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 راضي اهلامشية للمياه يف األ إلدارة املستدميةا
 (كربالء ُأمنوذجا  حمافظة )

 الجامعةد. ىيام نعمان فميح لمموفد/ كمية المأمون م.
hiam.n.falih@almamonuc.edu.iqMail: -E 

 : الممخص
دارتيا، موض ًعا غاية االىمية خصوًصا مع تزايد أعداد السكان وارتفاع و تشكل قضية المياه وا 

غير الرشيد لمموارد  واالستخداممستويات الطمب عمى الغذاء والمياه، فضًًل عن التغيرات الُمناخية 
البحث عن اآلليات واإلمكانات المتاحة في المناطق اليامشية  واستنزافيا. لذا أصبح من الضروري

التي تقع خارج االراضي المروية وخارج االراضي المطيرة، والتي تقع بالقرب من المراكز الحضرية 
الكبرى لغرض االستفادة من ميزات الموقع. منطقة الدراسة تمثمت في االراضي اليامشية في محافظة 

وادارة المياه فييا، لغرض التوسع في الرقعة الزراعية وبقية اإلستخدامات من  كربًلء وكيفية التعامل
 خًلل استخدام الطرق العممية الحديثة.

 ، االراضي الياشمية،  إدارة المياه(.إلدارة المستديمةالكممات المفتاحية: )ا
Sustainable management in Marginal Lands 

 (Karbala Governorate as a case study) 

dr. HiamNoamanFalih to the delegate 

Al-Mamoun University College 

Abstract: 

 

 The issue of water and its management is very important, 

especially with the increase in population numbers and high levels 

of demand for food and water, as well as climate change and the 

irrational use and depletion of resources. Therefore, it has become 

necessary to search for the mechanisms and capabilities available 

in the marginal areas that lie outside the irrigated lands and 

outside the rainy lands, which are located near the major urban 

centers for the purpose of taking advantage of the site's features. 

The study area was represented in the marginal lands in Karbala 

governorate and how to deal and manage water therein, for the 
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purpose of expanding the agricultural area and the rest of the uses 

through the use of modern scientific methods. 

Keywords: (sustainable management, Hashemite lands, water 

management). 

، سواء عمييا من موارد المياه عمى كميات ىائمةاألرض تحوي :Introductionالمقدمة
إالَّ أن ثًلثة بالمائة فقط منيا غير مالحة، وثمثا ىذه المياه العذبة أو في داخميا، 

محبوسة في جبال وأنيار جميدية. وخمس الواحد بالمائة الباقي موجود في أماكن بعيدة 
وال يمكن الوصول إلييا وكمية كبيرة من الباقي تصمنا في أوقات تكون حاجتنا إلييا أقل 

يمكن عمى شكل أمطاٍر موسمية غزيرة وفيضانات. ونتيجة لذلك فإن البشر ما 
 Water)إدارة المياه بالمائة من مياه العالم فقط.( 8...إستثمار )يستطيعون

Management)ستثمارطوير والتوزيع واإلدارة لإلىو النشاط المتضمن التخطيط والت 
 .(1)وقوانين محددة األمثل ليذه الموارد المائية المحدودة ضمن سياسات

بما أن الماء يشكل مصدرًا أساسيًا ألي مخموق ولكل النشاطات البشرية 
، لذلك يجب وضع تشديدات خاصة عمى االستدامة واالستفادة االجتماعية واإلقتصاديةو 

ضمن مخططات إدارة المياه. وتعني اإلدارة المستديمة لممياه حد إنفاق المياه بالدرجة 
المتجددة أو التي يمكن استبداليا، بينما ترتبط درجة االستفادة بشكل وثيق بإدارة البنية 

مياه ىي ناشئة عن الإدارة في ي نشاط من كمفة أ(% 85) التحتية. وبشكل وسطي فإن
مستقمة عن الحجوم المنقولة، ولذلك فإن إدارة البنية التحتية ال تؤدي الالبنية التحتية و 

نما تساىم في تحديد إفقط دورًا أساسيًا في كل شكل من أشكال  ستخدام المياه، وا 
 .(2)الفاعمية الكمية ألي سياسة إدارة مائية

الذي ُتساىم فيو سوء إدارة المياه من التوسع المتزايد لظاىرة  : ما المدىمشكمة البحث
 التصحر في المناطق اليامشية.

: تتشارك عوامل سوء إدارة المياه وغياب الرؤية اإلستراتيجية في إدارة فرضية البحث
ستثمارىا بالصورة المثمى في التوسع في ظاىرة التصحر.  األراضي اليامشية وا 

 :أىمية البحث
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االراضي اليامشية وقربيا من االراضي الصالحة لإلنتاج الزراعي )النباتي سعة  .1
 والحيواني(.

