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 في ناحيتي القاسم والطليعة اإلروائيالتقييم الجغرافي لمشروع الجربوعية 

 دراسة في جغرافية الموارد المائية

 م . م عباس فاضل عبيد                                                                                                

   ةجامعة القادسي -كلية اآلداب                                                                              

 ص :خلالم

الجربوعية من المشاريع االروائية الحيويةة فةم محاف ةة بابةل   تف ي مةرع مةن لة  الحلةة  مشروعيعد       

عشةةرف فةةروع  لةما  ااييةةة القاسةج م جحةةا احةةو الجًةوب مةةارال بًةايي م القاسةةج والفليعةةة م مرعةال فيحمةةا تلة 

 . ( دواج 23000قدرها )  ال صميمية رئيسة ت وزع مياهه عليحا ل روي مساية من األرض الزراعية

وخصةةائا ال صةةري   للمشةةروع موقةةعخصةةائا الوقةةد جةةاهذ  هةةرا الدراسةةة ل سةةل  ال ةةوه علةة        

والغريًيةة    الم مثل بالرواسب الرملية والفيًيةةالصلب خصائا ال صري  المائم ال صميمم والحالم و

الري يس حوف علة   –وتمت اإللارف تل  اس ثماراذ المياا فم المشروع وال م تمثلت باالس ثمار الزراعم 

 واالس حالكاذ البشرية .  –الًسبة األكبر من مياا المشروع 

قليمم الري ركز عل  دراسة خصةائا الموقةع الجغرافةم للمشةروع ودورهةا وقد تج اع ماد المًحج اإل     

رسج صورف العالقةاذ المااايةة لالسة مداماذ الم عةددف لمياهةه   وتةج رسةج خريفةة االم ةداد الجغرافةم  فم

للمشروع والمًفقة ال م يرويحا   ثج اع مد المًحج الً امم فةم الاشة  عةن سةلبياذ وايجابيةاذ المشةروع 

وضع المفة  الالزمةة    لي سً  ورها فم فلكالعوامل الجغرافية الفبيعية والبشرية ود من خال  اس مدام

 الم زايد عل  مياهه ياضرال ومس قبالل . ماااية سد الفلبإل

توصلت الدراسة تل  ا ائج عديدف مًحا اامماض معد  كمية ال صري  المائم الشحري للمشةروع تلة         

را اص  الامية ال صميمية تقريبال   وهرا ااتج مةن ااممةاض معةد  كميةة ال صةري  المةائم لشة  الحلةة وهة

يعد عامالل أساسيال أثر سلبال فم كماهف المشةروع   كمةا تل للعوامةل الفبيعيةة أثةرا فةم كمةاهف المشةروع تةارفل 

ياول سلبيال وأخرى ايجابيال   كما تبايًت بعة  العوامةل البشةرية مااايةال وزماايةال ومةا اتبعحةا مةن تبةاين فةم 

 درجة كماهف المشروع .

 المقدمة :
   ة األرضمائية بالحياف ارتباطال وثيقال  وال تقةل أهمي حةا فةم ييةاف الشةعوب عةن أهميةترتب  الموارد ال      

الزراعيةة   والصةًاعية . ووكلما زاد عةدد السةاال ازدادذ ياج ةه تلة  الميةاا ل لبيةة الم فلبةاذ المًزليةة   

دف للميةاا وبسبب هرا الشعور الم زايد بأهميةة هةرين العًصةرين   بةرزذ الحاجةة تلة  تفةوير مصةادر جدية

وبمةا تل مًفقةة الدراسةة ت م ةع  وترليد الم وافرف مًحا  ف ال عن تحسين اق صادياذ اسة غالله لةضرض  
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بًشاط زراعم بارز ف ال عن ازديةاد السةاال يقابلةه ثبةاذ اسةبم فةم المةوارد المائيةة   لةرا تحة ج اسة ثمار 

ديال تلة  ا ةائج سةلبية ال تقةل خفةورف عةن   تف تل سوه اس عما  المياا وتً يمحا يؤ ميااامثل لويدف يجج ال

عدم توفرها   ف ال عن تل كثيرا من اآلثار السلبية ال م واجححا اإلاسال قديمال ويديثا ل كااةت بسةبب سةوه 

 تً يج اس عما  الموارد المائية . 

 يمان أل ت لما مشالة البحث بسؤا  رئيس هو :   -مشكلة البحث :  -1

 الواقعة ضمن يدودها ال صميمية والحالية ؟ الزراعية ة لري األراضم* هل تل مياا المشروع كافي

 و مجموعة من ال ساؤالذ الثااوية هم :

 * ما يدود الحصة المائية الم وافرف للمشروع ؟

 * ما العوامل المؤثرف فم درجة كماهف مياا المشروع ؟

 أخرى ؟  ق صادية وعمراايةا* ما تماااية ال وسع فم المساياذ الزراعية وال وسع فم اس عماالذ 

بعد تحديد مشالة البحث ي ع البايث مجموعة من المرضةياذ ال ةم ير ةب بةال حق   -:فرضيات البحثث  -2

 -من  صاليي حا وتثباتحا  كحلو  وتجاباذ مقًعة ومماًة وعل  الًحو اآلتم:

 تساعد عل  ال وسع فم اس ثمار مساياذ واسعة . ال ل كمية المياا ت* 

 وتًعاس بال الم عل  اي ياجاذ المًفقة .  زماايال المياا ت باين  ل كميةت* 

* تل الميةةاا فةةم المًفقةةة ت عةةرض تلةة  مشةةاكل مسةة قبلية ا يجةةة عةةدم ثبةةاذ الاميةةة الم ةةوافرف مًحةةا وعةةدم  

   االس مدام األاسب ال سيما فم الزراعة االروائية   مما سياول له تأثير عل  تًمية الزراعة فم المًفقة.

فةم دراسةةة خصةائا الموقةع الجغرافةةم للمشةروع بعةةدها مةةم تةةج اع مةاد المةًحج اإلقلي -:هجيثة البحثث من -3

دور كةل عامةل فةم تحديةد والعوامل الجغرافية الفبيعيةة والبشةرية اع مد المًحج الً امم من خال  دراسة 

م ت ةع  قةدرف درجة كماهف المشروع سلبال وتيجابال   ومةن خةال  فلةك يماةن يصةر المةؤثراذ السةلبية ال ة

أداه المشةروع وتةرليلحا أو السةيفرف عليحةا مةن جحةة   ومعرفةة اإلماااةاذ الم ايةة ال ةم يماةن مةن خاللحةةا 

 الم زايد عل  مياهه ياضرال ومس قبالل من جحة أخرى. زيادف كماهف المشروع وتماااية سد الفلب

 -يحدف البحث تل  ما يأتم : -:أهداف البحث  -4

عوامةةل الجغرافيةةة الفبيعيةةة والبشةةرية فةةم كمةةاهف المةةوارد المائيةةة لةةري األراضةةم * تظحةةار مةةدى تةةأثير ال

 الواقعة ضمن يدود المشروع . 

 و* وضةع المعالجةاذ واإلجةراهاذ المًاسةةبة للحةد مةن المشةةاكل ال ةم ت عةرض لحةةا الميةاا فةم المشةةروع   

 تقليل اسبة ال ائعاذ المائية ل حقي  أف ل اس ثمار للمياا .
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 الجربوعية وخصائصه واستثماراته : مشروعوقع م -أوالً :

 : موقعال -1

فةةم الجةةزه  علةة  وجةةه الدقةةةفةةم الجةةزه الجًةةوبم األوسةة  مةةن محاف ةةة بابةةل   ودراسةةة تقةةع مًفقةةة ال      

  ويًحصر موقعحةا الملاةم بةين دائرتةم عةرض ضمن اايي م القاسج والفليعة الغربم من ق اه الحالمية 

(
-
 32 9   ْ-  

-
ماالل   وخفةةم طةةو  )  ( لةة  23 32

-
44 36   ْ-  

-
 ( لةةرقال اليةةط خريفةةة رقةةج   44 44

(1  . ) 

  ويس مر فم جريااةه  ش ال ( أيمن120 62ل  الحلة عًد الايلوم ر ) ي مرع مشروع الجربوعية من      

  ثةج ي جةه  2الجربوعيةة فةرع   مشةروع( كةج عًةد موقةع تمةرع 760 7باتجاا جًوبم لرقم ي   مسةافة )

احو الجًوب مع عدد من االاحًاهاذ البسيفة   ي   يً حم عًد الحدود اإلداريةة بةين محةاف  م بشال عام 

ديوااية –بابل والقادسية ليصب فم مبز  يلة 
(1)

  . 

 الجربوعية :لمشروع  الهيدرومورفومتريةخصائص ال -2

 خصائص التصريف المائي : -أ

مفةةي  الصةحين لً ةةام الةري واخ يةةار طريقةةة يماةن يصةةر ال ةائعاذ تلةة  الحةد األداةة  بوسةاطة ال        

الري المالئمة وتح ير األرض الجيد وال شغيل الامةوه لً ةام الةري   وفةم هةرا المجةا  تشةير الدراسةاذ 

ال فبيقية فم يالة اع ماد ا ام دوري لل شغيل والقًواذ الموزعة للمياا تاول  ير مبفًةة تةًمم  الامايةة 

%( 38%( للةري بةالمفوط  )35%( للري الموضةعم   واحةو )51و )تل  يدودها الدايا   والمقدرف بًح

%( للري بالرش فم المًةا  الحةار الجةاف كمةا لةويط تل كمايةة الةري الحقلةم تاةول هةم 38لضيواض و)

اقفة ال ع  الرئيسية   أما تفا اع مد ا ام مسة مر لل شةغيل وتبفةين القًةواذ فةال فلةك يًة ج كمايةة تصةل 

( للةةةري 70-55%( للةةةري بةةةالرش   والةةة  احةةةو ) 80-60والةةة  احةةةو )%( للةةةري الموضةةةعم 80تلةةة  )

السفحم وبحسب قوام ال ربة
(2)

. 

