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 المقدمة
یط یعمـل ى تخطـالتنمیة هي سـتراتیجیة مصـممة تهـدف الـى تطـویر حیـاة المجتمـع وتعتمـد علـ

ة سكانیة معینة بهدف الحصـول علـى مكانات البشریة والمادیة المتاحة لمجموععلى التنسیق بین اال
سـمى للتنمیـة ولـیس أ على دخل (قومي وفردي)، غایته تحقیق رفاهیة االنسـان. ویصـبح النمـو هـدفاً أ

 مجرد وسیلة لتحقیقها.
مؤشر كمي یؤشر على التغیر في حجـم وبینما تهتم التنمیة بالنوعیة والكمیة یالحظ ان النمو 

السلع والخدمات التي یحصل علیهـا الفـرد متمثلـة بدخلـه بهـدف زیادتـه خـالل مراحـل محـددة ویحـدث 
 احیانًا تلقائیًا دون تدخل الدولة وبالتالي فالنمو هو احد اهداف التنمیة.

ى نطـاق واسـع وظهر مصطلح التنمیة في اعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وشـاع اسـتعماله علـ
. امـا مقـاییس التنمیـة ١واصبح االتجاه السائد في النصف الثاني مـن القـرن العشـرین ١٩٥٢في عام 

فهــي كثیــرة رغــم ان الهــدف واحــد، ومــن تلــك المؤشــرات الــدخل، االســكان،  lndicatorsومؤشــراتها 
ات الرضـع یمكـن الصحة، التعلیم، الزراعـة، الصـناعة، المـاء، الكهربـاء. ولكـل مؤشـر مقاییسـه، فوفیـ

 للتعلیم وهكذا. للصحة، وعدد المدارس یمكن عدها مقیاساً  استخدامها مقیاساً 
، فقـد ظهـر هـذا المصـطلح الول مـرة Sustainable developmentامـا التنمیـة المسـتدامة 

في تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة تحت عنوان (مستقبلنا المشترك). وكان یراد  ١٩٨٧في عام 
ـــاء بهـــ ـــالي الوف ـــال القادمـــة وبالت ـــة تلبـــي احتیاجـــات الحاضـــر دون االنتقـــاص مـــن قـــدرات االجی ا تنمی

. وتقع ٣. وهو التعریف الذي اعتمدته (لجنة البیئة والتنمیة المستدامة في االمم المتحدة)٢باحتیاجاتها
مایة النظام الحیوي علیها مهمة تحقیق التوازن بین النظم البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة وبالتالي ح

 وتحسین نوعیة الحیاة.

                                                 
عبــد اللطیــف عبــد الحمیــد العــاني، فوزیــة العطیــة، تجربــة العــراق فــي التنمیــة الریفیــة، جامعــة المنصــورة/ كلیــة  ١

، المجلـد الخـامس، ١٩٨٩مـارس  ٢٣ -٢١الزراعة، المؤتمر الثاني لالقتصاد والتنمیة في مصـر والـبالد العربیـة 
 .٩٥ -٩٣ص

دولــة قطــر، اللجنــة الدائمــة للســكان، مؤشــرات التنمیــة االجتماعیــة المســتدامة فــي دولــة قطــر: الواقــع واالفــاق،  ٢
 .٧، ٤، ص٢٠٠٨اغسطس 

لجنة البیئة والتنمیة المستدامة في االمـم المتحـدة (عـن: وزارة التخطـیط، الجهـاز المركـزي لالحصـاء (ج م ح)،  ٣
 ).٤، ص٢٠١٠ت البیئة والتنمیة المستدامة ذات االولویة في العراق، مدیریة احصاءات البیئة، ایلول مؤشرا



 ۳ 

بانهـــا نمـــط تنمـــوي یمتـــاز بالعقالنیـــة والرشـــد ویتعامـــل مـــع  وتعـــرف التنمیـــة المســـتدامة ایضـــاً 
النشـــاطات االقتصـــادیة الرامیـــة الـــى تحقیـــق معـــدالت نمـــو اقتصـــادي منشـــود والمحافظـــة علـــى البیئـــة 

 .٤والموارد الطبیعیة
دامة التي یدیم استمراریتها السكان وبین التنمیـة المسـتدیمة، وهناك من یمیز بین التنمیة المست

 .٥أي المستمرة والمتواصلة على نحو تلقائي غیر متكلف
یتضح مما تقدم ان التنمیة المستدامة تعني التنمیة المسـتمرة والمتجـددة، فمـا ان تنتهـي مرحلـة 

كـي تواكـب التطـور وتسـتخدم مـا خططیة محددة بزمن معین تبدأ بعدها مرحلة ثانیة ثـم ثالثـة وهكـذا ل
یســـتجد مـــن تقنیـــات الســـتدامة التنمیـــة وتحقیـــق غایـــة مـــا یبتغیـــه االنســـان علـــى اســـاس انـــه الوســـیلة 

 .(*)والهدف
وتهـــدف الدراســـة التـــي نحـــن بصـــددها الــــى توضـــیح بعـــض مؤشـــرات التنمیـــة المســـتدامة فــــي 

تبــاین فـــي مســتوى تلـــك  محافظــة كــربالء ومقـــدار مــا تحقــق منهـــا او تعثــر. وتفتــرض الدراســـة وجــود
المؤشرات داخل المحافظة وبینها وبین اجمالي العراق. السیما وان المحافظة تتمتع بامكانات وموارد 

 طبیعیة واقتصادیة وبشریة تساعد على تحقیق مشاریع تنمویة عدیدة تنعكس ایجابیًا على سكانها.
ي الـذي یكشـف درجـة التبـاین اما المـنهج المسـتخدم فـي الدراسـة فهـو المـنهج الوصـفي والتحلیلـ

 في المرافق التنمویة، من وحدة اداریة الخرى داخل المحافظة، وبین المحافظة واجمالي القطر.
واعتمـدت الدراسـة علـى البیانـات التـي وفرهــا الجهـاز المركـزي لالحصـاء بـوزارة التخطـیط التــي 

فة الــى بعــض المصــادر عــادة مــا تقــوم علــى عینــات كبیــرة الحجــم تغطــي محافظــات العــراق، باالضــا
 والرسائل الجامعیة.

 
 
 
 

                                                 
، ١عثمــان محمــد غنــیم، ماجــدة ابــو زنــط، التنمیــة المســتدامة: فلســفتها واســالیب تخطیطهــا وادوات قیاســها، ط ٤

 .١٥، ص٢٠١١جامعة البلقاء، دار صفاء، عمان (االردن)، 
ــد العظــیم ٥ ــة الدراســة قضــاء كــربالء، رســالة  عمــار عب ــة: منطق ــة العراقی ــي المدین شــكر، التحضــر واالســتدامة ف

 .١٥، ص٢٠١٣ماجستیر (غیر منشورة) مقدمة الى معهد التخطیط الحضري واالقلیمي، جامعة بغداد، 
ر، بیروت، للتفاصیل انظر: عباس فاضل السعدي، ابحاث في التنمیة المكانیة والسكان في العراق، دار البصائ (*)

 وما بعدها (تحت الطبع). ٤، ص٢٠١٤



 ٤ 

 تعریف جغرافي بمنطقة الدراسة
 

تقع محافظة كربالء على حافة الصـحراء فـي غربـي نهـر الفـرات، یحـدها  الموقع الجغرافي:
مــن الشــمال محافظــة االنبــار وجــزء مــن محافظــة بابــل، ومــن الشــرق محافظــة بابــل، ومــن الجنــوب 

االنبـار. ومـن الغـرب محافظـة االنبـار. وتنحصـر المحافظـة بـین  محافظة النجف وجزء مـن محافظـة
. وتشــغل ٦شــماالً  ٣٢،٤٩0 -٣٢،١٠0، ودائرتـي العــرض شــرقاً  ٤٤،١٨0 – ٤٣،٠٦0خطـي الطــول 

 % من مساحة العراق.١،٢، أي  ٢كم ٥٠٣٤المحافظة مساحة قدرها 
شــرقي المــؤدي الــى وتــرتبط مدینــة كــربالء بثالثــة منافــذ مــع بقیــة مــدن العــراق وهــي: الجنــوب ال

% من عدد الزائرین سـنویًا، والمنفـذ الشـمالي الشـرقي باتجـاه بغـداد ٤٥مدینة النجف ویفد منه حوالي 
% مـن الزائـرین ویمـر بمرقـد االمـام عـون بـن عبـد اهللا، احـد ٣٥عبر حـدود محافظـة بابـل، ویفـد منـه 

اتجاه الحلة ویفد منه ُخمـس كم عن مدینة كربالء، والمنفذ الشرقي ب١١شهداء موقعة (الطف) ویبعد 
. ویمكــن اضــافة منفــذ رابــع احتیــاطي باتجــاه الجنــوب الغربــي نحــو (عرعــر) الحدودیــة ٧عــدد الزائــرین

 (بین العراق والسعودیة)، وهو طریق الحج البري.

 التقسیمات االداریة
 تتكون محافظة كربالء من ثالثة اقضیة هي:

لجنــوب الغربــي مــن مدینــة بغــداد قضــاء كــربالء: یضــم مركــز القضــاء الواقــع الــى ا -١
ســتحدث القضــاء بموجــب فرمــان عثمــاني. وبعــد اضــافة منهــا. أُ  كــم ١٠٥علــى بعــد 

بموجــب المرســوم  ٢كــم ٢٣٩٧ناحیــة الحــر الــى مركــز القضــاء، اصــبحت مســاحته 
. ثـــم فصـــلت ناحیـــة الحـــر عنـــه والبالغـــة ١١/٦/١٩٨٧٨فـــي  ٣٢١الجمهـــوري رقـــم 

صـــبحت مســـاحة مركـــز محافظـــة)، فأ% مـــن مســـاحة ال٣٤( ٢كـــم ١٧٤٥مســـاحتها 
% من مساحة محافظة كربالء. وناحیـة ١٣او  ٢كم ٦٥٢نحو  قضاء كربالء حالیاً 

 الحر هي ثاني اوسع وحدة اداریة في المحافظة بعد قضاء عین التمر.

                                                 
ســبت خطــوط الطــول ودوائــر العــرض اعتمــادًا علــى: مدیریــة المســاحة العامــة، فهــرس الوحــدات االداریــة فــي حُ  ٦

 .١,٥٠٠,٠٠٠: ١العراق، بغداد، مقیاس 
رسـالة ماجسـتیر  هالة حسن موسى الخفاجي، اثر السیاحة الدینیة على التحدیث العمراني لمركز مدینة كربالء، ٧

 .١٣٠ -١٢٩، ص٢٠٠٦(غیر منشورة) مقدمة الى معهد التخطیط الحضري واالقلیمي بجامعة بغداد، 
، ١٩٩٠ -١٩٨٩، بغــداد، ٢الجمهوریــة العراقیــة، وزارة الحكــم المحلــي، الــدلیل االداري للجمهوریــة العراقیــة، ج ٨

 .١٣٢ص



 ٥ 

وتعد ناحیة الحسینیة الوحدة االداریة الثالثة التي یضمها قضاء كربالء، واستحدثت الناحیة 
سكنتها قبیلة آل مسعود وكان مركز الناحیة یقع  ٢كم ٣٣٧بمساحة  ١٩٢٢لكیة سنة بموجب ارادة م

في منطقة العطیشي وهم جـد آل مسـعود. ویرجـع سـبب نقـل مركـز الناحیـة مـن منطقـة (الطـف) الـى 
. وتبلـغ مسـاحة الناحیـة فـي الوقـت ٩العطیشي الن االولى ال مجال للتوسـع فیهـا الحاطتهـا بالبسـاتین

 . ١٠% من مساحة المحافظة٦،٦، أي ٢كم ٣٣٤الحاضر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣٥المصدر نفسه، ص ٩

 .٦، ص٢٠١١ -٢٠١٠ي لالحصاء، المجموعة االحصائیة السنویة وزارة التخطیط، الجهاز المركز  ١٠



 ٦ 

 قضاء عین التمر: -٢
، أي بنســبة ٢كــم ١٩٥٦بمســاحة  ١٩٧٦ســتحدث القضــاء بموجــب مرســوم جمهــوري ســنة أُ 

% من مساحة المحافظة، وال تتبعه أي ناحیة. ویعد القضاء مركز تجاري للبدو یرتحلون الیـه ٣٨،٩
عام. سكنته القبائل العربیة قبل االسالم، وتم تحریـره زمـن الخلیفـة االول بحثًا عن الماء والعشب والط

 .١١ه ١٢ابي بكر (رضي اهللا عنه) على ید القائد خالد بن الولید سنة 
 قضاء الهندیة. -٣

، وتعــد مدینــة الهندیــة روضــة مــدن الفــرات االوســط ١٨٤٠یرجــع تــاریخ القضــاء الــى عــام 
بالء تسـمت مدینـة الهندیـة باسـمه. وكـان تابعـًا الـى كـر لحسن موقعها على ضفتي شط الهندیـة حیـث 

حیــث الحــق بلــواء الحلــة ثــم اعیــد الــى  ١٩٢١بــان العهــد العثمــاني وحتــى بدایــة الحكــم الملكــي عــام إ
. وتتبعــه ثــالث وحــدات اداریــة هــي: ٢٥/٢/١٩٧٦فــي  ٩٦كــربالء بموجــب المرســوم الجمهــوري رقــم 

ـــة الجـــدول الغربـــي التـــي % مـــن مســـاح١،٣أي  ٢كـــم ٦٧مركـــز القضـــاء بمســـاحة  ة القضـــاء، وناحی
او  ٢كــم ١٦٨واالن تبلــغ مســاحتها  ٢كــم ١٨٧بمســاحة  ١٩٣٠اســتحدثت بموجــب ارادة ملكیــة ســنة 

% ٢،٢او  ٢كـم ١١٢% من مساحة المحافظـة. والناحیـة الثالثـة هـي الخیـرات البالغـة مسـاحتها ٣،٣
 من مساحة المحافظة.

خـر التعـدیالت االداریـة حیـث حـول نـاحیتي آ ٢٠٠٩مجلس محافظة كربالء في عـام  واقرَّ 
الحـــر والحســـینیة، كـــل منهمـــا، الـــى قضـــاء واســـتحدثت نـــواحي جدیـــدة هـــي (عـــون، الطـــف، الغـــدیر، 
الكمالیة) ولكن لم یتم اقرارها من مجلس النـواب العراقـي لحـد االن، ولـذلك تعـد تعـدیالت علـى الـورق 

 فقط.

 یة ومعالم السطح:نْ البِ 
مــن الناحیــة التكوینیــة، ضــمن نطــاق الرصــیف المســتقر الــذي یمتــاز تقــع محافظــة كــربالء، 

م. وتعود الى حقبة قدیمـة تغطیهـا رواسـب غیـر  ٩-٥تتراوح في اعماقها بین  بصخور ضحلة نسبیاً 
 .١٢سمیكة تتكون من االحجار والصخور الرسوبیة والرمال

                                                 
، الســنة االولــى، ٢٢عبــاس فاضــل الســعدي، "عــین التمــر واحــة فــي الصــحراء"، مجلــة المناهــل، بغــداد، العــدد  ١١

 .١٠، ص١٩٦٤شباط 
 علــي كــریم عبــود العمــار، اســس احتســاب العالقــات االقتصــادیة المكانیــة بــین المحافظــات: دراســة تطبیقیــة ١٢

لمحافظــات بابــل، كــربالء، النجــف، اطروحــة دكتــوراه (غیــر منشــورة)، معهــد التخطــیط الحضــري واالقلیمــي بجامعــة 
 .١٣٤، ص٢٠٠٥بغداد، 



 ۷ 

طة عـــدا اطرافهـــا وتقــع المحافظـــة علـــى حافـــة البادیـــة الغربیـــة، واغلـــب اراضـــیها رملیـــة منبســـ
الشـرقیة والشـمالیة الشـرقیة والمتمثلـة بقضـاء الهندیــة (بنواحیـه الـثالث) ومركـز قضـاء كـربالء وناحیــة 
الحســینیة. فهــي عبــارة عــن مــراوح فیضــیة وترســبات اودیــة وبالتــالي هــي جــزء مــن الســهل الرســوبي 

ات طینیــة تغطــي المتكــون مــن ترســبات غرینیــة تغطــي االراضــي القریبــة مــن ضــفاف الفــرات. وترســب
االحواض وبالتالي فهي ترسبات مسامیة هشة وضعیفة البنیة تؤدي الى زیادة منسوب المیاه الجوفیة 

 ومن ثم اضعاف بنیة السطح.
م فـوق مسـتوى  ٥٠ -٢٥ویتراوح ارتفاع الجزء الواقع فـي السـهل الرسـوبي المنبسـط مـا بـین 

غـــرب والجنـــوب. امـــا الجهـــة الشـــمالیة ، وترتفـــع االرض باتجـــاه ال١٣ســـطح البحـــر قـــرب نهـــر الفـــرات
فتنخفض لتشغلها بحیرة الرزازة. وترتفع االرض باالبتعـاد عنهـا. وتشـكل هـذه البحیـرة ضـمن محافظـة 

% مـن مسـاحة المحافظـة حیـث تتـوزع مسـاحتها مـا بـین مركـز قضـاء عـین التمــر ١٧كـربالء حـوالي 
 .١٤)٢كم ٢٥٩) وقضاء كربالء (٢كم ٥٨٥(

مــن محافظــة كــربالء جــزء مــن اقلــیم الهضــبة التــي یفصــلها عــن اقلــیم وتعـد المنــاطق الغربیــة 
السهل الرسوبي خط وهمي یمر من جنوب مدینة كربالء بموازاة الطریق الذي یربط كربالء بالنجف. 
وتكوینات الهضبة اقدم من تكوینات السهل الرسوبي. ویعد اقلیم الهضبة امتداد لشـبه جزیـرة العـرب، 

ور جیولوجیــة مختلفــة احــدثها الجــزء الواقــع قــرب نهــر الفــرات فــي الشــرق، وتعــود تكویناتــه الــى عصــ
واقـــدمها المنطقـــة المجـــاورة لحـــدود المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، حیـــث تعـــود الـــى تكوینـــات البلیوســـین 

 والمیوسین. مما یعني انها قائمة على قاعدة صلدة من صخور الكلس والجبس.
لمحافظــة ذات صــفات صــحراویة تقــع علــى ارتفــاع والجــزء الواقــع فــي الهضــبة الغربیــة مــن ا

م فوق مستوى سطح البحر. ومن معالم هذا الجزء وادي االبّیض واودیة اخـرى قـرب  ١٠٠یزید عن 
ـــى التركیـــب الجیـــري مـــع ترســـبات مـــن الرمـــال تســـتخدم الغـــراض  ـــل ال قصـــر االخیضـــر االثـــري تمی

 .١٥% من احتیاطي العراق من الرمال٤٢الصناعة وتمثل 
تربـــة االجـــزاء الشـــرقیة مـــن المحافظـــة بخصـــوبتها وصـــالحیتها للزراعـــة، فهـــي تربـــة وتتمیـــز 

طینیــة مزیجیــة، وفیــرة المیــاه. فضــًال عــن اعتــدال مناخهــا (نســبیًا) ممــا جعلهــا منطقــة غنیــة باشــجار 
                                                 

مجلس محافظة كربالء، استراتیجیة التنمیة (عن: ابراهیم راجح كـاظم الـدفاعي، التخصیصـات االسـتثماریة فـي  ١٣
جستیر (غیر منشورة)، معهـد التخطـیط الحضـري واالقلیمـي بجامعـة ظل الواقع التنموي لمحافظة كربالء، رسالة ما

 ).٧٩، ص٢٠١١بغداد، نیسان 
علي فاضـل عبـد الحسـین الحمـداني، الـدور الـوظیفي للسـلطة المحلیـة: محافظـة كـربالء حالـة دراسـیة، رسـالة  ١٤

 .٨٢، ص٢٠١١ماجستیر (غیر منشورة)، معهد التخطیط الحضري واالقلیمي بجامعة بغداد، تموز 
 .١٢٠، مصدر سابق، ص٢الدلیل االداري للجمهوریة العراقیة، ج ١٥



 ۸ 

النخیـل وبسـاتین الفاكهــة وزراعـة الحبــوب. وتعتمـد هـذه المنــاطق الزراعیـة علــى االرواء مـن الجــداول 
مــن الفــرات واهمهــا جــدول الحســینیة (وفرعــاه الرشــیدیة والهندیــة) وبنــي حســن، وذلــك لقلــة المتفرعــة 

ملــم بــین عــامي  ٧٧،٣ســنة) عــن  ١٦االمطــار، فــي عمــوم المنطقــة، والتــي لــم تــزد كمیتهــا (معــدل 
 حیث كانت االمطار اغزر كمیة.  ٢٠١٣و  ٢٠١٢، باستثناء عامي ٢٠١٠و  ١٩٩٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۹ 

م.  ٣٠ -٢٠مـــا یســـتفاد مـــن المیـــاه الجوفیـــة الغـــراض الزراعـــة والتـــي یتـــراوح عمقهـــا بـــین ك
م، فــي حــین ال یزیــد فــي مدینــة كــربالء عــن  ٥٠ویــزداد العمــق فــي المنــاطق الصــحراویة الغربیــة الــى 

 .١٦م لوقوعها في اراضي منخفضة ١،٥

 المناخ:
یمیل الـى االعتـدال النسـبي فـي مناخ المحافظة حار صیفًا وبارد شتاء، معتدل في الربیع، و 

القسم الشرقي منها. وقد یكون متطرفًا، من حیث درجة الحرارة وتوزیع المطر والرطوبـة النسـبیة، فـي 
 قسمه الواقع ضمن الهضبة الغربیة.

م) واقــل معــدل فــي كــانون الثــاني  ٤٤،٩0ویبلــغ اعلــى معــدل لدرجــة الحــرارة فــي شــهر اب (
ـــذا فـــان ابـــرز الصـــفات ٤،١0( الممیـــزة لمنـــاخ المحافظـــة هـــي ارتفـــاع المـــدى الحـــراري الیـــومي  م). ل

 والسنوي وشحة االمطار وتذبذبها وارتفاع معدالت االشعاع الشمسي.
امــــا االمطــــار فهــــي قلیلــــة علــــى وجــــه العمــــوم، وهــــي شــــتویة وربیعیــــة متــــأثرة بنظــــام البحــــر 

كـانون االول ونیسـان.  المتوسط، والجزء الشرقي اكثر مطـرًا مـن الجـزء الغربـي وتنحصـر بـین شـهري
 عامًا (ملم): ١٦وفیما یأتي المعدل السنوي لكمیة االمطار الساقطة في محافظة كربالء خالل 

 
 المعدل ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥
٧٧،٣ ٤٠،١ ٩٦،٢ ٦٨ ٦٢،٦ ٥٩،٧ ٧٨،٢ ٦٢،٦ ٥٩،٧ ٧٨،٢ ٨٣،٨ ٤٢،٢ ٤٠،٩ ٩٩،٨ ١٣٨،٧ ١٢٥،٨ ٩٩،٥ 

، ١/٢، جـدول ٢٠٠٦، مـایس ٢٠٠٥المصدر: وزارة التخطـیط، ج م ح، المجموعـة االحصـائیة لمحافظـة كـربالء 
 هیئة االنواء الجویة لمحافظة كربالء.