 توفر كميات إقتصادية من المياه السطحية والجوفية في منطقة الدراسة. .2
 طبيعة االراضي البسيطة اإلنحدار والمستوية نسبيًا. .3
دامات اإلستمرار في التجاوز عمى األراضي الزراعية الخصبة من قبل اإلستخ .4

 األخرى خصوصًا السكنية منيا.
 .)الرؤيا والمفاىيم( األول: اإلطار النظريالمبحث 

ستعادة المون األخضر عمى ا  و (،Desertification) ىل يمكن حقًا محاربة التصحر
الذي ُيطرح عمى من األراضي أكميا الرمل األصفر؟ ذلك كان السؤال واسعة  مساحات

تفاقية األمم المتحدة الجافة؟ وىذا ما تدعو إليو إ الدوام في المناطق الجافة وشبة
 .(3)(UNCCDلمكافحة التصحر )

طبقًا لإلحصاءات الدولية لدى اتفاقية مكافحة التصحر، في كل دقيقة يضاف إلى و 
طفًًل، ( 12) فردًا منيم( 16) فردًا جديدًا، ويموت بسبب الجوع( .15) سكان العالم

ىكتارات بسبب تدىور (.1) بسبب عوامل التصحر وىكتارًا من األراضي ( 23) ويفقد
ىكتارًا من الغابات واألشجار. وقد عددت واجاكيموانجي، مسؤولة ( 25و ) نوعية التربة

اإلعًلم في االتفاقية، تحديات يواجييا العالم خًلل العقود المقبمة. فمن المتوقع أن 
، وأن يزيد (.2.5عام ) نسمة بحمول ( مميارات9) يصل تعداد سكان األرض الى

مقارنة بما ىو متوفر اآلن، ( .2.3عام ) بحمول (%.5) الطمب عمى الغذاء بنسبة
 .(4)(%35)، وعمى المياه بنسبة (%45) وأن يزيد الطمب عمى الطاقة بنسبة

ميون م (.12)زراعة نحو  نبغية الطمب المتزايد عمى الغذاء، يومن أجل تمبي
ادل مساحة دولة مثل جنوب افريقيا. وفي الوقت يع أي ماىكتار إضافية من األراضي، 

نسمة يتسببون من خًلل قطع األشجار في تيديد األمن ( مميار 1.5)الراىن، فإنَّ 
المائي والغذائي العالمي بسبب السياسات المحمية الخاطئة، ما يضاعف المخاطر 

 .(5)البيئية التي تيدد العالم
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العالم حاليًا، نظرًا لحجم انتشاره التصحر من أخطر الظواىر التي يعاني منيا 
ولمخمل الكبير الذي يحدثو في التوازن البيئي. اال أن خطورتو تكمن أيضًا في بعده 
االقتصادي وما قد يحدثو في حياة األفراد واالقتصاديات الوطنية، بل وحتى في 

 .العًلقات بين الدول
في التصحر، لكنو يعود دورًا كبيرًا ؤدي مما ال شك فيو أن العوامل المناخية تو 

بشكل رئيس الى ممارسات وسموكيات بشرية، بعضيا مرتبط بالجيل وبعضيا 
ان معظميا مرتبط بدافع معيشي اقتصادي ضمن اطار من االنفجار  إالَّ . باإلىمال

وبالتالي الى األراضي  األخرى ،السكاني زاد الحاجة الى الغذاء والمتطمبات الحياتية 
الضغط عمى مما نجمَّ عن ، والمراعي والثروة الحيوانية لمزراعةوالقابمة  المزروعة

 المواردالطبيعية.
)االراضي التي تتراوح  Marginal Zoneواليوم ُتشكل االراضي اليامشية 

. أساسًا ميمًا في المناطق الجافة وشبة (ممم/سنوياً ..2-.5كميات امطارىا بين 
 الجافة وذلك لمميزات التالية:

 األراضي الجيدة والسيمية.قربيا من  .1
 إحتوائيا عمى كميات مناسبة من المياه ومخزوناتيا. .2
 .(6)سعة مساحاتيا .3

عمى قمتيا يتطمب تحديد مستمزمات  المتوفرةولغرض تحقيق أعمى وأكبر فائدة من المياه 
 اإلدارة المستديمة لممياه والتي تتمثل بالتالي:

 والخطط التفصيمية لذلك. وجود مخطط شامل لإلستثماراتاإلقتصادية .1
بالمتغيرات الُمناخية خصوصًا  Forecastingضرورة تعزيز قدرات التنبؤ  .2

 األمطار، وذلك لمتييؤ ألي طارئ.
توفير كل البنى التحتية القادرة عمى إستيعاب المشاريع المتعمقة بإدارة المياه  .3

والسدود  خصوصًا تقنات الري والسدود ومنظومات المراقبة ومعدات جمع المياه
 بأنواعيا.
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 الثاني: الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة: المبحث

المسطح  بأراضييتمثل الموقع الجغرافي في منطقة الدراسة  أواًل: الموقع الجغرافي:
الصحراوي الواقع بين أراضي السيل الفيضي شرقًا وبحيرة الرزازة وأراضي الوديات 

(. تبمغ مساحة منطقة الدراسة 1الخريطة الرقم )في الشمال الغربي. ُينظر السفمى 
افظة كربًلء البالغة حمن مساحة م %(24.43، أي ما يعادل )2(كم.123)
 .(7) 2(كم5.34)

 ( منطقة الدراسة )اليامش الصحراوي( في محافظة كربالء.1الخريطة )

