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íÚ‚Ï¹]< <
  بقلم الدكتور كريم مطر حمزة

يعــــــــد مــــــــشروع المــــــــسيب الكبيــــــــر مــــــــن المــــــــشاريع الزراعيــــــــة          

 اقتـــــصادية آثـــــارلمـــــا تركـــــة مـــــن ، الكبـــــرى فـــــي العـــــراق ةاإلســـــتراتيجي

  .اجتماعية واضحة في المجتمعو

وحتـــى ، ًهـــا المـــشروع رســـميا الـــسنة التـــي افتـــتح في ، ١٩٥٧نـــذ عـــام فم

علـى مختلـف ، وال زال ، اكتسب المـشروع اهميـة كبيـرة ، وقتنا الحالي 

 المشروع من اوائل المشاريع الناجحـة اوال نبالغ اذ قلنا ان هذ، الصعد 

  . األوسطفي منطقة الشرق 

الـــى الـــشرق مـــن ، رق محافظـــة بابـــل مـــشروع شـــمال شـــيقـــع ال         

 ٣٣٤٧٨٠حتـــل مـــساحة واســـعة تقـــدروي، محاويـــل والمـــسيب ائي الضقـــ

 بهــذا االســم ميــاه المــشروع مــن نهــر الفــرات بقنــاة تــسمىدر دونــم ومــص

ويبلغ طولها من مصدرها علـى نهـر ، )) قناة مشروع المسيب الكبير((

 نهايــة المــشروع عنــد ى كــم حتــ٦/٩مال ســدة الهنديــة بحــدود الفــرات شــ

 الــذي يفــصل محافظــة بابــل عــن محافظــة واســط بحــدود المــصب العــام

الجنابيـــات يبلـــغ   وويتفـــرع مـــن المـــشروع عـــشرات الفـــروعكـــم ،  ٥/٤٩

 المـشروع  تغطـي مـساحةوهـي، كـم ٦٥٠/١٢١ بحـدود أطوالهـاع مجمو

 ونهايتــه حتــى فــي الــري الــذي كــان متوازنــا تقريبــا بــين مقدمــة المــشروع

الــري قلــت م ييــر فــي نــواظ تغالكــن بعــد هــذا التــاريخ طــر. م ١٩٨٦عــام 
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كمنطقــة الــصمود )) البزايــز((وع خرة المــشرفيــه مناســيب الميــاه فــي مــؤ

  .ل المثال يسبعلى 

شعب وهــو  عــن مــشروع المــسيب الكبيــر واســع ومتــان الحــديث        

 دراســــات جغرافيــــة رغــــم وجــــود،  عــــدة أكاديميــــةلــــى دراســــات بحاجــــة ا

دراسـات  يـستحق لكن المـشروع . جت جوانب من المشروع عالمحدودة

وعـــن الواقـــع ، تـــسلط الـــضوء علـــى الواقـــع الزراعـــي والثـــروة الحيوانيـــة 

 أكاديميـةودراسـات ، االجتماعي والحركة الثقافية فـي منـاطق المـشروع 

       . اخرى 

  

  : اجتمعت عدة عوامل اعطت المشروع اهمية قصوى منها 

فهـــو يقـــع فـــي منطقـــة وســـط يـــرتبط ، تيجي موقـــع المـــشروع الـــسترا -١

ة بابـل ًوغربـا بمحافظـ، بمحافظة واسط ًشرقا و،ًشماال بالعاصمة بغداد 

. ًو جنوبــا بنـــاحيتي المدحتيــة والـــشوملي ومـــن ثــم محافظـــة القادســـية ، 

المنــاطق  تربطــه بهــذه بريــة جيــدة مــع وجــود طــرق  الموقــع الوســطاوهــذ

   . خاصةأهميةجعل للمشروع 

  

ـــ-٢  التـــي تـــصلح فهـــي مـــن التـــرب الرســـوبيةالمالئمـــة للزراعـــة ة  الترب

  .لزراعة معظم المحاصيل الزراعية 
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 العديـدة  وفرة المياه من خالل قناة مشروع المسيب الكبير وفروعها-٣

  .التي تغذي مساحة المشروع بكاملها 

  

ر والتــي لهــا اتــصاالت كثيــرة ئ التــوطن الــسكاني مــن مختلــف العــشا-٤

والمـــشروع ســـاهم فـــي وقـــف هجـــرة ، قـــة المـــشروع  خـــارج منطبعـــشائرها

جنــوب مدينــة  مــن العــراق لمنــاطق الوســطى المدينــة فــي اإلــىالفالحــين 

      .بغداد 

  

 المــــشروع وقــــدمت لــــه اذام الحكومــــات العراقيــــة المتعاقبــــة بهــــ اهتمــــ-٥

 مــــن خــــالل الــــدعم المــــالي والفنــــي واالســــتعانة إلنجاحــــهالــــدعم الالئــــق 

  . المجال  في هذااألجنبيةبالخبرات 

  

اهرتي التــــصحر  بالمــــشروع مــــن اجــــل القــــضاء علــــى ظــــهتمــــام اال-٦

     .وقد ساهم المشروع في هذا المجال بنجاح ، والملوحة 

 مهمـــة الحتوائهـــا هـــذه الدراســـة عـــن مـــشروع المـــسيب الكبيـــر         

علــى معلومــات كثيــرة عــن المــشروع وخاصــة فــي الجانــب االقتــصادي 

 مــن اوائــل الكــوادر-رحمــه اهللا- الن مؤلفهــاوتعــد هــذه الدراســة وثائقيــة،

ل الـشعبة الزراعيـة للمـشروع ووتسنى له ان يكون مـسؤ،الفنية للمشروع 
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م واســـــــتطاع ان يجمـــــــع معلومـــــــات مـــــــن ١٩٩٢و١٩٨٩بـــــــين عـــــــامي 

  . مع تجربته الميدانية في المشروع األساسيةمصادرها 

 لـــيالت هـــذه الدراســـة التـــي تحـــوي علـــى جـــداول عـــدة وتحإن          

ـــذا ،  عـــن المـــشروع أخـــرىلدراســـات  أســـاسكثيـــرة تـــصلح الن تكـــون  ل

ـــا والبـــاحثين فـــي اختـــصاصات الجغرافيـــة  نهيـــب بطلبـــة الدراســـات العلي

 وتغطيتــه واالقتــصاد والزراعــة االهتمــام بهــذا المــشروع واآلدابوالتــاريخ 

ولعــل االهتمــام بمثــل هــذه ، القادمــة لألجيــاللميــة ذي فائــدة بدراســات ع

 عبــر نــصف قــرن مــن الــزمن مختلــف جوانبهــا وتطوراتهــاالمــشاريع فــي 

ــــي متابعــــة وتقــــصي الحقــــائق  ــــر ف ــــسعا مــــن التفكي ــــاحثين مت يعطــــي للب

علـــى الواقـــع المحلـــي ،الميدانيـــة واثارهـــا علـــى المـــديين القريـــب والبعيـــد 

   .وعلى الواقع العراقي بصورة عامة .

، عجــــام  األميــــر الــــشهيد قاســــم عبــــد آثــــارهــــذه الدراســــة مــــن          

ًوهــي وفــاءا للباحــث ، يمهــا بمــساعدة ابنــه ربيــع اســتطعنا جمعهــا وتنظ
ي وبمختلـــــف الـــــذي قـــــدم لوطنـــــه الكثيـــــر خاصـــــة فـــــي الميـــــدان العلمـــــ

ــــد  ، االختــــصاصات ــــاريخ والنق ــــة والت ــــيكــــالعلوم الزراعي ــــة األدب  والرواي

    . ة من حياته  لحظأخر حتى  ،أخرىوعلوم 

ثنــاء إلــى مركــز وفــي الختــام البــد لــي مــن تقــديم الــشكر وال  

  .بابل للدراسات الحضارية والتاريخية لتبنيه طباعة هذا الكتاب
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  سيبروع املـــ ري مشإدارة
  معلومات عن

  مشروع املسيب الكبري
  اإلسكندريةقطاع و

**  
  

  هب الشعأورع صة باملشاريع االروائية ضمن الفخال
  اإلسكندرية    قطاع _ع املسيب     ري مشروإدارة

  

   : و تقسم دونم٦١٠٠٠ – إلجماليةاالمساحة  -١

  

  :و تقسم الى قسمين ) دونم٣١٤٥٥( المساحة المروية   -أ    

  دونم    ) -(    ً سيحا       -        أ

  دونم ) ٣١٤٥٥( بالواسطة  -       ب

  

  : و تقسم الى قسمين )دونم٣١٤٥٥( المساحة المستصلحة -    ب

  نمدو) ٣١٤٥٥( استصالح كلي     -        أ

   دونم    ) -(    استصالح جزئي -        ب



  ..............................................................................مشروع المسيب الكبير

 

٧ 

  

  دونم) ١٦٩٥( مساحة البساتين -   ج

  

  : اطوال شبكات الري و تقسم -٢

  :يسية و تقسم الى فسمين جداول رئ -   أ

  كم )٢٠‚٩٨٥(   كونكريت - مبطنة  -    أ

  كم   ) -(                       رقائق     

  كم  ) -(   كريت كون+                    رقائق

  كم)  ١‚٢٧٧(                    معلقة     

  كم)  ٢٢‚٢٦٢(                    المجموع  

  كم  )  ٣٨         (  - غير مبطنة -ب

  

  : جداول فرعية و تقسم الى قسمين -ب

   كم )١٩‚٤٧٤(  كونكريت                         - مبطنة -  أ 

  كم    ) -    (     رقائق                                        

  كم  ) -(  كونكريت +     رقائق                                 

  كم ) ٧‚٨٣٨(   معلقة                                            

  كم) ٢٧‚٣١٢(     المجموع                                       

  دونم   ) --     (                                غير مبطنة  -ب
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                        جداول ثانوية -ج

  دونم   ) --      (                    مبطنة             - ا  

            دونم   ) --      (                   غير مبطنة       -ب        

  جداول موزعة -د 

  كم  ٢٧، ٧٧٧              كريتمبطنة                كون -أ

  كم    ----           رقائق                                 

  كم  -----          رقائق    +  كونكربت                  

    كم١٥٠ ،٥٧                       معلقة                    

   كم٤٢ ،٨٣٤١              المجموع                         

     كم٥٠٦               غير مبطنة                      -ب
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  خالصة باملشاريع االروائية ضمن الفرع والشعبة
  اإلسكندريةقطاع / ري مشروع املسيب إدارة

  

   شبكات البزل أطوال -٣ 

  

  كم ١٠٣         رئيسية                      

   كم١٠٤، ٥٤٣فرعية                        

  كم١٣٠          مجمعة                      

  كم٦٢٠          حقلية مغطاة                

  

   والروافد وتفرعاتها والسداداألنهر أطوالمجموع  -٤

   كم------االنهر                          

  كم------           الروافد               

  كم------          السداد                 

  

  المنشات -٥

   عدد٣       محطات ضخ ري             

   عدد١         بزل                        

  عدد١         نواظم      صدرية          
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   عدد٢                     قاطعة               

  عدد------برابخ                             

   عدد٥                     جسور سيارات      

   عدد-----     جسور مشاة                   

  م طول----    تكيات مختلفة على االنهر       

  

  أخرىمنشات 

   عدد١                  جسر قطار            

  كم٥٤                 طرق مبلطة            

  

  المنشات-٥

  

  عدد٩         ري           محطات ضخ    

   عدد٦       بزل                            

   عدد١         صدرية     نواظم            

   عدد٣           قاطعة                      

   عدد--                    برابخ           

   عدد١٩      جسور سيارات                

   عدد١٠         جسور مشاة                
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  م طول في صدر المشروع٥٠٠-١  تكسيات مختلفة على االنهر 

  بمادة الكابسيون                                  
                                

  م١٥-٥تكسيات النواظم بطول  -٢                         

  نوعها                              حسب 

  عدد١جسر قطار       -١                منشات اخرى

   وصندوقيةأنبوبيةاطر قن -٢                             

   عدد ٤٢ لمرور السيارات وغيرها                                 

   كم٣٩       طرق مبلطة      -٣                             
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   ري مشروع املسيبإدارة
مــساحة منطقــة الــصمود وهــي  إضــافة بعــد (اإلجماليــةالمــساحة  -١

  دونم٣٤٤٧٨٠)دونم١٠٠٠٠

  دونم ٢٦٠٠٠٠  سيحا            لمساحة المروية                 ا

  دونم١٧٣٠٠ بالواسطة                  دونم            ٢٧٧٣٠٠

  دونم---      استصالح كلي      المساحة المستصلحة           

  دونم١٣٢٩٠٠ استصالح جزئي         دونم            ١٣٢٩٠٠

  دونم٢٥٠٠                                مساحة البساتين      

   شبكات الريأطوال -٢

  كم---                       مبطنة   كونكريت    جداول رئيسية

  كم---                                                 رقائق    

  كم---        رقائق+                كونكريت                  

  كم---                                               معلقة      

  كم٤٩,٥            غير مبطنة                                  

  كم---        جداول فرعية            مبطنة        كونكريت  

  كم---                   رقائق                                 

  كم---      رقائق+                                   كونكريت

  كم---                                                   معلقة  

  كم ١٢١ ،٦٥٠١    غير مبطنة                                 
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  كم-----       نكريتثانوية             مبطنة      كو جداول

  كم-----                                      رقائق         

  كم-----   رقائق +                                 كونكريت

  كم-----                                      معلقة          

  كم-----                                          المجموع   

  كم-----                   غبر مبطنة                          

  كم-----     جداول موزعة         مبطنة        كونكريت   

  كم-----                 رقائق                              

  كم-----  رقائق  +                                 كونكريت

  كم-----                       معلقة                         

  كم-----                                        المجموع     

  كم٦٩٣      غير مبطنة                                      

   شبكات المبازلأطوال-٣

  كم )٤٢(كم بضمنها المصب العام  ١٤٨، ٥                رئيسية

  كم   ٦٣٨                    فرعية    

  كم  ١٠٢   مجمعة                    

   كم١٤٧٢حقلية         مكشوف                 

   كم٣٦٦                        مغطاة          
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   االنهر والروافد وتفرعاتها والسدادأطوالمجموع  -٤

     

  كم----       االنهر             

  كم----              الروافد      

   كم---       السداد              

  

