184

 50 0 0 731 20 0 0 1934 جزيرة 61مقاطعة  3ج   185

 45 0 0 732 50 0 0 1973 جزيرة 61مقاطعة  3ج   186

 50 0 0 735 114 0 0 2074 جزيرة 61مقاطعة  3ج   187

 50 0 0 737 15 0 0 2075 جزيرة 61مقاطعة  3ج   188

 50 0 0 739 50 0 0 2106 جزيرة 61مقاطعة  3ج   189

 50 0 0 744 50 0 0 2146 جزيرة 61مقاطعة  3ج   190

 50 0 0 747 50 0 0 2161 جزيرة 61مقاطعة  3ج   191

 50 0 0 748 25 0 0 2166 جزيرة 61مقاطعة  3ج   192

 50 0 0 750 25 0 0 2169 جزيرة 61مقاطعة  3ج   193

 50 0 0 751 50 0 0 2174 جزيرة 61مقاطعة  3ج   194

 50 0 0 754 50 0 0 2180 جزيرة 61مقاطعة  3ج   195

 50 0 0 759 25 0 0 2188 جزيرة 61مقاطعة  3ج   196

 50 0 0 762 50 0 0 2192 جزيرة 61مقاطعة  3ج   197

 50 0 0 764 16 0 0 2193 جزيرة 61مقاطعة  3ج   198

 50 0 0 767 18 0 0 2195 جزيرة 61مقاطعة  3ج   199

 250 0 0 768 46 0 0 2197 جزيرة 61مقاطعة  3ج   200

 50 0 0 769 38 0 0 2199 جزيرة 61مقاطعة  3ج   201

 50 0 0 774 22 0 0 2200 جزيرة 61مقاطعة  3ج   202

 50 0 0 781 25 0 0 2201 جزيرة 61مقاطعة  3ج   203

 50 0 0 782 7 20 0 2205 جزيرة 61مقاطعة  3ج   204
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 50 0 0 787 8 20 0 2208 جزيرة 61مقاطعة  3ج   205

 50 0 0 791 8 20 0 2209 جزيرة 61مقاطعة  3ج   206

 50 0 0 795 8 0 0 2211 جزيرة 61مقاطعة  3ج   207

 50 0 0 796 44 0 0 2213 جزيرة 61مقاطعة  3ج   208

 50 0 0 797 38 0 0 2214 جزيرة 61مقاطعة  3ج   209

 50 0 0 798 25 0 0 2218 جزيرة 61مقاطعة  3ج   210

 50 0 0 801 120 0 0 2222 جزيرة 61مقاطعة  3ج   211

 50 0 0 802 25 0 0 2223 جزيرة 61مقاطعة  3ج   212

 50 0 0 803 50 0 0 2225 جزيرة 61مقاطعة  3ج   213

 11 0 0 804 38 14 0 2235 جزيرة 61مقاطعة  3ج   214

 50 0 0 806 610 0 0 2237 جزيرة 61مقاطعة  3ج   215

 50 0 0 807 50 0 0 2240 جزيرة 61مقاطعة  3ج   216

 50 0 0 813 50 0 0 2243 جزيرة 61مقاطعة  3ج   217

 260 0 0 814 18 0 0 2245 جزيرة 61مقاطعة  3ج   218

 1724 0 0 815 8 0 0 2247 جزيرة 61مقاطعة  3ج   219

 1054 0 0 816 21 15 0 2248 جزيرة 61مقاطعة  3ج   220

 1219 0 0 817 30 0 0 2251 جزيرة 61مقاطعة  3ج   221

 3263 0 0 818 28 6 40 2252 جزيرة 61مقاطعة  3ج   222

 2039 0 0 819 25 0 0 2254 جزيرة 61مقاطعة  3ج   223

 1335 0 0 820 18 17 0 2255 جزيرة 61مقاطعة  3ج   224

 1476 0 0 821 50 0 0 2256 جزيرة 61مقاطعة  3ج   225

 1654 0 0 822 25 0 0 2259 جزيرة 61مقاطعة  3ج   226

 992 0 0 823 30 0 0 2260 جزيرة 61مقاطعة  3ج   227

 2590 0 0 824 50 0 0 2265 جزيرة 61مقاطعة  3ج   228

 3332 0 0 825 50 0 0 2270 جزيرة 61مقاطعة  3ج   229

 650 0 0 826 50 0 0 2271 جزيرة 61مقاطعة  3ج   230

 50 0 0 829 50 0 0 2272 جزيرة 61مقاطعة  3ج   231

 50 0 0 830 25 0 0 2278 جزيرة 61مقاطعة  3ج   232

 50 0 0 832 33 0 0 2289 جزيرة 61مقاطعة  3ج   233

 900 0 0 833 25 0 0 2291 جزيرة 61مقاطعة  3ج   234

 100 0 0 834 22 0 0 2292 جزيرة 61مقاطعة  3ج   235

 50 0 0 835 40 0 0 2315 جزيرة 61مقاطعة  3ج   236

 50 0 0 839 50 0 0 2319 جزيرة 61مقاطعة  3ج   237

 50 0 0 840 25 0 0 2321 جزيرة 61مقاطعة  3ج   238

 50 0 0 842 25 0 0 2322 جزيرة 61مقاطعة  3ج   239

 50 0 0 843 15 0 0 2326 جزيرة 61مقاطعة  3ج   240

 50 0 0 851 25 0 0 2330 جزيرة 61مقاطعة  3ج   241

 50 0 0 853 25 0 0 2332 جزيرة 61مقاطعة  3ج   242

 50 0 0 855 50 0 0 2335 جزيرة 61مقاطعة  3ج   243

 50 0 0 856 25 0 0 2339 جزيرة 61مقاطعة  3ج   244

 50 0 0 858 25 0 0 2340 جزيرة 61مقاطعة  3ج   245

 50 0 0 861 25 0 0 2344 جزيرة 61مقاطعة  3ج   246

 50 0 0 863 25 0 0 2345 جزيرة 61مقاطعة  3ج   247

 50 0 0 865 25 0 0 2346 جزيرة 61مقاطعة  3ج   248

 50 0 0 867 25 0 0 2348 جزيرة 61مقاطعة  3ج   249

 50 0 0 871 25 0 0 2351 جزيرة 61مقاطعة  3ج   250

 50 0 0 872 25 0 0 2358 جزيرة 61مقاطعة  3ج   251

 50 0 0 873 35 0 0 2367 جزيرة 61مقاطعة  3ج   252

 25 0 0 880 25 0 0 2370 جزيرة 61مقاطعة  3ج   253

 50 0 0 885 25 0 0 2371 جزيرة 61مقاطعة  3ج   254

 50 0 0 889 25 0 0 2373 جزيرة 61مقاطعة  3ج   255

 50 0 0 890 41 0 0 2382 جزيرة 61مقاطعة  3ج   256
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 50 0 0 892 25 0 0 2391 جزيرة 61مقاطعة  3ج   257

 50 0 0 896 25 0 0 2392 جزيرة 61مقاطعة  3ج   258

 50 0 0 899 25 0 0 2404 جزيرة 61مقاطعة  3ج   259

 25 0 0 900 22 16 5 2412 جزيرة 61مقاطعة  3ج   260

 50 0 0 901 50 0 0 2413 جزيرة 61مقاطعة  3ج   261

 50 0 0 904 25 0 0 2416 جزيرة 61مقاطعة  3ج   262

 50 0 0 907 25 0 0 2419 جزيرة 61مقاطعة  3ج   263

 50 0 0 908 25 0 0 2421 جزيرة 61مقاطعة  3ج   264

 50 0 0 909 45 8 0 2422 جزيرة 61مقاطعة  3ج   265

 50 0 0 910 25 0 0 2422 جزيرة 61مقاطعة  3ج   266

 50 0 0 912 25 0 0 2426 جزيرة 61مقاطعة  3ج   267

 50 0 0 913 19 0 0 2428 جزيرة 61مقاطعة  3ج   268

 50 0 0 914 25 0 0 2430 جزيرة 61مقاطعة  3ج   269

 50 0 0 915 25 0 0 2431 جزيرة 61مقاطعة  3ج   270

 25 0 0 916 50 0 0 2435 جزيرة 61مقاطعة  3ج   271

 50 0 0 922 25 0 0 2439 جزيرة 61مقاطعة  3ج   272

 50 0 0 923 25 0 0 2446 جزيرة 61مقاطعة  3ج   273

 50 0 0 924 800 0 0 2450 جزيرة 61مقاطعة  3ج   274

 50 0 0 926 25 0 0 2459 جزيرة 61مقاطعة  3ج   275

 50 0 0 928 25 0 0 2460 جزيرة 61مقاطعة  3ج   276

 50 0 0 929 25 0 0 2469 جزيرة 61مقاطعة  3ج   277

 50 0 0 930 20 0 0 2474 جزيرة 61مقاطعة  3ج   278

 50 0 0 931 25 0 0 2479 جزيرة 61مقاطعة  3ج   279

 50 0 0 932 25 0 0 2480 جزيرة 61مقاطعة  3ج   280

 25 0 0 933 15 0 0 2482 جزيرة 61مقاطعة  3ج   281

 25 0 0 934 14 0 0 2491 جزيرة 61مقاطعة  3ج   282

 25 0 0 935 20 0 0 2493 جزيرة 61مقاطعة  3ج   283

 25 0 0 936 25 0 0 2494 جزيرة 61مقاطعة  3ج   284

 50 0 0 937 39 0 0 2495 جزيرة 61مقاطعة  3ج   285

 50 0 0 939 25 0 0 2497 جزيرة 61مقاطعة  3ج   286

 50 0 0 940 25 0 0 2498 جزيرة 61مقاطعة  3ج   287

 50 0 0 943 50 0 0 2499 جزيرة 61مقاطعة  3ج   288

 50 0 0 946 64 19 0 2503 جزيرة 61مقاطعة  3ج   289

 50 0 0 947 50 0 0 2509 جزيرة 61مقاطعة  3ج   290

 50 0 0 948 25 0 0 2516 جزيرة 61مقاطعة  3ج   291

 50 0 0 951 39 16 0 2519 جزيرة 61مقاطعة  3ج   292

 50 0 0 953 25 0 0 2531 جزيرة 61مقاطعة  3ج   293

 50 0 0 956 25 0 0 2537 جزيرة 61مقاطعة  3ج   294

 50 0 0 957 50 0 0 2539 جزيرة 61مقاطعة  3ج   295

 50 0 0 958 50 0 0 2540 جزيرة 61مقاطعة  3ج   296

 50 0 0 962 25 0 0 2549 جزيرة 61مقاطعة  3ج   297

 50 0 0 965 50 0 0 2586 جزيرة 61مقاطعة  3ج   298

 50 0 0 966 50 0 0 2606 جزيرة 61مقاطعة  3ج   299

 50 0 0 967 50 0 0 2609 جزيرة 61مقاطعة  3ج   300

 50 0 0 969 50 0 0 2631 جزيرة 61مقاطعة  3ج   301

 50 0 0 971 50 0 0 2680 جزيرة 61مقاطعة  3ج   302

 50 0 0 972 56 0 0 2689 جزيرة 61مقاطعة  3ج   303

 50 0 0 973 50 0 0 2608 جزيرة 61مقاطعة  3ج   304

 50 0 0 976 50 0 0 2831 جزيرة 61مقاطعة  3ج   305

 50 0 0 977 75 0 0 3050 جزيرة 61مقاطعة  3ج   306

 50 0 0 978 2590 0 0 3053 جزيرة 61مقاطعة  3ج   307

 50 0 0 980 75 0 0 3055 جزيرة 61مقاطعة  3ج   308
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 50 0 0 983 450 0 0 3083 جزيرة 61مقاطعة  3ج   309

 50 0 0 987 50 0 0 3148 جزيرة 61مقاطعة  3ج   310

 50 0 0 988 12 0 0 3198 جزيرة 61مقاطعة  3ج   311

 50 0 0 992 25 0 0 3219 جزيرة 61مقاطعة  3ج   312

 50 0 0 993 50 0 0 3224 جزيرة 61مقاطعة  3ج   313

 50 0 0 995 25 0 0 3260 جزيرة 61مقاطعة  3ج   314

 50 0 0 997 50 0 0 3275 جزيرة 61مقاطعة  3ج   315

 50 0 0 1000 25 0 0 3279 جزيرة 61مقاطعة  3ج   316

 50 0 0 1001 25 0 0 3282 جزيرة 61مقاطعة  3ج   317

 50 0 0 1003 18 0 0 3287 جزيرة 61مقاطعة  3ج   318

 50 0 0 1004 25 0 0 3289 جزيرة 61مقاطعة  3ج   319

 50 0 0 1007 25 0 0 3290 جزيرة 61مقاطعة  3ج   320

 50 0 0 1009 75 0 0 3294 جزيرة 61مقاطعة  3ج   321

 50 0 0 1011 25 0 0 3298 جزيرة 61مقاطعة  3ج   322

 50 0 0 1013 25 0 0 3307 جزيرة 61مقاطعة  3ج   323

 50 0 0 1014 20 0 0 3330 جزيرة 61مقاطعة  3ج   324

 50 0 0 1015 21 12 0 3351 جزيرة 61مقاطعة  3ج   325

 50 0 0 1016 35 0 0 3387 جزيرة 61مقاطعة  3ج   326

 50 0 0 1020 22 0 0 3389 جزيرة 61مقاطعة  3ج   327

 25 0 0 1021 25 0 0 3417 جزيرة 61مقاطعة  3ج   328

 50 0 0 1025 50 0 0 3441 جزيرة 61مقاطعة  3ج   329

 50 0 0 1029 50 0 0 3449 جزيرة 61مقاطعة  3ج   330

 50 0 0 1031 50 0 0 3450 جزيرة 61مقاطعة  3ج   331

 50 0 0 1032 50 0 0 3452 جزيرة 61مقاطعة  3ج   332

 50 0 0 1037 50 0 0 3454 جزيرة 61مقاطعة  3ج   333

 50 0 0 1039 50 0 0 3454 جزيرة 61مقاطعة  3ج   334

 50 0 0 1040 50 0 0 3455 جزيرة 61مقاطعة  3ج   335

 50 0 0 1041 50 0 0 3456 جزيرة 61مقاطعة  3ج   336

 25 0 0 1044 50 0 0 3458 جزيرة 61مقاطعة  3ج   337

 50 0 0 1047 50 0 0 3459 جزيرة 61مقاطعة  3ج   338

 50 0 0 1048 50 0 0 3460 جزيرة 61مقاطعة  3ج   339

 25 0 0 1050 50 0 0 3460 جزيرة 61مقاطعة  3ج   340

 50 0 0 1052 25 0 0 3461 جزيرة 61مقاطعة  3ج   341

 25 0 0 1055 49 22 62 3462 جزيرة 61مقاطعة  3ج   342

 50 0 0 1057 50 0 0 3467 جزيرة 61مقاطعة  3ج   343

 50 0 0 1058 50 0 0 3468 جزيرة 61مقاطعة  3ج   344

 50 0 0 1060 50 0 0 3469 جزيرة 61مقاطعة  3ج   345

 50 0 0 1061 50 0 0 3470 جزيرة 61مقاطعة  3ج   346

 50 0 0 1062 50 0 0 3471 جزيرة 61مقاطعة  3ج   347

 50 0 0 1063 95 0 0 3471 جزيرة 61مقاطعة  3ج   348

 50 0 0 1064 50 0 0 3472 جزيرة 61مقاطعة  3ج   349

 25 0 0 1067 50 0 0 3475 جزيرة 61مقاطعة  3ج   350

 200 0 0 1070 50 0 0 3476 جزيرة 61مقاطعة  3ج   351

 50 0 0 1071 50 0 0 3477 جزيرة 61مقاطعة  3ج   352

 50 0 0 1072 47.12.5 0 0 3478 جزيرة 61مقاطعة  3ج   353

 50 0 0 1073 50 0 0 3479 جزيرة 61مقاطعة  3ج   354

 50 0 0 1074 25 0 0 3482 جزيرة 61مقاطعة  3ج   355

 25 0 0 1075 50 0 0 3483 جزيرة 61مقاطعة  3ج   356

 50 0 0 1078 50 0 0 3484 جزيرة 61مقاطعة  3ج   357

 50 0 0 1079 46 0 0 3485 جزيرة 61مقاطعة  3ج   358

 50 0 0 1080 50 0 0 3486 جزيرة 61مقاطعة  3ج   359

 50 0 0 1082 50 0 0 3487 جزيرة 61مقاطعة  3ج   360



 المالحق 
 

 
326 
 

 50 0 0 1083 50 0 0 3488 جزيرة 61مقاطعة  3ج   361

 50 0 0 1085 50 0 0 3489 جزيرة 61مقاطعة  3ج   362

 50 0 0 1086 50 0 0 3491 جزيرة 61مقاطعة  3ج   363

 50 0 0 1088 150 0 0 3492 جزيرة 61مقاطعة  3ج   364

 50 0 0 1089 200 0 0 3495 جزيرة 61مقاطعة  3ج   365

 50 0 0 1091 21 0 0 3496 جزيرة 61مقاطعة  3ج   366

 50 0 0 1092 15 0 0 3497 جزيرة 61مقاطعة  3ج   367

 50 0 0 1094 50 0 0 3528 جزيرة 61مقاطعة  3ج   368

 50 0 0 1095 25 0 0 3534 جزيرة 61مقاطعة  3ج   369

 25 0 0 1096 12 18 0 3537 جزيرة 61مقاطعة  3ج   370

 25 0 0 1097 14 0 0 3556 جزيرة 61مقاطعة  3ج   371

 50 0 0 1098 25 0 0 3557 جزيرة 61مقاطعة  3ج   372

 50 0 0 1100 25 0 0 3561 جزيرة 61مقاطعة  3ج   373

 50 0 0 1102 19 0 0 3573 جزيرة 61مقاطعة  3ج   374

 25 0 0 1105 20 0 0 3578 جزيرة 61مقاطعة  3ج   375

 50 0 0 1106 25 0 0 3581 جزيرة 61مقاطعة  3ج   376

 50 0 0 1109 16 0 0 3582 جزيرة 61مقاطعة  3ج   377

 50 0 0 1110 25 0 0 3583 جزيرة 61مقاطعة  3ج   378

 25 0 0 1112 25 0 0 3586 جزيرة 61مقاطعة  3ج   379

 25 0 0 1114 13 12 0 3599 جزيرة 61مقاطعة  3ج   380

 25 0 0 1115 25 0 0 3618 جزيرة 61مقاطعة  3ج   381

 35 0 0 1116 25 0 0 3622 جزيرة 61مقاطعة  3ج   382

 25 0 0 1117 25 0 0 3628 جزيرة 61مقاطعة  3ج   383

 50 0 0 1118 26 8 0 3636 جزيرة 61مقاطعة  3ج   384

 50 0 0 1119 50 0 0 3640 جزيرة 61مقاطعة  3ج   385

 25 0 0 1121 50 0 0 3642 جزيرة 61مقاطعة  3ج   386

 25 0 0 1122 40 0 0 3643 جزيرة 61مقاطعة  3ج   387

 20 0 0 1124 25 0 0 3657 جزيرة 61مقاطعة  3ج   388

 50 0 0 1125 25 0 0 3661 جزيرة 61مقاطعة  3ج   389

 50 0 0 1129 40 0 0 3662 جزيرة 61مقاطعة  3ج   390

 50 0 0 1130 5 0 0 3663 جزيرة 61مقاطعة  3ج   391

 25 0 0 1131 25 0 0 3665 جزيرة 61مقاطعة  3ج   392

 25 0 0 1132 25 0 0 3666 جزيرة 61مقاطعة  3ج   393

 25 0 0 1134 25 0 0 3672 جزيرة 61مقاطعة  3ج   394

 25 0 0 1135 25 0 0 3677 جزيرة 61مقاطعة  3ج   395

 25 0 0 1136 25 0 0 3679 جزيرة 61مقاطعة  3ج   396

 50 0 0 1137 25 0 0 3693 جزيرة 61مقاطعة  3ج   397

 25 0 0 1138 25 0 0 3694 جزيرة 61مقاطعة  3ج   398

 50 0 0 1139 25 0 0 3695 جزيرة 61مقاطعة  3ج   399

 50 0 0 1141 25 0 0 3696 جزيرة 61مقاطعة  3ج   400

 50 0 0 1143 25 0 0 3709 جزيرة 61مقاطعة  3ج   401

 50 0 0 1144 25 0 0 3723 جزيرة 61مقاطعة  3ج   402

 25 0 0 1146 25 0 0 3732 جزيرة 61مقاطعة  3ج   403

 25 0 0 1148 25 0 0 3737 جزيرة 61مقاطعة  3ج   404

 25 0 0 1150 25 0 0 3749 جزيرة 61مقاطعة  3ج   405

 50 0 0 1154 25 0 0 3750 جزيرة 61مقاطعة  3ج   406

 50 0 0 1155 25 0 0 3758 جزيرة 61مقاطعة  3ج   407

 50 0 0 1157 25 0 0 3760 جزيرة 61مقاطعة  3ج   408

 25 0 0 1158 25 0 0 3772 جزيرة 61مقاطعة  3ج   409

 50 0 0 1159 25 0 0 3773 جزيرة 61مقاطعة  3ج   410

 50 0 0 1160 25 0 0 3780 جزيرة 61مقاطعة  3ج   411

 50 0 0 1161 25 0 0 3784 جزيرة 61مقاطعة  3ج   412



 المالحق 
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 50 0 0 1162 25 0 0 3785 جزيرة 61مقاطعة  3ج   413