 
الجيومورفولوجية لميامش الصحراوي لمحافظة كربالء  لخصائصاالمصدر:فاطمة نجف حسين،

وأثرىا عمى النشاط البشري، رسالة ماجستير)غير منشورة( ، جامعة بغداد،كمية التربية)ابن 
 .11،ص4112رشد(،قسم الجغرافيا ،
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معظم تكوينات منطقة الدراسة تعود إلى ترسبات عصر ثانيًا: التكوين الجيولوجي: 
وىي من نوعين  (2لجيولوجي الثالث(، ُينظر الخريطة الرقم ))الزمن ا البًليستوسين

 :(8)ىما
نيرية: توجد ىذه الترسبات عمى أكتاف وادي الفاج والعرجاوي الترسبات ال .1

( كم، يقع مباشرة فوق 1.5-1واألَُبيِّْض، تتكون عادًة من حزام ضيق بحدود )
 .(متر2-1الصخور المنكشفة، ويتراوح ُسمَكيا بين )

: تشغل مساحات واسعة من منطقة الدراسة وتتمثل بالصخور التي تو جبكر ال .2
ُتغطي المسطح الصحراوي بين النجف وكربًلء وفي الشمال الشرقي من 
محافظة كربًلء أيضا، وكذلك تتواجد عمى األجزاء الشمالية الغربية من 
المحافظة. وىي تتكون من الجبس أو التربة ذات النسبة العالية من الجبس 

. ويبدو أنَّ ىذه األجزاء قد حبيباتيا ناعمة مختمطة مع التربة الغرينيةوتكون 
ىذا  االمر الذي أدى إلى أن يطغى أو البحري تعرضت لفترة من الغمر النيري

وىذه االراضي تستجيب كثيرًا لعمميات  النوع من الصخور عمى مساحة واسعة
طات العمرانية، مما التميؤ )تجوية كيميائية(، لذلك فيي ال تتًلئم مع النشا

 والرعوية المنظمة.يمكنيا من أن ُتستثمر لألغراض الزراعية 
 ( التوزيع الجغرافي لممكاشف الصخرية في منطقة الدراسة4الخريطة )
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المصدر: وزارة الصناعة والمعادن ، المديرية العامة لممسح الجيولوجي والتحري المعدني ، لوحة 

 .1991شثاثة لسنة / ولوحة 1991كربالء ، لسنة 
الخريطة الكنتورية لمنطقة الدراسة ُتظير وجود إنبساط عام في ثالثا:الطوبوغرافيا:

( متر فوف مستوى سطح .15-.4طبيعة السطح، إْذ تتراوح خطوط الكنتور بين )
والمسطح الصحراوي يشغل القسم االعظم من منطقة الدراسة وفي محافظة البحر. 

الفاصل الطبيعي بين السيل الرسوبي ومنطقة الوديان السفمى، كربًلء، إْذ إنَّو ُيعد 
( متر فوق .4حدوده الشرقية غير واضحة المعالم، وقد تم تحديد الخط الكنتوري )

مستوى سطح البحر اليامش الشرقي لممسطح الصحراوي الذي يصل طولو إلى 
جنوب شرقي بحيرة والذي يمتد من  (طار السيدـ )(كم، أما حدوده الغربية فتتمثل ب1.8)

(كم وصواًل إلى 56الرزازة بإتجاه الجنوب إلى أقصى جنوب غرب المحافظة بطول )
ة النجف. وتمتاز عمومًا بإنبساط سطحيا كما أشرنا ظالحدود اإلدارية مع محاف

التدريجي من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي، أنَّ بحيرة الرزازة تفصل  وانحدارىا
(متر فوق مستوى سطح البحر، عن .5الصحراوي وبإرتفاع ) مشلميا القسم الشمالي
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( متر فوق مستوى سطح البحر. ويكون .15) وبارتفاعالقسم األوسط والجنوبي 
 .(9)شمال الشرقي والجنوب الشرقيال وباتجاهاإلنحدار العام من الجنوب الغربي 

منطقة أو إقميم جغرافي خصوصًا النطاقات  أليلممناخ تأثير واضح  رابعًا: الُمناخ:
( الخصائص 1الجافة وشبو الجافة ومنيا منطقة الدراسة، وُيظير الجدول الرقم )

( متر فوق مستوى سطح .3) ، والتي تقع عمى ارتفاعالُمناخية لمحطة مدينة كربًلء
رتفاع شدة التبخر مما ُيقمل من فر  ص البحر. وتمك الخصائص توضح قمة االمطار وا 

اإلفادة من األمطار وقيمتيا الفعمية مما يستمزم اإلفادة مما يتبقى منيا كمظاىر مائية 
 موسمية، فضًًل عن البحث عن مصادر أخرى سيتم اإلشارة إلييا.

