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 نهر الكار إنعاش
 جاسب كاظم عبد الحسن الجوهرأ.د.            الباحثة سوالف رزاق خطار العنزي

Chasebkadhom@gmail.com     solafhaderhader@gmail.com                

 قسم الجغرافية/ كمية اآلداب  /جامعة ذي قار
 الممخص 

تناولت الدراسة طرؽ نعاش نير الكار والمحافظة عمية في حالة غمر دائـ السيما في المقاطع      
التي تعرضت لالندثار، يمتد نير الكار في أراضي ذات بيئة قاسية تعاني مف عممية تصحر وزحؼ 

 الرممية ، اف عممية انعاش نير الكار تساىـ في إنجاح عممية الزراعة التي ىي الخطوة  لمكثباف
المائية  األساس في  طريؽ معالجة الكثباف الرممية ، مع تزايد الطمب عمى المياه فضال عف الحرب 

العراؽ مف دوؿ الجوار والضرر الذي تنج عف التغيرات المناخية التي ساىـ بقمة التساقط  يواجييا التي
يجاد البدائؿ التي تساىـ في إيجاد  المطري اصبح مف الضروري المحافظة عمى المصادر المائية وا 

الحموؿ والسيما في مناطؽ جافة مثؿ منطقة الدراسة فاصبح مف الضروري التوجو نحو المياه الجوفية 
 .وتعد منطقة الدراسة مف األراضي البكر في عممية استكشاؼ المياه الجوفية

  الكممات المفتاحية: )نهر الكار، الحرب المائية، الكثبان الرممية(.
Revitalization of the Kar River 

Sulaf Razak Khattar Al-Anzi 

Prof. Dr. Gaseb Kazem Abdel Hassan Al Jawhar 

Dhi Qar University/College of Arts/Department of Geography 

Apstract: 

The study dealt with the methods of reviving the Kar River and keeping it in 

a state of permanent inundation, especially in the sections that have been 

exposed to extinction. He Kar River extends in lands with a harsh 

environment that suffers from a process of desertification and encroachment 

of sand dunes. The process of reviving the Kar River contributes to the 

success of the agricultural process, which is the main step in the way of 

treating sand dunes. with the increasing demand for water, as well as the 

water war that Iraq is facing from neighboring countries and the damage 

caused by climatic changes that contributed to the lack of rainfall. It has 

become necessary to maintain on water sources And finding alternatives that 

contribute to finding solutions, especially in dry areas such as the study area. 

It became necessary to go towards groundwater, and the study area is 

considered one of the virgin lands in the process of exploring groundwater. 

Keywords: (Kar river, water warfare, sand dunes). 
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مشكمة البحث ىي التي تساعد الباحث في إيجاد الحموؿ الممكنة لموصوؿ الى       
 نتائج وتتمحور مشكمة البحث حوؿ 
 كيفية تزويد نير الكار بالمياه  

 ىي اإلجابة عمى تساؤؿ مشكمة البحث فريضة البحث
 تغذية نير الكار بالمياه مف نير الغراؼ   -1
 نير الكارإمكانية استخداـ مياه مبخرة النصر لتغذية  -2

 حدود منطقة الدراسة 
تقع منطقة الدارسة ضمف حدود محافظة ذي قار )غرب المحافظة( مف  -3

الجانب الغربي لمجرى المصب العاـ ولغاية حدود المحافظة ومف نير الفرات 
 جنوبا ولغاية الحدود الشمالية الغربية لممحافظة.

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خارطة تبين حدود منطقة الدراسة
 
 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1170 

 المقدمة 
كثير ما يتحدـ النقاش حوؿ كيفية السيطرة عمى الموارد المائية في جنوب العراؽ الذي 
يفتقر لمشاريع السيطرة والخزف والسيما  اف بنية المنطقة الجيولوجية ال تساعد عمى 

لسيطرة والخزف إقامة تمؾ المشاريع فضال عف اإلىماؿ الحكومي وعدـ اخذ موضوع ا
لممياه في جنوب العراؽ عمى محمؿ الجد ، يعد نيري الكار والياسي مف األنيار التي 

مائية داخمية اف استغمت بصورة الصحيحة ستقدـ صورة بيئية متكاممة خزانات تعتبر 
سيخدـ منطقة  في المنطقة الدراسة اف إعادة الحياة بصورة متكاممة لنير الكار والياسي

(  تعتبر ىذه األراضي مف 2)كـ864الدارسة داخؿ حدود محافظة ذي قار والبالغة 
األراضي الخصبة والقابمة لمزراعة سيكوف تأثير نير االكار اكثر تأثير مف نير الياسي 
نظرا لطوؿ المسافة التي يقطعيا فضال عف اف نير الكار يتماشى مع انحدار المنطقة. 

الموارد المائية في المناطؽ الجافة يتطمب التكيؼ الفعاؿ مع تغيرات  اف  الحفاظ عمى
المناخ مف خالؿ االدارة السميمة لممياه لمحد مف الضعؼ وبناء القدرة عمى مواجية 
مخاطر الجفاؼ مف خالؿ التخطيط لمبنى التحتية لممنطقة الدارسة اذ اف اي مشروع ال 

مو بالبنى التحتية فضال عدـ االعتماد يمكف اف يحصؿ عمى االستدامة مالـ يتـ دع
عمى المياه السطحية فقط وال سيما في منطقة الدارسة اذ اف منطقة الدراسة تعاني مف 
ندرة في الموارد المائية فضال عف مشكالت الكمية والنوعية لتمؾ الموارد التي تعاني مف 

لحموؿ التي تعمؿ عمى التحديات االقميمية وسوء ادارة داخمية ويمكف تقديـ مجموعو مف ا
 -الكار: نهر  إنعاشعممية  -أوال :انعاش واقع المنطقة الزراعي .