  نبذة تارخيية /مشروع املسيب الكبري:     اوال
 اآلثـــار منطقـــة المـــشروع منـــذ القـــدم كمـــا تـــدل أراضـــي اســـتغلت 

  ׃المتبقية من حضارات موغلة في القدم حيث 

  

وجــــدت معــــالم اثريــــة مــــن الجــــص والطــــابوق ترجــــع الــــى عــــصر  -١ 

  .السالالت 

  

  .دت ابنية اثرية في تل قبب المنار ترجع للعصر البابلي وج -٢ 

  

علـــــى اســـــتثمار اراضـــــي منطقـــــة تـــــل دلـــــت التحريـــــات التاريخيـــــة  -٣ 

  .عجرش وابو بيارق في العصر الساساني 

تـل ،  ودلت على استثمار اراضـي المـشروع فـي منـاطق تـل بـريج -٤ 

  .سيزه وتل ابراهيم في العصر العباتل الهزي، ابو شعير ،الصلع 
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وقيل انه اول ،  كانت اراضي المشروع تروى قديما من نهر كوثا -٥ 

ثــم تــرك اســتغالل هــذه االراضــي فتــرة مــن ،  نهــر شــق مــن نهــر الفــرات

 نحـو الجهـة بـسبب تحـول مجـرى نهـر الفـرات الزمن النعـدام المـاء فيهـا

  .الغربية 

  

  التطورات املعاصرة/مشروع املسيب الكبري: ثانيا 
ـــ -١ م مـــن قبـــل مجلـــس ١٩٥١ المـــشروع عـــام تأســـيسي بـــدا العمـــل ف

 األراضـيوتملـح   الملغى كجزء مـن مـساعي مواجهـة التـصحراألعمار

٪ مـــــن مجمـــــوع ٦٠ المتملحـــــة األراضـــــيالعراقيـــــة حـــــين بلغـــــت نـــــسبة 

ــــة األراضــــي ــــدا ،  المنطقــــة وموقعهــــا أراضــــيولجــــودة ،  الزراعي وقــــد ب

يــــع م حــــين بوشــــر توز١٩٥٦-١٩٥٥التــــشغيل الفعلــــي للمــــشروع عــــام 

  . على الفالحين األراضي

  

نظــرا لعــدم تــوفر صــيانة لــشبكتي ري ) : م ١٩٦٥-١٩٥٦( الفتــرة -٢

وبـــزل المـــشروع وعـــدم تـــوفر الخطـــط الزراعيـــة المالئمـــة فقـــد تـــدهورت 

 الترســـبات بتـــأثير بعـــد توقـــف معظـــم المبـــازل  المـــشروعأراضـــيمعظـــم 

هجـــرة  ارتفـــاع الملوحـــة وتزايـــد إلـــى أدى ممـــا األدغـــالالرمليـــة وتكـــاثف 

 ســببا فــي تزايــد مــشكالت المــشروع اإلدارةوكانــت ازدواجيــة . الفالحــين 
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حـــين كـــان يتبـــع دائــــرتين همـــا مديريـــة الــــري العامـــة ومديريـــة التعــــاون 

  .الزراعي العامة 

  

ـــــذلك  -٣  ـــــر العامـــــة عـــــام أســـــستل  مـــــصلحة مـــــشروع المـــــسيب الكبي

  لـــم تفلـــح فـــي تغييـــرإنهـــا إال إليـــهم لمعالجـــة التـــدهور المـــشار ١٩٦٥

 الماديــــة والفنيــــة للتغييــــر األســــسالحــــال وان اســــتطاعت تــــوفير بعــــض 

المباركـــة التـــي اهتمـــت   تمـــوز٣٠-١٧واســـتمر ذلـــك حتـــى قيـــام ثـــورة 

  .بالمشروع اهتماما خاصا 

  

  : مرحلة االنطالق ١٩٦٨ بعد -٤

 الــى الحيــاة و دفعــه ســريعا بإعادتــه بالمــشروع الحكومــة تجــسد اهتمــام 

  : التاليةت والتحوالت نحو التطور من خالل الخطوا

  

 ١٧ ١٩٦٨عـام تطهير القناة الرئيسيه بعد ان تدهور تـصريفها قبـل -أ

ثــــا و اعادتهــــا الــــى تــــصريفها التــــصميمي ثــــم تطهيــــر الجــــداول  / ٣م 

  .الفرعيه 

 المعطلــةفــتح المبــازل واعــادة تــشغيلها بعــد ان كانــت نــسبة المبــازل -ب

  .من شبكة المبازل % ٨٠او المطموره تزيد على 
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رفــــد المــــشروع بكــــوادر و خبــــرات فنيــــه عراقيــــه و عربيــــه و اجنبيــــة -ت

كــان توقيــع و. دســيه و الزراعيــه واالجتماعيــه لتطــوير كافــة جوانبــه الهن

عقــد مــع الــصندوق الخــاص لالمــم المتحــده ال اقامــة مــشروع رائــد علــى 

و .  دونــم مــن المــشروع خطـوه بــارزه فــي هــذا المجــال ٢٠٠٠٠مـساحة 

 تحـــديث إلـــى أدتات بدراســـات و تجـــارب عمليـــه قـــد قامـــت تلـــك الخبـــر

  . و مالمح المشروع الفنيه و االجتماعيه أعمالشامل في كافة 
 
 نموذجيــه الــى جانــب مزرعــةقامــة إل المتروكــه األراضــياستــصالح -ث

   .أنفسهم الفالحين أراضياستصالح و معالجة و تحسين 
 
  التـــــي تـــــم استـــــصالحها حيـــــثاألراضـــــياقامـــــة مـــــزارع دولـــــة فـــــي -جــــــ

  وبلغت مـساحتها مـااإلستراتيجية المحاصيل الحقلية بإنتاجتخصصت 

 مختلـــف إلنتـــاجن للدولـــة يكمـــا اقيمـــت بـــسات، دونـــم ) ٨٠٠٠٠(يقـــرب 

 الخــضراوات ج مزرعــة النتــاإنــشاء إلــى إضــافة الفاكهــة والتمــور أنــواع

بيتـا وبلغـت مـساحة البـساتين بمـا ) ١٤٠(المحمية بالبيوت البالستيكية 

 .دونم٢٥٠٠لبالستيكية فيها البيوت ا

اقامــــة قطــــاع دولــــة لالنتــــاج الحيــــواني فــــي محطتــــين لتربيــــة ابقــــار -ح

اضـافة الـى تربيـة االغنـام . ثم محطتين لم يبدا العمل فيهمـا ، الحليب 

كمــا تــم تــوفير .  حــين تقــرر تــصفية مــشاريع االغنــام ١٩٨٢حتــى عــام 
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 الفالحين بمـا الدعم والرعاية فنيا وصحيا لمشاريع الثروة الحيوانية لدى

  .فيها حقول الدواجن وبحيرات االسماك 
 
اعتمــاد المكننــة الحديثــة فــي كافــة خطــوات التطــوير اعــاله وتــشجيع -خ

 .الفالحين على مكننة انتاجهم 

لـــــم تلبـــــث ان ادخـــــال محاصـــــيل جديـــــده للمنطقـــــة واصـــــناف جديـــــده -د

اصــبحت مــن المحاصــيل التــي يحــرص الفــالح علــى زراعتهــا وتطــوير 

  .الذرة الصفراء وعباد الشمس وغيرهما انتاجها ك
 
تطوير القطاع التعـاوني ماديـا وفنيـا السـيما وقـد كانـت اول جمعيـة  -ذ

تمــوز ١٤تعاونيــة تاســست بموجــب قــانون االصــالح الزراعــي بعــد ثــورة 

وقـد بلـغ مجمـوع ، م قد قامت فـي المـشروع وهـي جمعيـة االمـام ١٩٥٨

 تعاونيــــة ١٧فــــي  عــــضو تقريبــــا٤٠٠٠اعــــضاء الجمعيــــات التعاونيــــة 

م فـــــي ثـــــالث ١٩٨٣وهـــــي التعاونيـــــات التـــــي ادمجـــــت عـــــام ، فالحيـــــة 

 .جمعيات كبيرة 

م ســــميت مــــصلحة مــــشروع المــــسيب الكبيــــر بالمنــــشاة ١٩٧٨عــــام -ر

العامة الزراعيـة فـي المـسيب وارتبطـت بالمؤسـسة العامـة لمـزارع الدولـة 

  .والمنشاة الزراعية 
 



  ..............................................................................مشروع المسيب الكبير

 

١٩

راعيــة فــي المــسيب كجــزء الز  م الغيــت المنــشاة العامــة١٩٨٧عــام -ز

وتبـــع ذلـــك ، مـــن سياســـة الغـــاء الحلقـــات الزائـــدة فـــي القطـــاع الزراعـــي 

 :مايلي 

 بـــــدائرة خـــــدمات ٣و١ الحـــــاق محطتـــــي تربيـــــة االبقـــــار -١           

 .الثروة الحيوانية 

  .بيع احدى المحطتين اللتين لم يبدا العمل بهما  -٢      

  .البستان القديم  بيع بساتين الزيتون وجزء من -٣      

  .م١٩٨٣ لسنة ٣٥ الدولة حسب قانون تاجير مزارع -٤      

 .تاجير البيوت البالستيكية  -٥      

التــي  اســتحداث شــعبة للــري باســم شــعبة ري مــشروع المــسيب هــي -ش

علــى ان تتــولى ، المــشروع حاليــا تتــولى ادارة شــبكات الــري والبــزل فــي 

  .وني والخطة الزراعية الشعبة الزراعية امور القطاع التعا

  

  

  

  موقع املشروع ومساحته
  املوقع : أوال
كــم عــن ٨٠ المــشروع ضــمن محافظــة بابــل علــى يعــد أراضــيتقــع  -١

 الــسهل الرســوبي لمنطقــة مــابين النهــرين أراضــيهوتمثــل ، بغــداد تقريبــا 
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وتتوزع مـابين قـضاء المحاويـل . ولذا تعد من الترب الحديثة جيولوجيا 

  .ناحية االسكندرية /قضاء المسيب ناحية المشروع و/

كـم ٦٠ فـي ناحيـة المـشروع علـى بعـد يقع مقـر المـشروع االداري   

كم من مركز قـضاء الـصويرة ٢٤وعلى بعد ، عن مركز محافظة بابل 

  .محافظة واسط /

تتفــرع القنــاة الرئيــسية مــن الجهــة اليــسرى لنهــر الفــرات فــي مدينــة  -٢

 ٤٩ ، ٥ وتمتـد شـرقا لمـسافة   كـم٩ ،٦ ـالمسيب شمال سدة الهنديـة بـ

  .كم 

  . كم شرق نهر الفرات٨٠اراضي المشروع حوالي تنتهي حدود  -٣

  املساحة: ثانيا
   دونم٣٣٤٧٨٠المساحة الكلية                          -١

   دونم٢٥٠٠٠٠المساحة التي تسقى سيحا               -٢

  م دون١٧٣٠٠       المساحة التي تسقى بالمضخات    -٣

  :مساحة اراضي النفع العام  -٤

   دونم٣٥٠٠         غابات                         -أ    

  طرق ومبازل وانهار - ب 

         ومواقع وتالل اثرية

   دونم١٥٩٠٠             ودوائر وابنية اخرى حكومية    

   تابعة للتعاونياتأراضي-   ج
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   دونم ٣٥٣٨                   الفالحية                   

  

  مالحظة

 ١٠٠٠٠ منطقــة الــصمود ومــساحتها أراضــي المــشروع إلــى أضــيفت

  .دونم 

  

  

  ي املشروعـــــري فــــــــــمصادر ال
   القناة الرئيسية: أوال
  

   كم ٤٩ ، ٥طولها                

  ثا/٣م٤التصريف التصميمي     

  ثا/٣م٣٧التصريف االعتيادي    

  

  نابياتالفروع واجل: ثانيا 
  

. كـــــم وتخـــــضع كلهـــــا للمراشـــــنة الداخليـــــة ١٢١يبلـــــغ طولهـــــا مجتمعـــــة 

  .وفيمايلي اسماء الفروع والجنابيات وتصريفها التصميمي 
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كم                /الطول  ثا/٣التصريف التصميمي م  الفرع والجنابية  ت

             ٣  ٢٠٧٧٦  فرع المسيب القديم  ١

                       ٤  ٠، ٩٢٤  منصوريفرع ال  ٢

                   ٣، ٥  ٠ ، ٣٠٩  جنابية المنصوري  ٣

                  ٣، ٥٨  ٠ ، ٩  فرع الدليمي  ٤

                 ٣ ، ٤٦  ٠ ، ٣٥  جنابية الدليمي  ٥

                  ١ ، ٥  ٠  ، ٤٤  فرع ابو شعير  ٦

               ٢ ، ٤٤٠  ١ ، ٧٦  فرع حمير  ٧

               ٤ ، ٢٨٠  ٢ ، ٠٠  فرع الحيدري  ٨

               ٢ ، ٢٥٠  ٠ ، ٧٥٠  جنابية الحيدري  ٩

                 ٧ ، ٦٥  ٣ ، ٣  فرع االمام  ١٠

                  ----  ٠ ٤٢  جنابية االمام  ١١

                  ٦ ، ٠  ٢ ، ٦  فرع الخربانة  ١٢

                  ٣ ، ٠  ٠ ، ٥١٠  جنابية الخربانة  ١٣

               ٧ ، ٩٤٠  ٥ ، ٨٠٠  فرع العكير  ١٤

                 ٩ ، ٠٠  ٧ ، ٣٠  فرع الرشايد  ١٥

               ٤ ، ٧٥٠  ١ ، ٠٠٠  - أ -جنابية الرشايد   ١٦

                -----  ٠ ، ٨٠٠  - ب-جنابية الرشايد   ١٧

                 ٤ ، ٠٠  ٥ ، ٨٠  فرع عجرش  ١٨

                  ٥ ، ٣  ٠ ، ٧٢  جنابية عجرش  ١٩

              ٢٢ ،٢٩٠  ١٥ ،٧٠٠  الفرع الشرقي  ٢٠

              ٢٣ ،٤٦٠  ١٧ ،٨٠٠  الفرع الجنوبي وهالله  ٢١
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  الشاخات : ثالثا 
   شاخة٢٣٨عددها    

   كم٦٩٣طولها  

  