 50 0 0 1163 25 0 0 3787 جزيرة 61مقاطعة  3ج   414

 50 0 0 1165 25 0 0 3795 جزيرة 61مقاطعة  3ج   415

 50 0 0 1166 25 0 0 3798 جزيرة 61مقاطعة  3ج   416

 50 0 0 1167 25 0 0 3799 جزيرة 61مقاطعة  3ج   417

 50 0 0 1168 25 0 0 3802 جزيرة 61مقاطعة  3ج   418

 50 0 0 1169 25 0 0 3803 جزيرة 61مقاطعة  3ج   419

 50 0 0 1172 25 0 0 3807 جزيرة 61مقاطعة  3ج   420

 50 0 0 1173 5 19 0 3813 جزيرة 61مقاطعة  3ج   421

 50 0 0 1176 25 0 0 3822 جزيرة 61مقاطعة  3ج   422

 50 0 0 1181 25 0 0 3826 جزيرة 61مقاطعة  3ج   423

 25 0 0 1182 25 0 0 3828 جزيرة 61مقاطعة  3ج   424

 25 0 0 1185 25 0 0 3829 جزيرة 61مقاطعة  3ج   425

 50 0 0 1186 25 0 0 3830 جزيرة 61مقاطعة  3ج   426

 25 0 0 1187 25 0 0 3836 جزيرة 61مقاطعة  3ج   427

 50 0 0 1188 25 0 0 3837 جزيرة 61مقاطعة  3ج   428

 50 0 0 1189 25 0 0 3838 جزيرة 61مقاطعة  3ج   429

 25 0 0 1193 25 0 0 3839 جزيرة 61مقاطعة  3ج   430

 50 0 0 1216 23 9 37 3847 جزيرة 61مقاطعة  3ج   431

 50 0 0 1217 25 0 0 3860 جزيرة 61مقاطعة  3ج   432

 50 0 0 1219 25 0 0 3861 جزيرة 61مقاطعة  3ج   433

 50 0 0 1220 25 0 0 3862 جزيرة 61مقاطعة  3ج   434

 50 0 0 1221 25 0 0 3863 جزيرة 61مقاطعة  3ج   435

 50 0 0 1222 25 0 0 3864 جزيرة 61مقاطعة  3ج   436

 50 0 0 1223 25 0 0 3865 جزيرة 61مقاطعة  3ج   437

 50 0 0 1224 25 0 0 3869 جزيرة 61مقاطعة  3ج   438

 75 0 0 1225 11 10 0 3880 جزيرة 61مقاطعة  3ج   439

 25 0 0 1228 25 0 0 3886 جزيرة 61مقاطعة  3ج   440

 50 0 0 1233 25 0 0 3887 جزيرة 61مقاطعة  3ج   441

 50 0 0 1241 25 0 0 3888 جزيرة 61مقاطعة  3ج   442

 100 0 0 1243 25 0 0 3890 جزيرة 61مقاطعة  3ج   443

 50 0 0 1244 25 0 0 3895 جزيرة 61مقاطعة  3ج   444

 50 0 0 1245 25 0 0 3898 جزيرة 61مقاطعة  3ج   445

 50 0 0 1248 25 0 0 3913 جزيرة 61مقاطعة  3ج   446

 50 0 0 1249 25 0 0 3920 جزيرة 61مقاطعة  3ج   447

 50 0 0 1250 25 0 0 3923 جزيرة 61مقاطعة  3ج   448

 50 0 0 1251 25 0 0 3928 جزيرة 61مقاطعة  3ج   449

 50 0 0 1254 25 0 0 3930 جزيرة 61مقاطعة  3ج   450

 50 0 0 1255 25 0 0 3932 جزيرة 61مقاطعة  3ج   451

 50 0 0 1256 25 0 0 3946 جزيرة 61مقاطعة  3ج   452

 50 0 0 1257 25 0 0 3947 جزيرة 61مقاطعة  3ج   453

 50 0 0 1259 25 0 0 3948 جزيرة 61مقاطعة  3ج   454

 50 0 0 1260 25 0 0 3949 جزيرة 61مقاطعة  3ج   455

 50 0 0 1261 25 0 0 3952 جزيرة 61مقاطعة  3ج   456

 50 0 0 1262 25 0 0 3953 جزيرة 61مقاطعة  3ج   457

 50 0 0 1264 40 0 0 3958 جزيرة 61مقاطعة  3ج   458

 50 0 0 1265 25 0 0 3959 جزيرة 61مقاطعة  3ج   459

 50 0 0 1266 25 0 0 3960 جزيرة 61مقاطعة  3ج   460

 50 0 0 1267 25 0 0 3972 جزيرة 61مقاطعة  3ج   461

 50 0 0 1270 24 0 0 3973 جزيرة 61مقاطعة  3ج   462

 25 0 0 1271 50 0 0 3975 جزيرة 61مقاطعة  3ج   463

 50 0 0 1272 9 5 0 3976 جزيرة 61مقاطعة  3ج   464
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 50 0 0 1273 25 0 0 3991 جزيرة 61مقاطعة  3ج   465

 50 0 0 1274 25 0 0 3996 جزيرة 61مقاطعة  3ج   466

 50 0 0 1275 25 0 0 3997 جزيرة 61مقاطعة  3ج   467

 50 0 0 1276 25 0 0 4000 جزيرة 61مقاطعة  3ج   468

 50 0 0 1278 16 0 0 4002 جزيرة 61مقاطعة  3ج   469

 50 0 0 1279 11 0 0 4003 جزيرة 61مقاطعة  3ج   470

 50 0 0 1280 11 0 0 4004 جزيرة 61مقاطعة  3ج   471

 25 0 0 1284 50 0 0 4007 جزيرة 61مقاطعة  3ج   472

 50 0 0 1288 25 0 0 4009 جزيرة 61مقاطعة  3ج   473

 25 0 0 1289 25 0 0 4010 جزيرة 61مقاطعة  3ج   474

 25 0 0 1290 25 0 0 4015 جزيرة 61مقاطعة  3ج   475

 50 0 0 1292 25 0 0 4034 جزيرة 61مقاطعة  3ج   476

 25 0 0 1293 25 0 0 4042 جزيرة 61مقاطعة  3ج   477

 25 0 0 1294 11 4 0 4046 جزيرة 61مقاطعة  3ج   478

 25 0 0 1295 25 0 0 4048 جزيرة 61مقاطعة  3ج   479

 25 0 0 1296 25 0 0 4055 جزيرة 61مقاطعة  3ج   480

 25 0 0 1297 25 0 0 4056 جزيرة 61مقاطعة  3ج   481

 50 0 0 1299 9 5 50 4061 جزيرة 61مقاطعة  3ج   482

 50 0 0 1302 25 0 0 4076 جزيرة 61مقاطعة  3ج   483

 50 0 0 1304 50 0 0 4077 جزيرة 61مقاطعة  3ج   484

 50 0 0 1305 25 0 0 4080 جزيرة 61مقاطعة  3ج   485

 13 0 0 1306 5 0 0 4081 جزيرة 61مقاطعة  3ج   486

 25 0 0 1307 25 0 0 4083 جزيرة 61مقاطعة  3ج   487

 25 0 0 1308 25 8 88 4091 جزيرة 61مقاطعة  3ج   488

 25 0 0 1309 25 0 0 4092 جزيرة 61مقاطعة  3ج   489

 25 0 0 1310 25 0 0 4094 جزيرة 61مقاطعة  3ج   490

 25 0 0 1311 25 0 0 4096 جزيرة 61مقاطعة  3ج   491

 50 0 0 1313 25 0 0 4097 جزيرة 61مقاطعة  3ج   492

 50 0 0 1314 21 0 0 4099 جزيرة 61مقاطعة  3ج   493

 50 0 0 1315 25 0 0 4101 جزيرة 61مقاطعة  3ج   494

 50 0 0 1316 50 0 0 4105 جزيرة 61مقاطعة  3ج   495

 50 0 0 1317 15 0 0 4106 جزيرة 61مقاطعة  3ج   496

 50 0 0 1318 27 0 0 4107 جزيرة 61مقاطعة  3ج   497

 50 0 0 1319 8 0 0 4108 جزيرة 61مقاطعة  3ج   498

 50 0 0 1320 25 0 0 4110 جزيرة 61مقاطعة  3ج   499

 50 0 0 1321 13 0 0 4113 جزيرة 61مقاطعة  3ج   500

 50 0 0 1322 20 0 0 4115 جزيرة 61مقاطعة  3ج   501

 50 0 0 1323 25 0 0 4119 جزيرة 61مقاطعة  3ج   502

 50 0 0 1324 50 0 0 4120 جزيرة 61مقاطعة  3ج   503

 44 0 0 1325 23 0 0 4123 جزيرة 61مقاطعة  3ج   504

 25 0 0 1326 18 0 0 4125 جزيرة 61مقاطعة  3ج   505

 50 0 0 1329 16 0 0 4126 جزيرة 61مقاطعة  3ج   506

 50 0 0 1331 25 0 0 4128 جزيرة 61مقاطعة  3ج   507

 15 0 0 1332 20 0 0 4130 جزيرة 61مقاطعة  3ج   508

 50 0 0 1333 25 0 0 4132 جزيرة 61مقاطعة  3ج   509

 50 0 0 1335 50 0 0 4133 جزيرة 61مقاطعة  3ج   510

 50 0 0 1336 25 0 0 4134 جزيرة 61مقاطعة  3ج   511

 50 0 0 1338 50 0 0 4139 جزيرة 61مقاطعة  3ج   512

 50 0 0 1339 25 0 0 4140 جزيرة 61مقاطعة  3ج   513

 25 0 0 1349 50 0 0 4141 جزيرة 61مقاطعة  3ج   514

 25 0 0 1350 50 0 0 4142 جزيرة 61مقاطعة  3ج   515

 25 0 0 1351 50 0 0 4143 جزيرة 61مقاطعة  3ج   516



 المالحق 
 

 
329 
 

 25 0 0 1355 25 0 0 4144 جزيرة 61مقاطعة  3ج   517

 25 0 0 1356 50 0 0 4145 جزيرة 61مقاطعة  3ج   518

 25 0 0 1364 42 0 0 4147 جزيرة 61مقاطعة  3ج   519

 25 0 0 1365 50 0 0 4148 جزيرة 61مقاطعة  3ج   520

 10 0 0 1511 55 0 0 4149 جزيرة 61مقاطعة  3ج   521

 43 0 0 1512 45 0 0 4150 جزيرة 61مقاطعة  3ج   522

 43 0 0 1513 50 0 0 4151 جزيرة 61مقاطعة  3ج   523

 50 0 0 1531 46 12 0 4152 جزيرة 61مقاطعة  3ج   524

 50 0 0 1534 50 0 0 4153 جزيرة 61مقاطعة  3ج   525

 50 0 0 1537 50 0 0 4154 جزيرة 61مقاطعة  3ج   526

 12 8 5 1538 50 0 0 4155 جزيرة 61مقاطعة  3ج   527

 50 0 0 1543 50 0 0 4157 جزيرة 61مقاطعة  3ج   528

 30 0 0 1556 50 0 0 4159 جزيرة 61مقاطعة  3ج   529

 200 0 0 1562 50 0 0 4160 جزيرة 61مقاطعة  3ج   530

 50 0 0 1575 50 0 0 4161 جزيرة 61مقاطعة  3ج   531

 20 0 0 1579 50 0 0 4162 جزيرة 61مقاطعة  3ج   532

 10 0 0 1580 50 0 0 4164 جزيرة 61مقاطعة  3ج   533

 50 0 0 1584 50 0 0 4165 جزيرة 61مقاطعة  3ج   534

 50 0 0 1587 50 0 0 4166 جزيرة 61مقاطعة  3ج   535

 50 0 0 1589 50 0 0 4168 جزيرة 61مقاطعة  3ج   536

 33 0 0 1651 50 0 0 4169 جزيرة 61مقاطعة  3ج   537

 25 0 0 1652 50 0 0 4170 جزيرة 61مقاطعة  3ج   538

 920 0 0 1674 50 0 0 4171 جزيرة 61مقاطعة  3ج   539

 54 0 0 1675 50 0 0 4172 جزيرة 61مقاطعة  3ج   540

 25 0 0 1679 50 0 0 4173 جزيرة 61مقاطعة  3ج   541

 25 0 0 1681 68 0 0 4175 جزيرة 61مقاطعة  3ج   542

 25 0 0 1682 50 0 0 4177 جزيرة 61مقاطعة  3ج   543

 25 0 0 1684 50 0 0 4178 جزيرة 61مقاطعة  3ج   544

 25 0 0 1686 50 0 0 4180 جزيرة 61مقاطعة  3ج   545

 25 0 0 1692 50 0 0 4181 جزيرة 61مقاطعة  3ج   546

 25 0 0 1693 50 0 0 4182 جزيرة 61مقاطعة  3ج   547

 25 0 0 1694 50 0 0 4183 جزيرة 61مقاطعة  3ج   548

 25 0 0 1698 50 0 0 4186 جزيرة 61مقاطعة  3ج   549

 25 0 0 1699 50 0 0 4188 جزيرة 61مقاطعة  3ج   550

 25 0 0 1700 50 0 0 4189 جزيرة 61مقاطعة  3ج   551

 25 0 0 1703 50 0 0 4190 جزيرة 61مقاطعة  3ج   552

 25 0 0 1704 50 0 0 4191 جزيرة 61مقاطعة  3ج   553

 25 0 0 1707 50 0 0 4192 جزيرة 61مقاطعة  3ج   554

 25 0 0 1708 90 0 0 4194 جزيرة 61مقاطعة  3ج   555

 25 0 0 1709 50 0 0 4196 جزيرة 61مقاطعة  3ج   556

 25 0 0 1710 50 0 0 4197 جزيرة 61مقاطعة  3ج   557

 25 0 0 1728 50 0 0 4198 جزيرة 61مقاطعة  3ج   558

 25 0 0 1729 20 0 0 4207 جزيرة 61مقاطعة  3ج   559

 25 0 0 1730 25 0 0 4209 جزيرة 61مقاطعة  3ج   560

 25 0 0 1731 25 0 0 4225 جزيرة 61مقاطعة  3ج   561

 25 0 0 1735 25 0 0 4226 جزيرة 61مقاطعة  3ج   562

 25 0 0 1740 50 0 0 4227 جزيرة 61مقاطعة  3ج   563

 25 0 0 1743 25 0 0 4230 جزيرة 61مقاطعة  3ج   564

 25 0 0 1744 25 0 0 4252 جزيرة 61مقاطعة  3ج   565

 25 0 0 1757 25 0 0 4253 جزيرة 61مقاطعة  3ج   566

 25 0 0 1760 25 0 0 4254 جزيرة 61مقاطعة  3ج   567

 25   1760 25 0 0 4255 جزيرة 61مقاطعة  3ج   568



 المالحق 
 

 
330 
 

 25 0 0 1761 25 0 0 4256 جزيرة 61مقاطعة  3ج   569

 25 0 0 1762 25 0 0 4257 جزيرة 61مقاطعة  3ج   570

 25 0 0 1763 25 0 0 4258 جزيرة 61مقاطعة  3ج   571

 50 0 0 4264 جزيرة 61مقاطعة  3ج   572

قلصت 

المساحة 

 الى 

 دونم45

1764 0 0 25 

 25 0 0 1766 25 0 0 4278 جزيرة 61مقاطعة  3ج   573

 25 0 0 1767 25 0 0 4280 جزيرة 61مقاطعة  3ج   574

 25 0 0 1768 25 0 0 4281 جزيرة 61مقاطعة  3ج   575

 25 0 0 1769 25 0 0 4284 جزيرة 61مقاطعة  3ج   576

 50 0 0 1777 18 0 0 4285 جزيرة 61مقاطعة  3ج   577

 25 0 0 1781 25 0 0 4297 جزيرة 61مقاطعة  3ج   578

 20 0 0 1790 22 0 0 4299 جزيرة 61مقاطعة  3ج   579

 25 0 0 1792 25 0 0 4300 جزيرة 61مقاطعة  3ج   580

 25 0 0 1792 50 0 0 4304 جزيرة 61مقاطعة  3ج   581

 25 0 0 1796 20 0 0 4305 جزيرة 61مقاطعة  3ج   582

 45 0 0 1805 50 0 0 4306 جزيرة 61مقاطعة  3ج   583

 25 0 0 1812 25 0 0 4320 جزيرة 61مقاطعة  3ج   584

 25 0 0 1819 50 0 0 4321 جزيرة 61مقاطعة  3ج   585

 50 0 0 1823 25 0 0 4324 جزيرة 61مقاطعة  3ج   586

 25 0 0 1832 50 0 0 4333 جزيرة 61مقاطعة  3ج   587

 25 0 0 1836 25 0 0 4336 جزيرة 61مقاطعة  3ج   588

 25 0 0 1837 25 0 0 4337 جزيرة 61مقاطعة  3ج   589

 25 0 0 1839 3 0 0 4338 جزيرة 61مقاطعة  3ج   590

 25 0 0 1840 25 0 0 4343 جزيرة 61مقاطعة  3ج   591

 25 0 0 1841 25 0 0 4347 جزيرة 61مقاطعة  3ج   592

 25 0 0 1843 25 0 0 4350 جزيرة 61مقاطعة  3ج   593

 25 0 0 1845 25 0 0 4353 جزيرة 61مقاطعة  3ج   594

 25 0 0 1847 75 0 0 4366 جزيرة 61مقاطعة  3ج   595

 25 0 0 1848 4 20 0 4378 جزيرة 61مقاطعة  3ج   596

 500 0 0 1848 50 0 0 4400 جزيرة 61مقاطعة  3ج   597

 25 0 0 1850 25 0 0 4407 جزيرة 61مقاطعة  3ج   598

 25 0 0 1851 50 0 0 4411 جزيرة 61مقاطعة  3ج   599

 25 0 0 1855 50 0 0 4412 جزيرة 61مقاطعة  3ج   600

 15 0 0 1860 7 0 0 4417 جزيرة 61مقاطعة  3ج   601

 25 0 0 1905 70 0 0 4437 جزيرة 61مقاطعة  3ج   602

 39 0 0 1930 6 0 0 4459 جزيرة 61مقاطعة  3ج   603

 143 0 0 1955 25 0 0 4462 جزيرة 61مقاطعة  3ج   604

 25 0 0 1989 25 0 0 4463 جزيرة 61مقاطعة  3ج   605

 50 0 0 2002 25 0 0 4468 جزيرة 61مقاطعة  3ج   606

 200 0 0 2008 25 0 0 4476 جزيرة 61مقاطعة  3ج   607

 200 0 0 2009 10 0 0 4479 جزيرة 61مقاطعة  3ج   608

 100 0 0 2010 25 0 0 4489 جزيرة 61مقاطعة  3ج   609

 50 0 0 2099 40 0 0 4514 جزيرة 61مقاطعة  3ج   610

 50 0 0 2105 25 0 0 4543 جزيرة 61مقاطعة  3ج   611

 25 0 0 2130 37 12 0 4545 جزيرة 61مقاطعة  3ج   612

 13 0 0 2133 50 0 0 4559 جزيرة 61مقاطعة  3ج   613

 20 0 0 2157 7 10 0 4560 جزيرة 61مقاطعة  3ج   614

 25 0 0 2158 50 0 0 4561 جزيرة 61مقاطعة  3ج   615

 20 0 0 2159 25 0 0 4562 جزيرة 61مقاطعة  3ج   616



 المالحق 
 

 
331 
 

 50 0 0 2173 6 3 0 4578 جزيرة 61مقاطعة  3ج   617

 25 0 0 2189 30 0 0 4582 جزيرة 61مقاطعة  3ج   618

 25 0 0 2190 25 0 0 4592 جزيرة 61مقاطعة  3ج   619

 25 0 0 2191 25 0 0 4599 جزيرة 61مقاطعة  3ج   620

 29 0 0 2194 25 0 0 4610 جزيرة 61مقاطعة  3ج   621

 25 0 0 2203 25 0 0 4614 جزيرة 61مقاطعة  3ج   622

 30 0 0 2204 25 0 0 4615 جزيرة 61مقاطعة  3ج   623

 25 0 0 2210 10 0 0 4616 جزيرة 61مقاطعة  3ج   624

 120 0 0 2222 16 0 0 4635 جزيرة 61مقاطعة  3ج   625

 22 0 0 2232 25 0 0 4636 جزيرة 61مقاطعة  3ج   626

 22 0 0 2234 25 0 0 4637 جزيرة 61مقاطعة  3ج   627

 44 0 0 2236 25 0 0 4648 جزيرة 61مقاطعة  3ج   628

 50 0 0 2238 25 0 0 4650 جزيرة 61مقاطعة  3ج   629

 50 0 0 2242 25 0 0 4659 جزيرة 61مقاطعة  3ج   630

 25 0 0 2246 25 0 0 4696 جزيرة 61مقاطعة  3ج   631

 25 0 0 2253 2 0 0 4698 جزيرة 61مقاطعة  3ج   632

 25 0 0 2257 10 0 0 4701 جزيرة 61مقاطعة  3ج   633

 50 0 0 2258 100 0 0 4720 جزيرة 61مقاطعة  3ج   634

 25 0 0 2262 17 0 0 4723 جزيرة 61مقاطعة  3ج   635

 25 0 0 2263 25 0 0 4724 جزيرة 61مقاطعة  3ج   636

 50 0 0 2264 5 2 0 4725 جزيرة 61مقاطعة  3ج   637

 30 0 0 2268 8 5 0 4729 جزيرة 61مقاطعة  3ج   638

 25 0 0 2269 25 0 0 4730 جزيرة 61مقاطعة  3ج   639

 50 0 0 2273 25 0 0 4732 جزيرة 61مقاطعة  3ج   640

 25 0 0 2277 8 0 0 4736 جزيرة 61مقاطعة  3ج   641

 25 0 0 2279 25 0 0 4759 جزيرة 61مقاطعة  3ج   642

 25 0 0 2280 18 12 0 4767 جزيرة 61مقاطعة  3ج   643

 25 0 0 2281 5 0 0 4790 جزيرة 61مقاطعة  3ج   644

 25 0 0 2284 25 0 0 4791 جزيرة 61مقاطعة  3ج   645

 25 0 0 2286 25 0 0 4830 جزيرة 61مقاطعة  3ج   646

 25 0 0 2287 25 0 0 4831 جزيرة 61مقاطعة  3ج   647

 25 0 0 2294 25 0 0 4832 جزيرة 61مقاطعة  3ج   648

 25 0 0 2295 7 0 0 4841 جزيرة 61مقاطعة  3ج   649

 25 0 0 2300 6 0 0 4843 جزيرة 61مقاطعة  3ج   650

 20 0 0 2301 37 12 0 4848 جزيرة 61مقاطعة  3ج   651

 25 0 0 2304 16 0 0 4849 جزيرة 61مقاطعة  3ج   652

 25 0 0 2307 23 21 0 4853 جزيرة 61مقاطعة  3ج   653

 46 0 0 2309 18 22 0 4859 جزيرة 61مقاطعة  3ج   654

 25 0 0 2312 3 5 0 4863 جزيرة 61مقاطعة  3ج   655

 25 0 0 2313 50 0 0 4880 جزيرة 61مقاطعة  3ج   656

 25 0 0 2314 25 0 0 4910 جزيرة 61مقاطعة  3ج   657

 20 0 0 2316 23 11 0 4911 جزيرة 61مقاطعة  3ج   658

 40 0 0 2318 6 22 0 4918 جزيرة 61مقاطعة  3ج   659

 25 0 0 2320 19 20 0 4919 جزيرة 61مقاطعة  3ج   660

 25 0 0 2323 23 15 0 4923 جزيرة 61مقاطعة  3ج   661

 25 0 0 2333 25 0 0 4929 جزيرة 61مقاطعة  3ج   662

 25 0 0 2338 11 0 0 4932 جزيرة 61مقاطعة  3ج   663

 25 0 0 2341 8 0 0 4937 جزيرة 61مقاطعة  3ج   664

 18 0 0 2342 24 0 0 4940 جزيرة 61مقاطعة  3ج   665

 25 0 0 2343 25 0 0 4946 جزيرة 61مقاطعة  3ج   666

 25 0 0 2347 25 0 0 4947 جزيرة 61مقاطعة  3ج   667

 25 0 0 2357 22 12 0 4961 جزيرة 61مقاطعة  3ج   668



 المالحق 
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 25 0 0 2359 4 1 0 4966 جزيرة 61مقاطعة  3ج   669