 إنعاش نهر الكار عن طريق تفرعات نهر الغراف  - أ
اف امتدادا النير مف شماؿ غرب المحافظة ولغاية نير الفرات في جنوب المحافظة 

نير الكار بمنطقة يالحظ اف النير يشؽ طريقة محاذي لنير المصب العاـ ، كما يسير 
منخفضة اذ كانت منطقة لممستنقعات اتاح ىذا االنخفاض الى انحدار االنير 

والشاخات المتفرعة مف نير الغراؼ بتجاه نير الكار مع وجود عقبة وىي وجود 
بواسطة  العاـ  تـ عبور المصبالفضائية  المصب العاـ ،  يالحظ في المرئيات 
أي اف جدوؿ  1972نصر وىي موجود منذ عاـ االنابيب في منطقة جنوب قضاء ال
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 المناعية احد فروع نير الغراؼ متصؿ بنير الكار طبيعا وىو موضح في المرئية
 التالية  الخرائطوكما موضح في  1972لمعاـ   landsat4الفضائية لمقمر 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اال اف جميع المحاوالت األخرى خجولة 
وغير متابعة مف اصحاب القرار نحتاج 
مف اجؿ انعاش النير الى امداد النير 
بالمياه مف مياه نير الغراؼ حصرا 

مقارنة مع نير المصب العاـ الذي ىو عبارة عف النعاش المنطقة لقمة امالح النير 
شماؿ المحافظة ولضماف استمرار نوعية المياه عزؿ كؿ الجدوؿ ات مياه بزؿ لممحافظ

التي تغذي النير في الجزء الجنوبي منو في منطقة الكطيعة ومف المعروؼ اف نير 
ف والتي ترفع الغراؼ يستمـ حصة مائية وفيرة وال سيما اياـ السيوؿ القادمة مف ايرا

مناسيب المياه اما سدة الكوت وبالتالي تفرغ المياه لنيري الدجيمة والغراؼ ومف اجؿ 
االستفادة مف تمؾ المياه البد مف تحويمو الى الخزف واالستفادة منيا في المشاريع 

توفر كافة الظروؼ  مياه السيوؿ معالزراعية فمف الممكف اف يتحوؿ نيرالكار ميرب ل

( تىضح اتصال احد فروع نهر الغراف بنهر 4خارطة ومرئية)

 4972 مالكار للعا

  

 

( تىضح اتصال احد فروع نهر الغراف بنهر الكارللعام 2خارطة )

4972 
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مثؿ ىكذا مشروع وىو يسمو الى المشاريع االستراتيجية لما لو مف اىمية في المناسبة  ل
احياء المنطقة ومعالجة الكثباف الرممية التي تزحؼ باتجاه المدف وال سيما محافظة ذي 

 قار.
يتفرع مف نير الغراؼ عند قضاء النصر ومف جانبو االيمف نير المناعية الذي بدورة 

رواء االراضي الزراعية اذ يقوـ نير المناعية بإرواء يتفرع ليكوف شرياف ميـ في ا
فيتـ سقي األراضي 16اـ مقاطعة الكار  17االراضي الزراعية ضمف مقاطعات الكار 

اذ تصؿ مياه ىذه  (1)بواسطة نير النعومية 15الزراعية بواسطة نير اؿ حاتـ والكار 
مبزؿ  المندثر الكار  االنيار لمسافات قريبة مف اصؿ نير الكار اذ يقطعيا عف مجرى

المصب العاـ وىناؾ محاوالت لعبور مياه الغراؼ بواسطة االنابيب ىذه العممية لـ 
ومف اجؿ الحفاظ عمى استمرار ، ى طوؿ العاـتضمف استمرار الجرياف المائي في النير عم
ف لغرض توصيمة بالمجرى الدائـ الغمر م المندثر جرياف النير البد مف حفر وتييئة المجرى 

 مجرى الكار 
التغذية االوؿ تقع شماؿ منطقة الدراسة اذ نالحظ اف قناة نيرية امتدادىا مف النير الغراؼ في 
قضاء النصر) نير النعومية ( عابرة مبزؿ ايمف الغراؼ )اليولندي( ومبزؿ المصب العاـ 
ط لتخترؽ اراضي الكار لكف ىذا الجيد في ايصاؿ المياه لتمؾ المناطؽ كاف وحسب خرائ

ىنا كانت التغذية بمسار متعرج اي انو مسار  1972التغذية خارطة التي تبيف التغذية لعاـ 
نيري طبيعي وتوضح المرئية الغطاء النباتي الكثيؼ في المنطقة  لكف في خارطة  )      ( 

يمكف رؤية النير بوضوح مع قمة النبات الطبيعي وانقطاعو عف  2221توضح تغذية عاـ 
يي موقعيو ال تسمح بالجرياف النيري وىناؾ عدة اسباب النقطاع تغذية عدـ تغذية النير ف