  الجربوعيةة يع مةد علة  خصةائا ال صةري  لشة  الحلةة  مشةروعتل خصائا ال صري  المةائم ل      

عًدما تًمم  كمية ال صري  فم الش  تًمم  معحةا كميةة ال صةري  فةم الجةداو  الم مرعةة مًةه كافةه ف

يع مةد هةو اآلخةر علة  مًسةوب  مشةروعفةم ال يةااالدراسة   كةرلك بالًسةبة تلة  مًسةوب الم مشروعحا ومً

 85 26)  مشةروعفم الشة  مقابةل موقةع تمةرع ال ياافم الش    فمم الوقت الري بلغ فيه مًسوب الم يااالم

عًةد اةاظج فيةه  يةااالجربوعيةة الةري بلةغ مًسةوب الم مشةروعم( فوق مس وى سفن البحر فةم وقةت تاشةاه 

م( فوق مس وى سفن البحر   فحًاك عالقة طردية بين كمياذ ال صةري  وبةين مًسةوب  61 26الصدر )

  وبةرلك أي ةا  مشةروعكميةاذ ال صةري  فةم ال تةزداد معحةافةم الشة   يةاافعًدما ترتمع مًاسةيب الم يااالم
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علة  كميةة الميةاا فةم احةر يمان القو  أل كمية المياا ال م يحصل عليحا المشروع تع مد بالدرجةة األسةاس 

 .  المراذ بشال عام ول  الحلة بشال خاص

الجربوعية الرئيس عشرف جداو  فرعية لال مًحا خصةائا ومواصةماذ هًدسةية  مشروعي مرع من       

 اآلتم : جدو خاصة به وهم كما فم ال

 (1) رقم جدول

 الجربوعية والجداول المتفرعة منه عند التصميم مشروعخصائص 

  

 وعالمشر

موقثثثثثثثع التفثثثثثثثرع     

 )عند الكيلومتر( 

المسثثثثاحة 

المثثثثثثروا             

 )دونم(

عثثثثثثثثثثدد 

 المنافذ 

طثثثثثثثثثثثثثثثثثثول 

المشثثثثثثثروع 

 )كيلومتر( 

كميثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 التصثثثثثثثثثثثريف 

 / ثانية (  3)م

عمق الميثا  

عنثثد التفثثرع 

 )متر(

عةةرض القعةةر 

عًةةةةةد ال مةةةةةرع 

 )م ر(

الجربوعيةةةةةةةةةة 

 الرئيس 

62 120        

 الحلة أيمن ل 
14639 51 29 350 9 633 1 78 7 75 

الجربوعيةةةةةةةةةة   

 (1فرع )

6 070            

 أيمن الجربوعية
3811 13 4 690 0 510 0 85 0 85 

الجربوعيةةةةةةةةةة   

 (2فرع )

7 760 

 أيسر الجربوعية
4680 15 8 660 0 634 0 90 0 90 

الجربوعيةةةةةةةةةة   

 (3فرع )

9 960 

 أيمن الجربوعية
5608 21 7 920 0.748 1 00 1 00 

الجربوعيةةةةةةةةةة   

 (4) فرع

أيسر  090 10

 الجربوعية
6637 21 11 050 1 752 1 30 1 30 

الجربوعيةةةةةةةةةة   

 (5فرع )

10 960 

 أيمن الجربوعية
912 4 2 460 0 120 0 42 0 60 

الجربوعيةةةةةةةةةة   

 (6فرع )

15 200 

 أيمن الجربوعية
5869 15 7 150 0 858 0 90 1 00 

الجربوعيةةةةةةةةةة   

 (7فرع )

17 200 

 أيمن الجربوعية
8758 31 15 170 1 339 1 20 1 20 

الجربوعيةةةةةةةةةة   

 (8فرع )

21 600 

 أيسر الجربوعية
3932 13 7 320 0 520 0 85 0 90 

الجربوعيةةةةةةةةةة   

 (9فرع )

25 550 

 أيمن الجربوعية
2502 8 3 470 0 323 0 70 0 70 

الجربوعيةةةةةةةةةة   

 (10فرع )

27.570 

 أيمن الجربوعية
836 3 1 760 0 111 0 43 0 60 

 . (غير منشور متفرقة )وارد المائية , مديرية الموارد المائية في محافظة بابل , شعبة ري الهاشمية , بيانات المصدر : وزار  الم

 

فعًةةد  الجةةاابم والعمةةودي   مشةةروعوقةةد أدذ عمليةةاذ الاةةري المسةة مرف تلةة  توسةةيع مجةةرى ال          

م(   5 7)كمعةد  ( 6)الة كال عرض القعةر مةن اةاظج الصةدر ي ة  الايلةوم ر  مشروعال صميج األساس لل

ممةا أدى تلة  ااممةاض عمة  الميةاا مةن         م( 11)  كمعةد  بيًمةا فةم الوقةت الحةالم فقةد بلةغ عةرض القةاع

 -توزعةت علة  مسةاية أفقيةة أوسةع  الل الميةاافم الوقت الحالم  م( 20 1م( عًد ال صميج تل  ) 78 1) 
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عةن  ميةااأدى تلة  خمة  مًسةوب ال مشةروعلتعمية  مجةرى ا كمةا تل  -مع ثباذ عرض الًةاظج الرئيسةم 

  أمةةا معةةد  كميةةة  2012م( عةةام  16 26م( عًةةد ال صةةميج تلةة  )  61 26مسةة وى سةةفن البحةةر مةةن ) 

ال صري  السًوي للمشروع فحم ترتب  بامية تصري  ل  الحلةة وت ًاسةب معحةا تًاسةبال طرديةا   فعًةدما 

م200كاات كمية تصري  الش  )
3

م633 9معحا كميةة تصةري  المشةروع )  ثا ( عًد ال صميج بلغت
3

 ثةا 

م1 5(   فم يين اامم ةت كميةة تصةري  األخيةر تلة  )
3

 ثةا ( عًةدما وصةلت كميةة تصةري  الشة  تلة  

م160)
3

 .(3)2012 ثا ( فم عام  

سج( أدى تل  ظحور العديد مةن  المشةاكل مًحةا تل هًةاك 45) مشروعفم ال ميااتل اامماض مًسوب ال      

مةةن بداي ةةه وي ةة  الايلةةوم ر  مشةةروعاألراضةةم الزراعيةةة وال ةةم تقةةع علةة  ضةةم م ال مسةةاياذ واسةةعة مةةن

عشرف تقريبال كاات تروى سيحال ولان فم الوقت الحالم أصبحت تع مد فم عملية الري عل  اآللةة الم مثلةة 

 الجةوفم ميةاابال مشةروعبالم ماذ الاحربائية والةديز    كمةا تل هةرا االاممةاض أدى تلة  اتصةا  ميةاا ال

 ومن ثج تسرب كمياذ كبيرف مًحا تل  لباة المباز  وعدم االس مادف مًحا .

معحةا مسةاية  امم ةتالحصة المائية للمشروع وال ةم ا اامماضكمية ال صري  تعًم  اامماضتل         

الميةاا للمةدل واألريةاف  توزيةعزيادف أعداد الساال وتقامة مشاريع مع األراضم الزراعية المرواف مًه   و

حًاك مشالة فم كماهف المياا لسد الم فلباذ الحاصلة عليحةا ت حةر فوهرا يعًم زيادف الفلب عل  المياا     

 وفةم أعةداد السةاال ومشةاريع  فم مساية األراضم ال صميمية المع مدف بشال كامل عل  مياا المشةروع 

وهةرا بحاجةة تلة  زيةادف المياا   أي تل المشالة ت حةر فةم ال وسةع الحاصةل فةم الزراعةة والسةاال  توزيع

مفردف للمياا ياليال ومس قبليال   فالمشةروع بحاجةة تلة  خفة  ومعالجةاذ وطةرق الزمةة و كميلةة السة ثمار 

المياا الم وفرف فيه لسد الم فلباذ الواقعة عليحا ولاافة االس مداماذ الحالية والمس قبلية   مع األخةر بً ةر 

مً مة وتاما م ماوتة يوميال وأسةبوعيال ولةحريال وفصةليال وسةًويال االع بار تل كمياذ ال صري   ير ثاب ة أو 

  . 

 خصائص التصريف الصلب : –ب 

ا رال ألهمية يركة الرسوبياذ فم األاحار فقد اه ج عدد كبير من المم صةين بةأمور المةوارد المائيةة        

الحمولةة العالقةة ويمولةة فم يساب الرسوبياذ فم األاحار ودراسة يرك حا وااصب االه مام عل  دراسة 

أهةج العوامةل المسةببة ل غيةر مجةاري  يةدأعلة  المشةاريع الزراعيةة   فحةم  القاع   وفلك ل أثيرهةا المبالةر

األاحةةار وتةةؤثر فةةم تقليةةل الفاقةةة االسةة يعابية لقًةةواذ الةةري والمةةزل وقةةد دلةةت بعةة  الدراسةةاذ علةة  تل 

ة ال ربةةة   وعلةة  الةةر ج مةةن فلةةك يعةةد الغةةرين اإلرواه بالميةةاا المشةةبعة بةةالغرين يةةؤدي تلةة  خمةة  مسةةامي

تضافة تل  الرواسب األخرى من الفين والرمل عوامل ممصبة لل ربة 
(4)

  . 
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تمثل الرواسب الًحرية مواد  ريًية وطيًية ورمليةة فةم ميةاا الًحةر وال ةم تحةدج  ا يجةة ال عريةة فةم       

رية علة  العوامةل المًاخيةة وخاصةةل األمفةار المًحدراذ والجداو  والمسيالذ المائية   وت وق  لدف ال ع

وسرعة الرياح وقلة الغفاه الًباتم والصماذ الميزياوية لل ربة   ف الل عن طبيعة مًفقةة الحةوض ومةدى 

تعرضحا لل عرية   فيحمل الًحر كمياذ من الرواسب وفلك يع مد عل  سرعة ال يار وكمية ال صةري    تف 

ورف كبيةرف كلمةا زادذ سةرع ه   وبشةال عةام ي ًاسةب يجةج الحبيبةاذ تزداد قابلي ه علة  يمةل المةواد بصة

أمةةا  ميةةااالمًقولةةة فةةم الًحةةر مةةع مربةةع سةةرع ه   ف ًقةةل الجزيىةةاذ الصةةغيرف علةة  لةةال يمولةةة عالقةةة بال

الجزيىاذ الابيرف ف  حرك كحمولة احرية عل  القاع
(5)

   . 

