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خايعح انثصرج  /كهيح اآلداب

يهخص:
اؿهغث صعاؾت الىاكم الؼعاعي في كظاء أبي الخصِب ؾُاصة همؼُحن ػعاكُحن الاوٌ
همؽ اإلاداصُل البؿدىت واإلاخمثل بأشجاع الىسُل وأشجاع الفاههت التي واهذ ؾائضة زالٌ
فترث الؿبلُيُاث إال اجها كض ازخفذ زالٌ الؿىىاث الازحرة مً الضعاؾت ومداصُل
الخظغواث  ,فلض بلغ كضص أشجاع الىسُل اللظاء (  ) 9311333هسلت في ؾىت  1311إال
إن هظه الاكضاص كض اهسفظذ الى (  ) 013116هسلت في ؾىت  , 9612في خحن بلغذ
اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الخظغواث الصُفُت والكخىٍت (  ) 2290صوهم في اإلاىؾم
الؼعاعي لؿىت  1312 – 1311إال إن هظه اليؿبت كض اهسفظذ الى (  ) 1300622صوهم
زالٌ اإلاىؾم الؼعاعي لؿىت  9612 – 9612والثاوي اإلاداصُل الحللُت اإلاخمثلت
بمدصىلي ( الحىؼت  ,الكلحر ) الظي واهذ ػعاكتهما مىحىصة ختى الثماهُيُاث مً اللغن
اإلااض ي إال ان هظه اإلاداصُل كض ازخفذ وطلً ًغحم الى كضة اؾباب منها اعجفاق ملىخت
ً
اإلاُاه والتربت  ,فظال اعجفاق جيالُف اهخاحها ملاعهت مم الاؾلاع الخىافؿُت للمىخجاث
اإلاؿخىعصة مً الخاعج وغحرها مً الاؾباب الازغي  ,في خحن كض احؿلذ مؿاخت الاعاض ي
اإلاؼعوكت بمدصىٌ الللف الازظغ ( الجذ ) خُث بلغذ مؿاخت (  ) 012صوهم في ؾىت
 9612في خحن واهذ جبلغ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت (  ) 922صوهم في ؾىت  , 1311وٍغحم طلً الى
اهسفاض مؿاخت الاعاض ي الصالحت للؼعاكت فلض اهسفظذ اإلاؿاخت مً ( ) 10011
صوهم لؿىت  1311الى (  ) 96222صوهم اي بفاعق بلغ (  ) 10193صوهم  ,وهظا ما أزغ كلى
اهسفاض اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في مىؼلت الضعاؾت فلض بلغذ(  ) 1300622صوهم لؿىت
 9612بلضما واهذ جبلغ (  ) 22191صوهم لؿىت  6 1311وٍغحم طلً الى كضة اؾباب منها
ما جغهخه الحغب اللغاكُت الاًغاهُت مً ازاع واضحت والتي واهذ الؿبب الغئِس ي في جضمحر
الؼعاكت هدُجت الى هجغة الؿيان مً اللظاء وإهماٌ الؼعاكت زاصت في هاخُت الؿِبت
ً
التي واهذ حلض مىؼلت لللملُاث اللؿىغٍت خُث بلغ كضص الؿيان ( صفغا ) في ؾىت
 1320و لغاًت  1322ماكضا اكضاص الجىىص الظًً كض كمضوا الى حكُِض اللضًض مً
الؿىاجغ الترابُت وكؼم اشجاع الىسُل إطافت الى ػمغ اللضًض مً اللىىاث الاعوائُت 6
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The agriculture Situation in the District of Abi al –
Kasseeb, (1977 – 2014)
Asst. Prof. Menem Majid Hamad Hamada (PhD)
Researcher: Fatima Juma Mutrwd
University of Basrah / College of Arts
Abstract
The study of the agriculture of abi- khaseeb district showed two
different patterns : the first one is the gardening of the palm trees and
fruit trees. These prevailed during the seventies but they have
disappeared in recent years of study. the number of palm trees has
reached (2911999) palms in 1977, but these numbers have fallen to
(659 710) palms in 2014, while the cultivated crops lands of summer
and winter vegetables reached (3326) acres in the growing season for
the year from 1977 to 1978 but this ratio had fallen to ( 1966.88) acres
during the growing season for the year 2013-2014. The second is field
plants (wheat, barley) which existed till the eighties of the last century.
These crops have disappeared since then due to several reasons,
including high water and soil salinity, as well as the rising production
costs compared with the competitive prices of imported products from
abroad. While cultivated land of crop forage green space has expanded
(jet) reaching space (653) acres in 2014 while the cultivated area was
(243) acres in 1977, This is due to a decline in arable land area from (76
617) acres of 1977 to (20 488) acres a difference stood at (56 129)
acres; and this is the impact of the lower invested area in the study area
which reached (1966.88) acres for 2014 after it was (44121) acres for
1977. All that destruction due to several reasons, including the Iran-Iraq
war and its impact on the lands because of the immigration of people
which led to the neglect of agriculture, especially in Saybah . , which
was considered a place for the Military operations where the number of
population fell to (zero) in the year 1986 up to 1988, except for the
soldiers who were used to construct many of the earth mounds and
cutting palm trees in addition to burying many of the irrigation
channels.
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ادلقذيح

ً
ً
حلض الؼعاكت كؼاكا خُىٍا  ,إط اجها جؤمً للؿيان الغظاء  ,و جىفغ اإلاىاص ألاولُت لىثحر مً
ً
ً
الصىاكاث  ,فظال كً هىجها حلض ؾىكا واؾلت لىثحر مً الصىاكاث ؾىاء واهذ غظائُت أو

غحرها مً الصىاكاث التي جخللم بالؼعاكت ( واآلالث و اإلايائً الؼعاكُت  ,وألاؾمضة ,
ً
ً
ً
واإلابُضاث  ,ومصضعا مهما لللظاء كلى البؼالت و جىفحر فغص كمل )  6وهـغا لألهمُت
الىبحرة لللؼاق الؼعاعي خُث إن ملـم الضوٌ كلى ازخالف اججاهاتها الؿُاؾُت
والاكخصاصًت التي تهضف إلى حلؼٍؼ الىاكم الؼعاعي في بىائها الاكخصاصي  ,فالضوٌ التي جخمخم
بؼعاكت ملـم اإلاداصُل الاؾاؾُت حلض مً الضوٌ طاث الاهخفاء الظاحي والتي جخجىب
مساػغ الاكخماص كلى الضوٌ الازغي في جىفغ اإلاىاص الؼعاكُت الاؾاؾُت  6وعغم هظه الاهمُت
للؼعاكت إال إن الاهخاج الؼعاعي في كظاء ابي الخصِب ٌلاوي مً الاهماٌ الكضًض ال ًؼاٌ
ٌلاوي مً جللص اإلاؿاخاث اإلاؼعوكت واهسفاض همُت الاهخاج وجالش ي الىثحر مً اإلاداصُل
اإلاؼعوكت هأشجاع الفاههت ػُلت اإلاضة اإلامخضة مً  9612 – 1311م وهظه الحلُلت ًمىً
مالخـتها مً زالٌ صعاؾت البدث 6
خضوص البدث اإلاياهُت والؼمىُت :
خضصث الضعاؾت ببلضًً ػماوي ومياوي خُث ًخمثل البلض اإلاياوي بالحضوص الاصاعٍت للظاء
ً
ابي الخصِب بحن صائغحي كغض (  ) 26626 – 21691قماال  ,وكىس ي ػىٌ ( – 21621
ً
 ) 22699قغكا  ,خُث ًدضه مً حهت الكماٌ كظاء البصغة ومً الجىىب كظاء الفاو ,
ومً حهت الكغق قؽ اللغب ومً الغغب كظاء الؼبحر زغٍؼت (  , ) 1وجبلغ مؿاخت كظاء
ابي الخصِب (  ) 1119هم  , ) 1 ( 9وجلؿم خضوصه الاصاعٍت الى وخضجحن اصاعٍخحن مغهؼ
ً
اللظاء وهاخُت الؿِبت  ,إط جمخض خضوص مغهؼ اللظاء مً جهغ الخىعة قماال ختى جهغ ابى
ً
فلىؽ حىىبا والظي ٌلض طمً خضوص هاخُت الؿِبت  ,إط جبلغ مؿاخت اإلاغهؼ (  ) 266هم ,9
ً
ً
اما خضوص هاخُت الؿِبت فخبضأ مً جهغ أبى فلىؽ قماال ختى جهاًت زغم قلهت الضوٍب حىىبا
وجبلغ مؿاخت الؿِبت (  ) 129هم 6 ) 9 ( 9
أما الحضوص الؼمىُت فلض خضصث الفترة مً "  9612 – 1311م " وطلً إلاخابلت الخغحراث
التي ػغأث كلى الاهخاج الؼعاعي في اللظاء 6
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زغٍؼت ( ) 1
مىكم كظاء أبي الخصِب مً مغهؼ مدافـت البصغة

ً
اإلاصضع  :كخماصا كلى :
 -1حمهىعٍت اللغاق  ,اإلاضًغٍت اللامت للخسؼُؽ اللمغاوي  ,كؿم الخسؼُؽ الجىىبي
اللمغاوي  ,البصغة 6 9619 ,
 -9اإلاغئُت الفظائُت للمدافـت البصغة  ,اللمغ الصىاعي الهض ؾاث  ,ؾىت , 9612
الخدؿـ OLI
هذف انثحث :
حهضف البدث الى صعاؾت الىاكم الؼعاعي في كظاء أبي الخصِب للمضة مً 9612 – 1311
م  ,وبُان مـاهغ الخضهىع التي حلغض لها اليكاغ الؼعاعي في مىؼلت الضعاؾت  ,وجدلُل
اؾبابت  ,الكتراح بلع الحلىٌ اإلاىؼلُت لظلً  6فلض خضصث مضة الضعاؾت مً كام
(  9612 – 1311م ) ألن مثل هظه اإلاضة حلض وافُت لضعاؾت اإلاخغحراث الؼبُلُت والبكغٍت
واولياؾاتها الؿلبُت كلى ػعاكت اإلاداصُل الحللُت و مداصُل البؿدىت في اللظاء 6
فرضيح انثحث :
افترطذ الضعاؾت ان اللظاء ًخمخم باللضًض مً اإلالىماث الؼبُلُت والبكغٍت لؼٍاصة
الاهخاج الؼعاعي في مىؼلت الضعاؾت إال ان اإلاؿاخاث الؼعاكُت في جىاكص مؿخمغ وٍغحم طلً
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إلى ان الؼخف اللمغاوي هدُجت الؼٍاصة الؿياهُت في مدافـت البصغة واإلاغهؼ ؾببذ حغحراث
بُئُت فغحرث مً ػبُلت اللظاء الؼعاكُت إلى ػبُلت خظغٍت 6
يشكهح انثحث :
ان الىاكم الؼعاعي في كظاء أبي الخصِب ٌلاوي مً جضهىع قضًض في اإلاؿاخاث اإلاؼعوكت
وهمُت الاهخاج  ,مما صفم باإلاؼاعكحن الى جغن الؼعاكت والخىحه الى خغف مسخلفت بلُضة ول
ً
اعاض ؾىىُت وججاعٍت 6
البلض كً الؼعاكت  ,فظال كً بُم الاعاض ي الؼعاكُت وجدىٍلها الى
ٍ
يُهح انثحث :
بالىـغ ألهمُت هظه الضعاؾت فلض اكخمضث الباخثت كلى أؾالُب مسخلفت الؾخىماٌ
البدث جمثلذ باإلاىهج الىصفي  ,والىمي وهدُجت للضم امياهُت الحصىٌ كلى مللىماث
وافُت فلض جم اؾخىماٌ الىلص بأحغاء صعاؾت مُضاهُت جمثلذ بخىػَم اؾخماعة الاؾخبُان
ملحم عكم (  ) 1كلى كغابت (  ) 16مؼاعق جىػكذ كلى ملاػلاث كظاء أبي الخصِب خُث
وان الخىػَم بؼغٍلت اإلاسح باللُىت اللكىائُت 6
الىاكم الؼعاعي في كظاء أبي الخصِب للمضة مً ( :) 9612 – 1311
ٌلض الىاكم الؼعاعي مً اإلاىاطُم اإلاهمت التي ًدىاولها الجغغافُىن في صعاؾت مىاطُم
الجغغافُت الؼعاكُت وغحرها مً اإلاىاطُم طاث اللالكت بالؼعاكت  ,إط تهضف الضعاؾت إلى
الخغحراث التي ػغأث كلى الاهخاج الؼعاعي في اللظاء للمىؾم الؼعاعي  9612 – 9612م ,
وملاعهت مم اإلاىؾم الؼعاعي لؿىت  1312 – 1311م والتي ُكضث ؾىت الاؾاؽ في الضعاؾت ,
وبُان زصائص الاهخاج الؼعاعي والخغحراث التي ػغأث كلى همؽ الاهخاج الؼعاعي مابحن
اإلاىؾمحن  ,ؾِخم مىاككت الاهماغ الؼعاكُت في مىؼلت الضعاؾت وجىػَلها الجغغافي 6
ٌؿىص في اللظاء همؼحن ػعاكُحن هما همؽ مداصُل البؿدىت الظي ٌكمل ( أشجاع
الىسُل  ,والفاههت  ,والخظغواث ) وهمؽ اإلاداصُل الحللُت التي جخمثل بمداصُل
( الحىؼت  ,الكلحر  ,الللف الازظغ ) 6
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 -7االَتاج انزراعي يف قضاء اتي اخلصية نهًىسى انزراعي ( – 7711
: ) 7711