  مضخات زراعية لدى املزارعني جمازة : رابعا
  

  دونـم٧٠٣٥ بمواصفات وقوى مختلفـة تـسقي مـساحة ١٥٦عددها 

  .٦/٨/١٩حتى 

  

  زلــــــــــــــة البـــــشبك
  سيةاملبازل الرئي : ًأوال
  

  كم/الطول  ثا/٣التصرف التصميمي م  ت    المبزل

  ٤٧، ٥  ١٥   المزل الشمالي-١

  ٥٩ ،٠  ١٤  المبزل الجنوبي-٢

  ٤٢ ،٠  ٢٩  المصب العام-٣

  

  املبازل اجملمعة: ثانيا 
  
     ).٥( ب في المبزل الشمالي  وعددهاالمبازل المجمعة التي تص -١
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  )٦(وبي  وعددها المبازل المجمعة التي تصب في المبزل الجن-٢

  . كم١٠٢   ويبلغ طولها مجتمعة  

  

   كم٦٣٨    جمموع اطواهلا                املبازل الثانوية: ثالثا 
  

  . كم١٤٧٢  جمموع اطواهلا   املبازل احلقلية املكشوفة: رابعا 
  

  . كم٣٦٦  جمموع اطواهلا      املبازل احلقلية املغطاة:خامسا 
  

م وعمـق ٣٣٠  مفتوح فرعي واخـراملسافة بني مبزل :سادسا
  .م٢ ،٤-٢
  

  دومن٦٦,٦ مبساحة منوذج بزل الوحدات االستثمارية :سابعا
  . املستصلحةاألراضي

     استصالح جزئي                       ستصالح نوع اال -١

  دونم١٣٢٩٠٠               المساحة المستصلحة اإلجمالية -٢

  دونم١١٨٦٠٠           ة المستصلحة الصافية   المساح -٣

  :توزيع المساحة المستصلحة  -٤

  دونم٦٨٧٠٠  اإلجمالية-مزارع الدولة والبساتين المؤجرة حاليا -أ
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  دونم٦١٨٠٠ الصافية                                            

  دونم مستصلحة ٣٩٣٣٠منها                                       

   دون مبازل مغطاة                                     
  دونم٦٤٢٠٠    التعاونيات أراضيفي   المستصلحةاإلجماليةالمساحة  -ب  

  دونم٥٧٨٠٠  الصافية                                           

    وهي دون مبازل مغطاة                                       

  :ستصالح تنفيذ اال -٥ 

  .)الملغاة(ة الزراعية في المسيب   المنشاة العام

  األراضيمعلومات عن الرتبة وتصنيف 
 لوســط وجنــوب الرســوبية ة المــشروع بــصورة عامــة تمثــل التــرب تربــ-١

ـــــي تـــــشتمل وااقلعـــــرا ـــــرب فلت ـــــع انـــــواع الت ـــــى جمي ،  الخفيفـــــة اهـــــمن عل

 التـــرب، ر انهـــتـــرب كتـــوف االمـــا وعموهنـــاك . والثقيلـــة ، متوســـطة الو

    . الثقيلة االنهار والتربالموجودة بين كثوف

  

 فـــي اراضـــي المـــشروع وقـــد اتـــسعت الملوحـــة متفـــشية بـــصورة عامـــة-٢

ب المـــصب ي ارتفـــاع مناســـملح الثـــانوي بتـــاثير بـــالتسائدةالمـــساحات الـــ

 ة مــن منطقــفــاوتتت انهــا  كمــا.  نتيجــة ذلــك  البــزلةكفائــتراجــع  والعــام

الزراعـي مـن ى تبعا لمستوى الماء االرضـي ودرجـة االسـتثمار الى اخر

  .في بعض الحاالتسم / ملم١٥٠ثرمن  الى اكسم/ ملم٤ مستوى
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وح نفاذيـــة  وتتـــرا عمومـــا هـــي المتوســـطة الـــى الجيـــدةيـــة التربـــة نفاذ-٣

حــسب نــسبة التربــة الواطئــة والمتوســطة والجيــدة المنطقــة التحتانيــة بــين 

  . سطة وعام متل شككنها بل

  

،  االراضـــــي تـــــصالحسواة للتربـــــة العامـــــة لدراســـــة المؤســـــس تبعـــــا -٤

            :كاألتي إنتاجيا  المشروعيراضتصنف ا

  
  اتمالحظ  الوصف  تسلسل الصنف

  الصنف االول

  

  الصنف الثاني

  

  

  الصنف الثالث 

  

  الصنف الرابع 

  

  

  الصنف الخامس

  

  الصنف السادس

   للري ةصالح. ممتازة 

  

  جيدة- للزراعةةصالح

  

  

  )٢ص( من اقل جودة

  

الميـاة منـسوب  وملحية وويةاراضي غل

  . مرتفع الجوفية

  لوحة م الليةعا

  عالية الملوحة كثيرة التضاريس

  

  بزلجود لو بها مشاكل ليس

  

البيــضاء تربــة  الرمليــة والاألراضــي

 االمــشروع مــن هــذ راضــيومعظــم ا

  األول والصنف الصنف

 الجوفيــــــة ه الميــــــابسوارتفــــــاع منــــــ

  الحة والم

  

   غسلبازلمتحتاج الى 

  

  

   اعتهاوزر ها استصالحنكيم
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او ان  هااليمكـــــــــــــــــن استـــــــــــــــــصالح

وهـــي  استـــصالحها لـــيس اقتـــصاديا

   ٪     ٢تتجاوز نسبتها  قليلة ال

  

  .سم /  ملم ١٥٠ معدل االمطار السنوي  -٥

  

 ملــم ٥يــوم صــيفا             / ملــم ١٣معــدل التبخــر             -٦

  .يوم شتاء  /

  

  نظام االستثمار واملقنن املائي
  

  ستثمارنظام اال: اوال 
   دونم٢٠٠٠٠٠   رع زراعة كثيفة    مساحة االرض التي تز -١

   دونم٦٧٢٩٠       بنظام النيرين مساحة االرض التي تزرع  -٢

  م١٩٨٣لسنة ٣٥المساحات المؤجرة وفق قانون  -٣

   دونم٤٨٥٣٢       م          ١٩٨٨-١٩٨٧ الزراعي    للموسم

     )وني القطاع التعا(مساحة اراضي الفالحين  -٤

     موزعة بقطع استثمارية تتراوح مساحتها بين

  دونم٢١١٩٤٧                                  دونم٦٦، ٦و٢٠ 
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  املقنن املائي والكثافة الزراعية: ثانيا 

  دونم٦٦٠٠  لكل ثا/٣م١ي للزراعة الكثيفة      المقنن المائ -١   

  دونم١٢٠٠٠ثا لكل  /٣م١  المائي لزراعة النيرين   المقنن  -٢   

 =  دونـــــم٦٦، ٦المقـــــنن المـــــائي للوحـــــدة االســـــتثمارية مـــــساحة   -٣   

    ثا/لتر٢٠

  :الكثافة الزراعية لعموم المشروع  -٤   

   %٦٥-٦٠       الموسم الشتوي         

  %١٥-١٢      الموسم الصيفي          

  

  السكان والتجمعات السكنية
  

ـــة -١ ـــغ عـــدد ســـكان منطق الرســـمي حـــسب االحـــصاء المـــشروع  بل

ويكــــاد عــــددهم يقتــــصر علــــى ، نــــسمة ٤٩٨٠٠م ١٩٧٧للــــسكان عــــام 

 اشـــخاص لكـــل ٧ اســـرة فالحيـــة وبمعـــدل ٣٥٠٦اذ كانـــت ، الفالحـــين 

  . نسمة تقريبا ٢٥٠٠٠أي مايقرب من ، اسرة واحدة 

ــــوم فهــــم فالحــــون  ــــة الي ــــر امــــا ســــكان المنطق ــــون وغي ــــون زراعي وموظف

  . مختلف المراحل الدراسية زراعيين وكسبة وحرفيين وطلبة في

  : السكان على المراكز السكنية التالية أولئكيتوزع  -٢
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  مركز ناحية المشروع      -أ    

  قرية تونس -   ب

  قرية الحيدري -   ج

  قرية االمام -  د  

  قرية الرشايد  -ـه 

  قرية البكر  - و  

  قرية اللطيفية -   ز

  وعسكن متناثر في عموم منطقة المشر -   ح

  

   هناك طريقان رئيسيان مبلطان –الطرق -٣

 كـم ٣٩ ويمتـد الـى مـسافة بغـداد/حلـة-طريق مفرق المشروع:    االول

  مارا بمركز

           الناحية الى صدر فرع الهاللي 

كـم ٤٠الـصويرة بطـول  –واسـط /مفـرق بغـداد–مركز الناحيـة :   الثاني

  .اما بقية الطرق فهي طرق ترابية ، 

  

   ندريةاإلسكقطاع 
  

  املساحة : ًأوال
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  دونم٦١٠٠٠ المساحة االجمالية                       -١ 

  دونم٣٩٤٥٨      المساحة المشمولة باالستصالح      -٢ 

  دونم ٣١٤٥٥المساحة المستصلحة فعال                  -٣

  دونم١٦٩٥       ة البساتين                     مساح-٤

  

  

  مصدر الري: ثانيا
   

 قنـــاة االســـكندرية مـــن ايـــسر نهـــر الفـــرات مبطنـــة -القنـــاة الرئيـــسية -١ 

  تصريفها

  كم١‚٢٧٧كم وقناة رئيسية معلقة طولها ٢١ثا طولها /٣م٨      

  كم٣٨قنوات رئيسيه غير مبطنه   -٢ 

   تفاصيلها في جدول الحق– قنوات مبطنه -٣ 

  كم٥٠٦ قنوات حقليه غير مبطنه  -٤ 

  

  %١٢٠ – زراعيةال الكثافة - : ًثالثا
  الموسم الشتوي% ٨٥   

  الموسم الصيفي% ٣٥   
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  ادارة مشروع املسيب 
  

   مصدر الري /ةسكندريقطاع اال       
  القنوات املبطنة              

**                                    
  القنوات المبطنه

    موزعه       فرعيه   رئيسيه

  

  

  

  الطول  نوع التبطين

  )كم(

  ة التبطينمساح

  )٢م(

  

  الطول

  )كم(

  مساحة التبطين

  )٢م(

  الطول

  )كم(

  مساحة التبطين

  )٢م(

  

  

  كونكريت

  

  

٢٠‚٩٨٥  

  

  

٣٠٩٥٦١‚٤٧  

  

  

١٩‚٤٧٤  

  

  

١١٥٥٥١‚٥٤  

  

  

٢٧‚٧٧٧  

  

  

١١١٤١٣‚٥٤  

  

  

  قنوات معلقه

  

  

١‚٢٧٧  

  

  

  ---  

  

  

٧‚٨٣٨  

  

  

    ---  

  

  

١٥‚٠٥٧  

  

  

    ---  
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  شبكة البزل

    كم١٠٣الطول                المبازل الرئيسية       -١

   كم٦٨ ، ٤٩٨الطول             المبازل الثانوية             -٢

   كم١٠٤ ، ٥٤٣الطول                 المبازل الفرعية       -٣

  المبازل الحقلية -٤

  كم١٣٠الطول                            المجمعة    -أ 

  كم ٦٢٠الطول                            المغطاة    -ب

  

  شبكة الطرق املبلطة
   كم٥٤يبلغ طول الطرق المبلطة داخل القطاع  
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  :ادارة ري مشروع املسيب
  حمطات الضخ

*  
   حمطات ضخ مياه الري-اوال

  ت

  

  المحطه و موقعها

 
تـــــــــــــــــــاريخ 

  االنجاز

 
عـــــدد الوحـــــدات 

  و نوعها

 
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه 

الحـــــــــــــــــــصانيه 

  )حصان(

 
التــــــــــــــــــــصريف 

  وحده/ثا/٣م

  

الحالـــــــــــــــــه 

  الفنيه

  )١(محطه رقم   ١   

  الهاللي/ ٩شاخه 

 
١٩٥٥  

 
  كهرباء٢

 
  ٧٥    

 
   ١  

 

  جيده

   ٢  

  

  )٢(محطه رقم 

 محطـــات بزايـــز الهاللـــي

  ري البساتين

  

 
١٩٥٥  

 
كهرباء٣  

  

 
  ٧٥  

  

  

١  

 

 جيده

  

 المزرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ١-٣

  النموذجيه

  

 
 
١٩٧١  

  

كهرباء٢  

  ديزل١
 

  

 
٧٥ 

٥٥ 

  

 
 

  

 

صـــــــــــالحه 

 للعمل

 

  

   ٣  

  

   بساتين حمير٢-٣

  

 
 
١٩٧١ 

 

ديزل٢  

كهرباء١  

كهرباء١  

كهرباء٢  

٧٥ 

١٥٠ 

٧٥ 

١٠٠ 

  

صـــــــــــالحه 

 للعمل
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 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساتين ٣-٣

  الحمضيات

ماطورات٤    

 كهرباء

 
٢٨ 

   

صـــــــــــالحه 

 للعمل

 بــــــــــساتين عكيــــــــــر ٤-٣

  اليسرى

  

 
 

كهرباء٢  

ديزل١  

 

٥٠ 

١٤٠ 
 

 
 

 

 

  ٤  

محطــــــــــــــة ري العكيــــــــــــــر 

  )الجهه اليمنى(

  ديزل١  

كهربـــــــــــــــــــــــــــــــاء ٢

  كهرباء١

١٤٠  

٥٠  

٧٥  

عاطلــــــــــــــه   

  صالحه

  

 و قـد ٣٥/١٩٨٣ مـؤجره وفـق القـانون ًأرضـاًحاليـا تـروى / مالحظه

  .استلمها المؤجر 
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٣٥

                       : ري مشروع املسيب إدارة
  حمطات ضخ مياه الري :                 تابع 

  

  ت

  

 

المحطه و 

 موقعها

 

  

 
تــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 

 االنجاز
 

  

 

عدد 

الوحدات و 

 نوعه
 
 

  

 
القوه الحصانيه 

)حصان(  
 

  

 
التصريف 

وحده/ثا/٣م  
 

  

 

 الحاله الفنيه

 

  

  

  

  ٥  

  

محطة شاخه 

الهاللي/٢  

 
 
 
 

  

كهرباء٢  

كهرباء١  
 
 