تماع ال صةري  الًحةري لًحةر المةراذ الةري الجربوعية بار مشروعاسب الًحرية فم وتزداد كمية الر       

ا   تف تل سقوط األمفار احاية فصل الش اه وفةم فصةل الربيةع و وفوبةال الثلةو  مةع بالميا مشروعيغري ال

ارتماع درجاذ الحرارف بداية فصل الصي  فم مًابع المراذ يسببال جرف ال ربة المعرضة لل عرية ومن 

مةن الرواسةب ي مثةل بةالفين الًةاعج الةري  مشةروعل مةا يصةل تلة  الثج زيادف كمية الرواسب المًقولةة   وا

لمسافاذ بعيدف وصوالل تل  األراضةم الزراعيةة  ميااا تل  األصمر أو البًم ويبق  عال  بالالميايحو  لول 

تف تل قاعةه واألجةزاه السةمل  مةن جواابةه  مشةروع  كرلك تعمل المياا عل  يدوج عملية ال عريةة داخةل ال

مًحةا تلة  القًةواذ والمةروع الرئيسةة والثااويةة ممةا  تعمةل الميةاا علة  اقةل كميةاذ بقةة رمليةةعبارف عةن ط

ممةا يةؤدي تلة  ااممةاض  كميةاذ  مشةروعيسبب تراكج الرما  فم القًةواذ خاصةة المًةاط  القريبةة مةن ال

 المياا ال م تحصل عليحا تلك القًواذ ومما يقلل من درجة كماهتحا . 

 الجربوعية : مشروعاستثمارات ميا    -3  

 :للميا االستثمار الزراعي  - أ

تل م فلباذ المحاصيل الزراعية عل  المياا فةم مًفقةة الدراسةة ت بةاين تبعةال ل بةاين اةوع المحصةو         

الجربوعيةةة المصةةدر األسةةاس إلرواه هةةرا المحاصةةيل  مشةةروعومةةدف امةةوا وموسةةج زراع ةةه   وتعةةد ميةةاا  

بسبب سةيادف المًةا  الجةاف الةري ي ميةز بقلةة ال سةاق  المفةري وااممةاض  وتسحج األمفار بًسبة قليلة جدال 

  األمةر الةري يةؤدي تلة  الرطوبة الًسبية وارتماع درجاذ الحرارف فم فصل الصي  وارتماع قيج ال بمةر 

بمعايير لةحرية مم لمةة تبعةال لًةوع  مشروع  وا يجةل لرلك تس ثمر مياا اليدوج موازاة مائية مًاخية سالبة 

 تف   وكميةة الميةاا الم صةرفة خةال  المشةروع محاصيل الزراعية ومواسج زراع حا وم فلباتحا من الميااال

من المحاصيل الشة وية  أكثريح ا  تل  كمياذ كبيرف من المياا وعدد رياذ  يةل الصيميصامحالتل زراعة 

   وفلك بسبب اخ الف م فلباذ المحاصيل وخصائا فصو  الًمو .
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 شال أهمية كبيرف فم مًفقة الدراسة كواحا تعد مصدر رئيس من مصةادر معيشةة ف لحيواايةالثروف ا أما   

عدد كبير من ساال المًفقة   تف تل أكثر من اص  ساال المًفقة يقفًول القرى واألريةاف ومةن ثةج فةال 

كبيةرف مةن  الزراعة بشقيحا الًباتية والحيوااية تاول المصدر األساس للعيش   تف تربة  فةم المًفقةة أعةداد

الحيواااذ أهمحا األ ًام واألبقةار والمةاعز والجةاموس والحميةر والةدواجن المًزليةة باإلضةافة تلة  يقةو  

 الدواجن و بحيراذ األسماك .

 :للميا   البشرية ) الخدمية (االستهالكات  -ب

وفلةك ا يجةة يةة فةم مًفقةة الدراسةة هةم فةم تزايةد مسة مر مدمتل اسبة المياا المسة حلاة لض ةراض ال     

فم  مشروع  ومما اللك فيه تل القرى الم وطًة فم مًفقة الدراسة تع مد عل  مياا ال ل زايد أعداد الساال

وفروعه أم عن طرية  مشةاريع  مشروعاالس مدام المًزلم وسواه أكال االس مدام بشال مبالر من مياا ال

ب وزيةع الميةاا للقةرى ومحف ةال تةًقالل ( محفةاذ تقةوم 4( محفةاذ مًحةا )7معالجة المياا البةالغ عةددها )

تً شر فم مةديً م القاسةج والفليعةة    والمياا تل  مديًة الفليعة  المياا تل  مديًة القاسج ومحفة وايدف تًقل

العديد من المحا  ال جارية والصًاعاذ الم وسفة والصغيرف ال م تس حلك كمياذ ال يُس حال بحا من الميةاا 

 وعية بًسبة كبيرف مًحا عن طري  محفاذ تصمية المياا السابقة الركر .الجرب مشروعوال م يسحج 

 الجربوعية مشروعالعوامل الجغرافية )الطبيعية( المؤثر  في كفاء   :ثانياً 

للعوامل الفبيعية تةأثيرال علة  ال صةري  السةًوي يجمةال وتوزيعةال   مااايةال وزماايةال   ويشةير تلة  كميةة     

قلحا الًحر   وتبعال لرلك فإل لال من العوامل الفبيعية أثرا علة  ال صةري  السةًوي الحمولة الصلبة ال م يً

والمصةةلم والشةةحري واليةةومم بةةدرجاذ م ماوتةةة وبشةةال م بةةاين مةةن عامةةل آلخةةر وقةةد ت مةة  مجموعةةة مةةن 

عل  الجريال الًحري لبمالسالعوامل مما يبرز المردود 
(6)

. 

الجربوعيةة وفروعةه  مشةروعل  ا ام الجريةال السةفحم فةم لرا سي ج توضين اثر ال واب  الفبيعية ع   

بغية تبراز اثر هرا المعفيةاذ ودورهةا فةم تحديةد المشةاالذ الحيدرولوجيةة ومةن ثةج ال عةرف علة  درجةة 

 -  وت مثل ال واب  الفبيعية باآلتم :مشروعكماهف ال

 -البنية الجيولوجية : -1

اريع الةري السةيما طبقاتحةا العليةا فحةو يةؤثر فةم كميةة الميةاا للبًية الجيولوجية دورال هامةال فةم قيةام مشة     

وعلة  مقةدار  ال ربةةالم سرب تل  جوف  ميااالجارية فم األاحار وعل  مورفولوجي حا. ويؤثر فم مقدار ال

كمياذ المياا الم بمرف من ال ربة ف الل عن تأثير ال اوين الجيولوجم والم مثل بفبيعة وخواص الصةمور 

يةث مسةاماتحا ومواقةع طبقاتحةا وميالاحةا وخواصةحا الايميائيةة علة  المةواص الحيدرولوجيةة العامة  مةن ي

لضاحار فم المًفقة
(7)

. 
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تعد مًفقة الدراسة من الًايية الجيولوجية جزه من السحل الرسوبم والري توجد عةدف ا ريةاذ لًشةأته     

اذ الًحريةة فةم المًمم ةاذ الواطىةة وتاويًه ومًحا من يقو  تل اشأف السةحل جةاهذ ا يجةة ل ةراكج ال رسةب

من المليج العربم   تف يع قد تل الاميةاذ الحائلةة مةن الغةرين الةري يمل ةه أاحةار دجةل والمةراذ والاةارول 

×  185أدى تل  مله المليج   تف قدرذ الامياذ ال م تجلبحةا ميةاا دجلةة والمةراذ مةن ال رسةباذ يةوالم )

6
( 96( سًة قبل المةيالد كةال بحةدود )4000العربم قبل يوالم ) طن( سًويال   فيع قد تل رأس المليج 10

( كةج تف 368كج لما   رب بغداد  وفةم زمةن السةومريين اب عةد أكثةر باالتجةاا الجًةوبم الشةرقم بحةدود )

( كةةج كةةل سةةبعين سةةًة فةةم العصةةور 6 1كةةال قةةرب مديًةةة أور  ويع قةةد تل معةةد  تقةةدم الةةدل ا كةةال بحةةدود )

( كج كل ثالثين سًة فم العصور القديمة6 1الحديثة بيًما كال )
(8)

      . 

تقةع مًفقةة الدراسةة فةم مًفقةة الرصةي   يةر المسة قر ضةمن افةاق السةحل الرسةوبم   ييةث تمثةةل       

رواسب العصةر الربةاعم الجةزه األكبةر مةن مسةاية هةرا الًفةاق ال ةم ت ةأثر مًاطقةه بالحركةاذ ال ا وايةة 

يةر الم ًةاظرف للسةحل الرسةوبم وهةم تسة مر بةالحبوط مةع اسة مرار الحديثة وال ةم سةببت الفيةة المقعةرف  

امةة اله الحةةوض بال رسةةباذ الًحريةةة   وقةةد ألةةارذ بعةة  الدراسةةاذ تلةة  ااةةه مةةن الةةدالئل الواضةةحة علةة  

تا واية السحل الرسةوبم هةم بقةاه األهةوار والمسة ًقعاذ زمًةال طةويالل بةدول أل تًةدثر فلةوال وجةود يركةة 

اسب دجلة والمراذ قد مضذ هرا المس ًقعاذ وطمرتحاهبوط مس مرف لااات رو
(9)

. 

الجربوعيةة ال تةزا  ترسةب الفةين والغةرين خاصةة فةم  مشروعتل لباة الري الحالية ال م ت مرع من     

موسج سقوط األمفار فم فصلم الش اه والربيةع علة  تركيةا و ةرب العةراق فيةؤدي فلةك تلة  اقةل كميةاذ 

لمسةةافاذ بعيةةدف ويةةؤدي تلةة   مةةر األراضةةم الزراعيةةة  ميةةاايبقةة  عالقةةال بالهائلةةة مةةن الفةةين الًةةاعج الةةري 

المرويةةة بةةه   وممةةا تةةج ال وصةةل تليةةه مةةن خةةال  الدراسةةة الميداايةةة هةةو سةةيادف صةةمة الفباقيةةة فةةم ال ركيةةب 

الجيولوجم لمًفقةة الدراسةة ووجةود طبقةة مةن رمةل الاةوارتز األسةود مم ةدف بشةال أفقةم فةم كافةة أاحةاه 

م ( والةةري ي ميةةز بًمافي ةةه العاليةةة  5 1 -5 0م( عةةن سةةفن األرض وبسةةمك ) 3 – 5 1مةة  )المًفقةةة بع

وفروعةه الرئيسةة والثااويةة سةواه أكةال مةن  مشةروعب كميةاذ كبيةرف مةن ميةاا المياا مما يؤدي تل  تسرلل

لبال علة  القاع أم من الجوااب تل  األراضم المجاورف ومن ثج تل  لباة المباز  المحيفة بحا وهرا يؤثر سة

كماهف األداه للمشروع من خال  خم  كمياذ ال صري  الًحري وبألاالحا المم لمةة وال قليةل مةن مسةاية 

 األراضم ال م من الممان ترواهها بحرا الامياذ ال ائعة من المياا .