المنطقة مف المزارعيف نتيجة لبدء زحؼ الحاجة لممياه في المنطقة نتيجة ىجراف سكاف 
 وغياب الدعـ الحكومي لمفالحيف الكثباف الرممية 

وىو نير نير التغذية الثاني مف تفرعات نير الغراؼ جنوب نير التغذية االولى 
المناعية والذي يتفرع مف نير الغراؼ عند مدينة النصر ليجري باتجاه جنوبي غربي 
وبتفرعاتو الكثيفة ليصؿ مبزؿ المصب العاـ ويعبره بتجاه اراضيي الكار وتحديدا في 

                                                           
 مديرية زراعة ذي قار , قسـ المحاصيؿ ,بيانات غير منشوره  - 1
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منطقة شماؿ حقؿ نفط الناصرية الكبير ويتصؿ بمجرى نير الكار ,مسافة الكار المندثر بيف 
كـ .والمسافة بيف التغذية الثانية والمقطع المغمور بالمياه 8والثانية مسافة  التغذية األولى

كـ يمر الطريؽ المعبد لمحقؿ النفطي في ىذا الجزء المندثر 4وتحديدا عند اؿ غزي تبمغ 
  .3انضر خارطة رقـ 

مبزؿ  المناعية يعبر نير التغذية الثالثة وىي مف تفرعات نير الغراؼ في جنوب نير
االراضي الزراعية في منطقة الكار يبعد عف نير الكار بحوالي  العاـ ليرويالمصب 

كـ.  ىذه المشاريع النيرية يمكف اف تغذي نير الكار بالمياه وبأشرؼ وتنظيـ الدوائر 6
 المختصة مف اجؿ ادامة الجرياف  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -نهر الهاسي : - ب
 الياسي والذي مازاؿ محافظ عمى  نير
 
 

بالقزب هن  1( توضح التغذية رقن 3خارطة رقن )

 الوندثزهجزى الكار 

 

لعام   landsat8باالعتواد علي الوزئية الفضائية للقوز 

2021 

 

 بالقزب هن هجزى الكار  1( توضح التغذية رقن 4رقن ) وهزئية  خارطة

 الوندثز 

 

 كن8

 كن4
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الظروؼ القاسية المحيط اال اف مازاؿ يرسـ مجراة وال سيما في مقطعو قبؿ ـ كيانة رغ
ما بعد المبزؿ اختارت العشائر وضع سدادات تربية لمنع جريانة  لكفمبزؿ ايسر الفرات 

بمجراه السطح اف ال يبتعد انحدار  لمسافات ابعد, نير الياسي فرضت عمية طبيعو 
باتجاه الشرؽ اذ يمكف  مجراه ياخذ النير  اذشمالي ال اقصى باتجاه شمالي شرقي او 

مف جياتو الشمالي لكف  12مالحظة الخريطة الكنتورية يحد نير الياسي خط الكنتور 
عادة ربطة بنير الكار لالستفاده القصوى مف مياه النيرفي  يمكف اتباع مجراه القديـ وا 

و اتباع المناطؽ المنخفظة لغرض حفر المجرى داخؿ المناطؽ ااألراضي المتصحرة 
( مف اجؿ اعادة الحياة  5انظر الخارطة رقـ )   5المتصحرة وتحديدا مع خط الكنتور 

فييا فضال عف كري مجر النير السيما عند نقطة تفرعة مف نير الفرات مف اجؿ 
كما يمكف حفر قناة  ية .ضماف انسيابية جرياف المياه فية مع زيادة الحصة المائية ف

مائية مبطنو تمتد مف نير الياسي بعد عبورة مبزؿ ايسر الفرات وباتجاه الشماؿ باتجاه 
الودياف الجافة الموجودة في المنطقة الحياء الودياف وبيذا نستطيع توفير المياه 

 . كـ 11تبمغ مسافة ىذه القناة ألغراض الرزاعة  في المناطؽ المتصحرة 
 ( مقترح ريط نير الياسي بالودياف الجافة5 خارطة رقـ )

 
 كن 11
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باستخداـ  landsat 2221تـ رسـ الخارطة باالعتماد عمى المرئية الفضائية لمقمر 
 ArcGisبرنامج 

 النصر( العام)مبخرةإنعاش نهر الكار عن طريق مبزل المصب  - ج
يجري نير مبزؿ المصب العاـ بموازاة نير الكار وبنفس االمتداد الطولي المثالي تقريبا 
في منطقة الدراسة رغـ ارتفاع نسبة االمالح في نير المصب العاـ كونو مبزؿ 
لألراضي الزراعية لممحافظات التي يمر فيو اذ تصؿ في موسـ الصيؼ الى 

مف مبزؿ المصب العاـ سيؤثر عمى  ممغـ/لتر، وفي حاؿ تـ تغذية نير الكار5222
اختيار نوعية النبات اذ البد مف اختيار نباتات تتالءـ مع كمية االمالح الذائبة وارتفاع 
درجات الحرارة في المنطقة. ال يبتعد مبزؿ المصب العاـ عف نير الكار بمسافات بعيد 