  

٥٠ 

٧٥
 
 

  

 
 
 
 

  

 

 صالحه

 

 

  

  ًتروى حاليا فروع و محطة االبقار الكبرى التي الحقة بداءرة الثروه الحيوانيه/ مالحظه

    

  ٦  

محطــــــــــة صــــــــــدر 

  فرع الهاللي

    

  يزلد١

  

١٤٠  

  

  

  

  صالحه

  

  ٧  

محطـــة ري غابـــة 

صـــــــــــــدر الفـــــــــــــرع 

  الشرقي

مـــــــــــــــــــــــــــــــاطور ١  

  كهرباء

  ديزل١

٢٨  

٣٥  

    

  صالحه

  

  ٨  

مــــــــــــــــــــــــــضخة ري 

  المشاتل

  كهرباء٢  

  ديزل٢

٣٠  

٢٨  

صــالحه و واحــده   

  عاطله

  

  ٩  

محطـــــة ري مقـــــر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءره و  ال

  ملحقاتها

  كهرباء٢  

مـــــــــــــــــــــــــــــــاطور ١

  كهرباء

  ماطور ديزل١

٢٨  

١٠  

٥  

    

  صالحه
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٣٦

  : مالحظه

   فرع زراعة بابلإلى) ٩و ٨(لت ملكية ت نق -١

   محطات ضخ قطاع االسكندريه في جدول الحق-٢

 بمواصـفات و قـوى مجـازةمضخات زراعيـه لـدى مـزارع المـشروع -٣

   دونم٥١٨٨ تسقي ١١٩ عددها مختلفةحصانيه 
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تــــــــــــــــــــــــــاريخ   عدد الوحدات ونوعها  المحطة وموقعها

  اإلنجاز

 (القــــــــوة الحــــــــصانية 

  )حصان 

  التصريف

  ثا / ٣م

  الحالة الفنية

اء ١  محطة اللطيفيه اء ١كھرب كھرب
  كھرباء١كھرباء ١

١٩٨٦ 
١٩٨٦ 
١٩٨٦ 
١٩٨٧  

١٣٥  
١٣٥   
٦٧  
١٣٥  

١/٢  
١/٢  
١/٤  
١/٢  

ه  عاطل
الحه  ص
الحه  ص

  صالحه
ع  ة موق محط

  مويلحه
  كھرباء١كھرباء ٢
  ديزل ١
  ديزل١

١٩٨٦ 
١٩٨٧ 
١٩٨٤ 
١٩٨٥  

١٣٥  
١٣٥  
١٣٥   
١٣٥  

١/٢       
١/٢  
١/٢  
١/٢  

الحه  ص
الحه  ص
الحه  ص

  عاطله
ع  ة موق محط

  الجفجافه
  تجميع محلي كھرباء٣
  ديزل١
  كھرباء١كھرباء ١
  ديزل١

١٩٨٥  
  

١٩٨٥ 
١٩٨٦ 
١٩٨٦ 
١٩٨٧  

٢٦  
  

١٣٥  
١٣٠  
٦٧  
١٣٥  

٠‚١١٢  
  
١/٢  
١/٢  
١/٤  
١/٢  

واحده صالحه 
رى  واالخ

  عاطله
ه  عاطل
الحه  ص
الحه  ص

  عاطله

  :ادارة مشروع املسيب
حمطات الضخ يف قطاع 

  االسكندريه
*  

ًاوال 
   الري-
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٣٨

ًثانيا 
   البزل–

  خ املبازلضمن جدول حمطات ض
  : مشروع املسيب إدارة

ًثانيا 
   حمطات ضخ مياه البزل–

*  
  

  ت

  

  المحطه و موقعها

تـــــــــــــــــاريخ 

  االنجاز

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

الوحــــــــــــــــدات 

  ونوعها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  الق

الحــــــــــــــــــصانيه 

  )حصان(

التــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاريف 

  وحده/ثا/٣م

الحالــــــــــــــــــــه 

  الفنيه

١  

  )١(محطه رقم 

  المبزل الشمالي/االمام

  

١٩٨٥  

  

  كهرباء٢

  

١٨٣  

  

     ١  

  دون 

  المتوسط

٢  

  )٢(محطه رقم 

  المبزل الشمالي/العكير

٣  

  )٣(محطه رقم 

  المبزل الشمالي/الرشايد

٤  

  )٤(محطه رقم 

منطقة اتـصال /بزايز الزبيدي

  المبزلين الشمالي والجنوبي

  

  

  

  

        نفس المواصفات والحاله الفنيه اعاله

٥  

  )٥(محطه رقم 

  المبزل الجنوبي/١٩مبزل

  

١٩٨٥  

  

  ديزل١

  

١٨٣  

  

    ١  

  

  متوسطه

٦  

  )٦(محطه رقم 

   و محطة كيش٥بين محطه

    

  كهرباء٢

  

١٨٣  

  

  تحت االنشاء و العمل متوقف
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٣٩

٧  

-mn محطــه موقــع المبــزل 

ooفي قطاع االسكندريه  

  

١٩٨٣  

  كهرباء١

  ديزل٤

١٨٧  

لكــــــــــــــــــــــــــــل ٩٥

  واحده

٣/٤  

   لكل واحده١/٤

  صالحه

  عاطله

  
  

  

  :إدارة ري مشروع املسيب الكبري
  املنشآت
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٤٠

  

                    

  

  ت

  

  نوعها

  

  عددها

  

            مالحظات

   على صدر مشروع المسيب الكبير١  ٢   هنواظم رئيسي  ١ 

   على صدر جدول االسكندرية١

   على قناة مشروع المسيب٣  ٥   نواظم قاطعه  ٢ 

   على مشروع االسكندرية٢

  على فروع و جنابيات مشروع المسيب  ٢١   نواظم فرعيه  ٣ 

  

  ١٩   جسور سيارات  ٤ 

 ٥  

  على قنوات و مبازل مشروع المسيب

  على قنوات االسكندرية

  

    ١٠   جسور مشاة  ٥ 

التكـــسيات و الجــــدران الــــسائده   ٦ 

  على االنهر

م فـــــــي صـــــــدر مـــــــشروع المـــــــسيب علـــــــى ٥٠٠ -١   

  الجانبين

 تكــــسيات النــــواظم القاطعــــه و الفرعيــــه بطــــول -٢

  م لكل منها١٥-٥

  منشأت اخرى  ٧ 

  جسر قطار-١

قنــاطر انبوبيــه و صــندوقيه -٢

  لمرور السيارات و غيرها

  

١  

٤٢  

  

  

  قاطع طرق مشروع المسيبعلى قنوات و ت
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٤١

  
í³^¤]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <

  بقلم الدكتور كريم مطر حمزة

  

مــــشروع المــــسيب الكبيــــر مــــن المــــشاريع الزراعيــــة الكبيــــرة فــــي         

، والعـــدد الكبيـــر للمـــستثمرين فيـــه ، نظـــرا لمـــساحته الواســـعة ، العـــراق 

وبـــدأ التـــوطن  ، ١٩٥٦فتـــتح خريـــف عـــام وقـــد ا. واهتمـــام الدولـــة بـــه 

  .ث كان عند افتتاحه منطقة صحراويةالسكاني فيه حي

ربمـــا الـــى مـــا بعـــد ،  والحقيقـــة ان المنطقـــة كانـــت مأهولـــة ســـابقا       

وفيهــا مــشروع اروائــي كبيــر يــصل الــى مدينــة كــوثى ، العهــد العباســي 

مركـز ، اليـة والتي بالقرب من اطاللها بنيت مدينـة جبلـة الح، المندثرة 

لكن بسبب تغيـر مجـرى نهـر الفـرات الـى شـط الهنديـة .ناحية المشروع 

واالهمال الذي طـرأ علـى المـشروع بـسبب الظـروف الـسياسية التـي مـر 

جعــل المنطقــة تتــصحر ويهجرهــا ، بهــا العــراق اواخــر العهــد العباســي 

  .سكانها 

ت  شـاهد تـاريخي مـشهور فـي المـدونا– كـوثى – هذه المنطقـة        

او في العهـد االسـالمي ، التأريخية سواء في العهد الذي سبق االسالم 

واسـتقر فيهـا فتـرة ، ففي هذه المنطقة ولد سـيدنا ابـراهيم عليـه الـسالم . 

وشــهد المعركــة الفاصــلة بــين اخــر ملــوك البــابليين نبونئيــد ، مــن الــزمن 
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٤٢

وبــرز مــن هــذه المنطقــة شخــصيات ، وملــك الفــرس االخمينيــين كــورش 

، ل تأثيرها الى هذا اليوم منهم االمام ابـو حنيفـة النعمـان بـن ثابـت الزا

  .ووزراء مشهورين في العهد العباسي كال فرات وغيرهم 

،  قنــاة المــشروع تتفــرع مــن نهــر الفــرات قــرب قــضاء المــسيب         

ويبلــغ طولهــا حتــى نهايــة المــشروع قــرب ناحيــة الــشحيمية فــي محافظــة 

تتفـــرع مـــن المـــشروع العديـــد مـــن االنهـــر و، كـــم ) ١٠٠(واســـط بحـــدود 

  .الصغيرة والكبيرة وهي مفصلة في هذه الدراسة 

،  هـــذه الدراســـة ميدانيـــة تتعامـــل مـــع االرض بالدرجـــة االولـــى         

ولـــــــم تتعمـــــــق فـــــــي المـــــــسائل االخـــــــرى المتمثلـــــــة بالجوانـــــــب التاريخيـــــــة 

ـــــة  ـــــصاص مؤلفهـــــا ، واالقتـــــصادية واالجتماعي وهـــــي دراســـــة وفـــــق اخت

اضــافة الــى شــغله مناصــب اداريــة ، ص فــي تحلــيالت التربــة المتخــص

  .رفيعة في المشروع 

فيمــــا يتعلــــق بــــالمؤلف قاســــم عبــــد االميــــر عجــــام فهــــو اديــــب          

عرفتــه منــذ مطلــع العقــد االخيــر ، ومتخــصص زراعــي وباحــث علمــي 

كـان رجـل موضـوعي يحتـرم االراء المتعـددة رغـم ، من القـرن الماضـي 

وله اسلوبه الناجح في ادارة الحـوار والوصـول الـى ، تعارضها مع رأيه 

وقـد بـذل الباحـث جهـدا اسـتثنائيا فـي سـنوات حياتــه ، الهـدف المقـصود 

االخيــــرة تمثلــــت فــــي حياتــــه الشخــــصية وجهــــوده لتــــوفير لقمــــة العــــيش 

ثــم ، فعمــل فــي كثيــر مــن المواقــع بعــد تقاعــده ، المالئمــة الفــراد اســرته 
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 تمخــــضت عـــن عـــشرات المقـــاالت فــــي جهـــوده العلميـــة واالدبيـــة التـــي

اضــافة الــى عــشرات ، وعــدد مــن الكتــب القيمــة ، الــصحف والمجــالت 

المحاضرات التخصصية ومشاركات عديدة في مؤتمرات علميـة وادبيـة 

.  

ومن المهم ان نذكر القراء بان الباحث له اسلوبه التحليلي فـي         

ــــد ، عرضــــه لمواضــــيع متعــــددة  ــــت و، واســــلوبه اســــلوب الناق فعــــال كان

وهــو مــن رواد ذلــك ، تجربتــه االولــى فــي الكتابــة مــع النقــد التلفزيــوني 

ويــأتي بالــسلبيات ، فكــان يحلــل الموضــوع مــن عــدة اوجــه . المــضمار 

والحـق . ثـم يـضعها فـي ميـزان ليقـرر اهميتـه مـن عدمـه ، وااليجابيات 

وفـــي موضـــوعيته ، انـــه نـــال اعجـــاب معاصـــريه فـــي اســـلوبه التحليلـــي 

  .طفه قدر المستطاع وكبح عوا

،  ياتي هذا الموضوع ثمرة جهود بذلها الباحث لـسنوات عـدة          

وقـــد القـــى عـــن مـــشروع المـــسيب الكبيـــر محاضـــرة فـــي مركـــز دراســـات 

) مركز بابل للدراسات الحـضارية والتاريخيـة حاليـا(م ٢٠٠١الحلة عام 

واثنــوا ، اســتمرت زهــاء ثــالث ســاعات اعجــب بهــا البــاحثين الحــضور 

. علــــى الباحــــث قدرتــــه التحليليــــة وربــــط المعلومــــات بــــشكلها الــــصحيح 

وننــشر للبــاحثين فــي شــؤون الزراعــة والــري هــذا الموضــوع خدمــة للعلــم 

 الذي غمرنا بافكـاره الموضـوعية واخالقـه – رحمه اهللا –ووفاء للباحث 

  .    الرفيعة 
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  *****املالحق*****
  

&&&&&&&&&  
  

   )١( ملحق رقم

  

  تقرير عن نتائج في مشروع المسيب الكبير

  ستثمارية الخاضعةبصورة عامة وفي القطع اال

  ١٩٧٣-١٩٧٢لبرنامج استصالح االراضي لعام 

  

  -))اعداد((-

  وليد عبد القادر فخري

  مدير استصالح التربة في مصلحة مشروع المسيب الكبير العامة

  

**********  

 احــصائية وافيــة قريبــة الــى الواقــع ت الحــصول علــى معلومــابغيــة

 فـــي مـــشروع عــن انتاجيـــة الـــدونم الواحــد مـــن الحنطـــة عنــد المـــستثمرين

استـــــصالح  مــــن كـــــان مـــــنهم مــــشموال ببرنـــــامج ءًالمــــسيب الكبيـــــر ســـــوا
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ـــــسل ـــــه ن ـــــم يكـــــن وفي ـــــة اعمـــــال االراضـــــي ام ل ـــــى اهمي ط  االضـــــواء عل

 قامـــــت ادارة، مـــــستثمرين فـــــي المـــــشروع االستـــــصالح الجـــــاري عنـــــد ال