ً
ومً ملؼُاث حضوٌ (  ) 1بلغذ اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة ػعاكُا في كظاء أبي الخصِب

(  ) 22191صوهم للمىؾم الؼعاعي (  ,) 1312 – 1311والتي قيلذ وؿبت كضعها
(  )%11612مً اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت والبالغت (  ) 10011صوهم  6إال إن هظه اليؿبت
ً
جدباًً مابحن مغهؼ اللظاء وهاخُت الؿِبت  ,خُث بلغذ اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة ػعاكُا في مغهؼ
اللظاء (  ) 92329صوهم  ,وهي جمثل وؿبت وكضعها (  ) % 21692مً اإلاؿاخت الصالحت
ً
للؼعاكت  ,في خحن بلغذ اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة ػعاكُا في هاخُت الؿِبت (  ) 96113صوهم ,
وبيؿبت (  ) % 90622مً اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت في اللظاء وللمىؾم هفؿه  6هما حلض
ً
الاعاض ي اإلاؿدثمغة ػعاكُا في اللظاء هي هفـ الاعاض ي اإلاؿدثمغة بمداصُل البؿدىه مً
مداصُل الىسُل ومداصُل الخظغواث الصُفُت والكخىٍت  ,إال إن مداصُل الىسُل
واهذ الاهثر مؿاخت هدُجت إلى صغغ الحُاػة الؼعاكُت  ,وػبُلت قبىت الغي الؿائضة في اللظاء 6

 – 1مداصُل البؿدىت :
ًدخاج همؽ مداصُل البؿدىت إلى عأؽ ماٌ هبحر  ,و اًضي كاملت هثحرة 6وزبرة ومهاعة
ً
ً
ً
واهتهاء
كالُت هىهه ًدخاج إلى كضة اكماٌ بضأ بلملُت الؼعاكت ووصىال إلى مغخلت حني الثماع
بلملُت الدؿىٍم ,هىجها مً اإلاداصُل الؿغَلت الخلف هدُجت العجفاق وؿبت اإلاُاه في زماعها,
ً
فظال كً اعجفاق اإلاغصوص اإلاالي للمؼاعكحن منها (  6 ) 2وجلؿم مداصُل البؿدىت الى ( أشجاع
الىسُل  ,أشجاع الفاههت و الخظغواث ) 6
أ – أشجاع الىسُل :

ً
ً
قخاء  ,إط جتراوح
ججىص ػعاكت واهخاج أشجاع الىسُل في اإلاىاػم الحاعة صُفا واإلالخضلت

صعحاث الحغاعة اإلاثلى لىمى الىسُل مابحن (  16 – 12م )  ,بملنى اجها جدخاج الى صعحاث
خغاعة كالُت ػىاٌ مىؾم الىمى  ,أما اطا اهسفظذ الحغاعة صون (  19 -م ) أو اعجفاكها
فىق صعحت (  16م )
فان الاهخاج ًلل هما ًؤصي الى حفاف الىسلت وهالهها ( 6 ) 2
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ً
وهـغا الن الخمىع حلض مً اإلاىاص الغظائُت اإلاخياملت الخخىائها كلى اللضًض مً اللىاصغ الغظائُت
الاؾاؾُت لىمى الاوؿان  ,خُث جدىي زمغة الخمغ كلى همُاث هبحرة مً الامالح اإلالضهُت ( والحضًض,
البىجاؾُىم  ,اإلاىغىحز وغحرها مً اللىاصغ الازغي ) هما جدىي كلى فُخامحن  Aو  6)1 ( Bوهدُجت لخـافغ
مجمىكت مً اإلالىماث الؼبُلُت والبكغٍت واإلاخمثلت باإلاىار الجُض والتربت اإلاؼٍجُت ومُاه الغي التي
ؾاكضث في ػٍاصة جغهؼ أشجاع الىسُل في مىؼلت الضعاؾت 6
ًخضح مً حضوٌ (  ) 9بلغ كضص اشجاع الىسُل في اللظاء (  ) 9311333هسلت كام  1311لدكيل وؿبت

( ) % 21636مً مجمىق اشجاع الىسُل في مدافـت البصغة البالغت (  ) 0322003هسلت  ,هما جدباًً
اكضاص أشجاع الىسُل بحن الىخ ـ ـ ــضاث الاصاعٍت فلض بلغ ك ـ ـ ــضصها في مغه ـ ـ ــؼ اللظاء (  ) 1126119هسلت
وبيؿبت بلغذ
(  ) % 12690مً مجم ـ ـ ـ ــىق اشجاع الىسُل في اللظاء في كـ ـ ـ ـ ـ ــام  1311م  ,اما في هاخُت الؿِبت فلض بلغ
كضصها
(  ) 1221221هسلت لدكيل وؿبت (  ) % 21612مً مجمىق اشجاع الىسُل في اللظاء  ,قيل ( 6 )1
حضوٌ ( ) 9
الخىػَم الجغغافي ألكضاص الىسُل في كظاء أبي الخصِب للمىاؾم الؼعاكُت
( ) 9612 – 9612 ( , ) 1331 – 1332 ( , ) 1312 – 1311
الجضوٌ مً كمل الباخثت باالكخماص كلى :
اإلاىؾم الؼعاعي 1312 - 1311

اإلاىؾم الؼعاعي - 1332

اإلاىؾم الؼعاعي - 9612

1331

9612
%

كضص

%

كضص

%

كضص

الىخضة

أشجاع

مً هسُل

أشجاع

مً هسُل

أشجاع

الاصاعٍت

الىسُل

البصغة

الىسُل

البصغة

الىسُل

مغهؼ اللظاء

1126119

99612

292166

11692

122221

12609

هاخُت الؿِبت

1221221

13610

91166

6610

11992

0601

اللظاء

9311333

21636

221666

26692

013116

01692

البصغة

0322003

_

9131666

_

1611992

_

مً
هسُل
البصغة

 -1ابدؿام واػم زاجي  ,جدلُل حغغافي لإلمياهاث الؼعاكُت في كظاء ابي الخصِب وآفاكها اإلاؿخلبلُت  ,عؾالت
ماحؿخحر  ,ولُت آلاصاب  ,حاملت البصغة  , 9669 ,ص 6 161
 -9مضًغٍت ػعاكت مدافـت البصغة  ,كؿم الىسُل  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -2قلبت ػعاكت كظاء أبي الخصِب  ,كؿم الىسُل  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
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قيل ( ) 1

وؿبت ( ) %أشجاع الىسُل في كظاء أبي الخصِب مً مدافـت البصغة
للمىؾم الؼعاعي ( ) 9612 – 9612 ( , ) 1331 – 1332(, )1312 – 1311

اإلاصضع  :الكيل مً كمل الباخثت باالكخماص كلى الجضوٌ ( ) 9
ب – مداصُل الخظغواث :
ًمىً حلغٍف مداصُل الخظغواث بأجها كباعة كً هباجاث خىلُت حؿىص ػعاكتها طمً
مؿاخاث صغحرة مً الاعاض ي الؼعاكُت او جىىن مخضازلت مم همؽ ػعاكت اشجاع الىسُل
ً
والفاههت وحؿخسضم لغغض الاهخاج والدؿىٍم اإلادلي فلؽ (  6 ) 0وهـغا العجفاق اللُمت
الغظائُت للخظغواث هدُجت اللىاصغ الغظائُت واإلاخمثلت باألمالح اإلالضهُت والظغوعٍت لجؿم
ً
الاوؿان  ,فظال كً اخخىائها كلى وؿبت هبحرة مً الؿلُلىػ وألالُاف التي حؿاكض في كملُت
الهظم (  6 ) 1وحلض الخظغواث مً اإلاداصُل الؼغٍت إط ٌكيل اإلااء وؿبت ( ) % 31 – 36
في جغهُب هباجاتها  ,فهى طغوعي الؾخمغاع همىها,هىهه اإلاظًب والىاكل الىخُض للمىاص
الغظائُت الظغوعٍت لىمىها(  6)2وجخأزغ الاخخُاحاث اإلاائُت للخظغواث بلضة كىامل
واإلاخمثلت ( هىق اإلادصىٌ  ,مغخلت همىه  ,واللىامل اإلاىازُت  ,هىق التربت ) و لظا فلض اصبذ
ليل مدصىٌ ملجن مائي 6
فاإلاخؼلباث اإلاائُت إلاداصُل الخظغواث الصُفُت (  ) 2122م / 2صوهم  ,اما اإلاداصُل
الكخىٍت فخخؼلب (  ) 2229م / 2صوهم مىػكت كلى (  ) 12عٍت كلى ػىٌ فصل الىمى ( 6 ) 3