شماؿ الحؿ  المندثر المقطعكـ في 9عف عامود مجرى المبزؿ اقصى بعد بينيما تبمغ 
النفطي، اال اف النقطة األمثؿ إليصاؿ المياه لنير الكار مف مياه المصب العاـ ىي 
مبخرة النصر وىي منخفض شماؿ محافظة ذي قار ضمف الحدود اإلدارية لقضاء 

في األصؿ منخفض طبيعي، تحيط بيا السداد التربية لمنع طغياف المياه  النصر وىي
 1.5-سـ  72بارد تتراوح مناسيب مياه المبخرة ما بيف )الى خارج المبخرة في موسـ ال

تبمغ القناة المائية  1(2كـ25متر( يقؿ المنسوب في موسـ الصيؼ تبمغ مساحتو)
 6انضر الخارطة رقـ كـ تقريبا 8المقترحة لتزويد نير الكار بالمياه مف مبخرة النصر 

 -استثمار المياه الجوفية في منطقة الدراسة:  -ثانيا 
تقع منطقة الدراسة ضمف نطاؽ حوض بالد ما بيف النيريف وىو نطاؽ تتدفؽ فيو  
المياه الجوفية مف جميع المناطؽ المجاورة أي انيا منطقة تصريؼ لكامؿ نظاـ طبقات 
المياه الجوفية المحيطة بالمنطقة اذ يميؿ السطح البيزومتري لممياه الجوفية بشكؿ عاـ 

منطقة الدراسة منطقة انخفاض ىيدروليكي وقد استغؿ  ، تعتبر  )2(نحو جنوب الشرؽ 
ىذا االنخفاض لشؽ قناة المصب العاـ واصبح منطقة تصريؼ لممياه الجوفية يصؿ 

                                                           

 . 62( عمياء عبد الحسيف الحسيناوي ، مصدر سابؽ ،ص1)
(!) Saadz.jassim,Jeremy cGoff,Ibd,P381. 
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 (1)ـ(12ـ( ويزداد باتجاه األطراؼ ليزيد عف )3عمؽ المياه الجوفية الى اقؿ مف )
عمؽ البئر الى  ونالحظ حقيقة ىذه المعمومة في االبار الجوفية في قرية نجـ اذ يصؿ

ـ( ، فضال عف معمومات شركة الحفر  النفطية في حقؿ الناصرية النفطي اذ تؤكد 12)
عمى وجود مكمف جوفي في تكويف الدماـ ، بالرغـ مف اف تكويف اـ الرضومة ىو مف 
المكامف الجوفية الميمة المشتركة بيف العراؽ والكويت والمممكة السعودية ويعتبر مف 

مياه العذبة في مناطؽ الحدودية )مكاشؼ التكويف ( اال اف ال تتوفر المكامف ذات ال
عنو معمومات في منطقة الدراسة نظرا لعد وجود االبار االختبارية . فضال عف المياه 
الجوفية في تكويف الطيارات وتعتبر األخيرة مف المياه الغير قابمة لالستخداـ اال بعد 

التيوية التقميدية مثؿ دفع المياه عمى شكؿ  ؽوبالطر  H2Sالمعالجة والتخمص مف غاز 
 يمكف بعدنافورات او عمؿ شالؿ مف المياه لتخمص مف الغاز وتحسيف جودة المياه اذ 

 ذلؾ استخداميا في
                         
 

  

                                                           

نصير حسف البصراوي ،دراسة ىيدرولوجية وىيدروكيميائية لمنطقة لوحة الناصرية   (1)
 .15،الشركة العامة لممسح الجيولوجي والتعديف ،شعبة المياه الجوفية, ص
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باستخداـ  landsat 2221تـ رسـ الخارطة باالعتماد عمى المرئية الفضائية لمقمر 

  ArcGisبرنامج 

 كن   9      
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اف االمر ال يتوقؼ عند استخراج المياه الجوفية  وبدوف معالجات ،(1)لشرب الحيوانات
وانما يتطمب االستخداـ األمثؿ وعدـ اليدر بالمياه فضال عف تنظيـ عمميات الري اذ 
البد مف استخداـ طرؽ الري التي توفر في استخداـ المياه مثؿ طريقة التنقيط والرش، 

ة وارتفاع نسبة االمالح فضال عف زراعة النباتات التي تتحمؿ الجفاؼ والحرارة العالي
في مياه الري ،اف األراضي العربية مف نيري الكار والياسي تعتمد في الري عمى مياه 
النيريف ،اف قربيا مف النير ال يعني االفراط  واليدر في استخداـ المياه العذبة عمى 
ي الدوائر المختصة تأخذ دورىا القيادي وتوجيو الفالحيف نحو استخداـ طرؽ الري الت

تقمؿ مف اليدر .واختيار النباتات التي تقاوـ االمالح في الميتو ودرجات الحرارة العالية 
،يمكف تحديد األراضي التي تحتاج الى حفر االبار الجوفية مف الطريؽ السريع شرؽ 
منطقة الدراسة ولغاية حدود المحافظة غربا ومف مبزؿ ايسر الفرات جنوبا ولغاية الحدود 

( عمما اف ىذه المنطقة تحتوي عمى الودياف 7انضر الخارطة رقـ ) شماؿ المحافظة 
الجافة والتي يمكف استثمارىا عف طريؽ ربطيا بمجاري مياه األنيار في جنوب محافظة 
الديوانية او تكوف عممية الحفر لممياه الجوفية في ىذه الودياف كونيا حصاد مياه ولـ يتـ 