 (م4141-1991( الخصائص الُمناخية لمحطة كربالء لممدة )1الجدول )
السطوع  االشير

 الشمسي)س/ي(
درجة الحرارة  )ممم(االمطار

 العظمى)ْم(
درجة الحرارة 
 الصغرى)ْم(

درجة الحرارة 
 المعدل)ْم(

الرطوبة 
 النسبية)%(

سرعة  التبخر)ممم(
 الرياح)م/ثا(

 2.4 5..6 75.3 11.1 5.5 16.6 11.56 6.2 2ك
 2.6 94.4 61.4 13.8 7.9 19.6 6.55 7.3 شباط
 3.1 168.5 48.1 18.7 11.4 25.9 8.5 9.7 آذار
 3.2 231 1..4 24.9 18 31.7 1..1 8.4 نيسان
 3.2 312.5 36 25.3 13.2 37.3 1.6 8.9 مايس
 3.5 411 27.7 34.6 27.1 42 . 11.1 حزيران
 3.6 462.9 26.4 37.2 29.8 44.6 . 9..1 تموز
 3.8 413.9 29.3 36.4 28.7 44.1 . 9..1 آب
 3.1 3.3.1 35.4 37.1 33.7 4..4 16.. 1..1 أيمول
 3.1 ..2 43.5 26.3 19.1 33.5 2.6 8.1 1ت
 2.8 6..9 ..69 18.3 13 23.5 4 6.9 2ت
 2.6 64.8 72 12.5 7.2 17.8 19.2 6.4 1ك

 8..3 2813.2 1..47 26.4 17.3 37.6 64.27 8.7 المعدل

المصدر: وزارة النقل والمواصًلت ، الييأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، 
 (.2.21-.198محطة كربًلء ، لممدة )بيانات )غير منشورة( ، 

تربة منطقة الدراسة ىي تربة صحراوية جبسية مختمطة وىي األكثر إنتشارًا : رابعًا:التربة
وسياده، تتكون من مواد رممية ذات نسيج خشن تذروه الرياح بفعل عامل التذرية 
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واضحة جدًا، عمى العموم  Erosions، وتبدو آثار التعرية الريحية Defilationالريحية
تخمو من الغطاء النباتي ومساميتيا العالية، وىناك بعض اإلستثناءات في ترب 

(% 34المنخفضات والواحات فيي تربة مزيجيةغرينية إْذ تصل مكوناتيا من الرمل )
(% والباقي من الحصى والطين. وىي بذلك ُيمكن إستثمارىا لألغراض 51والغرين )

 .(.1)والعممية الزراعية المرشدة
ُتعد المياه حجر الزاوية في النشاطات الزراعية والرعوية وغيرىا،  الموارد المائية:خامسًا:

نَّ عددًا من العوامل ساىمت في ندرة وشحة مياىيا فضًًل إوما يتعمق بمنطقة الدراسة ف
ي ( الحجم السنوي لممياه ف2ُيظير الجدول الرقم )وتذبذبيا، و البعض منيا عن رداءة 

 :(11)بالتاليمنطقة الدراسة ، التي تتمثل 
نخفاض قيمتيا الفعمية  .1 مياه األمطار: وىي االقل وتتسم بتذبذبيا وموسميتياوا 

بفعل عاممي )التبخر الشديد والتربة الرممية( وكما أظيرت بيانات الجدول الرقم 
 (ممم.65( في المعدل وصمت إلى أقل من )1)

مياه السيول: عمى قمتيا تكون سريعة عند ىطول األمصار في اواض التغذية  .2
فضًًل عن فعميا التعروي الشديد، ويمكن اإلفادة منيا بحال عمل السدود المائية 

Dams .الصغيرة والمتوسطة وحصاد المياه 
بحيرة الرزازة: ضمن منطقة الدراسة يوجد منخفض الرزازة الواسع وبطاقة خزنية  .3

( مميار متر مكعب. وقدر تراجعت كميات المياه في 25ى قرابة )تصل إل
(% من طاقتيا بفعل 6البحيرة في السنوات األخيرة لتصل إلى أقل من )
( الخصائص النوعية 2الجفاف الذي يعصف بالبًلد، وُيظير الجدول الرقم )

 لمياه بحيرة الرزازة.
لصرف والبزل الزراعي إلى مبزل الرزازة: يؤدي ىذا المبزل دورًا في نقل مياه ا .4

بحيرة الرزازة في جزئيا الجنوبي الشرقي عن طريق محطات ضخ عمًلقة، 
 ( متر/مكعب/ثانية.11ويصل تصريف المبزل )
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: ُتعد المياه الجوفية مصدرًا بالغ األىمية )العيون واآلبار المائية( ياه الجوفيةمال .5
)نوعية وكمية المياه بالنسبة لمنطقة الدراسة وذلك لعدة عوامل من أبرزىا 

وقربيا النسبي من سطح األرض( مما يمكنيا من أن تأخذ عمى عاتقيا 
مسؤولية تجييز أراضي منطقة الدراسة بالمياه في حال إستثمارىا زراعيًا، 

. ويصل عدد اآلبار  Green House Effectخصوصًا في الزراعة المحمية 
بئرًا عامًًل في محافظة  (1837( بئرًا من مجموع )667في منطقة الدراسة )