245

1027

مجلت آداب البصرة /العدد79

ًخضح مً الجضوٌ (  ) 1ان اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الصُفُت للمىؾم – 1311
ً
ً
 1312م بلغذ (  )1212صوهما وبيؿبت (  ) % 2622مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في اللظاء,
وطلً خؿب هىق اإلادصىٌ ,خُث حكمل اإلاداصُل الصُفُت في اللظاء واإلاخمثلت
ً
بمدصىٌ الخظغ الىعكُت ( الىغفـ  ,الغقاص  ,البربحن  ,الغٍدان  ,والىغار )  ,فظال كً
مداصُل الخظغواث الصُفُت الازغي اإلاخمثلت ( البامُا  ,الباطهجان  ,الفلفل  ,زُاع اإلااء,
زُاع اللثاء  ,اللغق اللىاوي ) 6إما في مغهؼ اللظاء كض بلغذ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل
ً
الصُفُت (  ) 1110صوهما وبيؿبت (  , ) % 9619وفي الؿِبت (  ) 209صوهم وبيؿبت
(  )%6629مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في اللظاء  6ان احؿاق اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل
الصُفُت هدُجت إلى جىىق كضص اإلاداصُل التي جؼعق زالٌ اإلاىؾم الصُفي ملاعهت مم
َ
اإلاىؾم الكخىي خُث جىسفع فُه صعحاث الحغاعة  ,واهم اهىاق اإلاداصُل الكخىٍت في
اللظاء ( الخظغ الىعكُت  ,الؼماػت اإلاغؼاة بالبُىث البالؾدُىُت وغحرها )  6في خحن
بلغذ مؿاخت اإلاداصُل الكخىٍت للمىؾم الؼعاعي (  ) 1312 – 1311في اللظاء ( ) 1222
ً
صوهم  ,وبيؿبت (  ) % 2612مً مجمىق اإلاؿاخت اإلاؿدثمغه فلال في اللظاء  ,إال إن هظه
اإلاؿاخت جدباًً بحن الىخضاث الاصاعٍت في مىؼلت الضعاؾت فلض بلغذ في مغهؼ اللظاء
(  ) 1062صوهم  ,وبيؿبت (  ) % 2602مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في اللظاء  ,وفي الؿِبت
(  ) 921صوهم وبيؿبت (  ) % 6611مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في اللظاء قيل ( ) 9
وزغٍؼت ( 6 ) 9
 – 9اإلاداصُل الحللُت :
هدُجت لؿُاصة همؽ مداصُل البؿدىت في اللظاء فلض اصي طلً إلى صغغ اإلاؿاخاث
اإلاؿدثمغة بؼعاكت اإلاداصُل الحللُت واإلاخمثلت بمدصىٌ ( الحىؼت  ,الكلحر  ,الظعة
الصفغاء  ,الباكالء  ,البرؾُم )  ,إال ان هظه اإلاداصُل لم جـهغ ؾىٍت في حمُم اإلاىاؾم ,
ً
بؿبب فلغ التربت باإلاىاص اللظىٍت والتي ال ًخجاوػ ملضلها (  , ) % 169فظال كً جأزغ
ملـم الاعاض ي الؼعاكُت في مىؼلت الظهائب باإلالىخت ( 6 ) 16

246

1027

مجلت آداب البصرة /العدد79
قيل ( ) 9

ً
اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في كظاء أبي ازصِب باإلاداصُل الخظغواث الصُفُت والكخىٍت
للمىؾم الؼعاعي 1312 – 1311

اإلاصضع  :الكيل مً كمل الباخثت باالكخماص كلى الجضوٌ ( ) 1
زغٍؼت ( ) 9
الخىػَم الجغغافي للمؿاخت اإلاؼعوكت بمداصُل الخظغواث ( الصُفُت والكخىٍت )  /صوهم في
كظاء أبي الخصِب للمىؾم 1312 – 1311

ً
اإلاصضع  :كخماصا كلى :
 -1مضًغٍت ػعاكت مدافـت البصغة  ,كؿم الاخصاء الؼعاعي  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -9قلبت ػعاكت كظاء ابي الخصِب  ,الاخصاء الؼعاعي  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -2اإلاغئُت الفظائُت للمدافـت البصغة  ,اللمغ الصىاعي الهض ؾاث  , 1ؾىت  , 1312الخدؿـ 6 MSS

 -2ابدؿام واػم زاجي  ,الامياهاث الؼعاكُت في كظاء ابي الخصِب وافاكها اإلاؿخلبلُت  ,عؾالت
ماحؿخحر  ,واًت الاصاب  ,حاملت البصغة  ,غحر ميكىعة  ,ؾىت 6 9669
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حضوٌ ( ) 2

اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الحللُت  /صوهم في كظاء أبي الخصِب للمىاؾم ( , )1312 – 1311
( ) 9612 - 9612 ( , ) 1331 – 1332

الؿىىاث

1311

1331

9612

اللمذ

966

11

1

الكلحر

10

3

1611

الباكالء

19

22

13691

البرؾُم

922

132

02261

اإلاجمىق

111

219

00661

اإلادصىٌ

اإلاصضع  :الجضوٌ مً كمل الباخثت باالكخماص كلى :
 -1مضًغٍت ػعاكت مدافـت البصغة  ,كؿم الاعاض ي  ,بُاهاث عؾمُت غحر ميكىعة 6
 -9مضًغٍت ػعاكت مدافـت البصغة  ,كؿم الخسؼُؽ واإلاخابلت  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -2قلبت ػعاكت كظاء أبي الخصِب  ,كؿم الاخصاء الؼعاعي  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -2اإلاغئُت الفظائُت للمدافـت البصغة  ,اللمغ الصىاعي الهض ؾاث  , 1الخدؿـ 6MSS
ًخضح مً حضوٌ (  ) 2بلغذ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الحللُت ( ) 111صوهم ,
بيؿبت (  ) % 1611للمىؾم الؼعاعي  1312 – 1311مىػكت كلى اإلاداصُل ( اللمذ ,
الكلحر  ,الباكالء  ,البرؾُم ) إط بلغذ اإلاؿاخت (  ) 922 (, ) 19 ( , ) 10 ( , ) 966صوهم
وكلى الخىالي للمداصُل اكاله  ,وبيؿبت ( )% 6611 ( , ) % 6611 ( , ) % 6662 ( , ) % 6621
مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء وكلى الخىالي وللمىؾم الؼعاعي هفؿه 6خُث ًالخف ان
مدصىٌ الللف الازظغ ( البرؾُم ) كض اخخل اإلاغجبت الاولى مً بحن اإلاداصُل الحللُت
طلً هىهه اإلااصة الاؾاؾُت في كلف الحُىاهاث  ,إط ًمىً ان ٌلغف الللف الازظغ
( البرؾُم ) هى الىباث الظي جصلح حمُم احؼاءه هماصة غظائُت للحُىاهاث (  6 ) 11وهي
ً
طاث كضعة كالُت كلى اهخاج اإلااصة الخظغاء والبظوع  ,فظال كً كضعتها الىبحرة كلى جدؿحن
الخىاص الىُمُائُت والفحزًائُت للتربت (  , ) 19كىـ مداصُل الخظغواث التي حلخبر مً
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اإلاداصُل اإلاجهضة للتربت هدُجت كصغ فصل الىمى لظا ًلجأ اإلاؼاعكىن إلى اؾخسضام
اإلاسصباث الىُمُائُت لغغض جدؿحن زىاص الترب وػٍاصة اهخاحُتها  ,قيل ( ) 2
قيل ( ) 2
مؿاخت اإلاداصُل الحللُت ( صوهم ) في كظاء أبي الخصِب للمىاؾم ( , ) 1312 – 1311
( ) 9612 – 9612 ( , ) 1331 – 1332

اإلاصضع  :الكيل مً كمل الباخثت باالكخماص كلى بُاهاث حضوٌ ( 6 ) 2
 - 4االَتاج انزراعي يف قضاء أتي اخلصية نهًىسى انزراعي – 7772
: 7771
اهسفظذ اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت في اللظاء إلى ( ) 19222صوهم بلضما واهذ جبلغ
(  ) 10011صوهم في اإلاىؾم الؼعاعي  1312 – 1311م وزؿاعة (  ) 92112صوهم مابحن
اإلاىؾمحن  ,طلً بؿبب الحغب اللغاكُت الاًغاهُت في فترث الثماهُيُاث مً اللغن اإلااض ي
وصزىٌ اللغاق في خغب زاهُت ( خغب الخلُج )التي اولىؿذ أزاعها الؿلبُت كلى الاعاض ي
الؼعاكُت واللىىاث الاعوائُت ,هدُجت بىاء اإلاغاصض والؿىاجغ وخفغ الخىاصق مما أصي إلى
حغف همُاث هبحرة مً جغبت الاعاض ي الصالحت للؼعاكت 6
وكض أزغ هظا الاهسفاض كلى اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة بمداصُل البؿدىت و الحللُت ,إط ٌكحر
ً
الجضوٌ (  )1إلى اهسفاض اإلاؿاخت اإلاؿدثمغه فلال في اللظاء إلى (  ) 21266صوهم بلضما
واهذ حكغل مؿاخت (  )22191صوهم في اإلاىؾم الؼعاعي  , 1312 – 1311وبيؿبت
(  ) %11612مً اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت في اللظاء للمىؾم الؼعاعي لؿىت – 1311
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 1312لدكيل وؿبت(  ) % 16611مً اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت في اللظاء البالغت
ً
(  ) 19222صوهم للمىؾم الؼعاعي (  6 ) 1331 – 1332هما اهسفظذ اًظا في مغهؼ
اللظاء إلى (  ) 20212صوهم  ,لدكيل وؿبت (  ) % 02633مً اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت
في اللظاء  ,اما في هاخُت الؿِبت التي حلاوي مً الخضهىع الكضًض في اليكاغ الؼعاعي اط
ً
اهسفظذ اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال الى (  ) 321صوهم لدكيل وؿبت (  ) % 1613مً اإلاؿاخت
الصالحت للؼعاكت في اللظاء في اإلاىؾم الؼعاعي لؿىت (  1331 – 1332م )
 -7حماصيم انثستُح :
امخاػ اإلاىؾم الؼعاعي  1331 – 1332بالخضهىع الظي اصاب بؿاجحن الىسُل في اللظاء وال
ًىدصغ كلى جىاكص اكضاص الىسُل ومؿاخخه الؼعاكُت وإهما قمل طلف الىمى الخظغي
ً
وكلت الاهخاج  ,فظال كً ؤلاهماٌ الىبحر في اليكاغ الؼعاعي خُث صمغث بؿاجحن الىسُل
هىجها اإلاغخلت التي اكلبذ اهتهاء الحغب اللغاكُت – الاًغاهُت وصزىٌ اللغاق في خغب حضًضة
وفغض الحصاع الاكخصاصي 6
أ -أشجاع الىسُل :
ومً الجضوٌ (  ) 9وقيل (  ) 1الظي ًبحن الاهسفاض في اإلاؿاخت اإلاؼعوكت بأشجاع الىسُل
فلض اهسفع كضص اشجاع الىسُل في اللظاء مً (  ) 9311333هسلت في ؾىت  1311م إلى
(  ) 221666هسلت لؿىت  1331م  ,وبيؿبت (  ) % 26692مً مجمىق اشجاع الىسُل في
مدافـت البصغة بلضما واهذ حكيل وؿبت (  )%2163مً مجمىق اشجاع الىسُل في
مدافـت البصغة في ؾىت  1311م  ,وبملضٌ حغحر بلغ (  ) 16632 -هسلت للمضة اإلامخضة مً
 1331 – 1311م 6
وبلغ كضص أشجاع الىسُل في مغهؼ اللظاء (  ) 292166هسلت والتي جمثل وؿبت
(  ) % 31621مً مجمىق اشجاع الىسُل في اللظاء  ,إال ان هاخُت الؿِبت حلض مً اهثر
ً
اإلاىاػم جأزغا باللملُاث اللؿىغٍت  6فلض اهسفع كضص الىسُل مً (  ) 1221221هسلت في
ؾىت  1311إلى (  ) 91166هسلت في ؾىت  6 1331التي جمثل وؿبت (  ) % 9612مً مجمىق
اشجاع الىسُل في اللظاء بلضما واهذ حكيل وؿبت (  ) % 13610مً مجمىق اشجاع
الىسُل في اللظاء لؿىت 6 1311
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ب -مداصُل الخظغواث :