المــصلحه بتجنيــد طاقاتهــا قبــل واثنــاء الحــصاد وســجلت كــل مــا يمكــن 

المزروعـــة بالحنطـــة والـــشعير تـــسجيله مـــن المعلومـــات عـــن المـــساحات 

  ) .بواسطة الحاصدات(ًوالتي تم حصادها ميكانيكيا 

والتقرير الموضوع البحث هو خالصة لجهود الكثيرين سواء في 

 على شكل جداول يتم شرح الحقل ام في الدائره وسنقوم بعرض النتائج

ات و خالصـه ول مـع مـوجز لـبعض المـشاكل والمقترحـكل منها اوال بـا

وسنقوم بنـشر تقريـر موسـع الحـق يـشمل اقتـصاديات اعمـال ، مبسطه 

االستــــصالح عنــــد المــــستثمرين فــــي المــــشروع ونحــــن علــــى يقــــين باننــــا 

الـى مثـل والكثير من العـاملين فـي هـذا المجـال المهـم فـي حاجـة ماسـه 

  . ذه المعلومات ه

  
א
المــساحات المزروعــة بمحــصول الحنطــة ) ١(  يوضــح الجــدول رقــم -أ

ـــا قـــط مـــع االنتـــاج الكلـــي ) ٧٣-٧٢(لموســـم  والتـــي حـــصادها ميكانيكي

    :لهذه المساحات ويمكن مالحظة واستنتاج ما يلي من هذة الجدول 

 ةتـــــأثير ونتـــــائج عمليـــــات االستـــــصالح واضـــــحا عنـــــد مقارنـــــتـــــد يم -١

دونـــم مـــع  /كغـــم) ٦١٩(ضـــي المستـــصلحية والتـــي بلغـــت االراانتاجيـــة
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/ كغــم) ٢٥٠(انتاجيــة االراضــي التــي لــم يــشملها البرنــامج والتــي بلغــت 

  .دونم 

   

يــــة التـــــي تـــــم لكــــان معـــــدل انتاجيـــــة الــــدونم الواحـــــد للمـــــساحات الك -٢

    .   دونم /كغم )٤٥٢(حصادها ميكانيكيا 

                

دونــم / كغــم ) ٣٧٧ (تاجيــة الــدونم داخــل اســتطالعمعــدل انكــان  -٣ 

وهــو اعلــى مــن معــدل انتاجيــة االراضــي التــي لــم يــشملها االستــصالح 

 عامــل التعــديل و  بــسبب تــأثيردونــم وذلــك/ كغــم ) ٢٥٠(التــي بلغــت و

  الرواء الحقــلروف احــسن اة ظــروف البــزل وتهيــالتــسوية وتحــسين ظــ

   واهميتهاًوهذا يعطي ضوءا على تأثير اعمال التعديل

     

ًقلـيال مـن معـدل القطـر دونـم اعلـى / كغـم ) ٢٥٠(يبدو الرقم  قد -٤  
لـك نـاتج بـسبب اسـتعمال االسـمدة مـن قبـل وذوب العراق في وسط وجن

ًشــمول بعــض المــزارع التــي زرعــت جماعيــا الــبعض مــن المــستثمرين و
ًوالتــي اعطــى جــزء مــن مــساحتها معــدال اعلــى مــن معــدل القطــر وذلــك 

  ذه الزيادة القليلة  الى هادى
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عــــدد ومــــساحات القطــــع االســــتثمارية ) ٢( يوضــــح الجــــدول رقــــم –ب 

هــــو مــــدرج فــــي تقريــــر الــــسيد مــــدير عــــام  المتوقــــع استــــصالحها كمــــا

الــذي صــدر فــي ) مــشروع المــسيب الكبيــر وتطوراتــه(المــصلحة بعنــوان 

 وكــذلك عــدد القطــع االســتثمارية ومــساحاتها التــي تــم  م١٩٧١حزيــران 

 ويبـدو مـن الجـدول ان البرنـامج قـد  م١٩٧٣ًعال ولنهاية عام انجازها ف

) ٧٣-٧٢(، ) ٧٢-٧١(حقـــق زيـــادة علـــى التوقعـــات بالنـــسبة للـــسنين 

تـوفرت فيمـا لـو ) ٧٤-٧٣(النـسبة الـى سـنة ونتوقع ان تستمر الزيـادة ب

  زمة الالمكانيات الا

  

خالصة الوحـدات االسـتثمارية المـشمولة ) ٣( يوضح الجدول رقم –ج 

ــــــامج االستــــــصالح لعــــــام ربب ــــــه عــــــدد القطــــــع ويظ) ٧٣-٧٢(ن هــــــر من

المخصــصة للغــسل و الــشعير والحنطــة كمــا يوضــح عــدد القطــع التــي 

ــــيهم بــــشان تط بيــــق خــــالف فيهــــا الفالحــــون التعليمــــات التــــي تــــصدر ال

البرنامج بصورة صحيحة مما ادى الى انخفاض مستوى انتاجهم كعـدم 

بالمواعيـد المقـررة او  لوبـة اوافتهم للسماد الكيمياوي بالكميـات المطاض

او زراعـــة االراضـــي المخصـــصة عـــدم الـــسقي الـــصحيح وفـــي مواعيـــده 

للغسل والشعير والحنطـة كمـا يوضـح عـدد القطـع التـي لـم يخـالف فيهـا 

  الفالحون 
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احات التــي شــملها برنــامج تفاصــيل المــس) ٤(يوضــح الجــدول رقــم  –د 

ختلـــف منـــاطق لنـــسبة الـــى ماح ونـــوع المحـــصول المـــزروع باالستـــصال

م تعـديلها والمـساحات العمل في المـشروع ويبـدو فيـه المـساحات التـي تـ

الخـضراوات والمـساحات المستـصلحة محصول الحنطـة وب التي زرعت 

طــة نً المتفرقــة علمــا بــان المــساحات المزروعــة بالحوالمــساحات االخــرى

 ن الــــسنين الــــسابقة اضــــافة الــــى زيــــادةتــــضاعفت عــــ والخــــضراوات قــــد

  .دونم الواحد انتاجية ال

  

خالصــة بمعــدالت االنتــاج للمــستثمرين ) ٥(يوضــح الجــدول رقــم  -ه 

ين ويبـدو فيـه عـدد فالمشمولين ببرنامج استـصالح التربـه والغيـر المخـال

 دونــم لمختلــف /المــستثمرين والمــساحات واالنتــاج بــالطن والمعــدل كغــم

مـــــستثمر ) ٥٤٤(يـــــشمل معـــــدالت ) ٥(المـــــستويات وان الجـــــدول رقـــــم 

) ١٥٤٤٨(المــساحة الكليــة المزروعــة بمحــصول الحنطــه لــديهم بلغــت 

 انتاجـــــا مقـــــداره اطـــــن واعطـــــو) ٠٥/٩٥٦٨(دونمـــــا ومجمـــــوع انتـــــاجهم 

الء ؤدونـــم كمعـــدل للمـــساحه المـــذكوره وهـــذا يعنـــي ان هـــ/كغـــم ) ٦١٩(

 معـــدال يزيـــد عـــن ثالثـــه اضـــعاف المعـــدل العـــام ا قـــد انتجـــوالمـــستثمرين

كغـم ) ٢٠(راق والذي قدر بحـوالي للقطر بالنسبة الى وسط وجنوب الع

دينــــار للطــــن ) ٣٥(ولــــو اخــــذنا معــــدل اســــعار الحنطــــه وعلــــى اســــاس 

ــــاد ــــي حققــــت ةالواحــــد لبلغــــت الزي عــــة عــــشر دينــــارا بار) ٦٦٥/١٤( الت
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وســــتمائه وخمــــسه وســــتون فلــــسا للــــدونم الواحــــد ومــــن محــــصول واحــــد 

ان الــدخل الــصافي الــذي حققــه . اســتغرقت زراعتــه أربعــة شــهور فقــط 

ون فلـسا ا ومئتان وخمسه وستاربعة عشر دينار) ٢٦٥/١٤(الح بلغ الف

 طرح التكاليف التي يدفعها الفـالح وهـي اثمـان للدونم الواحد بعد ان تم

لي البذور واالسمده وكلفة االستصالح وكلفة الحـصاد والتـي بلغـت حـوا

  من المبلغ الذي يدره ) ٧٤٠٠(

واحـــــد ) ٦٦٥/٢١(دونـــــم وهـــــو / كغـــــم ) ٦١٩(دونم الواحـــــد بمعـــــدل الـــــ

  . وعشرون دينارا وستمائة وخمسه وستون فلسا 

دونـــم وحققـــه /كغـــم) ١٣٢٢(لقـــد بلـــغ اعلـــى انتـــاج فـــي المـــشروع 

) ١٨(الفــالح عبــاس البرهــان فــي منطقــة الرشــايد ومــن زراعــة مــساحة 

مـستثمر تبلـغ )١٩(طـن مـن الحنطـه لقـد تمكـن ) ٨/٢٣(دونما اعطـت 

طـن أي بمعــدل ) ٣/٤٢٩(اج دونمـا مــن االنتـ) ٣٨١(مـساحتهم الكليـه 

 اثنـــان وثالثـــون )٠٤٥/٣٢( كغـــم علـــى دونـــم ربحـــا صـــافيا بلـــغ ١١٢٧

  . دينارا وخمسه واربعون فلسا للدونم الواحد 

دونمــا ) ١٨٥٧(مــستثمر تبلــغ مــساحتهم الكليــه ) ٧٨(لقــد تمكــن 

دونــــم وربمــــا / كغــــم ) ٩٣٤(طــــن أى بمعــــدل ) ٧/١٧٣٤(مــــن انتــــاج 

 دينــارا واربعمائــه وخمــسه واربعــون تــسعة عــشر) ٤٤٥/١٩(صــافيا بلــغ 

  . فلسا للدونم الواحد 
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) ٢(مـــستثمر مـــن الوصــــول الـــى انتـــاج اكثـــر مــــن ) ٥١٢(لقـــد تمكـــن 

مــستثمرا ) ٢٤(يظهــر الجــدول ايــضا ان . ضــعفي معــدل انتــاج القطــر 

دونــم كمــا ويظهــر ان / كغــم ) ٣٩٩-٣٠٠(فقــط انتجــوا معــدال يتــراوح 

ستثمر انتجــوا معــدال يتــراوح مــ) ٥٤٤( مــستثمرين فقــط مــن مجمــوع )٧(

  .كغم دونم ) ٣٠٠-٢٠٠(بين 

  

خالصــة المــستثمرين الممــشمولين  ببرنــامج ) ٦(يــبن الجــدول رقــم  -و

استـــصالح التربــــة المخـــالفين للــــشروط والتعليمــــات التـــي تــــصدر الــــيهم 

ًويبدو من الجدول ان معدالت االنتاج قد انخفضت عموما بـسبب هـذه 
) ١٥٦(ين لمختلــــف االســــباب قــــد بلــــغ المخالفــــات و ان عــــدد المخــــالف

ًطنـا مـن ) ٨/١٦٥٣(وانتجـو  ًدونمـا) ٤٣٨٨(ًمستثمرا بلغـت مـساحتهم 
  . دونم /كغم ) ٣٧٧(الحنطة وكان معدل انتاج الدونم الواحد 

 النــسبة الــى فالحــين خــالفوا مــا بًيبــدو هــذ الــرقم عاليــا نوعــا  قــد

قطر قد جاء من التعليمات اال ان سبب الزيادة عن المعدل العام في ال

يئــة الجيــدة لــالرض للزراعــة جــراء اجــراء اعمــال التعــديل والتــسوية والته

كمــا ويعطــي عــدد المخــالفين روف البــزل والــري اضــافة الــى تحــسين ظــ

 اهميــة التركيــز علــى توعيــة) ٥( رقــم  بغيــر المخــالفين بالجــدولمقارنــة

 وتثنيـــه عـــن  الـــى ضـــرورة وضـــع االســـس التـــي تردعـــهالفـــالح اضـــافة
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٥١

 والتي هـي فـي صـالحه ومـن اجـل  التعليمات التي يبلغ باتباعهاةمخالف

  . االنتاج والدخل القومي زيادة

ًوفــي مــايلي نقــدم ملخــصا عــن االمكانيــات البــشرية واالليــة التــي 
  ومــــن هــــذه الخالصــــة يبــــدو ٧٣-٧٢قامــــت بتنفيــــذ البرنــــامج للموســــم 

بيــر الــنقص الواضــح فــي الكــادر الفنــي الزراعــي والهندســي والــنقص الك

 ان إليــــه اإلشــــارةمــــا يجـــدر فـــي كثيــــر مــــن االختـــصاصات االخــــرى وم

لقــي علــى  ا المــستحيل النجــاز مــاا البرنــامج قــد بــذلوهــذهالعــاملين فــي 

ًم ذلك اال بالعمل لـيال ونهـارا  عليه ولم يتاعاتقهم بل وزادو غيـر مبـالين ً

  .روف المشجعة ساعات معينة برغم من عدم توفر الظب

  
  العدد  الفنيون

  ماجستير ري/ مسؤول البرنامج ومدير قسم استصالح األراضي   

     واستصالح أراضي 

)١            (

)            ١(   تربةءكيميادكتوراء / مسؤل المختبر للتحاليل 

         )   ٤(  خريجو معهد زراعي عالي/ تصالح االراضي سلي فرق اومسؤ

)            ٨(  خريجو معهد زراعي عالي/ اعضاء الفرق 

  )           ٨(  خريجو ثانوية الزراعة/ اعضاء الفرق 

  )         ١(  تربة–خريج كلية الزراعة / محلل مختبر 

  )     ١(  خريج معهد زراعي/ محلل مختبر

  )  ١(وا مشرف اعمال حقلي               بمست) الرائد(خبير منضمة الغذاء والزراعة الدولية 
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٥٢