 
% ١٨% شــــهریًا) وهنــــاك ریــــاح شــــمالیة (٦٧امــــا الریــــاح الســــائدة فهــــي الشــــمالیة الغربیــــة (

لیة الشـرقیة التـي تهـب شـتاًء انخفاضـًا شـدیدًا فـي درجـات الحـرارة. واقـل شهریًا). وتسبب الریاح الشما
معدل لسرعة الریاح كان في شهري تشـرین الثـاني وكـانون االول، واعلـى معـدل لهـا كـان فـي شـهري 

یـوم فـي الشـهر، كمـا  ٤،٤حزیران وتموز. وتتعرض في الصیف الى ریاح مصحوبة بالغبـار بمعـدل 
 بیعي والخریفي موجات من العواصف الترابیة الخفیفة والمتوسطة.تتخلل مرحلة االنقالب الر 

وللمناخ دور مهم في تشكیل بنیة النسیج الحضري لمـدن المحافظـة ونظـام شـوارعها وازقتهـا 
ومســـاحة وحـــداتها الســـكنیة ونـــوع المـــواد المســـتعملة فـــي بنائهـــا ولـــه تـــأثیر فـــي الطبیعـــة االجتماعیـــة 

 للسكان.
 

                                                 
 .٨٠علي عبد الحسین الحمداني، مصدر سابق، ص ١٦



 ۱۰ 

 خدمات البنى التحتیة
تـدنى مســتوى خـدمات البنــى التحتیــة فـي محافظــة كـربالء حیــث ترتفــع نسـبة حرمــان االســر ی

% عــام ٥٥،٩% وهــي تزیــد قلــیًال عــن مســتوى اجمــالي العــراق البــالغ ٥٨،٩مــن تلــك الخــدمات الــى 
٢٠١٠١٧. 

% وتحســن مســتوى  ٥٩،٥تــدنى مســتوى المحافظــة بارتفــاع النســبة الــى  ٢٠١١وفــي عــام 
%. وتتفــــاوت هــــذه النســــب بــــین المحافظــــات  ٥٢،٨فضــــت النســــبة الــــى اجمــــالي القطــــر عنــــدما انخ

 ٨٨% فـي دهــوك یالحـظ ارتفاعهـا فــي میسـان الـى نحــو  ٣٠العراقیـة، فبینمـا انخفضـت الــى حـوالي 
%١٨. 

 وتتضمن خدمات البنى التحتیة في محافظة كربالء ثالثة قطاعات هي:
 المیاه الصالحة للشرب -١
 میاه الصرف الصحي والنفایات -٢
 الكهربائیة الطاقة -٣
 

 المیاه الصالحة للشرب:-١
یعـــد المـــاء الصـــالح للشـــرب ركـــن اســـاس للبنـــى التحتیـــة وال تـــتم التنمیـــة المســـتدامة بدونـــه. 
ویتكیف السكان لسد احتیاجاتهم من الكمیة المتوفرة من المیاه الصالحة للشرب ولمختلف االغراض. 

نتجـة مـن المیـاه، مـن دائـرة رسـمیة الخـرى والمشكلة التي یواجهها الباحث اخـتالف ارقـام الكمیـات الم
 سواء في كربالء او في بغداد، كما یظهر من جداول البحث الخاصة بقطاع المیاه.

الــــى ان محافظــــة كــــربالء كانــــت تمتلــــك (ســــتة)  ١٩٩٠ -١٩٨٩وقــــد اشــــارت ارقــــام عــــام 
وع كبیــر / یــوم، وتتــراوح بــین مشــر  ٣) م٢٦٤٠٢٠مشــاریع مــن المــاء الصــافي بطاقــة انتاجیــة قــدرها (

/ یوم، ومشروع صغیر مثل مشـروع مـاء  ٣) م١٨٢٠٠٠مثل مشروع ماء كربالء وطاقته االنتاجیة (
 .١٩لتر/ فرد/ یوم ٧٦٨/ یوم. وبلغت حصة الفرد الواحد في المحافظة  ٣) م٢٦٤٠الخیرات بطاقة (

                                                 
عباس فاضل السعدي، علي عبد االمیر ساجت، "جغرافیة الحرمان ومستوى المعیشة فـي العـراق"، مجلـة اداب  ١٧

 .٧٨٧ -٧٨٦، ص٢٠١٢، حزیران ١١الفراهیدي، جامعة تكریت، العدد 
، ٢٠١٢، مطبعـة الجهـاز، بغـداد، ٢٠١٢وزارة التخطیط، الجهاز المركـزي لالحصـاء، العـراق: ارقـام ومؤشـرات  ١٨
 .٣٠ص
 .١٢٧، ص٢الدلیل االداري للجمهوریة العراقیة، مصدر سابق، ج ١٩



 ۱۱ 

، أي حـــوالي ٣ملیـــون م ٣٣١ازدادت كمیـــة المـــاء الصـــافي فبلغـــت  ٢٠٠٥الـــى عـــام  وتبعـــاً 
 ٣٣، وكمیــة الضــائعات ٣ملیــون م ١٧مــن االنتــاج الكلــي للعــراق، والكمیــة الموزعــة مجانــًا  % ٥،٧

، أي ٣ملیـون م ٢٨٢% من اجمالي القطر. امـا المتبقـي المبـاع فقـد بلـغ  ٥،٢، أي حوالي ٣ملیون م
 .٢٠% من كمیة االنتاج في المحافظة ٨٥% مما یناظره في العراق و ٧،٩

، فهـي فـي محافظـة ٢٠١٠جمالي العراق عـام من إ ا یناظرهاوالنسب السابقة متقاربة مع م
% مـــن االنتـــاج الفعلـــي للقطـــر. والنســـبة نفســـها للضـــائعات والمبـــاع، كمـــا یظهـــر مـــن  ٦،٣كـــربالء 
 ).١الجدول (

 )١الجدول (
 كمیة االنتاج والمبیعات للماء الصافي في محافظة كربالء واجمالي العراق 

 )٣(ملیون م ٢٠١٠لسنة 
 الكمیة المباعة فعالً  كمیة الضائعات الكمیة الموزعة مجاناً  كمیة االنتاج الفعلي الطاقة المتاحة لطاقة التصمیمیةا المحافظة
 كربالء

 اجمالي العراق
٣٥٠ 
٥٥٦٦ 

٣٣٣ 
٥٢٩٤ 

٣١١ 
٤٩٤٨ 

١٦ 
٢٤٨ 

٣١ 
٤٩٥ 

٢٦٤ 
٤٢٠٥ 

 
الجهـاز، بغـداد،  ، مطبعـة٢٠١٣ -٢٠١٢المصدر: وزارة التخطیط، ج م ح، المجموعـة االحصـائیة السـنویة 

 .٧)، ص٤، جدول (٢٠١٤
 

% لكـل ٩٥یظهر الجدول ان نسبة المتحقق (نسبة الطاقة المتاحـة الـى التصـمیمیة) بلغـت 
%. ولكــن ٩٣مــن المحافظــة والقطــر. وفــي كلیهمــا بلغــت كمیــة االنتــاج الفعلــي الــى الطاقــة المتاحــة 

 باجمالي العراق. ظة قیاساً الكمیة المباعة الى الكمیة الفعلیة المنتجة تتدنى في المحاف
وتعاني محافظـة كـربالء مـن وجـود عجـز فـي المـاء الصـالح للشـرب، وقـدر هـذا العجـز فـي 

لتــر/ شــخص.  ٦٩لتــر للشــخص الواحـد، وفــي عــین التمــر بحــوالي  ١٦٩مركـز قضــاء كــربالء بنحــو 
 .٢١كما ان هناك تباین في تقدیم خدمات الماء بین الوحدات االداریة للمحافظة

 
 
 
 

                                                 
یة وزارة التخطــیط والتعــاون االنمــائي، الجهــاز المركــزي لالحصــاء وتكنولوجیــا المعلومــات، المجموعــة االحصــائ ٢٠

 ، الباب الرابع.٢٠٠٦، مایس ٢٠٠٥لمحافظة كربالء 
 .١٢٢علي فاضل عبد الحسین الحمداني، مصدر سابق، ص ٢١
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 عدد المخدومین وكمیة االنتاج:
 ٢٠١٠و  ٢٠٠٦لتزاید عدد السكان المخـدومین بالمیـاه الصـالحة للشـرب بـین عـامي  نظراً 

) ملیـون نسـمة، فـان الحاجـة الكلیـة للمـاء كانـت ١،٠٣) ملیون الى (٠،٧٢في محافظة كربالء من (
یــوم. كمــا توجــد ضــائعات مائیــة  / ٣ملیــون م ٠،٤٥ملیــون الــى  ٠،٣٤هــي االخــرى فــي تزایــد مــن 

(او  ٧٤٠٨٩/ یـــوم، وعجـــز قـــدره ٣ملیـــون م ٠،٣٨% مـــن االنتـــاج الفعلـــي للمـــاء البـــالغ ٢٠بنســـبة 
 ):٢كما یتضح من الجدول ( ٢٠١٠/ یوم في عام ٣ملیون) م ٠،٠٧

 )٢الجدول (
 تطور االنتاج الفعلي من الماء الصافي وعدد السكان المخدومین في محافظة كربالء 

 .٢٠١٠ -٢٠٠٦المدة  خالل
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ المؤشر

 عدد السكان المخدومین
 / یوم)٣االحتیاج الكلي للماء (م
 /یوم)٣االنتاج الفعلي للماء (م

 / یوم)٣العجز باالنتاج (م
 نسبة الضائعات (%)

٧٢٠٤٧٣ 
٣٤١١٨٥ 
٢٢٩١٨٥ 
١١٢٠٠٠ 

٢٠ 

٨٨٧٨٥٩ 
٣٧٠٠٠٠ 
٢٧٠٢٠٥ 
٩٩٧٩٥ 

 

٩٩٩٦٣٥ 
٤٤٠٠٠٠ 
٣٤٦٠٩٧ 
٩٣٩٠٣ 

٢٠ 

١٠١٥٦١٣ 
٤٥٠٠٠٠ 
٣٦١٧٤٥ 
٨٨٢٥٥ 

٢٠ 

١٠٢٦٢٧٨ 
٤٥١٩٠٠ 
٣٧٧٨١١ 
٧٤٠٨٩ 

٢٠ 

المصدر: مدیریة ماء كربالء/ قسم التخطیط والمتابعة، علـي فاضـل عبـد الحسـین الحمـداني، الـدور الـوظیفي 
بجامعـة للسلطة المحلیة: محافظة كربالء، حالة دراسیة، رسالة ماجستیر، معهد التخطیط الحضري واالقلیمي 

 .٩٢، ص٢٠١١بغداد، تموز 
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) الى تزاید نسبة المخدومین بالماء الصالح للشرب في محافظة كـربالء ٢یشیر الجدول (
. وترتفـــع النســـبة فـــي المنـــاطق الحضـــریة الـــى ٢٠١٠و  ٢٠٠٧% بـــین عـــامي ٩١% الـــى ٨٤مـــن 
 .٢٢% للریف٦٢% للحضر و ٨٦% في المناطق الریفیة، والجمالي القطر ٨٠% مقابل ٩٦

% ١٩،٦% الــى ١٦ویوضــح الجــدول تزایــد نســبة شــحة المــاء فــي محافظــة كــربالء مــن 
ألـــى  ١٠٧٢٣خـــر مـــن دد المجمعـــات العاملـــة تزایـــد هـــو اآل. كمـــا ان عـــ٢٠٠٩و  ٢٠٠٧بـــین عـــامي 

ــــر نحــــو  ١٢٠ ــــدات (عــــام  ١١٠مجمــــع خــــالل المــــدة نفســــها، ومــــن الــــرقم االخی مجمــــع مــــزود بمول
٢٤)٢٠٠٩. 

) بلغت كمیة الماء الصافي المنتجة في ٢ما یشیر الجدول (الى العام المذكور، وك وتبعاً 
/ یـوم. ممـا یعنـي وجـود عجـز ٣م ٤٥٠٠٠٠/ یوم، بینما كانت الحاجـة الفعلیـة ٣م ٣٦١٧٤٥كربالء 

% بسبب تهرؤ ٢٠/ یوم، ونسبة الضائعات ٣م ٨٨٢٥٥(شحة) في انتاج الماء الصافي یقدر بنحو 
لیـــة، بینمـــا كانـــت الحاجـــة آ ٢٤٠مـــاء كـــربالء تمتلـــك نـــت مدیریـــة شـــبكة تجهیـــز المـــاء الصـــافي. وكا

 .٢٥آلیة ٣٠) آلیة، أي بعجز قدره ٢٧٠الفعلیة (

 
 توزیع انتاج المیاه

) توزیـــع انتـــاج محافظـــة كـــربالء مـــن المـــاء الصـــافي بحســـب الوحــــدات ٣یوضـــح الجـــدول (
 االداریة:

 )٣الجدول (
 / یوم)٣(م ٢٠٠٩الداریة عام توزیع انتاج محافظة كربالء من الماء الصافي بحسب الوحدات ا

 المجموع ناحیة الخیرات ناحیة الجدول الغربي قضاء الهندیة قضاء عین التمر ناحیة الحسینیة ناحیة الحر قضاء مركز كربالء
٣٦١٧٤٥ ١٥٦٣٢ ٣٣٨٢٤ ٤٩٦٦٠ ٣٥١٤٠ ٢١٩١٢ ٣٥٢٠٠ ١٧٠١٠٠ 

خصیصـات االسـتثماریة فـي ظـل الواقـع فاعي، الت، ابراهیم راجح كاظم الـد٣٠بالء، صالمصدر: مدیریة احصاء كر 
، ٢٢، جــدول ٢٠١١التنمــوي لمحافظــة كــربالء، رســالة ماجســتیر، معهــد التخطــیط الحضــري واالقلیمــي، نیســان 

١٠٧. 
 

                                                 
عباس فاضـل السـعدي، "جغرافیـة خـدمات البنـى التحتیـة: قطـاع المـاء الصـافي"، مجلـة الحكمـة (یصـدرها بیـت  ٢٢

 .١٤٢، ص٢٠١٢، بغداد، ٥٧ -٥٦الحكمة)، العدد 
، جدول ٢٠٠٩، بغداد، كانون االول ٢٠١٤ -٢٠١٠، خطة التنمیة الوطنیة للسنوات وزارة التخطیط، ج م ح ٢٣
)٥٧.( 

 .٣٠مدیریة احصاء كربالء، سجالت غیر منشورة، ص ٢٤
 .١٠٧ -١٠٦، ابراهیم راجح كاظم الدفاعي، مصدر سابق، ص٣٠المصدر نفسه، ص ٢٥
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یظهــر الجــدول وجــود تبــاین واضــح فــي توزیــع كمیــة المیــاه المنتجــة بــین الوحــدات االداریــة 
% بسـبب ثقلـه السـكاني ٤٧نسـبة وقـدرها لمحافظة كربالء، بحیث یستحوذ مركز القضاء علـى اكبـر 

ل الغربـي حیــث یحتــل كــل وكونـه مركــز المحافظــة. وتتقـارب نســب اقضــیة الحــر وعـین التمــر والجــدو 
 خر مرتبة.شر، وتأتي ناحیة الحسینیة في آقل عن العُ منها نسبة ت

فیهـا، ویعكس التباین المذكور ظروف الوحدات االداریة من حیـث مـدى تـوفر مصـادر المیـاه        
وحجم سكانها. ومدى اهتمام السلطات المحلیة بهذه المنطقة او تلك ومقدار حاجة البساتین والمزارع 

 الى تلك المیاه.
) كمیـــات المیــاه الصـــالحة للشــرب والمنتجـــة مــن محطـــات انتــاج المیـــاه ٤ویوضــح الجــدول (

 حسب النوع في محافظة كربالء وامانة بغداد واجمالي العراق:
 )٤الجدول (

وزیع محطات انتاج المیاه الصالحة للشرب حسب النوع على محافظة كربالء وامانة بغداد ت
 / یوم)٣(م ٢٠١٠ومقارنتها باجمالي العراق سنة 

 محطات الطاقة الشمسیة محطات التحلیة المجمعات المائیة المشاریع المحافظة
 كربالء

 امانة بغداد
 اجمالي العراق

٣٢٧٥٦٠ 
٢٣١٤٩٢٤ 
٧٧٢١٦٨٢ 

١٤٥٤١٢ 
٢١٨٩٣٦ 

٣٣٠٣٩٠٥ 

١١٠٠ 
- 

١٣٩٣٤ 

٣٠٨ 
- 

٥٧١٣ 

ــي فــي العــراق لســنة  ، التقریــر التفصــیلي، ٢٠١٠المصــدر: وزارة التخطــیط، ج م ح وجهــات اخــرى، المســح البیئ
 ).١١، جدول (٢٠١١حزیران 

 

ویعكــــس التبــــاین بــــین محافظــــة كــــربالء وامانــــة بغــــداد وبقیــــة المحافظــــات فــــي انتــــاج المیــــاه 
من المشاریع او المجمعات المائیة او االبار، ظروف المحافظات مـن حیـث الصالحة للشرب، سواء 

مقدار االحوال المرصودة لكل منها، ومدى اهتمام السلطات المركزیة بهذه المحافظة او تلك. فضـًال 
 عن حجم سكانها ومدى ضغطهم على تلك السلطات، بسبب غیاب الخطط التنمویة الستراتیجیة.

% مـــن ٤،١ظـــة كـــربالء مـــن انتـــاج المیـــاه الصـــالحة للشـــرب نحـــو وبینمـــا یبلـــغ نصـــیب محاف
%، وتــزداد فــي المشــاریع المائیــة الــى ٢٢اجمــالي انتــاج العــراق، ترتفــع النســبة فــي امانــة بغــداد الــى 

 % من محطات التحلیة في محافظة كربالء.٨% من اجمالي انتاج القطر. ویتركز نحو ٣٠

 
 نصیب الفرد من استهالك المیاه:

نة نصیب الفرد من المیاه المستهلكة لكل من محافظة كربالء واجمـالي القطـر بـین عند مقار 
یالحــــظ ارتفــــاع نصــــیب الفــــرد فــــي المحافظــــة قیاســــًا بــــالقطر فــــي العــــامین  ٢٠١١و  ٢٠٠٦عــــامي 



 ۱٥ 

المذكورین. ویظهر ایضًا تدهور النصیب المـذكور لكـل مـن المحافظـة واجمـالي العـراق بـین العـامین 
بة التدهور كانت اكبر في المحافظة قیاسًا بنظیرهـا اجمـالي القطـر. فقـد انخفـض المشار الیهما. ونس

/ یـوم فـي محافظـة كـربالء بمعـدل ٣م ٠،٥٠الى  ٠،٩٢نصیب الفرد من المیاه الصالحة للشرب من 
%. فـــي حـــین انخفـــض النصـــیب المشـــار الیـــه ٤،٦% مقابـــل معـــدل نمـــو للســـكان بلـــغ ١١،٦ -نمـــو

% للســكان، ٢،٨% مقابــل ٠،٤٠ -/ یــوم، وبمعــدل نمــو٣م ٠،٣٩ الــى ٠،٤٠الجمــالي العــراق مــن 
). مما یدعو الى استرشاد االستهالك الفردي في جمیع محافظات العـراق ٥كما یتضح من الجدول (

 ومنها كربالء واالمتناع عن تبذیر المیاه وایجاد طرق علمیة جدیدة لزیادة االنتاج.
 )٥الجدول (

نتج في محافظة كربالء واجمالي العراق من المشاریع نصیب الفرد من الماء الصافي الم
 / یوم)٣(م ٢٠١١والمجمعات المائیة سنة 

 (%) ٢٠١١ -٢٠٠٦معدل النمو السنوي  ٢٠١١ ٢٠٠٦ المحافظة
 عدد السكان /یوم٣م نصیب الفرد عدد السكان /یوم٣م نصیب الفرد عدد السكان

 
 نصیب الفرد من الماء 

 المنتج
 ١١,٦ - ٤,٥٧ ٠,٤٩٦ ١,٠٦٦,٧٨٧ ٠,٩٢ ٨٥٢,٩٦٣ كربالء

 ٠,٤٠ - ٢,٨٢ ٠,٣٩٢ ٢٨,٧١٧,٣٠٩ ٠,٤٠ ٢٤,٩٩٣,١١٥ اجمالي العراق

ــاه الشــرب  ــة، الواقــع النــوعي لمی ، وزارة ١٤، امانــة بغــداد، دائــرة مــاء بغــداد، جــدول ٢٠٠٧المصــدر: وزارة البیئ
، جـــدول ٢٠١٤ز، بغـــداد، ، مطبعـــة الجهـــا٢٠١٣ -٢٠١٢التخطـــیط، ج م ح، المجموعـــة االحصـــائیة الســـنویة 

 .١٦أ، ص-١٧/٩
 

 تحدیات
یواجه قطاع المیاه الصالحة للشرب تحدیات ومشاكل عدیدة من بینهـا قلـة الكـادر الفنـي فـي 
ــــــة  ــــــة واالنابیــــــب والمعــــــدات، وعــــــدم كفای مدیریــــــة مــــــاء المحافظــــــة، والــــــنقص فــــــي المــــــواد االحتیاطی

جـــاوزات المـــواطنین علـــى شـــبكة المـــاء التخصیصـــات المالیـــة، وقـــدم مشـــاریع المـــاء العاملـــة، وكثـــرة ت
والتبــذیر فــي اســتخدامه، وانحفــاض مناســیب المیــاه فــي جــدولي الحســینیة وبنــي حســن المتفرعــان مــن 
نهـــر الفـــرات، ممـــا یـــؤثر علـــى كمیـــة ونوعیـــة المیـــاه المتـــوفرة. باالضـــافة الـــى شـــحة وتذبـــذب الطاقـــة 

دد الســـكان وتطـــورهم الحضـــري وزیـــادة الكهربائیـــة الالزمـــة لتشـــغیل محطـــات المیـــاه. یقابلهـــا تزایـــد عـــ
االستهالك من تلك المیاه. كل ذلك یتطلب معالجة جادة لتلك المشـاكل، وذلـك باقامـة مشـاریع مائیـة 

 عمالقة كما هو حال الدول المتقدمة.