احؿلذ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت بمداصُل الخظغواث للمضة مً  1331 – 1311م  ,بؿبب ؿغوف
ً
الحصاع الاكخصاصي الظي فغض كلى اللغاق في الدؿلُيُاث مً اللغن اإلااض ي  ,فظال كً اإلاغصوص
الاكخصاصي اللالي هدُجت لؼٍاصة الؼلب كلى اإلاداصُل الخظغٍت بؿبب ػٍاصة اكضاص الؿيان خُث
بلغ كضص الؿيان (  ) 162921وؿمت في ؾىت  1331م  ,في خحن وان كضص الؿيان ( ) 10319
وؿمت في حلضاص  , 1311اي ػٍاصة بملضاع (  ) 91203وؿمت بحن الفترجحن ( 6 ) 12
ًدبحن مً حضوٌ (  ) 1اعجفاق ملضٌ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت بمداصُل الخظغواث في اللظاء زالٌ
(  ) 12ؾىت مً اللغن اإلااض ي خُث بلغ ملضلها (  ) 912صوهم  6إال ان هظه الؼٍاصة كض جباًيذ بحن
َ َ
الفصلحن الصُفي والكخىي  ,إط اعجفلذ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الصُفُت في اللظاء إلى
( ) 9936صوهم في خحن واهذ جبلغ (  )1212صوهم في اإلاىؾم الؼعاعي  1312 – 1311م  ,لدكيل
وؿبت (  ) % 0619مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء البالغت (  ) 21266صوهم للمىؾم الؼعاعي
لؿىت  1331 – 1332م  6هما جدباًً هظه اإلاؿاخت بحن الىخضاث الاصاعٍت ففي مغهؼ اللظاء بلغذ
مؿاخت اإلاداصُل الصُفُت (  )9122صوهم لدكيل وؿبت (  ) % 1622مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء ,

ً

و(  ) 161صوهم وبيؿبت (  ) % 6692مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في اللظاء في هاخُت الؿِبت
وللمىؾم الؼعاعي لؿىت  1331 – 1332م  ,خُث حلض هاخُت الؿِبت مً اهثر اإلاىاػم جأزغا
باللملُاث اللؿىغٍت التي خضزذ زالٌ فترة الثماهِىاث مً حغاء الحغب اللغاكُت  -الاًغاهُت  6اما
اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الكخىٍت في اللظاء فلض اهسفظذ مً (  ) 1222صوهم للمىؾم
الؼعاعي  1312 – 1311م إلى (  ) 1216صوهم في اإلاىؾم الؼعاعي لؿىت  1331 – 1332م  ,لِكيل
وؿبت (  ) % 2616مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء البالغت (  ) 21266للمىؾم 1331 – 1332
بلضما واهذ جمثل وؿبت (  ) % 21621مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء البالغت (  ) 22191صوهم
للمىؾم الؼعاعي  1312 – 1311م 6

بلغذ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت في مغهؼ اللظاء (  ) 1921صوهم لِكيل وؿبت (  ) % 2629مً اإلاؿاخت
ً
ً
اإلاؿدثمغة فلال في اللظاء  ,و (  ) 93صوهم وبيؿبت (  ) % 6661مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في
اللظاء في هاخُت الؿِبت وللمىؾم هفؿه  ,هدُجت اهضزاع قبياث الغي  ,اوكاء الؿىاجغ وكؼم
ً
الاشجاع لدؿهُل خغهت اللىاث اللؿىغٍت في اللظاء وزصىصا في هاخُت الؿِبت التي واهذ ملغ
اللملُاث اللؿىغٍت ازىاء الحغب اللغاكُت – الاًغاهُت التي اصث إلى هؼوح الؿيان وجىاكص كضص
الاًضي اللاملت في الؼعاكت  ,الخف قيل (  )2وزغٍؼت ( ) 2
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قيل ( ) 2

ً
اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في كظاء أبي ازصِب باإلاداصُل الخظغواث الصُفُت والكخىٍت /
صوهم للمىؾم الؼعاعي 1331 – 1332

اإلاصضع  :الكيل مً كمل الباخثت باالكخماص كلى بُاهاث حضوٌ ( ) 1
زغٍؼت ( ) 2
الخىػَم الجغغافي للمؿاخت اإلاؼعوكت بمداصُل الخظغواث ( الصُفُت والكخىٍت )  /صوهم في
كظاء أبي الخصِب للمىؾم 1331 – 1332

ً
اإلاصضع  :كخماصا كلى :
 -1مضًغٍت ػعاكت مدافـت البصغة  ,كؿم الاخصاء الؼعاعي  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -9قلبت ػعاكت كظاء ابي الخصِب  ,الاخصاء الؼعاعي  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -2اإلاغئُت الفظائُت للمدافـت البصغة  ,اللمغ الصىاعي الهض ؾاث  , 1ؾىت  , 1331الخدؿـ
6 TM

252

1027

مجلت آداب البصرة /العدد79
 – 4احملاصيم احلقهيح :

ً
ً
قهضث اإلاداصُل الحللُت ( اللمذ  ,الكلحر ) اهسفاؿا ملحىؿا في اإلاىؾم الؼعاعي

 1331 – 1332م فلض اججه اإلاؼاعكىن إلى ػعاكت مداصُل الخظغواث بؿبب ؿغوف
ً
الحصاع الاكخصاصي ,فظال كً اإلاغصوص الاكخصاصي اإلاغجفم 6
خُث ًبحن الجضوٌ (  ) 2وقيل (  ) 2اهسفاض اإلاؿاخت اإلاؼعوكت بمدصىٌ اللمذ مً
(  )966صوهم في اإلاىؾم الؼعاعي  1312 – 1311م إلى (  ) 11صوهم ي اإلاىؾم الؼعاعي 1332
–  1331م لِكيل وؿبت (  ) %6662مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء البالغت ( ) 21266
صوهم بلضما واهذ (  ) % 6621مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء البالغت (  ) 22191صوهم
في اإلاىؾم الؼعاعي  1312 – 1311م  6اما مدصىٌ الكلحر فلض اهسفظذ اإلاؿاخت مً
(  ) 10صوهم في اإلاىؾم الؼعاعي  1312 – 1311إلى (  ) 3صوهم في اإلاىؾم الؼعاعي – 1332
 1331لخمثل وؿبت (  ) % 6669مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء بلضما واهذ ( ) % 6662
مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء للمىؾم الؼعاعي  , 1312 – 1311طلً بؿبب اعجفاق
ً
جيلفت الاهخاج  ,فظال جىحه اإلاؼاعكىن لؼعاكت مداصُل طاث مغصوص اكخصاصي هبحر وؾغَم 6
اما مدصىٌ الباكالء فلض بلغذ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت في مىؼلت الضعاؾت (  ) 22صوهم لخمثل
وؿبت (  ) % 6663مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء للمىؾم الؼعاعي  1331 – 1332م 6
في خحن احؿلذ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت بمدصىٌ الللف الازظغ ( البرؾُم ) في اإلاىؾم
الؼعاعي  1331 – 1332إلى (  ) 132صوهم بل ـ ـ ـ ـ ـضما وان ًبلغ (  ) 922صوهم فـ ـ ـي اإلا ـ ـىؾم
ال ـ ـ ـؼعاعي  1312 –1311وبيؿبت ( ) % 6611مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء لُمثل وؿبت
(  ) % 9619مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء للمىؾم الؼعاعي  , 1331 – 1332بؿبب
ً
كضعجه الىبحرة كلى جدؿحن زىاص التربت  ,فظال كً هىهه اإلااصة الاؾاؾُت في كلف
الحُىاهاث وزاصت اإلااقُت ( البلغ  ,الجامىؽ  ,ألاغىام ,اإلااكؼ ) فلض بلغ كضص الحُاػاث
لإلهخاج الحُىاوي في ؾىت  ) 199 ( 1331خُاػة وبمؿاخت بلغذ (  ) 921صوهم ( 6 ) 12
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 - 3االَتاج انزراعي يف قضاء أتي اخلصية نهًىسى انزراعي " – 4173
 4172و "