 -السطح:  -2

وية ) خة  ويقصد به ال  اريس األرضةية والمصةائا الفبيعيةة البةارزف   وخفةوط االرتمةاع الم سةا     

الاً ةةور ( ولحةةرا المصةةائا دورال بةةارزال فةةم ال ةةأثير علةة  ال صةةري  الًحةةري عةةن طريةة  تحديةةد سةةرعة 
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عل  سفن األرض   ف زداد سرعة الجريال فم السفوح الشديدف االاحةدار   ممةا يةؤدي تلة   ميااجريال ال

لية تف تقةل درجةة ااحةدار اامماض طاقة ال رلين ) ال سرب ( وارتماع سرعة ال عرية   وفم المًاط  السةح

األرض ف زداد اسبة المياا ال م ت شبع بحا ال ربة   تف تل اابسةاط السةفن وقلةة ااحةدارا يؤديةال تلة  خمة  

عملية ال صري  الفبيعية ف بق  المياا فم ال ربة لمدف طويلة ت عرض خاللحا تل  عملية ال بمر
(10)

. 

لرسةوبم فةال أيةة دراسةة لسةفححا س اشة  لًةا ال شةابه وا رال لموقع محاف ة بابةل فةم مًفقةة السةحل ا    

العام فم خصائا السةفن مةع مةا ي صة  بةه السةحل مةن خصةائا   لاةن هةرا ال يمًةع مةن وجةود بعة  

( م 44ال مصيالذ الدقيقة الماصة بسفن المحاف ة . تف يمر فم أقسامحا الشمالية خ  االرتماع الم ساوي )

( م 20أقسةامحا الجًوبيةة خة  االرتمةاع الم سةاوي )فوق مس وى سفن البحر فم يين يمر فم 
(11)

  اليةط 

وعًد مالي ةة المريفةة الاً وريةة لمحاف ةة بابةل سةًجد تل مًفقةة الدراسةة يمةر فةم    (3المريفة رقج )

( م بيًما يمر فةم أجزائحةا الجًوبيةة خة  االرتمةاع الم سةاوي 26أقسامحا الشمالية خ  االرتماع الم ساوي )

( م هةرا يعًةم تل االاحةدار العةام 6واحاي ةه ) مشةروعالمرق فم ارتماع السفن بةين بدايةة ال( م أي تل  20)

كج ( وهرا ما أدى تل  تمالم االتجةاا العةام  1سج   20لمًفقة الدراسة من الشما  تل  الجًوب يصل تل  )

 وتمرعاته مع اتجاا ااحدار المًفقة .  مشروعلمجرى ال

  -المناخ : -3

صر المًاخية من أهج ال ةواب  فاذ األثةر المبالةر علة  ال صةري  الًحةري   تف تاحةا تحةدد تعد العًا       

ال صةةري  وا امةةه السةةًوي   فاميةةة ال سةةاق  ودرجةةة الحةةرارف عةةامالل يحةةددال كميةةة الميةةاا الجاريةةة فةةم 

مليةة األاحار وا ةام جريااةه السةًوي الل اخ ةزا  كميةة الميةاا الجاريةة فةم األاحةار هةم يصةيلة أساسةية لع

ال بمةةر ال ةةم تةةرتب  فعالي حةةا أصةةال بعوامةةل أخةةرى كةةدرجاذ الحةةرارف والرطوبةةة الًسةةبية وسةةرعة يركةةة 

ميااالحواه وكمية اإللعاع الشمسم ودرجة يرارف ال
(12)

 . 

قةد اكسةبحا خصةائا مًاخيةة ت صة  بًسةبة عاليةة مةن  تل الموقع الجغرافم والملام لمًفقة الدراسة       

ماع درجاذ الحرارف وقلةة الرطوبةة الًسةبية واألمفةار وارتمةاع اسةبة ال بمةر   ممةا اإللعاع الشمسم وارت

 الفبيعم واإلا ا  الزراعم . حاال ربة وابات عل  خصائاأثر فم ال جحيز المائم و

بييـ   امنكميـيـ منعالقيا بهيا يقـصيـ وما يهمنا في  ااميا منمنياو ايو منمومانيا منمالييا منمنالييا ومن ي        

بيـ  كميــا من ســاقط من يـ   صـيـا ىني   منمكانيا منعالقاوب عبيــر آلــر اـ   ط ومن بــلر/ منن ــح من ســاق

وبيــ  كميــا مـا يعـو  مـ  ميــاه من ســاقط ىن  منجـو بفـعا من بلــر  امعينــ اسطــح مألرض فـ  منطقــ

 منداجيافضيـال اي   ديـ ي   منمنطقافـ   لـك  / منن ــح نغـرض  قـ ير كميــا منفـالض أو منعجــا منمــال 
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ألس ل م ميـاه منــري ومنمكانيا ايانمنامـ
وسً ًاو  أهج هرا العوامةل تةأثيرال علة  ال صةري  الًحةري    (13)

 -هما األمفار وال بمر كواحما يؤثرال بشال مبالر وكما يأتم :

      -األمطار: -أ

مًفقة مًابع األاحار المصدر الرئيس فةم تةوفير الميةاا السةفحية عل   -ثلوجال وأمفارال  -يمثل ال ساق      

واألرضةةية للمًةةاط  الجافةةة ولةةبه الجافةةة  ال ةةم ت وقةة  عليحةةا الزراعةةة االروائيةةة   فالمةةا ارتمعةةت كميةةة 

األمفار خال  السًواذ الرطبة   كال لحا األثةر االيجةابم فةم زيةادف الجريةال السةفحم   وزيةادف مًاسةيب 

ة واألرضية   و زيادف المح وى الرطوبم فم ال ربةالمياا السفحي
(14)

. 

يم از ال ساق  المفري فم مًفقة الدراسة بمصلي ه وقل ه وتربربه من سًة ألخرى تف يبةدأ احايةة تشةرين     

   -اآلتم : جدو األو  ويً حم  احاية مايس وبداية يزيرال وفلك ي  ن من خال  ال

 (2)رقم  جدول 

 2010-1981منطقة الدراسة ) محطة الحلة المناخية ()ملم( للمد  لألمطار فيالسنوي المجموع و ةالشهري تالمعدال 

 . بيانات ) غير منشور  ( قسم المناخ ,لجوية والرصد الزلزالي ,المصدر: الهيئة العامة لألنواء ا       

 

( ي  ةن تل األمفةار تبةدأ بال سةاق  فةم تشةرين األو  وت زايةد باتجةاا فصةل 2رقةج ) جةدو من خةال  ال    

(ملةج ثةج ت بةاين خةال  ألةحر لةباط ونفار وايسةال  4 27الش اه ي   تبلغ أعل  قيمة لحا فم كااول الثاام )

ال واضن فم مايس وتقل جدال فم يزيرال  وتًعةدم تمامةال خةال  ألةحر الصةي  )تمةوز و أب وتًمم  بش

و أيلو  ( لرا فال كمية األمفار الساقفة  ير موزعة بشال مً  ج علة  جميةع ألةحر السةًة تف تل قل حةا أو 

األمفةار  ااعدامحا خال  موسج الصي  يسةحج فةم زيةادف االي يةا  المةائم للمحاصةيل الزراعيةة بيًمةا تسةحج

فةم  مةن المشةروع قيةد الدراسةة  Water Requirementالقليلة الساقفة ل اهل فم تقليل االي يةا  المةائم 

 ري المحاصيل .

 -التبخر : -أ

مةةن سةةفن مةةائم أو مةةن ال ربةةة أو مةةن أي  ميةةاايعةةرف ال بمةةر بأاةةه عمليةةة اا قةةا  أو تحةةرر جزيىةةاذ ال      

مةن الًباتةاذ بمعةل  ميةااتل  الغالف الجةوي وتة ج عمليةة اا قةا  ال ميااأجسام أخرى تح وي عل  اسبة من ال

يصةفلن  ميةااعملية الًة ن   وعًةد الة راك العملي ةين ) ال بمةر والًة ن ( معةا فةم تزويةد الغةالف الجةوي بال

 1ك 2ت 1ت أيلول أب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط 2ك الشهر
المجموع 
 السنوي

كمية 
 األمطار

27,4 20 22 22,5 8,6 0,7 0 0 0 5 17 22 144,2 
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عليحما بعمليةة ) ال بمةر   الًة ن ( وت ةأثر عمليةة ال بمةر بعةدف عوامةل ت مثةل بة ) درجةة الحةرارف والرطوبةة 

و الرياح واوعية المياا وال غ  الجوي ( الًسبية
(15)

  . 

مةن الحالةة السةائلة تلة  بمةار عةن طرية  اة ن الًباتةاذ تلة  الجةو يسة حلك كةل سةً م ر  ميااتل تحو  ال     

%( مةن 95( سعرف يرارية عًةد عمليةة ال حةو  ويحةدج يةوالم ) 596 - 540ما بين )  ميااماعب من ال

%(من ال بمر لسفن األرض بةين الشةروق 90-70يىة ( بيًما تصل )الً ن خال  الساعاذ الصباح )الم 

والغروب
(16)

. 

يعد ال بمر عةامالل محمةال فةم تحديةد الموازاةة المائيةة المًاخيةة لل ربةة والمةوارد المائيةة فةال بمر عمليةة       

كافةة    ويمثةل ميةااتعود بحا األمفار أو مياا الري ال م تصةل سةفن األرض تلة  الجةو علة  لةال  بمةار 

ال ائعاذ المائية تل  الجو من السفوح المائية ومن ال ربة
(17)

. 