 ۱٦ 

ولغرض سد النقص في مشاریع الماء خصـص مشـروع مـائي واحـد لمحافظـة كـربالء لغایـة 
 عن زیادة محطات تحلیة المیاه. ى اكثر من مشروع، فضالً . والمحافظة بحاجة ال٢٠١٧٢٦عام 

 

 میاه الصرف الصحي والنفایات -٢
 میاه الصرف الصحي:

هــي نتــاج  The Healthful Sewerage Waterمیــاه الصــرف الصــحي (المجــاري) 
اســتعماالت البیــوت والمخلفــات البشــریة والمطــاعم والفنــادق والمنــاطق التجاریــة وغیرهــا، ولهــا اضــرار 

ـــة ك بیـــرة علـــى الصـــحة العامـــة والبیئـــة. وقـــد زاد االهتمـــام بالدراســـات المتعلقـــة بخـــدمات البنـــى التحتی
الخاصــة بمیـــاه الصـــرف الصــحي منـــذ مرحلـــة الخمســینیات نظـــرًا لمـــا تحتویــه مـــن مخـــاطر وملوثـــات 

 لطاقة المصادر البیئیة.
الــدوائر ویعــاني قطــاع الصــرف الصــحي تــدني حــاد فــي مســتوى الخــدمات المقدمــة مــن قبــل 

المختصــة كمــًا ونوعــًا بســبب قلــة التخصیصــات المالیــة التــي یــنجم عنهــا ضــعف اســتثمارها فــي هــذا 
افظــة كــربالء وبقیــة المحافظــات تواجــه تحــدیات جمــة فــي مجــال الصــرف  القطــاع. وبالتــالي فــان مــح

 كـان یبلـغ ٢٠٠٣الصحي. فقد اشارت البیانات الى ان طول المجاري في عمـوم الشـبكات قبـل عـام 
كـم. وكانـت نسـبة المنـاطق المخدومـة  ٨٣٥تضاعف الرقم ووصـل الـى  ٢٠٠٩كم. وفي عام  ٣٨٥

ازدادت الى  ٢٠١٢، وفي عام ٢٠٠٩% في عام ٢٩%، ارتفعت لتصبح ١٣نحو  ٢٠٠٣قبل عام 
ـــــاه االمطـــــار فكانـــــت (*)%٣٤ % فـــــي ٥٠أصـــــبحت  ٢٠٠٣% عـــــام ٧. امـــــا شـــــبكات تصـــــریف می

ا بــین كمــا ارتفــع عــدد االلیــات العاملــة بكــل اصــنافه. ٢٠١٠% عــام ٧٥، ثــم وصــلت الــى ٢٠٠٩٢٧
 .٢٨مولدة ٢٠الى  ٨لیة، وعد المولدات من ) آ١٧١) آلیة الى (٦٨من ( ٢٠٠٩و  ٢٠٠٣عامي 

كـــم  ٢٥٠ویبلــغ طـــول شــبكة تصـــریف المیــاه الثقیلـــة فـــي مركــز القضـــاء (مركــز المحافظـــة) 
عــدد الـدور المشـتركین بخــدماتها ، و منهـوالً  ٦٢٥٠حیـث توجـد محطــة معالجـة واحـدة وعــدد منهوالتهـا 

                                                 
التنفیذیـــة، بغـــداد، كـــانون اول  ، الخالصـــة٢٠١٧ -٢٠١٣وزارة التخطـــیط، ج م ح، خطـــة التنمیـــة الوطنیـــة  ٢٦

 .٣٠، ص٢٠١٣
 %) مخدومة بنظام خزانات النضح (السبتك تنك) وهي اكثر من اجمالي العراق.٦٦والنسبة المتبقیة ((*)
 .١٠٧مدیریة مجاري كربالء، سجالت غیر منشورة، ابراهیم راجح كاظم الدفاعي، مصدر سابق، ص ٢٧
 .١٠٨، ابراهیم راجح كاظم الدفاعي، مصدر سابق، صمدیریة احصاء كربالء، سجالت غیر منشورة ٢٨
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. وتعتمــد بقیــة الوحــدات االداریــة علــى وســائل اخــرى للصــرف الصــحي مثــل خزانــات ٢٩) دار١٠٠٠(
 النضح (سبتك تنك).

/ یـوم) أي ٣(الـف م ١٤٥اما كمیة المیاه العادمة المتولـدة فـي محافظـة كـربالء فبلـغ معـدلها 
% مـن ٦،٩/ یـوم أي بنسـبة ٣) االف م١٠ى (% من اجمالي العراق. وال یعالج منهـا سـو ٨،٧بنسبة 

% لمســتوى اجمــالي العــراق، وذلــك لوجــود محطــة معالجــة مركزیــة ٦٧اجمــالي القطــر، مقابــل حــوالي 
محطــة الجمــالي القطــر. ومــن هنــا یظهــر تــدني نســبة الكمیــة  ٢٣واحــدة فــي محافظــة كــربالء مقابــل 

 ):٦(المعالجة من اجمالي الكمیة المتولدة، كما یظهر في الجدول 
 )٦الجدول (

عدد محطات المعالجة المركزیة ونسبة المیاه العادمة المعالجة الى المتولدة في محافظة كربالء 
 ٢٠١٢واجمالي العراق عام 

عدد محطات المعالجة  المحافظة
 المركزیة

معدل كمیة المیاه العادمة 
 / یوم)٣المتولدة (الف م

معدل كمیة المیاه العادمة 
 یوم)/ ٣المعالجة (الف م

نسبة المیاه العادمة 
 المعالجة الى المتولدة

 ٦،٩ ١٠ ١٤٥ ١ كربالء
 ٦٦،٩ ١١١٦،٧ ١٦٧٠،١ ٢٣ اجمالي العراق

، ٢-٩، جـدول٢٠١٣، تشـرین الثـاني ٢٠١٢المصدر: وزارة التخطیط، ج م ح، االحصاءات البیئیة للعراق لسـنة 
 .١٩٣ص

 

منها للمجاري و  ٥محطة ضخ ( ٢٤) تمتلك محافظة كربالء ٢٠١٢وتبعًا الى العام نفسه (
% ٢٠% مقابــل ٢،٧لالمطــار) ویعــادل هــذا العــدد نســبة ضــئیلة مــن اجمــالي العــراق ال تتجــاوز  ١٩

% ٣،١ال تزیـد عـن  محطة ضـخ غاطسـة وبنسـبة ضـئیلة ایضـاً  ٢١المانة بغداد. كما تضم كربالء 
كـــربالء مـــن اجمـــالي % ألمانـــة بغـــداد. وبـــذلك تمتلـــك محافظـــة ٢١ممـــا یناظرهـــا فـــي القطـــر مقابـــل 

مـس % بینمـا االمانـة تمتلـك نسـبة تزیـد عـن خُ ٣محطات الضخ (للمجاري واالمطار) نسبة تقل عـن 
 ):٧عدد المحطات في القطر، كما یتضح من الجدول (

 )٧الجدول (
 ٢٠١٢عدد محطات الضخ حسب النوع في محافظة كربالء وامانة بغداد واجمالي العراق سنة 

 المجموع الكلي للمحطات محطات الضخ الغاطسة محطات الضخ المحافظة
 المجموع االمطار المجاري

 ٤٥ ٢١ ٢٤ ١٩ ٥ كربالء
 ٣١٧ ١٤١ ١٧٦ ٣٨ ٨١ امانة بغداد

 ١٥٧١ ٦٧٧ ٨٩٤ ٤٧٥ ٣٣١ اجمالي العراق

، ٥ -٩، جـــدول ٢٠١٣، تشـــرین الثـــاني ٢٠١٢در: وزارة التخطـــیط، ج م ح، االحصـــاءات البیئیـــة للعـــراق لســـنة المصـــ
 .١٩٦ص

                                                 
 .٢٠١٠مدیریة مجاري كربالء، قسم التحسس النائي، سجالت غیر منشورة،  ٢٩
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كم فان اكثر من ثلثیها متركز فـي مركـز  ٤٧٣اما شبكات تصریف میاه االمطار البالغ طولها      
مـــس طولهـــا فـــي ناحیـــة الحـــر والبقیـــة تتـــوزع علـــى مـــا تبقـــى مـــن وحـــدات اداریـــة، كمـــا المحافظـــة، وخُ 

 ):٨یوضحها الجدول (
 )٨الجدول (

 (متر) ٢٠١٢افظة كربالء عام شبكات تصریف میاه االمطار بحسب الوحدات االداریة لمح
الشبكات 
 والمنهوالت

ناحیة الجدول  قضاء الهندیة ناحیة الحسینیة ناحیة الحر مركز القضاء
 الغربي

 قضاء عین التمر

ـــــــــــــــاه  شـــــــــــــــبكات می
 االمطار

١٠٥٠٠ ٤٣٥٨ ٢٩٠٠٠ ١٢٨٠٠ ٩٦٥٠٠ ٣٢٠٠٠٠ 

 ٢٦٠ ١٠٥ ٧٢٥ ٣٠٢ ٢٥٨٠ ٨٠٠٠ عدد المنهوالت

، علــي فاضــل عبــد الحســین الحمــداني، الــدور ٢٠١٠ء/ قســم التحســس النــائي، المصــدر: مدیریــة مجــاري كــربال
 .٩٤، ص٢٠١١الوظیفي للسلطة المحلیة: محافظة كربالء، رسالة ماجستیر، تموز 

 

وتعاني شبكات المجاري وشبكات میاه االمطار مشاكل عدیدة سواء في محافظة كـربالء او 
ربــط شــبكات المجــاري بشــبكات میــاه االمطــار،  فــي محافظــات العــراق االخــرى. منهــا التجــاوزات فــي

وقـــدم محطـــات المعالجـــة، وشـــحة الطاقـــة الكهربائیـــة، ونقـــص االلیـــات، وقلـــة  ،وعـــدم كفـــاءة الشـــبكات
 الكادر الفني واالداري، وعطل المضخات نتیجة لقدمها واستهالكها.

صــص لمحافظـــة كـــربالء ضـــمن الخطـــة االســـتثماریة ولســد الـــنقص فـــي مشـــاریع المجـــاري خُ 
%، وهــي نســبة ١١، أي بنســبة ٣٠مشــروعاً  ٤٦(خمســة) مشــاریع مــن اجمــالي  ٢٠١٢للمجــاري عــام 

تغیـر الحـال فخصـص للمحافظـة مشـروع  ٢٠١٧ -٢٠١٣جیدة، ولكن ضمن خطة التنمیة الوطنیـة 
 .٣١مشروعًا الجمالي العراق ٤٢مجاري (واحد) من مجموع 

الوصـول الـى المسـتهدف لهذا لم تتمكن المحافظـة مـن االنتفـاع مـن صـرف صـحي محسـن و 
ــاً  وهــي اقــل مــن معــدل مســتوى  ٣٢%٨٤،٣%، اذ لــم تســجل ســوى ٩٦،٣والبــالغ  ٢٠١٥عــام  وطنی

 القطر، مما یتطلب تنفیذ مشاریع شبكات المجاري العامة المتبقیة وصیانة المشاریع القدیمة. 
 
 

                                                 
ــة للعــراق لســنة  ٣٠ ــاني، ٢٠١٢وزارة التخطــیط، ج م ح، االحصــاءات البیئی ، ٩ -٩، جــدول ٢٠١٣، تشــرین الث
 .٢٠١ -٢٠٠ص
 .٣٠، مصدر سابق، ص٢٠١٧ -٢٠١٣ة وزارة التخطیط، ج م ح، خطة التنمیة الوطنی ٣١
 .٢٠١٠مدیریة مجاري كربالء/ قسم التحسس النائي،  ٣٢
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   النفایات:
ة وصـناعیة. وتشـكل النفایــات المنزلیـة فــي تمثـل النفایـات المطروحــة مخلفـات منزلیـة وتجاریــ

%) ثـم ١٥% من مجمـوع النفایـات)، تلیهـا النفایـات الصـناعیة (٧٠محافظة كربالء اكبر نسبة لها (
. وجمیعهـــا یســـبب تلــــوث الهـــواء، حیـــث ال توجــــد ٣٣%٥%) ومصـــادر اخـــرى بنســــبة ١٠التجاریـــة (

الحـرق للـتخلص منهـا ممـا یسـبب  محطات لمعالجتها او تدویرها بل ان بعـض البلـدیات تتبـع اسـلوب
 تلوث الهواء.

كغــم/ یــوم، أي  ٢٢٥٠وهنالــك انــواع خطــرة مــن النفایــات تصــل كمیتهــا فــي المحافظــة الــى 
 ١١٩٨٩٢% مــن اجمــالي كمیتهــا فــي العــراق. ویبلــغ عــدد الحاویــات الخاصــة بالنفایــات ٥،٣بنســبة 
یـرة بسـبب كثـرة الزائـرین الیهـا % من اجمالي العدد في القطر، وهي نسـبة كب١٢، أي بنسبة ٣٤حاویة

 باعتبارها مدینة ذات وظیفة دینیة.

                                                 
 .١٠٩فاعي، مصدر سابق، صدابراهیم راجح كاظم ال ٣٣
 .٢٧، مصدر سابق، ص٢٠١٢االحصاءات البیئیة للعراق لسنة  ٣٤
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بلـدیات، مهمـة نقـل  ٧ویقع على عاتق البلدیـة، التـي یبلـغ عـددها فـي محافظـة كـربالء نحـو 
مــا تقـــع خـــارج حــدود البلدیـــة فــي الجهـــة الجنوبیـــة.  النفایــات الـــى مواقــع الطمـــر الصـــحي التــي غالبـــاً 

 ٦٩حیــًا مــن اصــل  ٦٥بلــغ عــدد االحیــاء التــي ترفــع منهــا النفایــات وتطــرح بــدون أي معاملــة لهــا. وی
% یومیـًا، أي ان اكثـر ٦٠حیًا. وتصل نسـبة النفایـات المرفوعـة الـى كمیـة النفایـات المطروحـة نحـو 

 .٣٥من ثلث كمیة النفایات المطروحة ال یتم رفعها
نحو  ٢٠١١ام وبلغت نسبة السكان المخدومین بخدمة جمع النفایات في محافظة كربالء ع

 ، وهي قریبة من مستوى نسبة المخدومین الجمالي القطر.٣٦%٦٢،٦
طن یومیًا في االیام االعتیادیة، وتبلغ  ١١٠٠ -٩٥٠وتتراوح كمیة النفایات المنزلیة ما بین 

 ١،٤) زائــر یومیــًا نحــو ١١٠٠٠كمیــة مــا یطرحــه الزائــرون االعتیــادیون مــن نفایــات والبــالغ عــددهم (
 ١٤٠٠٠ف لهـم الزیـارات الملیونیـة التـي تصـل كمیـة النفایـات التـي یطرحونهـا نحـو طن یومیًا. یضا

طــن ســنویًا للزیــارة الواحــدة. ولكــون المحافظــة تشــهد ثــالث زیــارات ســنویًا مــن هــذا النــوع، ممــا یجعــل 
 .٣٧) طن سنویا٤٢٠٠٠الكمیة المطروحة من النفایات تصل الى (

طـن فـي  ٣٤١٦٥٤بنحو  ٢٠١١ربالء عام وقدرت كمیة النفایات المطروحة في محافظة ك
% مــن اجمــالي القطــر. وعلــى اســاس المعــدل الیــومي لكمیــة النفایــات المطروحــة ٤،٢، أي ٣٨الســنة

% ٥،٦طن/ سنة، وهي تعادل  ٤٥٦٢٥٠، ترتفع كمیة النفایات الى ٣٩) طن١٢٥٠والمقدرة بنحو (
 المشهورة بسیاحتها الدینیة.من اجمالي الكمیة في العراق، وتعد نسبة مرتفعة في هذه المحافظة 

 الطاقة الكهربائیة: -٣
ال یمكــن تحقیــق التنمیــة المســتدامة دون تــوفر الطاقــة الكهربائیــة حیــث تعتمــد علیهــا جمیــع 
القطاعـــات التنمویـــة االخـــرى لغـــرض تشـــغیل محركـــات معـــداتها واجهزتهـــا. ومـــن هنـــا تـــأتي اهمیتهـــا 

 وخطورة دورها في تحقیق االهداف التنمویة.
ي محافظــة كــربالء مــن نقــص كبیــر فــي مصــادر الطاقــة، اذ ان نســبة الطاقــة المجهــزة وتعــان

هـي  %. وممـا یزیـد المشـكلة تعقیـداً ٣٢ -٢٧كانت ضمن المـدى  ٢٠٠٩الى الطاقة المطلوبة لسنة 

                                                 
 مدیریة بلدیة كربالء، سجالت غیر منشورة. ٣٥
، ٢٠١٤، مطبعــة الجهــاز، بغــداد، ٢٠١٣ -٢٠١٢صــائیة الســنویة وزارة التخطــیط، ج م ح، المجموعــة االح ٣٦

 .٤٥، ص٢٥/ ١٧جدول 
 .١٠٩ابراهیم راجح كاظم الدفاعي، مصدر سابق، ص ٣٧
 .٢٠١٣ -٢٠١٢المجموعة االحصائیة السنویة  ٣٨
 .١٠٩ابراهیم راجح كاظم الدفاعي، مصدر سابق، ص ٣٩
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، (*)%٤٠ارتفــاع نســبة المتجــاوزین علــى الشــبكة الكهربائیــة مــن العــدد الكلــي للســكان، فهــي بحــدود 
. واكثر من ثلث عدد المشتركین تصلهم (فولتیة) منخفضة، وتعكـس ٤٠كبیرة جداً وهي بال شك نسبة 

هــذه النســبة المرتفعــة مــدى رداءة الخدمــة مــن حیــث النوعیــة. ومــن هــذه النوعیــة الردیئــة كــان یحصــل 
، والقــوة ٢٠٠٤٤١ســاعة یومیــًا مــن الطاقــة الكهربائیــة فــي محافظــة كــربالء عــام  ١٢المــواطن علــى 

 كانت منخفضة والكهرباء غیر مستقرة. الفولتیة (المحركة)
ونحــو  منتســباً  ٩٩٧بلــغ الكــادر الكلــي لمدیریــة كهربــاء كــربالء  ٢٠٠٩وبحســب بیانــات عــام 

ة لكــادر الصــیانة هــي بحــدود % مــنهم یمثــل كــادر الصــیانة. وعــدد االلیــات التخصصــیة المتــوفر ٣٥
 .٤٢لیة) آ١٦٠كان العدد المطلوب توفره ( لیة، بینما) آ١٠٠(

 ) اعداد المشتركین في شبكة الكهرباء العامة بمنطقة الدراسة:٩الجدول (ویوضح 
 )٩الجدول (

بحسب  ٢٠٠٨ -٢٠٠٦عدد المشتركین في شبكة الكهرباء العامة بمحافظة كربالء خالل المدة 
 اغراض االستخدام

 نوع االستخدام السنة
 المجموع صناعي زراعي حكومي تجاري منزلي

٩٣٥٤٩ ٧٦٢ ١١٠٧ ٤٣٩ ٨٧٩٧ ٨٢٤٤٤ ٢٠٠٦ 
٩٦٦٥٤ ٧٧٦ ١١٠٦ ٤١٥ ٨٩١٢ ٨٥٤٤٥ ٢٠٠٧ 
٩٩٠٦٤ ٧٨٥ ١٠٦٠ ٤٦٠ ٨٩٩٧ ٨٧٧٦٢ ٢٠٠٨ 

فاعي، یـــر منشـــورة، ابـــراهیم راجـــح كـــاظم الـــدالمصـــدر: مجلـــس محافظـــة كـــربالء، وحـــدة التخطـــیط، بیانـــات غ
 .١٠٨، ص٢٠١١التخصیصات االستثماریة، رسالة ماجستیر، نیسان 

محافظة كربالء من سنة الخرى في جمیع قطاعـات االسـتهالك یالحظ تزاید االستهالك في 
 عدا القطاع الزراعي الذي تناقصت اعداد المشتركین فیه وان كانت باعداد قلیلة.

 
 
 
 

                                                 
% (علـي فاضـل عبـد الحسـین ٢٩تنخفض النسـبة الـى خر لنسبة المتجاوزین على الشبكة العامة آوفي تقدیر (*)

 ).٩٤الحمداني، مصدر سابق، ص
 .١٠٧ابراهیم راجح كاظم الدفاعي، مصدر سابق، ص ٤٠
، ٢٠٠٤وزارة التخطیط، ج م ح، مدیریة احصاءات احـوال المعیشـة، تقریـر مسـح احـوال المعیشـة فـي العـراق  ٤١

 .٦، ص٢٠٠٥محافظة كربالء، حزیران 
 كربالء، سجالت غیر منشورة. مدیریة كهرباء ٤٢
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ومن حیث حصول السـكان فـي محافظـة كـربالء علـى الطاقـة الكهربائیـة فـانهم یقسـمون الـى 
% علـى المولـدات ٦،٥% و ٩١لـى الشـبكة العامـة بنسـبة ثالث مجامیع: المجموعة االولى تعتمد ع

% مــن مصــادر طاقتهــا الكهربائیــة تعتمــد ٩٢المشــتركة (مولــدات الشــارع). والمجموعــة الثانیــة، فــان 
% علــى الشــبكة العامــة. فــي حــین ان جمیــع احتیاجــات المجموعــة ٦،٣علــى المولــدات المشــتركة و 

 .٤٣ئیة على المولدات الخاصةالثالثة تعتمد في حصولها على الطاقة الكهربا
امــا الطاقــة الكهربائیــة المجهــزة للوحــدات الســكنیة خــالل ســبعة ایــام ســابقة الجــراء العینــة مــن 

یالحـظ تقـارب نصـیب الوحـدة السـكنیة مـن الطاقـة المـذكورة فـي محافظـة كـربالء مـع مـا  ٢٠١١عام 
 تحصل علیه تلك الوحدة في محافظة بغداد من الشبكة العامة.

ب الوحـــــدة الســـــكنیة مـــــن الطاقـــــة الكهربائیـــــة المجهـــــزة مـــــن المولـــــدات الخاصـــــة ولكــــن نصـــــی
لبغـداد مقابـل  ١،١والمولدات المشتركة في بغداد یعادل ثالثة اضعاف نظیرها في محافظـة كـربالء (

 .٤٤لكربالء ساعة/ یوم) ٠،٤
بلــغ نصــیب محافظــة كــربالء مــن الطاقــة الكهربائیــة نحــو  ١٩٩٠ -١٩٨٩الــى عــام  وتبعــاً 

من اجمالي الطاقة المذكورة في العراق. وبذلك احتلت المحافظة المرتبة السادسـة عشـرة بـین  %٢،٢
محافظات القطر. ولكن تزداد مرتبة هذه المحافظـة مـن ناحیـة مـا یصـیب الفـرد الواحـد مـن اسـتهالك 

                                                 
وزارة التخطیط، ج م ح، مسح شبكة معرفة العراق: نظـام مراقبـة الظـروف االجتماعیـة واالقتصـادیة فـي العـراق  ٤٣

 .١٨٨، ص٢٠١١
 .١٩٠المصدر نفسه، ص ٤٤
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ل كیلو واط/ ساعة، وبذلك احتلت المرتبة السادسة فـي هـذا المجـا ٩٢٠لتلك الطاقة، فقد بلغت نحو 
 بین المحافظات.