ًخضح مً حضوٌ (  ) 1الخباًً في اإلاؿاخاث الصالحت للؼعاكت واإلاؿدثمغة في مىؼلت
الضعاؾت للمضة مً  9612 – 1311هدُجت جباًً اإلالىماث الؼبُلُت والبكغٍت التي
اؾهمذ في اهسفاطها ,
ً
فظال كً ؿغوف الحغوب التي مغ بها اللظاء و جضهىع الاعاض ي الصالحت للؼعاكت 6
خُث اهسفظذ اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت في اللظاء مً (  ) 19222صوهم
للمىؾم الؼعاعي  1331 – 1332إلى (  ) 96222صوهم للمىؾم الؼعاعي – 9612
 ,9612لخمثل وؿبت (  ) % 1620مً اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت في مدافـت البصغة
البالغت (  ) 1266112صوهم بلض ان واهذ حكيل وؿبت (  ) % 1612مً اإلاؿاخت
الصالحت للؼعاكت في مدافـت البصغة البالغت (  )2226601صوهم للمىؾم الؼعاعي
ً
 1331 – 1332م (  6 ) 11هما ازغ هظا الاهسفاض في اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في
اللظاء فلض اهسفظذ مً (  ) 21266صوهم في ؾىت  1331م إلى (  ) 1300622صوهم
في ؾىت  9612م  ,التي قيلذ وؿبت (  ) % 3606مً اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت في
اللظاء البالغت (  ) 96222صوهم بلضما واهذ حكيل وؿبت (  ) % 16611مً اإلاؿاخت
الصالحت للؼعاكت في اللظاء لؿىت  1331م البالغت (  ) 19222صوهم6
وفي مغهؼ اللظاء بلغذ اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة ( ) 1211620صوهم  ,وبيؿبت ( )% 3662
مً اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت في اللظاء  ,وفي الؿِبت بلغذ اإلاؿاخت ( ) 111691
صوهم وبيؿبت (  ) % 6610مً اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت في اللظاء للمىؾم الؼعاعي
 6 9612 – 9612وؾبب الاهسفاض في اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت واإلاؿدثمغة في
اللظاء إلى الؼخف اللمغاوي الظي قهضجه مىؼلت الضعاؾت زالٌ فترة الضعاؾت مما
حؿببذ في جأول الاعاض ي الؼعاكُت هدُجت كُام اإلاؼاعكحن بخجؼئت الاعاض ي إلى كؼم
صغحرة جتراوح مؿاختها بحن (  ) 266 – 166م 9وبُلها لخدىٍلها إلى اعاض ي ؾىىُت أو
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مدالث ججاعٍت أو مساػن  ,هدُجت ػٍاصة اكضاص ؾيان اللظاء إط بلغ كضص الؿيان
( ) 911120وؿمت لؿىت  , 9612في خحن بلغ كضصهم (  ) 192611وؿمت وبملضٌ همى
ً
(  , ) % 962فظال كً الؼخف اللمغاوي مً مغهؼ مدافـت البصغة باالججاه الجىىبي
الكغقي مً مىؼلت الضعاؾت هدُجت الؼٍاصة الؿياهُت  6مما اصي إلى ؿهىع وخضاث
ؾىىُت حضًضة غحر مىـمت كلى خؿاب الاعاض ي الؼعاكُت هىجها اإلاىافـ الاطلف مً
بلُت الاؾخلماالث الازغي 6
وهظه الؼٍاصة الؿياهُت كمضث إلى الظغؽ كلى الخضماث والبيُت الخدخُت لللظاء
واإلاخمثلت بسضماث اإلااء والىهغباء واإلاجاعي والتي ال حؿخؼُم اؾدُلاب الؼٍاصة الىبحرة
ً
مما صفم بالؿيان إلى اللاء الىفاًاث الصلبت والؿائلت  ,فظال كً اللاء مُاه اإلاجاعي
في اللىىاث الاعوائُت والجضاوٌ اإلاخفغكت مً قؽ اللغب الظي ٌلض اإلاصضع الغئِس ي
في عي الاعاض ي الؼعاعي والتي حؿببذ في ػٍاصة جلىثها وحغُحر الخصائص الىُمُائُت
والفحزًائُت وػٍاصة وؿبت ملىخت اإلاُاه والتربت6
 -7حماصيم انثستُح :
أ – أشجاع الىسُل :
مً ملؼُاث الجضوٌ (  ) 9وقيل (  ) 1الظي ًبحن اهسفاض اكضاص أشجاع الىسُل في
مىؼلت الضعاؾت للمضة  9612 – 1331بفلضان ( ) 121936هسلت  ,وال ًلخصغ الامغ
كلى اللظاء فلؽ بل قمل مدافـت البصغة فلض بلغ مجمىق الخؿاعة ألكضاص
الىسُل (  ) 16111119هسلت وللمضة طاتها  6هدُجت كُام الؿيان بخدىٍل الاعاض ي
الؼعاكُت إلى ؾىىُت أو اؾخلماالث أزغي هدُجت طلف الاهخاحُت ألشجاع الىسُل
بؿبب اهدكاع الامغاض الؼفُلُت وكضم ميافدتها وكضم كضعة اإلاؼاعكىن كلى جدمل
ولفت ميافدتها بأهفؿهم العجفاق الخيلفت 6
ً
فظال كً ػٍاصة وؿبت الامالح في مُاه الغي هدُجت اهسفاض مىاؾِب اإلاُاه في قؽ
اللغب وجأزغه باإلاض اإلالحي اللاصم مً الخلُج اللغبي أزىاء فترة اإلاض في الجىىب  ,ومً
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زم ػٍاصة وؿبت الامالح في جغبت الاعاض ي الؼعاكُت وحغحر بلع زصائصها الفحزًائُت
والىُمُائُت هدُجت جأزغها بمُاه الغي 6
عغم جمُحز اشجاع الىسُل بلضعتها كلى جدمل اإلالىخت اللالُت إط ًمىنها الىمى في
التربت التي جتراوح فيها صعحت اإلالىخت بحن (  ) 10 – 2صٌؿمجز  /م (  , ) 10قغغ ان
جىىن التربه كمُلت حُضة الصغف والتهىٍت ( جغبت مؼٍجُه ) (  6 ) 11وي جخمىً حظوع
الىسُل مً الخغلغل في اكماق التربه كلى كمم ًتراوح بحن (  ) 2 – 1م (  , )12إال إن
اكضاص الىسُل كض اهسفع هثحرا فلض اهسفع كضصها مً (  ) 221666هسلت في
اإلاىؾم الؼعاعي  1331 – 1332إلى (  ) 013116هسلت للمىؾم الؼعاعي – 9612
 , 9612لُمثل وؿبت (  % 01692مً مجمىق اشجاع الىسُل في مدافـت البصغة
البالغت (  ) 1611992هسلت بلضما واهذ حكيل وؿبت (  % 26692مً مجمىق اشجاع
الىسُل في مدافـت البصغة البالغت (  ) 9131666هسلت 6
وفي مغهؼ اللظاء بلغ كضص أشجاع الىسُل (  ) 122221هسلت وبيؿبت ( ) % 12609
مً مجمىق أشجاع الىسُل في مدافـت البصغة  ,وفي الؿِبت بلغ كضصها ( ) 11992
هسلت وبيؿبت (  ) % 0601مً مجمىق أشجاع الىسُل في مدافـت البصغة  6طلً
بؿبب اعجفاق ملىخت التربت هدُجت اعجفاق صعحت اإلالىخت مُاه الغي اإلاؿخسضمت في
كملُت الاعواء  ,إط ٌكحر الجضوٌ (  ) 2اعجفاق اإلالضٌ اللام للملىخت في جغب صضوع
اللىىاث الاعوائُت والتي بلغ (  ) 99692صٌؿُمُجز  /م ً ,ؼصاص هظا اإلالضٌ ولما اججهىا
هدى الجىىب مً مىؼلت الضعاؾت 6

256

1027

مجلت آداب البصرة /العدد79
حضوٌ ( ) 2

بلع الخصائص الىُمُائُت لترب صضوع اللىىاث الغي كلى كمم ًتراوح بحن (  ) 16 - 26ؾم
الاًىهاث الظائبت ( ملي مىٌ  /لتر )

كُمت
الاجهاع

) ( EC
صٌؿمجز

SAR
PH

/م

Ca++

Mg
++

K+

Na++

ملم/

ESP /
%

لتر

الؿغاجي

2666

1692

16616

11

6663

92

1622

2609

كىَؿُان

12601

1690

11611

11636

6662

92612

1611

2621

12669

1611

11

11

6611

91

1611

2639

مهُجغان

10611

1691

16616

11

6661

91616

2611

16631

ًىؾفان

11666

1626

16

11

6661

90

2669

3616

خمضان

12610

1606

16611

11

6662

91

2622

3629

مدُلت

96606

1622

16

11

6661

91

1631

3622

ابى مغحرة

93616

1696

3616

11

6663

90611

2620

3636

جهغ زىػ

26666

1610

3626

11

6660

91

2620

16661

21666

1629

2606

16696

6662

92616

2601

16692

خبابت

21616

1690

2616

16616

6660

92606

1602

3

ابى فلىؽ

20616

1699

2626

16

6661

92

1632

3629

99692

1620

3613

16612

6661

91662

1622

3691

فجت
اللغب

ابي
الخصِب

اإلالضٌ
اللام

اإلاصضع  :هخائج الخدالُل اإلاسخبرًه للُىاث الترب  ,كؿم التربت واإلاىاعص اإلاائُت  ,ولُت الؼعاكت  ,حاملت البصغة ,
ؾىت 9612
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وخؿب اإلالُاع الامغٍيي للملىخت للام  1312م فان جغب الصضوع لللىىاث النهغٍت في مىؼلت الضعاؾت
جلم طمً الترب اللالُت اإلالىخت وغحر صالحت للؼعاكت حضوٌ (  , ) 1هما ٌكحر حضوٌ (  ) 2إلى جباًً
كُم (  ) PHطمً اإلالاػلاث الؼعاكُت فلض جغاوخذ اللُم بحن (  ) 1606 – 1696في ملاػلت ( أبى مغحرة ,
خمضان ) وكلى الخىالي خُث حلض طمً الترب اإلالخضلت اللاكضًت خؿب مصىف صعحت الخفاكل ( ) PH
حضوٌ (  6 ) 0هظا ًضٌ كلى فلغ مىؼلت الضعاؾت باإلااصة اللظىٍت وازخالف وؿبت اًىهاث الصىصًىم في
التربت 6
حضوٌ ( ) 1
جصيُف مسخبر اإلالىخت الامغٍيي للام 1312
ملىخت التربت

صىف التربت

( صٌؿُمُجز /م )
2 – 661

كلُت اإلالىخت

2 – 261

مخىؾؼت اإلالىخت

11 - 261

كالُت اإلالىخت
ً
كالُت اإلالىخت حضا

اهثر مً 11

اإلاصضع  :هجم كبض هللا عخُم  ,الخصائص الفحزًائُت والىُمُائُت لترب مدافـت طي كاع وجأزحراتها الؼعاكُت  ,ولُت
الاصاب  ,حاملت البصغة  ,أػغوخت صهخىعاه  ,غحر ميكىعة  ,ؾىت  , 9660ص 6 262

حضوٌ ( ) 0
اصىاف الترب وفم صعحت جفاكل كُم ( ) PH
صىف التربت

صعحت جفاكل ( ) PH

فائلت التربت

اكل مً 261

هثحرة الحامظُه

261 – 1

قضًضة الحامظُه

1 - 161

مخىؾؼت الحامظُه

161 – 0

مىسفظت الحامظُه

0 – 061

مخلاصلت الحامظُه

061 – 162

مىسفظت اللاكضًت

162 – 162

ملخضلت اللاكضًت

162 – 262

قضًضة اللاكضًت

262 – 3

اإلاصضع  :ولُض زالض اللىُضي  ,كلم البُضولىحُه  ,مسح وجصيُف الترب  ,ولُت الؼعاكت  ,حاملت اإلاىصل ,صاع
الىخب للؼباكت واليكغ  ,اإلاىصل  ,بضون ؾىت ػبم  ,ص 6 922
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في خحن بلغ ملضٌ اليؿب اإلائىٍت للصىصًىم اإلاخباصٌ في مىؼلت الضعاؾت (  ) % 3691لظا
فأن ملضلها صون وؿبت الخؼىعة وفم ملُاؽ صعحت زؼىعة الصىصًىم اإلاخباصٌ ( ) E .S . P
حضوٌ (  6 )1اما الاًىهاث الظائبت (  ) Na , K , Mg , Caفلض جباًيذ كُمها بحن اإلالاػلاث
الؼعاكُت في كظاء أبي الخصِب  6إط ًدباًً ملضٌ مدخىي الترب مً كىصغ اليالؿُىم
(  ) Caبحن (  ) 11611 – 262ملي مىٌ  /لتر فأكلى ملضٌ سجل في ملاػلت كىَؿُان اما
اكل ملضٌ فيان في ملاػلت أبي فلىؽ  6بؿبب ازخالف وسجت التربت وكغب اإلاُاه الاعطُت
مً ؾؼذ التربت بفلل الخاصُت الكلحرًت التي ًؼصاص وكاػها في الترب الؼُيُت 6
حضوٌ( ) 1
كُاؽ صعحت زؼىعة الصىصًىم اإلاخباصٌ (  ) % E . S . Pللترب
صعحت الخؼىعة

( ) % E.S.P

غحر زؼغة

اكل مً 96

كلُلت الخؼىعة

96 – 26

ملخضلت الخؼىعة

26 – 06

كالُت الخؼىعة

06 – 26

قضًضة الخؼىعة

اهثر مً 26

اإلاصضع E.A. Fitzpatrick , Soils , Landon , Longmans , 1980 , P 114 . :