                              واآلالتالسيارات واملكائن 
  لمدة اربعة اشهر ) ٨(عدد   السيارات

  لمدة ثالثة اشهر) ١٨(عدد   معدالت التربة

  لمدة شهر ونصف ) ٧٦(عدد   مكان الحراثة

   اشهر لمدة ثالثة) ٨(عدد   البلدوزرات

  لمدة ثالثة اشهر) ٤(عدد   الكريدرات

  لمدة شهر واحد ) ٤(عدد   ديجر حقلي

  لمدة شهر ونصف) ٨(عدد   مرازات تلويح

  لمدة نصف شهر) ٣٠(عدد   خرماشات

  لمدة اربعت اشهر) ٣(عدد   سكريبرات

  لمدة ثالثة اشهر ) ٧(عدد   تنكرات وقود

  لمدة ثالثة اشهر) ٣(عدد   مفرزة ميكانيكية

  
  <<ØÒ^¹]æ<l^uÏ¹]æ<í‘ø¤]< <

وكخالصـــة لمـــا تقـــدم يمكننـــا لقـــول بـــان الوصـــول الـــى انتاجيـــة  

وقدارها طن واحد بلدونم ليست الشية العسير فيما لـو تـم توعيـة الفـالح 

باسلوب صحيح والتزم بـصورة كاملـة بجميـع التعليمـات التـى يوجـه بهـا 

.  وللعاملين في هذا البرنـامج الحيـوي لهحفزات ووضعت الضوابط والم

نخوض تجربة رائدة ووحيدة علـى نطـاق القطـر وان  اننا عال يقين باننا

لبعيـدة عـن المعـدالت العالميـة كمـا االنتائج التي حـصلنا عليهـا ليـست ب

ة علــى غــسل واهمهــا تعويــوان تعويــد الفــالح علــى اعمــال االستــصالح 

اع التوجيهــات التــي تــصدر اليــه يعتبــر  وباتبــارضــة مــن االمــالح بنفــسه

ًعمــــال االول مــــن نوعــــه وان نجاحــــه فــــي هــــذا المــــشروع بعطــــي الثقــــة 
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٥٣

لالخــرين الــذين يعملــون فــي مجــال استــصالح االراضــي ودافــع للجميــع 

للتوسع في مثل هذ البرنـامج وفـي سـياق الحـديث عـن النجـاح واالنتـاج 

ـــامج العـــالي يجـــب ان ال ننـــسا المـــشاكل التـــي يواجههـــا مثـــل  هـــذا البرن

والعاملين فيه بصورة خاصـة وان مثـل هـذه المـشاكل لـوتم تـذليلها لكـان 

   -: الدفع اكبر ولتكون المحاسبة عند اذ اشد ومن اهم هذه المشاكل 

 )الـخ... المـساحين ، المهندسين (ي  النقص الكبير في الكادر الفن-١

  .وخريجو فروع التربة 

، ميكــــانيكين (مــــال المهــــرة  الــــنقص الكبيــــر فــــي عــــدد ونوعيــــت الع-٢

  ) .سواق مكائن واالت زراعية الستصالح التربة 

 عــدم وجــود قــانون اوتعليمــات توضــح العالقــة بــين المــشمولين بــل -٣

برنـــامج والجهـــاز المنفـــذ لعمليـــات االستـــصالح بحيـــث يـــتمكن القـــائمون 

خالفتهـا عال العمل من استعمالهي لتطبيق التعليمات والئكد مـن عـدم م

  . المخالفينومعاقبت

 مـع واقـع العمـل  ١٩٧١لـسنة ) ١٥١( تضارب قانون العمل رقـم -٤ 

الزراعـــي والعامـــل الزراعـــي الـــذي يفـــرض ســـاعلت اشـــتغال اكثـــر مـــن 

نكــون  المقــرر لمواســم معينــة وتــضحية اكثــر فــي مرحلــة نحنــو احــوج مــا

  .لعطاء ابذل ولفيها الى المزيد من ا

قطــاع استــصالح االراضــي  انعــدام المحفــزات بلنــسبة للعــاملين فــي -٥

فــــي المــــشروع فيمــــا لــــو قورنــــت بــــدول اخــــرا ســــارت فــــي هــــذا المجــــال 
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٥٤

وضرورت التمييز بين العاملين في هـذه البـرامج وبـين اقـرانهم االخـرين 

كما وان وضع حوافز ماديو ومعنوية لهاوالء العاملين سوف يئدي الـى 

  .)٢,١( النقص الذي ورد في الفقرة سد

  

 االخيـــــر علـــــى مـــــشروع المـــــصالح الزراعيـــــة عـــــدم تطبيـــــق قـــــانون -٦

                              .المسيب الكبير

  

  

  

  )١(جدول رقم 
   الكلي بالطننتاجًملساحات احملصوده ميكانيكيا مع االا

  )٧٣-٧٢(و معدل االنتاج بالدومن للموسم 
**********************  

  المنطقه المشموله 

  

المــــــــساحات 

  بالدونمات

  

  طناالنتاج بال

  

المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 

  دونم/كغم

  

مجمــــــوع اراضــــــي المــــــستثمرين فــــــي مختلــــــف منــــــاطق 

  .) نطاق برنامج االستصالح و داخلهخارج(المشروع 

٣١٠١٠  

  

٤/١٤٠٠٦  

  

٤٥٢  
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٥٥

  

  )٢(جدول رقم                       
  عدد القطع االستثماريه و مساحاتها    

  ٧٥-٦٩للسنني                       
  املشموله بربنامج استصالح االراضي      

          ********************  
   
    

  

    السنه

  

عـــــــدد القطـــــــع و المـــــــساحات المتوقعـــــــة و 

  

عـــدد القطـــع و المـــساحات التـــي نفـــذت و تـــم 

اراضي المستثمرين المشموله ببرنامج استـصالح التربـه 

  )مجموع المخالفين و غير المخالفين(

  

١٩٨٣٦  

  

٨٥/١١٢٢١  

  

٥٦٦  

       

مرين المشموله ببرنامج استـصالح التربـه اراضي المستث

  و من غير المخالفين فقط

  

١٥٤٤٨  

  

  

٠٥/٩٥٦٨  

  

  

٦١٩  

       

  

 استــــصالح –اراضــــي المــــستثمرين المــــشموله ببرنــــامج 

  التربه و من المخالفين فقط

٤٣٨٨  

  

٨/١٦٥٣  

  

٣٧٧  

       

مجموع االراضي خـارج االستـصالح مـع المخـالفين مـن 

  ضمن برنامج االستصالح

  

١٥٥٦٢  

  

٣٥/٤٤٣٨  

  

٢٨٥  

       

مجمــــوع االراضــــي الغيــــر مــــشموله ببرنــــامج استــــصالح 

  التربه

١١١٧٤  

  

٥٥/٢٧٨٤  

  

٢٥٠  
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٥٦

    ًانجازها فعليا من البرنامج  المستهدفة بالبرنامج

   

  

  

  عدد القطع

  

  

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساحات 

  بالدونمات

  

  

  عدد القطع

  

  

  المساحات بالدونمات

١٨٠  ٣  ---  ---  ٧٠-٦٩  

٢٢٢٠  ٣٦  ---  ---  ٧١-٧٠  

١٩٢٠٠  ٣٢٠  ١٨٠٠٠  ٣٠٠  ٧٢-٧١  

٤٦٨٦٠  ٧٨١  ٣٦٠٠٠  ٦٠٠  ٧٣-٧٢  

٥٤٠٠٠  ٩٠٠  ٧٤-٧٣  ---  ---  

٤٨٠٠٠  ١٢٠٠  ٧٥-٧٤  ---  ---  

  

  )٣(جدول رقم 
  خالصة بعدد الوحدات االستثمارية

املشمولة بربنامج استصالح االراضي و توزيعها على خمتلف 
  املناطق

************************  
  

االســــتثمار و المحــــصول نــــوع 

              مناطق االستصالح

  المجموع
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٥٧

    و نوع االستصالح

  العكير

  

  الرشايد

  

  الزبيدي

  

  المشروع    الرائد

الوحـــــــدات المزروعـــــــة حنطـــــــة 

  )غير مخالفين(

  ٥٤٤    ٥٩     ١٨٤     ١٥٠    ١٥١  

الوحـــــــدات المزروعـــــــة حنطـــــــة 

  )مخالفين(

  ١٦٧    ٢٥     ١٦     ٤٨    ٧٨  

  ٢٦    ١     ٧     ٥    ١٣     المزروعة شعير فقطالوحدات

الوحــــدات المخصــــصة للغــــسل 

  من االمالح

  --    ٣٦    ٥     ٢١     ١٠  

الوحدات التي حـصدت بايـدي 

  الفالحين

  --    ٨    --     --     ٨  

  ٧٨١    ٩٠     ٢٢٨     ٢٢١    ٢٤٢    المجموع الكلي

  

  )٤(جدول رقم 
  الحاملساحات التي مشلها برنامج االستص

نــــوع االســــتثمار و المحــــصول و                            مناطق االستصالح

  نوع االستصالح

المـــــــــــــــــــــــــشروع    الزبيدي   الرشايد   العكير

  الرائد

  المجموع

  ٢٩٧٩٨     ٤٢٥٤     ٨٦٦٩    ٦٨٦٧     ١٠٠٠٨     المساحه المعدله

  ١٩٨٣٦     ٢٥٩٩     ٥٨٥١     ٤٩٦٩     ٦٤١٧     مساحات الحنطه

  ٢٢٨٣     ١٢٤     ٥١٢     ٣٤٨      ١٢٩٩     ات الشعيرمساح

مـــــــــــــــــــساحات الخـــــــــــــــــــضراوات و 

  الصيفي

   ٤٤٠٨     ٩٩٨     ٢٥٩     ٨٥٩     ٢٢٩٢  
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٥٨

  و نوع احملصول املزروع يف خمتلف مناطق املشروع
  )٥(جدول رقم 

  خالصة بعدد االنتاج للمستثمرين
  املشمولني بربنامج االستصالح و الغري خمالفني

****************  

  
  دونم/المعدل كغم  االنتاج بالطن  المساحه بالدونم  تثمرينعدد المس  دونم/ كغم

  ١١٢٧    ٣/٤٢٩    ٣٨١              ١٩            ١٠٠٠اكثر من 

  ٩٣٣    ٦/٣٩٣    ٤٧٢              ١٨           ٩٩٩-٩٠٠من 

  ٨٦٥    ٨/٩١١    ١٠٥٤              ٤١           ٨٩٩-٨٠٠من 

  ٧٣٨    ٩/١٨١٩    ٢٤٦٧              ٩٣           ٧٩٩-٧٠٠من 

  ٦٣٨    ١/٢٩٥٩    ٥/٤١٦٦             ١٤٤           ٦٩٩-٦٠٠من 

  ٥٤٩    ٥/١٩٨٥    ٥/٣٦١٧             ١٢١           ٥٩٩-٥٠٠من 

المـــــــــــــــــــــساحات المغــــــــــــــــــــــسوله و 

  المستصلحه

   --     ١٨٩٧     ٥٣٣     ٨١٠     ٥٥٤  

ــــــدي  المــــــساحات المحــــــصوده باي

  الفالحين

   --     ١١٧٨     --     ١٠٤١     ١٣٧  

  ١٩٦     --     ١٩٦     --     --    متفرقه

  ٢٩٧٩٨     ٤٢٥٤     ٨٦٦٩     ٦٨٦٧     ١٠٠٠٨     المجموع الكلي



  ..............................................................................مشروع المسيب الكبير

 

٥٩

  ٤٤٣    ١٥/١٠٣٠    ٢٣٢٥             ٧٦           ٤٩٩-٤٠٠من 

  ٣٥٢    ٣/٢٨٧    ٨١٧             ٢٤           ٣٩٩-٣٠٠من 

  ٢٥٩      ٤/٥١    ١٩٨             ٧           ٣٠٠اقل من 

  --    --    --             ١           حصد باليد

      ٠٥/٩٥٦٨  ١٥٤٤٨           ٥٤٤         المجموع

  

  

  

  )٦(جدول رقم 
  خالصه باملستثمرين املشمولني

         و املخالفيالرتبةنامج استصالح برب
***************************************  

  
عــــدد المــــستثمرين      نوع المخالفه

  المخالفين

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساحه 

  المزروعه بالدونم

المعدل   االنتاج بالطن

  دونم/كغم

زرعـــــــــــــــوا الحنطـــــــــــــــه فـــــــــــــــي االرض 

  مخصصه للشعيرال

     ٤٠٥      ١/٦٨٥      ٥/١٧٠٩        ٨٠  
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  ٣٧٧      ٢/٦٣٦      ١٦٦٥        ٥٣       لم يضيفوا االسمده او بعضها

 المخصـــصه للغـــسل زرعـــوا الحنطـــه

  بمحصول الحنطه

     ٣٣٩      ٧/٢٥٨      ٥/٧٦٢        ٢٣  

  ٢٩٤      ٨/٧٣      ٢٥١        ٩       اسباب اخرى

  ٣٧٧      ٨/١٦٥٣      ٤٣٨٨        ١٥٦       المجموع

  

   

   )٢(ملحق رقم
  بسم اهللا الرمحن الرحيم    

  
   ٢٨٠٧/ العدد          ح الزراعي   الزراعة واال صالوزارة

    ١٩٨٧ / ٤ -التاريخ العام الزراعية في المسيب         اه المنش

          التخطيط والمتابعة

   المستصلحة األراضيشعبه متابعة اداره وصيانة 

                                                                

  ات الزراعيةشن الدولة والمسسة العامة لمزارعالمؤ/ إلى     

  

   المستصلحة باألراضياستمارة التقرير الفصلي الخاص /  م
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نـــشاه دة للمطيـــا التقريـــر الفـــصلي الخـــاص باالراضـــي المستـــصلحة العائـــنرفـــق لكـــم 

  . لكم باالطالع مع التقدير يرجا تفض. العامة الزراعية في المسيب 

  

  المرفقات

  تقرير فصلي

   إلىصورة 

  للتفضل باالطالع مع التقدير / مكتب السيد المدير العام 

  تابعة ادارة وصيانة االراضي المستصلحة الصيانة والتشغيل مشعبة / التخطيط والمتابعة 

  . .امة االضبارة الع

  

   المستصلحة باألراضيالخاص  استمارة التقرير الفصلي

  م١٩٨٧اذار  /شباط /كانون الثاني

  بابل /المحافظة الثانية /اسم المحافظة

   العامة الزراعية في المسيب المنشاة /نشاةاسم الم

 
 اإلسكندرية أراضيمشروع استصالح  :أوال

 
  دونم٣٩٢٦٨مساحة المشروع االجمالية -١

    دونم٣١٤٠٥مساحة المشروع الصالحة

     الحالة العامة للمبازل واطوالها -٢
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وحالتهـــــــا ارتفـــــــاع الميـــــــاه mn00وdrOOالمبـــــــازل الرئيـــــــسية وهـــــــي -أ