وال تتـوزع هـذه الكمیـة بالتسـاوي بـین الوحـدات االداریـة للمحافظـة، ففـي مركـز قضـاء كــربالء 
) كیلـو واط/ سـاعة فـي مركـز ٩٨٠)كیلو واط/ ساعة، وینخفض المعـدل الـى (١٠٥٠یستهلك الفرد (

 .٤٥بيكیلو واط/ ساعة في ناحیة الجدول الغر  ٩٢٠قضائي عین التمر والهندیة ویتدنى الى 
% ٢،٨) ملیون میكا واط/ ساعة، أي ٠،٦٢بلغ نصیب محافظة كربالء ( ٢٠٠٤وفي عام 

وازدادت الــى  ٢٠٠٩% فــي عــام ٣مــن اجمــالي الطاقــة المســتهلكة فــي العــراق. ارتفعــت النســبة الــى 
ن تلــك الطاقــة نحــو مــ ٢٠٠٤حصــلت محافظــة بغــداد فــي عــام  . فــي حــین٢٠١١% فــي عــام ٣،٦
%) ٣٤عة، وتعادل اكثر من ثلـث اجمـالي الطاقـة المسـتهلكة فـي العـراق (ملیون میكا واط/ سا ٧،٤

ملیون میكا واط/ سـاعة،  ٧،٨الى  ٢٠٠٩ملیون میكا واط/ ساعة. ارتفعت في عام  ٢١،٧والبالغة 
%، أي اكثــــر مــــن ربــــع الوحــــدات المســــتهلكة فــــي القطــــر. وبــــذلك تعــــد كــــربالء مــــن ٢٧،٥وتعــــادل 

 ).١٠ببقیة المحافظات كما یتضح من الجدول ( اساً المحافظات المتدنیة االستهالك قی
 )١٠الجدول (

، ٢٠٠٩، ٢٠٠٤الوحدات الكهربائیة المستهلكة في محافظة كربالء واجمالي العراق في االعوام 
 (الف میكا واط/ ساعة) ٢٠١١

 %من اجمالي العراق مجموع صناعي زراعي حكومي تجاري منزلي السنة المحافظة
 ٢٠٠٤ كربالء

٢٠٠٩ 
٢٠١١ 

١٩٧,٨ 
٤٠٣ 

٣٧٦,٧ 

٤٣,٣ 
١٠٠ 
٧٣,٣ 

٣٠,٩ 
١٧١ 

٣١١,١ 

٦١,٨ 
٣٢ 

٢٣,٤ 

٢٨٤,٤ 
١٢٩ 

١٥٣,٩ 

٦١٨,٢ 
٨٣٥ 

٩٣٨,٤ 

٢,٨ 
٣,٠ 
٣,٦ 

 ٢٠٠٤ العراق
٢٠٠٩ 
٢٠١١ 

١٣١٨٠,٨ 
١٣٦١٨ 

١١٠٧٢,٧ 

١٣٥٦ 
١٥١٣ 
١٤٤٦ 

١٨٤١,٣ 
٤٣٨٠٥ 
٦٠٧٩,٧ 

١١١٣,٩ 
٩٧٧ 

١٣٨٢,٦ 

٤٢٤٥ 
٧٢٨٨ 

٦٤٠١,٣ 

٢١٧٣٧ 
٢٨٢٠١ 

٢٦٣٨٢,٣ 

١٠٠ 
١٠٠ 
١٠٠ 

، البـاب الرابـع، ٢٠٠٦، مـایس ٢٠٠٥مصدر: وزارة التخطیط، ج م ح، المجموعـة االحصـائیة لمحافظـة كـربالء ال
، وزارة ١٢٨، ص٢٠/ ٤، جـــــدول ٢٠١١ -٢٠١٠وزارة التخطـــــیط، ج م ح، المجموعـــــة االحصـــــائیة الســـــنویة 

 .٤٢أ، ص -٢٠/ ٤، جدول ٢٠١٣ -٢٠١٢التخطیط، ج م ح، المجموعة االحصائیة السنویة 

 
یر الجـــدول الـــى ان االســـتهالك الصـــناعي للطاقـــة الكهربائیـــة فـــي محافظـــة كـــربالء كـــان یشـــ

% مــن اجمــالي االســتهالك فــي المحافظــة، یلیــه ٤٦، اذ بلــغ ٢٠٠٤یشــغل النســبة االكبــر فــي عــام 
%. وبذا فان هذین القطاعین من االستهالك یستحوذان على اكثر من ٣٢االستهالك المنزلي بنسبة 

                                                 
 .١٤٣ -١٢٧، ص٢الدلیل االداري للجمهوریة العراقیة، مصدر سابق، ج ٤٥
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شــر الكمیــة، الك فــي المحافظــة. یلیهمــا االســتهالك الزراعــي حیــث كــان یشــغل عُ كمیــة االســته ٣/٤
 % من اجمالي االستهالك في منطقة الدراسة.٥%، والحكومي ٧واالستهالك التجاري 
تصـــدر االســـتهالك المنزلـــي مجـــامیع االســـتهالك واحتـــل المرتبـــة االولـــى  ٢٠٠٩وفـــي عـــام 

%. وسـارت المحافظـة ١٥الـذي تـدنت نسـبته الـى %)، یلیه االستهالك الحكـومي ثـم الصـناعي ٤٨(
%) ٤٠، حیــث شــغل االســتهالك المنزلــي المرتبــة االولــى (٢٠٠٩علــى منــوال عــام  ٢٠١١فــي عــام 

 %).١٦%) والصناعي المرتبة الثالثة (٣٣واالستهالك الحكومي المرتبة الثانیة (
د الســـكان، وارتفـــاع ویعـــود ســـبب تزایـــد االســـتهالك المنزلـــي للطاقـــة الكهربائیـــة الـــى تزایـــد عـــد

مستوى تحضرهم، واالتسـاع االفقـي للعمـران، وتزایـد النشـاط الحكـومي المتمثـل باتسـاع دوائـر مجلـس 
المحافظــة بعــد توســع صــالحیاته، ممــا ادى الــى اشــغاله للمرتبــة الثانیــة مــن حیــث اســتهالك الطاقــة 

 الكهربائیة.
ببقیــــة  ربائیــــة قیاســــاً یتضــــح ممــــا تقــــدم انخفــــاض نصــــیب محافظــــة كــــربالء مــــن الطاقــــة الكه

علـــى تشــــغیل  المحافظـــات العراقیـــة. ویتصــــف الكهربـــاء بالتذبــــذب وعـــدم االنتظـــام، ممــــا یـــؤثر ســــلباً 
محطات المیاه الصالحة للشرب، ومیاه الصرف الصحي، وتشغیل محركات القطـاع الصـناعي. ممـا 

كبیـــرة فـــي یتطلـــب ایجـــاد حـــل جـــذري لتلـــك المشـــاكل عـــن طریـــق االســـتثمار وبنـــاء محطـــات انتاجیـــة 
 مختلف محافظات العراق ومنها كربالء.

 التنمیة السیاحیة
هــي مــن القطاعــات الحیویــة ومصــدر مهــم مــن  Tourism Developmentالتنمیــة الســیاحیة 

 : ٤٦مصادر الدخل القومي، والسیاحة انواع وفیما یاتي ابرز هذه االنواع

 السیاحة الدینیة: -١
ثیر علـى التنمیـة جـات الفـرد الروحیـة ولهـا تـأشـباع حاهي نوع مـن انـواع السـیاحة تهـتم با

 االجتماعیة من خالل تنمیة المهارات والقدرات في التعامل واالطالع على المعتقدات الدینیة.
مـــن داخـــل  ولمحافظـــة كـــربالء اهمیـــة دینیـــة كبیـــرة تجعلهـــا مركـــزًا مهمـــًا الســـتقطاب الزائـــرین         

لدینیــة هــو النشــاط االكثــر تمیــزًا فــي المحافظــة لكثــرة ن طــابع الســیاحة االعــراق ومــن خارجــه. لــذا فــإ
مراقدها ومزاراتها الدینیة التي تشجع علـى قیـام هـذا النـوع مـن السـیاحة مثـل: مرقـد االمـامین الحسـین 
واخیه العباس علیهما السالم، مدفن كفي العباس االیمن واالیسر، مرقد عون بن عبد اهللا بن جعفر، 

صــغر، مقــام صــاحب الزمــان، المخــیم الحســیني، مرقــد ابــو هاشــم فــي مقــامي علــي االكبــر وعلــي اال
الهندیـة، مرقـد حبیــب بـن مظــاهر االسـدي، مرقـد الحــر بـن یزیــد الریـاحي، قطـارة ودوســة االمـام علــي 
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في عین التمر، قبر النبي نوح في الحسینیة، قبر النبي جرجیس في عین التمر، قبر السید احمد بن 
 هاشم.

مناســبة دینیــة تتــوزع علــى اشــهر  ١٣للمراقــد المقدســة فــي كــربالء فــي وتــتم الزیــارات عــادة 
لیلـة علـى مـدار  ٥٢محرم، صفر، رجب، شعبان، رمضان، ذو الحجة، شوال، لیالي الجمع وعددها 

 السنة.

 السیاحة العالجیة-٢
یمتاز قضاء عین التمر بوجود عیـون میـاه معدنیـة تحتـوي علـى امـالح الكبریـت والكلوریـد، 

الج طبیعي لبعض االمراض السیما الجلدیة منها او الوقایة منها. ویبلغ متوسط عمق مما یسمح بع
بـار مـن قبـل الفالحـین بالنضـوب بسـبب الحفـر العشـوائي لآل . واخذت العیون٤٧م٤تلك المیاه حوالي 

 لسقي اراضیهم وانخفاض منسوب بحیرة الرزازة.
والبقیـة ناضـبة. ومـن  (*)یـةعیـون میاههـا جار  ٩عین ماء منها  ٣٥وفي قضاء عین التمر 

لتــر/ ثــا)، الزرقــاء  ١٢،٢( ٢لتــر/ ثــا)، جدیــدة  ٤،٢العیــون التــي مــا زالــت میاههــا جاریــة: الســودة (
لتـر/ ثـا).  ٢٢٣لتـر/ ثـا)، السـیب ( ٦٠٠لتر/ ثا)، الحمرة ( ٢٨لتر/ ثا)، ام الكواني ( ٦٤٣الكبیرة (

 .٤٨لتر/ ثا) ٧(لتر/ ثا)، السعدة  ٢١لتر/ ثا)، ام الشریفة ( ٩ام طیر (
وهنالـــك اســـماء لعیـــون اخـــرى مثـــل: عـــین البركـــة، عـــین ابـــي شـــكر، عـــین صـــفیحة، عـــین 

 المستراحة، عین ام النخلة. وهناك عدة ابار اهمها: بئر مردم، االخیضرة، الغني.

  :السیاحة االثریة-٣
كـم ٤٨من ابرز االثار الواقعة في محافظة كـربالء (قصـر االخیضـر) الـذي یقـع علـى بعـد 

الجنــوب الغربــي مــن مركــز المحافظــة. وهــو عبــارة عــن قصــر ضــخم داخــل حصــن منیــع مربــع الــى 
م. وهو اثـر اسـالمي اكتشـف ١٢م ویحیطه سور ارتفاعه ١٧٠الشكل، طول كل ضلع من اضالعه 

 .٤٩فیه مسجد ومحراب داخل القصر

                                                 
 .١٣ -١٢هیئة االستثمار، فرع كربالء، ص ٤٧
 جاریة.  عین ماء ١٨خر آوفي تقریر (*)
، عبـــاس عبـــد الحســـین خضـــیر المســـعودي، دور التنمیـــة الریفیـــة فـــي تطـــویر ٢٢مشـــروع عـــین التمـــر، ص ٤٨

یـر منشـورة)، كلیـة التربیـة (ابـن رشـد) بجامعـة بغـداد، االستیطان الریفي في محافظة كربالء، رسالة ماجسـتیر (غ
 .١٩٩، ص١٩٨٩

 .١١عباس فاضل السعدي، عین التمر واحة في الصحراء، مصدر سابق، ص ٤٩
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ین ومن االثار االخـرى خـان الربـع (خـان النخیلـة او خـان القوافـل) ویقـع فـي ربـع الطریـق بـ
كـربالء والنجــف. وهنـاك ثالثــة خانــات مشـابهة بــین كـربالء والنجــف كانــت تسـتعمل للقوافــل المرتحلــة 
بــین هــاتین المــدینتین منهــا خــان العطشــان، وخــان العطیشــي. باالضــافة الــى وجــود كنیســة القصــیر 

 (القصیرة) وهي اقدم كنیسة في العراق وتقع بالقرب من قضاء عین التمر.
كم جنوب غـرب ٣٠كهوف (الطار) الواقعة على بعد  حیة االثریة ایضاً ومن الظواهر السیا

. وهــي الوحیــدة فــي العــالم مــن ٥٠ق. م ١٢٠٠كهــف) بنیــت فــي حــدود  ٤٠٠مدینــة كــربالء وعــددها (
صـــنع االنســـان، وتكشـــف اول اســـالیب االنســـان وتقنیاتـــه فـــي بنـــاء المســـاكن والتمـــدن. وفـــي مـــداخل 

رعة مما یحقـق الحمایـة المرجـوة مـن الحیوانـات المفترسـة الكهوف صخور صلبة وممرات ضیقة ومتف
والظــواهر الطبیعیــة اثنــاء راحــة االنســان. كمــا یوجــد قصــر شــمعون الــذي یرجــع الــى القــرن الســادس 

) تـًال اثریـًا لـم ١٨٠. وفـي المحافظـة (٥١المیالدي وقصـر (البرذویـل) االثـریین فـي قضـاء عـین التمـر
 تنقب بعد.

 السیاحة الترفیهیة-٤
هــم االمــاكن المشــمولة بهــذا النــوع مــن الســیاحة (بحیــرة الــرزازة) التــي بامكانهــا جــذب ومــن ا

السیاح الغراض الترفیه ولكنها تعاني من االنخفاض المستمر في منسوب میاههـا وملوحتهـا وانعـدام 
المرافــق الســیاحیة فیهــا للنهــوض بواقــع البحیــرة الســیاحي. وتلیهــا ینــابیع عــین التمــر القریبــة منهــا مــن 
حیــث امكانیــات الســیاحة والترفیــه التــي كانــت تجــذب الســیاح مــن داخــل المحافظــة وخارجهــا قبــل ان 
تنضــب بعــض میاههــا. یضــاف الــى مــا تقــدم، یمكــن ان تعــد ضــفاف نهــر الفــرات وبســاتین النخیــل 
والحمضـــیات فـــي الهندیـــة والحســـینیة وعـــین التمـــر، امـــاكن ســـیاحیة مهمـــة الغـــراض الترفیـــه، ویمكـــن 

 شكل افضل.استغاللها ب

 المرافق السیاحیة وعدد الزائرین
 الفنادق والشركات السیاحیة:

ـــة  فـــي مدینـــة كـــربالء فنـــادق عدیـــدة ولكنهـــا ال تلبـــي حاجـــة الســـائح لمحدودیـــة مســـاحتها وقل
 ٥٠٠كان یوجـد فیهـا مـن فنـادق الدرجـة االولـى فنـدق الحـوراء ( ١٩٩٠ -١٩٨٩خدماتها. ففي عام 

سریر) ویقعان في مركز المدینة، باالضافة الـى مجمـع سـیاحي  ٨٠سریر) وفندق كربالء السیاحي (
 .٥٢وكذلك دار استراحة وكازینو واحد داراً  ٢٠في عین التمر یضم 
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، سـیاحیاً  مرفقـاً  ١٥١بلـغ عـدد الفنـادق والشـقق والمجمعـات السـیاحیة نحـو  ٢٠٠٤وفي عـام 
، أي سـیاحیاً  مرفقـاً  ١٧٨، حیـث كـان عـدد الفنـادق ٢٠٠٣% عـن عـام ١٥،٢بنسبة انخفاض بلغـت 

مشـتغًال.  ١٠٥٦% من عـدد الفنـادق العاملـة فـي العـراق. وعـدد المشـتغلین فـي تلـك المرافـق بلـغ ١٨
. ٥٣% مـن المجمـوع العـام فـي العـراق)١٨،٧مشـتغًال ( ١٤٥٩نحو  ٢٠٠٣بینما كان العدد في عام 

 ٢٠٠٣د عــام الـى ظــروف احـتالل العــراق بعـ ٢٠٠٤ویعـود مسـبب تــدهور القطـاع الفنــدقي فـي عــام 
 وما رافقها من توقف المرافق السیاحیة في القطر.

ن محافظـــة كـــربالء تضـــم لمركـــزي لالحصـــاء بـــوزارة التخطـــیط فـــإوبحســـب بیانـــات الجهـــاز ا
% ممــا یناظرهــا فــي العــراق، وعــدد غــرف النــزالء ١٧، أي حــوالي ٢٠١٠) فنـدق ســیاحي عــام ١٠٠(

ا یـــدل علـــى اهمیـــة الســـیاحة فـــي هـــذه % ممـــا یناظرهـــا فـــي القطـــر. وهـــذ٢٢،٤، أي ٥٤غرفـــة ٤٨٨٣
مشـتغًال  ٥٩٠المحافظة وبخاصة السیاحة الدینیة. اما عدد المشتغلین فـي الفنـادق المـذكورة فقـد بلـغ 

 .٢٠١٠٥٥عام 
) الـف نزیـل، بینمـا كـان العـدد فـي عـام ١٧٩نحـو ( ٢٠٠٤وبلغ عدد نزالء الفنادق فـي عـام 

ملیــون) ســریر/ یــوم فــي حــین كــان العــدد  ١،٠٣ملیــون نزیــل، واالســرة المشــغولة ( ١،٤نحــو  ٢٠٠٣
بلــــغ عــــدد نــــزالء الفنــــادق نحــــو  ٢٠١٠. وفــــي عــــام ٥٦ملیــــون) ســــریر/ یــــوم ٥،٣نحــــو ( ٢٠٠٣عــــام 

نــزیًال، أي اكثــر مــن خمــس مــا یقابلهــا فــي العــراق. امــا االســرة المشــغولة فقــد بلــغ عــددها  ٥١٩١٧٧
 اق.% مما یناظرها في العر ٢١او حوالي  ٥٧ملیون سریر/ یوم ١،٥نحو 

فنــدق  ٤٠٧بلــغ عــدد فنــادق المحافظــة  ٢٠٠٧وبحسـب تضــیف مدیریــة ســیاحة كــربالء عـام 
 ٩٤والثالثــة  ٨٦فنـادق والدرجــة الثانیـة  ٤ســریرًا. وعـدد فنــادق الدرجـة االولــى  ٣٤١٤٧تحتـوي علـى 

الولـى فندقًا باالضافة الى نوعیات اخرى من الفنادق. ولیس المقصود بفنادق الدرجة ا ١٦٥والرابعة 
 .٥٨یف محلي لمدیریة سیاحة كربالءنادق الخمسة نجوم بل هو تصنف

                                                 
 .٥/٨، مصدر سابق، جدول ٢٠٠٥االحصائیة لمحافظة كربالء  المجموعة ٥٣
 .٦٦٧، ص١٦/٤، جدول ٢٠١١ -٢٠١٠وزارة التخطیط، ج م ح، المجموعة االحصائیة السنویة  ٥٤
 .٦٧١، ص١٦/٨المصدر نفسه، جدول  ٥٥
 .٥/٨، جدول ٢٠٠٥المجموعة االحصائیة لمحافظة كربالء  ٥٦
 .٦٦٧، ص١٦/٤، جدول ٢٠١١ -٢٠١٠المجموعة االحصائیة السنویة  ٥٧
 .٢٠٠٧مدیریة سیاحة كربالء،  ٥٨



 ۲۸ 

خـــر لهـــذه الفنـــادق وفـــي ضـــوئه تضـــم المحافظـــة فنـــدق واحـــد مـــن الدرجـــة وهنـــاك تصـــنیف آ
فندقًا من الدرجـة الثالثـة  ٨٣فندقًا من الدرجة الثانیة و ٩٣الممتازة وثالثة فنادق من الدرجة االولى و

 .٢٠١١٥٩بعًا الى عام فندقًا من الدرجة الرابعة ت ١٩٢و
كـــان فـــي  ٢٠١٠فـــي حـــین ان تصـــنیف الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء بـــوزارة التخطـــیط لســـنة 

فنــدقًا مــن الدرجــة الثانیــة (ثالثــة  ٥٦المحافظــة فنــدق واحــد مــن فنــادق الدرجــة االولــى (اربــع نجــوم) و
ـــادق مـــن الدرجـــة الرابعـــة (نج ١٠فنـــدقًا مـــن الدرجـــة الثالثـــة (نجمتـــان) و ٣٣نجـــوم) و مـــة واحـــدة) فن

 % مما یقابلها في العراق.١٧، أي حوالي ٦٠ومجموعها مئة فندق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "٢٠١٤ -٢٠١٠إســتراتیجیة تنمیــة محافظــة كــربالء "ویرتفــع عــدد الفنــادق واالســرة بموجــب 

 .٦١نزیالً  ٥٧٧٣٢٤والنزالء الى  اً سریر  ٣٤٧٣٤فندقًا، وعدد االسرة الى  ٤٥٥الى 
فنـــدقًا، غالبیتهـــا  ١٠٥یهـــا مـــع الشـــركات الســـیاحیة فقـــد بلـــغ عـــددها امـــا الفنـــادق المتعاقـــد عل
شركة سیاحیة مجازة یدخل عن طریقها ثلثـا عـدد الزائـرین سـنویًا  ٧٣جاهزة للتشغیل. وفي المحافظة 

شركات متعاقدة مع هیئـة الحـج والجهـات  ٩متعاقدة مع اكثر من ثلث فنادق كربالء. كما وان هناك 

                                                 
 .١١٣علي فاضل عبد الحسین الحمداني، مصدر سابق، ص ٥٩
 .٦٦٩، ص١٦/٦، جدول ٢٠١١ -٢٠١٠المجموعة االحصائیة السنویة  ٦٠
 .٢٠١١ -٢٠١٠مجلس محافظة كربالء، استراتیجیة تنمیة محافظة كربالء،  ٦١



 ۲۹ 

بــات المقدســة. وهــذه الشــركات هــي: الطــف، الرافــدین، قصــر المصــطفى، الــدیار، االیرانیــة لزیــارة العت
 .٦٢المنار، الجنوب، جرش، السنونو، االطیاف

 ٢٠٠٧ویمكن اضافة المطاعم والمقاهي الى المرافق السـیاحیة فـي كـربالء، وتبعـًا الـى عـام 
هــا فــي العــراق وعــدد مرفقــًا وتعــادل اربعــة اخمــاس مــا یناظر  ١٦٨بلــغ عــدد المرافــق الخاصــة بالشــاي 

كمقـــاهي  مرفقـــاً  ٣٦% ممـــا ینـــاظرهم فـــي القطـــر، باالضـــافة الـــى ٨٧عـــامًال او  ٨٧٦العــاملین فیهـــا 
 .٦٣واكشاك

 عدد الزائرین:
 :٦٤هنالك ثالثة انواع من الزائرین

% مــن مجمــوع الــزوار فــي كــل مناســبة دینیــة ویبقــون یــوم او ٩٠الــزوار المحلیــون ویشــكلون  -١
 یومین.