 استثمارىا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .123( سوالؼ رزاؽ العنزي، مصدر سابؽ، ص3
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 (توضح المنطقة المقترحة لمتنقيب عف المياه الجوفية7)خارطة رقـ 

 
باستخداـ  landsat 2221تـ رسـ الخارطة باالعتماد عمى المرئية الفضائية لمقمر 

 ArcGisبرنامج 
 

 -:النباتات التي تتحمؿ الجفاؼ ودرجات المموحة في التربة  –ثالثا 
والياسي ومحاربة الكثباف الرممية مف اجؿ الحفاظ عمى البيئة التي يمر فييا نيري الكار 

التي تياجـ األراضي الزراعية والقرى ومجاري االنيار في منطقة الدراسة البد مف 
زرعتيا بأشجار ونباتات مقاومة لمجفاؼ ودرجات الحرارة وتـ اختيار نماذج تـ زراعتيا 

 في ظروؼ مماثمة 
حمؿ ظروؼ الجفاؼ تعتبر شجر نخيؿ التمر مف اىـ األمثمة النباتية الجيد فيت - أ

وارتفاع نسبة االمالح في التربة، غير اف التأثير السمبي ليذيف العامميف يمكف اف 
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يؤدي الى تدىور بساتيف النخيؿ السيما ارتفاع نسبة المموحة في التربة وفي حاؿ 
تحمؿ النخيؿ لمجفاؼ وارتفاع نسبة المموحة في التربة فاف ذلؾ ينتج عنو ضعؼ 

،تـ زراعة النخيؿ في صحراء كربالء معتمديف عمى ( 1)لواحدةاإلنتاجية لمنخمة ا
المياه الجوفية وبطريقة الري بالتنقيط وتكممت العممية بالنجاح ولعشرة أنواع مف 

البرحى و  البربف و وعمراف و التمور أىميا الخستاوي والمكتوـ و الخضراوي 
دونـ  2222،فضال عف مشروع فدؾ لزراعة النخيؿ  عمى مساحة (2)المطوؾ

  25222حتى وصؿ  2216نخمة عاـ  672التابع لمعتبة الحسينية  اذ تـ زراعة 
 . (3)صنؼ 72نخمة موزعو عمى  2221عاـ 

ألشجار الزيتوف القابمية عمى تحمؿ درجات الحرارة العالية والشتاء المعتدؿ كما  - ب
في  تقاوـ الجفاؼ فينسحب تأثير الجفاؼ عمى حجـ الثمرة نجحت زراعة الزيتوف

،كما نجحت زراعة الزيتوف في  (4)المناطؽ الصحراوية في الجزائر في والية الوادي
شجرة وبطريقة الري بالتنقيط باالعتماد عمى المياه  6222صحراء كربالء بواقع 

 الجوفية.

                                                           
ادريس احمد الغني، تأثير الجفاؼ والمموحة عمى نمو وانتاجية نخمة التمر، المؤتمر  (2) 

 .959، ص2218العممي الخامس لمبيئة والتنمية المستدامة، لبيا، المجمد الخامس، 

داليا عبد الكريـ ناجي الفتالوي ، المياه الجوفية وأثرىا في تنمية اإلنتاج الزراعي ( 3) 
كربالء ،رسالة ماجستير )غير منشورة ( ،جامعة كربالء ،كمية في صحراء قضاء مركز 
 ,75,ص2221التربية لمعمـو اإلنسانية ، 

 دائرة االعالـ في العتبة الحسينية. (4)
ىادية غزاؿ، ىنية زيتونة مسعود، مساىمة في دراسة وضعية زراعة الزيتوف في  (5) 

، 2019عمـو الطبيعة والحياة،والية الوادي، جامعة الشييد حمة لخضر الوادي، كمية 
 .38-37ص
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السدر البري تتغذى عمى مياه االمطار، وتتصؼ ىذه الشجرة بأنيا دائمة الخضرة،  - ت
أثمارا صالحة لألكؿ تسمى "النبؽ " ويصؿ ارتفاعيا  شوكية متفرعة قوية، تحمؿ

أمتار تقريبًا ويمكف أف توجد في الطبيعة أقؿ ارتفاعًا، وأوراقيا  5إلى  2مف 
بيضاوية الى خضراء الشكؿ صغيرة، وأزىارىا خضراء مصفرة، وتعرؼ شجرة 

قاومة السدر أنيا شجرة البيئة الصحراوية وتتحمؿ الحر الشديد والجفاؼ والبرودة وم
األمراض تعاود النمو إذا تعرضت لمتمؼ او الحرؽ وذلؾ لجذورىا القوية التي تمتد 

 .(1)داخؿ التربة 
ليوكالبتوس مف األشجار المحطمة لألرقاـ القياسية، فيي تنمو بسرعة قياسية  - ث

وقادرة عمى مد جذورىا بقوة إلى باطف األرض في زمف قياسي لتتحوؿ مف شتمة 
رة فارعة الطوؿ في غضوف سنة، حيث يمكف لميوكالبتوس صغيرة مزروعة إلى شج