 25 0 0 2363 20 20 0 4968 جزيرة 61مقاطعة  3ج   670

 25 0 0 2364 20 18 0 4982 جزيرة 61مقاطعة  3ج   671

 25 0 0 2365 18 0 0 4985 جزيرة 61مقاطعة  3ج   672

 2000 0 0 2372 50 0 0 4989 جزيرة 61مقاطعة  3ج   673

 25 0 0 2374 8 0 0 5016 جزيرة 61مقاطعة  3ج   674

 25 0 0 2375 25 0 0 5021 جزيرة 61مقاطعة  3ج   675

 800 0 0 2377 50 0 0 5031 جزيرة 61مقاطعة  3ج   676

 25 0 0 2378 50 0 0 5046 جزيرة 61مقاطعة  3ج   677

 25 0 0 2380 50 0 0 5048 جزيرة 61مقاطعة  3ج   678

 25 0 0 2381 21 10 0 5051 جزيرة 61مقاطعة  3ج   679

 25 0 0 2383 25 0 0 5064 جزيرة 61مقاطعة  3ج   680

 25 0 0 2384 10 0 0 5066 جزيرة 61مقاطعة  3ج   681

 25 0 0 2385 25 0 0 5074 جزيرة 61مقاطعة  3ج   682

 24 0 0 2386 150 0 0 5080 جزيرة 61مقاطعة  3ج   683

 25 0 0 2387 25 0 0 5084 جزيرة 61مقاطعة  3ج   684

 50 0 0 2388 25 0 0 5098 جزيرة 61مقاطعة  3ج   685

 25 0 0 2393 50 0 0 5100 جزيرة 61مقاطعة  3ج   686

 25 0 0 2394 25 0 0 5151 جزيرة 61مقاطعة  3ج   687

 25 0 0 2395 25 0 0 5152 جزيرة 61مقاطعة  3ج   688

 25 0 0 2396 25 0 0 5207 جزيرة 61مقاطعة  3ج   689

 25 0 0 2398 24 13 0 5234 جزيرة 61مقاطعة  3ج   690

 25 0 0 2399 14 8 0 5260 جزيرة 61مقاطعة  3ج   691

 25 0 0 2400 25 0 0 5294 جزيرة 61مقاطعة  3ج   692

 25 0 0 2401 6 0 0 5298 جزيرة 61مقاطعة  3ج   693

 25 0 0 2402 50 0 0 5348 جزيرة 61مقاطعة  3ج   694

 32 12 50 2406 25 0 0 5356 جزيرة 61مقاطعة  3ج   695

 25 0 0 2411 6 10 0 5364 جزيرة 61مقاطعة  3ج   696

 25 0 0 2417 25 0 0 5374 جزيرة 61مقاطعة  3ج   697

 25 0 0 2420 25 0 0 5379 جزيرة 61مقاطعة  3ج   698

 25 0 0 2423 25 0 0 5387 جزيرة 61مقاطعة  3ج   699

 25 0 0 2424 50 0 0 3148 جزيرة 61مقاطعة  3ج   700

 25 0 0 2427 25 0 0 5394 جزيرة 61مقاطعة  3ج   701

 25 0 0 2429 25 0 0 5396 جزيرة 61مقاطعة  3ج   702

 25 0 0 2437 25 0 0 5401 جزيرة 61مقاطعة  3ج   703

 25 0 0 2441 32 12 0 5402 جزيرة 61مقاطعة  3ج   704

 34 0 0 2442 100 0 0 5409 جزيرة 61مقاطعة  3ج   705

 25 0 0 2444 50 0 0 5416 جزيرة 61مقاطعة  3ج   706

 25 0 0 2445 25 0 0 5423 جزيرة 61مقاطعة  3ج   707

 25 0 0 2447 20 0 0 5437 جزيرة 61مقاطعة  3ج   708

 25 0 0 2448 20 0 0 5504 جزيرة 61مقاطعة  3ج   709

 30 0 0 2449 25 0 0 5507 جزيرة 61مقاطعة  3ج   710

 25 0 0 2452 50 0 0 5509 جزيرة 61مقاطعة  3ج   711

 25 0 0 2458 26 2 0 5510 جزيرة 61مقاطعة  3ج   712

 25 0 0 2461 150 0 0 5512 جزيرة 61مقاطعة  3ج   713

 25 0 0 2463 150 0 0 5513 جزيرة 61مقاطعة  3ج   714

 25 0 0 2464 150 0 0 5514 جزيرة 61مقاطعة  3ج   715

 25 0 0 2465 150 0 0 5515 جزيرة 61مقاطعة  3ج   716

 25 0 0 2466 150 0 0 5516 جزيرة 61مقاطعة  3ج   717

 25 0 0 2468 150 0 0 5517 جزيرة 61مقاطعة  3ج   718

 25 0 0 2470 25 0 0 5540 جزيرة 61مقاطعة  3ج   719

 25 0 0 2472 50 0 0 5541 جزيرة 61مقاطعة  3ج   720



 المالحق 
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 25 0 0 2473 25 0 0 5544 جزيرة 61مقاطعة  3ج   721

 25 0 0 2475 9.03 0 0 5564 جزيرة 61مقاطعة  3ج   722

 50 0 0 2476 100 0 0 5567 جزيرة 61مقاطعة  3ج   723

 25 0 0 2477 25 0 0 5572 جزيرة 61مقاطعة  3ج   724

 5 0 0 2481 50 0 0 5582 جزيرة 61مقاطعة  3ج   725

 25 0 0 2484 25 0 0 5604 جزيرة 61مقاطعة  3ج   726

 25 0 0 2485 45 0 0 5611 جزيرة 61مقاطعة  3ج   727

 25 0 0 2490 2 13 0 5613 جزيرة 61مقاطعة  3ج   728

 25 0 0 2502 50 0 0 5614 جزيرة 61مقاطعة  3ج   729

 50 0 0 2515 45 0 0 5623 جزيرة 61مقاطعة  3ج   730

 50 0 0 2518 25 0 0 5638 جزيرة 61مقاطعة  3ج   731

 25 0 0 2528 25 0 0 5640 جزيرة 61مقاطعة  3ج   732

 20 0 0 2532 25 0 0 5641 جزيرة 61مقاطعة  3ج   733

 50 0 0 2535 15 0 0 5643 جزيرة 61مقاطعة  3ج   734

 25 0 0 2536 24 8 0  5653 جزيرة 61مقاطعة  3ج   735

 25 0 0 2539 5 19 0 5661 جزيرة 61مقاطعة  3ج   736

 25 0 0 2540 25 19 0 5686 جزيرة 61مقاطعة  3ج   737

 50 0 0 2541 16 18 0 5688 جزيرة 61مقاطعة  3ج   738

 50 0 0 2542 25 0 0 5689 جزيرة 61مقاطعة  3ج   739

 50 0 0 2548 25 0 0 5713 جزيرة 61مقاطعة  3ج   740

 50 0 0 2548 2 19 0 5717 جزيرة 61مقاطعة  3ج   741

 35 0 0 2550 25 0 0 5720 جزيرة 61مقاطعة  3ج   742

 75 0 0 2565 25 0 0 5731 جزيرة 61مقاطعة  3ج   743

 50 0 0 2588 6 0 0 5732 جزيرة 61مقاطعة  3ج   744

 50 0 0 2607 25 0 0 5733 جزيرة 61مقاطعة  3ج   745

 56 0 0 2688 25 0 0 5736 جزيرة 61مقاطعة  3ج   746

 52 0 0 2691 25 0 0 5738 جزيرة 61مقاطعة  3ج   747

 52 0 0 2692 25 0 0 5763 جزيرة 61مقاطعة  3ج   748

 25 0 0 3801 25 0 0 5764 جزيرة 61مقاطعة  3ج   749

 52 0 0 2848 25 0 0 5778 جزيرة 61مقاطعة  3ج   750

 50 0 0 3016 16 8 0 5789 جزيرة 61مقاطعة  3ج   751

 75 0 0 3049 25 0 0 5790 جزيرة 61مقاطعة  3ج   752

 75 0 0 3062 25 0 0 5791 جزيرة 61مقاطعة  3ج   753

 75 0 0 3063 25 0 0 5800 جزيرة 61مقاطعة  3ج   754

 75 0 0 3073 15 0 0 5801 جزيرة 61مقاطعة  3ج   755

 684 0 0 3093 25 0 0 5802 جزيرة 61مقاطعة  3ج   756

 684 0 0 3094 25 0 0 5803 جزيرة 61مقاطعة  3ج   757

 684 0 0 3095 25 0 0 5804 جزيرة 61مقاطعة  3ج   758

 684 0 0 3096 25 0 0 5809 جزيرة 61مقاطعة  3ج   759

 25 0 0 3105 25 0 0 5814 جزيرة 61مقاطعة  3ج   760

 6 0 0 3107 25 0 0 5815 جزيرة 61مقاطعة  3ج   761

 25 0 0 3124 25 0 0 5816 جزيرة 61مقاطعة  3ج   762

 16 0 0 3139 25 0 0 5817 جزيرة 61مقاطعة  3ج   763

 500 0 0 3141 25 0 0 5819 جزيرة 61مقاطعة  3ج   764

 15 0 0 3180 25 0 0 5820 جزيرة 61مقاطعة  3ج   765

 50 0 0 3186 25 0 0 5821 جزيرة 61مقاطعة  3ج   766

 25 0 0 3189 25 0 0 5822 جزيرة 61مقاطعة  3ج   767

 25 0 0 3190 25 0 0 5823 جزيرة 61مقاطعة  3ج   768

 25 0 0 3192 25 0 0 5824 جزيرة 61مقاطعة  3ج   769

 25 0 0 3194 25 0 0 5827 جزيرة 61مقاطعة  3ج   770

 25 0 0 3196 25 0 0 5828 جزيرة 61مقاطعة  3ج   771

 25 0 0 3197 25 0 0 5831 جزيرة 61مقاطعة  3ج   772



 المالحق 
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 25 0 0 3199 25 0 0 5843 جزيرة 61مقاطعة  3ج   773

 25 0 0 3200 25 0 0 5844 جزيرة 61مقاطعة  3ج   774

 25 0 0 3201 20 0 0 5846 جزيرة 61مقاطعة  3ج   775

 25 0 0 3202 10 0 0 5847 جزيرة 61مقاطعة  3ج   776

 25 0 0 3203 25 0 0 5848 جزيرة 61مقاطعة  3ج   777

 25 0 0 3205 13 7 0 5849 جزيرة 61مقاطعة  3ج   778

 25 0 0 3206 25 0 0 5850 جزيرة 61مقاطعة  3ج   779

 25 0 0 3209 23 12 0 5864 جزيرة 61مقاطعة  3ج   780

 25 0 0 3211 25 0 0 5868 جزيرة 61مقاطعة  3ج   781

 25 0 0 3212 25 0 0 5869 جزيرة 61مقاطعة  3ج   782

 25 0 0 3213 25 0 0 5872 جزيرة 61مقاطعة  3ج   783

 25 0 0 3214 25 0 0 5873 جزيرة 61مقاطعة  3ج   784

 25 0 0 3215 50 0 0 5877 جزيرة 61مقاطعة  3ج   785

 25 0 0 3216 14 2 0 5893 جزيرة 61مقاطعة  3ج   786

 25 0 0 3222 25 0 0 5894 جزيرة 61مقاطعة  3ج   787

 25 0 0 3238 23 19 0 5896 جزيرة 61مقاطعة  3ج   788

 50 0 0 3255 25 0 0 5901 جزيرة 61مقاطعة  3ج   789

 25 0 0 3259 25 0 0 5902 جزيرة 61مقاطعة  3ج   790

 25 0 0 3262 22 12 0 5904 جزيرة 61مقاطعة  3ج   791

 25 0 0 3280 25 0 0 5907 جزيرة 61مقاطعة  3ج   792

 25 0 0 3281 25 0 0 5917 جزيرة 61مقاطعة  3ج   793

 25 0 0 3286 25 0 0 5934 جزيرة 61مقاطعة  3ج   794

 25 0 0 3291 25 0 0 5935 جزيرة 61مقاطعة  3ج   795

 25 0 0 3293 25 0 0 5942 جزيرة 61مقاطعة  3ج   796

 18 0 0 3295 22 0 0 5943 جزيرة 61مقاطعة  3ج   797

 25 0 0 3296 25 0 0 5953 جزيرة 61مقاطعة  3ج   798

 25 0 0 3299 25 0 0 5954 جزيرة 61مقاطعة  3ج   799

 25 0 0 3300 25 0 0 5957 جزيرة 61مقاطعة  3ج   800

 25 0 0 3301 12 12 0  5958 جزيرة 61مقاطعة  3ج   801

 25 0 0 3304 45 0 0 5961 جزيرة 61مقاطعة  3ج   802

 25 0 0 3305 17 0 0 5962 جزيرة 61مقاطعة  3ج   803

 300 0 0 3313 25 0 0 5963 جزيرة 61مقاطعة  3ج   804

 50 0 0 3326 25 0 0 5967 جزيرة 61مقاطعة  3ج   805

 20 0 0 3329 25 0 0 5968 جزيرة 61مقاطعة  3ج   806

 25 0 0 3334 25 0 0 5975 جزيرة 61مقاطعة  3ج   807

 25 0 0 3341 25 0 0 5984 جزيرة 61مقاطعة  3ج   808

 25 0 0 3342 25 0 0 5987 جزيرة 61مقاطعة  3ج   809

 25 0 0 3343 25 0 0 5989 جزيرة 61مقاطعة  3ج   810

 25 0 0 3345 25 0 0 5992 جزيرة 61مقاطعة  3ج   811

 25 0 0 3348 24 0 0 5993 جزيرة 61مقاطعة  3ج   812

 25 0 0 3361 19 0 0 5994 جزيرة 61مقاطعة  3ج   813

 25 0 0 3364 14 24 0 5999 جزيرة 61مقاطعة  3ج   814

 50 0 0 3366 25 0 0 6010 جزيرة 61مقاطعة  3ج   815

 25 0 0 3368 25 0 0 6015 جزيرة 61مقاطعة  3ج   816

 25 0 0 3377 25 0 0 6024 جزيرة 61مقاطعة  3ج   817

 25 0 0 3378 25 0 0 6026 جزيرة 61مقاطعة  3ج   818

 25 0 0 3383 25 0 0 6027 جزيرة 61مقاطعة  3ج   819

 25 0 0 3390 100 0 0 6029 جزيرة 61مقاطعة  3ج   820

 20 0 0 3395 100 0 0 6030 جزيرة 61مقاطعة  3ج   821

 10 0 0 3396 100 0 0 6031 جزيرة 61مقاطعة  3ج   822

 25 0 0 3400 150 0 0 6032 جزيرة 61مقاطعة  3ج   823

 25 0 0 3407 21 14 0 6033 جزيرة 61مقاطعة  3ج   824
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 25 0 0 3408 150 0 0 6037 جزيرة 61مقاطعة  3ج   825

 25 0 0 3427 25 0 0 6043 جزيرة 61مقاطعة  3ج   826

 25 0 0 3428 36 0 0 6046 جزيرة 61مقاطعة  3ج   827

 25 0 0 3429 25 0 0 6054 جزيرة 61مقاطعة  3ج   828

 25 0 0 3430 25 0 0 6055 جزيرة 61مقاطعة  3ج   829

 35 0 0 3431 25 0 0 6055 جزيرة 61مقاطعة  3ج   830

 25 0 0 3432 25 0 0 6056 جزيرة 61مقاطعة  3ج   831

 35 0 0 3434 25 0 0 6061 جزيرة 61مقاطعة  3ج   832

 50 0 0 3436 25 0 0 6062 جزيرة 61مقاطعة  3ج   833

 25 0 0 3442 25 0 0 6066 جزيرة 61مقاطعة  3ج   834

 25 0 0 3443 25 0 0 6067 جزيرة 61مقاطعة  3ج   835

 25 0 0 3444 25 0 0 6068 جزيرة 61مقاطعة  3ج   836

 600 0 0 3446 25 0 0 6070 جزيرة 61مقاطعة  3ج   837

 10 0 0 3447 25 0 0 6072 جزيرة 61مقاطعة  3ج   838

 50 0 0 3448 25 0 0 6079 جزيرة 61مقاطعة  3ج   839

 25 0 0 3451 50 0 0 6085 جزيرة 61مقاطعة  3ج   840

 50 0 0 3451 23 0 0 6086 جزيرة 61مقاطعة  3ج   841

 25 0 0 3451 8 15 0 6090 جزيرة 61مقاطعة  3ج   842

 25 0 0 3455 25 0 0 6094 جزيرة 61مقاطعة  3ج   843

 65 0 0 3458 25 0 0 6095 جزيرة 61مقاطعة  3ج   844

 25 0 0 3459 5 0 0 6096 جزيرة 61مقاطعة  3ج   845

 25 0 0 3463 7 0 0 6097 جزيرة 61مقاطعة  3ج   846

 25 0 0 3464 100 0 0 6098 جزيرة 61مقاطعة  3ج   847

 25 0 0 3465 100 0 0 6099 جزيرة 61مقاطعة  3ج   848

 25 0 0 3466 100 0 0 6100 جزيرة 61مقاطعة  3ج   849

 25 0 0 3467 25 0 0 6105 جزيرة 61مقاطعة  3ج   850

 25 0 0 3468 21 0 0 6106 جزيرة 61مقاطعة  3ج   851

 25 0 0 3469 11 0 0 6107 جزيرة 61مقاطعة  3ج   852

 25 0 0 3470 7 22 0 6109 جزيرة 61مقاطعة  3ج   853

 50 0 0 3481 25 0 0 6128 جزيرة 61مقاطعة  3ج   854

 50 0 0 3482 25 0 0 6133 جزيرة 61مقاطعة  3ج   855

 25 0 0 3484 25 0 0 6136 جزيرة 61مقاطعة  3ج   856

 25 0 0 3485 25 0 0 6137 جزيرة 61مقاطعة  3ج   857

 25 0 0 3489 25 0 0 6139 جزيرة 61مقاطعة  3ج   858

 50 0 0 3490 25 0 0 6146 جزيرة 61مقاطعة  3ج   859

 15 0 0 3492 25 0 0 6150 جزيرة 61مقاطعة  3ج   860

 25 0 0 3493 20 0 0 6153 جزيرة 61مقاطعة  3ج   861

 50 0 0 3493 25 0 0 6167 جزيرة 61مقاطعة  3ج   862

 50 0 0 3499 25 0 0 6168 جزيرة 61مقاطعة  3ج   863

 23 0 0 3512 25 0 0 6175 جزيرة 61مقاطعة  3ج   864

 25 0 0 3523 25 0 0 6191 جزيرة 61مقاطعة  3ج   865

 100 0 0 3535 25 0 0 6193 جزيرة 61مقاطعة  3ج   866

 25 0 0 3549 25 0 0 6195 جزيرة 61مقاطعة  3ج   867

 25 0 0 3554 25 0 0 6197 جزيرة 61مقاطعة  3ج   868

 21 0 0 3558 25 0 0 6202 جزيرة 61مقاطعة  3ج   869

 25 0 0 3559 100 0 0 6203 جزيرة 61مقاطعة  3ج   870

 50 0 0 3569 16 3 0 6204 جزيرة 61مقاطعة  3ج   871

 18 0 0 3572 25 0 0 6210 جزيرة 61مقاطعة  3ج   872

 25 0 0 3579 25 0 0 6212 جزيرة 61مقاطعة  3ج   873

 28 0 0 3580 25 0 0 6213 جزيرة 61مقاطعة  3ج   874

 25 0 0 3584 25 0 0 6214 جزيرة 61مقاطعة  3ج   875

 25 0 0 3587 25 0 0 6215 جزيرة 61مقاطعة  3ج   876
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 25 0 0 3592 25 0 0 6218 جزيرة 61مقاطعة  3ج   877

 25 0 0 3598 25 0 0 6219 جزيرة 61مقاطعة  3ج   878

 25 0 0 3601 100 0 0 6220 جزيرة 61مقاطعة  3ج   879

 25 0 0 3607 9 0 0 6222 جزيرة 61مقاطعة  3ج   880

 25 0 0 3668 25 0 0 6223 جزيرة 61مقاطعة  3ج   881

 25 0 0 3669 12 12 0 6225 جزيرة 61مقاطعة  3ج   882

 25 0 0 3670 25 0 0 6226 جزيرة 61مقاطعة  3ج   883

 25 0 0 3671 11 0 0 6228 جزيرة 61مقاطعة  3ج   884

 25 0 0 3673 25 0 0 6230 جزيرة 61مقاطعة  3ج   885

 25 0 0 3674 25 0 0 6231 جزيرة 61مقاطعة  3ج   886

 25 0 0 3675 25 0 0 6234 جزيرة 61مقاطعة  3ج   887

 25 0 0 3676 25 0 0 6238 جزيرة 61مقاطعة  3ج   888

 25 0 0 3678 7 0 0 6239 جزيرة 61مقاطعة  3ج   889

 25 0 0 3682 25 0 0 6240 جزيرة 61مقاطعة  3ج   890

 25 0 0 3683 25 0 0 6242 جزيرة 61مقاطعة  3ج   891

 25 0 0 3684 15 0 0 6249 جزيرة 61مقاطعة  3ج   892

 25 0 0 3685 25 0 0 6256 جزيرة 61مقاطعة  3ج   893

 25 0 0 3687 100 0 0 6257 جزيرة 61مقاطعة  3ج   894

 25 0 0 3688 150 0 0 6259 جزيرة 61مقاطعة  3ج   895

 25 0 0 3689 150 0 0 6260 جزيرة 61مقاطعة  3ج   896

 25 0 0 3690 150 0 0 6261 جزيرة 61مقاطعة  3ج   897

 25 0 0 3691 25 0 0 6262 جزيرة 61مقاطعة  3ج   898

 25 0 0 3692 100 0 0 6263 جزيرة 61مقاطعة  3ج   899

 25 0 0 3697 100 0 0 6264 جزيرة 61مقاطعة  3ج   900

 25 0 0 3698 100 0 0 6265 جزيرة 61مقاطعة  3ج   901

 25 0 0 3699 25 0 0 6266 جزيرة 61مقاطعة  3ج   902

 25 0 0 3700 6 10 0 6267 جزيرة 61مقاطعة  3ج   903

 25 0 0 3701 25 0 0 6268 جزيرة 61مقاطعة  3ج   904

 25 0 0 3702 25 0 0 6269 جزيرة 61مقاطعة  3ج   905

 25 0 0 3703 25 0 0 6270 جزيرة 61مقاطعة  3ج   906

 25 0 0 3704 25 0 0 6282 جزيرة 61مقاطعة  3ج   907

 25 0 0 3705 25 0 0 6285 جزيرة 61مقاطعة  3ج   908

 25 0 0 3706 25 0 0 6290 جزيرة 61مقاطعة  3ج   909

 25 0 0 3707 25 0 0 6291 جزيرة 61مقاطعة  3ج   910

 25 0 0 3708 25 0 0 6295 جزيرة 61مقاطعة  3ج   911

 25 0 0 3710 25 0 0 6303 جزيرة 61مقاطعة  3ج   912

 25 0 0 3711 100 0 0 6308 جزيرة 61مقاطعة  3ج   913

 25 0 0 3712 100 0 0 6309 جزيرة 61مقاطعة  3ج   914

 25 0 0 3713 25 0 0 6310 جزيرة 61مقاطعة  3ج   915

 25 0 0 3714 25 0 0 6315 جزيرة 61مقاطعة  3ج   916

 25 0 0 3715 100 0 0 6317 جزيرة 61مقاطعة  3ج   917

 25 0 0 3716 13 15 0 6318 جزيرة 61مقاطعة  3ج   918

 25 0 0 3717 23 0 0 6319 جزيرة 61مقاطعة  3ج   919

 25 0 0 3718 22 4 0 6322 جزيرة 61مقاطعة  3ج   920

 25 0 0 3719 19 0 0 6324 جزيرة 61مقاطعة  3ج   921

 25 0 0 3720 15 10 0 6328 جزيرة 61مقاطعة  3ج   922

 25 0 0 3721 25 0 0 6330 جزيرة 61مقاطعة  3ج   923

 25 0 0 3722 25 0 0 6331 جزيرة 61مقاطعة  3ج   924

 25 0 0 3724 5 3 0 6332 جزيرة 61مقاطعة  3ج   925

 25 0 0 3725 100 0 0 6342 جزيرة 61مقاطعة  3ج   926

 25 0 0 3727 12 12 0 6344 جزيرة 61مقاطعة  3ج   927

 25 0 0 3728 25 0 0 6349 جزيرة 61مقاطعة  3ج   928
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 25 0 0 3729 25 0 0 6350 جزيرة 61مقاطعة  3ج   929