امــا بخــصوص .  للطيفيــة المجمعــة فيــه مبــازلنتيجــة نــصب dr00فــي

  ارتفاع عالي   mn00المبزل

 ont(المياه ممـا ادى الـى تغطيـة مـصب المبـازل الحقليـة في منسوب 

let( نتيجة لكثرة المياه المتاتية من بحيرات االسماك لشركة االسكندرية

  .سونداي الحرارية h. p وكذلك شركة 

   كم٦٦يبلغ طول المبازل الرئيسية 

  

ارتفاع نـسبي فـي المبـاه نتيجـة الرتفـاع الميـاه فـي / المبازل الثانوية- ب

     كم٤‚٥المبزلين المذكورين يبلغ طول المبازل الثانوية 

  

فـي بعـض المبـازل وجود نمـو كثيـف مـن القـصب /المبازل المجمعة- ج

   كم١٣٠ويبلغ طول هذه المبازل‘ 

       

نتيجـــة  ي هـــذه المبـــازلوجـــود بعـــض العطـــالت فـــ/المبـــازل الحقليـــة -د     

لعـــدم وجـــود مـــروز الحمايـــة فـــي بعـــض المواقـــع ممـــا يـــؤدي الـــى انهيـــار فـــي 

ذه المبـــازل هـــالطـــول الكلـــي لالمبـــزل الحقلـــي وقـــد يـــؤدي الـــى انـــسداده ويبلـــغ 

   كم٦٢٠
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                               قنوات الرياطوال - ٣

    كم٨١‚ ٥  /الرئيسية   -أ

   /المجهزة -ب

   كم١٨٥/ المغذية-ج

   كم٥٠٦/ الحقلية -د

  

  

   

   مساحة المشروع مقسمة الى اربعة مراحل -٤

 ٨٢١٥للمرحلة االولى والبالغة مساحتها االجمالية ستالم النباتي تم اال

دونـــم وكـــذلك الجـــزء االول مـــن المرحلـــة الثانيـــة ٦٥٢١دونـــم والـــصافية 

ـــــه  ـــــة ل ـــــصافية ٢٥٦٢والمـــــساحة االجمالي ـــــم ٢٠١٦دونـــــم وال امـــــا ، دون

 الراضي الجزء الثاني من المرحتـة الثانيـة ومـساحتها االجماليـة بالنسبة

ــــــم والــــــصافية٥٢٨٠ ــــــشاة تحفظــــــت فــــــي ٤٣٦٧‚٣٢   دون  دونــــــم والمن

   .استالمها وذلك لعدم اجراء عمليات الغسل واالستزراع عليها 

والرابعـة  والمراحـل االخـرى الثالثـة اما بقيـة اجـزاء المرحلـة الثانيـة

ــــى  ــــضا ال ــــسلم اي ــــات الغــــسل فانهــــا ســــوف ت ــــشاة بعــــد اجــــراء عملي المن

  .واالستزراع
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 المـــستلمة بموجـــب ســـندات راضـــي لالالمـــستفيدين والمـــستثمرين -٥

جمــــدت هــــذه الــــسندات والعقــــود لــــشمول  توزيــــع  ســــابقة وكــــذلك عقــــود

لــم تحــدد وحـدة الحيــازة فيهــا  المنطقـة باالستــصالح وذلــك لكـون االرض

    .بحث والتوزيعتجري عليها عمليات ال والزالت هذه االراضي

  اعمال الصيانة لغاية اعداد التقرير -٦

 المــستلمة وذلــك لألراضــي صــيانة يقــوم بهــا القطــاع أعمــالتوجــد  ال -أ

  . الصيانة وآالتالمدرب  وفر الكادرلعدم ت

قــد تحــصل هنــاك عطــالت فــي النــواظم مــن جــراء االســتخدام غيــر  -ب

فـتح جـراء الصحيح لبعض الفالحين وكذلك بعض الكسرات ايـضا مـن 

 والـــذي يـــؤدي الـــى  بعـــض الفالحـــينالنـــواظم بـــصورة عـــشوائية مـــن قبـــل

سفح على كتوف بعض المبازل وغالبا ماتقوم الشركة في صيانتها من 

  .جراء رصدها من قبل العاملين في القطاع 

  

  الحالة الزراعية لالراضي المستصلحة -٧

  نوع المحاصيل المستعملة في الدورة ومساحتها  -أ

  الشتوي حسب الدراسة المقدمة من منشاتنا الموسم 

  )المرحلة االولى (البا قالء ، البرسيم ، الشعير 

  نفس المرحلة ) ذرة صفراء (الموسم الصيفي 

  / بالنسبة للمرحلة الثانية 
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  خضراوات ، برسيم ، شعير / الموسم الشتوي 

  جت دائمي، ذرة صفراء / الموسم الصيفي 

  

  ونم الواحد دوكمياتها على اساس ال نوع االسمدة المستعملة -ب

   سماد يوريا  دونم / كغم ١٠٠/ سماد يوريا   / ١

  

   انتناجية الدونم الواحد لكل محصول على حدة -ج

ــــم/ كغــــم ٣٠٠شــــعير  ــــك دون ــــسائد وذل ــــشعير هــــو المحــــصول ال الن  ال

  . االستزراع ةاالراضي الزالت تحت فتر

فـــي الموســـم الـــصيفي تـــم مكافحـــة الفئـــران /  عـــدد مـــرات المكافحـــة -د 

  .السابق وذلك من خالل استعمال مبيد فوسفيد الزلك 

 نسبة التنفيذ على ضـوء المقـرر والمنفـذ مـن الخطـة الزراعيـة لكـل - ـه

  .محصول

  
  نسبة التنفيذ      المنفذ  المقر  اسم المحصول

   ٪١٠٠  ٤٧٥٠  ٤٢٥٠  شعير

  ٪١٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  حنطة

  

  ازنة المائية  توفر الحصة المائية وفق المو مدى- ٨
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            الحــصة المائيــة غيــر كافيــة لكثــرة العطــالت فــي مــضخات 

  . الري وكذلك انقطاع التيار الكهربائي 

  

وصف عام لحالة المحاصيل الزراعية وكذالك التربة وحالة الـري  -٩

  .والبزل 

  .تعاني من قلة توفر الحصة المائية/  حالة المحاصيل –      أ 

        

الثـاني مـن ء المالح في الجـزانتشار ا/ لتربة طينية مزيجية  ا–ب     

ري  وقلـــــة الميـــــاه الالزمـــــة لـــــاألولـــــىك المرحلـــــة حلـــــة الثانيـــــة وكـــــذلالمر

  المتطلبـات والغـسل لغـرض المحافظـة علـى مـستوىالمحاصيل وكذالك

  .ابت عند الطاقة الجذرية للمحاصيلملحي ث

  

ة فـي وصـولها الـى ئـة بطيقـكـن طريول/ ظومة جيـدة من/  الري -   ج 

 فتــرة زمنيــة الرواء ىطة الــسيفون الــذي يحتــاج الــســااللــواح الحقليــة بوا

ة بـــسبب قلـــة ن المغذيـــة الـــى المراشـــة القنـــاتيجـــة لخـــضوع حتـــىالحقـــل ن

  . الحصة المائية 

  

كـن قـد تحـصل ول/ صـالحة للعمـل والثانويـة / ية يسئ المبازل الر- ـ  ه

ً تـــصلح اليـــا وذلـــك لعـــدم تـــوف هـــذه المبـــازل وبعـــض االنهيـــارات فـــي ك
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العطـالت فـي  وكـذالك وجـود بعـض فتـوالحـدل الجيـد لهـذه الك امكانية

ات وتقـــاطع هـــذه المبـــازل مـــع القنـــوات الحقليـــة المبـــازل الحقليـــة المغطـــ

حــصل فــي ر المبــازل الحقليــة كمــا اشــح وانهيــالنتيجــة يــسبب الرالــذي ب

ـــببعـــض الوحـــدات االروائيـــة وكـــذ ـــذ مـــروز الحمايـــة ب ض علك عـــدم تنفي

فـي المبـزل الحقلـي ر الوحدات االروائية مما يؤدي بالنتيجة الـى االنهيـا

) المنهـــول( وكـــذالك عـــدم  وجـــود ســـلم فـــي احـــواض التفتـــيش وانـــسداده

  . لغرض معالجة بعض االنسدادات 

  . ً المستصلحة حديثا لألراضي خطة االستزراع - ١٠

تلمة  المـــساألراضـــي    حـــسب خطـــة الـــوزارة المقترحـــة حـــول اســـتزراع 

  . ًحديثا 

محـصول  الا هـذفـالح بزراعـةحنطة ويخير ال% ٦٥  / األولىالمرحلة 

 مـــن األوليتـــين محـــصول الـــشعير ضـــمن الـــسنتين ويركـــز علـــى زراعـــة

  . للملوحة االستالم وذلك لمقاومته

  باقالء % ١٠   

  برسيم % ١٠   

  الذرة الصفراء % ٣٥/الموسم الصيفي 

  -/ المرحلة الثانية 

 ا هـــــذحنطـــــة ويخيـــــر الفـــــالح فـــــي زراعـــــة% ٤٠: ي  ســـــم الـــــشتووالم

  . المحصول ضمن السنتين االوليتين من االستالم 
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  برسيم % ٢٠    

  خضراوات % ٢٠    

  جت دائمي % ٥     

  : الموسم الصيفي 

  ذرة صفراء % ١٥      

  راوات ضخ% ١٥     

  جت دائمي% ٥      

زراعيـة يف اة العامـة ال املستـصلحة يف املنـشاألراضي : ًثانيا
   .اإلسكندرية مشروع املسيب عدى

  . أساسيةمعلومات  -١

   دونم ٣٣٤٧٨٠       مساحة المشروع  -أ

  دونم  ٢٥٠٠٠٠      الصالحة األراضي

 نهر الفـراتل كم تبدا من الضفة اليسرى ٤٩ية  طول القناة الرئيس -ب

  ثا /٣م٤٠       تصريفها التصميمي، في مدينة المسيب  

  كم ١٤٠             الفرعيةطول القنوات  -ج

كــــــم وتــــــصريفه التــــــصميمي ٥٩طــــــول المبــــــزل الرئيــــــسي الجنــــــوبي  -د

  ثا /٣م١٤

 كــم وتــصريفه التــصميمي ٤٧ /٥طــول المبــزل الرئيــسي الــشمالي   -ـهــ

  ثا /٣م١٥



  ..............................................................................مشروع المسيب الكبير

 

٦٩

طول المبازل الفرعيـة التـي تـصب فـي المبـزلين الـشمالي والجنـوبي  -و

   كم ١٠٢يبلغ 

   كم ٣٦٦المبازل المغطاة    -ز

ان اراضــي مــشروع المــسيب الكبيــر هــي : مــسح وتــصنيف التربــة  -ر

جــزء مــن الــسهل الرســوبي المتكــون مــن ترســبات نهــري دجلــة والفــرات 

العراقيـب والـتالل التـي تتخللـه  واراضيه مستوية تقريبـا مـع وجـود بعـض

كمــا توجــد بعــض الكثبــان الرمليــة ، وهــذه تعــود الــى العــصور القديمــة 

كتـوف قنـوات :  اما الوحدات الفيزيوعراقية هـي  .المنتشرة في المشروع

االحــــــــواض ، انكــــــــسارات االنهــــــــار ،  المطمــــــــورة األحــــــــواض، الــــــــري 

  . الكثبان الرملية المعدلة ، مجرى نهر قديم ، المنخفضة 

  

 مـــن الـــصنف االول والثـــاني وتمثـــل  المـــشروعأراضـــيان معظـــم  -٢

  . ٪ ١٪ اما الباقي ضمن الصنف السادس وتمثل ٩٨

  .  ملم سنويا ١٥سقوط االمطار معدل 

  . ملم شتاءا ٥،  ملم ١٣ التبخر خالل اشهر الصيف الحارة معدل

ـــــين  ـــــة محـــــصورة ب ـــــة الترب ـــــوم /م٢-٠‚ ٦٥نفاذي  األراضـــــيمـــــساحة . ي

  : دونم ويشتمل ١٣٢٩٠٠ اإلجماليةالمستصلحة 

  .دونم مزارع دولة وبساتين ٦٨٧٠٠-أ
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صلحة بــدون دونــم مستــ٣٩٣٣٠٠و منهــا  دونــم٦١٨٠٠الــصافي  -ب

  .مبازل مغطاة 

  .دونم من اراضي التعاونيات٦٤٢٠٠-ج

المــساحة الــصافية / ه . دونــم وهــي بــدون مبــازل مغطــاة ٥٧٨٠٠ -د

مــن  دونــم نفــذت جميعهــا بطريقــة التنفيــذ المباشــر١١٩٦٠٠المستــصلحة

  .قبل المنشاة مباشرة

 فـــي عمـــوم منطقـــة عمـــل  للزراعـــةاعتمـــاد المـــساحة الـــصالحة -٣ 

دونـــــم والموزعـــــة علـــــى االنمـــــاط ٢٥٠٠٠٠الغـــــة مـــــساحتها المنـــــشاة والب

  :التالية
   دونم-المساحة  التفاصيل

  دونم٣٧٢٠٠  دونم الصالح منها٥٢٥٠٠   مزرعة الدولة

   دونم ١٥٠٠٠٠ دونم الصالح فيها ١٨٠٠٠٠  التعاونيات

  دونم ١٥٠٠٠  مزرعة األعالف الخضراء

   دونم ٢٥٠٠  البساتين ومزرعة البيوت البالستيكية

  

  :  المنشاة  ألراضياعتماد الكثافة الزراعية المقررة

  ٪   صيفي١٥-١٢٪  شتوي              ٦٥-٦٠ 

   

لمفـــــردات خطـــــة الموســـــم الـــــشتوي  تغييـــــر التركيـــــب المحـــــصولي -٤

والــصيفي وذلــك بــالتركيزعلى المحاصــيل االساســية وهــي الــذرة الــصفراء 

  .والحنطة والشعير وحصر زراعة القطن بمزرعة الدولة 
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   الصيانة أعمال -٥ 

 الـصيانة تتـضمن تطهيـر قنـوات الـري الرئيـسية والفرعيـة أعمال 

وكـــذلك تطهيـــر المبـــازل الفرعيـــة وحـــسب االمكانيـــات المتـــوفرة وكـــذلك 

قـــــص وتعـــــديل الطـــــرق الداخليـــــة الترابيـــــة لمنـــــاطق المـــــشروع المختلفـــــة 

  .واصالح نواظم الري 

  