 % في كل مناسبة دینیة.٢سبتهم الزوار العرب ون -٢
% ومـدة بقـاء العـرب ٨الـزوار االجانـب مـن البلـدان االسـالمیة المختلفـة وتصـل نسـبتهم الـى  -٣

 ایام، وسفراتهم اما فردیة او على شكل مجامیع سیاحیة. ٧-٣واالجانب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ورة.مجلس محافظة كربالء، سجالت غیر منش ٦٢
 .٦٧٩، ص١٦/١٥، جدول ٢٠١١ -٢٠١٠المجموعة االحصائیة السنویة  ٦٣
سها مناتي عباس، المشكالت التخطیطیـة لمركـز مدینـة كـربالء (المدینـة القدیمـة)، رسـالة دبلـوم عـالي مهنـي  ٦٤

 .٣٦، ص٢٠٠٨(غیر منشورة)، معهد التخطیط الحضري واالقلیمي، جامعة بغداد، كانون الثاني 



 ۳۰ 

ن الـى نصـف ملیـو  ١٩٩٠ -١٩٨٩وفي مواسم الزیارة كان یصل عدد الزائرین فـي عـام 
كـــان یتـــراوح عـــدد الزائـــرین مـــن  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦. وخـــالل الســنوات ٦٥زائــر تـــدر دخـــال جیـــدًا للســـكان

 ٨٤٣٣٢٠ -٢٠١٨٥٠زائـــر وكمعـــدل ســـنوي  ٢٣١٠ -٥١٣داخـــل العـــراق كمعـــدل یـــومي مـــا بـــین 
 ٢٠٠٩زائـرًا وفـي عـام  ٨٨٣٧٦٥بلغ نحـو  ٢٠٠٨زائرًا. ومعدل عدد الزائرین العرب واالجانب عام 

 .٦٦ملیون زائر ١،٣ ارتفع العدد الى
ملیـون  ١٩،٨قدر عدد الزائرین العراقیین الـى محافظـة كـربالء بحـوالي  ٢٠١١وفي عام 

. ٦٧ملیـــون زائـــر ٢١ملیـــون زائـــر، أي ان مجمـــوعهم اكثـــر مـــن  ١،٤زائـــر والعـــرب واالجانـــب بنحـــو 
 .٦٨) ملیون شخص٣٠وهناك من یبالغ ویوصل العدد الى (

دق حسـب جنسـیاتهم فقـد بلــغ عـدد النـزالء العــراقیین امـا عـدد الزائـرین ممــن ینـزل فـي الفنــا
% ٢نزیل عربي (حوالي  ٨٣٦٠% من مجموع النزالء و٩نزیًال، أي  ٤٨٦٨٣نحو  ٢٠١٠في عام 

% مــن عــدد نــزالء ٨٩. او ٦٩نــزیالً  ٤٦٢١٣٤مــن مجمــوع النــزالء)، بینمــا بلــغ عــدد النــزالء االجانــب 
 الفنادق واغلبهم من االیرانیین.

لســیاحة ودورهــا فــي رفــع مســتوى معیشــة الســكان وكمصــدر مــن مصــادر ونظــرًا الهمیــة ا
الدخل القومي البد من االهتمام بهـذا القطـاع فـي المحافظـة واعـادة تاهیـل المواقـع السـیاحیة واالثریـة 

هیـل خـان الربـع ون المیاه في قضاء عین التمر، وتأوجعلها مراكز جذب السیاح. والبد من احیاء عی
دتهـــا الـــى مـــا كانـــت علیـــه ســـابقًا. كـــذلك اجـــراء تنقیبـــات اثریـــة فـــي المواقـــع غیـــر وبحیـــرة الـــرزازة واعا

المكتشفة، وتنشیط قطاعات البنـى االرتكازیـة ذات العالقـة بالقطـاع السـیاحي، وكـذلك اشـراك القطـاع 
ـــة والشـــركات والمرافـــق الســـیاحیة  ـــل اقامـــة الفنـــادق التابعـــة للدول العـــام فـــي االســـتثمارات الســـیاحیة مث

 االخرى.
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣٠، ص٢اري للجمهوریة العراقیة، مصدر سابق، جالدلیل االد ٦٥
 .٥٩، علي فاضل عبد الحسین الحمداني، مصدر سابق، ص٢٠٠٩مدیریة السیاحة في كربالء،  ٦٦
 .٢٠١٠مدیریة احصاء كربالء،  ٦٧
 .٢٠١١مدیریة سیاحة كربالء،  ٦٨
 .٦٧٥، ص١٦/١٢، جدول ٢٠١١ -٢٠١٠المجموعة االحصائیة السنویة  ٦٩



 ۳۱ 

 التنمیة الزراعیة
یــؤدي النشــاط الزراعــي دورًا ممیــزًا فــي محافظــة كــربالء لوجــود مقومــات الزراعــة فیهــا مثــل 

سیما في مرحلـة الثمانینیـات ومـا قبلهـا. فقـد اشـارت لعمالة الزراعیة الالتربة الخصبة والمیاه الوفیرة وا
یًا كـانوا یعملـون فـي القطـاع % من السكان النشـطین اقتصـاد٣٢الى ان  ١٩٨٧ -١٩٨٦ارقام عام 

 .٧٠الزراعي
ومــع تقــدم الــزمن واتســاع الرقعــة الحضــریة والمشــاریع الصــناعیة وتزایــد النشــاط الخــدمي بــدأ 

بلــغ عــدد الفالحــین فــي المحافظــة نحــو  ٢٠٠٩یــتقلص عــدد العــاملین فــي قطــاع الزراعــة. ففــي عــام 
 .٧١قریة ١٥٣فالحًا ینتشرون في  ١٦٥٦٩

% منهــــــا تعــــــد اراضــــــي مزروعــــــة وتعــــــادل ١٣،٤ن افظــــــة فــــــإومــــــن اجمــــــالي مســــــاحة المح
 ١١٠٦٠٠) دونـــم. ومـــن تلـــك الرقعـــة تحتـــل البســـاتین (النخیـــل والفواكـــه) مســـاحة قـــدرها ٢٧٠٢٠٠(

 دونمًا تروى ٤٢٧٣٤دونمًا منها  ١٤٨٨٣٤دونم، واراضي اخرى مزروعة بمختلف المحاصیل تبلغ 
 .٧٢دونم تروى بالواسطة عن طریق المضخات ١٠٦١٠٠سیحًا و

) ٥٢٠٣٨) دونمـــًا للمحاصـــیل الشـــتویة و (٥٧٧١٩ومـــن المســـاحات المزروعـــة خصـــص (
دونمًا للمحاصیل الصیفیة. وقد ال تنفذ جمیع تلك المساحة، فقد یلعب مدى توفر میاه الري دورًا فـي 

تعتمــد فــي  ذلــك. وقــد یصــل المنفــذ مــن المســاحة الصــیفیة الــى ربــع تلــك المســاحة. والزراعــة عمومــاً 
علــى جــدولي الحســینیة وبنــي حســن المتفرعــان مــن الجانــب االیمــن لنهــر الفــرات مقــدم ســدة  اروائهــا،

 ٨٧٥الهندیة، باالضـافة الـى مشـاریع اروائیـة اخـرى. فضـًال عـن المیـاه الجوفیـة، حیـث یعتمـد علیهـا 
 .٧٣بئرًا غیر عامل ١٥٧بئرًا ارتوازیًا عامًال و

 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣٠ري للجمهوریة العراقیة، مصدر سابق، صالدلیل االدا ٧٠
، ابــراهیم راجــح كــاظم الــدفاعي، مصــدر ســابق، ١٠٠علــي فاضــل عبــد الحســین الحمــداني، مصــدر ســابق، ص ٧١
 .٩٥ص
 .٩٩المصدر نفسه (علي فاضل الحمداني)، ص ٧٢
صـدر سـابق، مدیریة زراعة محافظة كربالء/ قسم التخطـیط والمتابعـة، علـي فاضـل عبـد الحسـین الحمـداني، م ٧٣
 .١٠٥، ١٠١ص
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 ظة كربالء على نوعین هما:واالستثمار الزراعي في محاف

 اوال/ البساتین:
تشـــتهر المحافظـــة بالبســـاتین التـــي تضـــم النخیـــل والحمضـــیات والتفـــاح واالشـــجار مـــن 
ذوات النـــواة الصـــلبة (مثـــل الكوجـــة، المشـــمش، العنجـــاص) التـــي تنتشـــر فـــي اغلـــب الوحـــدات 

وفي قضاء عـین  االداریة السیما ناحیة الحسینیة ومركز قضاء الهندیة ومركز قضاء كربالء،
 التمر یتركز النخیل في الواحات وقرب العیون.

عــــدد الحیــــازات وعــــدد اشــــجار الفواكــــه بحســــب  ) متضــــمناً ١١تي الجــــدول (وفیمــــا یــــأ
 :٢٠٠١المجامیع في محافظة كربالء طبقًا للتعداد الزراعي لعام 

 
 
 
 
 
 
 



 ۳۳ 

 )١١الجدول (
 ٢٠٠١ة كربالء عام عدد الحیازات وعد اشجار الفواكه بحسب المجامیع في محافظ

 العراق محافظة كربالء العدد المجامیع
 عدد الحیازات الحمضیات

 عدد االشجار
٣٦٦٥ 

٣٧٦١٥٤ 
٣٥٩٦٤ 

١٠،٣٥٥،٥٩٦ 
 عدد الحیازات التفاحیة

 عدد االشجار
٨٧٦ 

١٩٩٩٣ 
١٧٥٠٨ 

٢،١٧٦،٣٣٩ 
 عدد الحیازات ذات النواة الصلبة

 عدد االشجار
٢٧٠٧ 

١٤٧٨٢٠ 
١٧٠٤٠ 

١،٤٢٦،٧٩٧ 
 عدد الحیازات ناباالع

 عدد االشجار
٢٧٩ 

٥٧٥٤ 
١٦١٨٢ 

١١،٠٤٥،٠٧٢ 
 عدد الحیازات اللوزیات والمكسرات

 عدد االشجار
١٨ 

٢٦٣ 
٦١٩ 

٨٧٣٩٥ 
 عدد الحیازات الفواكه االخرى

 عدد االشجار
٤٣٩٣ 

٣٠٦٧٢٢ 
٢٩٣٧٤ 

٢،٢٦٣،٦٣١ 
 عدد الحیازات انتاج الزیت

 عدد االشجار
١٦٧ 

١٩١٩ 
٥٧٨٤ 

٣٩١٢٥٨ 
 الحیازات عدد النخیل

 عدد االشجار
١٤٦٠٣ 

١،٣٤٥،٤٣٨ 
١٤٦٥٨٤ 

٩،٤٦٤،٣٠٨ 

، مطبعــة ٢٠١٣ -٢٠١٢المصــدر: وزارة التخطــیط، الجهــاز المركــزي لالحصــاء، المجموعــة االحصــائیة الســنویة 
 .١٧ -١٦، ص٣/١١، الجدول ٢٠١٤الجهاز، بغداد، 

 

دد الحیـــازات ) ان الفواكـــه ذات النــواة الصــلبة تضـــم اكبــر نســبة فـــي عــ١١یوضــح الجــدول (
%). وتأتي بعدها كـل مـن ١٥%) من مجموع عدد الحیازات في العراق، تلیها الفواكه االخرى (١٦(

اشجار الحمضـیات والنخیـل حیـث تشـغل كـل مجموعـة منهمـا نحـو عشـر عـدد الحیـازات فـي القطـر. 
میع وال تتفق هذه النسب مع عدد اشجار كل مجموعـة منهـا، حیـث تتصـدر اعـداد النخیـل تلـك المجـا

%) ثـــم الفواكـــه ١٠،٤% مـــن عـــددها فـــي العـــراق تلیهـــا الفواكـــه ذات النـــواة الصـــلبة (١٤،٢وتشـــغل 
 االخرى وبعدها الحمضیات من اجمالي عدد االشجار في القطر.

) تضـــم محافظـــة ٢٠٠١وبحســـب مهنـــة الزراعـــة وطبقـــًا للتعـــداد الزراعـــي المنـــوه عنـــه (لعـــام 
یـــر عـــددهم فـــي العـــراق. والغالبیـــة العظمـــى مـــن % مـــن نظ٤حـــائزًا، أي اقـــل مـــن  ١٦٢٦٩كـــربالء 

 .٧٤% من اجمالي عددهم في المحافظة)٩٧الحائزین، من الذكور (
 ١،٠٢ملیـون نخلـة انثـى فـي المحافظـة، منهـا  ١،٥الـى وجـود  ٢٠١٢واشارت بیانـات عـام 

طـن  ٧٢٢٠٠% من عددها في العراق. وبلغـت كمیـة انتاجهـا ١١ملیون نخلة مثمرة، أي باكثر من 

                                                 
 .٤٠، مصدر سابق، ص٢٠١٣ -٢٠١٢المجموعة االحصائیة السنویة  ٧٤



 ۳٤ 

كغــم للنخلــة الواحــدة، وهــي  ٧٠،٧% مــن مجمــوع انتــاج القطــر مــن التمــور، وبانتاجیــة قــدرها ١١او 
كغـم/ نخلـة  ٣٦. وقد تتقلص االنتاجیة احیانًا الـى ٧٥قریبة من مستوى انتاجیة ما یناظرها في العراق

 اذا ما اصابها مرض الدوباس.
 ١٢٣٥٠٠تصـــل الـــى الــى ان مســـاحة النخیـــل والفواكــه اتســـعت ل ٢٠٠٩وتشــیر ارقـــام عـــام 

 تي:اآلتتوزع على الوحدات االداریة للمحافظة بالشكل  (*)دونم
 

 )١٢الجدول (
  ٢٠٠٩مساحة النخیل وبضمنها اشجار الفواكه عام 

 في محافظة كربالء بحسب الوحدات االداریة
 المساحة (دونم) الوحدات االداریة

 مركز قضاء كربالء
 مركز قضاء الهندیة

 ناحیة الخیرات
 ة الجدول الغربيناحی

 ناحیة الحسینیة
 قضاء عین التمر

٩٧٢٤ 
١٠٤٥٧ 
١١٤٠٠ 
٢٤١٤٧ 
٦٣٤٥٢ 
٤٣٢٠ 

 ١٢٣٥٠٠ المجموع

المصـدر: مدیریـة زراعـة محافظـة كـربالء/ شـعبة االحصـاء الزراعـي، علـي فاضـل عبـد الحسـین الحمـداني، الـدور 
 . ١٠٠، ص٢٠١١التخطیطي للسلطة المحلیة، 

 

%) ٥١مســاحة البســاتین یتركــز فــي ناحیــة الحســینیة ( یظهــر الجــدول ان اكثــر مــن نصــف
 %) وتتوزع البقیة على باقي الوحدات االداریة.٢٠تلیها ناحیة الجدول الغربي (

نخلـــة تتـــوزع علـــى الوحـــدات  ١٢٨٦٢٤٣فقـــد بلـــغ نحـــو  ٢٠٠٩امـــا عـــدد النخیـــل فـــي عـــام 
 االداریة للمحافظة على الشكل االتي:

 
 
 
 

                                                 
 .٢٠المصدر نفسه، ص ٧٥
دونـم (ابـراهیم راجـح  ٨١٨٤٠) دونم، وهناك من یخصـص للفاكهـة مسـاحة قـدرها ١٣٠٤٠٠خر (آوفي تقدیر  (*)

 ).٩٥الدفاعي، ص



 ۳٥ 

 )١٣الجدول (
 بحسب وحداتها االداریة ٢٠٠٩في محافظة كربالء عام  عدد اشجار النخیل

 % عدد النخیل الوحدات االداریة
 ١٧،٩ ٢٣٠،٢١٧ مركز قضاء كربالء
 ١٩،٢ ٢٤٧،٣٦٦ مركز قضاء الهندیة

 ٢٣،٩ ٣٠٨،٠٢٤ ناحیة الخیرات
 ٣٠،٦ ٣٩٣،٠١٢ ناحیة الجدول الغربي

 ٧،٤ ٩٥،١٧٠ ناحیة الحسینیة
 ١،٠ ١٢،٤٣٤ قضاء عین التمر

 ١٠٠،٠ ١،٢٨٦،٢٢٣ المجموع

المصـدر: مدیریـة زراعـة محافظـة كـربالء/ شـعبة االحصـاء الزراعـي، علـي فاضـل عبـد الحسـین الحمـداني، الـدور 
 .١٠٠التخطیطي، ص

 

یتضــح مــن الجـــدول ان اكثــر مــن نصـــف عــدد النخیـــل یتركــز فــي نـــاحیتي الجــدول الغربـــي 
بقیــة العــدد یتــوزع علــى الوحــدات االداریــة والخیــرات ونحــو خمــس العــدد فــي مركــز قضــاء الهندیــة و 

 المتبقیة.
وناحیة الحسـینیة اهـم منـاطق  الهندیة، بجمیع وحداته االداریة وما تقدم یشیر الى ان قضاء

تركز البساتین واشجار الفواكه، مما یدل على توفر مقومات زراعتها كالتربة الخصـبة والمیـاه الـوفیرة 
 من الزراعة المربحة. فضًال عن عنایة الفالح بهذا النوع

وبسـبب تحســن اســعار التمــور فــي الســوق ازداد عـدد النخیــل، وتشــیر التقــدیرات الــى انــه بلــغ 
 اغلبها من النوع الزهدي الذي یتحمل الظروف المناخیة الصعبة.  ٧٦شجرة ١،٩٨٢،٧٦٠نحو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٠٠علي فاضل عبد الحسین الحمداني، مصدر سابق، ص ٧٦



 ۳٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ه المثمـــرة قــــد تقلــــص مــــن وعنـــد مقارنــــة عــــدد النخیـــل لعــــدة ســــنوات یالحـــظ ان عــــدد اشــــجار 
الـــف شـــجرة،  ٩١٤،٩الـــى  ١٩٨٧/ ١٩٨٦% مـــن عـــددها فـــي العـــراق) عـــام ١٦(ملیـــوني) شـــجرة (

ــًا ( ٨٦٤٥٠. كمــا تقلــص انتــاج التمــر مــن ٢٠٠٥غالبیتهــا مــن الزهــدي، عــام  % مــن انتــاج ٢٢طن
ین. طــن بــین المــدتین المــذكورت ٤٨٠٠٠القطــر حیــث احتلــت كــربالء المرتبــة الثانیــة بعــد بابــل) الــى 

كغم/ نخلة خالل المدة المشار الیها.  ٥٢،٤كغم/ نخلة الى  ٤٣،٢ولكن االنتاجیة ازدادت قلیًال من 
فبلــغ اكثــر مــن ملیــون شــجرة،  ٢٠٠٥فقــد ازداد عــدد النخیــل المثمــر عــن عــام  ٢٠١٢امــا فــي عــام 

 .٧٧نخلة ) كغم/٧٠،٧وازداد االنتاج ایضًا كما سبقت االشارة الى ذلك، وارتفعت االنتاجیة الى (
 ١،٠٨اكثـر مـن ملیـون شـجرة ( ١٩٨٦/١٩٨٧اما اشجار البرتقال فقد بلغ عـددها فـي عـام 

طن واالنتاجیة لم تـزد عـن  ١٣٠٠واالنتاج الى  ٢٠٠٥ملیون)، وانخفض عددها الى الربع في عام 
) ١١١٠٠٠نحـــو ( ١٩٨٦/١٩٨٧) كغــم/ شــجرة. كمــا بلــغ عـــدد اشــجار اللیمــون الحــامض عــام ٥(

 شجرة.

 
 

                                                 
، ٢٠٠٥، المجموعـة االحصـائیة لمحافظـة كـربالء ١٣٠الدلیل االداري للجمهوریة العراقیة، مصدر سـابق، ص ٧٧

 .٥، ١، ص٢٠١٣ -٢٠١٢الباب الثالث، المجموعة االحصائیة 



 ۳۷ 

 المحاصیل الزراعیة: -ثانیا
الى ان المساحة المزروعة في محافظـة كـربالء بلغـت نحـو  ١٩٨٦/١٩٨٧تشیر ارقام عام 

دونــم مزروعـة بالمحاصــیل الرئیسـة مثـل الحنطــة والشـعیر والــذرة  ٣٥،٠٠٠دونـم) منهـا  ١٠٠،٠٠٠(
الف دونـم مزروعـة بالمحاصـیل الثانویـة مثـل الخضـراوات واالبصـال واالعـ ٦٥٥٠٠وحبوب اخرى و
 والبذور الزیتیة.
دونـــم، والــذرة الصـــفراء  ٢٥٨٠٠غطـــت الخضــراوات مســـاحة قــدرها  ٢٠١٠الـــى عــام  وتبعــاً 

كغـم/  ٣٥٠دونم بانتاجیة  ٨٥كغم/ دونم، ومساحة زهرة الشمس  ٨٢٥دونمًا بانتاجیة قدرها  ٨٩٣٤
مثـــل  . كمـــا تـــزرع المحاصـــیل الزیتیـــة (مثـــل عبـــاد الشـــمس والسمســـم) والمحاصـــیل الصـــناعیة٧٨دونـــم

 التنباك.
تي فـــــي مقــــدمتها محصـــــولي القمـــــح والشـــــعیر ت بقیـــــة االرض الحبـــــوب الغذائیــــة ویـــــأوشــــغل

 ٢٩٥٠٠بلغت مساحة القمح  ٢٠٠٥بمساحات متواضعة وانتاج یتناسب وتلك المساحات. ففي عام 
كغــم/ دونــم، وهــي اقــل مــن انتاجیــة  ٢٣١،٧طــن وبانتاجیــة قلیلــة لــم تتجــاوز  ٦٨٠٠دونــم واالنتــاج 

انخفضــت مســاحة القمــح الـــى  ٢٠١٢الــى عـــام  كغـــم/ دونــم. وتبعــاً  ٢٥٠،٣العــراق البالغــة  اجمــالي
% من مساحتها في القطر). ولكن االنتاج ازداد الـى اقـل مـن ضـعف مـا كـان ٠،٢( دونماً  ١٥١٥٩

% مــن انتــاج العــراق) بســبب ارتفــاع ٠،٤طــن ( ١١٠٠٠حیــث بلــغ اكثــر مــن  ٢٠٠٥علیــه فــي عــام 
 .٢٠٠٥/ دونم، أي الى اكثر من ثالثة اضعاف ما كانت علیه في عام كغم ٧٢٨االنتاجیة الى 

دونـــم الـــى  ٩٨٠٠وســـار الشـــعیر علـــى المنـــوال نفســـه حیـــث تقلصـــت رقعتـــه المزروعـــة مـــن 
طن الرتفـاع االنتاجیـة مـن  ٢٨٠٠طن الى اكثر من  ٢٥٠٠، ولكن االنتاج ازداد من دونماً  ٧١٣٣
% بـــــین انتاجیـــــة العـــــامین ٥٧غیـــــر قـــــدرها ة تكغـــــم/ دونـــــم، أي بنســـــب ٣٩٣كغـــــم/ دونـــــم الـــــى  ٢٥٠

تي قضــاء كــربالء فــي المرتبــة االولــى مــن حیــث المســاحة المزروعــة وكمیــة االنتــاج المــذكورین. ویــأ
تي قضـاء عـین التمـر فـي یة في المرتبة الثانیة، في حـین یـألمحصولي القمح والشعیر، وقضاء الهند

 المرتبة الثالثة.
 