مترًا في غضوف سنيف  25أمتار في السنة، وقد تصؿ إلى  6أف تنمو بطوؿ 
مترًا اذا توفرت ليا الظروؼ المالئمة ،   تعتبر  65قميمة، ويصؿ ارتفاعيا إلى 

بعض أنواع الشجرة مف بيف أطوؿ األشجار في العالـ، ليس ىذا وحسب فيي 
ؿ شجرة مزىرة عمى مستوى اليابسة ، الشجرة ليا ميزات عالية في البيوت أطو 

والمدينة، فيي شافطة لمياه المستنقعات وبالتالي فيي تساىـ في الحد مف 
البعوض، وزيتيا الطيار كذلؾ لو فوائد طيبة , ومف المعروؼ اف شجرة 

ات اخر سوى اليوكالبتوس تتنج األوكسجيف بكميات كبيرة جدا ال يضاىييا أي نب
شجرة النيـ ، تتحمؿ شجر اليوكالبتوس درجات الحرارة والجفاؼ كما تتحمؿ 

  ( 2)انخفاض درجات الحرارة

                                                           
محمد سعيد خنبش، أشجار السدر في اليمف، جامعة حضرموت لمعمـو والتكنولوجيا،  (1)

 .12-12، ص2226النحالة اليمينية، العدد السابع ،
لمنير ورمزي البعمبكّياف، المورد الحديث دار العمـ لممالييف، بيروت لبناف، ( ا2
 .42ـ(، ص2213)
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يعّد الكافور مف النباتات الشجرية البرية والزراعية والتزيينية والطبية المحبة لمضوء  - ج
ـ تحت الصفر(. يستعمؿ    12ػ9والمقاومة لمجفاؼ ودرجات الحرارة المنخفضة )

نشاء البساتيف ف جيدًا في  وينمو والحدائؽي التشجير الحراجي ومصدات الرياح وا 
الترب العميقة الخصبة الجيدة الصرؼ والرممية الخفيفة والغنية بالمادة العضوية 

  الدبالية،
شجرة الكونوكاربس الداماس ىي شجرة دائمة الخضرة سريعة النمو اؿ يضاىييا   - ح

كاثر كثيرة الجذور األفقية وتمتد الى مسافات بعيدة نبات في سرعة نموىا سريعة الت
تساعد عمى تماسؾ سطح التربة ، تتحمؿ الحرارة والمموحة وتحمميا لمبرودة بشكؿ 

ليذا النبات القدرة عمى النمو السريع ، وال  نسبي وتزرع في كؿ انواع الترب،
قدرات  يضاىيو نبات آخر في سرعة النمو ، وخصوصا في المناطؽ الحارة ، ولو

فائقة في مقاومة مموحة التربة ، وتتحمؿ الظروؼ الجوية القاسية ، لكف مقاومتو 
لمجفاؼ تعد نسبية ، لذا تراه ينمو ببطء حينما ال تتوفر لو مياه السقي ، أما إذا 
خضع لمعناية وسقي بشكؿ منتظـ ، فانو يستمر بالنمو مكونا سيفانا مستقيمة ، 

سنتمترا ، خالؿ سنوات ،  )15را ، بقطر )(مت 21وربما يصؿ طوليا إلى )
متر  1،2وبخاصة عندما تزرع في مسافات متباعدة نوعا ما ، بحيث تتراوح بيف 

متر، وبخالؼ ذلؾ فاف المنافسة ستكوف شديدة بيف المجاميع الجذرية ،  1الى 
او شجرة الكونوكاربس في ظروؼ الحرارة العالية ، ولو القدرة  وينمو الداماس

عمى تحمؿ الجفاؼ بعد اكتسابو درجة الثبات في التربة ، وىو مف النباتات  الكبيرة
التي يمكف زراعتيا في الصحاري ذات األمطار الشحيحة ، ويتصؼ أيضا بقابميتو 

. اال نيا شجر مضرة اف (  1)عمى تحمؿ الغمر في المياه ، ومقاومتو التربة المالحة
مف انابيب المياه والمجاري المياه الثقيمة زرعة في المدف ألنيا تضر بالبنى التحتية 

، ىذه امثمة مف   اذ تمتد جذورىا نحو المناطؽ الرطبة محطمة أي عائؽ اماميا
النباتات التي يمكف اف تعيش في بيئة جافة وىناؾ العشرات مف النباتات التي 

                                                           
 .129، ص1981ىشاـ قطنا، كافور القرفة، الموسوعة العربية، سوريا،  (  1) 
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 يمكف زراعتيا في منطقة الدراسة اال اف الزراعة بدوف متابعة وتشجيع لمفالح ال
يمكف انجاحيا ، وال سيما فقداف الفالح الثقة بالجيات المسؤولة اذ البد مف وضع 
برنامج تشجيعي لمفالحيف مف سكاف المنطقة وعرض الجوائز المادية والمعنوية 
لمف ينجع في عممية الزراعة في ارضو ، ومع وجود التواصؿ االجتماعي يمكف 

ديثة والعممية إلنجاح عممية نمو توجيو المزارعيف الى استخداـ كافة الطرؽ الح
النبات والستفادة القصوى مف جميع ما يطرح مف البرامج التعممية الخاص 
بالزراعة. يمكف البدء بالزراعة عمى ضفاؼ األنيار ومف ثـ التعمؽ الى داخؿ 