في خحن سجل اكلى ملضٌ لترهؼ كىصغ اإلاغىِؿُىم ( ) Mgفي ملاػلت كىَؿُان ( )11636
ملي مىٌ  /لتر اما اكل ملضٌ فيان في ملاػلت أبي فلىؽ (  ) 16ملي مىٌ  /لتر  6اما اكلى
ملضٌ لترهؼ اًىن البىجاؾُىم (  ) kفي ملاػلت ( الؿغاجي  ,أبى مغحرة ) التي بلغذ ( ) 3
ملي مىٌ  /لتر اما اكل ملضٌ فيان في ملاػلت ( جهغ زىػ  ,خبابه ) التي بلغذ (  ) 0ملي
مىٌ  /لتر  ,بؿبب كلت وؿبت في الترب واإلاُاه  ,ألهه ًدخاج إلاضة ػمىُت اهبر مً اللىاصغ
الازغي لخىىهه لخفاكله  6في خحن سجل اكل ملضٌ الًىن الصىصًىم

( ) 92606 ( ) Na

ملي مىٌ  /لتر في ملاػلت خبابه  ,اما ملاػلت ( خمضان  ,جهغ زىػ ) فياهذ أكلى ملضٌ
ً
التي بلغذ (  ) 91ملي مىٌ  /لتر  ,وٍغحم طلً إلى ػبُلت وسجت التربت  ,فظال كً اعجفاق
ملىخت اإلاُاه الباػىُت وكغبها مً الؿؼذ6
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ب – مداصُل الخظغواث :

حلض مداصُل الخظغواث مً اإلاداصُل اإلاهمت في مىؼلت الضعاؾت التي جؼاًض الؼلب كليها
زالٌ الؿىىاث الازحرة مً مضة الضعاؾت مما صفم اإلاؼاعكحن إلى الخىؾم في ػعاكتها وػٍاصة
اإلاؿاخاث الؼعاكُت لهظه اإلاداصُل ؾىت بلض ازغ  ,هدُجت اعجفاق اإلاؿخىي اإلالِص ي لؿيان 6
ً
وجصىف مداصُل الخظغواث إلى مداصُل صُفُت وقخىٍت طلً جبلا لخباًً الحضوص الحغاعٍت
ً
إلاداصُل الخظغواث  ,فظال كً ان هجاح ػعاكت هظه اإلاداصُل ًدخاج إلى جغبت مؼٍجُت وزفُفت
وغىاها باإلاىاص اللظىٍت  ,إط حلض الخظغواث مً اإلاداصُل اإلاجهضة للتربت هدُجت كصغ فصل
الىمى خُث ٌؿخسضم ملـم اإلاؼاعكىن اإلاسصباث الىُماوٍت بيؿب هبحرة 6
في خحن ًلىم بلع اإلاؼاعكحن بسلؽ وؿب مً اإلاسصباث اللظىٍت مم الىُماوٍت وي جللل مً
الازاع الؿلبُت للىُماوٍاث مً حهت ولخدلُم همى زظغي أمثل لحجم واللُمت الغظائُت للثماع
(  6 ) 13فلض احؿلذ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت بمداصُل الخظغواث الصُفُت ملاعهت مم مؿاخت
اإلاداصُل الكخىٍت الامغ الظي كىـ جىىق اإلاداصُل الصُفُت هدُجت مالئمت اإلاىار لؼعاكت 6
ومً الجضوٌ هفؿه اهسفظذ اإلاؿاخت مً (  ) 9936صوهم للمىؾم الؼعاعي لؿىت – 1332
 1331إلى (  ) 021صوهم للمىؾم الؼعاعي  , 9612 – 9612وبيؿبت (  ) % 29612مً اإلاؿاخت
ً
اإلاؿدثمغة فلال في اللظاء بلض ان واهذ حكيل وؿبت (  ) % 0619في اإلاىؾم الؼعاعي لؿىت 1332
–  1331م  ,قيل ( 6 ) 1
قيل ( ) 1

ً
اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في كظاء أبي ازصِب باإلاداصُل الخظغواث الصُفُت والكخىٍت  /صوهم
للمىؾم الؼعاعي 9612 – 9612

اإلاصضع  :الكيل مً كمل الباخثت باالكخماص كلى الجضوٌ ( ) 1
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ً
وفي مغهؼ اللظاء (  ) 13061صوهم وبيؿبت (  ) % 26629مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في
اللظاء ,اما في الؿِبت فياهذ (  ) 2261صوهم لدكيل وؿبت (  ) % 9690مً اإلاؿاخت
ً
اإلاؿدثمغة فلال في اللظاء للمىؾم الؼعاعي لؿىت  , 9612 – 9612طلً بؿبب اعجفاق
ملىخت مُاه الغي زالٌ هظه اإلاضة 6
في خحن بلغذ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الكخىٍت في اإلاىؾم الؼعاعي لؿىت – 9612
 9612م في اللظاء (  ) 1291622وكض قيلذ بيؿبت ( ) % 01621مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة
ً
فلال في اللظاء  ,اما في اإلاغهؼ (  ) 1911612صوهم وبيؿبت (  ) % 02621مً اإلاؿاخت
ً
اإلاؿدثمغة فلال في اللظاء  ,فحن خحن اهسفظذ في هاخُت الؿِبت الى (  ) 16611صوهم
ً
لدكيل وؿبت (  ) % 2613مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة فلال في اللظاء وللمىؾم الؼعاعي هفؿه 6
ان احؿاق مؿاخت الخظغواث الصُفُت والكخىٍت في اللظاء هاجج كً الخىىق في
ً
اإلاداصُل الؼعاكُت في اللظاء ومضي مالئمت الـغوف اإلاىازُت لؼعاكتها هال خؿب
اإلادصىٌ واإلاىؾم الؼعاعي إط بلغذ مؿاخت مداصُل الخظغواث في اللظاء للمداصُل
الكخىٍت والصُفي (  ) 1229610صوهم لخمثل وؿبت (  ) %01612مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة
ً
فلال في اللظاء للمىؾم الؼعاعي  9612 – 9612م  ,زغٍؼت ( 6 ) 2
َ
ومً ملؼُاث حضوٌ (  ) 2جأحي مداصُل الخظغواث الىعكُت للمىؾم الصُفي والكخىي
في اإلاغجبت الاولى في اللظاء مً خُث اإلاؿاخت اإلاؼعوكت إط بلغذ (  ) 396صوهم لدكيل وؿبت
ً
(  ) %20611مً اإلاؿاخت اإلاؼعوكت فلال في اللظاء للمىؾم  , 9612 – 9612لخىفغ
اإلالىماث الاؾاؾُت لؼعاكتها زالٌ فصلي الكخاء والصُف 6
في خحن وان مدصىٌ زُاع اللثاء في اإلاغجبت الثاهُه طمً اإلاداصُل الصُفُت إط بلغذ
اإلاؿاخت (  ) 122611صوهم وبيؿبت (  ) % 91609مً اإلاؿاخت اإلاؼعوكت بالخظغواث
الصُفُت في اللظاء  ,خُث حلض صعحاث الحغاعة اإلاالئمت لؼعاكخه وهمىه جتراوح مابحن ( -91
 )26م  ,في خحن ًخىكف همىه في خالت اهسفاض صعحت الحغاعة إلى (  ) 3م  6خُذ ًبضأ
اإلادصىٌ باإلهباث زالٌ (  ) 0أًام فلؽ ( 6 ) 96
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إما مدصىٌ البامُا والتي حاءث في اإلاغجبت الثالثت مً خُث اإلاؿاخت إط بلغذ ( ) 199691
صوهم لُمثل وؿبت (  ) % 12623مً اإلاؿاخت اإلاؼعوكت بالخظغواث الصُفُت في اللظاء ,
إط جىجح ػعاكتها في صعحاث الحغاعة التي جتراوح بحن (  ) 21 – 26م  ,إط ًبضأ في قهغ هِؿان
وختى قهغ ماٌـ خُث جبضأ البظوع باإلهباث زالٌ ( ً ) 11 – 3ىم فلؽ (6 ) 91
زغٍؼت ( ) 2
الخىػَم الجغغافي للمؿاخت اإلاؼعوكت بمداصُل الخظغواث ( الصُفُت والكخىٍت ) /صوهم
في كظاء أبي الخصِب للمىؾم 9612 – 9612

ً
اإلاصضع  :كخماصا كلى :
 -1مضًغٍت ػعاكت مدافـت البصغة  ,كؿم الاخصاء الؼعاعي  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -9قلبت ػعاكت كظاء ابي الخصِب  ,الاخصاء الؼعاعي  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -2اإلاغئُت الفظائُت للمدافـت البصغة  ,اللمغ الصىاعي الهضؾاث  ,2ؾىت  , 9612الخدؿـ
6 OLI

أما مدصىٌ الغقي والبؼُش فلض خل باإلاغجبت الازحرة مً اإلاداصُل الصُفُت فلض بلغذ
اإلاؿاخت اإلاؼعوكت إلادصىٌ الغقي والبؼُش (  ) 1صوهم وبيؿبت (  ) % 6661مً اإلاؿاخت
اإلاؼعوكت باإلاداصُل الصُفُت في اللظاء  ,وهىظا باليؿبت لبلُت اإلاداصُل الصُفُت خُث
جدىاؾب الـغوف اإلاىازُت في اللظاء لؼعاكت مداصُل الخظغواث الصُفُت ( زُاع اإلااء ,
باطهجان  ,فلفل ,ػماػت ) إط بلغذ اإلاؿاخت التي حكغلها ( , ) 91691 ( , ) 92691
(  ) 0691 ( ,)11691صوهم وكلى الخىالي  ,لدكيل وؿب ( )% 1603 ( , ) % 2613 ( , ) % 2602
 ) % 6632 ( ,مً اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الصُفُت في اللظاء قيل ( 6 ) 0
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حضوٌ ( ) 2

ملضٌ اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الصُفُت والكخىٍت  /صوهم في كظاء أبي الخصِب
للمىؾم الؼعاعي 9612 – 9612
اإلاداصُل الصُفُت
اإلاؿاخت
اإلادصىٌ

/
صوهم

اإلاداصُل لكخىٍت
%
مً
اإلاؿاخت

%
اإلادصىٌ

اإلاؿاخت /

مً

صوهم

اإلاؿاخت
اإلاؼعوكت

اإلاؼعوكت

بامُا

199691

12623

باكالء

13691

9622

باطهجان

91691

2613

بصل

2611

6610

ػماػت

0691

6632

زىم

161

6699

زُاع كثاء

122611

91609

زـ

261

6619

زُاع ماء

92691

2602

ػماػت

21611

0621

فلفل

11691

1603

بامُا

1692

6612

بؼُش  ,عقي

1

6611

باطهجان

9691

6622

222611

16621

زُاع

1620

6696

_

_

121691

21602

002611

33631

001621

33619

زظغواث
وعكُت
_
اإلاجمىق

زظغواث
وعكُت
اإلاجمىق

اإلاصضع :مضًغٍت إخصاء مدافـت البصغة  ,كؿم الاخصاء الؼعاعي  ,بُاهاث غحر ميكىعة ,
اإلاىؾم الؼعاعي 6 9612 – 9612
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قيل ( ) 1