تل معدالذ ال بمر فم مًفقة الدراسة ت باين لحريال وفصليال وهرا بفبيعة الحا  ااتج من ال باين الزماام    

     -اآلتم : جدو فم العوامل المؤثرف بال بمر وفلك ي  ن من خال  ال

 في منطقة الدراسةالنتح الممكن  /السنوي للتبخرالمعدل و ةلشهريا ت( المعدال3)  رقم جدول

 2010-1981) محطة الحلة المناخية ( )ملم( للمد  

 . , بيانات ) غير منشور  (, قسم المناخ المصدر: الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي   

 

( تل  تل معد  ال بمر فم مًفقة الدراسة يًمم  تل  أدا  مس وى لةه فةم لةحر 3رقج ) جدو يشير ال     

( ملةج ثةةج 563فةةم لةحر تمةةوز )كةااول الثةاام ثةةج ي زايةد باتجةةاا ألةحر الصةي  ليصةةل تلة  أعلةة  معةد  لةه 

( ملج فلك يعًم تل كميةة ال بمةر 4 75ي ًاقا باتجاا فصل الش اه ليبلغ أدا  مس وى له فم كااول الثاام )

تًمم  فم ألةحر الشة اه الممفةر بيًمةا تةزداد فةم ألةحر الصةي  الجةاف وهةرا يةؤدي تلة  ضةياع كميةاذ 

ومةن ثةج ااممةاض كمةاهف  ميةااياجة الًباتاذ تلة  الكبيرف من المياا فم فصل الصي  الحار الري تزداد فيه 

ين السةةابقين تل معةةد  ال بمةةر السةةًوي يمةةوق مجمةةوع ال سةةاق  جةةدولميةةاا الةةري   كمةةا ي  ةةن مةةن خةةال  ال

دصيـا  اجـا فـ  منمومانا منماليا منمناليا بييـ  ميـا اناك هرا يعًم أل  ( ملج  135ب )المفري السًوي 

 ، اـ  طيـريق من بليـر/ منن يـح منمميـك   فق هـاه اـ  طـريق مألمطـار ومـا مـ  منمي منطقا من رمسااليـه 

طيليا أشيهر منسينا يكـو  منعجـا منمـال  وىنما  ، منسناشهـر مـ   أينـذنك ال يـوج  فـالض مـال  لـالا 

 1ك 2ت 1ت أيلول أب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط 2ك الشهر
المعدل 
 السنوي

معدل 
 التبخر

75,4 105 177 277,6 352,5 498 563 469,9 359,5 260,5 137,6 78,4 279,5 
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مةن خةال    وفلك سي  ةن ونكنه ي باي  امانياً  بعاَ ن باي  كميات مألمطار وكميات من بلر / منن ح منممك  

 الجدو  اآلتم : 

 2010-1981)ملم( للمد في منطقة الدراسة العجز المائيقيم ( المعدالت الشهرية ل4جدول رقم )

 ( . 3(و)  2 المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدولين )

ساعد عل  قيام الزراعة اع مادال عل  األمفار بل ال بد مةن ي  ن مما سب  ااه ال توجد زيادف مائية ت       

مةر أثةرال كبيةرال فةم زيةادف االع ماد عل  مياا الةري ومةا تجةدر اإللةارف تليةه تل لحةرا الًسةبة العاليةة مةن ال ب

ال ةةائعاذ المائيةةة مةةن الحقةةو  الزراعيةةة ومةةن ثةةج زيةةادف االي يةةا  المةةائم للمحاصةةيل وخصوصةةال خةةال  

ت مالة  عاسةيال خصوصةال    الًة ن المماةن الموسج الصيمم   كما تل قيج كل من ال ساق  المفةري وال بمةر

  الًةة ن المماةةن  ال بمةةرمةةع  المةةائم طرديةةال    وتبعةةال لةةرلك ت مالةة  قةةيج العجةةز فةةم فصةةلم الصةةي  والشةة اه

 وهرا ي  ن فم الشال اآلتم :وعاسيال مع األمفار 

 في منطقة الدراسة والعجز المائي النتح الممكن /قيم األمطار والتبخرالمعدالت الشهرية ل (1شكل رقم )
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ال

 (4, 3, 2)  جداوللمصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بيانات ا

 

 -التربة: -4

 1ك 2ت 1ت أيلول أب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط 2ك الشهر
المعدل 
 السنوي

معدل 
العجز 
 المائي

48 85 155 255.1 343.9 497.3 563 469.9 359.5 255.5 120.6 56.4 135.3 
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عةةن طريةة  ال بمةةر مةةن ال ربةةة والًةة ن مةةن أوراق الغفةةاه الًبةةاتم  قةةة ال ربةةة بال ةةياع المةةائمتل عال   

باف راض وجود  فاه اباتم م صل يبدو أكثر وضويال خال  فصل الصةي  فحةو األكثةر جمافةال ييةث كلمةا 

الممزواة فيحا عن طري  ال بمر ويعةود السةبب فةم  ازداد جماف ال ربة اامم ت اسبة ما ي يع من المياا

فلك تل  قلة الغفاه الًباتم وجماف ال ربة وطو  فصل الصي  الحار كما هو الحا  فم المًفقةة الوسةف  

لةةرلك فةال معرفةةة مقةةدار ال ةةياع المةةائم  مةن سةةفن األرض وال ربةةة يحةةدد يسةةاب  العةةراقوالجًوبيةة فةةم 

راعية مةن ميةاا فةم كةل لةحر مةن ألةحر السةًة عًةد اسة مدام الةري فةم مقدار ما تح ا  تليه المحاصيل الز

اإلا ا  الزراعم
(18)

  . 

لل ربةةةة أهميةةةة كبيةةةرف فةةةم الدراسةةةاذ الحيدرولوجيةةةة تف تل طبيعةةةة ال ربةةةة الميزياويةةةة وتوزيةةةع يجةةةج       

ا ثةج فةم المساماذ وبًي حا واسبة المادف الع وية فيحا ومح ةوى رطوب حةا كةل هةرا يةؤثر فةم درجةة امافي حة

كمية المياا الم رلحة تل  ال ربة تحةت السةفحية وقةد ألةارذ بعة  الدراسةاذ تلة  ااةه كلمةا صةغر يجةج 

تف تل  ةي   ميةاالحةا كمةا تل لًسةجة ال ربةة تةأثير علة   ةي  ال ميةااالحبيباذ لل ربة تقل سةرعة دخةو  ال

أكثةر  ميةاازداد قابلي حةا لالي مةاظ بالخال  ال ربة الرملية أسرع مًه فم ال ربة الفيًية الًاعمة ال ةم تة ميااال

بةدقائ  الفةين كمةا تل درجةة ال رلةين  ميةاامن الًسجة المشًة   وهرا يمان تل يعزى تلة  درجةة اق ةرال ال

ت ًاسب عاسيا مع االاحدار المائم
(19)

  . 

( ت صة  بأاحةا تاواةت مةن طبقةاذ تم لة    Alluvial Soilتسود فم مًفقة الدراسةة تربةة رسةوبية )    

م اسج حا وتركيبحا المعدام ضمن مقفع ال ربة وتاحا فاذ طوبو رافية مس وية بصورف عامة كما تم ةاز ف

بعم  وتجدد من خال  تغفي حةا بفبقةاذ خميمةة مةن ال ربةة العالقةة بميةاا الةري
(20)

وتح ةوي مع ةج جحاتحةا  

مةةالح وخاصةةة علةة  كميةةة مةةن قليلةةة مةةن المةةواد الع ةةوية وتجةةري فةةوق مع ةةج أقسةةامحا عمليةةاذ تجمةةع لض

أمالح الصوديوم وال أكثر أاواعحا خصوبة ومسامية هم تربة ك وف األاحةار الفبيعيةة ال ةم ت واجةد علة  

فةم مًفقةة الدراسةة جوااب األاحار كما تعد تربة أيواض األاحار المغمورف بالغرين من ال رب المشةحورف 

البةةاطًم كمةةا تل درجةةة  ميةةااويةةة الالمرتمعةةة فةةم مع ةةج جحاتحةةا أدذ تلةة  زيةةادف مل  حةةاتل درجةةة ملويو  

 الباطًم خاللحا ومن ثج قلة تجددا وبقاه اسةبة األمةالح عاليةة فيةه ميااامافي حا القليلة أدذ تل  ب ه تحرك ال

 كما أاحا تسمن ببقاه المياا ف رف زمًية أطو  ومن ثج تعرضه لل بمر وعدم االسة مادف مةن جةزه كبيةر مًةه  

ال محمةال فةم تيصةا  كميةاذ أمةالح عاليةة تلة  ميةاا األاحةار مةن خةال  رجةوع وقد لعبت ال ربة المالحةة دور

الباطًم المالن احو مجاري األاحار خال  اامماض مًاسيبحا ميااال
(21)

. 



 14 

بما تل مًفقة الدراسة ليس فيحا زيادف مائيةة بسةبب عامةل المًةا  تفال ال توجةد سةعة يقليةة فةم ترب حةا        

زمًية أطو  وهرا يعًم تل ال ربة هم دائما بحاجة تل  مياا الري   أي أل للمًةا    تمد الًباتاذ بالمياا لمدف

 تأثيرال سلبيال عل  المح وى الرطوبم لل ربة ألاه يأخر مًحا أكثر مما يعفيحا .

 

 -النبات الطبيعي : -5 

عةن للًباذ الفبيعم تأثير كبير عل  عملية الجريةال السةفحم   ييةث تم لة  األراضةم المًحةدرف  

مةن ماةال تلة  نخةر   كةرلك   يةؤثر فةم سةرعة تةدف   ميةاااألراضم المًبسفة فةم عمليةة سةرعة وتةدف  ال

مةن خةال  ام صةاص  ميةااالمياا من خال  قلة الغفاه الًباتم وأل كثافة الغفاه الًباتم تعرقل من جريال ال

الًباتةاذ واألد ةا  تقلةل مةن جرور الًباذ كميةة مةن الميةاا أوال   وبة ه سةير يركةة الميةاا ثاايةا ألل كثةرف 

وتأخر موجاذ الصرف المائم من ماال تل  نخر مياايركة وسرعة ااسياب ال
(22)

 . 

تل امو الًباتاذ المائية فم مجاري قًةواذ الةري وال سةيما ضةحلة الميةاا ال ةم يماةن أللةعة الشةمس أل     

وجود فم قًواذ الري تف ت ةج هةرا تم رقحا  وصوال تل  قعر المجرى   تف أاحا تعد من المشاالذ دائمة ال

الًباتةةاذ أاواعةةا كثيةةرف مةةن الحشةةائش   واألعشةةاب   والفحالةةب   والمفريةةاذ والقصةةب   والبةةردي   تف 

يؤدي اموها باثافة عالية تل  عرقلة جريال المياا فم القًواذ . وتساعد عل  زيادف سرعة ترسب الفمة   

 حلاه مةن الميةاا الممصصةة للةري. وتعةد اباتةاذ القصةب  والمواد العالقة من ميةاا الةري تلة  جااةب مةا تسة

األوراق وم شةاباة الجةرور فةم أكثةر الًباتةاذ المائيةة وًمةو الوالبردي  وأاواع أخرى من الًباتاذ الاثيمةة 

اا شةةارال وامةةوال وتاةةاثرال فةةم مًفقةةة الدراسةةة ممةةا ي فلةةب ماافح حةةا قبةةل تزهارهةةا واا شةةار بةةرورها بشةة   

ال ت حر الًباتاذ المائية فم الجداو    والقًواذ الحديثة لعةدف سةًواذ   وأو المياااياية  الفرائ  الايماوية

ولان سرعال ما تًمو فجأف خال  سًة وايدف
(23)

.   