( يقدم لنا اىم الخصائص النوعية لمياه اآلبار والتي 3كربًلء. والجدول الرقم )
توضع صًلحيتيا لمري بالنسبة لعنصر النسبة المئوية لمصوديوم والتي تتراوح 

(%. في حين يمكن ان تستثمر لري المزروعات والنباتات العالية .6-.4بين )
تاج ىنا إلى خبرة وتقنات عممية باإلعتماد عمى عنصر تممة لممموحة وتححالم

 ( جزء بالمميون....5-...2المموحة وبحدود )
الفيضات والخباري: ويمكن اإلفادة من مياىيا من خًلل تجميع المياه وخزنيا  .6

 .والتوسع في زراعة محاصيل البستنة كالزيتون مثًلً 
مصادر أخرى: يمكن اإلفادة من مصدري جدولي الحسينية وبني حسن  .7

اإلروائيين لقربيا من منطقة الدراسة من خًلل تنفيذ مشروع إروائي ريادي 
الخالصة في ىذه الفقرة يمكن القول مبطن عمى ىيأة قناة إروائية ناقمة لممياه.

بحيرة وفي ضوء المعطيات صالحية مياه منطقة الدراسة بإستثناء مياه 
 .لألغراض الزراعية وتربية الحيوانات الرزازة

 ( مصادر وحجم المياه في منطقة الدراسة4الجدول )
 )%( /سنو(3حجم التصريف )م مصادر المياه ت
 42.57 ...62.315 األودية .1
 21..2 294483168 اآلبار المائية .4
 17.31 ...252288 مبزل الرزازة .3
 .7.6 ....11.55 منخفض الرزازة .2
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 6.55 .....955 األمطار .1
 .2.9 ...423.4 العيون .1
 2.86 ....4144 مصادر ُأخرى .7

 ..1 145688.168 //////// المجموع
 .4141، لسنة مديرية الموارد المائية، محافظة كربالءباإلعتماد عمى ينالمصدر: من عمل الباحث

 
اآلبار المائية في منطقة الدراسة لسنة  ( بعض الخصائص النوعية لمياه3الجدول )

4141 
 K+ Na+ Mg+2 Ca+2 Na% TDS المتغيرات
 3255 53.56 .27 173 481 .3 اآلبار
 .1546 74.44 842 457 2851 187 الرزازة
 .489 52.11 298 288 872 24 المبزل

 )غير منشورة(المصدر: وزارة الموارد المائية ، الييأة العامة لممياه الجوفية ، بيانات 
 .4141، لسنة  ، محافظة كربالء

دارة وتحسين األراضي اليامشية:الثالثبحثالم  :تقييم وا 
في محافظة األراضي اليامشية في المناطق الجافة وشبو الجافة) اقشنيُ حور ىذا الم

بقاء المناطق اليامشية تعاني من ضغوط غير اعتيادية نتيجة ونفترض ىنا . (كربًلء
ت منذ حوالي منتصف القرن الماضي. دة في الكثافة السكانية التي بدأالزيادة الحا

ماذا تستطيع أن تقدمو  ونتساءلوالضغط المتواصل عمى األراضي المروية والخصبة ، 
التكنولوجيا الحديثة ليذه المناطق غير الكوارث واالستخدام المفرط لمواردىا.من الناحية 

شكل مركز اىتمام ساكنييا الذين تراكمت لدييم التاريخية ، كانت األراضي اليامشية ت
معرفة وخبرة غنية في إدارة العيش في ظروف مناخية تتميز بالتذبذب. فقد كانت 
 المجتمعات الرعوية التقميدية في شبو الجزيرة العربية وأفريقيا وأماكن أخرى في العالم

تدير وبشكل جيد موارد البيئات السريعة التمف واليشة في األراضي  )عمى سبيل المثال(
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الجافة وشبو الجافة. وآلالف السنين نظم البدو وأداروا ضبط استراتيجيات تتوافق مع 
نمط األمطار وتجنبوا الرعي في التربة المعرضة لًلستنزاف. وقد عرفوا أن النباتات 

سيا لمقاومة الجفاف الطويل واألنماط الطبيعية تممك آليات طبيعية لمدفاع عن نف
المناخية األخرى. وبواسطة اتباع نمط اليجرة الدوري وممارسات تربية الحيوانات بطرق 

عمى  قتصادية وأقل نفقة تمكن البدو من منع انقراض قطعان حيواناتيم والمحافظةإكثر أ
 .)حينيا( التنوع البيولوجي لممراعي المحمية

والنقل والمواصًلت تغيرات سريعة أثرت في  قناتالتث في وقد أحدث التقدم الحدي
تأثيرىا في ثقافات وأسموب حياة ساكني المناطق الجافة. فضًًل عن الموارد الطبيعية 

في بيئة صعبة ومعرضة لمتمف  متجدداً  رئيساً  فاألراضي اليامشية التي تشكل مورداً 
 بيذه التغييرات. بدرجة كبيرة قد تأثرت كثيراً 

ذا أ ريد االستخدام السميم والتنمية المستديمة والواقعية في المناطق الجافة فيجب وا 
-إجتماعي-)سياسيعتبار تنفيذ خطط ذات إطار يتسم بعًلقات متبادلة،األخذ في اإل