 
 
 
 

                                                 
 .٩٦ -٩٥فاعي، مصدر سابق، صدعة كربالء، ابراهیم راجح كاظم المدیریة زرا ٧٨



 ۳۸ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) دونمًا، اعطت انتاجًا ٨٠زرعت مساحة صغیرة من الشلب قدرت بنحو ( ٢٠١٢وفي عام 
 -كغم/ دونم، وهي اقل من انتاجیة اجمالي العراق بنسبة تغیر ٧١٢،٥وانتاجیة بلغت  طناً  ٥٧قدره 
٣٧.% 

 الثروة الحیوانیة:
المـاعز، روة الحیوانیـة مثـل االغنـام والبقـر و ال باس بها مـن الثـ كربالء اعداداً  تضم محافظة

 كما تربى حقول الدجاج واللحوم والبیض على الطریق المؤدي الى النجف.
رأس مـن االغنـام  ٤١٣٧٨یربـى فـي المحافظـة نحـو  ٢٠٠١وبحسب التعـداد الزراعـي لعـام 

رأس مـــن  ٨٩رأس مـــن الجـــاموس و ٤٥٥٦رأس مـــن المـــاعز و ٥١٨٣رأس مـــن البقـــر و ٢٢٧٨٤و
% مــــن مجمــــوع اعــــداد الحیوانــــات فــــي  ٠،٤، % ٣،٩%،  ٠،٧%،  ١،٨%،  ٠،٧االبــــل بنســــب 

 .٧٩العراق على التوالي
رأس، واالبقــار  ٩٠٩٠٠وتــرد تقــدیرات اخــرى للثــروة الحیوانیــة یصــل عــدد االغنــام فیهــا الــى 

 ٢٢٢رأس، واالبـــل الـــى  ١٣٣٩١رأس، والجـــاموس الـــى  ٤٣٣٥رأس، والمـــاعز الـــى  ٣٤٥٥٠الـــى 
ًال، باالضـــافة الـــى مجـــزرتین للحـــوم. وعـــدد حقـــ ١٣٧رأس. امـــا حقـــول الـــدواجن فیصـــل عـــددها الـــى 

                                                 
 مصدر سابق، الباب الثالث.، ٢٠٠٥المجموعة االحصائیة لمحافظة كربالء  ٧٩
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بحیــرة منهــا اربــع بحیــرات عاملــة وثمــان متوقفــة. امــا غیــر  ١٢البحیــرات الســمكیة المجــازة یصــل الــى 
) بحیــرة متجــاوزة علــى البســاتین والتــي تــؤدي الــى ارتفــاع مناســیب ٣٠٠المجــازة فیرتفــع عــددها الــى (

. كمــا یربــى النحــل فــي ٨٠الضــافة الــى تلــف النباتــاتالمیــاه الجوفیــة، وزیــادة نســبة ملوحــة التربــة، با
 .٨١نحال ٣٦١خلیة یهتم بتربیتها  ٦٥١١محافظة كربالء، ویصل عدد خالیاه الى 

 
 التنمیة الصناعیة

یـــؤدي القطـــاع الصـــناعي دورًا مهمـــًا فـــي اقتصـــادیات محافظـــة كـــربالء، ویتضـــح ذلـــك مـــن 
لنشـاط االقتصـادي فـي هـذه المحافظـة عـام ارتفاع نسبة العاملین في هـذا القطـاع. فقـد اظهـر هیكـل ا

 .٨٢سنة فاكثر یشتغلون في القطاع المذكور ١٥% من السكان العاملین فیها بعمر ٢١ان  ٢٠٠٤
ویعــود ســبب ذلــك الــى تــوفر مقومــات الصــناعة فــي هــذه المحافظــة، حیــث تكثــر فیهــا المــواد 

المحافظة واجمالي القطر. ففي  االولیة ذات النوعیة الجیدة والرخیصة نسبیًا لعدة صناعات تحتاجها
الجهــات الغربیــة والجنوبیــة الغربیــة مــن محافظــة كــربالء تتــوفر امــالح كبریتیــة كمــا فــي عــین التمــر، 
واحجار الكلس واالطیان الصلصالیة الضروریة لصناعة االسمنت والطابوق التي تدعم قیام مشاریع 

وق (مثـــــل الطـــــابوق الجیـــــري والنـــــاري صـــــناعیة تحویلیـــــة او اســـــتراتیجیة مثـــــل النـــــورة وبـــــدائل الطـــــاب
والثرمســتون والكاشــي والبلــوك). وتتــوفر ایضــًا فــي تلــك المنــاطق الســلكات التــي تســتخدم فــي صــناعة 
الخزف والزجاج، فضًال عن مقالع الرمال والحصى. كمـا یوجـد الجـبس فـي شـرق بحیـرة الـرزازة الـذي 

بلغــت قیمــة االنتــاج االجمــالي . وقــد تحتاجــه صــناعة الكاشــي والكتــل الكونكریتیــة والجــص واالســمنت
ملیــون دینــار، واعلــى قیمــة لــه فــي  ٢٣٧٣١٧ت التعــدین والمقــالع للقطــاع الخــاص مــا قیمتــه لمنشــآ

 .٨٣ملیون دینار ٣٥٢٤١محافظة كربالء بلغت 
 :٨٤وباالمكان تقسیم الصناعات في محافظة كربالء الى نوعین هما

لحصــى الواقعــة فــي منطقتــي الصــناعات االســتخراجیة وتتمثــل بمقــالع الرمــل وا -١
عــین التمــر. وتعــد مــن اصــلح  -رزازة -االخیضــر والطــار علــى طریــق كــربالء

المقــالع النتــاج الرمــل المغســول والحصــى، ومقــالع حجــر الكلــس علــى الطریــق 

                                                 
 .٩٦، ابراهیم راجح الدفاعي، مصدر سابق، ص٢٠هیئة استثمار كربالء، ص ٨٠
 .١٠٦علي فاضل عبد الحسین الحمداني، مصدر سابق، ص ٨١
 .١٩، مصدر سابق، ص٢٠٠٤تقریر نتاج مسح احوال المعیشة في العراق  ٨٢
 ).٤دول (، مصدر سابق، ج٢٠١٣ -٢٠١٢المجموعة االحصائیة السنویة  ٨٣
 .١٠٨ -١٠٧علي فاضل عبد الحسین الحمداني، مصدر سابق، ص ٨٤



 ٤۰ 

نفســه. ومقــالع الطــین فــي نــاحیتي الحــر والحســینیة التــي تعــد تربهــا مــن اصــلح 
الكمیـــات المســـتخرجة مـــن المـــواد التـــرب لقیـــام صـــناعة الطـــابوق. وتبلـــغ نســـبة 

لبیانــات مدیریــة احصــاء  % مــن مجمــوع محافظــات العــراق تبعــاً ٢٣،٣المقلعیــة 
 كربالء.

الصناعات التحویلیة التي تدخل فـي الصـناعات االنشـائیة والمتمثلـة بصـناعتي  -٢
االسمنت والطابوق التي تتركز في نـاحیتي الحسـینیة والحـر، وبلـغ عـدد معامـل 

مـــل. یضـــاف لهـــا الصـــناعات الغذائیـــة المتمثلـــة بالتعلیـــب الطـــابوق خمســـة معا
وااللبـــان وكـــبس التمـــور وطحـــن الحبـــوب والمخـــابز واالفـــران حیـــث تتجمـــع فـــي 
مركــــز قضــــاء كــــربالء وناحیــــة الحــــر وفــــي مراكــــز اقضــــیة ونــــواحي المحافظــــة 
االخـــرى بـــالقرب مـــن االســـواق االســـتهالكیة، وبـــالقرب مـــن المـــادة االولیـــة التـــي 

لصـــناعة. واول معمـــل للتعلیـــب فـــي العـــراق تأســـس فـــي مدینـــة تـــدخل فـــي تلـــك ا
علـى انـواع الفواكـه والتمـور. كمـا یوجـد معمـل  معتمـداً  ١٩٦٤كربالء، في عـام 

لكـبس وتعلیــب التمـور فــي مركـز قضــاء الهندیــة وهـو متخصــص فـي هــذا النــوع 
 من التعلیب.

اد االولیة لتوطن تلك یتضح مما تقدم تركز الصناعات االنشائیة والغذائیة حیث تتوفر المو 
الصـــناعة والتـــي تـــدعم قطـــاع التشـــغیل. كمـــا ینتشـــر عـــدد مـــن الصـــناعات فـــي البیـــوت والجمعیـــات 

 التعاونیة سواء في المدینة او الریف، والمرأة العاملة تلعب دورًا اساسیًا فیها.
ویتركـز عــدد مــن الصـناعات فــي مدینــة كـربالء مثــل صــناعة السـیرامیك واالوانــي النحاســیة 

لتصحیف التي لهـا عالقـة بـزوار المراقـد المقدسـة، وصـناعة الـنقش والحفـر علـى الصـدف والمحـار وا
والصـــناعات الغذائیـــة. واشـــتهر بهـــذه الصـــناعة مركـــز المدینـــة واطرافهـــا. كمـــا اشـــتهرت منطقـــة بـــاب 
الخـــان وبـــاب بغـــداد بصـــناعة الكاشـــي الكربالئـــي (القاشـــاني) المســـتخدم فـــي اكســـاء القبـــاب والمنـــائر 

 ران الجوامع.وجد
بمحافظـة كـربالء بلـغ  الى ان عدد المنشآت الصناعیة ١٩٩٠ -١٩٨٩واشارت ارقام عام 

ة بضـــمنها اربـــع منشـــآت تابعـــة للقطـــاع العـــام (ثالثـــة للصـــناعات الغذائیـــة وواحـــدة منشـــأ ٨٥٨نحـــو 
یعمل في القطاع العام واقـل مـن  ٢٥٥٤مشتغًال بضمنهم  ٥٨٨٢للصناعات االنشائیة)، یعمل فیها 

حافظـة، علـى المجـامیع هذا الرقم في القطاع الخـاص. وتتـوزع المنشـآت الصـناعیة المـذكورة، فـي الم
غـزل والنسـیج والملبوســات ة، ال) منشـأ٩٠تیـة: الصـناعات الغذائیـة والمشـروبات والتبـغ (الصـناعیة اآل

ـــورق والخشـــب (منشـــأ ٢٨٥( ـــة ( ١٣٣ة)، ال  منشـــأة)، الصـــناعات ١٨منشـــأة)، الصـــناعات الكیمیاوی
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 ١٣٢منشـآت)، الصـناعات التحویلیـة ( ٣منشأة)، الصناعات الهندسیة والمیكانیكیة ( ٨٥االنشائیة (
 .٨٥منشأة)

وتختلــف تصــنیفات القطــاع الصــناعي مــن حیــث احجامهــا واعــدادها مــن جهــة الــى اخــرى، 
صـاء كـربالء تخطیط تختلف عن تصـنیفات مدیریـة احفتصنیفات الجهاز المركزي لالحصاء بوزارة ال

اتحـــاد الصـــناعات العراقـــي/ فـــرع كـــربالء. وتبعـــًا الـــى تصـــنیف مدیریـــة احصـــاء كـــربالء فـــي عـــام او 
منشــأة،  ٢٨قســمت بموجبــه الصــناعات الــى ثالثــة مســتویات هــي: صــناعات كبیــرة وعــددها  ٢٠٠٨

عـامًال للقطـاعین  ٧١١٤منشأة یشـتغل فیهـا  ٣٣٦٠منشأة، وصغیرة وعددها  ١٢ومتوسطة وعددها 
 .٨٦العام والخاص

فقــد اشــار الــى وجــود  ٢٠١١مــا تضــیف الجهــاز المركــزي لالحصــاء بــوزارة التخطــیط لعــام ا
% مما یقابلهـا الجمـالي العـراق، ویعمـل ٦،٩منشأة صناعیة صغیرة بمحافظة كربالء تعادل  ٣٢٨٣
% ممــــا یناظرهـــا فــــي القطــــر. وبلغــــت قیمـــة االنتــــاج فــــي العــــام ٧،٣مشــــتغًال وتقابــــل  ١٠٥٧٦فیهـــا 

% مـــن نظیرهـــا فـــي العـــراق. فـــي حـــین بلـــغ عـــدد المنشـــآت ١١،٨ار دینـــار او ملیـــ ٤٦٠،١المـــذكور 
% مما یقابلها في القطر وحجم العمالة فیها ٤ت او المتوسطة للعام المذكور (ست) منشآالصناعیة 

% ممــا هــو فــي ٣،١ملیــار دینــار ( ٣،٩% مــن نظیرهــا فــي العــراق)، وقیمــة االنتــاج ٢مشــتغًال ( ٥٢
 .٨٧القطر)

یف اتحاد الصناعات العراقي/ فرع كربالء بلغ عدد المنشآت الصـناعیة فـي الى تصن وتبعاً 
منشــأة متوســطة،  ٥١منشــأة صــغیرة و ٩٣٠منشــأة منهــا  ١٠٢١نحــو  ٢٠١٠محافظــة كــربالء عــام 

منشــأة تحــت التاســیس. ویســتند هــذا التضــیف الــى  ٥١٠منشــأة كبیــرة. وبضــمن هــذه المنشــآت  ٤٠و
ة المــواد االولیــة الداخلــة فــي االنتــاج كمــدخالت باالضــافة الــى عـدة معــاییر منهــا: حجــم العمالــة، كمیــ

 ح انواع الصناعات في تلك المنشآت:) یوض١٤مخرجات كل مشروع. والجدول اآلتي (رقم 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣٠، ص٢الدلیل االداري للجمهوریة العراقیة، مصدر سابق، ج ٨٥
 .٢٠١٠مدیریة احصاء كربالء، قسم االحصاء الصناعي،  ٨٦
 .٣٧-٣٦، ٢٧، مصدر سابق، ص٢٠١٣ -٢٠١٢المجموعة االحصائیة السنویة  ٨٧
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 ) ١٤الجدول (
 ٢٠١٠ت الصناعیة في محافظة كربالء عام انواع المنشآ

 العدد انواع الصناعة
 ٦٠ الصناعات االنشائیة

 ٤٨ االلبان
 ٣٠ النسیج
 ٢٦ النجارة

 ٧٤ الصناعات الغذائیة
 ١٣٧ الحدادة

 ١٣ الصناعات التحویلیة (ذهب)
 ٩٠ معامل االلمنیوم

 ٧ السباكة
 ٧٩ المشاریع الخدمیة

 ٢٧ مشاریع متفرقة
 ١٠٢١ المجموع

ـــدفاعي، المصـــدر: مجلـــس محافظـــة كـــربالء، واتحـــاد الصـــناعات العراقـــي/ فـــرع كـــربالء، ابـــراه یم راجـــح كـــاظم ال
التخصیصــات االســتثماریة فــي ظــل الواقــع التنمــوي لمحافظــة كــربالء، رســالة ماجســتیر، معهــد التخطــیط الحضــري 

 .٩٩)، ص١٣، جدول (٢٠١١واالقلیمي، نیسان، 
 



 ٤۳ 

مشــروعًا للقطــاع  ٢٥) مشــروعًا منهــا ٤٠تي المشــاریع الصــناعیة الكبیــرة وعــددها (وفیمــا یــأ
 :٨٨مشروع متوقف عن العمل ١٢للقطاع العام و  الخاص وثالثة مشاریع

 مشاریع القطاع العام وتشمل: -اوال
 عامًال. ٣٣معمل اسمنت بلدیة كربالء ویشتغل فیه  -١
 عامًال. ١٠٤٩معمل اسمنت كربالء ویشتغل فیه  -٢
 عامًال. ٢٦معمل اسفلت قیامونال (شركة اشور) ویشتغل فیه  -٣
 شمل:معامل انتاج االلبان والمرطبات وت -ثانیا

 عامًال. ٣٢شركة المنار النتاج االلبان ویشتغل فیها  -١
 عامًال. ٤٩شركة الخلیج لاللبان ویشتغل فیها  -٢
 عامًال. ١٩١شركة الوسام لاللبان ویشتغل فیها  -٣
 عامًال. ١٦معمل النضال للمرطبات ویشتغل فیه  -٤

 معامل طحین الحبوب وتشمل: -ثالثا
 امًال.ع ٣٤معمل الهناء لطحن الحبوب ویشتغل فیه  -١
 عامًال. ٤٧معمل الوالء لطحن الحبوب ویشتغل فیه  -٢
 عامًال. ٣٣شركة العلي النتاج الطحین ویشتغل فیها  -٣
 عامًال. ٥٣معمل الروضة النتاج الطحین ویشتغل فیه  -٤
 عامًال. ٢١معمل كربالء للطحین الفني ویشتغل فیه  -٥
 عامًال. ٤٥ المجازر وتشمل مجزرة الحرمین النتاج الدجاج ویشتغل فیها -رابعا

 معامل وشركات الصناعات االنشائیة وتشمل: -خامسا
 عامًال. ٦١معمل طابوق الفاطمي ویشتغل فیه  -١
 عامًال. ٣٢معمل طابوق الحسیني ویشتغل فیه  -٢
 عامًال. ٣٤معمل كربالء النتاج الطابوق ویشتغل فیه  -٣
 عامًال. ٤٣معمل طابوق كركوك ویشتغل فیه  -٤
 عامًال. ٥٧غل فیها شركة فتح النتاج الطابوق ویشت -٥
 عامًال. ٩١شركة الفراتین للطابوق الحجري ویشتغل فیه  -٦
 عامًال. ٤٠معمل طابوق االمام ویشتغل فیه  -٧
 عامًال. ٥٦معمل طابوق المیثاق ویشتغل فیه  -٨

                                                 
 .٩٧، ص١٢لدفاعي، جدول ابراهیم راجح كاظم ا ٨٨



 ٤٤ 

 عامًال. ٣١٥مقالع رمل كربالء ویشتغل فیها  -٩
 عامًال. ١٦معمل الفرات للبلوك ویشتغل فیه -١٠
 عامًال. ٧٩یشتغل فیها شركة البناء للثرمستون و -١١
 عامًال. ٦٨شركة كربالء للثرمستون ویشتغل فیها -١٢
 عامًال. ١١شركة الهندیة للكاشي ویشتغل فیها -١٣
 عامًال. ٨٢شركة كربالء للبناء الجاهز ویشتغل فیها -١٤
 عامًال. ٣٤٩معمل النورة ویشتغل فیه -١٥

ســـتثمارات یعـــد القطـــاع الصـــناعي فـــي محافظـــة كـــربالء متـــردي بســـبب قلـــة اال وعمومـــاً 
الداخلة في الصناعة وانخفاض الدعم لما هو موجود منها. وتوصي الدراسة زیادة الـدعم الصـناعي، 

كمعمــل الســكر الســائل فــي الهندیــة او معمــل  ٢٠٠٣واعــادة تشــغیل الصــناعات المتوقفــة منــذ عــام 
یة والعلــف تعلیــب كــربالء، ومجــزرة كــربالء، والتوســع فــي الصــناعات االســتخراجیة والغذائیــة والنســیج

الحیــــواني واالهتمــــام المســــتقبلي بصــــناعة الـــــورق والصــــناعات الدوائیــــة والكیمیائیــــة باالضــــافة الـــــى 
 الصناعات ذات الصلة بالقطاع السیاحي.

 قطاع التعلیم
یعد النظام التعلیمي احد الركائز االساسیة في تطویر المجتمع وعـن طریقـه یمكـن اعـداد 

همة فــي تنفیــذ خطــط التنمیــة واحــداث تغییــرات دیموغرافیــة فــي المــواطن الــواعي والقــادر علــى المســا
ة یم، یشـكل دعامـة رئیسـعناصر النمو السكاني والهیكل االقتصادي وتـوزع السـكان. واالهتمـام بـالتعل

من دعامات التنمیة المستدامة، اذ یسهم في رفد المجتمع بدماء جدیـدة دافعـة للتقـدم. وللتعلـیم اهمیـة 
ة المــوارد البشــریة واداة فعالــة فــي تحفیــز النمــو االقتصــادي عــن طریــق زیــادة فاعلــة وشــاملة فــي تنمیــ

 انتاجیة القوى العاملة وتحسین العمل وتطویره.

 
 تطویر مستوى التعلیم

ولمعرفــة التطــور الــذي حصــل لمســتوى التعلــیم البــد مــن مقارنتــه بــین الوقــت الحاضــر وبــین 
سـواء علـى  رین یبدو ان مستوى التعلیم كان مقبوالً بعض المراحل الزمنیة. ففي ثمانینیات القرن العش

تضــم  ١٩٨٩/ ١٩٨٨مســتوى محافظــة كــربالء او اجمــالي العــراق، حیــث كانــت المحافظــة فــي عــام 
%)، ٥٢% منها مختلطة والبقیة موزعة بـین البنـین والبنـات) واغلبهـا فـي الریـف (٨٧مدرسة ( ١٩٧

 حیث كان الریف یغلب على طابع المحافظة.



 ٤٥ 

ؤشـــرات التعلـــیم االبتـــدائي كانـــت مقبولـــة علـــى مســـتوى المحافظـــة واجمـــالي القطـــر كمـــا ان م
لتقارب معدالت تلك المؤشرات، وان كان مستوى المحافظة افضل من مستوى القطر لمؤشر (تلمیذ/ 
معلـــم). وعلـــى نقیضـــها مســـتوى اجمـــالي العـــراق حیـــث كـــان افضـــل مـــن المحافظـــة لمؤشـــري (تلمیـــذ/ 

). وفي التعلیم الثانوي كان مسـتوى المحافظـة ١٥كما یتضح من الجدول (شعبة) و (تلمیذ/ مدرسة) 
 افضل من اجمالي العراق للمؤشرات الثالثة كما یتضح من الجدول الذي سبق ذكره.