تل اع ماد الزراعة االروائية فم أراضم مًفقة المشةروع قةد وفةر ال ةروف المالئمةة لًمةو الاثيةر          

( والبةةردي  Phragmitis مةةن الحشةةائش المائيةةة مثةةل القصةةب ) مةةن األعشةةاب والًباتةةاذ وتشةةمل عةةددال 

(Typha( والحلما )Imperata) تمثةل وواذ و البال ما تًمو هرا المجموعة من الًباتاذ فم القً والشمبالل

  خاصةةة ابةةاذ  يةةةضراضةةم الزراعل تيصةةا  الميةةااوبال ةةالم تقلةةل مةةن فاعليةةة  حةةاعائقةةال لحركةةة الميةةاا داخل

يعد العائ  الرئيس واألكثر تأثيرال سلبيال علة  يركةة جريةال الميةاا  فحةو يًمةو بشةال كثية  الشمبالل الري 

عل  طو  وعرض القاع ويعمةل كحةاجز طبيعةم للميةاا فيقلةل مةن سةرع حا وبال ةالم يقلةل مةن كميةة الميةاا 

 و وال ااثر .الداخلة للمشروع مما يقلل من درجة كماهته ويزيد من كل  ال فحير المس مرف ألاه سريع الًم
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 الجربوعية : مشروعثالثاً : العوامل الجغرافية ) البشرية ( المؤثر  في كفاء  

تل تقةةدير الحاجةةاذ المائيةةة للمحاصةةيل الزراعيةةة هةةو ايةةد الم فلبةةاذ إلاجةةاح أي مشةةروع زراعةةم أو      

ل اةوع مةن أاةواع تساوي مجموع ما يح اجه كة روائماالمشروع ال تل كمية المياا ال م يح اجحاتروائم   و

المزروعاذ فةم المشةروع ال ةم ت غيةر مةن محصةو  آلخةر ومةن فصةل آلخةر   وتعةد قًةواذ لةباة الةري 

بدرجاتحا الوسيلة األساسية لًقل الميةاا مةن مصةادرها تلة  الحقةو  الزراعيةة ل ةأمين م فلبةاذ الةري وهًةا 

ا الممقةودف بالرلةن مةن الجةداو  يبرز دور ال بفين فم زيةادف كمةاهف لةبااذ الةري  تف يقلةل مةن كميةة الميةا

والقًواذ وبال الم يةوفر يصةة تضةافية مةن الميةاا يماةن اسة مدامحا لزيةادف الرقعةة المزروعةة كمةا يممة  

   ال غ  عل  لباة البز    وتل معرفة كماية المشاريع يوجب دراسة كمية المياا ال م يح اجحا المشةروع

ةزراعالويسب مواسج   والمساياذ ال م تزرع 
(24)

. 

تس حلك الزراعة القس  األكبر من جملة المياا المس حلاة   لرا فال تحسين كماهف الري يقةع فةم قائمةة        

األولوياذ احو االس مدام األمثل للموارد المائية   تف تشال المياا ال م يمان توفيرها من الزراعة مصةدرال 

المرويةة دول اسة مدام كميةاذ ميةاا تضةافية   وتشةير المسةاية  زيادفيعًم  أي مائيال جديدال لج يس غل  بعد  

العديد من الدراساذ المًية الم مصصة تل  أل ا ام الةري بةال ًقي  الةري ي  ةمن تيصةا  ميةاا الةري عبةر 

لباة من األاابيب المًمرف للميةاا أو المثقبةة تركةب فةوق سةفن ال ربةة أو تح حةا ل صةل تلة  جةرور الًباتةاذ 

جةدال لميةاا الةري   تف يقلةل كميةة ال بمةر والًةز لحةدودها الةدايا كمةا تحةافط علة   مبالرف يحق  كمةاهف عاليةة

المحصةور  ميةااالم ةاح أو ال مياا% من ال 60-40) فيما بين  مثالية ل حقي  تا اجية قصوىرطوبة ال ربة ال

  ومًةع األمةالح  فيما بين اقف م السعة الحقلية والربو  (   األمر الري يؤدي تل  زيادف اإلا ا  كمةال واوعةال 

من ال راكج فم مًفقة الجرور   أو الوصو  تل  سفن ال ربة
(25)

     . 

ت ًاسةةب ال ةةائعاذ المائيةةة بالرلةةن وال سةةرب فةةم أا مةةة الةةري ال رابيةةة تًاسةةبال طرديةةال مةةع طةةو          

ص والجةةرر ال ربيعةةم لل صةةري  المةةائم الةةري يحملةةه   وت ةةراوح ال ةةائعاذ المائيةةة باالم صةةا مشةةروعال

الرئيس وي   وصوله  مشروع%( من مجموع المياا الداخلة تل  صدر ال40-25والرلن وال سرب بين )

تل  الحقل   ولرلك أصبن تبفين جداو  أا مة الري من األسس الجوهرية الواجب تتباعحةا  لالق صةاد فةم 

لمةادف المم ةلة الل المياا لض راض الزراعية   ومةع تل كلمةة ال بفةين بالاوااريةت عاليةة فةال تةزا  هةم ا

( عامال وال تشجع عل  امو الًباتاذ ال ارف كمةا تاحةا  يةر 50عمر البفااة الاوااري ية الجيدف ال يقل عن )

 مشةةروعمعرضةةة تلةة  ال مريةةب مةةن قبةةل المىةةرال والحيوااةةاذ القارضةةة و يقلةةل  ال ةةائعاذ المائيةةة مةةن ال

%( فقةة  3بالرلةةن وال سةةرب تلةة  )
(26)

ج العوامةةل البشةةرية المةةؤثرف فةةم كمةةاهف  . وفيمةةا يةةأتم عةةرض ألهةة

 الجربوعية وهم : مشروع
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 :    نظام الري -1

وفلك ي مثل بإتباع طريقة الري باأللواح أو بالسواقم والمروز وهما الفريق ةال السةائدتال فةم أاحةاه        

مع عدم تتبةاع  مًفقة الدراسة كافة   وكالهما يس حوفال عل  كمياذ كبيرف من المياا وخار  ياجة الًباذ

اخ الف أاواعحا   فحةم تسةق  بةًمس   اذ المياا ال م تعف  للمحاصيل علأي مقًن مائم أو يد معين لامي

كمياذ المياا فم الرية الوايدف خال  فصو  السًة المم لمة فعل  سبيل المثا  تل كميةة الميةاا المعفةاف تلة  

لشة اه خةال  الريةة الوايةدف تف ية ج  مةر محصو  الجت فم موسج الصي  هم امسحا تعف  له فةم موسةج ا

سةةج (   كةةرلك الحةةا  فةةم عةةدد الريةةاذ خةةال  الموسةةج  15 - 5ي ةة  يصةةل ارتماعةةه مةةن )  ميةةاااأللةةواح بال

وعةدد ريةاذ تم لة  عةن اآلخةرين مةن  يةر األخةر بً ةر  ميةااالزراعم فال مةزارع يعفةم كميةاذ مةن ال

ألمالح فيحا وعامل ال بمر وكمية المياا الم ةوفرف فةم واوع ال ربة وكمية ا مياااالع بار ياجة المحصو  لل

 .  وهرا تأثير سلبم عل  كماهف المشروع  مشروعال

        

 التباين المكاني في نوع المحصول الزراعي : -2

( ألةةحر  8هًةاك محاصةيل تم ةةاز بفةو  فصةةل الًمةو مثةةل ) الباميةا ( وال ةم يم ةةد فصةل اموهةةا تلة  )       

( رية   فم الوقت الري يصل فيه فصل الًمو لمحصو  )الميار( تلة  30-25اذ من )وتح ا  تل  عدد ري

( رية   وكالهما محصوالل صيميال ويزرعال فم مًفقةة 15-12( ألحر فق  ويح ا  عدد رياذ من )3)

  ففالما تل هًاك تباين فةم أمةاكن زراعةة كةل  ميااالدراسة بفريقة السواقم ولاًحما يم لمال فم الحاجة لل

تفا سةةياول هًةةاك تبةةاين أي ةةا فةةم كمةةاهف المشةةروع فةةم ري  ميةةااحصةةو  وتبةةاين ياجةةة المحاصةةيل للم

 األراضم الزراعية .

 

 : مشروعالتباين المكاني في إمكانية استغالل ميا  ال -3

أو القريبةة مةن بداي ةه ت م ةع بإمااايةة اسة غال  الميةاا ي ة   مشةروعتل المًاط  المم دف عل  ضةم م ال      

ألاحةةا مًةةاط  مرتمعةةة وال  -كااةةت بمًاسةةيب مًمم ةةة عةةن طريةة  اسةة مدام الم ةةماذ طةةوا  السةةًة ولةةو 

ال تصةلحا الميةاا القليلةة أثًةاه ااممةاض المًاسةيب أو  مشةروعبيًما المًةاط  الواقعةة احايةة ال –تروى سيحال 

مشةروع ت بةاين بةين تصلحا كمياذ اقل من الحد المقرر أثًاه زيادف المًاسيب وهرا ما يجعةل درجةة كمةاهف ال

 مًاطقه تبعال ل باين تماااية اس غال  المياا . 
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 : مشروعالتباين الزماني في استغالل ميا  ال -4

وفلةةك مةةن خةةال  عةةدم سةةقم األراضةةم الزراعيةةة فةةم الليةةل وت ةةرك الميةةاا ل صةةب فةةم المبةةاز  بشةةال       

ف الليةل ومةن ثةج  مةر األرض مبالر   أو ت رك ل سةقم لويةدها فةم مسةاية محةددف مةن األرض طةو  ف ةر

بامياذ من المياا الزائدف عةن ياجةة الًباتةاذ ومةن ثةج تبمرهةا أو تسةربحا تلة  المبةاز    كةرلك الحةا  فةم 

موسج الش اه هًالك الاثير من الجداو  المرعية والثااوية لج تس ثمر فيحا الميةاا للةري وتامةا تصةب احاياتحةا 

 يًعاس سلبال عل  كماهته . مشروعن فم مياا الفم المباز  وألوقاذ طويلة وهرا هدر واض

 

 التباين الزمكاني في استخدام المخصبات الزراعية : -5

تل األسةةمدف والمةةواد الممصةةبة لل ربةةة تمةةد الًبةةاذ بالمةةادف الغرائيةةة لمةةدف زمًيةةة أطةةو  وتجعلةةه يقةةاوم        

فةةم أاسةةج حا  ميةةاامصةةبة تحةة مط بالال ةةروف المًاخيةةة وتقلةةل مةةن ياج ةةه للميةةاا الل المةةواد الايمياويةةة الم