طار تقني. فيم ظروف مؤسساتي(-بيئي-إقتصادي ، إدارة الموارد الطبيعية وحمايتيا وا 
جدا إذا  حاسماً عد ستخدمين التقميديين لمواردىا يُ سكان األراضي اليامشية الذين ىم الم

من أريد لتنمية وتحسين موارد األراضي الجافة أن يكتب ليما النجاح. فالحكومات و 
ووكاالت التنمية بحاجة إلى تعاون في مجال خًلليا الوزارات والييئات ذات العًلقة 

 ضياليامشية.تقييم دور السياسات التي تؤثر في استخداموحمايةوتحسيناألرا
 Remoteاالستشعار عن بعدال ُبدَّ من إدخال منظومة وضمن ىذا المحور 

sensing بين أن تكنولوجيا االستشعار عن بعد تقدم إمكانيات كبيرة لمراقبة ت. إذ
في األراضي اليامشية.  والييدرولوجي التغيرات التي تحدث في الغطاء النباتي

فمعطيات ىذه التكنولوجيا توفر فرصا كثيرة لممخططين التخاذ قرارات مًلئمة في سبيل 
يجاد الحمول في الزمان  االستخدام العقًلني لموارد ىذه األراضي وا 

 والمكانممشكمةالتصحر.
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 .عراقالتأكيد عمى أىمية تعميم إدارة األراضي اليامشية في الكد ىنا ضرورة نؤ و 
الجامعات العراقية ويقترح البحث وجوب وضع وتطوير برامج تتعمق بيذا الموضوع في 

والجامعات األجنبية األخرى لتطوير برامج رئيسة إلدارة وتنمية األراضي والمعاىد 
اليامشية. وىناك أيضا حاجة ماسة لتعميم المزارعين إذ أن ىذا سيساعدىم عمى التعرف 

بدون التأكيد عمى التعميم سوف نرى أنَّو و ية األراضي. و عمى منافع التكنولوجيا لتنم
 .المناطق اليامشيةيكون من غير الممكن تنفيذ برامج فعالةإلدارةوتنميةاألراضيفي

الرعي  وتجريم تحريمنرى ضرورة ومن اجل السماح لمنباتات كي تسترجع نموىا 
األراضي ذات حركة كافية ما عدا في د لمدة سنتين عمى األقل. وىذه المدة تع كمياً 

الرمال القوية . وبعد ىذه الفترة يجب أال يسمح بأكثر من الحد األعمى من الحيوانات 
. مع مًلحظة أن ىذه األعداد يجب أن )الوحدة الحيوانية( في الرعي في منطقة الدراسة

تقمل في السنوات األكثر جفافا. والمًلحظ أن األغنام والماعز تدمر األنظمة البيئية 
ر مما تفعمو الجمال إذ أنيا تأكل النباتات مع جذورىا. إضافة لذلك فأنيا تدمر التربة أكث

بواسطة حركتيا الكثيفة مقارنة بالجمال ذات األقدام الناعمة . لذلك يقترح البحث تقميل 
عدد رؤوس األغنام والماعز والسماح لعدد أكبر من الجمال لمرعي في المنطقة. إضافة 

رة جيدة لمرعي تؤكد عمى مغادرة قطعان الحيوانات لممرعى بعد أيام لذلك المطموب إدا
قميمة من الرعي. وىذه الطريقة شائعة جدا في نظام الرعي التقميدي عند مربي 

ذالتسببتمفالمنظامالبيئي.  الحيواناتالبدوا 
 .إدارة وتحسين المياه والتربة: رابعال بحثالم

من خًلل  في تصحر التربة سواء والسطحية عمى حد   نوعية المياه الجوفيةتؤثر 
زمانية قوية بين ارتفاع مموحة المياه الجوفية المستخدمة في الريوتراجع و  عًلقة مكانية

مساحة األراضي الزراعية . ويعود ارتفاع مموحة ىذه المياه إلى سحب كميات كبيرة 
زراعي أعمى نسبة من ىذه منيا من الطبقات الصخرية المائية حيث يستيمك القطاع ال

من مجموع المياه %( 65) المياه مقارنة مع القطاعات األخرى تمثل أكثر من
لذلك فأن .(12)(%.4-24) المسحوبة . أيضا يممك ىذا القطاع أعمى معدل فقد لممياه
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خفض المياه الموجية إلى ىذا القطاع سوف تكون لو تأثيراتميمة في تخفيف الضغط 
الجوفية والسماح ليا بالتجدد . ويمكن أن يتم ىذا أوليا بواسطة  الحالي عمى المياه

تحسين طرق الري واختيار محاصيل مًلئمة وتقييم نجاحيا طبقا إلنتاجيتيا ومقدار 
استيًلكيا من المياه واستخدام موارد مائية أخرى غير تقميدية مثل مياه الصرف 

ر األراضي الزراعية. وسوف الصحي المعاممة التي تمعب دورا ميما في مكافحة تصح
يوفر االستخدام الكامل ليذه المياه في الري خفضا ميما في سحب المياه الجوفية في 