 25 0 0 3730 25 0 0 6354 جزيرة 61مقاطعة  3ج   930

 25 0 0 3731 11 18 0 6356 جزيرة 61مقاطعة  3ج   931

 25 0 0 3733 4 12 0 6359 جزيرة 61مقاطعة  3ج   932

 25 0 0 3734 25 0 0 6362 جزيرة 61مقاطعة  3ج   933

 25 0 0 3735 14 16 0 6364 جزيرة 61مقاطعة  3ج   934

 25 0 0 3736 25 0 0 6365 جزيرة 61مقاطعة  3ج   935

 25 0 0 3738 25 0 0 6367 جزيرة 61مقاطعة  3ج   936

 25 0 0 3739 25 0 0 6372 جزيرة 61مقاطعة  3ج   937

 25 0 0 3740 100 0 0 6385 جزيرة 61مقاطعة  3ج   938

 25 0 0 3741 100 0 0 6388 جزيرة 61مقاطعة  3ج   939

 25 0 0 3742 100 0 0 6389 جزيرة 61مقاطعة  3ج   940

 25 0 0 3743 25 0 0 6397 جزيرة 61مقاطعة  3ج   941

 25 0 0 3744 100 0 0 6401 جزيرة 61مقاطعة  3ج   942

 25 0 0 3745 68 0 0 6402 جزيرة 61مقاطعة  3ج   943

 25 0 0 3746 100 0 0 6403 جزيرة 61مقاطعة  3ج   944

 25 0 0 3747 25 0 0 6407 جزيرة 61مقاطعة  3ج   945

 25 0 0 3748 25 0 0 6408 جزيرة 61مقاطعة  3ج   946

 25 0 0 3752 25 0 0 6418 جزيرة 61مقاطعة  3ج   947

 25 0 0 3753 100 0 0 6420 جزيرة 61مقاطعة  3ج   948

 25 0 0 3754 25 0 0 6423 جزيرة 61مقاطعة  3ج   949

 25 0 0 3755 100 0 0 6424 جزيرة 61مقاطعة  3ج   950

 25 0 0 3756 100 0 0 6425 جزيرة 61مقاطعة  3ج   951

 25 0 0 3757 100 0 0 6426 جزيرة 61مقاطعة  3ج   952

 25 0 0 3761 100 0 0 6427 جزيرة 61مقاطعة  3ج   953

 25 0 0 3762 25 0 0 6429 جزيرة 61مقاطعة  3ج   954

 25 0 0 3763 20 0 0 6436 جزيرة 61مقاطعة  3ج   955

 25 0 0 3764 100 0 0 6437 جزيرة 61مقاطعة  3ج   956

 25 0 0 3765 150 0 0 6438 جزيرة 61مقاطعة  3ج   957

 25 0 0 3766 25 0 0 6439 جزيرة 61مقاطعة  3ج   958

 25 0 0 3767 25 0 0 6441 جزيرة 61مقاطعة  3ج   959

 25 0 0 3768 25 0 0 6442 جزيرة 61مقاطعة  3ج   960

 25 0 0 3769 25 0 0 6444 جزيرة 61مقاطعة  3ج   961

 25 0 0 3771 8 19 0 6447 جزيرة 61مقاطعة  3ج   962

 25 0 0 3774 25 0 0 6449 جزيرة 61مقاطعة  3ج   963

 25 0 0 3775 25 0 0 6450 جزيرة 61مقاطعة  3ج   964

 25 0 0 3776 100 0 0 6452 جزيرة 61مقاطعة  3ج   965

 25 0 0 3777 100 0 0 6453 جزيرة 61مقاطعة  3ج   966

 25 0 0 3779 25 0 0 6455 جزيرة 61مقاطعة  3ج   967

 25 0 0 3781 100 0 0 6456 جزيرة 61مقاطعة  3ج   968

 25 0 0 3782 25 0 0 6457 جزيرة 61مقاطعة  3ج   969

 25 0 0 3783 25 0 0 6458 جزيرة 61مقاطعة  3ج   970

 25 0 0 3786 25 0 0 6459 جزيرة 61مقاطعة  3ج   971

 25 0 0 3788 30 0 0 6462 جزيرة 61مقاطعة  3ج   972

 25 0 0 3789 25 0 0 6464 جزيرة 61مقاطعة  3ج   973

 25 0 0 3790 25 0 0 6465 جزيرة 61مقاطعة  3ج   974

 25 0 0 3791 25 0 0 6466 جزيرة 61مقاطعة  3ج   975

 25 0 0 3793 12 12 0 6467 جزيرة 61مقاطعة  3ج   976

 25 0 0 3794 25 0 0 6469 جزيرة 61مقاطعة  3ج   977

 25 0 0 3796 50 0 0 6471 جزيرة 61مقاطعة  3ج   978

 25 0 0 3804 25 0 0 6472 جزيرة 61مقاطعة  3ج   979

 25 0 0 3805 25 0 0 6483 جزيرة 61مقاطعة  3ج   980
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 25 0 0 3806 25 0 0 6484 جزيرة 61مقاطعة  3ج   981

 25 0 0 3808 25 0 0 6486 جزيرة 61مقاطعة  3ج   982

 25 0 0 3809 25 0 0 6487 جزيرة 61مقاطعة  3ج   983

 25 0 0 3810 25 0 0 6489 جزيرة 61مقاطعة  3ج   984

 25 0 0 3811 2 12 0 6490 جزيرة 61مقاطعة  3ج   985

 25 0 0 3812 25 0 0 6491 جزيرة 61مقاطعة  3ج   986

 25 0 0 3814 25 0 0 6492 جزيرة 61مقاطعة  3ج   987

 25 0 0 3815 100 0 0 6495 جزيرة 61مقاطعة  3ج   988

 25 0 0 3818 25 0 0 6498 جزيرة 61مقاطعة  3ج   989

 25 0 0 3819 25 0 0 6500 جزيرة 61مقاطعة  3ج   990

 25 0 0 3820 5 5 0 6502 جزيرة 61مقاطعة  3ج   991

 25 0 0 3823 25 0 0 6506 جزيرة 61مقاطعة  3ج   992

 25 0 0 3824 25 0 0 6508 جزيرة 61مقاطعة  3ج   993

 25 0 0 3824 25 0 0 6510 جزيرة 61مقاطعة  3ج   994

 25 0 0 3825 25 0 0 6512 جزيرة 61مقاطعة  3ج   995

 25 0 0 3827 25 0 0 6516 جزيرة 61مقاطعة  3ج   996

 25 0 0 3835 25 0 0 6517 جزيرة 61مقاطعة  3ج   997

 25 0 0 3831 100 0 0 6521 جزيرة 61مقاطعة  3ج   998

 25 0 0 3838 32 0 0 6522 جزيرة 61مقاطعة  3ج   999

 25 0 0 3842 25 0 0 6532 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1000

 25 0 0 3843 25 0 0 6533 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1001

 25 0 0 3845 25 0 0 6536 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1002

 25 0 0 3848 25 0 0 6537 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1003

 25 0 0 3849 6 18 0 6538 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1004

 25 0 0 3850 25 0 0 6539 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1005

 25 0 0 3853 150 0 0 6545 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1006

 25 0 0 3855 25 0 0 6552 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1007

 25 0 0 3856 22 12 0 6556 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1008

 25 0 0 3858 3 16 0 6563 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1009

 25 0 0 3859 25 0 0 6564 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1010

 25 0 0 3866 25 0 0 6565 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1011

 25 0 0 3868 25 0 0 6567 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1012

 25 0 0 3871 7 12 0 6568 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1013

 25 0 0 3872 150 0 0 6571 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1014

 25 0 0 3873 25 0 0 6573 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1015

 25 0 0 3874 150 0 0 6575 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1016

 25 0 0 3875 150 0 0 6576 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1017

 25 0 0 3876 150 0 0 6577 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1018

 25 0 0 3877 25 0 0 6578 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1019

 25 0 0 3878 150 0 0 6580 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1020

 25 0 0 3879 50 0 0 6583 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1021

 25 0 0 3881 25 0 0 6588 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1022

 25 0 0 3882 25 0 0 6590 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1023

 25 0 0 3883 25 0 0 6593 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1024

 25 0 0 3885 25 0 0 6596 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1025

 25 0 0 3889 25 0 0 6597 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1026

 25 0 0 3891 25 0 0 6609 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1027

 25 0 0 3894 25 0 0 6611 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1028

 25 0 0 3896 25 0 0 6622 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1029

 25 0 0 3897 25 0 0 6623 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1030

 20 0 0 3899 25 0 0 6625 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1031

 25 0 0 3900 25 0 0 6626 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1032



 المالحق 
 

 
339 
 

 25 0 0 3901 25 0 0 6627 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1033

 25 0 0 3902 50 0 0 6629 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1034

 25 0 0 3903 25 0 0 6630 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1035

 25 0 0 3905 25 0 0 6631 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1036

 25 0 0 3906 25 0 0 6634 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1037

 25 0 0 3907 25 0 0 6636 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1038

 25 0 0 3908 100 0 0 6639 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1039

 25 0 0 3909 25 0 0 6643 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1040

 25 0 0 3910 25 0 0 6644 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1041

 25 0 0 3911 25 0 0 6645 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1042

 25 0 0 3912 25 0 0 6646 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1043

 25 0 0 3914 19 0 0 6648 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1044

 25 0 0 3917 25 0 0 6649 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1045

 25 0 0 3918 25 0 0 6652 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1046

 25 0 0 3922 11 0 0 6653 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1047

 25 0 0 3925 55 0 0 6654 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1048

 25 0 0 3927 150 0 0 6655 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1049

 25 0 0 3938 25 0 0 6661 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1050

 25 0 0 3939 50 0 0 6663 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1051

 25 0 0 3941 25 0 0 6665 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1052

 25 0 0 3942 25 0 0 6666 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1053

 20 0 0 3944 25 0 0 6672 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1054

 25 0 0 3950 10 0 0 6675 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1055

 25 0 0 3954 25 0 0 6677 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1056

 25 0 0 3955 25 0 0 6678 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1057

 25 0 0 3956 25 0 0 6680 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1058

 25 0 0 3963 25 0 0 6682 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1059

 25 0 0 3964 29 0 0 6684 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1060

 25 0 0 3965 15 0 0 6685 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1061

 25 0 0 3966 25 0 0 6687 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1062

 25 0 0 3967 25 0 0 6688 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1063

 25 0 0 3969 150 0 0 6691 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1064

 25 0 0 3970 50 0 0 6692 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1065

 25 0 0 3979 50 0 0 6697 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1066

 25 0 0 3980 25 0 0 6705 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1067

 25 0 0 3986 25 0 0 6706 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1068

 25 0 0 3987 25 0 0 6708 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1069

 25 0 0 3988 150 0 0 6709 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1070

 25 0 0 3992 25 0 0 6710 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1071

 25 0 0 3993 25 0 0 6712 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1072

 25 0 0 3994 13 0 0 6715 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1073

 25 0 0 3995 2 22 0 6716 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1074

 50 0 0 4006 150 0 0 6717 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1075

 25 0 0 4011 9 0 0 6721 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1076

 25 0 0 4017 150 0 0 6725 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1077

 25 0 0 4018 25 0 0 6726 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1078

 25 0 0 4019 25 0 0 6727 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1079

 25 0 0 4020 25 0 0 6730 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1080

 25 0 0 4021 25 0 0 6732 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1081

 25 0 0 4022 25 0 0 6736 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1082

 25 0 0 4023 100 0 0 6741 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1083

 25 0 0 4024 150 0 0 6742 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1084
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 25 0 0 4025 25 0 0 6743 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1085

 25 0 0 4026 25 0 0 6748 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1086

 25 0 0 4027 25 0 0 6749 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1087

 25 0 0 4031 25 0 0 6750 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1088

 25 0 0 4036 25 0 0 6751 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1089

 25 0 0 4037 25 0 0 6753 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1090

 25 0 0 4041 25 0 0 6754 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1091

 25 0 0 4045 25 0 0 6756 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1092

 25 0 0 4047 25 0 0 6760 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1093

 25 0 0 4051 70 0 0 6763 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1094

 25 0 0 4054 3 4 0 6766 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1095

 25 0 0 4060 25 0 0 6770 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1096

 25 0 0 4062 25 0 0 6771 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1097

 25 0 0 4064 25 0 0 6772 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1098

 25 0 0 4065 25 0 0 6773 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1099

 25 0 0 4068 25 0 0 6774 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1100

 25 0 0 4070 25 0 0 6775 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1101

 25 0 0 4078 12 0 0 6777 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1102

 25 0 0 4084 25 0 0 6778 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1103

 25 0 0 4087 11 7 0 6780 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1104

 25 0 0 4089 4 21 0 6781 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1105

 25 0 0 4090 4 16 0 6782 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1106

 50 0 0 4091 25 0 0 6790 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1107

 25 0 0 4093 25 0 0 6795 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1108

 25 0 0 4102 25 0 0 6802 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1109

 11 1 84 4103 21 6 0 6803 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1110

 25 0 0 4127 25 0 0 6804 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1111

 25 0 0 4135 25 0 0 6808 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1112

 25 0 0 4136 10 9 0 6816 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1113

 25 0 0 4137 15 16 0 6819 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1114

 25 0 0 4138 50 0 0 6821 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1115

 26 21 0 4146 36 21 0 6822 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1116

 25 0 0 4156 25 0 0 6823 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1117

 50 0 0 4158 20 1 0 6825 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1118

 50 0 0 4163 25 0 0 6828 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1119

 50 0 0 4174 72 0 0 6830 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1120

 50 0 0 4179 25 0 0 6833 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1121

 54 0 0 4184 25 0 0 6836 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1122

 25 0 0 4185 21 13 0 6837 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1123

 50 0 0 4187 13 16 0 6840 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1124

 50 0 0 4193 6 9 0 6842 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1125

 25 0 0 4195 25 0 0 6847 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1126

 25 0 0 4200 25 0 0 6854 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1127

 25 0 0 4210 50 0 0 6859 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1128

 25 0 0 4211 25 0 0 6862 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1129

 25 0 0 4216 25 0 0 6867 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1130

 25 0 0 4217 25 0 0 6870 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1131

 25 0 0 4222 25 0 0 6873 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1132

 25 0 0 4223 25 0 0 6884 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1133

 25 0 0 4233 25 0 0 6887 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1134

 25 0 0 4238 25 0 0 6893 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1135

 25 0 0 4239 25 0 0 6895 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1136
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 25 0 0 4241 25 0 0 6898 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1137

 25 0 0 4242 25 0 0 6905 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1138

 25 0 0 4247 25 0 0 6915 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1139

 25 0 0 4249 25 0 0 6916 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1140

 50 0 0 4250 25 0 0 6917 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1141

 25 0 0 4263 25 0 0 6923 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1142

 25 0 0 4267 24 3 0 6924 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1143

 25 0 0 4268 25 0 0 6926 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1144

 25 0 0 4277 150 0 0 6929 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1145

 25 0 0 4279 19 15 0 6931 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1146

 25 0 0 4282 25 0 0 6937 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1147

 25 0 0 4287 25 0 0 6940 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1148

 8 4 0 4302 50 0 0 6943 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1149

 25 0 0 4303 25 0 0 6944 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1150

 25 0 0 4313 25 0 0 6946 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1151

 25 0 0 4314 9 0 0 6950 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1152

 50 0 0 4315 25 0 0 6952 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1153

 50 0 0 4323 25 0 0 6953 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1154

 25 0 0 4327 25 0 0 6955 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1155

 50 0 0 4326 25 0 0 6957 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1156

 25 0 0 4329 25 0 0 6958 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1157

 25 0 0 4340 20 0 0 6961 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1158

 50 0 0 4342 100 0 0 6968 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1159

 25 0 0 4344 25 0 0 6970 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1160

 21 0 0 4352 100 0 0 6973 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1161

 25 0 0 4485 25 0 0 6974 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1162

 25 0 0 4991 25 0 0 6983 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1163

 25 0 0 4513 25 0 0 6984 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1164

 25 0 0 4611 25 0 0 6985 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1165

 25 0 0 4983 25 0 0 6986 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1166

 25 0 0 4984 25 0 0 6987 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1167

 25 0 0 5013 5 6 0 6988 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1168

 25 0 0 5210 25 0 0 6990 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1169

 25 0 0 5721 25 0 0 6997 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1170

 25 0 0 5895 25 0 0 7000 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1171

 25 0 0 5908 25 0 0 7001 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1172

 25 0 0 5964 100 0 0 7016 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1173

 23 0 0 6087 52 0 0 7020 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1174

 23 0 0 6088 100 0 0 7033 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1175

 23 0 0 6089 100 0 0 7034 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1176

 25 0 0 6209 25 0 0 7039 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1177

 23 0 0 6319 25 0 0 7040 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1178

 25 0 0 6340 25 0 0 7041 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1179

 50 0 0 1036 25 0 0 7043 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1180

 50 0 0 1068 150 0 0 7046 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1181

 50 0 0 1069 150 0 0 7047 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1182

 50 0 0 1145 3 13 23 7048 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1183

 25 0 0 1191 100 0 0 7049 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1184

 50 0 0 153 100 0 0 7053 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1185

 50 0 0 180 100 0 0 7054 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1186

 50 0 0 427 22 0 0 7056 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1187

 50 0 0 760 25 0 0 7057 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1188
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 50 0 0 811 25 0 0 7066 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1189

 50 0 0 812 25 0 0 7069 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1190

 387 0 0 838 25 0 0 7083 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1191

 880 0 0 857 7 0 0 7089 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1192

 50 0  859 200 0 0 7090 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1193

 50 0 0 881 150 0 0 7093 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1194

 50 0 0 897 200 0 0 7094 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1195

 25 0 0 950 25 0 0 7095 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1196

 25 0 0 975 127 10 0 7097 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1197

 50 0 0 982 25 0 0 7102 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1198

 50 0 0 994 100 0 0 7106 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1199

 50 0 0 999 25 0 0 7109 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1200

 25 0 0 5135 200 0 0 7110 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1201

 25 0 0 5136 200 0 0 7111 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1202

 25 0 0 5137 30 0 0 7112 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1203

 25 0 0 5138 100 0 0 7114 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1204

 25 0 0 5139 150 0 0 7124 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1205

 25 0 0 5140 150 0 0 7126 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1206

 25 0 0 5141 100 0 0 7127 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1207

 25 0 0 5142 150 0 0 7128 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1208

 25 0 0 5143 100 0 0 7131 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1209

 25 0 0 5144 100 0 0 7132 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1210

 25 0 0 5145 150 0 0 7135 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1211

 25 0 0 5146 27 0 0 7139 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1212

 25 0 0 5147 100 0 0 7145 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1213

 25 0 0 5148 100 0 0 7146 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1214

 25 0 0 5149 139 14 0 7147 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1215

 25 0 0 5150 100 0 0 7148 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1216

 25 0 0 5154 100 0 0 7149 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1217

 25 0 0 5162 100 0 0 7152 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1218

 25 0 0 5163 25 0 0 7155 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1219

 25 0 0 5164 144 0 0 7160 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1220

 25 0 0 5165 200 0 0 7162 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1221

 25 0 0 5166 93 0 0 7169 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1222

 25 0 0 5167 200 0 0 7176 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1223

 25 0 0 5168 200 0 0 7177 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1224

 25 0 0 5169 100 0 0 7188 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1225

 25 0 0 5170 25 0 0 7200 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1226

 25 0 0 5171 20 0 0 7209 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1227

 25 0 0 5172 25 0 0 7217 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1228

 25 0 0 5173 25 0 0 7220 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1229

 25 0 0 5174 25 0 0 7221 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1230

 25 0 0 5175 25 0 0 7224 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1231

 25 0 0 5176 2 18 0 7236 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1232

 25 0 0 5177 100 0 0 7239 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1233

 25 0 0 5178 50 0 0 7241 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1234

 25 0 0 5179 18 0 0 7246 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1235

 25 0 0 5180 21 12 0 7247 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1236

 25 0 0 5182 25 0 0 7248 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1237

 25 0 0 5190 150 0 0 7251 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1238

 25 0 0 5191 25 0 0 7252 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1239

 25 0 0 5192 100 0 0 7257 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1240
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 25 0 0 5193 200 0 0 7259 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1241

 25 0 0 5194 25 0 0 7265 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1242

 25 0 0 5195 100 0 0 7268 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1243

 25 0 0 5196 100 0 0 8008 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1244

 25 0 0 5197 100 0 0 8021 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1245

 25 0 0 5198 100 0 0 8023 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1246

 25 0 0 5199 100 0 0 8027 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1247

 25 0 0 5200 2 14 0 8028 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1248

 25 0 0 5201 100 0 0 8034 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1249

 25 0 0 5202 100 0 0 8037 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1250

 25 0 0 5203 76 0 0 8039 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1251