ملضٌ مداصُل الخظغواث الصُفُت ( صوهم ) في كظاء أبي الخصِب للمىؾم الؼعاعي
لؿىت 9612 – 9612

اإلاصضع  :الكيل مً كمل الباخثت باالكخماص كلى بُاهاث الجضوٌ ( ) 2

أما باليؿبت للخظغواث الكخىٍت فلض أحى مدصىٌ الؼماػت في اإلاغجبت الثاهُت مً
خُث الاهمُت مً بلض الخظغ الىعكُت إط بلغذ مؿاخت (  ) 21611صوهم لِكيل وؿبت
(  )% 0612مً اإلاؿاخت اإلاؼعوكت بالخظغواث الكخىٍت في اللظاء  ,إط ًخم ػعاكتها في
البُىث البالؾدُىُت للحفاؾ كليها مً جللباث الجى  6إط حلض الؼماػت مً اإلاداصُل
التي جدخاج الى فصل همى صافئ خُث جتراوح صعحت الحغاعة اإلاثلى إلهباث البظوع بحن
(  ) 26 – 91م  ,في خحن ال جىبذ إطا اهسفظذ صعحت الحغاعة إلى (  ) 11 – 2م  6و
ٌكغل مدصىٌ الباكالء الخظغاء مؿاخت (  ) 13691صوهم لِكيل وؿبت ( ) % 9622
مً اإلاؿاخت اإلاؼعوكت بالخظغواث الكخىٍت في اللظاء والظي اخخل اإلاغجبت الثالثت
مً خُث الاهمُت الؼعاكُت للمداصُل الكخىٍت في اللظاء مً بلض الخظغ الىعكُت,
خُث ًؼعق في جهاًت حكغًٍ الاوٌ وبضاًت حكغًٍ الثاوي  ,إط جبضأ البظوع باإلهباث بلض
( ً ) 19ىم مً الؼعاكت  ,إط حلض صعحت الحغاعة (  ) 96 – 11م الافظل لللض زماع
الباكالء ( 6) 99واخخل مدصىٌ الثىم اإلاغجبت الازحرة مً خُث الاهمُت مً مداصُل
الخظغ الكخىٍت إط بلغذ مؿاخخه (  ) 161صوهم وبيؿبت (  ) % 6699مً اإلاؿاخت
اإلاؼعوكت بالخظغواث الكخىٍت في اللظاء6
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زم جأحي بلُت اإلاداصُل الؼعاكُت ( بامُا  ,بصل  ,زـ  ,باطهجان  ,زُاع ماء )
خُث حكغل مؿاخت (  ) 1620 ( , ) 9691 ( , ) 261 (, ) 2611 ( , ) 1692صوهم و جمثل
وؿبت (  ) % 6699 ( , ) % 6622 ( ,) % 6619 ( , )% 6610 (, ) %6612مً اإلاؿاخت
اإلاؼعوكت بالخظغواث الكخىٍت في اللظاء وكلى الخىالي قيل ( 6 ) 2
ًبحن الجضوٌ (  ) 3الخىػَم الجغغافي للمداصُل الكخىٍت في اللظاء خُث اخخلذ
ملاػلت جهغ زىػ اإلاغجبت الاولى مً خُث اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلادصىٌ الكخىٍت فلض
بلغذ (  ) 192691صوهم والظي ٌكيل وؿبت (  ) % 0619مً مجمىق اإلاؿاخت اإلاؼعوكت
باإلاداصُل الكخىٍت في اللظاء  ,وحاءث الصياعة في اإلاغجبت الثاهُت خُث بلغذ
اإلاؿاخت (  ) 2261صوهم وبيؿبت بلغذ (  ) % 2693مً مجمىق اإلاؿاخت اإلاؼعوكت
باإلاداصُل الكخىٍت في اللظاء  ,اما اإلاغجبت الثالثت فياهذ إلالاػلت ابى مغحرة إط بلغذ
اإلاؿاخت (  ) 22صوهم لخمثل وؿبت (  ) % 2691مً مجمىق اإلاؿاخت اإلاؼعوكت
باإلاداصُل الكخىٍت في اللظاء 6
قيل ( ) 2

ً
ملضٌ اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة ػعاكُا ( صوهم ) باإلاداصُل الكخىٍت في كظاء أبي الخصِب
للمىؾم الؼعاعي ( ) 9612 – 9612

اإلاصضع  :الكيل مً كمل الباخثت باالكخماص كلى بُاهاث الجضوٌ ( ) 2
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في خحن حاءث ملاػلت باب ؾلُمان باإلاغجبت الغابلت بمؿاخت بلغذ (  ) 29صوهم وبيؿبت
(  ) % 2610مً مجمىق اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الكخىٍت في اللظاء  6في خحن اخخلذ
ملاػلت بلض الؿلؼان اإلاغجبت ماكبل الازحرة بمؿاخت بلغذ (  ) 9صوهم وبيؿبت ( ) % 6616
مً مجمىق اإلاؿاخت اإلاؼعوكت باإلاداصُل الكخىٍت في اللظاء  ,اما ملاػلت اإلاؼُدت
فسجلذ اكل مؿاخت بلغذ (  ) 1صوهم لدكيل وؿبت (  ) % 6661مً مجمىق اإلاؿاخت
اإلاؼعوكت باإلاداصُل الكخىٍت في اللظاء لخدخل اإلاغجبت الازحرة  ,وهىظا لبلُت اإلالاػلاث
الؼعاكُت في اللظاء 6
 – 9اإلاداصُل الحللُت :
ٌلض همؽ اإلاداصُل الحللُت مً اإلاداصُل اإلاهمت في مىؼلت الضعاؾت بلض همؽ مداصُل
البؿدىت فسالٌ فترة الؿبلُيُاث مً اللغن اإلااض ي قهض اللظاء جىىق في اإلاداصُل
الحللُت ( والحىؼت  ,الكلحر  ,الظعة الصفغاء  ,البرؾُم )  ,إال إجها لم حلض جؼعق في
الؿىىاث الالخلت فُما كضي مدصىٌ الللف الازظغ ( البرؾُم ) وٍغحم ؾبب طلً إلى
اعجفاق وؿبت اإلالىخت في الترب فلض وصل ملضلها اللام في جغب صضوع اللىىاث النهغٍت إلى
(  ) 99692صٌؿُمُجز  /م 6
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أما جغب طهائب اللىىاث النهغٍت إلى (  ) 00612صٌؿُمُجز  /م  ,وبظلً حلض مً الترب
الكضًضة اإلالىخت  ,وطلً بؿبب اعجفاق ملىخت مُاه قؽ اللغب إط بلغ ملضٌ اإلالىخت
(  ) 2632صٌؿمجز  /م (  , ) 92فللض احؿلذ اإلاؿاخت التي ٌكغلها زالٌ الؿىىاث الازحرة
مً الضعاؾت  ,هدُجت لؼٍاصة الؼلب كلُت هىهه ماصة اؾاؾُت لللف الحُىاهاث  ,وكابلُخه
كلى جدؿحن زىاص التربت وجغهُبها زاصت ان جغبت مىؼلت الضعاؾت حلض فلحرة باإلااصة
ً
اللظىٍت  ,فظال كً كضعة اللالُت كلى الخىُف مم الـغوف البُئُت اإلاسخلفت وإمياهُت
ػعاكخه في الترب اإلاخملحت ً 6ؼعق مدصىٌ الللف الازظغ ( البرؾُم ) في جهاًت قهغ حكغًٍ
الاوٌ وبضاًت قهغ حكغًٍ الثاوي خُث ًتراوح الحض الاصوى لضعحت الحغاعة لإلهباث بحن ( – 6
 ) 1م  ,في خحن بلغ الحض الاكلى إلهباث بحن (  ) 21 – 21م  ,إال إن افظل صعحت خغاعة
لإلهباث جتراوح بحن (  ) 21 – 91م  ,هما ًؤصي اهسفاض صعحت الحغاعة الى اكل مً (  ) 16م
إلى بؼيء في همى الىباث والخأزحر كلى وكاغ البىترًا الللضًت في خحن اعجفاق صعحت الحغاعة
إلى اهثر مً (  ) 12م ًؤصي الى ػٍاصة الاخخُاحاث اإلاائُت للىباث والىلع في وكاغ بىترًا
الللض الجظعٍت في الىتروححن الجىي ( 6 ) 92
ًالخف مً الجضوٌ (  ) 2والكيل (  ) 2احؿاق مؿاخت مدصىٌ الللف الازظغ
( البرؾُم ) إلى(  ) 1291622صوهم لِكيل وؿبت (  ) % 01621مً مجمىق اإلاؿاخت
اإلاؿدثمغة في اللظاء كلى خؿاب اإلاداصُل الحللُت الازغي ( اللمذ  ,الكلحر  ,الباكالء )
التي اهسفظذ إلى ( ) 13691 ( , )1611 ( , )1وبيؿبت ( ) % 6631 ( , ) % 6662 ( , ) % 6661
مً اإلاؿاخت اإلاؿدثمغة في اللظاء وكلى الخىالي للمىؾم 6 9612 – 9612
وؿخيخج مما ؾبم ان الاهسفاض الحاصل في مىؼلت الضعاؾت زالٌ اإلاىؾم الؼعاعي 9612
–  9612م وكلت جىىق ػعاكت اإلاداصُل الصُفُت والكخىٍت ًغحم إلى ػٍاصة ملىخت مُاه
الغي ,والخىؾم اللمغاوي في اللظاء الظي بضأ بالؼخف كلى الاعاض ي الؼعاعي وجدىلها مً
الىمؽ الؼعاكُت الى الىمؽ الؿىني والخجاعي وطلً بؿبب اهسفاض ؾلغ الاعض مما صفم
ؾيان مدافـت البصغة زاصت واإلادافـاث الىؾؼى إلى الخىحه لكغاء الاعاض ي وجدىٍلها
ً
الى كؼم اعاض ي ؾىىُت ومساػن ججاعٍت  ,فظال كً جىافـ اإلاداصُل اإلاؿخىعصة مم
اإلاداصُل اإلادلُت مً خُث الاؾلاع وإغغاق الاؾىاق اإلادلُت بمسخلف اإلاداصُل 6
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تعض احلهىل ادلقحرحح :