البلورية و تمًعه من ال حلل وال بمر ف جعل ال ربة رطبة لمدف زمًية أطةو  وبةرلك فحةم تةؤدي دوريةن فةم 

عل  العاس من عدم اس مدام تلك المواد تف تزداد ياجة الًباذ للمياا فم ال ربة المقيرف بموادها ونل وايد  

قليلةة القابلةة للةروبال الاعدا عل  الًمو ويماًه من الحصو  علة  المةواد يس ميااالع وية والايميائية الل ال

إلفاب حةا ي ة  تسةحل عمليةة ام صاصةحا مةن قبةل الًبةاذ أي ياج حةا  ميةااوال م تح ا  تل  كمية اكبر من ال

تل  عدد رياذ أكثر ومن ثج فقدال يجج اكبر من المياا مع كل رية   كمةا تل األسةمدف الع ةوية )الحيواايةة 

لمدف زمًية أطو  مما يسمن للًباذ باالس مادف مًةه لمةدف أطةو  أي ةال وهةرا مةا  مياا( هم األخرى تح مط بال

يقلل من ياج ه للمياا   وبرلك س  باين ياجة المحاصيل للمياا مااايال وزماايال تبعةال ل بةاين اسة مدام األسةمدف 

 د.الموسج الواي وسج ونخر أو أثًاهوالممصباذ الزراعية بين يقل ونخر وبين م

 : سوء االستخدام -7   

 فةم مًفقةة الدراسةة ومةا البشريةيس حلك الساال جزه ال يس حال به من الموارد المائية لالس مداماذ       

مياا سواه أكال فلك فم األريةاف أم فةم المةدل   ومةا تةج مالي  ةه أل هًةاك لمن سوه االس مدام ليصايبه 

ًول فم بداية لباة توزيع المياا يحصلول عل  مياا فائ ةة عةن ياجةاتحج جزه كبير من الساال الرين يسا

وبسبب سوه اس مدامحج لحا سيحصل هًاك تبرير للمياا فم الوقت الري يعةاام فيةه سةاال المًةاط  الواقعةة 

فم احاية الشباة من قلة المياا وعدم كماي حا لحاجاتحج وهرا واضن فم األرياف أكثر من المدل   هرا يعًةم 

  لةرا فةال أثارهةا السةلبية فةم أمةاكن أخةرى  ل االس مدام الممرط للمياا يقلل من درجة كماهتحا ال م ت حةرت

أي تباين مااام فم توزيع الساال  يرتب  به تبايًةال مااايةال السة حالك الميةاا ومةن ثةج تبايًةال مااايةال فةم يجةج 

 ال ائعاذ المائية ال م تقلل من درجة كماهف المشروع .
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 نتاجاتاالست

م633 9اامماض معد  ال صري  السًوي للمشروع مةن ) -1
3

م1 5 ثةا ( عًةد ال صةميج تلة  )
3

 ثةا ( عةام 

   بسبب اامماض معد  ال صري  لش  الحلة . 2012

م(  3 – 5 1طبقة من رمل الاوارتز األسود مم ةدف بشةال أفقةم فةم كافةة أاحةاه المًفقةة بعمة  ) سيادف -2

رلةةن        ميةةاا ممةةا يةةؤدي تلةة م ( والةةري ي ميةةز بًمافي ةةه العاليةةة لل 5 1 -5 0عةةن سةةفن األرض وبسةةمك )

 . مشروعب كمياذ كبيرف من مياا التسرو

كةج ( وهةرا مةا أدى  1سةج   20) بمعةد من الشةما  تلة  الجًةوب  شال عامبلمًفقة السفن فم ااحدار ا -2

 لمًفقة . وتمرعاته مع اتجاا ااحدار ا مشروعتل  تمالم االتجاا العام لمجرى ال

ميـ  منمييـاه ايـ   منطقيا من رمسيادصيـا الييـه  اجـا فـ  منمومانا منماليا منمنالييا بييـ  ميـا وجو   -3

أي ال توجةةد زيةةادف   ملييم  135بليي)    اييـ  طييـريق من بلييـر/ منن ييـح منممييـك   فقيي هطييـريق مألمطييـار ومييـا 

  . من االع ماد عل  مياا الريساعد عل  قيام الزراعة اع مادال عل  األمفار بل ال بد مائية ت

المرتمعةة   حةاملويوال م ت صة  ب  فم مًفقة الدراسة تربة أيواض األاحار المغمورف بالغرين  اا شار -4

تسةمن ببقةاه الميةاا ف ةرف زمًيةة أطةو  ومةن ثةج تعرضةه كمةا تل درجةة امافي حةا القليلةة   فم مع ةج جحاتحةا 

باتاذ بالمياا لمدف  زمًية أطو  وهرا يعًم تاحةا دائمةا بحاجةة تلة  لل بمر   وال توجد فيحا سعة يقلية تمد الً

 مياا الري .

امةةو عةةدد مةةن الًباتةةاذ المائيةةة فةةم القًةةواذ وأهمحةةا ابةةاذ الشةةمبالل الةةري يعةةد العةةائ  الةةرئيس لحركةةة  -5

 جريال المياا وسرع حا فم المشروع وفروعه مما يقلل من درجة كماهته . 

وزماايةةال فةةم درجةةة اسةة غال  األرض واسةة ثمار الميةةاا واةةوع المحصةةو  واسةة مدام هًةةاك تبايًةةال مااايةةال  -6

الممصباذ الزراعية   وسوه االس مدام   وا ام الري  كل هرا العوامل تؤثر فةم درجةة كمةاهف المشةروع 

 وتسحج فم تبايًحا مااايال وزماايال . 

 التوصيات

الميةةاا تلةة  األراضةةم المجةةاورف وعةةدم تبفةةين المشةةروع وفروعةةه بالاوااريةةت لمًةةع رلةةن وتسةةرب  -1

االس مادف مًحا   واس ثمار تلةك الميةاا فةم سةد العجةز الحاصةل فةم ري جةزه مةن األراضةم ال صةميمية أو 

ري أراضةةم تضةةافية   والةة ملا مةةن الًباتةةاذ العائقةةة لحركةةة الميةةاا   وكلةة  ال فحيةةر المسةة مرف   وهةةرا 

 سيزيد من كماهف المشروع .
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البواباذ ل ً يج الحصا المائية بين الجداو  المرعية يسب المساية ال م يرويحا كةل تاشاه الًواظج و -2

 وأاواع المحاصيل الزراعية   والثروف الحيوااية.  فرع   وعدد الساال   ومشاريع تسالة المياا  

 تتباع طرق ري يديثةة كةال ًقي  ل قليةل الحةدر الحاصةل للميةاا عةن طرية  ال بمةر أو الرلةن وال سةرب -3

 وترواه أراضم تضافية وتاشاه محفاذ ل وزيع المياا .

تعادف تً يج وتبفين مشروع الري بال خ المجاور للمشةروع إلرواه الايلةوم راذ العشةر األولة  مةن  -4

خاللةةه ألاحةةا أراضةةم مرتمعةةة ال يماةةن ريحةةا سةةيحال مةةن المشةةروع مةةن جحةةة   ولقربحةةا مةةن الشةة  مةةن جحةةة 

فةةم ري األراضةةم الوسةةف  والةةدايا مًةةه كواحةةا مًمم ةةة وبعيةةدف عةةن أخةةرى   واسةة ثمار ميةةاا المشةةروع 

 مصادر المياا األخرى .

 

  الهوامشقائمة 

 
 وزارف الموارد المائية   مديرية الموارد المائية فم محاف ة بابل   لعبة ري الحالمية   بياااذ  ير مًشورف . (1)

 ةة األابةار )) دراسةة جغرافيةة((   رسةالة ماجسة ير   محمد عباس جميل الزوبعم  مشاريع الري والبةز  فةم محاف( 2)

 .184  ص 2004كلية اآلداب   جامعة بغداد  

 .2012   بياااذ  ير مًشورف قسج الرصد   وزارف الموارد المائية   مديرية الموارد المائية فم محاف ة بابل   ( 3)

فةم محاف ةة ميسةال دراسةة جغرافيةة )رسةالة كماح صالن بجاي األسةدي   ا ةج الةري والبةز  علة  ك ةوف األاحةار  (4)

 .69 ص1989ماجس ير(   كلية اآلداب   جامعة البصرف   

يسةةن سةةوادي اجيبةةال الغةةزي   هيدرولوجيةةة لةة  الغةةراف واسةة ثماراته   رسةةالة ماجسةة ير   كليةةة اآلداب جامعةةة  (5)

 . 94  ص 2005البصرف   

ة فةم العةراق   أطرويةة دك ةوراا   كليةة اآلداب   جامعةة سعيد يسين علم الحايج   هيدرولوجيةة يةوض احةر دجلة (6)

 .12  ص 1981بغداد   

راا فاروق ارزوقم الشيملم   الحاجاذ المائية لمشروع الدلمج االروائم فم محاف ةة واسة  )دراسةة فةم جغرافيةة  (7)

 .17-16  ص 2005الموارد المائية( . رسالة ماجس ير   كلية ال ربية ) ابن رلد ( جامعة بغداد   

 . 17يسن سوادي اجيبال الغزي   مصدر ساب    ص( 8)

 ميسول عمر علم   دراسة البيىة والمًا  القديج ل رسباذ العصر الرباعم الم أخر لمًفقةة بابةل  رسةالة ماجسة ير   (9)

 16 ص 2005كلية العلوم   جامعة بغداد  

ة ماهي حةةا وأصةةًافحا وتعريمحةةا   دار الحريةةة وفيةة  يسةةين المشةةاب   محةةدي محمةةد الصةةحاف   المةةوارد الفبيعيةة (10)

 .226  ص 1976للفباعة   بغداد  

علم صايب طالب الموسوي   دراسة جغرافية لمً ومة الري فم محاف ة بابل   رسةالة ماجسة ير   كليةة اآلداب  (11)

 . 29  ص 1989 جامعة البصرف   
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 . 30يسن سوادي اجيبال الغزي   مصدر ساب    ص (12)

د الرزاق خيول خ ير جاسج ن  محيميد   الموازاة المائية المًاخية فم العراق وأثرها فم االي ياجاذ المائية عب (13)

  أطروية دك وراا )  ير مًشورف( كلية اآلداب جامعة البصرف    فم تقليج المًا  الجاف لمحصولم القمن والشعير

 .81  ص2008

ز  عل  احري السبل والعفشال فم محاف ة المثً    رسالة ماجس ير   محمد تبراهيج يمادي   مشاريع الري والب (14)

 .46  ص 2006كلية اآلداب   جامعة بغداد   

  ص  1978عبد اإلله رزوقم كربةل   ماجةد السةيد ولةم   الفقةس والمًةا    مفبعةة جامعةة البصةرف   البصةرف   (15)

107 . 