 25 0 0 5204 6 0 0 8043 جزيرة 61مقاطعة  3ج   1252

 25 0 0 5205 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1253

 25 0 0 5206 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1254

 25 0 0 5211 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1255

 25 0 0 5212 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1256

 25 0 0 5216 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1257

 25 0 0 5217 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1258

 25 0 0 5218 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1259

 25 0 0 5219 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1260

 25 0 0 5220 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1261

 25 0 0 5221 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1262

 25 0 0 5222 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1263

 25 0 0 5223 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1264

 25 0 0 5224 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1265

 25 0 0 5225 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1266

 25 0 0 5226 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1267

 25 0 0 5227 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1268

 25 0 0 5228 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1269

 25 0 0 5229 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1270

 25 0 0 5230 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1271

 25 0 0 5231 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1272

 25 0 0 5232 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1273

 25 0 0 5233 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1274

 5 5 0 5238 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1275

 25 0 0 5240 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1276

 25 0 0 5241 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1277

 25 0 0 5244 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1278

 25 0 0 5245 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1279

 25 0 0 5246 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1280

 25 0 0 5247 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1281

 25 0 0 5248 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1282

 25 0 0 5249 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1283

 25 0 0 5250 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1284

 25 0 0 5251 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1285

 25 0 0 5252 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1286

 25 0 0 5253 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1287

 25 0 0 5254 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1288

 25 0 0 5255 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1289

 25 0 0 5256 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1290

 25 0 0 5257 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1291

 25 0 0 5261 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1292
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 25 0 0 5262 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1293

 25 0 0 5263 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1294

 25 0 0 5264 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1295

 25 0 0 5265 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1296

 25 0 0 5266 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1297

 25 0 0 5267 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1298

 25 0 0 5268 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1299

 25 0 0 5269 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1300

 25 0 0 5270 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1301

 25 0 0 5271 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1302

 25 0 0 5272 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1303

 25 0 0 5273 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1304

 25 0 0 5274 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1305

 25 0 0 5275 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1306

 25 0 0 5276 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1307

 25 0 0 5277 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1308

 25 0 0 5325 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1309

 25 0 0 5326 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1310

 25 0 0 5327 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1311

 25 0 0 5328 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1312

 25 0 0 5330 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1313

 25 0 0 5331 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1314

 25 0 0 5332 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1315

 25 0 0 5333 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1316

 25 0 0 5334 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1317

 25 0 0 5335 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1318

 25 0 0 5337 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1319

 25 0 0 5338 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1320

 25 0 0 5339 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1321

 25 0 0 5340 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1322

 25 0 0 5341 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1323

 25 0 0 5342 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1324

 25 0 0 5343 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1325

 25 0 0 5344 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1326

 25 0 0 5345 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1327

 25 0 0 5346 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1328

 25 0 0 5347 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1329

 25 0 0 5366 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1330

 25 0 0 5367 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1331

 25 0 0 5371 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1332

 25 0 0 5376 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1333

 25 0 0 5393 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1334

 25 0 0 5398 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1335

 25 0 0 5406 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1336

 25 0 0 5410 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1337

 25 0 0 5457 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1338

 25 0 0 5459 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1339

 25 0 0 5460 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1340

 25 0 0 5461 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1341

 25 0 0 5462 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1342

 25 0 0 5463 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1343

 25 0 0 5474 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1344



 المالحق 
 

 
345 
 

 25 0 0 5475 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1345

 25 0 0 5478 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1346

 25 0 0 5479 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1347

 25 0 0 5480 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1348

 25 0 0 5481 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1349

 25 0 0 5499 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1350

 25 0 0 5534 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1351

 25 0 0 5535 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1352

 25 0 0 5536 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1353

 25 0 0 5537 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1354

 25 0 0 5538 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1355

 25 0 0 5539 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1356

 25 0 0 5551 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1357

 25 0 0 5552 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1358

 25 0 0 5553 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1359

 25 0 0 5562 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1360

 25 0 0 5563 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1361

 25 0 0 5568 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1362

 25 0 0 5570 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1363

 25 0 0 5571 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1364

 25 0 0 5575 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1365

 25 0 0 5576 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1366

 25 0 0 5579 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1367

 25 0 0 5580 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1368

 25 0 0 5612 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1369

 25 0 0 5618 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1370

 25 0 0 5631 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1371

 25 0 0 5648 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1372

 25 0 0 5649 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1373

 25 0 0 5665 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1374

 25 0 0 5666 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1375

 25 0 0 5667 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1376

 25 0 0 5668 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1377

 25 0 0 5669 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1378

 25 0 0 5670 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1379

 25 0 0 5671 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1380

 25 0 0 5672 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1381

 25 0 0 5673 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1382

 25 0 0 5674 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1383

 25 0 0 5675 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1384

 25 0 0 5676 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1385

 25 0 0 5677 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1386

 25 0 0 5678 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1387

 25 0 0 5681 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1388

 25 0 0 5682 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1389

 25 0 0 5684 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1390

 25 0 0 5687 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1391

 25 0 0 5690 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1392

 25 0 0 5692 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1393

 25 0 0 5693 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1394

 25 0 0 5694 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1395

 25 0 0 5695 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1396
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 25 0 0 5696 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1397

 25 0 0 5697 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1398

 25 0 0 5698 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1399

 25 0 0 5699 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1400

 25 0 0 5700 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1401

 25 0 0 5701 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1402

 25 0 0 5703 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1403

 25 0 0 5704 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1404

 25 0 0 5705 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1405

 25 0 0 5707 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1406

 25 0 0 5708 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1407

 25 0 0 5710 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1408

 25 0 0 5711 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1409

 25 0 0 5712 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1410

 25 0 0 5714 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1411

 25 0 0 5715 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1412

 25 0 0 5716 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1413

 25 0 0 5718 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1414

 25 0 0 5719 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1415

 25 0 0 5722 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1416

 25 0 0 5723 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1417

 25 0 0 5724 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1418

 25 0 0 5726 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1419

 25 0 0 5727 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1420

 25 0 0 5728 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1421

 25 0 0 5729 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1422

 25 0 0 5730 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1423

 25 0 0 5739 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1424

 25 0 0 5740 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1425

 25 0 0 5742 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1426

 25 0 0 5743 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1427

 25 0 0 5744 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1428

 25 0 0 5747 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1429

 25 0 0 5751 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1430

 25 0 0 5753 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1431

 25 0 0 5758 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1432

 25 0 0 5759 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1433

 25 0 0 5760 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1434

 25 0 0 5761 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1435

 25 0 0 5762 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1436

 25 0 0 5765 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1437

 25 0 0 5766 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1438

 25 0 0 5767 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1439

 25 0 0 5768 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1440

 25 0 0 5769 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1441

 25 0 0 5770 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1442

 25 0 0 5771 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1443

 25 0 0 5780 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1444

 25 0 0 5781 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1445

 25 0 0 5782 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1446

 25 0 0 5783 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1447

 25 0 0 5785 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1448
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 25 0 0 5787 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1449

 25 0 0 5788 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1450

 25 0 0 5792 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1451

 25 0 0 5793 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1452

 25 0 0 5795 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1453

 25 0 0 5796 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1454

 25 0 0 5797 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1455

 25 0 0 5798 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1456

 25 0 0 5799 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1457

 25 0 0 5805 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1458

 25 0 0 5808 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1459

 25 0 0 5810 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1460

 25 0 0 5830 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1461

 25 0 0 5832 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1462

 25 0 0 5856 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1463

 25 0 0 5884 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1464

 25 0 0 5921 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1465

 25 0 0 5922 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1466

 25 0 0 5929 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1467

 25 0 0 5955 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1468

 25 0 0 5959 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1469

 25 0 0 5969 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1470

 25 0 0 5995 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1471

 25 0 0 5996 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1472

 25 0 0 6000 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1473

 25 0 0 6001 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1474

 25 0 0 6002 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1475

 25 0 0 6044 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1476

 25 0 0 6091 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1477

 25 0 0 6113 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1478

 25 0 0 6122 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1479

 25 0 0 6155 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1480

 25 0 0 6156 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1481

 25 0 0 6157 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1482

 25 0 0 6183 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1483

 25 0 0 6184 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1484

 25 0 0 6189 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1485

 25 0 0 6199 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1486

 25 0 0 6254 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1487

 25 0 0 3759 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1488

 25 0 0 3884 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1489

 25 0 0 3919 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1490

 25 0 0 3940 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1491

 25 0 0 3971 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1492

 25 0 0 3981 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1493

 25 0 0 3989 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1494

 25 0 0 3990 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1495

 25 0 0 4032 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1496

 25 0 0 4071 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1497

 25 0 0 4206 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1498

 25 0 0 4288 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1499

 25 0 0 4330 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1500
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 25 0 0 4410 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1501

 25 0 0 4446 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1502

 25 0 0 4509 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1503

 25 0 0 4576 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1504

 25 0 0 4646 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1505

 25 0 0 4649 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1506

 27 0 0 2183 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1507

 25 0 0 108 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1508

 25 0 0 1108 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1509

 33 0 0 ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1510

 50 0 0 1884 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1511

 26 0 0 3103 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1512

 25 0 0 3297 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1513

 25 0 0 3945 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1514

 25 0 0 4219 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1515

 25 0 0 4220 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1516

 25 0 0 4221 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1517

 25 0 0 6759 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1518

 25 0 0 4842 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1519

 10 0 0 6579 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1520

 10 0 0 6585 ــــ ــــ ــــ ــــ جزيرة 61مقاطعة  3ج   1521

 93053    54123 المجموع

 المصدر: الباحثة اعتماداَ على: 

  2021)وزارة الزراعة، مديرية الزراعة في محافظة كربالء، قسم القروض ،بيانات غير منشورة )
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 (2008-2009البالستيكية لسنة )القرو، الممنوحة من قبل مصرف كربالء ألنشاء البيوت : (6ملحق )

المبلغ القر،  الجهة المانحة السنة ت

 المقرر

عدد الدفعات 

 المقررة

الغر، الدقيق من 

 القر،

المبلغ القر، 

 المصروف

عدد الدفعات 

 المصروفة

موقع المشروع مع اقرب نقطة 

 دالة

 المالحظات

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 38000000 بيوت بالستيكية 3 38000000 مصرف كربالء 2009-2008  .1

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 175000000 بيوت بالستيكية 2 175000000 مصرف كربالء 2009-2008  .2

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 245000000 بيوت بالستيكية 2 245000000 مصرف كربالء 2009-2008  .3

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 35000000 بيوت بالستيكية 3 35000000 مصرف كربالء 2009-2008  .4

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 35000000 بيوت بالستيكية 3 35000000 مصرف كربالء 2009-2008  .5

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 245000000 بيوت بالستيكية 3 245000000 مصرف كربالء 2009-2008  .6

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 19600000 بيوت بالستيكية 3 19600000 مصرف كربالء 2009-2008  .7

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  3 50000000 بيوت بالستيكية 3 50000000 مصرف كربالء 2009-2008  .8

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 50000000 بيوت بالستيكية 3 50000000 مصرف كربالء 2009-2008  .9

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 35000000 بالستيكيةبيوت  3 35000000 مصرف كربالء 2009-2008  .10

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 245000000 بيوت بالستيكية 2 245000000 مصرف كربالء 2009-2008  .11

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 كربالء مصرف 2009-2008  .12

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 35000000 بيوت بالستيكية 3 35000000 مصرف كربالء 2009-2008  .13

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .14

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .15

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .16

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بالستيكيةبيوت  3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .17

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .18

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .19

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 245000000 بيوت بالستيكية 2 245000000 مصرف كربالء 2009-2008  .20

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 17500000 بيوت بالستيكية 2 17500000 مصرف كربالء 2009-2008  .21

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  3 35000000 بيوت بالستيكية 3 35000000 مصرف كربالء 2009-2008  .22

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .23

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 24500000 بالستيكيةبيوت  3 24500000 مصرف كربالء 2009-2008  .24

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .25

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 245000000 بيوت بالستيكية 2 245000000 كربالء مصرف 2009-2008  .26

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .27

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 35000000 بيوت بالستيكية 3 35000000 مصرف كربالء 2009-2008  .28
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 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 245000000 بيوت بالستيكية 2 245000000 مصرف كربالء 2009-2008  .29

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 500000000 بيوت بالستيكية 2 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .30

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بالستيكيةبيوت  3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .31

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .32

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .33

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 35000000 بيوت بالستيكية 3 35000000 مصرف كربالء 2009-2008  .34

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .35

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .36

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 17500000 بيوت بالستيكية 3 17500000 مصرف كربالء 2009-2008  .37

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 35000000 بالستيكيةبيوت  3 35000000 مصرف كربالء 2009-2008  .38

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 35000000 بيوت بالستيكية 3 35000000 مصرف كربالء 2009-2008  .39

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 كربالءمصرف  2009-2008  .40

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بيوت بالستيكية 3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .41

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 35000000 بيوت بالستيكية 3 35000000 مصرف كربالء 2009-2008  .42

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  3 42000000 بيوت بالستيكية 3 42000000 مصرف كربالء 2009-2008  .43

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 17500000 بيوت بالستيكية 2 17500000 مصرف كربالء 2009-2008  .44

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 500000000 بالستيكيةبيوت  3 500000000 مصرف كربالء 2009-2008  .45

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 3 42000000 بيوت بالستيكية 3 42000000 مصرف كربالء 2009-2008  .46

 %100( بيوت بالستيكية نسبة تنفيذ المشروع 5تم بناء ) 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 24500000 بيوت بالستيكية 2 24500000 كربالءمصرف  2009-2008  .47

  180760000  180760000 المجموع

 المصدر: الباحثة اعتماداً على:

 (2021وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، ) 
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 (2008-2009القرو، الممنوحة من قبل مصرف كربالء لزراعة الطماطم المحمية لسنة ) 7):ملحق )

مبلغ القر،  الجهة المانحة السنة ت

 المقرر

عدد 

الدفعات 

 المقررة

الغر، الدقيق من 

 القر،

القر،  مبلغ

 المصروف

عدد 

الدفعات 

 المصروفة

 المالحظات موقع المشروع مع اقرب نقطة دالة

 %100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .1

 %100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة محمية 2 8000000 مصرف كربالء 2009-2008  .2

 %50تم تهيئة االر، لزراع الطماطم المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .3

 %100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .4

 %100بنسبة تم زراعة الطماطم المحمية ) المغطاة ( 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6300000 طماطة محمية 2 6300000 مصرف كربالء 2009-2008  .5

 %100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .6

 %100المحمية نسبة تنفيذ المشروع تم زراعة االر، بالطماطم 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .7

 %100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .8

 %100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة محمية 2 8000000 مصرف كربالء 2009-2008  .9

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .10

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .11

 %100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 56000000 طماطة محمية 2 56000000 مصرف كربالء 2009-2008  .12

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .13

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 49000000 طماطة محمية 2 49000000 مصرف كربالء 2009-2008  .14

 ــــــــــ  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 بصل 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .15

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .16

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5600000 محمية طماطة 2 5600000 مصرف كربالء 2009-2008  .17

 ــــــــــ  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 بصل 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .18

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .19

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 طماطة محمية 2 4200000 مصرف كربالء 2009-2008  .20

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 طماطة محمية 2 4900000 مصرف كربالء 2009-2008  .21

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .22

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 محمية طماطة 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .23

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 طماطة محمية 2 4900000 مصرف كربالء 2009-2008  .24

 %100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 كربالء مصرف 2009-2008  .25

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .26

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة محمية 2 8000000 مصرف كربالء 2009-2008  .27
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  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 بصل 2 4900000 مصرف كربالء 2009-2008  .28

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .29

 %100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3000000 طماطة محمية 2 3000000 مصرف كربالء 2009-2008  .30

 %100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3000000 طماطة محمية 2 3000000 مصرف كربالء 2009-2008  .31

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .32

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .33

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .34

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .35

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .36

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .37

 ـــــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 بصل 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .38

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .39

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة محمية 2 8000000 مصرف كربالء 2009-2008  .40

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 طماطة محمية 2 4000000 مصرف كربالء 2009-2008  .41

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .42

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .43

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .44

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7500000 طماطة محمية 2 7500000 مصرف كربالء 2009-2008  .45

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .46

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6500000 بصل 2 6500000 مصرف كربالء 2009-2008  .47

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3جالمنطقة الصحراوية  2 2800000 طماطة محمية 2 2800000 مصرف كربالء 2009-2008  .48

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .49

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .50

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .51

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .52

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .53

 ــــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 بصل 2 4900000 مصرف كربالء 2009-2008  .54

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .55

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .56

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .57

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .58
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 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .59

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .60

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .61

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 طماطة محمية 2 4200000 مصرف كربالء 2009-2008  .62

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 طماطة محمية 2 4200000 كربالء مصرف 2009-2008  .63

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 طماطة محمية 2 4200000 مصرف كربالء 2009-2008  .64

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .65

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .66

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .67

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .68

 ـــــــ  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3000000 بصل 2 3000000 مصرف كربالء 2009-2008  .69

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة محمية 2 8000000 مصرف كربالء 2009-2008  .70

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .71

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2000000 طماطة محمية 2 2000000 مصرف كربالء 2009-2008  .72

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .73

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .74

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .75

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .76

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة محمية 2 8000000 مصرف كربالء 2009-2008  .77

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .78

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .79

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .80

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3500000 طماطة محمية 2 3500000 مصرف كربالء 2009-2008  .81

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .82

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .83

 %  100المحمية ) المغطاة ( بنسبةتم زراعة الطماطة  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .84

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .85

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .86

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .87

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .88

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .89
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 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .90

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة محمية 2 8000000 مصرف كربالء 2009-2008  .91

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .92

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .93

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .94

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .95

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .96

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .97

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .98

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2000000 طماطة محمية 2 2000000 مصرف كربالء 2009-2008  .99

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .100

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .101

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .102

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .103

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 طماطة محمية 2 4200000 مصرف كربالء 2009-2008  .104

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 طماطة محمية 2 4200000 مصرف كربالء 2009-2008  .105

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 كربالء مصرف 2009-2008  .106

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .107

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .108

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .109

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .110

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .111

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 طماطة محمية 2 4200000 مصرف كربالء 2009-2008  .112

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .113

 ـــــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 بصل 2 4200000 مصرف كربالء 2009-2008  .114

 ـــــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4350000 بصل 2 4350000 مصرف كربالء 2009-2008  .115

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .116

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .117

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 طماطة محمية 2 4900000 مصرف كربالء 2009-2008  .118

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة محمية 2 8000000 مصرف كربالء 2009-2008  .119

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6300000 طماطة محمية 2 6300000 مصرف كربالء 2009-2008  .120
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 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .121

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .122

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .123

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .124

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .125

  -- 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .126

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .127

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 طماطة محمية 2 4200000 مصرف كربالء 2009-2008  .128

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 630000 طماطة محمية 2 630000 مصرف كربالء 2009-2008  .129

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 كربالءمصرف  2009-2008  .130

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .131

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .132

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4250000 طماطة محمية 2 4250000 مصرف كربالء 2009-2008  .133

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2800000 طماطة محمية 2 2800000 مصرف كربالء 2009-2008  .134

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .135

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .136

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .137

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .138

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .139

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .140

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .141

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .142

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .143

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 كربالءمصرف  2009-2008  .144

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .145

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 طماطة محمية 2 4000000 مصرف كربالء 2009-2008  .146

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .147

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6300000 طماطة محمية 2 6300000 مصرف كربالء 2009-2008  .148

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5600000 طماطة محمية 2 5600000 مصرف كربالء 2009-2008  .149

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5600000 طماطة محمية 2 5600000 مصرف كربالء 2009-2008  .150

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2800000 طماطة محمية 2 2800000 مصرف كربالء 2009-2008  .151
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 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .152

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .153

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .154

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .155

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 كربالءمصرف  2009-2008  .156

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .157

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .158

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .159

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .160

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .161

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 طماطة محمية 2 4900000 مصرف كربالء 2009-2008  .162

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5600000 طماطة محمية 2 5600000 مصرف كربالء 2009-2008  .163

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .164

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .165

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .166

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .167

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .168

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .169

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .170

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .171

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .172

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .173

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة محمية 2 6000000 مصرف كربالء 2009-2008  .174

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 100000000 طماطة محمية 2 100000000 كربالءمصرف  2009-2008  .175

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .176

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة محمية 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .177

 %  100تم زراعة الطماطة المحمية ) المغطاة ( بنسبة 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .178

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 طماطة محمية 2 4200000 مصرف كربالء 2009-2008  .179

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4200000 طماطة محمية 2 4200000 مصرف كربالء 2009-2008  .180

 % 50تم تهيئة االر، لزراع الطماطة المحمية )المغطاة ( بنسبة   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .181

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .182
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 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .183

 ــــــــ  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2635000 بصل 2 2635000 مصرف كربالء 2009-2008  .184

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .185

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .186

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .187

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .188

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .189

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة محمية 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .190

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .191

 ــــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3500000 بصل 2 3500000 مصرف كربالء 2009-2008  .192

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة محمية 2 9000000 مصرف كربالء 2009-2008  .193

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .194

 % 100تم زراعة االر، بالطماطم المحمية نسبة تنفيذ المشروع   61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة محمية 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .195
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 المالحظات نقطة دالةموقع المشروع مع اقرب 

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 حفر بئر 2 15000000 مصرف كربالء 2009-2008  .1

 % 100الضخ نسبة تنفيذ المشروع تم حفر البئر ونصن طاقم 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .2

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 حفر بئر 2 15000000 مصرف كربالء 2009-2008  .3

 % 100ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع تم حفر البئر 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 17000000 حفر بئر 2 17000000 مصرف كربالء 2009-2008  .4

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .5

 % 100حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع تم 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .6

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12000000 حفر بئر 2 12000000 مصرف كربالء 2009-2008  .7

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 28000000 حفر بئر 2 28000000 مصرف كربالء 2009-2008  .8

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 13000000 حفر بئر 2 13000000 مصرف كربالء 2009-2008  .9

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 12500000 حفر بئر 2 12500000 مصرف كربالء 2009-2008  .10

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000` حفر بئر 2 10000000` مصرف كربالء 2009-2008  .11
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 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10500000 حفر بئر 2 10500000 مصرف كربالء 2009-2008  .12

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10500000 حفر بئر 2 10500000 مصرف كربالء 2009-2008  .13

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .14

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .15

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .16

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .17

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .18

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .19

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .20

 % 100المشروعتم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .21

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 حفر بئر 2 15000000 مصرف كربالء 2009-2008  .22

 % 100نسبة تنفيذ المشروعتم حفر البئر ونصن طاقم الضخ  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .23

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .24

 % 100طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروعتم حفر البئر ونصن  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .25

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2009-2008  .26

 % 100البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروعتم حفر  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 13000000 حفر بئر 2 13000000 مصرف كربالء 2009-2008  .27

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .28

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .29

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 حفر بئر 2 15000000 مصرف كربالء 2009-2008  .30

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 20000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2009-2008  .31

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .32

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12500000 حفر بئر 2 12500000 مصرف كربالء 2009-2008  .33

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .34

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .35

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12000000 حفر بئر 2 12000000 مصرف كربالء 2009-2008  .36