 )١٥الجدول (
المؤشرات التعلیمیة في مرحلتي الدراسة االبتدائیة والثانویة بمحافظة كربالء واجمالي العراق عام 

١٩٨٩/ ١٩٨٨ 
 اجمالي العراق محافظة كربالء المؤشر حلة التعلیمیةالمر 

 
 االبتدائیة

 تلمیذ/ معلم
 تلمیذ/ شعبة
 تلمیذ/ مدرسة

٢٠ 
٣٥ 
٤٤٤ 

٢٤ 
٣٣ 
٣٤٦ 

 
 الثانویة

 طالب/ مدرس
 طالب/ شعبة
 طالب/ مدرسة

١٩ 
٣٥ 
٣٩٧ 

٢٩ 
٣٦ 
٤٦٧ 

، ١٩٩٠ -١٩٨٩، ٢ة العراقیـة، جالمصدر: الجمهوریـة العراقیـة، وزارة الحكـم المحلـي، الـدلیل االداري للجمهوریـ
 .١٢٦ -١٢٥ص

ســـنة فـــاكثر غیـــر متعلمـــین  ١٥كـــان ربـــع ســـكان محافظـــة كـــربالء بعمـــر  ٢٠٠٤وفـــي عـــام 
% منهم، من الذكور وضعف هذه النسبة من االناث). وهي مقاربة لنسب اجمالي العـراق، كمـا ١٦(

سـنوات  ١٠راد االسـرة باعمـار % منهم لم یكمـل المرحلـة االبتدائیـة. امـا المؤهـل التعلیمـي الفـ١٩ان 
ن نسـبها كانـت اعلـى والكتابـة ویحمـل الـدبلوم العـالي فـإفاكثر فكانت نسبة االمیة ومن یعرف القراءة 

ومــا تبقــى فهــي اقــل باســتثناء الشــهادة االعدادیــة فبقیــت دون تغییــر كمــا  ٢٠١١مــن مســتویات عــام 
 ).١٧، ١٦یتضح من الجدولین (

 )١٦الجدول (
 (%) ٢٠٠٤سنوات فاكثر بحسب المؤهل التعلیمي بمحافظة كربالء عام  ١٠عمر توزیع االفراد ب

 دبلوم عالي اعدادیة متوسطة ابتدائي یقرا ویكتب امي
٦،٨ ٥،٥ ٩،٣ ٣١ ٢٥،٢ ٢٢،٢ 

 ، الباب الثاني عشر.٢٠٠٥المصدر: وزارة التخطیط، المجموعة االحصائیة للمحافظات (محافظة كربالء) 
 

ازداد عدد مدارس المحافظة في جمیـع المراحـل التعلیمیـة فوصـل  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩وفي عام 
مدرســـة  ١٧١بنایـــة)، والمـــدارس الثانویـــة  ٢٤٦مدرســـة (وتشـــغل  ٤٣٣فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة الـــى 

للتعلــــیم المهنـــي. ممــــا جعــــل الوحــــدات  ٩معاهــــد للمعلمــــین و ٥بنایــــة) باالضــــافة الـــى  ٩٣(وتشـــغل 



 ٤٦ 

)، وازدادت هـذه ١٨منها ریـاض االطفـال البـالغ عـددها (وحـدة بضـ ٦٣٦التعلیمیة یصل عـددها الـى 
 .٢٠٠٧٨٩ -٢٠٠٦االعداد عما كانت علیه في عام 

تراجعــًا لمؤشــري التعلــیم (تلمیــذ/ مدرســة  ٢٠١٣/ ٢٠١٢وشــهدت محافظــة كــربالء فــي عــام 
تلمیــذ/ معلــم عــن العــام  ١٨،٧تلمیــذ/ مدرســة و  ٤٩٧وتلمیــذ/ معلــم) مــن خــالل ازدیــاد المعــدل الــى 

. وحصل التراجع ایضًا على مستوى العراق وان كان مستوى القطـر افضـل ٢٠١٠/ ٢٠٠٩سي الدرا
 من مستوى المحافظة.

وحــــدث مثــــل هــــذا التراجــــع فــــي مجــــال التعلــــیم الثــــانوي للمؤشــــرین. فقــــد ارتفــــع المعــــدل فــــي 
 ١٤الــى  ١٢، ومــن ٤٠٧الــى  ٣٩٩مــن  ٢٠١٣/ ٢٠١٢و ٢٠١٠/ ٢٠٠٩المحافظــة، بــین عــامي 

الــب/ مــدرس بالتتــابع. وشــهد اجمــالي العــراق مثــل هــذا التقهقــر وان كــان مســتوى طالــب/ مدرســة وط
القطر افضل من المحافظة بالنسبة لـ(طالب/ مدرسة)، ومستوى المحافظة افضل من القطر بالنسـبة 

 الى (طالب/ مدرس) للعامین المذكورین.
% ٣،٢امعي، مـن وتراجعت نسبة طلبة المحافظة الى طلبة اجمالي العراق، في التعلـیم الجـ

ولكـن حصـل تطـور ایجـابي بزیـادة عـدد  ٢٠١٣/ ٢٠١٢و  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩% بین عامي ٢،٧الى 
 .(*)الطالبات على عدد الطالب الذكور

 التوزیع الجغرافي للمؤشرات التعلیمیة
تتركــز اغلبیــة المؤشــرات التعلیمیــة فــي مركــز محافظــة كــربالء لكونهــا اكبــر المــدن وعاصــمة 

یهــا اغلبیــة االنشــطة الخدمیــة واالقتصــادیة. لــذلك تســتحوذ علــى اكثــر مــن ثلــث المحافظــة، وتتجمــع ف
تالمیـذ وطــالب المـدارس االبتدائیــة واالعدادیــة والثانویـة. وحــوالي نصــف طـالب المــدارس المتوســطة 

تي ناحیة الحر بالمرتبة الثانیة، بعد المركـز، ب المدارس المهنیة والمعاهد. وتأواكثر من نصف طال
فیهــــا ربــــع تالمیــــذ المــــدارس االبتدائیــــة، واكثــــر مــــن هــــذه النســــب للمــــدارس االعدادیــــة حیــــث یتجمــــع 
تي ناحیة الحسینیة بالمرتبة الثالثة بنسب تزید عن العشر لمرحلتي المدارس االبتدائیة والثانویة. ثم تأ

لـف تي بقیـة النسـب لالقضـیة والنـواحي المتبقیـة. وال تختسطة ودون ذلك للمدارس االخرى. وتـأوالمتو 
 نسب عدد المدارس عن ترتیب نسب عدد التالمیذ والطالب في الوحدات االداریة السابق ذكرها.

                                                 
 .١٠٤ -١٠٣المصدر نفسه، ص ٨٩
% مــنهم مــن ســكنة مدینــة ٦١طالــب وطالبــة:  ٩٠١٣نحــو  ٢٠١١بلــغ عــدد طلبــة جامعــة كــربالء فــي عــام  (*)

% من خارج المدینة، والبقیة من خارج المحافظة (رئاسة جامعة كربالء، التخطیط والمتابعة، ٢١كربالء نفسها و 
 قاعدة البیانات).



 ٤۷ 

وفیما یخص عدد الشعب یتصدر مركز المحافظة بقیة الوحـدات االداریـة فـي احتاللـه اعلـى 
 -٤٧% وبــین ٣٨النســب لمختلــف مراحــل التعلــیم. حیــث تبلــغ نســب شــعب المرحلــة االبتدائیــة بنحــو 

%، ٧٥لة المتوسطة واالعدادیـة والثانویـة، وترتفـع النسـبة لمرحلـة المهنـي والمعاهـد الـى % للمرح٤٩
یلــي المركــز نــاحیتي الحــر والحســینیة وقضــاء الهندیــة بالترتیــب نفســه. ویشــاهد الترتیــب ذاتــه لنســب 

 الكوادر التعلیمیة في مركز المحافظة ووحداتها االداریة االخرى.
% ٣٧شرات التعلیمیـة فـي مركـز محافظـة كـربالء، فحـوالي یظهر مما تقدم تركز معظم المؤ 

% فـــي ٤٢% فـــي المرحلـــة المتوســـطة و ٤٩مـــن تلـــك المؤشـــرات تتواجـــد فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة و 
ـــة % للمهنـــي والمعاهـــد. وتـــأ٧٢انویـــة و المرحلـــة االعدادیـــة والث تي نـــاحیتي الحـــر والحســـینیة بالمرتب

ریة فهي للمراحـل التعلیمیـة االخـرى كمـا یتضـح مـن الجـدول الثانیة والثالثة، وما تبقى من وحدات ادا
)١٧.( 

 )١٧الجدول (
 بحسب الوحدات االداریة ٢٠١٠ -٢٠٠٩المؤشرات التعلیمیة في محافظة كربالء لعام 

 عدد الكوادر التعلیمیة عدد الشعب عدد المدارس عدد التالمیذ والطلبة المؤسسة التعلیمیة الوحدات االداریة
 

 ة كربالءمركز محافظ
 ٤٦٠٥ ١٩٨٤ ١٥٣ ٦٩٣٢٧ االبتدائي
 ١٥٠٩ ٥١٢ ٤٦ ١٨٦٧٨ المتوسط

 ١٢١١ ٤٧٦ ٣٦ ١٦٤٥٩ االعدادي والثانوي
 ٥٩٩ ١١١ ٩ ١١٣١ المهني والمعاهد

 
 ناحیة الحر

 ٢٠٥٣ ١٠١٤ ٨٠ ٤٧٧٠٠ االبتدائي
 ٤٣٤ ١٥٧ ١٧ ٦٠٧٥ المتوسط

 ٢٥٨ ١٠١ ٦ ٢٠٨٥١ االعدادي والثانوي
 - - - - اهدالمهني والمع

 
 ناحیة الحسینیة

 ١٥٩٧ ٧٣٧ ٧٥ ٢٣٩٨٩ االبتدائي
 ٤٤٤ ١٣١ ١٥ ٤٥١٦ المتوسط

 ٥٣٣ ١٤٩ ١٣ ٢٢٥٢ االعدادي والثانوي
 ٩٦ ١٥ ١ ٢٧٢ المهني والمعاهد

 
 قضاء عین التمر

 ٢٦٢ ١٢٩ ١٣ ٤٦٥٨ االبتدائي
 ١٢ ٣ ١ ٣٨ المتوسط

 ١٠٨ ٣٦ ٣ ١٢٥٤ االعدادي والثانوي
 - - - - المعاهدالمهني و 

 
 قضاء الهندیة

 ١٤٤٢ ٦٠٣ ٥٣ ١٨٩٦٤ االبتدائي
 ٣٩٧ ١٣٢ ١٣ ٤٩٠٦ المتوسط

 ٣٤٩ ١٣٠ ١١ ٤٢٩٠ االعدادي والثانوي
 ١٠٦ ٢٢ ٢ ٤١١ المهني والمعاهد

 
 

 ناحیة الخیرات

 ٥٨١ ٢٨٩ ٣٢ ٩٥٩٢ االبتدائي
 ٩٤ ٣٠ ٥ ١٠٠٤ المتوسط

 ١٦٧ ٦٧ ٧ ٢٢٨٠ االعدادي والثانوي
 - - - - مهني والمعاهدال



 ٤۸ 

 
 ناحیة الجدول الغربي

 ٩٥٤ ٤٣٣ ٥١ ١٥٣٢١ االبتدائي
 ٢٥٦ ٧٣ ٩ ٢٦٦٧ المتوسط

 ١٧٥ ٦٤ ٦ ١٨٧٦ االعدادي والثانوي
 - - - - المهني والمعاهد

ـــوي،  ـــربالء، قســـم التخطـــیط الترب ـــة ك ـــة تربی ـــدور ٢٠١٠ -٢٠٠٩المصـــدر: مدیری ـــداني، ال ـــي فاضـــل الحم ، عل
طة المحلیة، محافظة كربالء: حالة دراسة، رسالة ماجستیر، معهد التخطیط (الحضري واالقلیمي)، التخطیطي للسل

 .٤، جدول٢٠١١جامعة بغداد، تموز 
 

 المستویات التعلیمیة بحسب البیئة والنوع
ع نسبة من یحمل شهادة ابتدائیـة تتباین نسب الشرائح التعلیمیة حسب البیئة من خالل ارتفا

بالمنــاطق الریفیــة. ویالحــظ تطــور النســب نحــو االفضــل لــدى  ق الحضــریة قیاســاً فــأعلى فــي المنــاط
فـي نسـبته عـن الریـف. وهـو انعكـاس لتبـاین الفعالیـات  الحضر والریف. اال ان الحضر یبقـى متقـدماً 

عــن تبــاین  االقتصــادیة واالجتماعیــة بــین المنــاطق الحضــریة والریفیــة وفجــوة التنمیــة بینهمــا، فضــالً 
والعــادات بــین ســكان الحضــر والریــف. كــذلك التحــاق عــدد كبیــر مــن الطلبــة والســیما طبیعــة العمــل 

الــــذكور مــــنهم بعــــد اكمــــالهم المرحلــــة االبتدائیــــة او المتوســــطة او الثانویــــة او الجامعــــة بالعمــــل فــــي 
المجــاالت االقتصــادیة وبخاصــة الزراعــة منهــا. ویعــود التبــاین الــى التوزیــع غیــر العــادل للمؤسســات 

بــین الحضــر والریــف. فضــًال عــن بعــد المســافة بــین هــذه المؤسســات ومنــاطق ســكنى طلبــة التعلیمیــة 
الریــف. باالضــافة الــى التحــاق عــدد كبیــر مــن المــؤهلین للدراســة بالعمــل فــي الحقــول الزراعیــة لرفــع 

 المستوى المعیشي.
ق فان فرص التعلیم كانت متاحة للذكور اكثر من االناث سواء في معدالت االلتحـا وعموماً 

او المواظبـــة علـــى الـــدوام او فـــي معـــدالت الرســـوب والنجـــاح. وكـــذلك مـــن حیـــث التخصصـــات التـــي 
تسعى االناث الحصـول علیهـا، علـى مهاراتهـا وشـهاداتها، وبالتـالي الحصـول علـى فـرص العمـل فـي 

 السوق.
یالحــظ ارتفــاع نســب المســتویات التعلیمیــة، بحســب الفئــآت العمریــة،  ٢٠١٠وتبعــًا الــى عــام 

بالریف ما عدا تفوق نسـبة االنـاث مـن حملـة شـهادة  ذكور مقارنة باالناث، وفي الحضر قیاساً عند ال
سنة)، حیث ترتفع نسـبة الملتحقـات فـي  ١٩ -١٢ت العمریة (عدادیة فقط على نسبة الذكور للفئآاال

ناث النخـراط التعلیم الثانوي قیاسًا بالسنوات السابقة. كما ترتفع نسبة الراسبین من الذكور مقارنة باال
 نسبة منهم في مجال العمل خارج اوقات دراستهم.
كانــت مــن نصــیب حملــة الشــهادة االبتدائیــة  ٢٠١١واعلــى نســب المســتویات التعلیمیــة عــام 

ســنة. وتتراجــع الفئــة العمریــة االكبــر ســنًا ولكــال الجنســین،  ١٩ -١٢ولكافــة الفئــآت العمریــة والســیما 



 ٤۹ 

) الــى تقـــارب مســـتویات ١٨. ویشـــیر الجـــدول (الحضـــر ایضــاً وهــي اكثـــر ارتفاعــًا عنـــد الـــذكور وفــي 
الشهادة االبتدائیة فما دون بین المحافظة والقطر وان كان مستوى المحافظة افضـل، فـي حـین تـزداد 

 على في القطر عنه في المحافظة.ات الشهادة المتوسطة فأمستوی
ســـنة  ٤٩ -٣٠ار عمـــلمســـتویات التعلیمیـــة (بكـــالوریوس فـــأعلى) لألویالحـــظ ارتفـــاع نســـب ا

والتي تتضح بصورة كبیرة عند الذكور وفي الحضر من خالل فتح الدراسات المسائیة واقبال الـذكور 
 الكمال دراستهم والحصول على البكالوریوس بحسب سیاسة وزارة التعلیم العالي.

 )١٨الجدول (
 سنة فاكثر بحسب التحصیل العلمي لمحافظة كربالء  ١٢توزیع االفراد بعمر 

 (%) ٢٠١١جمالي العراق عام وا
 مجموع بكالوریوس فاعلى دبلوم/ معهد اعدادیة متوسطة ابتدائي یقرأ ویكتب امي المحافظة

 ١٠٠ ٤،٤ ٤،٧ ٥،٥ ١١ ٣٣ ٢٠،٧ ٢٠،٦ كربالء
اجمــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

 العراق
١٠٠ ٥،٣ ٤،٩ ٧،٣ ١٣ ٣١،١ ١٧،٨ ٢٠،٦ 

المرأة والرجل فـي العـراق: احصـاءات تنمویـة، المصدر: وزارة التخطیط، ج م ح، قسم احصاءات التنمیة البشریة، 
 .١٦)، ص٨، جدول (٢٠١٢، مطبعة الجهاز، بغداد، ٢٠١٢

 

 عالقة التعلیم بالمسافة والزمن
قل زمن مسـتغرق للوصـول محافظات سجلت ادنى المسافات وأكانت كربالء من بین خمس 

 ).١٩الى المؤسسة التعلیمیة كما یتضح من الجدول (
 )١٩الجدول (

في  عاماً  ٥٠ -٦لتعلیمیة لالفراد بعمر افة والزمن المستغرق للوصول الى المؤسسة االمس
 ٢٠٠٧محافظة كربالء واجمالي العراق عام 

 الزمن (دقیقة) المسافة (كم) المحافظة
 ١٣،٢ ٢،٠ كربالء

 ١٣،٥ ٢،١ اجمالي العراق
 -١٥، جــدول ٢٠٠٧فـي العــراق عـام  المصـدر: وزارة التخطــیط، ج م ح، المسـح االجتمــاعي واالقتصـادي لالســرة

 .٢٦٤، ص٣

یشــیر الجــدول الــى تقــارب مســافة الوصــول الــى المؤسســة التعلیمیــة بــین المحافظــة واجمــالي 
ثیر اكبـر مـن المسـافة للوصـول الـى المؤسسـة التعلیمیـة، حیـث یـزداد أالعراق. واتضح ان الـزمن لـه تـ

م المـروري وكثـرة نقـاط التفتـیش. واشـارت وقت الوصول الیها بالرغم من قرب المسافة بسبب االزدحـا
مـــن أســــر  %٩٠الـــى ان زمــــن الوصـــول الــــى المؤسســـة التعلیمیــــة الكثـــر مــــن  ٢٠٠٤بیانـــات عــــام 



 ٥۰ 

 ١٣،٢الى  ٢٠٠٧إذ استغرق حوالي نصف ساعة بینما تقلص في عام محافظة كربالء كان اطول 
 .٩٠دتیندقیقة، مما یشیر الى تقدم الطرق ووسائل النقل في المحافظة بین الم

 
 االمیة والرسوب والتسرب

تصـــل الـــى  ٢٠١١) الـــى ان نســـبة االمیـــة فـــي المحافظـــة والقطـــر عـــام ١٨اشـــار الجـــدول ( االمیـــة:
%. كما تزید نسبة االناث االمیات بمقدار الضعف عن نسبة االمیین الذكور بین عامي ٢٠،٦
، ١٩٩٧% عـــام ٨،٣، وتزیـــد نســـبة االمیـــین فـــي الریـــف عـــن الحضـــر بفـــرق ٢٠١٠و ١٩٩٧

%، ممــا یعنــي وجــود تحســن اكبــر فــي محافظــة ١١،٢ولكــن بفــرق  ٢٠١٠انخفضــت فــي عــام 
 كربالء.

 
شـــهدت المحافظـــة تحســـنًا فـــي التعلـــیم وتطـــورًا ایجابیـــًا بســـبب  ٢٠١٢/ ٢٠١١وفـــي عـــام  الرســـوب:

انخفـــاض نســـبة الرســـوب عـــن الســـنوات الســـابقة وللبنـــین والبنـــات، وبقیـــت نســـب الرســـوب عنـــد 
 االناث سواء على مستوى المحافظة او اجمالي العراق.الذكور اكثر من 

وفي المدارس الثانویة تزداد نسـبة الرسـوب قیاسـًا بالمـدارس االبتدائیـة، ومسـتوى محافظـة 
كـــربالء افضـــل مـــن مســـتوى اجمـــالي العـــراق وان كانـــت الفـــروق لیســـت كبیـــرة بینهمـــا. وترتفـــع نســـبة 

%) حیـــث ینشــغل الـــذكور فـــي ١٧االنــاث (% فـــي المحافظــة) اكثـــر مـــن ٢٦الرســوب عنـــد الــذكور (
عـــن المـــدة  ٢٠١٢/ ٢٠١١مجــاالت العمـــل لتـــدبیر لقمـــة العـــیش الســـرهم. وحصــل تحســـن فـــي عـــام 

الســابقة (للمحافظــة والقطــر)، وللــذكور واالنــاث، ولكــن بقیــت المحافظــة افضــل مــن مســتوى اجمــالي 
 العراق.

 
كـــربالء واجمـــالي العـــراق عـــام ومـــن المؤشـــرات االخـــرى عـــن تحســـن التعلـــیم فـــي محافظـــة  التســـرب:

الســیما  ٢٠٠٩/٢٠١٠انخفــاض نســبة المتســربین للبنــین والبنــات عــن عــام  ٢٠١٣/ ٢٠١٢
عنــد البنــین حیــث انخفضــت النســبة عنــدهم الــى اقــل مــن النصــف. ویالحــظ بصــورة عامــة ان 

 على من نسبة المتسربین الذكور لكل المراحل التعلیمیة حیث النسبة المتسربات من البنات أ
 تحظى االناث بالفرص نفسها التي یحظى علیها الذكور.

ومن خالل دراسـة الوضـع التعلیمـي فـي محافظـة كـربالء یالحـظ ان المحافظـة لـم تـتمكن مـن 
تحقیق هدف تعمـیم التعلـیم االبتـدائي عـن طریـق مؤشـر نسـبة االلتحـاق بهـذا التعلـیم، اذ یالحـظ انهـا 

                                                 
 ، مصدر سابق، الباب التاسع.٢٠٠٥لمجموعة االحصائیة لمحافظة كربالء ا ٩٠



 ٥۱ 

توى نســبة القطــر. بینمــا المســتهدف وطنیــًا هــو % وهــو مقــارب لمســ٨٩،٧تمكنــت مــن تحقیــق نســبة 
ــیم االبتــدائي، والتركیــز علــى ١٠٠( ــیم االلزامــي. وتوســیع نطــاق التعل %). وهــذا یتطلــب تطبیــق التعل

خر للتعلیم وهو صافي نسبة مكن المحافظة من تحقیق المؤشر اآلتعلیم االناث في الریف. كما لم تت
% وهو اقل من مستوى القطـر، بینمـا ٤٣،٤نه سوى نسبة االلتحاق في التعلیم الثانوي. فلم تسجل م

 %).١٠٠هو ( ٢٠١٥عام  المستهدف وطنیاً 
ویحتـــاج التعلـــیم الـــى تـــوفیر المنـــاخ التعلیمـــي المالئـــم للطالـــب، وتطـــویر اداء المـــدرس ورفـــع 

حسب مستواه العلمي واالجتماعي والتربوي، والتوزیع العادل للكوادر التعلیمیة بین الوحدات االداریة ب
 حاجة كل منها.