 الطريؽ ومفالصحراء فضالف عف زراعة الجزره الوسطية لمطريؽ السريع وجانبي 
 ى داخؿ األراضي المتصحرة .ثـ التوجو بالعمؿ ال

مزارع الصبار االممس شجعت منظمة الفاو المزارعيف السوريف عمى زراعة الصبار  - خ
أدخمت منظمة الفاو ىذا الحؿ  المناخية،االممس مف اجؿ مواجية التغيرات 

لممساعدة في تحسيف اإلدارة المحمية لمموارد الطبيعية مف خالؿ توفير المياه لمري 
المناطؽ اليامشية، وزيادة المواد العضوية في التربة، وزيادة الغطاء واالستثمار في 

وىو ذو قدرة عالية عمى تحمؿ الظروؼ القاسية وىو دائـ الخضرة اذ . ( 1) النباتي
يمكف زراعتو في مناطؽ ال يمكف لنبات اخر اف تنجح زراعتو فييا استعماالت 
الصبار عديد ومتنوعة مصدر لمعمؼ الحيواني يدخؿ في صناعة مستحضرات 

راضي الوسائؿ لمحاربة التصحر وتحسيف األ أفضؿالتجميؿ والمنتجات الطبية 
  (2) اليامشية

مزارع التيف الشوكي ىو أحد أنواع الصبار الذي يتحمؿ الظروؼ البيئية  - د
يز بخاصية تنقية الجو مف الكاربوف الف الصحراوية  واقؿ استيالؾ لممياه كما يتم

                                                           

https://news.un.org/ar/story/2022/02 (1  
طرؽ الزراعة والمتطمبات البيئية لنبات الصبار ، المركز  واخروف،( منير الوحيشي  2

 الدولي لمبحوث الزراعية في المناطؽ الجافة )ايكاردا(.
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وصيؼ حار  دافئيحتاج الى شتاء   )1(تقوـ بعممية التمثيؿ الغذائي بصورة متكاممة
% 22ممطر او يتـ الري بدؿ االمطار وتربة خفيو ال تزيد نسبة الطمى فييا عف 

او تحوؿ عمى عصير وذلؾ بعد  طازجةعادة ما تستيمؾ ثمار التيف الشوكي وىي 
كسياج لصد الرياح وتثبيت نزع القشرة والتي تستخدـ عمؼ لمحيوانات كما يزرع 

مف ىذا  يتـ ادخاؿ البقوليات ,كؿ جزء حيث الزراعةالتربة كما يدخؿ ضمف نظـ 
، كما اف بذور التيف النبات لو قيمة اقتصادية عمى عكس بقية أنواع الصبار

الشوكي يتـ تحويميا لزيوت عالية الجودة ولو استخدامات عدة ويباع سير المتر 
الواحد مف ىذا الزيت ما يقارب االلؼ دوالر ينتج الطف الواحد مف المحصوؿ لتر 

ف الزيت واشير الدوؿ المستخدمة ليذا الزيت الواليات المتحدة االمريكية واحد م
اـ  والياباف وفرنسا وألمانيا واغمب استخدامات ىذا الزيت ىي في منتجات التجميؿ 

الكفوؼ والسيقاف تستخدـ فيبعض البمداف الالتينية كخضروات طازجة او احد 
قاف التيف الشوكي والتي تنتج مكونات السمطة كما تنمو حشرة الكوشينياؿ عؿ سي

صبغة الكارما القرمزية باىضو الثمف والتي تدخؿ في العديد مف الصناعات 
 (.2)الغذائية والنسيجية ومستحضرات التجميؿ 

 االستنتاجات والمقترحات 
أوضحت الدراسة اف نير الكار يتزود بمياه نير الغراؼ وحسب ما تبيف في  -1

 1972لمعاـ  LANDSAT4المرئية الفضائية لمقمر 

                                                           

 
  Dhurba Neupane,Jesse A. Mayer,Nicholas , Five-year field trial 
of the biomass productivity and water input  response of cactus 

pear(opuntia spp)(1  
( سمر محمود عبد العظيـ القاضي ، دراسة الجدوى االقتصادية النتاج التيف الشوكي 2

مجمة االقتصاد الزراعي سى مطروح( ،في األراضي الصحراوية )دراسة حالة في مر 
 .2222، 47-52،ص13والعمـو االجتماعية ،المجمد 
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إمكانيػػػة امػػػداد نيػػػر الكػػػار بالميػػػاه مػػػف نيػػػر الغػػػراؼ بعػػػد عمميػػػة صػػػيانة الجػػػزء  -2
 المندثر مف النير 

يعمػػػؿ مجػػػرى المصػػػب العػػػاـ كحػػػاجر بػػػيف األراضػػػي التػػػي يمػػػر بيػػػا نيػػػر الكػػػار  -3
 وتفرعات نير الغراؼ 

ؿ انخفاض األراضي التي يمػر بيػا نيػر الكػار تسػاعد انسػياب الميػاه مػف الجػداو  -4
 المحيطة بيا 

 إمكانية تزويد النير بالمياه مف مبخرة النصر والسيما في الفصؿ البارد  -5
تحػػوي منطقػػة الدراسػػة عمػػى الميػػاه الجوفيػػة وحسػػب بيانػػات شػػركة الحفػػر فيحقػػؿ  -6