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .37

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .38

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 حفر بئر 2 15000000 كربالءمصرف  2009-2008  .39

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10500000 حفر بئر 2 10500000 مصرف كربالء 2009-2008  .40

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .41

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2009-2008  .42
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 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 حفر بئر 2 15000000 مصرف كربالء 2009-2008  .43

 % 100تنفيذ المشروعتم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .44

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .45

 % 100الضخ نسبة تنفيذ المشروعتم حفر البئر ونصن طاقم  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .46

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .47

 % 100ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروعتم حفر البئر  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .48

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .49

 % 100حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروعتم  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .50

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .51

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2009-2008  .52

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12600000 حفر بئر 2 12600000 مصرف كربالء 2009-2008  .53

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 20000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2009-2008  .54

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .55

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .56

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 11410000 حفر بئر 2 11410000 مصرف كربالء 2009-2008  .57

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .58

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 13000000 حفر بئر 2 13000000 مصرف كربالء 2009-2008  .59

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .60

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .61

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 حفر بئر 2 20000000 كربالءمصرف  2009-2008  .62

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .63

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .64

 % 100المشروعتم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .65

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 حفر بئر 2 15000000 مصرف كربالء 2009-2008  .66

 % 100نسبة تنفيذ المشروعتم حفر البئر ونصن طاقم الضخ  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .67

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 حفر بئر 2 15000000 مصرف كربالء 2009-2008  .68

 % 100طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروعتم حفر البئر ونصن  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .69

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 حفر بئر 2 15000000 مصرف كربالء 2009-2008  .70

 % 100البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروعتم حفر  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .71

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 18500000 حفر بئر 2 18500000 مصرف كربالء 2009-2008  .72

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .73
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 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 30000000 حفر بئر 2 30000000 مصرف كربالء 2009-2008  .74

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .75

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 11000000 حفر بئر 2 11000000 مصرف كربالء 2009-2008  .76

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2009-2008  .77

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .78

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2009-2008  .79

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 17000000 حفر بئر 2 17000000 مصرف كربالء 2009-2008  .80

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .81

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .82

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .83

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 حفر بئر 2 15000000 مصرف كربالء 2009-2008  .84

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2009-2008  .85

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2009-2008  .86

 % 100تم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ المشروع 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 17000000 حفر بئر 2 17000000 مصرف كربالء 2009-2008  .87

 % 100المشروعتم حفر البئر ونصن طاقم الضخ نسبة تنفيذ  61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 17000000 حفر بئر 2 17000000 مصرف كربالء 2009-2008  .88

  1200010000  1200010000 المجموع

 المصدر: الباحثة اعتماداً على:

 (2021وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، )

 (2009-2010القرو، الممنوحة من قبل المصرف الزراعي للمحاصيل الزراعية والبيوت البالستيكية لسنة ): (9ملحق )

عدد الدفعات  المبلغ القر، المصروف الغر، الدقيق من القر، عدد الدفعات المقررة المبلغ القر، المقرر الجهة المانحة السنة ت

 المصروفة

 موقع المشروع مع اقرب نقطة دالة

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4800000 طماطة 2 4800000 مصرف كربالء 2010-2009  .1

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4500000 طماطة 2 4500000 مصرف كربالء 2010-2009  .2

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة 2 7000000 مصرف كربالء 2010-2009  .3

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة 2 7000000 مصرف كربالء 2010-2009  .4

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 حنطة 2 4000000 مصرف كربالء 2010-2009  .5

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2800000 بيوت بالستيكية 2 2800000 مصرف كربالء 2010-2009  .6

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 17500000 بيوت بالستيكية 2 17500000 مصرف كربالء 2010-2009  .7

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 بالستيكيةبيوت  2 8000000 مصرف كربالء 2010-2009  .8

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 بيوت بالستيكية 2 8000000 مصرف كربالء 2010-2009  .9
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 بيوت بالستيكية 2 8000000 مصرف كربالء 2010-2009  .10

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 بيوت بالستيكية 2 20000000 مصرف كربالء 2010-2009  .11

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2500000 طماطة 2 2500000 مصرف كربالء 2010-2009  .12

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2500000 طماطة 2 2500000 مصرف كربالء 2010-2009  .13

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة 2 8000000 مصرف كربالء 2010-2009  .14

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 طماطة 2 4000000 مصرف كربالء 2010-2009  .15

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة 2 5000000 مصرف كربالء 2010-2009  .16

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة 2 5000000 مصرف كربالء 2010-2009  .17

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5333333 بيوت بالستيكية 2 5333333 مصرف كربالء 2010-2009  .18

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2000000 بيوت بالستيكية 2 2000000 مصرف كربالء 2010-2009  .19

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 35000000 طماطة 2 35000000 مصرف كربالء 2010-2009  .20

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 بيوت بالستيكية 2 20000000 مصرف كربالء 2010-2009  .21

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3600000 طماطة 2 3600000 مصرف كربالء 2010-2009  .22

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3000000 طماطة 2 3000000 مصرف كربالء 2010-2009  .23

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 بيوت بالستيكية 2 20000000 كربالء مصرف 2010-2009  .24

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2500000 طماطة 2 2500000 مصرف كربالء 2010-2009  .25

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2100000 محصو  البصل 2 2100000 مصرف كربالء 2010-2009  .26

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 35000000 محصو  البصل 2 35000000 مصرف كربالء 2010-2009  .27

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3150000 محصو  البصل 2 3150000 مصرف كربالء 2010-2009  .28

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3150000 محصو  البصل 2 3150000 مصرف كربالء 2010-2009  .29

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3500000 محصو  البصل 2 3500000 مصرف كربالء 2010-2009  .30

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3500000 محصو  البصل 2 3500000 مصرف كربالء 2010-2009  .31

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3150000 محصو  البصل 2 3150000 مصرف كربالء 2010-2009  .32

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 محصو  البصل 2 4000000 مصرف كربالء 2010-2009  .33

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 محصو  البصل 2 4000000 مصرف كربالء 2010-2009  .34

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 محصو  البصل 2 4000000 مصرف كربالء 2010-2009  .35

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 محصو  البصل 2 4000000 مصرف كربالء 2010-2009  .36

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 محصو  البصل 2 4000000 مصرف كربالء 2010-2009  .37

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 محصو  البصل 2 4000000 مصرف كربالء 2010-2009  .38

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 البصلمحصو   2 4000000 مصرف كربالء 2010-2009  .39

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 محصو  البصل 2 6400000 مصرف كربالء 2010-2009  .40

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 30000000 محصو  البصل 2 30000000 مصرف كربالء 2010-2009  .41
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 محصو  البصل 2 4000000 مصرف كربالء 2010-2009  .42

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 محصو  البصل 2 5000000 مصرف كربالء 2010-2009  .43

  309950000  309950000 المجموع 

 المصدر: الباحثة اعتماداً على:

 (2021وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، ) 

 

 (2009-2010القرو، الممنوحة من قبل المصرف الزراعي للتجهيزات الزراعية وحفر اآلبار لسنة ): 10)ملحق )

عدد الدفعات  المبلغ القر، المصروف من القر،الغر، الدقيق  عدد الدفعات المقررة المبلغ القر، المقرر الجهة المانحة السنة ت

 المصروفة

 موقع المشروع مع اقرب نقطة دالة

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 30500000 شراء ساحبة 2 30500000 مصرف كربالء 2010-2009  .1

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 300000000 شراء ساحبة 2 300000000 مصرف كربالء 2010-2009  .2

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 300000000 شراء ساحبة 2 300000000 مصرف كربالء 2010-2009  .3

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 300000000 شراء ساحبة 2 300000000 مصرف كربالء 2010-2009  .4

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 28000000 شراء ساحبة 2 28000000 مصرف كربالء 2010-2009  .5

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 300000000 شراء ساحبة 2 300000000 مصرف كربالء 2010-2009  .6

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 300000000 شراء ساحبة 2 300000000 مصرف كربالء 2010-2009  .7

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 300000000 شراء ساحبة 2 300000000 مصرف كربالء 2010-2009  .8

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 30000000 حفر بئر 2 30000000 مصرف كربالء 2010-2009  .9

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2010-2009  .10

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 حفر بئر 2 4900000 مصرف كربالء 2010-2009  .11

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2010-2009  .12

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2010-2009  .13

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5600000 حفر بئر 2 5600000 مصرف كربالء 2010-2009  .14

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5600000 حفر بئر 2 5600000 مصرف كربالء 2010-2009  .15

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 حفر بئر 2 4900000 مصرف كربالء 2010-2009  .16

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 حفر بئر 2 4900000 مصرف كربالء 2010-2009  .17

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2010-2009  .18

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 حفر بئر 2 4900000 مصرف كربالء 2010-2009  .19

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2010-2009  .20
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2010-2009  .21

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2010-2009  .22

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2010-2009  .23

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2010-2009  .24

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4900000 حفر بئر 2 4900000 مصرف كربالء 2010-2009  .25

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2010-2009  .26

  375200000  375200000 المجموع

 المصدر: الباحثة اعتماداً على:

 (2021محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، )وزارة الزراعة، مديرية زراعة 

 

 (2010-2011القرو، الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي لضغرا، الزراعية المختلفة لسنة ): (11ملحق )

عدد الدفعات  المبلغ القر، المقرر الجهة المانحة السنة ت

 المقررة

عدد الدفعات  المصروفالمبلغ القر،  الغر، الدقيق من القر،

 المصروفة

 موقع المشروع مع اقرب نقطة دالة

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 50000000 طماطة  2 50000000 مصرف كربالء 2011-2010  .1

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 70000000 طماطة  2 70000000 مصرف كربالء 2011-2010  .2

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 بيوت بالستكية  2 20000000 مصرف كربالء 2011-2010  .3

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة  2 9000000 مصرف كربالء 2011-2010  .4

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2400000 بصل  2 2400000 مصرف كربالء 2011-2010  .5

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 90000000 طماطة  2 90000000 مصرف كربالء 2011-2010  .6

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 50000000 بصل  2 50000000 مصرف كربالء 2011-2010  .7

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3000000 بصل  2 3000000 مصرف كربالء 2011-2010  .8

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 7200000 طماطة  2 7200000 مصرف كربالء 2011-2010  .9

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 بصل  2 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .10

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 بصل  2 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .11

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .12

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 50000000 طماطة  2 50000000 مصرف كربالء 2011-2010  .13

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة  2 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .14

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة  2 7000000 مصرف كربالء 2011-2010  .15

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3000000 بصل  2 3000000 كربالءمصرف  2011-2010  .16

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة  2 7000000 مصرف كربالء 2011-2010  .17
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة  2 7000000 مصرف كربالء 2011-2010  .18

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 50000000 طماطة  2 50000000 مصرف كربالء 2011-2010  .19

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة  2 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .20

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 70000000 طماطة  2 70000000 مصرف كربالء 2011-2010  .21

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 مناحل عسل  2 15000000 مصرف كربالء 2011-2010  .22

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 بيوت بالستكية  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .23

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 بيوت بالستكية  2 20000000 مصرف كربالء 2011-2010  .24

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 محاصيل صيفية 2 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .25

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 بصل  2 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .26

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 بصل  2 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .27

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2800000 بصل  2 2800000 مصرف كربالء 2011-2010  .28

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2800000 بصل  2 2800000 مصرف كربالء 2011-2010  .29

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2800000 بصل  2 2800000 مصرف كربالء 2011-2010  .30

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 50000000 طماطة  2 50000000 مصرف كربالء 2011-2010  .31

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 50000000 طماطة  2 50000000 مصرف كربالء 2011-2010  .32

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة  2 7000000 مصرف كربالء 2011-2010  .33

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة  2 7200000 مصرف كربالء 2011-2010  .34

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 200000000 مناحل عسل  2 200000000 مصرف كربالء 2011-2010  .35

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 50000000 طماطة  2 50000000 مصرف كربالء 2011-2010  .36

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 بصل  2 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .37

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 بيوت بالستكية  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .38

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 72000000 بيوت بالستكية  2 72000000 مصرف كربالء 2011-2010  .39

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 72000000 طماطة  2 72000000 مصرف كربالء 2011-2010  .40

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة  2 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .41

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .42

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة  2 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .43

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .44

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .45

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة  2 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .46

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 محاصيل صيفية 2 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .47

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة  2 6000000 مصرف كربالء 2011-2010  .48

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .49
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .50

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة  2 9000000 مصرف كربالء 2011-2010  .51

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .52

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .53

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .54

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .55

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .56

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .57

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة  2 7200000 مصرف كربالء 2011-2010  .58

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة  2 6000000 مصرف كربالء 2011-2010  .59

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .60

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة  2 7200000 مصرف كربالء 2011-2010  .61

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة  2 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .62

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .63

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 مناحل عسل  2 20000000 كربالءمصرف  2011-2010  .64

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة  2 7200000 مصرف كربالء 2011-2010  .65

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .66

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة  2 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .67

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .68

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة  2 7200000 مصرف كربالء 2011-2010  .69

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .70

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 مناحل عسل  2 20000000 مصرف كربالء 2011-2010  .71

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 600000 طماطة  2 600000 مصرف كربالء 2011-2010  .72

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 9300000 محاصيل صيفية 2 9300000 مصرف كربالء 2011-2010  .73

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8800000 طماطة  2 8800000 مصرف كربالء 2011-2010  .74

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 32000000 مكتن زراعي  2 32000000 مصرف كربالء 2011-2010  .75

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .76

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 مناحل عسل  2 20000000 مصرف كربالء 2011-2010  .77

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 70000000 طماطة  2 70000000 مصرف كربالء 2011-2010  .78

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 مناحل عسل  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .79

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 32000000 عيادة بيطرية 2 32000000 مصرف كربالء 2011-2010  .80

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 حنطة 2 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .81
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 طماطة  2 7000000 مصرف كربالء 2011-2010  .82

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5600000 طماطة  2 5600000 كربالءمصرف  2011-2010  .83

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 محاصيل صيفية 2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .84

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 مناحل عسل  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .85

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 طماطة  2 20000000 مصرف كربالء 2011-2010  .86

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 32000000 مكتن زراعي  2 32000000 مصرف كربالء 2011-2010  .87

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 20000000 مناحل عسل  2 20000000 مصرف كربالء 2011-2010  .88

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة  2 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .89

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3200000 مكتن زراعي  2 3200000 مصرف كربالء 2011-2010  .90

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 حنطة  2 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .91

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2000000 حنطة  2 2000000 مصرف كربالء 2011-2010  .92

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6500000 بناء سياج  2 6500000 مصرف كربالء 2011-2010  .93

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 حنطة  2 6000000 مصرف كربالء 2011-2010  .94

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 9600000 طماطة  2 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .95

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5600000 طماطة  2 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .96

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8800000 حنطة  2 8800000 مصرف كربالء 2011-2010  .97

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 حنطة  2 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .98

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 43200000 بيوت بالستكية  2 43200000 مصرف كربالء 2011-2010  .99

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 بيوت بالستكية  2 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .100

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 18000000 بيوت بالستكية  2 18000000 مصرف كربالء 2011-2010  .101

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3000000 بصل 2 3000000 مصرف كربالء 2011-2010  .102
  915350000  915350000 المجموع
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 (2010-2011الممنوحة من قبل مصرف كربالء لحفر اآلبار لسنة )القرو، الزراعية : 12)ملحق )

عدد الدفعات  المبلغ القر، المقرر الجهة المانحة السنة ت

 المقررة

الغر، الدقيق من 

 القر،

 موقع المشروع مع اقرب نقطة دالة عدد الدفعات المصروفة المبلغ القر، المصروف

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 4000000 حفر بئر  دفعة واحدة 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .1

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5000000 حفر بئر  دفعة واحدة 5000000 مصرف كربالء 2011-2010  .2

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5000000 حفر بئر  دفعة واحدة 5000000 مصرف كربالء 2011-2010  .3

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 4000000 حفر بئر دفعة واحدة 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .4

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 4000000 حفر بئر دفعة واحدة 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .5

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج واحدةدفعة  7900000 حفر بئر دفعة واحدة 7900000 مصرف كربالء 2011-2010  .6

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .7

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .8

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .9

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .10

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  دفعة واحدة 5000000 حفر بئر دفعة واحدة 5000000 مصرف كربالء 2011-2010  .11

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 2500000 حفر بئر دفعة واحدة 2500000 مصرف كربالء 2011-2010  .12

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .13

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .14

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .15

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .16

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .17

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .18

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج واحدةدفعة  5000000 حفر بئر دفعة واحدة 5000000 مصرف كربالء 2011-2010  .19

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .20

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .21

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .22

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .23

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .24

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .25

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 4000000 حفر بئر دفعة واحدة 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .26

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7000000 حفر بئر دفعة واحدة 7000000 مصرف كربالء 2011-2010  .27

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .28
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 10000000 حفر بئر  دفعة واحدة 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .29

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 10000000 حفر بئر دفعة واحدة 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .30

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .31

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .32

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7000000 حفر بئر دفعة واحدة 7000000 مصرف كربالء 2011-2010  .33

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .34

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .35

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5000000 حفر بئر دفعة واحدة 5000000 مصرف كربالء 2011-2010  .36

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .37

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .38

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7900000 حفر بئر دفعة واحدة 7900000 مصرف كربالء 2011-2010  .39

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 2000000 حفر بئر دفعة واحدة 2000000 مصرف كربالء 2011-2010  .40

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .41

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 23000000 حفر بئر دفعة واحدة 23000000 مصرف كربالء 2011-2010  .42

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .43

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .44

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج واحدةدفعة  9600000 حفر بئر دفعة واحدة 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .45

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .46

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5000000 حفر بئر دفعة واحدة 5000000 مصرف كربالء 2011-2010  .47

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 10000000 حفر بئر دفعة واحدة 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .48

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .49

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  دفعة واحدة 7900000 حفر بئر دفعة واحدة 7900000 مصرف كربالء 2011-2010  .50

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .51

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .52

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .53

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7200000 حفر بئر  دفعة واحدة 7200000 مصرف كربالء 2011-2010  .54

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 4000000 حفر بئر دفعة واحدة 4000000 مصرف كربالء 2011-2010  .55

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 1700000 حفر بئر دفعة واحدة 1700000 مصرف كربالء 2011-2010  .56

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7000000 حفر بئر دفعة واحدة 7000000 مصرف كربالء 2011-2010  .57

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج واحدة دفعة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .58

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 9000000 حفر بئر  دفعة واحدة 9000000 مصرف كربالء 2011-2010  .59

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر  دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .60
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 23000000 حفر بئر  دفعة واحدة 23000000 مصرف كربالء 2011-2010  .61

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .62

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  دفعة واحدة 9600000 حفر بئر دفعة واحدة 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .63

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 9600000 حفر بئر  دفعة واحدة 9600000 مصرف كربالء 2011-2010  .64

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8800000 حفر بئر دفعة واحدة 8800000 مصرف كربالء 2011-2010  .65

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .66

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر  دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .67

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6800000 حفر بئر دفعة واحدة 6800000 مصرف كربالء 2011-2010  .68

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6050000 حفر بئر دفعة واحدة 6050000 مصرف كربالء 2011-2010  .69

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر  دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .70

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج واحدة دفعة 4500000 حفر بئر دفعة واحدة 4500000 مصرف كربالء 2011-2010  .71

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7600000 حفر بئر دفعة واحدة 7600000 مصرف كربالء 2011-2010  .72

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 10000000 حفر بئر دفعة واحدة 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .73

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .74

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .75

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .76

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .77

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 56000000 حفر بئر  دفعة واحدة 56000000 مصرف كربالء 2011-2010  .78

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7850000 حفر بئر  واحدةدفعة  7850000 مصرف كربالء 2011-2010  .79

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 4600000 حفر بئر  دفعة واحدة 4600000 مصرف كربالء 2011-2010  .80

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 20000000 حفر بئر دفعة واحدة 20000000 مصرف كربالء 2011-2010  .81

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8500000 حفر بئر  دفعة واحدة 8500000 مصرف كربالء 2011-2010  .82

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7200000 حفر بئر دفعة واحدة 7200000 مصرف كربالء 2011-2010  .83

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7200000 حفر بئر  دفعة واحدة 7200000 مصرف كربالء 2011-2010  .84

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7200000 حفر بئر  دفعة واحدة 7200000 مصرف كربالء 2011-2010  .85

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 21000000 حفر بئر دفعة واحدة 21000000 مصرف كربالء 2011-2010  .86

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 5600000 حفر بئر دفعة واحدة 5600000 مصرف كربالء 2011-2010  .87

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .88

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 10000000 حفر بئر  دفعة واحدة 10000000 مصرف كربالء 2011-2010  .89

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر  دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .90

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 27000000 حفر بئر  دفعة واحدة 27000000 مصرف كربالء 2011-2010  .91

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7800000 حفر بئر  دفعة واحدة 7800000 مصرف كربالء 2011-2010  .92
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 2300000 حفر بئر  دفعة واحدة 2300000 مصرف كربالء 2011-2010  .93

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 3900000 حفر بئر  دفعة واحدة 3900000 مصرف كربالء 2011-2010  .94

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 7600000 حفر بئر  دفعة واحدة 7600000 مصرف كربالء 2011-2010  .95

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 40000000 حفر بئر  دفعة واحدة 40000000 مصرف كربالء 2011-2010  .96

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8400000 حفر بئر  دفعة واحدة 8400000 مصرف كربالء 2011-2010  .97

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8400000 حفر بئر  دفعة واحدة 8400000 مصرف كربالء 2011-2010  .98

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8400000 حفر بئر  دفعة واحدة 8400000 مصرف كربالء 2011-2010  .99

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 6400000 حفر بئر  دفعة واحدة 6400000 مصرف كربالء 2011-2010  .100

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 9000000 حفر بئر دفعة واحدة 9000000 مصرف كربالء 2011-2010  .101

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .102

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .103

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .104

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 كربالءمصرف  2011-2010  .105

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .106

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .107

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .108

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .109

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .110

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .111

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .112

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .113

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .114

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .115

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .116

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .117

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .118

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .119

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .120

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .121

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .122

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .123

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .124

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .125

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .126

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .127
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .128

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .129

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .130

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .131

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .132

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .133

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .134

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .135

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .136

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .137

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .138

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .139

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .140

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .141

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .142

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .143

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .144

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .145

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .146

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .147

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .148

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .149

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .150

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .151

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .152

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .153

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .154

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .155

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .156

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .157

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .158

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .159

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .160

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .161

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .162

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .163

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .164
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .165

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .166

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .167

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .168

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .169

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .170

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .171

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .172

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .173

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .174

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .175

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .176

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .177

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .178

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .179

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .180

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .181

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .182

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .183

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .184

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .185

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .186

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .187

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .188

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .189

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .190

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .191

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة واحدة 8000000 حفر بئر  دفعة واحدة 8000000 مصرف كربالء 2011-2010  .192