-١٩٨٦الموســــم  المقــــرر والمنفــــذ مــــن خطــــة  الحالــــة الزراعيــــة-٦ 

  .م ١٩٨٧

  

   التعاونيات-أ
  دونم                         /المنفذ  دونم/المقرر  المحصول

   ٢٣٠٧٥  ٢٠٠٠٠  الحنطة

   ٦١٨٣١  ٥٥٠٠٠  الشعير

  

  مزرعة الدولة  -ب
   ١٤٥٠٠  ٩٠٠٠  الحنطة

   ٨٥٠٠  ٥٠٠٠  الشعير

  

   غلة الدونم-ج
  دونم/تعاونيات كغم  دونم/دولة كغم  المحصول
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    ٢٠٠  ٣٥٠   الحنطة

   ٢٠٠  ٢٥٠   الشعير

  

  .الحالة العامة للمبازل وقنوات الري والتربة -د

لكميـات  الرئيسين الشمالي والجنـوبي نتيجـة تفاقم مشكلة المبزلين -١

ـــاه الكثيـــ  التـــي اخـــذت تتجمـــع فـــي هـــذين المبـــزلين والمتاتيـــة مـــن رةالمب

ــــل وبال ــــة والمحموديــــة واليوســــفية والمحاوي ــــازل اللطيفي تــــالي شــــبكات مب

ارتفاع مناسيب المياه واختناق شبكة المبازل الداخلية الراضـي المنـشاة 

  . اهرة اعادة التملح وتدهور انتاجية االراضي وانتشار ظ

المنشاة للحد من هـذه  وبالرغم من كل االحتياطات التي اتخذتها

 والمتمثلة بتنفيذ مـشروع المبـزل المـوازي اال ان اسـتمرار تـدفق الظاهرة

ي شــبكات المبــازل المجــاورة الراضــي المنــشاة اخــذ يحــد مــن الميــاه فــ

اضـافة الـى ذلـك ، المـشروع وخاصـة فـي المواسـم الـشتوية  فاعلية هذا

فــان المبــازل المفتوحــة بانواعهــا المختلفــة تعــاني مــن النباتــات الكثيفــة 

  .للقصب 

  

   قنوات الري -٢

 وفــــروع الــــري االخــــرى مــــن مــــشكلة    تعــــاني قنــــوات الــــري الرئيــــسية 

، الترســــبات الرمليــــة اضــــافة الــــى شــــمول المــــشروع بجــــدول المراشــــنة 

  .عوامل تؤدي الى تقليل الحصة المائية المخصصة للمشروع 



  ..............................................................................مشروع المسيب الكبير

 

٧٣

  

    حالة الملوحة-٣ 

  : هناك نوعان من الملوحة تغلب على معظم اراضي المشروع 

والمتــــسببة عــــن ملــــح ) الــــشورة(النــــوع االول منهــــا والظــــاهرة البيــــاض 

والمتـــسببة ) الـــصبخ(م النـــوع الثـــاني والظـــاهرة الـــسواد الـــصوديو كلوريـــد

كمـــا ان فـــي بعـــض ،  كلوريـــدات المغنيـــسيوم والكالـــسيوم أمـــالحعـــن 

 فـــي ان واحـــد وان درجـــة الملوحـــة والتـــصبخ المواقـــع تظهـــر الحالتـــان

تتفاوت باضطراد مع ارتفاع المياه الجوفية وقد اوردت الدراسة المعـدة 

٪ مــن اراضــي المــشروع ٩٠بــان  )هبنــي وشــركاؤ(مــن قبــل االستــشاري 

  . ٪ بالتملح المركز ٥وان ،  بالتملح المتوسط تأثرت

   

   على اساس الدونم  المستعملة وكمياتهااألسمدةنوع  -ـ ه

دونـم كمـا يالحـظ /٪كغـم١٠٠-٨٠ بنـسبة N –P المـستعملة األسـمدة

  . قلة سماد اليوريا المجهز للمنشاة لهذا العام 

  

  .واحدة بالنسبة لمزارع الدولة مكافحة االدغال مرة  -و

  . رفيعة االوراق +دوزانكس لالدغال مريضة االوراق  -١ 

  ٢ -2 -4d لالدغال عريضة االوراق .  
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  . األراضيالمكائن والحفارات المستخدمة في صيانة  -٧

  
 الصالح للعمل         العدد الكلي                نوع الساحبة                   

  ٤  ١٠حفارة سلكية                               ١

ــــــــــي /٨  ١  حفارة هيدروليكية              ٢ منهــــــــــا واحــــــــــدة ف

مزرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

الــــــــــــــــصويرة واالخــــــــــــــــرى 

  مشروع الناى

واحدة منها تعمـل فـي  /٦  ١٢        بلدوزر                            ٣

  المجهود الحربي

  ٣  ٤كريدر                                    ٤

واحـــــــــدة تعمـــــــــل فـــــــــي /٣  ٤شفل                                      ٥

  المجهود الحربي

  عاطلة جميعها  ٦ترنبول                                    ٦

  

   المشاكل والمعوقات والمعالجات -٨

  

  اإلسكندريةمشروع :  أوال
بـسبب تذبـذب كميـة الميـاه  يالحظ قلة كميات المياه الالزمة للـرز -١ 

يمكــــن معالجتهــــا اال بعــــد اكمــــال  لمــــشكلة الالمجهــــزة للمــــشروع وهــــذه ا

  .المشروع الرئيسي 
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قطـــع الفلومـــات الالزمـــة لـــصيانة قنـــوات الـــري المبطنـــة  عـــدم تـــوفر-٢ 

  . تنظيف المبازل المغطاة وكذلك عدم وجود مكائن

،  الالزمـة اآلالت فرقـة للـصيانة مـع ضـرورة تـوفير إيجادضرورة  -٣ 

م تكـون كـل ١٩٨٣ لـسنة ١١٢اوال مـن قـانون  ٦حيث جاء في المـادة 

 والمؤســسة العامــة لــصيانة األراضــيمــن المؤســسة العامــة الستــصالح 

 المنفــذة لمــشاريع الــري والبــزل األخــرىوتــشغيل مــشاريع الــري والجهــات 

لة عــــن تــــوفير المكــــائن والمعــــدات الالزمــــة لنــــواة فــــرق الــــصيانة ومــــسؤ

لـشهادة اللمشاريع المنفذة من قبلهـا خـالل فتـرة الـصيانة ولحـين صـدور 

ى ان تسلم بعد ذلك الى الجهـة التـي تتـسلم عل،  العمل إلكمالالنهائية 

  .المشروع 

الجهـات أخبـار التجاوزات التي تحـصل فـي المـشروع مـستمرة رغـم  -٤

  .ذات العالقة بها

  

  مشروع املسيب الكبري :ثانيا 
الـــشمالي والجنـــوبي  ضـــرورة اعـــادة النظـــر فـــي تـــصاميم المبـــزلين -١ 

 م وضــرورة توســيعها وفــق التــصاريف الحاليــة والمــستقبليةوالمــصب العــا

  .المتاتية من االراضي المبزولة 

ضــرورة االســـراع بتنفيـــذ المــصب العـــام شـــمال هــور الـــدلمج لحـــل  -٢ 

االختناق الحاصـلفي مبزلـي المـسيب الـشمالي والجنـوبي والـذي تـنعكس 
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شاريع اثاره ليس على مشروع المسيب الكبير بل يتعـداه الـى اكثريـة المـ

ابوغريب ،السكندرية ، الرضوانية ، اللطيفية ، اليوسفية (الواقعة شماله 

  .االمر الذي يؤدي الى زيادة الملوحة والتغدق ) الصقالوية، 

 ضرورة تعزيـز محطـات الـضخ للمبـزل المـوازي للمبـزلين الـشمالي -٣ 

ــــار الالزمــــة ــــوبي بقطــــع الغي ــــز الكــــادر  والجن ــــصليح وتعزي لالدامــــة والت

والـزام المؤسـسة العامـة للكهربـاء للحـد ،  فـي الـصيانة والتـصليح العامل

  .انقطاع التيار الكهربائي من ظاهرة 

 ضرورة اسعاف المشروع بعدد من الحفارات السلكية والهيدروليكية -٤

  .لحل مشكلة الترسبات في قنوات الري وتطهير شبكة المبازل 

دة االشــــراف ضـــرورة دعـــم المـــشروع بعـــدد مــــن وســـائل النقـــل لزيـــا -٥

  .والصيانة 

  مالحظة 

بانــه توجــد فــي الوقــت الحاضــر لجنــة مــن المنــشاة العامــة  علمــا

 لدراســـات وتـــصاميم مـــشاريع الـــري لغـــرض تقـــديم الجـــدوى االقتـــصادية

لتطــوير مــشروع المــسيب الكبيــر وتحديــد االجــزاء التــي تتطلــب التطــوير 

  .منشاة العامة الزراعية في المسيبالسريع وبالتنسيق مع ال

  

        

  

رئيس شعبة متابعة إدارة و صيانة 

  األراضي المستصلحة

  المهندس الزراعي

  موسى رشيد. د 
                                          

رئيس التخطيط و المتابعة   

  حسين علي فرحان
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  )٣(ملحق رقم 
   عجاماألمريلف قاسم عبد السرية العلمية للمؤ

  

  قاسم عبد االمير حسون عجام 

  ١٩٤٥ - المسيب: الوالدة 

    : التحصيل العلمي:ًاوال 
   الشهادة/ أ

   اعدادية المسيب -١٩٦٢ -  االعدادية-١

 ١٩٦٦ -  التربــة والمحاصــيل الحقليــة– بكلوريــوس علــوم زراعيــة -٢

   جامعة بغداد –زراعة اللية ك -

 - ١٩٧٧ - ربــــة المجهريــــةت الء احيــــا– ماجــــستير علــــوم زراعيــــة -٣

  جامعة بغداد -زراعة ال ةكلي

  

  دورات علمية /  ب

جمهوريـــة –ت ات وانتـــاج اللقـــاح البكتيـــري للبقوليـــا دورة فـــي تطبيقـــ-١

  ١٩٧٢-  مصر العربية

 –مي للتخطــيط  المعهــد القــو–التنميــة  و دورة متقدمــة فــي التخطــيط-٢

  ١٩٨٢بغداد 
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 الوطنيــة للهندســة الزراعيــة ة الكليــ– دورة متقدمــة فــي الــري والبــزل -٣

  ١٩٨٤-بغداد -  طانيةيالبر

  

  :يفية ام الوظ امله:ًثانيا
   مجلس البحث العلمي- بغداد/ مساعد باحث علمي  ١٩٧١-١٩٦٧

   مشروع المسيب الكبير– مهندس زراعي ١٩٧٣-١٩٧١

  . ريا يلقاح البكتلتربة المجهرية النتاج مختبرات اتاسيس  -١

  . مرة في   القطرألول هري للبقوليات وتوزيعي لقاح البكت إنتاج-٢

تحليل التربـة والميـاه فـي المنـشاة العامـة  ل مختبر مسؤ١٩٨٥-١٩٧٣

  .في المسيب  الزراعية

شاة العامــة الزراعيــة نــ مـدير التخطــيط والمتابعــة فـي الم١٩٨٧-١٩٨٥

  .  مسؤولية المختبر إلى ضافةباإلفي المسيب 

  .  وكيل مدير ري مشروع المسيب ١٩٨٩-١٩٨٧

  مدير الزراعة في مشروع المسيب-١٩٩٢-١٩٨٩

  .  ممارسة العمل الزراعي كمتفرغ زراعي ١٩٩٦-١٩٩٢

 مسؤول الـسيطرة النوعيـة فـي معمـل الحلـة للمـشروبات ٢٠٠٣-١٩٩٦

  . الغازية

   . بيل استشهاده بايام حتى ق مدير ناحية مشروع المسيب _٢٠٠٣
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عامــة فــي  الايــام معــدودة اصــبح فيهــا مــديرا عامــا لــدار الــشؤون الثقافيــة

  .   بغداد قبيل استشهاده

م استـــشهد علـــى يـــد الغـــدر والجريمـــة وانتقـــل الـــى الرفيـــق ١٧/٥/٢٠٠٤

  .االعلى 

  

  : والدراسات األحباث: ثالثا 
حة مــشروع نــشرة فنيةلمــصل - ١٩٧٢ –اللقــاح البكتيــري للبقوليــات -١

  . المسيب الكبير 

  rhizobium(ويا لرايزوبيــا فــول الــصتحــضير حامــل مناســب -٢

japonieum ( رسالة ماجستير –من مواد عضوية متوفرة محليا  .  

ورايزوبيــا الجــت ) rhizobium  trifoli( بقــاء رايزوبيــا البريــسم -٣

)rhizobium meliloti ( النـشرة الفنيـة١٩٧٩-فـي حوامـل مختلفـة  

قــــدم فــــي المــــوتمر االول . لمنــــشاة العامــــة الزراعيــــة فــــي المــــسيب  ا-

      .١٩٨٠العرب عام  نيللحياتي

باللغــــــــة ،١٩٨٠-فــــــــي العــــــــراق دراســــــــة عــــــــن التــــــــسميد االخــــــــضر-٤ 

عــــن معهــــد بحــــوث المــــوارد ١٤٦النــــشرة العلميــــة) باالشــــتراك(االنكليزيــــة

  .مطبوع بالرونيو-حث العلميبمؤسسة ال/الطبيعية
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 التـــي ال يمكـــن العلميـــة المحاضـــراتبحـــوث و لـــه العديـــد مـــن الو

جمعهـــا بوقـــت قـــصير و هـــي بحاجـــه الـــى باحـــث اكـــاديمي لجمعهـــا و 

البحــث فــي حيــاة قاســم عبــد االميــر عجــام ، و اتــذكر مــن المحاضــرات 

العلميـــة القيمـــة التـــي القاهـــا المؤلـــف فـــي مركـــز دراســـات الحلـــة بتـــاريخ 

ســــاعات م عــــن مــــشروع المــــسيب الكبيــــر اســــتمرت ثــــالث ٧/٧/٢٠٠١

  . ًتقريبا و كانت محاضرة قيمة تفاعل معها الباحثين الحضور 

  

  

   )٤( ملحق رقم 
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صور للمؤلف الشهيد قاسم عبد األمري عجام مل تنشر 
  ًسابقا يف أي كتاب أو جملة أو صحيفة
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