 وتحديدا في تكويف الدماـ وتكويف الطيارات  الناصرية النفطي
  -المقترحات: 

العمؿ عمى تشجيع الزراعة في منطقة الدراسة السيما لطمبة كميػات الزراعػة فػي  -1
 برنامج سباؽ وطني  العراقية وضمفالجامعات 

التنسػيؽ مػػع شػركة نقػػط ذي قػػار مػف اجػػؿ جمػع بيانػػات الميػػاه الجوفيػة فػػي ابػػار  -2
 النفط في منطقة الدراسة لالستفادة القصوى مف الموارد المائية 

األشػػجار المقاومػػة لمجفػػاؼ ودرجػػات الحػػرارة والتػػي تنفػػع اف العمػػؿ عمػػى زراعػػة  -3
 تكوف مصدات لمرياح 

تشػػجيع المػػزارعيف عمػػى اسػػتخداـ الطػػرؽ الحديثػػة فػػي عمميػػة الػػري لتجنػػب ىػػدر  -4
 المياه 

 زراعػػة األشػػجار مػػف اجػػؿ تحسػػيف البيئػػة التػػي يمػػر فييػػا نيػػري الكػػار و الياسػػي -5
 ومف ثـ تحسيف البيئة المجاورة المتأثرة بظروؼ منطقة الدراسة  

 المصادر 
لمنيػػػر ورمػػػزي البعمبكّيػػػاف، المػػػورد الحػػػػديث دار العمػػػـ لمماليػػػيف، بيػػػروت لبنػػػػاف، ا -1

 ـ(.2213)
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سػػػمر محمػػػود عبػػػد العظػػػيـ القاضػػػي ، دراسػػػة الجػػػدوى االقتصػػػادية النتػػػاج التػػػيف   -2
الػػػػة فػػػػي مرسػػػػى مطػػػػروح( ،مجمػػػػة الشػػػػوكي فػػػػي األراضػػػػي الصػػػػحراوية )دراسػػػػة ح
 .2222، 13االقتصاد الزراعي والعموـ االجتماعية ،المجمد 

 .1981ىشاـ قطنا، كافور القرفة، الموسوعة العربية، سوريا،    -3
منيػػػر الوحيشػػػي واخػػػروف، طػػػرؽ الزراعػػػػة والمتطمبػػػات البيئيػػػة لنبػػػات الصػػػػبار ،   -4

 ايكاردا(.المركز الدولي لمبحوث الزراعية في المناطؽ الجافة )
نصػػػػػير حسػػػػػف البصػػػػػراوي ،دراسػػػػػة ىيدرولوجيػػػػػة وىيدروكيميائيػػػػػة لمنطقػػػػػة لوحػػػػػة  -5

الناصػػػرية ،الشػػػركة العامػػػة لممسػػػح الجيولػػػوجي والتعػػػديف ،شػػػعبة الميػػػاه الجوفيػػػة, 
 .15ص

محمػػػػػد سػػػػػعيد خنػػػػػبش، أشػػػػػجار السػػػػػدر فػػػػػي الػػػػػيمف، جامعػػػػػة حضػػػػػرموت لمعمػػػػػـو  -6
 .2226والتكنولوجيا، النحالة اليمينية، العدد السابع ،

ادريػػس احمػػد الغنػػػي، تػػأثير الجفػػػاؼ والمموحػػة عمػػػى نمػػو وانتاجيػػػة نخمػػة التمػػػر،   -7
المػػػػػؤتمر العممػػػػػي الخػػػػػامس لمبيئػػػػػة والتنميػػػػػة المسػػػػػتدامة، لبيػػػػػا، المجمػػػػػد الخػػػػػامس، 

2218، 
داليا عبد الكريـ ناجي الفتالوي ، المياه الجوفية وأثرىا في تنمية اإلنتػاج الزراعػي  -8

،رسػػػػالة ماجسػػػػتير )غيػػػػر منشػػػػورة ( ،جامعػػػػة فػػػػي صػػػػحراء قضػػػػاء مركػػػػز كػػػػربالء 
 . 2221كربالء ،كمية التربية لمعمـو اإلنسانية ، 

ىادية غزاؿ، ىنية زيتونة مسعود، مساىمة في دراسة وضػعية زراعػة الزيتػوف فػي  -9
واليػػػػػػة الػػػػػػوادي، جامعػػػػػػة الشػػػػػػييد حمػػػػػػة لخضػػػػػػر الػػػػػػوادي، كميػػػػػػة عمػػػػػػـو الطبيعػػػػػػة 

 .2019والحياة،
لحسػػػػيناوي , ىيدرولوجيػػػػة المصػػػػب العػػػػاـ واثػػػػارة عميػػػػاء عبػػػػد اح عبػػػػد الحسػػػػيف ا -12

البيئيػػػػة فػػػػي محافظػػػػة ذي قػػػػار ,رسػػػػالة ماجسػػػػتير )بيانػػػػات غيػػػػر منشػػػػورة (, كميػػػػة 
 2215اآلداب ,جامعة ذي قار .
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 المصادر اإلنكميزي 
1-   Dhurba Neupane,Jesse A. Mayer,Nicholas , Five-year field 

trial of the biomass productivity and water input  response of 

cactus pear(opuntia spp 

 مصادر االنترنت 
https://news.un.org/ar/story/2022/021  
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