. وىذا سيساعد في إنجاز تنمية مستديمة االراضي اليامشية
 لمقطاعالزراعيويكافحالتصحر.
دارتيا( صيانة التربة كمفيوم لتحسين البيئةفضًًل عن ذلك ينبغي )  االراضي في وا 
عمى المحافظة عمى مكونات التربة واعتبارىا ىدفا أساسيا اليامشية من خًلل التركيز 

في السياسة الوطنية لمبيئة. إذ أن التربة ىي أنظمة حية ديناميكية ونوعيتيا تعتمد عمى 
وطاقة خزن  البيولوجيوالعمق والنفاذية والنشاط  وتركيبيا عناصر مثل نسيج التربة

المياه والمواد الغذائية وكمية المادة العضوية في التربة. فنوعية التربة ذات الجودة 
دارة سميمة  العالية تعزز نمو المحاصيل وتجعل األنظمة الزراعية أكثر إنتاجية. وا 
لمزراعة والرعي تحافظ عمى التربة والمياه وتقمل إلى الحد األدنى التأثيرات السمبية . 

حقيق ىذا اليدف من خًلل التعميم والمحفزات المالية وسن القوانين التي يجب أن ويتم ت
إلدارة أراضييم  ومستثمرييا تحدد بشكل واضح مسؤوليات مالكي األراضي ومستخدمييا

بطريقة تصون التربة ونوعية المياه من التموث وىذه سوف توفر قاعدة متينة ومنظمة 
 عمىأسسدائمة.لتنفيذ جيود حماية التربةوالمياى

السيطرة عمى الفيضانات المفاجئة في يتطمب أيضًا النظر جديًا في موضوعة )و 
 ضاحو أحتياطات المياه الجوفية وطريقة إدارتيا في وا  ، (لجافة وشبو الجافةااألراضي 

التغذية وأودية منطقة الدراسة كونيا االساس في تحقيق التنمية واإلدارة الُمثمى لممياه 
قامة المشا  ريع اإلستراتيجية.وا 
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 .االقتصادية-التنمية االجتماعية: خامسال المبحث
االراضي اليامشية في ستخدام التقميدي لألراضي في ىنا يمكن مًلحظة ذلك اإل

محافظة كربًلء، والتوجو نحو ما ُيحقق االرباح السريعة عمى قيمة ومستقبل االراضي 
تعيش أعداد من واألجيال من خًلل السعي نحو التعدين والحفر والمقالع وغيرىا. إذ 

السكان دائما في مناطق أكثر أو أقل جفاف. ويعود ىذا إلى اتباع السكان طرقا لمتكيف 
روف ىذه المناطق مثل استخدام أساليب زراعية مًلئمة ليا وأنظمة مختمفة لري مع ظ

األراضي الزراعية والتكيف مع أشكال محددة لتربية الحيوانات. وفي كثير من الحاالت 
كانت الموارد تستخدم بشكل عقًلني ومستديم، غير أن بعض النشاطات كانت غير 

في محافظة  مثل تممح األراضي الزراعية رشيدة وتسببت في تدىور األنظمة البيئية
االستخدام التقميدي لألراضي تم التخمي عنو في يا و وتصحر مساحات شاسعة فيكربًلء 

بعض المناطق وأىمل في مناطق أخرى . وقد نتج ىذا بشكل رئيس من التغيرات 
المدن االقتصادية والثقافية التي حدثت في المنطقة. ومع التوسع الكبير في -االجتماعية

وفي اإلنشاءات أبيدت الكثير من األنظمة البيئية وانقرض عدد كبير من النباتات 
والحيوانات. ومن اجل اتباع الطرق التقميدية في استخدام األراضي يجب العمل عمى ما 

 يمي: 
مسح مكثف لمطرق التقميدية الستخدام المكونات المختمفة لمنظام البيئي  .1

 ميزة ىذه الطرق وفي أي مكان طبقت.الصحراوي. ويشمل ىذا دراسة 
 تقييم إمكانية إعادة بناء أمثمة ألنظمة استخدام األراضي التقميدية. .2
اختيار مواقع معينة إلعادة بناء األنظمة التقميدية ومراقبة التغيرات  .3

 الناتجة عنيا.  االيكولوجيةوالبيولوجية
اختبارات لتطوير الطرق التقميدية من خًلل تكييف التكنولوجيا المعاصرة  .4

 إستخدام ىذه الُطرق.لتوسيع
التركيز عمى أن يامشية(. و التخطيط البيئي والتنمية في المناطق الونؤكد ىنا عمى )

الكثير من خطط التنمية التي نفذت في الماضي في المناطق الصحراوية أعطت 
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تجاري والربح السريع وأىممت النواحي البيئية. وقد قادت مثل ىذه األولوية لمجانب ال
العقمية إلى تأثيرات مختمفة في ظروف البيئة ونتج عنيا بالتالي عدم توازن في النظام 
البيئي. وقد انتبو صانعو القرار إلى التأثيرات الطويمة المدى لمتنمية عمى البيئة وعمى 

ن خطط التنمية المقترحة في ىذه األيام أخذت تدخل الموارد الطبيعية الميمة. لذلك فأ
أنَّ بخططنا  التأكيد فيوعمينا  في حسابيا قضايا البيئة مع المبرر االقتصادي المعقول.