  1843680000  1843680000 المجموع

 اعتماداً على:المصدر: الباحثة 

 (2021وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، ) 
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 (2011-2012القرو، الزراية الممنوحة من قبل مصرف كربالء لضغرا، الزراعية لسنة ): (13ملحق )
نوع  ت

 الصندوق

عدد الدفعات  المبلغ القر، المقرر الجهة المانحة السنة

 المقررة

الغر، الدقيق من 

 القر،

عدد الدفعات  المبلغ القر، المصروف

 المصروفة

 موقع المشروع مع اقرب نقطة دالة

1.  
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ق 
و
ند
ص
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ا

 

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9600000 طماطة 2 9600000 مصرف كربالء 2012-2011

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 32000000 مكتن زراعي 2 32000000 مصرف كربالء 2012-2011  .2

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 طماطة 2 9000000 مصرف كربالء 2012-2011  .3

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 11000000 طماطة 2 11000000 مصرف كربالء 2012-2011  .4

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 3900000 بيوت بالستيكية 2 3900000 مصرف كربالء 2012-2011  .5

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5600000 طماطة 2 5600000 مصرف كربالء 2012-2011  .6

  71100000  71100000 المجموع
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 32000000 حفر بئر 2 32000000 مصرف كربالء 2012-2011

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 حفر بئر 2 4000000 مصرف كربالء 2012-2011  .8

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2012-2011  .9

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2012-2011  .10

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 حفر بئر 2 4000000 مصرف كربالء 2012-2011  .11

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .12

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2012-2011  .13

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 18000000 حفر بئر 2 18000000 كربالء مصرف 2012-2011  .14

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2012-2011  .15

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 34400000 حفر بئر 2 34400000 مصرف كربالء 2012-2011  .16

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 19000000 حفر بئر 2 19000000 مصرف كربالء 2012-2011  .17

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3950000 حفر بئر 2 3950000 مصرف كربالء 2012-2011  .18

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2012-2011  .19

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 بئرحفر  2 8000000 مصرف كربالء 2012-2011  .20

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 17000000 حفر بئر 2 17000000 مصرف كربالء 2012-2011  .21

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .22

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .23

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .24

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10300000 حفر بئر 2 10300000 مصرف كربالء 2012-2011  .25

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .26

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .27

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2012-2011  .28
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 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 8000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2012-2011  .29

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12500000 حفر بئر 2 12500000 مصرف كربالء 2012-2011  .30

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12500000 حفر بئر 2 12500000 مصرف كربالء 2012-2011  .31

  279650000  279650000 المجموع
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12500000 حفر بئر 2 12500000 مصرف كربالء 2012-2011

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7250000 حفر بئر 2 7250000 مصرف كربالء 2012-2011  .33

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 19000000 حفر بئر 2 19000000 مصرف كربالء 2012-2011  .34

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 حفر بئر 2 9000000 مصرف كربالء 2012-2011  .35

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .36

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 18000000 حفر بئر 2 18000000 مصرف كربالء 2012-2011  .37

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .38

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .39

 61ج   3جالمنطقة الصحراوية  2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .40

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4750000 حفر بئر 2 4750000 مصرف كربالء 2012-2011  .41

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .42

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .43

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7800000 حفر بئر 2 7800000 مصرف كربالء 2012-2011  .44

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2012-2011  .45

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9800000 حفر بئر 2 9800000 مصرف كربالء 2012-2011  .46

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8500000 حفر بئر 2 8500000 كربالءمصرف  2012-2011  .47

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2012-2011  .48

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .49

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12800000 حفر بئر 2 12800000 مصرف كربالء 2012-2011  .50

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4387500 حفر بئر 2 4387500 مصرف كربالء 2012-2011  .51

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4387500 حفر بئر 2 4387500 مصرف كربالء 2012-2011  .52

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4350000 بئرحفر  2 4350000 مصرف كربالء 2012-2011  .53

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2012-2011  .54

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2012-2011  .55

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2012-2011  .56

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 19200000 حفر بئر 2 19200000 مصرف كربالء 2012-2011  .57

  247725000  247725000 المجموع

  (2021المصدر: الباحثة اعتماداً على: وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، )
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 (2012-2013القرو، الزراعية الممنوحة من قبل مصرف كربالء لضغرا، الزراعية المختلفة لسنة ): (14ملحق )

نوع  ت

 الصندوق

عدد الدفعات  المبلغ القر، المقرر الجهة المانحة السنة

 المقررة

الغر، الدقيق من 

 القر،

عدد الدفعات  المبلغ القر، المصروف

 المصروفة

 نقطة دالة موقع المشروع مع اقرب
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 6400000 طماطة دفعة  واحدة 6400000 مصرف كربالء 2013-2012

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 5000000 طماطة دفعة  واحدة 5000000 مصرف كربالء 2013-2012  .2

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 10000000 طماطة دفعة  واحدة 10000000 مصرف كربالء 2013-2012  .3

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 7200000 طماطة دفعة  واحدة 7200000 مصرف كربالء 2013-2012  .4

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج واحدةدفعة   10000000 طماطة دفعة  واحدة 10000000 مصرف كربالء 2013-2012  .5

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 4400000 طماطة دفعة  واحدة 4400000 مصرف كربالء 2013-2012  .6

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 10000000 طماطة دفعة  واحدة 10000000 مصرف كربالء 2013-2012  .7

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 6400000 طماطة دفعة  واحدة 6400000 مصرف كربالء 2013-2012  .8

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 6400000 طماطة دفعة  واحدة 6400000 مصرف كربالء 2013-2012  .9

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  دفعة  واحدة 8000000 طماطة دفعة  واحدة 8000000 مصرف كربالء 2013-2012  .10

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 6400000 طماطة دفعة  واحدة 6400000 مصرف كربالء 2013-2012  .11

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 9600000 طماطة دفعة  واحدة 9600000 مصرف كربالء 2013-2012  .12

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 5600000 طماطة واحدةدفعة   5600000 مصرف كربالء 2013-2012  .13

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 6400000 طماطة دفعة  واحدة 6400000 مصرف كربالء 2013-2012  .14

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 3200000 طماطة دفعة  واحدة 3200000 مصرف كربالء 2013-2012  .15

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 4000000 طماطة دفعة  واحدة 4000000 مصرف كربالء 2013-2012  .16

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 8000000 طماطة دفعة  واحدة 8000000 مصرف كربالء 2013-2012  .17

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 3200000 طماطة دفعة  واحدة 3200000 مصرف كربالء 2013-2012  .18

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 3600000 طماطة دفعة  واحدة 3600000 مصرف كربالء 2013-2012  .19

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 8000000 طماطة دفعة  واحدة 8000000 مصرف كربالء 2013-2012  .20

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 3600000 طماطة دفعة  واحدة 3600000 كربالءمصرف  2013-2012  .21

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 8000000 طماطة دفعة  واحدة 8000000 مصرف كربالء 2013-2012  .22

  143400000  143400000 المجموع
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 4000000 حفر بئر دفعة  واحدة 4000000 مصرف كربالء 2013-2012

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 10000000 حفر بئر دفعة  واحدة 10000000 مصرف كربالء 2013-2012  .24

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 5000000 حفر بئر دفعة  واحدة 5000000 كربالءمصرف  2013-2012  .25

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 5000000 حفر بئر دفعة  واحدة 5000000 مصرف كربالء 2013-2012  .26

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 8500000 حفر بئر دفعة  واحدة 8500000 مصرف كربالء 2013-2012  .27
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 5000000 حفر بئر دفعة  واحدة 5000000 مصرف كربالء 2013-2012  .28

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 6750000 حفر بئر دفعة  واحدة 6750000 مصرف كربالء 2013-2012  .29

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 4750000 حفر بئر دفعة  واحدة 4750000 مصرف كربالء 2013-2012  .30

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 5250000 حفر بئر دفعة  واحدة 5250000 مصرف كربالء 2013-2012  .31

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  دفعة  واحدة 7000000 حفر بئر دفعة  واحدة 7000000 مصرف كربالء 2013-2012  .32

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 4387500 حفر بئر دفعة  واحدة 4387500 مصرف كربالء 2013-2012  .33

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 5250000 حفر بئر دفعة  واحدة 5250000 مصرف كربالء 2013-2012  .34

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 4145000 حفر بئر واحدة  دفعة 4145000 مصرف كربالء 2013-2012  .35

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 4387500 حفر بئر دفعة  واحدة 4387500 مصرف كربالء 2013-2012  .36

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 4350000 حفر بئر دفعة  واحدة 4350000 مصرف كربالء 2013-2012  .37

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 5000000 حفر بئر دفعة  واحدة 5000000 مصرف كربالء 2013-2012  .38

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 33900000 ساحبات دفعة  واحدة 33900000 مصرف كربالء 2013-2012  .39

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 12000000 حفر بئر دفعة  واحدة 12000000 مصرف كربالء 2013-2012  .40

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 6450000 حفر بئر دفعة  واحدة 6450000 مصرف كربالء 2013-2012  .41

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 12900000 حفر بئر دفعة  واحدة 12900000 مصرف كربالء 2013-2012  .42

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 350000 حفر بئر دفعة  واحدة 350000 مصرف كربالء 2013-2012  .43

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 2650000 حفر بئر دفعة  واحدة 2650000 مصرف كربالء 2013-2012  .44

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 4250000 حفر بئر دفعة  واحدة 4250000 مصرف كربالء 2013-2012  .45

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 32000000 ساحبات دفعة  واحدة 32000000 مصرف كربالء 2013-2012  .46

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج دفعة  واحدة 7000000 حفر بئر دفعة  واحدة 7000000 مصرف كربالء 2013-2012  .47

  200270000  200270000 المجموع

 المصدر: الباحثة اعتماداً على:

 (2021وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، ) 

 

 (2013-2014القرو، الممنوحة من قبل مصرف كربالء لضغرا، الزراعية المختلفة لسنة ):  (15ملحق )

نوع  ت

 الصندوق

عدد الدفعات  المبلغ القر، المقرر المانحةالجهة  السنة

 المقررة

الغر، الدقيق من 

 القر،

عدد الدفعات  المبلغ القر، المصروف

 المصروفة

موقع المشروع مع اقرب نقطة 
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4400000 طماطة  2 8800000 مصرف كربالء 2014-2013

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 طماطة  2 10000000 مصرف كربالء 2014-2013  .2

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3600000 طماطة  2 7200000 مصرف كربالء 2014-2013  .3
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 طماطة  2 10000000 مصرف كربالء 2014-2013  .4

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة  2 6400000 مصرف كربالء 2014-2013  .5

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة  2 8000000 مصرف كربالء 2014-2013  .6

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة  2 6400000 مصرف كربالء 2014-2013  .7

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة  2 7200000 كربالءمصرف  2014-2013  .8

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة  2 7200000 مصرف كربالء 2014-2013  .9

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة  2 6400000 مصرف كربالء 2014-2013  .10

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة  2 7200000 مصرف كربالء 2014-2013  .11

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة  2 6400000 مصرف كربالء 2014-2013  .12

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3500000 طماطة  2 7000000 مصرف كربالء 2014-2013  .13

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة  2 6400000 مصرف كربالء 2014-2013  .14

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 بصل  2 6000000 مصرف كربالء 2014-2013  .15

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 16000000 بصل  2 16000000 مصرف كربالء 2014-2013  .16

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 15000000 بصل  2 15000000 مصرف كربالء 2014-2013  .17

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 بصل  2 6000000 مصرف كربالء 2014-2013  .18

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3200000 بصل  2 3200000 مصرف كربالء 2014-2013  .19

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 بصل  2 4000000 مصرف كربالء 2014-2013  .20

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 بصل  2 4000000 كربالءمصرف  2014-2013  .21

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4800000 بصل  2 4800000 مصرف كربالء 2014-2013  .22

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 40000000 مكتن .زراعي  2 40000000 مصرف كربالء 2014-2013  .23

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 بصل  2 7000000 مصرف كربالء 2014-2013  .24

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4800000 بصل  2 4800000 مصرف كربالء 2014-2013  .25

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 بصل  2 6000000 مصرف كربالء 2014-2013  .26

 61ج   3الصحراوية ج المنطقة 2 7200000 طماطة 2 7200000 مصرف كربالء 2014-2013  .27

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 بصل  2 7000000 مصرف كربالء 2014-2013  .28

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 بصل  2 6000000 مصرف كربالء 2014-2013  .29

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 بصل  2 7000000 مصرف كربالء 2014-2013  .30

  227300000  248600000 المجموع
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7000000 انشاء حقل دواجن  2 166000000 مصرف كربالء 2014-2013

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 32000000 تربية ابقار  2 32000000 مصرف كربالء 2014-2013  .32

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 36000000 تشغيل دواجن 2 36000000 كربالءمصرف  2014-2013  .33

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 49500000 تشغيل حقل دواجن  2 9900000 مصرف كربالء 2014-2013  .34
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 28000000 ابقار  2 36000000 مصرف كربالء 2014-2013  .35

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 176000000 انشاء دواجن  2 176000000 كربالء مصرف 2014-2013  .36

  328500000  455900000 المجموع
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2014-2013

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 10000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2014-2013  .38

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2014-2013  .39

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3950000 حفر بئر 2 7900000 مصرف كربالء 2014-2013  .40

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 6750000 حفر بئر 2 13500000 مصرف كربالء 2014-2013  .41

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4750000 حفر بئر 2 9500000 مصرف كربالء 2014-2013  .42

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5250000 حفر بئر 2 10500000 مصرف كربالء 2014-2013  .43

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2014-2013  .44

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4387500 حفر بئر 2 8775000 مصرف كربالء 2014-2013  .45

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5250000 حفر بئر 2 10500000 مصرف كربالء 2014-2013  .46

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 9500000 حفر بئر 2 1900000 مصرف كربالء 2014-2013  .47

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4145000 حفر بئر 2 8290000 مصرف كربالء 2014-2013  .48

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 438755 حفر بئر 2 8775000 مصرف كربالء 2014-2013  .49

 61ج   3ج المنطقة الصحراوية 1 4350000 حفر بئر 2 8700000 مصرف كربالء 2014-2013  .50

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2014-2013  .51

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12900000 حفر بئر 2 33900000 مصرف كربالء 2014-2013  .52

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12900000 حفر بئر 2 12900000 مصرف كربالء 2014-2013  .53

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3500000 حفر بئر  2 70000000 مصرف كربالء 2014-2013  .54

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 2650000 حفر بئر 2 5300000 مصرف كربالء 2014-2013  .55

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2014-2013  .56

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4250000 حفر بئر 2 8500000 مصرف كربالء 2014-2013  .57

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4800000 حفر بئر  2 4800000 مصرف كربالء 2014-2013  .58

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر  2 7000000 مصرف كربالء 2014-2013  .59

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5300000 حفر بئر  2 5300000 مصرف كربالء 2014-2013  .60

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2375000 حفر بئر  2 47500000 مصرف كربالء 2014-2013  .61

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2014-2013  .62

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8900000 بئر حفر 2 8900000 مصرف كربالء 2014-2013  .63

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 حفر بئر  2 6000000 مصرف كربالء 2014-2013  .64

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 13500000 حفر بئر 2 13500000 مصرف كربالء 2014-2013  .65
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5700000 حفر بئر 2 5700000 مصرف كربالء 2014-2013  .66

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3250000 حفر بئر  2 6500000 مصرف كربالء 2014-2013  .67

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2014-2013  .68

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 10600000 حفر بئر 2 10600000 مصرف كربالء 2014-2013  .69

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10600000 حفر بئر  2 10600000 مصرف كربالء 2014-2013  .70

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4750000 حفر بئر 2 4750000 مصرف كربالء 2014-2013  .71

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6700000 حفر بئر 2 6700000 مصرف كربالء 2014-2013  .72

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4500000 حفر بئر 2 9000000 مصرف كربالء 2014-2013  .73

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5900000 حفر بئر 2 5900000 مصرف كربالء 2014-2013  .74

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2014-2013  .75

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2014-2013  .76

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2014-2013  .77

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 19000000 حفر بئر  2 19000000 مصرف كربالء 2014-2013  .78

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر  2 5000000 مصرف كربالء 2014-2013  .79

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 35000000 حفر بئر  2 35000000 مصرف كربالء 2014-2013  .80

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12000000 حفر بئر 2 12000000 مصرف كربالء 2014-2013  .81

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 50000000 حفر بئر  2 50000000 كربالءمصرف  2014-2013  .82

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2014-2013  .83

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 22400000 حفر بئر  2 44800000 مصرف كربالء 2014-2013  .84

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر  2 7000000 مصرف كربالء 2014-2013  .85

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 حفر بئر 2 18000000 مصرف كربالء 2014-2013  .86

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 حفر بئر 2 18000000 مصرف كربالء 2014-2013  .87

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر  2 14000000 مصرف كربالء 2014-2013  .88

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر  2 14000000 مصرف كربالء 2014-2013  .89

  471246255  736490000 المجموع 

 المصدر: الباحثة اعتماداً على:

 (2021غير منشورة، )وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات 
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 (2014-2015القرو، الزراعية الممنوحة من قبل مصرف كربالء لضغرا، الزراعية المختلفة لسنة ): (16ملحق )

نوع  ت

 الصندوق

عدد الدفعات  المبلغ القر، المقرر الجهة المانحة السنة

 المقررة

الغر، الدقيق من 

 القر،

عدد الدفعات  المبلغ القر، المصروف

 المصروفة

موقع المشروع مع اقرب نقطة 

 دالة
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2015-2014

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4400000 طماطة 2 8800000 مصرف كربالء 2015-2014  .2

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2015-2014  .3

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3600000 طماطة 2 7200000 مصرف كربالء 2015-2014  .4

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2015-2014  .5

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة 2 6400000 مصرف كربالء 2015-2014  .6

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة 2 8000000 مصرف كربالء 2015-2014  .7

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة 2 6400000 مصرف كربالء 2015-2014  .8

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 7200000 طماطة 2 7200000 مصرف كربالء 2015-2014  .9

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة 2 7200000 مصرف كربالء 2015-2014  .10

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6400000 طماطة 2 6400000 مصرف كربالء 2015-2014  .11

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة 2 7200000 مصرف كربالء 2015-2014  .12

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 6400000 طماطة 2 6400000 مصرف كربالء 2015-2014  .13

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3500000 طماطة 2 7000000 مصرف كربالء 2015-2014  .14

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 طماطة 2 6000000 مصرف كربالء 2015-2014  .15

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 بصل 2 1400000 مصرف كربالء 2015-2014  .16

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 1400000 بصل 2 3600000 مصرف كربالء 2015-2014  .17

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3600000 بصل 2 1600000 مصرف كربالء 2015-2014  .18

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 1600000 بصل 2 1500000 مصرف كربالء 2015-2014  .19

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 1500000 بصل 2 6000000 مصرف كربالء 2015-2014  .20

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 بصل 2 3200000 مصرف كربالء 2015-2014  .21

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3200000 بصل 2 4000000 مصرف كربالء 2015-2014  .22

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 بصل 2 6000000 مصرف كربالء 2015-2014  .23

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4800000 بصل 2 4800000 مصرف كربالء 2015-2014  .24

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 40000000 مكتن .زراعي 2 40000000 مصرف كربالء 2015-2014  .25

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 بصل 2 7000000 كربالءمصرف  2015-2014  .26

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4800000 بصل 2 4800000 مصرف كربالء 2015-2014  .27

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 بصل 2 6000000 مصرف كربالء 2015-2014  .28



 المالحق 

 
381 
 

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10880000 حنطة 2 10880000 مصرف كربالء 2015-2014  .29

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة 2 7200000 مصرف كربالء 2015-2014  .30

  197680000  222180000 المجموع
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 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  1 82999500 انشاء حقل دواجن 2 166000000 مصرف كربالء 2015-2014

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 70000000 تربية ابقار 2 32000000 مصرف كربالء 2015-2014  .32

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 36000000 تشغيل دواجن 2 36000000 مصرف كربالء 2015-2014  .33

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 49500000 تشغيل حقل دواجن 2 99000000 مصرف كربالء 2015-2014  .34

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 28000000 ابقار 2 36000000 مصرف كربالء 2015-2014  .35

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 176000000 انشاء دواجن 2 176000000 مصرف كربالء 2015-2014  .36

 545000000  442499500  
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2015-2014

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 10000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2015-2014  .38

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  1 5000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2015-2014  .39

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 8500000 حفر بئر 2 17000000 مصرف كربالء 2015-2014  .40

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3950000 حفر بئر 2 7900000 مصرف كربالء 2015-2014  .41

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2015-2014  .42

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 6750000 حفر بئر 2 13500000 مصرف كربالء 2015-2014  .43

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4750000 حفر بئر 2 9500000 مصرف كربالء 2015-2014  .44

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5250000 حفر بئر 2 10500000 مصرف كربالء 2015-2014  .45

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2015-2014  .46

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 10500000 حفر بئر 2 21000000 مصرف كربالء 2015-2014  .47

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4387500 حفر بئر 2 8775000 مصرف كربالء 2015-2014  .48

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5250000 حفر بئر 2 10500000 مصرف كربالء 2015-2014  .49

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4145000 حفر بئر 2 8290000 مصرف كربالء 2015-2014  .50

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4387500 حفر بئر 2 8775000 مصرف كربالء 2015-2014  .51

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4350000 حفر بئر 2 8700000 مصرف كربالء 2015-2014  .52

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2015-2014  .53

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 33900000 حفر بئر 2 33900000 مصرف كربالء 2015-2014  .54

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 12900000 حفر بئر 2 12900000 مصرف كربالء 2015-2014  .55

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3500000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2015-2014  .56

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4250000 حفر بئر 2 8500000 مصرف كربالء 2015-2014  .57

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2400000 حفر بئر 2 4800000 مصرف كربالء 2015-2014  .58
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2015-2014  .59

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5300000 حفر بئر 2 5300000 مصرف كربالء 2015-2014  .60

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 2375000 حفر بئر 2 4750000 مصرف كربالء 2015-2014  .61

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2015-2014  .62

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8900000 حفر بئر 2 8900000 مصرف كربالء 2015-2014  .63

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 حفر بئر 2 6000000 مصرف كربالء 2015-2014  .64

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 13500000 حفر بئر 2 13500000 مصرف كربالء 2015-2014  .65

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5700000 حفر بئر 2 5700000 مصرف كربالء 2015-2014  .66

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3250000 حفر بئر 2 6500000 مصرف كربالء 2015-2014  .67

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2015-2014  .68

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10600000 حفر بئر 2 10600000 مصرف كربالء 2015-2014  .69

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10600000 حفر بئر 2 10600000 مصرف كربالء 2015-2014  .70

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4750000 حفر بئر 2 4750000 مصرف كربالء 2015-2014  .71

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8900000 حفر بئر 2 8900000 مصرف كربالء 2015-2014  .72

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 حفر بئر 2 6000000 مصرف كربالء 2015-2014  .73

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 13500000 حفر بئر 2 13500000 مصرف كربالء 2015-2014  .74