هدُجت إلاا حلغض له اللظاء زالٌ الؿىىاث الؿابلت لفترة الضعاؾت والتي واهذ زماعها
ً
الاهسفاض في اإلاؿاخت الصالحت للؼعاكت واإلاؿدثمغة ملا فلض افترطذ الضعاؾت الى وطم
بلع الحلىٌ اإلاىؼلُت لحماًت اليكاغ الؼعاعي في مىؼلت الضعاؾت مً الاهلغاض في
اإلاؿخلبل اللغٍب ومً هظه الحلىٌ :
ً
 -1وطم كاهىها ًدض مً بُم الاعاض ي الؼعاكُت مم فغض كلىبت إلاً الًلتزم بهظا كاهىن 6
 -9الضكم الحلُلي للؼاق الؼعاكت كً ػغٍم جىفحر اللغوض الؼعاكُت وعفم اؾلاع
اإلاداصُل وجلضًم الضكم الؼعاعي مً زالٌ جىفحر البظوع اإلادؿىت وألاؾمضة ومالى طلً
لغغض ػٍاصة الاهخاج 6
 -2جدؿحن الصفاث الىىكُت للمُاه اإلاؿخسضمت في كملُت الغي وطلً ألهمُتها في جدؿحن
الخىاص الىُمُائُت والفحزًائُت للتربت وأزحرا جدؿحن الاهخاج الؼعاعي6
 -2كلض الىضواث الؼعاكُت التي تهضف الى جىكُت اإلاؼاعكحن بأهمُت اؾخسضام الؼغق الحضًثت
في كملُت الاعواء ( الغي بالخىلُؽ  ,والغي بالغف ) وطلً لخللُل همُت الظائلاث اإلاائُت ,
ً
فظال كً ػٍاصة الاهخاحُت الؼعاكُت 6
 -1صكم وجؼىٍغ الابدار الؼعاكُت الخاصت بمىؼلت الضعاؾت 6
 -0اؾخصالح الاعاض ي اإلاخملحت ومداولت ػعاكتها بمداصُل لها اللضعة كلى جدمل اإلالىخت
اللالُت خُث جىحض اللضًض مً الخجاعب والضعاؾاث التي بُيذ هجاح ػعاكت اهىاق مسخلفت
مً اإلاداصُل الؼعاكُت طاث كُمت ػعاكُت كالُت 6
 -1اللمل كلى ػٍاصة هفاءة قبىت الغي والبزٌ مً زالٌ اللُام بلملُت الىغي للجضاوٌ
وكىىاث الغي والبزٌ بكيل مىخـم 6
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ملحم ( ) 1

منىرج استًارج استثياٌ انثحث ادليذاَي اخلاصح تانُشاط انزراعي
أخي اإلاؼاعق  666ان الاؾخماعة التي بحن ًضًً أكضتها الباخثه (فاطًح مجعه يطرود ) وهي
خاوٍت كلى اللضًض مً ألاؾئلت التي جسضم عؾالتها اإلاىؾىمت ( انزحف انعًراَي عهى
االراضي انزراعيح يف قضاء اتي اخلصية نهفحرج يٍ  ) 4172 – 7711و بخلاوهىم
وخغصىم كلى جؼىٍغ اليكاغ الؼعاعي في كظاء ابي الخصِب  ,لظا اعحى ان جىىن إحابخً كنها
بكيل كلمي ومىطىعي  ,وهي ألغغاض البدث الللمي فلؽ 6
مم زالص الخلضًغ 666
فاػمت حمله مؼغوص
ػالبت الضعاؾاث كلُا ـ ماحؿخحر
 61مىكم اإلاؼعكت :

اللغٍت

اإلالاػلت

ً
اإلاؿاخت اإلاؼعوكت فلال

 69مؿاخت اإلاؼعكت اليلُت :

وكف أمىاٌ مجمضة ( وكف )

 62كائضًه الاعض  :ملً صغف
ازغي

امىاٌ كاصغًٍ

ًضوي

 62اؾلىب خغازت الاعض  :مُياهُيي

( هال )

 61هل حؿخسضم الاؾمضة  ( :ولم )

كظىي

616اهىاق الاؾمضة اإلاؿخسضمت  :هُماوي
 611الؼعاكت الؿائضة في اإلاؼعكت :ػعاكت بؿدىه

ػعاكت زظغواث

ً
ملا
خللُت

 619اإلاكاول التي جىاحه اإلاؼاعق :
اإلالىخت

الافاث الؼعاكُت

ا إلالىُت

الاؾلاع

 612الافاث الؼعاكُت التي جخلغض لها اإلاداصُل الؼعاكُت :
اؾم اإلادصىٌ

هىق الافت
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أ-
ب-
ث-
ر-
 612جخم ميافدت الافت الؼعاكُت بؼغٍلت :
خىىمُت

ً
ملا

اهلُت

 611في خالت اهسفاض صزل اإلاؼعكت هل جلىم ب :
الخدىٌ الى ػعاكت مدصىٌ ازغ
بُم اإلاؼعكت

مماعؾت كمل ازغ
ازغي

 610ما هي ملترخاجً لخؼىٍغ اليكاغ الؼعاعي وػٍاصة الاهخاحُت في كغٍخً :
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ادلصادر :

 -1وػاعة الخسؼُؽ  ,الجهاػ اإلاغهؼي لإلخصاء  ,اإلاجمىكت الاخصائُت الؿىىٍت للام , 1330
مؼبلت الجهاػ اإلاغهؼي لإلخصاء  ,ص 6 99
 -9مضًغٍت ػعاكت مدافـت البصغة  ,كؿم الخسؼُؽ واإلاخابلت  ,بُاهاث عؾمُت غحر ميكىعة
 ,ؾىت 6 9612
 -2البؼُحي  ,كبض الغػاق مدمض  ,الاهماغ الؼعاكُت في اللغاق  ,بغضاص  ,مؼبلت الاعقاص ,
ؾىت  , 1310ص 6 21
 -2الؿالم  ,كصام ػالب  ,مدمض عمظان مدمض  ,صعاؾت حغغافُت لىاكم ػعاكت فؿائل
اشجاع الىسُل في كظاء ابي الخصِب  ,مجلت ولُت آلاصاب  ,حاملت البصغة  ,كضص , 22
ؾىت  , 9661ص 6 9610
 -1فغاج  ,كؼ الضًً  ,كبض الحمُض البضوي  ,بؿاجحن الفاههت  ,مؼبلت صاع اإلالاعف  ,بضون
ؾىت  ,ص 6 122
 -0الفغاج  ,كؼ الضًً  ,الخظغواث  ,مؼبلت صاع الللماء اللغب  ,ؾىت  , 1326ص 6 1
 -1الؿلضي  ,كباؽ فاطل  ,إهخاج الخظغواث ومضي هفاءتها الى الؿيان في اللغاق "
صعاؾت حغغافُت "  ,مجلت الؼعاكت والخىمُت في الىػً اللغبي  ,اللضص (  , ) 2الؿىت الثاهُت
 , 1323 ,ص 6 2
 -2الىىاوي  ,فُصل عقُض هاصغ  ,مباصئ البؿدىت  ,حاملت اإلاىصل  ,صاع الىخب للؼباكت
واليكغ  1322 ,ص 6 01
 -3الىىاػ  ,غاػي مجُض  ,الاخخُاحاث اإلاائُت للمداصُل الؼعاكُت اإلاغوٍت في اللغاق  ,مجلت
الثىعة الؼعاكُت  ,كضص  , 1313 , 12ص 6 113
 -16مدمض  ,عمظان مدمض  ,الخدلُل الجغغافي إلاكىالث الؼعاكت في كظاء ابي الخصِب ,
اػغوخت صهخىعاه  ,ولُت الاصاب  ,حاملت البصغة  ,غحر ميكىعة  ,ؾىت  , 9669ص 6 21
 -11صفغ  ,هاصغ خؿحن  ,مداصُل الللف واإلاغاعي  ,وػاعة الخللُم اللالي  ,حاملت
بغضاص ,ؾىت  , 1322ص 612
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 -19الاهصاعي  ,مجُض مدؿً  ,وآزغون  ,مباصئ اإلاداصُل الحللُت  ,الؼبلت الاولى  ,صاع
اإلالغفت اللغبُت للؼباكت واليكغ  ,بغضاص  ,ؾىت  , 1326ص 6 916
 -12وػاعة جسؼُؽ مدافـت البصغة  ,جىـُم اإلاضن  ,ؾيان مدافـت البصغة لخلضاص 1311
وجلضًغاث الؿيان للام  , 1331بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -12مضًغٍت ػعاكت مدافـت البصغة  ,كؿم الاخصاء الؼعاعي والحُىاوي  ,بُاهاث غحر
ميكىعة 6
 -11مضًغٍت ػعاكت مدافـت البصغة  ,كؿم اإلاؿاخت  ,بُاهاث عؾمُت غحر ميكىعة 6
 -10مؼغ  ,كبض الامحر مهضي  ,ػعاكت الىسُل وإهخاحه  ,حاملت البصغة  ,مؼبلت صاع
الحىمت  , 1331 ,ص 6 161
 -11مؼغ  ,كبض الامحر مهضي  ,ػعاكت الىسُل وإهخاحه  ,حاملت البصغة  ,مؼبلت صاع
الحىمت  , 1331 ,ص 6 23
 -12البؼُحي  ,كبض الغػاق مدمض  ,اهماغ الؼعاكت في اللغاق  ,بغضاص  ,مؼبلت الاعقاص ,
ؾىت  , 1310ص 6 32
 -13ػٍاعة مُضاهُت لبلع البؿاجحن الؼعاكُت في ملاػلت كىَؿُان وفجت اللغب  ,بخاعٍش
 9611/1/91اإلاىافم الاعبلاء 6
 -96الخفاجي  ,ميي كلىان  ,فُصل كبض الهاصي اإلاسخاع  ,مصضع ؾابم  ,ص 6 191
 -91اؾخِىُى  ,هماٌ عمؼي وآزغون  ,اهخاج الخظغ  ,الجؼء الثاوي  ,مىخبت الاهيلى
أمغٍىُت  ,بضون ؾىت ػبم  ,ص 6 120
 -99اإلاغَم  ,مصؼفى كلي مغس ي أخمض إبغاهُم  ,هباجاث الخظغ  ,الجؼء الثاوي  ,بضون
ؾىت  ,ص 6 120
 -92مضًغٍت اإلاىاعص اإلاائُت في مدافـت البصغة  ,كؿم الخسؼُؽ واإلاخابلت  ,بُاهاث غحر
ميكىعة  ,ؾىت 6 9612
 -92مدمض عطىان  ,كبض هللا كاؾم الفسغي  ,مداصُل الللف واإلاغاعي  ,اإلاىصل ,
مؼبلت حاملت اإلاىصل  ,ؾىت  , 1311ص 6 01 – 02
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 -91الالمي  ,ابدؿام واػم زاجي  ,جدلُل حغغافي لإلمياهاث الؼعاكُت في كظاء ابي
الخصِب وآفاكها اإلاؿخلبلُت  ,عؾالت ماحؿخحر  ,ولُت الاصاب  ,حاملت البصغة , 9669 ,
ص 6 161
 -90مضًغٍت ػعاكت مدافـت البصغة  ,كؿم الىسُل  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -91قلبت ػعاكت كظاء أبي الخصِب  ,كؿم الىسُل  ,بُاهاث غحر ميكىعة 6
 -92اإلاغئُت الفظائُت للمدافـت البصغة  ,اللمغ الصىاعي الهض ؾاث  , 1الخدؿـ 6MSS
 -93عخُم  ,هجم كبض هللا  ,الخصائص الفحزًائُت والىُمُائُت لترب مدافـت طي كاع
وجأزحراتها الؼعاكُت  ,ولُت الاصاب  ,حاملت البصغة  ,أػغوخت صهخىعاه  ,غحر ميكىعة  ,ؾىت
 , 9660ص 6 262
 -26اللىُضي  ,ولُض زالض  ,كلم البُضولىحُه  ,مسح وجصيُف الترب  ,ولُت الؼعاكت ,
حاملت اإلاىصل  ,صاع الىخب للؼباكت واليكغ  ,اإلاىصل  ,بضون ؾىت ػبم  ,ص 6 922
31- .E.A. Fitzpatrick , Soils , Landon , Longmans , 1980 , P
114.
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