عمى الجيات المسؤولة عن التنمية أن تدرس وتقيم بشكل دقيق خطط التنمية المقترحة 
تخفي تأثيرات ضارة عمى البيئة  دون اعتبار لممنفعة التجارية القصيرة األمد بسبب أنيا

سوف تظير عمى السطح في المدى الطويل فارضة أخطارا ميمكة عمى اإلنسان 
غير  والبيئة. وسوف تتجاوز تكاليف المشاكل البيئية الناتجة المنافع المتأتية من التنمية

 المدروسة أو المرشدة.
إْن شاء  المثمرالعممي و  كاديميحاولنا ىنا أْن ُنسمط الضوء في جيدنا األ،  أخيراً 
يرى طريقو إلى حيز التطبيق العممي ال أن يبقى حبيس األطر النظرية ، اهلل أْن 

 اطق اليامشية.لمواجية المشكًلت البيئية المتعاظمة في المن
 اإلستنتاجات:

ستراتيجيات واضحة إلدارة المياه في  .1 عدم وجود خطط وبرامج وسياسات وا 
إستثمار الموارد المائية الُمتاحة، خصوصًا إنَّ منطقة منطقة الدراسة، ُتسيم في 

 /ممم( من األمطار سنويًا.65الدراسة من المناطق الجافة التي تستمم أقل من )
اإلستثمار العشوائي لممياه الجوفية عمى قمتيا في منطقة الدراسة مما ألقى  .2

الرحالية  بضًللة عمى مستوى المياه في العيون المائية سواء في عين التمر أو
 وبقية العيون األخرى.

التوسع المستمر في مقالع الرمل والحصى والحجر وغيرىا والتي سببت تدىورًا  .3
خطيرًا لمغاية في مساحات شاسعة من األراضي التي كانت إلى وقت قريب 

صبحت اليوم في واقع سيء حيث أأراضي مراعي جيدة وأراضي مستوية، 
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ة في بعض األماكن والتي َيصُعْب اليوم األراضي المشوىة والممحية والغدق
 إستثمارىا.

 التوصيات:
إنشاء السدود الصغيرة والمتوسطة في مجاري األودية الموسمية )الجافة وشبو .1

الجافة(، في أودية منطقة الدراسة لغرض جمع وحصاد مياه السيول أوقات ىطول 
 االمطار.

من خًلل زيادة التصاريف المائية من  السعي الجاد عمى إعادة الحياة لبحيرة الرزازة.2
 بحيرة الحبانية )ناظم المجرة(، لغرض تحسين نوعية المياه خصوصًا نسبة االمًلح.

إنشاء المحميات واألحزمة الخضراء والمحطات والقرى الزراعية النموذجية عمى العمم.3
في محمية  التي تعتمد عمى الوسائل العممية وطرق الري الممكنن. كما ىو الحال اليوم

 م الحسين الزراعية ومحطة المراعي وغيرىا.االرزازة )فدك( ومدينة اإلم
التوجو نحو أراضي الفيضات والخباري والغدران والجمبان وغيرىا من المظاىر .4

الجيومورفولوجية المائية الصحراوية والتي تتميز بيا أراضي اليوامش الصحراوية من 
ستثمارىا زراعيًا، فضًًل عن إستثمارىا في السياحة والرعي مياىيا  زارةوغخًلل خزن  وا 

 والبيئة واإلستقرار لمسكان البدو وغير ذلك.
التوجو نحو الدراسات والبحوث العممية التي تسمط الضوء عمى  ضرورة التأكيد عمى.5

خطورة ظاىرة التصحر وشحة المياه، وآليات مواجية ىذه التحديات وصواًل إلى تحقيق 
 افضل الصور في إستثمار األرض.

إنشاء الحقول الزراعية النموذجية والعممية واإلرشادية التي يمكن من  نحوالتوجو .6
اإلستثمار الزراعي ونحو األراضي اليامشية في ارعين والمستثمرينخًلليا تشجيع المز 

 البكر.
وذات شخصية قانونية تتمتع بجميع الصًلحيات  ا(ومالي اإداري)تأسيس ىيأة مستقمة .7

اليامشية والممحية والتي رة واإلستثمار في المناطق التي تمكنيا من اإلشراف واإلدا
 أْن تتحول إلى مشاريع زراعية إقتصادية جاذبة.ُيمكن
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 تشجيع االنماط الزراعية األقل إستيًلكًا لممياه، والتأكيد عمى اساليب الري الممكنن.8
(Machining Irrigation،)  والتوسع في مشاريع نقل المياه بين المناطق لتوفير البيئة

 الزراعية المناسبة.
ستخدام المياه (Desalination of Water) المياه تنقية ومعالجةدعم مشاريع .9 وا 

لمضمار االعادمة من خًلل إستثمار موارد الطاقة المتجددة، فضًًل عن التوسع في ىذا 
 ثمرين عمى ذلك.وتثقيف وتشجيع المزارعين والمست
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