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5700000 حفر بئر 2 5700000 مصرف كربالء 2015-2014  .75

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3250000 حفر بئر 2 6500000 مصرف كربالء 2015-2014  .76

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 14000000 بئر حفر 2 14000000 مصرف كربالء 2015-2014  .77

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 9000000 حفر بئر 2 9000000 مصرف كربالء 2015-2014  .78

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 16000000 حفر بئر 2 16000000 مصرف كربالء 2015-2014  .79

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5900000 حفر بئر 2 5900000 مصرف كربالء 2015-2014  .80

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2015-2014  .81

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2015-2014  .82

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 8000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2015-2014  .83

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 19000000 حفر بئر 2 19000000 مصرف كربالء 2015-2014  .84

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 حفر بئر 2 5000000 مصرف كربالء 2015-2014  .85

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 35000000 حفر بئر 2 35000000 مصرف كربالء 2015-2014  .86

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12000000 حفر بئر 2 12000000 مصرف كربالء 2015-2014  .87

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 25000000 حفر بئر 2 50000000 مصرف كربالء 2015-2014  .88

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2015-2014  .89
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2015-2014  .90

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3300000 حفر بئر 2 6600000 مصرف كربالء 2015-2014  .91

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 9000000 حفر بئر 2 18000000 مصرف كربالء 2015-2014  .92

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 9000000 حفر بئر 2 18000000 كربالءمصرف  2015-2014  .93

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2015-2014  .94

  498695000  669240000 المجموع 

 المصدر: الباحثة اعتماداً على:

 (2021وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، ) 

 (2015-2016القرو، الزراعية الممنوحة من قبل مصرف كربالء لضغرا، الزراعية المختلفة لسنة ): (17ملحق )

نوع  ت

 الصندوق

عدد الدفعات  المبلغ القر، المقرر الجهة المانحة السنة

 المقررة

الغر، الدقيق من 

 القر،

عدد الدفعات  المبلغ القر، المصروف

 المصروفة

موقع المشروع مع اقرب نقطة 

 دالة
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2016-2015

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4400000 طماطة 2 8800000 مصرف كربالء 2016-2015  .2

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2016-2015  .3

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3600000 طماطة 2 7200000 مصرف كربالء 2016-2015  .4

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2016-2015  .5

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 40000000 مكتن زراعي 2 40000000 مصرف كربالء 2016-2015  .6

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7200000 طماطة 2 7200000 مصرف كربالء 2016-2015  .7

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2016-2015  .8

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12000000 طماطة 2 12000000 مصرف كربالء 2016-2015  .9

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2016-2015  .10

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7650000 طماطة 2 13500000 مصرف كربالء 2016-2015  .11

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12000000 طماطة 2 12000000 مصرف كربالء 2016-2015  .12

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 13000000 طماطة 2 13000000 مصرف كربالء 2016-2015  .13

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2016-2015  .14

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5500000 طماطة 2 11000000 كربالءمصرف  2016-2015  .15

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3500000 بصل 2 7000000 مصرف كربالء 2016-2015  .16

  148850000  191700000 المجموع
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 138332500 انشاء حقل دواجن 2 192000000 مصرف كربالء 2016-2015

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 24000000 تربية ابقار 2 24000000 مصرف كربالء 2016-2015  .18
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 40000000 تشغيل دواجن 2 40000000 مصرف كربالء 2016-2015  .19

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 99000000 دواجن تشغيل حقل 2 99000000 مصرف كربالء 2016-2015  .20

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 28000000 ابقار 2 36000000 مصرف كربالء 2016-2015  .21

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4000000 تشغيل دواجن 2 4000000 مصرف كربالء 2016-2015  .22

  333332500  395000000 المجموع
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2016-2015

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 10000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2016-2015  .24

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2016-2015  .25

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 8500000 حفر بئر 2 17000000 مصرف كربالء 2016-2015  .26

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3950000 حفر بئر 2 7900000 مصرف كربالء 2016-2015  .27

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  1 5000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2016-2015  .28

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 6750000 حفر بئر 2 13500000 مصرف كربالء 2016-2015  .29

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4750000 حفر بئر 2 9500000 مصرف كربالء 2016-2015  .30

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5250000 حفر بئر 2 10500000 مصرف كربالء 2016-2015  .31

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2016-2015  .32

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 10500000 حفر بئر 2 21000000 مصرف كربالء 2016-2015  .33

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4387500 حفر بئر 2 8775000 مصرف كربالء 2016-2015  .34

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4145000 حفر بئر 2 8290000 مصرف كربالء 2016-2015  .35

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4387500 حفر بئر 2 8775000 مصرف كربالء 2016-2015  .36

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4350000 حفر بئر 2 8700000 مصرف كربالء 2016-2015  .37

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 حفر بئر 2 10000000 كربالءمصرف  2016-2015  .38

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3500000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2016-2015  .39

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 2650000 حفر بئر 2 5300000 مصرف كربالء 2016-2015  .40

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4250000 حفر بئر 2 8500000 مصرف كربالء 2016-2015  .41

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 2400000 حفر بئر 2 4800000 مصرف كربالء 2016-2015  .42

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 2375000 حفر بئر 2 4750000 مصرف كربالء 2016-2015  .43

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3250000 حفر بئر 2 6500000 مصرف كربالء 2016-2015  .44

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4500000 حفر بئر 2 9000000 مصرف كربالء 2016-2015  .45

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 6000000 حفر بئر 2 12000000 مصرف كربالء 2016-2015  .46

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 25000000 حفر بئر 2 50000000 مصرف كربالء 2016-2015  .47

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 22400000 حفر بئر 2 44800000 مصرف كربالء 2016-2015  .48

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3300000 حفر بئر 2 6600000 مصرف كربالء 2016-2015  .49
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 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  1 9000000 حفر بئر 2 18000000 مصرف كربالء 2016-2015  .50

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8900000 حفر بئر 2 8900000 مصرف كربالء 2016-2015  .51

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 2850000 حفر بئر 2 5700000 مصرف كربالء 2016-2015  .52

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2016-2015  .53

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 9200000 حفر بئر 2 19000000 مصرف كربالء 2016-2015  .54

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 39400000 حفر بئر 2 18400000 مصرف كربالء 2016-2015  .55

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 8250000 حفر بئر 2 16500000 مصرف كربالء 2016-2015  .56

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 17500000 حفر بئر 2 17500000 مصرف كربالء 2016-2015  .57

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 10000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2016-2015  .58

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 10000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2016-2015  .59

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2016-2015  .60

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4650000 حفر بئر 2 9300000 مصرف كربالء 2016-2015  .61

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 6000000 حفر بئر 2 12000000 مصرف كربالء 2016-2015  .62

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4500000 حفر بئر 2 9000000 مصرف كربالء 2016-2015  .63

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4450000 حفر بئر 2 8900000 مصرف كربالء 2016-2015  .64

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7000000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2016-2015  .65

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7900000 بئرحفر  2 7900000 مصرف كربالء 2016-2015  .66

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 35000000 حفر بئر 2 35000000 مصرف كربالء 2016-2015  .67

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 18000000 حفر بئر 2 18000000 مصرف كربالء 2016-2015  .68

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2016-2015  .69

  393195000  632290000 المجموع 

 المصدر: الباحثة اعتماداً على:

 (2021وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، ) 
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 (2016-2017) القرو، الممنوحة من قبل مصرف كربالء لضغرا، الزراعية المختلفة لسنة: 18)ملحق )

نوع  ت

 الصندوق

عدد الدفعات  المبلغ القر، المقرر الجهة المانحة السنة

 المقررة

الغر، الدقيق من 

 القر،

عدد الدفعات  المبلغ القر، المصروف

 المصروفة

موقع المشروع مع اقرب نقطة 

 دالة
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4400000 طماطة 2 8800000 مصرف كربالء 2017-2016  .2

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016  .3

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3600000 طماطة 2 7200000 مصرف كربالء 2017-2016  .4

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016  .5

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 7650000 طماطة 2 13500000 مصرف كربالء 2017-2016  .6

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  2 5000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016  .7

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5500000 طماطة 2 11000000 مصرف كربالء 2017-2016  .8

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 3500000 طماطة 2 7000000 مصرف كربالء 2017-2016  .9

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016  .10

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 13000000 طماطة 2 13000000 مصرف كربالء 2017-2016  .11

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 5000000 طماطة 2 5000000 مصرف كربالء 2017-2016  .12

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 6000000 طماطة 2 6000000 مصرف كربالء 2017-2016  .13

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 10000000 طماطة 2 10000000 كربالءمصرف  2017-2016  .14

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 11000000 طماطة 2 11000000 مصرف كربالء 2017-2016  .15

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 40000000 طماطة 2 40000000 مصرف كربالء 2017-2016  .16

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 8000000 طماطة 2 8000000 مصرف كربالء 2017-2016  .17

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 12000000 طماطة 2 12000000 مصرف كربالء 2017-2016  .18

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016  .19

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 10000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016  .20

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 2400000 طماطة 2 2400000 مصرف كربالء 2017-2016  .21

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 10000000 طماطة 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016  .22

  192050000  234900000 المجموع 
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 166000000   192000000 مصرف كربالء 2017-2016

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 23000000 عجو  2 46000000 مصرف كربالء 2017-2016  .24

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 28000000 ابقار 2 36000000 مصرف كربالء 2017-2016  .25

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 96000000 ابقار 2 112000000 مصرف كربالء 2017-2016  .26

  313000000  386000000 المجموع 
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 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2017-2016

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 10000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2017-2016  .28

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016  .29

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 8500000 حفر بئر 2 17000000 مصرف كربالء 2017-2016  .30

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3950000 حفر بئر 2 7900000 مصرف كربالء 2017-2016  .31

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016  .32

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 6750000 حفر بئر 2 13500000 مصرف كربالء 2017-2016  .33

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4750000 حفر بئر 2 9500000 مصرف كربالء 2017-2016  .34

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5250000 حفر بئر 2 10500000 مصرف كربالء 2017-2016  .35

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2017-2016  .36

 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  1 4387500 حفر بئر 2 8775000 مصرف كربالء 2017-2016  .37

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5250000 حفر بئر 2 10500000 مصرف كربالء 2017-2016  .38

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4145000 حفر بئر 2 8290000 مصرف كربالء 2017-2016  .39

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4387500 حفر بئر 2 8775000 مصرف كربالء 2017-2016  .40

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4350000 حفر بئر 2 8700000 مصرف كربالء 2017-2016  .41

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 5000000 حفر بئر 2 10000000 مصرف كربالء 2017-2016  .42

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3500000 حفر بئر 2 7000000 مصرف كربالء 2017-2016  .43

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 2650000 حفر بئر 2 5300000 مصرف كربالء 2017-2016  .44

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4250000 حفر بئر 2 8500000 مصرف كربالء 2017-2016  .45

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 2400000 حفر بئر 2 4800000 مصرف كربالء 2017-2016  .46

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 2375000 حفر بئر 2 4750000 كربالءمصرف  2017-2016  .47

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3250000 حفر بئر 2 6500000 مصرف كربالء 2017-2016  .48

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 4500000 حفر بئر 2 9000000 مصرف كربالء 2017-2016  .49

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 6000000 حفر بئر 2 12000000 مصرف كربالء 2017-2016  .50

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 25000000 حفر بئر 2 50000000 مصرف كربالء 2017-2016  .51

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 22400000 حفر بئر 2 44800000 مصرف كربالء 2017-2016  .52

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 3300000 حفر بئر 2 6600000 مصرف كربالء 2017-2016  .53

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 9000000 حفر بئر 2 18000000 مصرف كربالء 2017-2016  .54

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 2850000 حفر بئر 2 5700000 مصرف كربالء 2017-2016  .55

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 24500000 حفر بئر 2 49000000 مصرف كربالء 2017-2016  .56

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2017-2016  .57

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 19000000 حفر بئر 2 19000000 مصرف كربالء 2017-2016  .58
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 61ج   3الصحراوية جالمنطقة  1 19000000 حفر بئر 2 19000000 مصرف كربالء 2017-2016  .59

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 9200000 حفر بئر 2 18400000 مصرف كربالء 2017-2016  .60

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 8250000 حفر بئر 2 16500000 مصرف كربالء 2017-2016  .61

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 20000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2017-2016  .62

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 20000000 حفر بئر 2 20000000 مصرف كربالء 2017-2016  .63

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 8000000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2017-2016  .64

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 9300000 حفر بئر 2 9300000 مصرف كربالء 2017-2016  .65

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 12000000 حفر بئر 2 12000000 مصرف كربالء 2017-2016  .66

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 9000000 حفر بئر 2 9000000 مصرف كربالء 2017-2016  .67

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 143000000 حفر بئر 2 143000000 مصرف كربالء 2017-2016  .68

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 4450000 حفر بئر 2 8900000 مصرف كربالء 2017-2016  .69

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 26250000 حفر بئر 2 52500000 مصرف كربالء 2017-2016  .70

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 39600000 حفر بئر 2 39600000 مصرف كربالء 2017-2016  .71

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 2 56000000 حفر بئر 2 56000000 مصرف كربالء 2017-2016  .72

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 18500000 حفر بئر 2 37500000 مصرف كربالء 2017-2016  .73

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 26250000 حفر بئر 2 52500000 مصرف كربالء 2017-2016  .74

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 7000000 حفر بئر 2 14000000 مصرف كربالء 2017-2016  .75

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 2605000 حفر بئر 2 5250000 مصرف كربالء 2017-2016  .76

 61ج   3المنطقة الصحراوية ج 1 800000 حفر بئر 2 8000000 مصرف كربالء 2017-2016  .77

  668900000  989840000 المجموع 

 اعتماداً على:المصدر: الباحثة  

 (2021وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، ) 
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 (2009-2016القرو، الزراعية الممنوحة من قبل مصرف كربالء للمشاريع الكبيرة للمدة من ): (19ملحق )

تاريخ الدفعة  موقع المشروع

 الثانية

تاريخ الدفعة 

 االولى

القر، مبلغ 

 المصروف

الغر، الدقيق من 

 المشروع

مبلغ القر، 

 المقرر

 ت السنة الجهة المانحة الجهة المنفذة

 1 2009-2010 مصرف كربالء العتبة العباسية 2000000000 بيوت بالستيكية 666666000 2010/12/14 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 2 2009-2010 مصرف كربالء العتبة الحسينية 2000000000 بيوت بالستيكية 666666666 2010/12/09 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 3 2010-2011 مصرف كربالء العتبة العباسية 4000000000 محطة اغنام 3333332000 2011/04/07 2011/20/7 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 4 2010-2011 مصرف كربالء العتبة الحسينية 2000000000 بيوت بالستيكية 1333332000 مصروف2010 2011/11/16 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 5 2010-2011 مصرف كربالء شركة الكفيـــــل 2000000000 بيوت بالستيكية 1333332000 مصروف2010 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 6 2011-2012 مصرف كربالء مالك مزرعة 420000000 محطة ابقار حلين 260000000 2012/06/03 2012/06/24 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
  7 2012-2013 مصرف كربالء مالك مزرعة 540000000 محطة ابقار حلين 540000000 2012/06/03 2012/06/24 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 8 2012-2013 مصرف كربالء مالك مزرعة 280000000 محطة ابقار تشغيل 280000000 2013/05/19 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 9 2012-2013 مصرف كربالء مالك مزرعة 364000000 دواجن لحوم 121333333 2013/10/03 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 10 2012-2013 مصرف كربالء مزرعةمالك  275000000 دواجن لحوم 91666666 2013/10/02 ـــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 11 2013-2014 مصرف كربالء مالك مزرعة 364000000 دواجن لحم 364000000 2013/10/03 2014/01/12 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 12 2013-2014 مصرف كربالء مالك مزرعة 275000000 دواجن لحم 275000000 2013/10/02 2014/06/23 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 13 2013-2014 مصرف كربالء مالك مزرعة 669000000 دواجن لحم 669000000 2014/02/11 2014/06/23 61ج   3المنطقة الصحراوية ج
 14 2013-2014 مصرف كربالء مالك مزرعة 825000000 بيض مائدة 550000000 2014/03/25 2014/06/22 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 15 2013-2014 مصرف كربالء مالك مزرعة 713000000 انشاء وتشغيل دواجن 237666000 2014/04/02 ــــــ 61ج   3الصحراوية جلمنطقة ا
 16 2014-2015 مصرف كربالء مالك مزرعة 825000000 انشاء وتشغيل بيض مائدة 825000000 2014/03/25 2014/06/22 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 17 2014-2015 مصرف كربالء مالك مزرعة 809000000 انشاء وتشغيل دواجن 237668000 2014/04.02 2015/06/17 61ج   3الصحراوية جلمنطقة ا
 18 2014-2015 مصرف كربالء مالك مزرعة 800000000 دواجن فروج لحم 266666000 2015/06/23 ــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 19 2014-2015 مصرف كربالء مالك مزرعة 659000000 انشاء حقل دواجن 219666000 2015/07/13 ــــــ 61ج   3لمنطقة الصحراوية جا
 20 2014-2015 مصرف كربالء مالك مزرعة 407000000 انشاء وتشغيل بيض مائدة 407000000 2014/03/25 ــــــ 61ج   3المنطقة الصحراوية ج

 21 2015-2016 مصرف كربالء مالك مزرعة 809000000 انشاء وتشغيل دواجن 761000000 2014/04/02 2015/06/17 61ج   3لمنطقة الصحراوية جا
 22 2015-2016 مصرف كربالء مالك مزرعة 800000000 دواجن فروج لحم 266666000 2015/06/23  61ج   3لمنطقة الصحراوية جا
 23 2015-2016 مصرف كربالء مالك مزرعة 659000000 انشاء حقل دواجن 219666000 2015/07/13  61ج   3لمنطقة الصحراوية جا
 24 2015-2016 مصرف كربالء مالك مزرعة 993000000 انشاء وتشغيل بيض مائدة 909000000 2014/03/25 2014/06/22 61ج   3لمنطقة الصحراوية جا

 المجموع 23486000000  14834326665 

 اعتماداً على:المصدر: الباحثة  

 (2021وزارة الزراعة، مديرية زراعة محافظة كربالء، شعبة القروض، بينات غير منشورة، )
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Summary: 

    The Current Study Investigates Features of the underground water (hydrology, hydro 

chemical) for it is an important factor in developing the agriculture production 

particularly in the area of the study which lies in the southern west part of karbala 

-.58´о .38´) to the north, and longitude (44о32-.18´ оudes (32province between latit

.         )2.17´) to the east. It is like highland has little highness reaching (482.82 k.m.о44 

    The study area tackled the northern west part of branch Euphrates area which 

represents the western part of the Al Rafidain area of the stable pavement. The study 

focused on the extant of geographical factors´ impact (natural and human) and their 

various reflection on features of underground water. Through studying the geological 

history of the study area. It became that its establishment belong to the Tertiary and 

Quaternary eras ,in particular within the time of (Pliocene- Miocene ).This period has 

an important role which reflected on its structure of stones .The various joints systems 

that affected feeding the underground water store , and movement to underground water 

between reservoir .The climate factor including all its various elements had in impact 

on the water quality reaching the reservoir particularly the rain.                                       

    The water climate balance for the study area from (1989 -2019) showed clear water 

storage due to the climate changes during that period. The study also searched the 

prevailing soil quality which was diagnosed according to the field study and laboratory 

analysis, discovering that it is sand loams soil with high permeation that let water 

penetrate within a very short time. The kind of soil is considered an extension to the 

dominant land in the western highland in the western part of karbala province and Iraq 

type of the soil had a clear influence on the dominant plant type in the area ,where it 

was concluded to knowing the desert plants such as (thistle,catamaran,and xeerphyet ) 

which has ability to bear dryness and high temperature .The study also showed the 

influence of various human factors´(the agriculture ,industrial ,and municipal activation 

) on feature of underground water and the degree of the influence on the quality and 

quantity of the underground water reservoir (Al Dibdibba) .Within the desert surface of 
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the study area ,where the agriculture factor activation in influence on underground water 

through the water quantity drawn from wells to irrigated products ,and its influence 

extension  on the underground reservoir ,as well as its influence of organic chemical 

fertilizers and pesticides on the quality features on the reservoir .Influence of the 

industrial factor was  bound to pollution quantity emitted from the industrial activities  

filtration in addition to the role of these activities in decreasing the agriculture land of 

the study area.                                                                                                                     

    Concerning the municipal factor ,its influence on the underground water was through 

the municipality activities  represented by the quantity of the dominant waste and 

remains in the area and what solid and liquid pollution result from which form a danger 

threatens the quality of underground water .Also well hydrological features were 

analyzed in the study area in order to know the difference size in the level after ,feeding 

per day according to pumping and  2size ,permeation values which reached (532.70)m

monitoring tests  for a member of wells within the underground water reservoir ,while 

per day, Also the organic of the underground  2the transferring values reached (12.38)m

water ,within the selected samples in the study area was limited according to hydro 

chemical function [r(Na/Cl)].water has sea shallow organic but it mixed with the 

continental class water stratified through the cracked and joints of the underground 

reservoir.                                                                                                                               

     Permeation level for the well in the study area was limited through the formula [(T= 

15.3(SC) A 0.66)] which limited permeation of every well depending on the drawdown 

factor and product drainage ability of  the well  to discover the specific capacity which 

is a part of formula measuring well permeation.The hydro chemical features is a part of 

underground water were analyzed in the study area through (18) samples for the two 

periods (wet and dry) in order to know the water quality according to its physical and 

chemical properties ,then presenting these result by raster maps bases on (ARC.GIS – 

10.8) program. 
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    The study Concluded that physical and chemical properties are similar within one 

single place (Al Dibdibba) according to the statistical evidences ,but they slightly differ 

temporally and spatially due to the dominant activity type and the extant of these 

activities finally .It was depended on the elite of inters national classification and 

indicators in order to evaluate the water and to know the validity extent for irragation 

and animal consuming and presenting this by raster maps with specific symbols of 

animal consuming .A member of plant categories which can be planted in the study area 

as covered fruits and vegetable plants. This is addition to register some of human 

obstacles that took part in retreating the agriculture activity like participating the 

governmental sector in administrating this activity typically by returning the agriculture 

grants and retreating the agriculture area activity of some existing activities whether 

they belong to the government or private sectors. 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

The Underground water and Its Impact in the 

Developing the Agriculture Production in the 

Desert of Kerbala Center District            

 

By: 

Dalia Abdul Kareem Naji Al - Fatlawi 

  A Thesis Submitted to the Council of the College of Education for Human Sciences/  

  Karbala University as A Partial Fulfilment for the Requirements of the Master 

Degree in Human Geography    

 

The Supervisor:  

Prof. Dr. Salma Abdul Razzaq Abid Layedh  

Al - Sheblawi  

 

 

1443 A.H.                                                                                    2021 A.D. 

 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

University of Kerbala 

College of Education for the Human Science  

Department of Applied Geography   


	داليا نهائي
	الملاحق (4)