دار الا ةةب للفباعةةة والًشةةر   جامعةةة الموصةةل  الموصةةل      بةةاقر ايمةةد كالةة  الغفةةاه   علةةج الميةةاا وتفبيقاتةةه (16)

 .345 ص 1982

دراسةة فةم جغرافيةة المةوارد المائيةة ( رسةالة ماجسة ير .جامعةة  -) مشروع المالا االروائةم    رفاا محًا محمد (17)

 .75بغداد   كلية اآلداب    ص

 ه باإلا ا  الزراعم فم العراق  علم يسين الشلش   ال باين المااام لل وازل المائم وعالق  (18)

 .24 ص1979  دار الحرية للفباعة   بغداد   1 العدد 11مجلة المليج العربم   جامعة البصرف   المجلد   

 . 24سعيد يسين علم الحايج   مصدر ساب    ص (19)

 .30علم صايب طالب الموسوي   مصدر ساب    ص (20)

د   ماجةد السةيد ولةم محمةد   المةوارد المائيةة فةم العةراق   مفبعةة جامعةة وفي  يسين المشاب   ايمد سعيد يدية (21)

 . 29-28  ص 1983بغداد   بغداد   

دلةة م خلةة  يميةة د الجبةة وري   يةةوض وادي الم ةةا فةةم المًفقةةة الم موجةةة مةةن العةةراق دراسةةة فةةم الحيةةدرولوجيا  (22)

 .78-77  ص2005ال فبيقية   رسالة ماجس ير   كلية ال ربية   جامعة تاريت  

 .143محمد تبراهيج يمادي   مصدر ساب    ص  (23)

   .183  ص مصدر ساب محمد عباس جميل الزوبعم   (24)

محمد دل  ايمد الدليمم   فواز ايمد الموس    وادي احر المراذ )فم سوريا والعةراق ( الفبيعةة والسةاال   دار  (25)

 .180-179  ص  2009المرقال للغاذ   

مد الصحاف   وفي  يسةين المشةاب   بةاقر ايمةد كالة  الغفةاه   علةج الحيةدرولوجم   مفبعةة جامعةة محدي مح (26)

 .287  ص 1983الموصل   الموصل   
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 قائمة المصادر

 والً: الكتب :أ

دار الا ب للفباعة والًشر   جامعة الموصل  باقر ايمد كال  الغفاه   علج المياا وتفبيقاته    -1

 .1982 الموصل   

عبد اإلله رزوقم كربل   ماجد السيد ولم   الفقس والمًا    مفبعة جامعة البصرف   البصرف  -2

 1978. 

محمد دل  ايمد الدليمم   فواز ايمد الموس    وادي احر المراذ )فم سوريا والعراق ( الفبيعة  -3

 .2009والساال   دار المرقال للغاذ   

اب   باقر ايمد كال  الغفاه   علج الحيدرولوجم   محدي محمد الصحاف   وفي  يسين المش -4

 .1983مفبعة جامعة الموصل   الموصل   

وفي  يسين المشاب   محدي محمد الصحاف   الموارد الفبيعية ماهي حا وأصًافحا وتعريمحا   دار  -5

 .1976الحرية للفباعة   بغداد  

محمد   الموارد المائية فم العراق    وفي  يسين المشاب   ايمد سعيد يديد   ماجد السيد ولم -6

 .1983مفبعة جامعة بغداد   بغداد   

 ثانياً : األطاريح والرسائل الجامعية :

يسن سوادي اجيبال الغزي   هيدرولوجية ل  الغراف واس ثماراته   رسالة ماجس ير   كلية اآلداب  -1

 .2005جامعة البصرف   

ي الم ا فم المًفقة الم موجة من العراق دراسة فم دل م خل  يمي د الجب وري   يوض واد -2

 .2005لية ال ربية   جامعة تاريت  الحيدرولوجيا ال فبيقية   رسالة ماجس ير   ك

دراسة فم جغرافية الموارد المائية ( رسالة  -) مشروع المالا االروائم    رفاا محًا محمد -3

    ذ . ماجس ير .جامعة بغداد   كلية اآلداب

رزوقم الشيملم   الحاجاذ المائية لمشروع الدلمج االروائم فم محاف ة واس  )دراسة اا فاروق ر  -4

 .2005فم جغرافية الموارد المائية( . رسالة ماجس ير   كلية ال ربية ) ابن رلد ( جامعة بغداد   

كلية سعيد يسين علم الحايج   هيدرولوجية يوض احر دجلة فم العراق   أطروية دك وراا    -5

 1981اآلداب   جامعة بغداد   
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عبد الرزاق خيول خ ير جاسج ن  محيميد   الموازاة المائية المًاخية فم العراق وأثرها فم  -6

  أطروية دك وراا )  ير مًشورف(  فم تقليج المًا  الجاف االي ياجاذ المائية لمحصولم القمن والشعير

 .2008كلية اآلداب جامعة البصرف   

يب طالب الموسوي   دراسة جغرافية لمً ومة الري فم محاف ة بابل   رسالة ماجس ير   علم صا -7

 .1989كلية اآلداب  جامعة البصرف   

علم كريج محمد تبراهيج   خرائ  اإلمااااذ البيىية إلا ا  محاصيل الحبوب فم محاف ة بابل  -8

 .2007   دية اآلداب   جامعة بغدا  كل ر  رسالة ماجس ي GISباس عما  ا ج المعلوماذ الجغرافية 

كماح صالن بجاي األسدي   ا ج الري والبز  عل  ك وف األاحار فم محاف ة ميسال دراسة جغرافية  -9

 .1989   )رسالة ماجس ير(   كلية اآلداب   جامعة البصرف

مثً    محمد تبراهيج يمادي   مشاريع الري والبز  عل  احري السبل والعفشال فم محاف ة ال  -10

 .2006رسالة ماجس ير   كلية اآلداب   جامعة بغداد   

محمد عباس جميل الزوبعم  مشاريع الري والبز  فم محاف ة األابار )) دراسة جغرافية((    -11

 .2004رسالة ماجس ير   كلية اآلداب   جامعة بغداد  

لرباعم الم أخر لمًفقة بابل ميسول عمر علم   دراسة البيىة والمًا  القديج ل رسباذ العصر ا  -12

 .2005كلية العلوم   جامعة بغداد    رسالة ماجس ير  

 :الدوريات والتقارير : ثالثاً 

مجلةة  علم يسين الشةلش   ال بةاين الماةاام لل ةوازل المةائم وعالق ةه باإلا ةا  الزراعةم فةم العةراق   -1

 .1979حرية للفباعة   بغداد     دار ال1 العدد 11المليج العربم   جامعة البصرف   المجلد  

 .   بياااذ )  ير مًشورف (  قسج المًا  الحيىة العامة لضاواه الجوية والرصد الزلزالم   -2

  .1985  بغداد    1:500000الحيىة العامة للمساية   خارطة محاف ة بابل الفبو رافية  مقياس   -3

ية فم محاف ة بابل   لعبة ري الحالمية   بياااذ  ير وزارف الموارد المائية   مديرية الموارد المائ  -4

 مًشورف .

 بياااذ  ير مًشورف. قسج الرصد   وزارف الموارد المائية   مديرية الموارد المائية فم محاف ة بابل   -5

وزارف الموارد المائية   مديرية الموارد المائية فم محاف ة بابل   قسج المرسج  خريفة مشروع  -6

  . ةالجربوعي
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Abstract 

AL – Jarboa’aya Project is considered as an essential irrigation Project in Babil 

governorate it branches from AL-Hilla river south of AL-Qassim Province to the north 

throng AL-Qassim and AL-Taleea’a Provinces where it is sub-divided into the main 

brunches that distribute their water to irrigate an are of Predesigned agricultural Lands 

which about ( 23000 ) . 

The study  seeds the light on the special properties , daring properties both the pre-

designed and the available one and the properties of solid daring represented by sand , clay 

, and  alluvium segment , The study refers to the use of the water in this Project represented 

by the agricultural investment – which obtains the highest percentage of the Project's water 

, and human consumptive . 

The regional approach is adopted in the study which focuses on the study of the 

geographical position properties and their role in identifying the special relation of water 

multiuses , the study includes map that shows the geographical shelf of the project and the 

area that it irrigates , then the systematic approach is used in discovering the advantages 

and disadvantages of the project by the use of the geographical factors both natural and 

human and their voles in such discovery so as to put the required plans for providing the 

increasing need of water now and in the future . 

   The results of the study indicate the decrease in the average of the amount of 

monthly water drains that of the project to half of the pre-designed amount which results 

from the decrease of water drains in AL-Hilla river , this is considered as an important 

factor that influences the sufficiency of the project negatively , the natural factors hare an 

influential effect on the sufficiency of the project which could be either positive or 

negative , these factors one variable in relation to space and time thus there is a variability 

in the sufficiency of the project .                                       
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 (1خريطة رقم )

 موقع منطقة الدراسة من محافظة بابل
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 .1:500000مقياس  , الهيئة العامة للمساحة , خريطة محافظة بابل اإلدارية -1المصدر : 

 ية (.من عمل الباحث باالعتماد على ) وزار  الموارد المائية , مديرية الموارد المائية في محافظة بابل , قسم المرسم ,خريطة مشروع الجربوع -2             
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 (2خريفة رقج )

 الجربوعية ويدود مًفقة الدراسة روعمشهيالية 
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 المصثثدر: مثثن عمثثل الباحثثث باالعتمثثاد علثثى ) وزار  المثثوارد المائيثثة , مديريثثة المثثوارد المائيثثة فثثي محافظثثة بابثثل , قسثثم المرسثثم ,خريطثثة مشثثروع

 الجربوعية (.

 



 26 

 (3خريفة رقج )

 خفوط االرتماع الم ساوي فم محاف ة بابل

           �   �                    

نقالً عن ) علي كثريم محمثد إبثراهيم ,  .1985, بغداد ,  1:500000المصدر : الهيئة العامة للمساحة , خارطة محافظة بابل الطبوغرافية ,مقياس 

, كلية اآلداب , جامعثة  ر, رسالة ماجستي GISخرائط اإلمكانات البيئية إلنتاج محاصيل الحبوب في محافظة بابل باستعمال نظم المعلومات الجغرافية 

 ( . 76, ص 2007,  دبغدا
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