 
 القطاع الصحي

یعــد القطــاع الصــحي احــد مؤشــرات قیــاس معــدالت التنمیــة، فكلمــا كــان هــذا القطــاع نشــطًا 
متطورًا ومتقدمًا.  ة في المجتمع وبالتالي یعد مجتمعاً وحیویًا ویقدم خدمات كبیرة، ارتفع معدل الرفاهی

یــة الشــاملة واالقلیمیــة والمســتدامة لكونــه یقــدم الن القطــاع الصــحي یمثــل قطاعــًا ارتكازیــًا داعمــًا للتنم
خــدمات صــحیة ووقائیــة مهمــة الفــراد المجتمــع تســاعد فــي رفــع انتــاجیتهم وبالتــالي ارتفــاع معــدالت 

 تنمیتهم.
ومـــن اجـــل معرفـــة مـــدى التطـــور الحاصـــل فـــي الجانـــب الصـــحي تقتضـــي الضـــرورة مقارنـــة 

غ عـدد المستشـفیات فـي محافظـة كـربالء بل ١٩٨٨المؤسسات الصحیة لعدة مراحل زمنیة. ففي عام 
وحـــدة صـــحیة ومجمـــوع العـــاملین فـــي المستشـــفیات  ٢٧باالضـــافة الـــى  ٥٨٨وعـــدد االســـرة  ٤نحـــو 

 ٥٤٨منتســـبًا فـــي المهـــن الطبیـــة المختلفـــة و ٢٤٩طبیبـــًا و ١٨٧منتســـبًا ( ٩٨٤والوحـــدات الصـــحیة 
 .٩١)منتسبًا صحیاً 

مستشفیات بضمنها مستشـفى  ٧ة الى ازداد عدد المستشفیات في المحافظ ٢٠٠٥وفي عام 
 ٥٤٧سـریرًا، وعـدد االطبـاء  ٨٥٩، وعـدد االسـرة ٤١اهلي واحد، وعدد المؤسسات الصحیة االخرى 

 .٩٢صیدلي ١١٨والصیادلة  ١٠٢واقل من ربعهم من االختصاصیین واطباء االسنان 
% مـــن عـــدد ٢،١مستشـــفیات فـــي المحافظـــة، أي  ٧الـــى وجـــود  ٢٠١١وتشـــیر ارقـــام عـــام 

عامــة وواحــدة لالطفــال واخــرى للنســائیة والتولیــد)  ٣مستشــفیات حكومیــة ( ٥تشــفیات العــراق منهــا مس
ــــى  ١٠٦٠وتضــــم  ــــى اقضــــیة المحافظــــة، حیــــث یســــتحوذ مركــــز المحافظــــة عل  ٣ســــریرًا موزعــــة عل

                                                 
 .١٢٧، ص٢الدلیل االداري للجمهوریة العراقیة، مصدر سابق، ج ٩١
 ، مصدر سابق، الباب السابع.٢٠٠٥المجموعة االحصائیة لمحافظة كربالء  ٩٢



 ٥۲ 

سریر)، ومستشفى كربالء التعلیمي لالطفال  ٤٠٠مستشفیات حكومیة هي: مستشفى الحسین العام (
ســریر. وفــي قضــاء الهندیــة مستشــفى عــام  ٢٠٠مستشــفى النســائیة والتولیــد بســعة ســریر)، و  ٢٠٠(

ســریرًا. باالضــافة  ٦٠ســریر، وفــي قضــاء عــین التمــر مستشــفى واحــد ایضــًا یضــم  ٢٠٠واحــد بســعة 
 .٩٣سریراً  ٤٠سریرًا والثانیة بسعة  ٦٨الى وجود اثنین من المستشفیات االهلیة: االول بسعة 

مركــــزًا للرعایــــة  ٣٩مركــــزًا ثانویــــًا و ١٧مركــــزًا صــــحیًا و ٢٧ اً وتضــــم منطقــــة الدراســــة ایضــــ
% ٢،٧أي  ١١٧١وعـدد االسـرة  ٩٤عیـادة طبیـة شـعبیة ١٥مراكـز تخصصـیة و ٣الصحیة االولیة و

% ٧٢% مـــن اجمـــالي القطـــر (٣،٣أي  ١٨٢٨، وذوي المهـــن الصـــحیة ٩٥ممـــا یناظرهـــا فـــي العـــراق
 .٩٦منهم من الذكور)

 )٢٠الجدول (
الحكومیة حسب نوع المستشفى في محافظة كربالء واجمالي العراق سنة عدد المستشفیات 

٢٠١١ 
 اهلیة مجموع تخصصات اخرى نسائیة وتولید والدة واطفال اطفال عامة المحافظة

 ٢ ٥ - ١ - ١ ٣ كربالء
 - ٢٣١ ٤١ ١١ ١٥ ١٦ ١٤٨ اجمالي العراق

 .١٠/٢، جدول ٢٠١٣ -٢٠١٢المصدر: وزارة التخطیط، ج م ح، المجموعة االحصائیة السنویة 
 

و ٢٠٠٥یتضــح ممــا تقــدم ان عــدد مستشــفیات المحافظــة بقــي ثابتــًا دون زیــادة بــین عــامي 
بالرغم مـن زیـادة عـدد السـكان وتوسـع مـدن المحافظـة. ممـا یعنـي تراجـع المؤشـرات الصـحیة  ٢٠١١

 باستثناء عدد االطباء والمنتسبین في المؤسسات الطبیة فهم في تزاید مستمر.
طبیبـًا اخصـائیًا، اكثـر مـن ثالثـة اربـاعهم  ٢٦١یعمـل فـي المحافظـة  ٢٠١١الى عـام  اً وتبع

طبیــب  ٢٥٧طبیبــًا غیــر اخصــائیًا (اكثــر مــن نصــفهم مــن الــذكور) مــع  ٧٢٩مــن الــذكور مــع وجــود 
صـیدلي واكثـر  ٣١٧%. باالضافة الى وجـود ٥٢اسنان حیث یالحظ ارتفاع نسبة االناث منهم الى 

ر. مما یعني ان الذكور هم النسبة الغالبة على ذوي المهـن الطبیـة كمـا یتضـح من نصفهم من الذكو 
 ):٢١من الجدول (

 

                                                 
یـــة صـــحة محافظـــة ، مدیر ١٠/١، مصـــدر ســـابق، جـــدول ٢٠١٣ -٢٠١٢المجموعـــة االحصـــائیة الســـنویة  ٩٣

 كربالء، سجالت غیر منشورة.
 .٩١، علي فاضل الحمداني، ص١٠٥، ابراهیم راجح الدفاعي، ص١٠/١المصدر نفسه، الجدول  ٩٤
 .١٠/٣، جدول ٢٠١٣ -٢٠١٢المجموعة االحصائیة السنویة  ٩٥
 .١٠/٥المصدر نفسه، جدول  ٩٦



 ٥۳ 

 )٢١الجدول (
ذوي المهن الطبیة العاملین في المستشفیات والمؤسسات الصحیة االخرى حسب المهنة في 

 ٢٠١١محافظة كربالء واجمالي العراق سنة 
 صیدلي اسنان طبیب طبیب غیر اختصاص طبیب اختصاص المحافظة

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور
 ١٣٧ ١٧٠ ١٣٣ ١٢٤ ٣٠٣ ٤٢٦ ٥٩ ٢٠٢ كربالء

 ٣٦٠٠ ٣٠٠٢ ٣٢٣٦ ٢٦٦٨ ٧١٣٧ ٨٨٦٥ ٢١٦٢ ٥١١٥ اجمالي العراق

 ١٠/٤، جدول ٢٠١٣ -٢٠١٢المصدر: وزارة التخطیط، ج م ح، المجموعة االحصائیة السنویة 
 

نسب المئویة الطباء االختصـاص وذوي المهـن الطبیـة بحسـب ) توزیع ال٢٢ویبین الجدول (
ویتضح منه تركز اكثر من ثلثي اطباء االختصاص وثلث ذوي  ٢٠١١اقضیة محافظة كربالء عام 

المهن الطبیة في قضاء كربالء، بینما یتركز ربـع اطبـاء االختصـاص واكثـر مـن نصـف ذوي المهـن 
% الطبــاء االختصــاص ٦خــر مرتبــة (لتمــر فــي آندیــة، ویتــدنى قضــاء عــین االطبیــة فــي قضــاء اله

 وضعف هذه النسبة لذوي المهن الطبیة).
 )٢٢الجدول (

 (%) ٢٠١١توزیع اطباء االختصاص وذوي المهن الطبیة بحسب اقضیة محافظة كربالء عام 
 ذوي المهن الطبیة اطباء االختصاص القضاء

 ٣٣ ٦٨ كربالء
 ٥٥ ٢٦ الهندیة

 ١٢ ٦ عین التمر
 ١٠٠ ١٠٠ المجموع

 

، ١٩٨٨ومن اجل مقارنة المؤشرات الصحیة في محافظة كربالء بـین ثـالث مراحـل زمنیـة (
) ومنـه یتضـح تراجـع جمیـع المؤشـرات باسـتثناء مؤشـري معـدل ٢٣) ینظر الجدول (٢٠١١، ٢٠٠٥

قیاسـًا بالعـامین  ٢٠١١عدد السكان لكل طبیب ولكـل منتسـب طبـي حیـث انخفـض المعـدل فـي عـام 
. في حین ازدادت المعدالت لبقیة المؤشرات وذلك لزیادة عدد السكان من مرحلة الخـرى السابقین له

 یقابلها زیادة محدودة لعدد المؤسسات الصحیة ومنتسبیها.
 وتشیر بعض المؤشرات الصحیة الى تدني بعض هذه المؤشرات في محافظـة كـربالء قیاسـاً 

الـى  ٢٠١١بحسـب االرقـام المسـجلة عـام باجمالي العراق، حیـث بلـغ معـدل وفیـات االطفـال الرضـع 
بــااللف فــي القطــر، ومعــدل الوفیــات الخــام للعــام  ٢١بــااللف مقابــل  ٢٣،٦انهــا تبلــغ فــي المحافظــة 

بــااللف مــع مالحظــة ان معــدل الوفیــات لــدى الــذكور  ٤،٥بــااللف والجمــالي العــراق  ٤،٩نفســه بلــغ 



 ٥٤ 

% ٩كمـا ان  ٩٧فظة او اجمـالي القطـرلدى االناث للمؤشرین سواء على مستوى المحا أعلى مما هو
% الجمــالي العــراق، وان ســوء التغذیــة ٨مــن ســكان المحافظــة یعــانون مــن االمــراض المزمنــة مقابــل 

 .٩٨%٢٣،٥المزمن بلغ 
 )٢٣الجدول (

 تطور المؤشرات الصحیة في محافظة كربالء لثالث مراحل زمنیة
 ٢٠١١ ٢٠٠٥ ١٩٨٨ المؤشرات الصحیة

 ١٥٢٣٦٧ ١١٧٠٥٤ ٨١٨٧٢ تشفىمعدل عدد السكان لكل مس
 ٩١١ ٩١٦ ٦٧١ معدل عدد السكان لكل سریر
 ٨٥٥ ١٤٣٩ ١٨٣٠ معدل عدد السكان لكل طبیب

 ٦٨٢ - ١٣٨٢ معدل عدد السكان لكل منتسب طبي
 ٥٨٣ - ٤٧٤ معدل عدد السكان لكل منتسب صحي

، المجموعـة ٢، ج١٩٨٩/ ١٩٨٨ علـى: الـدلیل االداري للجمهوریـة العراقیـة المصدر: حسـبت المؤشـرات اعتمـاداً 
ــاب الســابع، المجموعــة االحصــائیة الســنویة ٢٠٠٦، مــایس ٢٠٠٥االحصــائیة لمحافظــة كــربالء   -٢٠١٢، الب

 ، مدیریة صحة كربالء.١٠/٢، ١٠/٤، جدول ٢٠١٣
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ــة متعــددة)،  ، وزارة التخطــیط،١٠/١١، ١٠/١٠، ١٠/٩المصــدر نفســه، الجــداول:  ٩٧ ج م ح (مــع جهــات دولی

 .٨/١/٢٠١٤، دار ضیافة رئاسة الوزراء، بغداد، ٢٠١٣خالصة نتائج مسح خارطة الفقر ووفیات االمهات 
 .١١، ٨، مصدر سابق، ص٢٠٠٤تقریر مسح احوال المعیشة في العراق  ٩٨



 ٥٥ 

 قطاع السكن
سـاحتها كان القطاع السكني یشغل ثالثة اربـاع مسـاحة المدینـة القدیمـة فـي كـربالء والبـالغ م

) في مرحلتها االولى. حیث كـان یضـم هـذا االسـتعمال الوحـدات ٢(حوالي نصف كم ٩٩هكتار ٤٤،٧
الســــكنیة التقلیدیــــة المتالصــــقة ذات المســــاحات المتباینــــة والواجهــــات الخارجیــــة المتشــــابهة. وكانــــت 

خــــذ مســــارات الحركــــة الشــــكل الشــــجیري . وتأ٢م١٥٠(او اقــــل) الــــى  ٥٠مســــاحاتها تتــــراوح مــــا بــــین 
 العضوي) ویمثل مركز الثقل االقتصادي للمدینة بحكم وجود المرقدین الشریفین فیه.(

وقد تقلص االستعمال السكني في المرحلتین الثانیة والثالثة من مراحل تطور المدینة القدیمة 
% من مساحتها، حیـث شـهدت المدینـة تهـدیم وتفكیـك بنیتهـا الحضـریة وفـتح بعـض الشـوارع ٧٠الى 

مرحلــة الرابعــة واالخیــرة مــن تطــور المدینــة تقلــص االســتعمال الســكني الــى الثلــث حیــث فیهــا. وفــي ال
اتجــــه التوســــع الــــى خــــارج المدینــــة القدیمــــة. وتمخــــض عــــن تقلــــص االســــتعمال الســــكني توســــع فــــي 
االســتعمال التجــاري وفــي مســارات الحركــة، باالضــافة الــى ظهــور ابنیــة متهرئــة وصــلت نســبتها الــى 

 ت االرض.% من مجموع استعماال١٩
وفــي المرحلــة الرابعــة حصــل انقطــاع فــي البنیــة العمرانیــة لمدینــة كــربالء وصــلت ذروتــه فــي 
الستینیات من القرن العشرین بعد ان اصبح تخطیط المدن والعمارة خاضعان الى فكر الحداثة الـذي 
قطــــع الصــــلة بــــین الحاضــــر والماضــــي، فظهــــرت فــــي المدینــــة الحدیثــــة الخطــــوط الســــریعة والشــــوارع 

والتـي اثــرت  ٢٠٠٣المسـتقیمة الرئیسـة. وهــذا یقتضـي الـتخلص مــن السـلبیات التــي ظهـرت بعـد عــام 
علــى البنیــة العمرانیــة المعاصــرة للمدینــة وتمخــض عنهــا مــا یســمي بـــ(العشوائیات) التــي شــوهت شــكل 

 المدینة.
وفیمــا یخــص نــوع الوحــدة الســكنیة فــان الــدور تمثــل غالبیــة الوحــدات الســكنیة فــي محافظــة 

% وهي اكثر من نسـبة اجمـالي العـراق بقلیـل، تلیهـا الشـقق بنسـبة ضـئیلة ٩٧،٦ربالء حیث تشغل ك
%) وهـي تزیـد عـن ٥٤،١%). واكثر من نصف مادة البناء في هذه الدور هـي مـن الطـابوق (١،٥(

%) یلیه البلوك االسمنتي اذ ان اكثر من ثلث مـادة البنـاء هـي مـن هـذا النـوع ٤٢،٩اجمالي القطر (
%) ومــا تبقــى هــي مــن مــواد اخــرى مثــل الحجــر ٤١،٨%) وهــي تقــل عــن اجمــالي العــراق (٣٤،٧(

 ).٢٤والطین وكتل البناء الجاهز (انظر الجدول 
 

                                                 
لمركــز التقلیــدي لمدینــة رشــا مالــك نصــر اهللا، اثــر تغیــر انظمــة مســارات الحركــة فــي اســتعماالت االرض فــي ا ٩٩

، ٢٠٠١كربالء، رسالة ماجسـتیر (غیـر منشـورة) مقدمـة الـى معهـد التخطـیط الحضـري واالقلیمـي بجامعـة بغـداد، 
 .١٣٤، هالة حسن موسى الخفاجي، مصدر سابق، ص٦٤ -٤٣ص



 ٥٦ 

 )٢٤الجدول (
 (%) ٢٠١١نسبة توزع المساكن في محافظة كربالء واجمالي العراق حسب مادة البناء عام 

 مجموع اخرى طین/ حجر وطین هزكتل من البناء الجا بلوك اسمنتي حجر طابوق المحافظة
 ١٠٠ ٠،٦ ٥،٧ ٢،٥ ٣٤،٧ ٢،٣ ٥٤،١ كربالء
 ١٠٠ ٠،٤ ٨،٢ ١،٤ ٤١،٨ ٥،٤ ٤٢،٩ العراق

المصـــدر: وزارة التخطـــیط، ج م ح (وجهـــات دولیـــة اخـــرى)، مســـح شـــبكة معرفـــة العـــراق: نظـــام مراقبـــة الظـــروف 
 .٢٧٥ -٢٧٤، ص٢-٦، جدول ٢٠١٢، مطبعة الجهاز، بغداد، ٢٠١١االجتماعیة واالقتصادیة في العراق 

 

نسـبة وان اربعة اخماس المساكن هي ملـك الصـحابها وهـي اقـل بقلیـل مـن اجمـالي العـراق و 
جرة، وهنــاك انــواع اخــرى مــن اشــغال الوحــدة الســكنیة. امــا نســبة تزیــد عــن عشــر المســاكن هــي مســتأ

 ٢٠٠٩و  ١٩٩٧ســرة/ دار بــین عــامي أ ٠،٩الــى  ١،١ســاكن فقــد انخفضــت مــن اشــغال االســر للم
 وهي قریبة من اجمالي العراق وتقل قلیال عنه.

 )٢٥الجدول (
 توزیع المساكن في محافظة كربالء واجمالي العراق حسب نوع اشغال الوحدة السكنیة (%)

مقابل  مستاجر مملوك مع دفع اقساط مملوك دون دفع اقساط المحافظة
 عمل

 مجموع اخرى

 ١٠٠ ٨،٣ ٠،٦ ١١،٦ ٠،٠ ٧٩،٥ كربالء
 ١٠٠ ٤،٦ ١،١ ١١،١ ٢،٠ ٨١،٢ عراقال

المصـــدر: وزارة التخطـــیط،ج م ح (وجهـــات دولیـــة اخـــرى)، مســـح شـــبكة معرفـــة العـــراق: نظـــام مراقبـــة الظـــروف 
 .٢٧٨ -٢٧٧، ص٣ -٦، جدول ٢٠١٢، مطبعة الجهاز، بغداد، ٢٠١١االجتماعیة واالقتصادیة في العراق 

 

یة لهــا غرفــة نــوم واحــدة، مقابــل نســبة امــا عــدد غــرف النــوم فــان حــوالي ثلــث الوحــدات الســكن
% الجمــالي القطــر) لهــا غرفتــان ٤٤،٩% مقابــل ٣٩،٢الربــع الجمــالي العــراق، واكثــر مــن الثلــث (

للنــوم، ونســبة تزیــد عــن العشــر لهــا ثــالث غــرف واخــرى تقــل عــن العشــر لهــا اربــع غــرف نــوم (انظــر 
 ):٢٦الجدول 

 )٢٦الجدول (
 كنیة بمحافظة كربالء واجمالي العراق (%)مجموع عدد غرف النوم في الوحدات الس

 مجموع فاكثر ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المحافظة
 ١٠٠ ٢،٥ ٩،٤ ١٦،١ ٣٩،٢ ٣٢،٩ كربالء
 ١٠٠ ٣،٥ ٨،٧ ١٨،٧ ٤٤،٩ ٢٤،٢ العراق

المصــدر: وزارة التخطــیط،ج م ح (وجهــات دولیــة متعــددة)، مســح شــبكة معرفــة العــراق: نظــام مراقبــة الظـــروف 
 .٢٨٥ -٢٨٤، ص٧ -٦، جدول ٢٠١٢، مطبعة الجهاز، بغداد، ٢٠١١في العراق االجتماعیة واالقتصادیة 

 



 ٥۷ 

% بحالــة متوســطة و ٣٨% منهــا بحالــة ردیئــة، مقابــل ٤٨ن ومــا یخــص حالــة المســاكن فــإ
ــــة جیــــدة. وان ١٤ ــــى طــــابق واحــــد و ٦٨% بحال % ٣٢% مــــن المبــــاني فــــي المحافظــــة تحتــــوي عل

 .١٠٠بارتفاعات متفاوتة
شــخص/  ٨،٥نحــو  ١٩٩٧محافظــة كــربالء فقــد بلغــت فــي عــام  امــا الكثافــة ااالســكانیة فــي

 ٢٠٠٩شخص/ دار. انخفضـت تلـك الكثافـة فـي عـام  ٨،٩دار، وهي اقل من اجمالي العراق البالغ 
شـخص/ دار (انظـر الجـدول  ٦،٦شخص/ دار في المحافظة وهي اقل من القطر البـالغ  ٦،٤لتبلغ 
٢٧.( 

% مقابل ١٥تظاظ في محافظة كربالء بلغت الى ان نسبة االك ٢٠٠٤واشارت بیانات عام 
. ومعنـى االكتظـاظ (او التـزاحم) االسـكاني هـو ان یشـغل الغرفـة الواحـدة اكثـر قع العرا% لمجمو ١٠
 وهذا یشیر الى حجم مشكلة السكن في المحافظة ومعاناة أهلها..۱۰۱اشخاص ٣من 

 
 )٢٧الجدول (

 ٢٠٠٩و  ١٩٩٧واجمالي العراق عامي عدد الوحدات السكنیة وعدد االسر في محافظة كربالء 
 ٢٠٠٩ ١٩٩٧ المحافظة

عدد الوحدات 
 السكنیة

مجموع  عدد االسر
 السكان

الكثافة 
االسكانیة 
 نسمة/دار

عدد الوحدات 
 السكنیة

مجموع  عدد االسر
 السكان

الكثافة 
االسكانیة 
 نسمة/دار

 ٦,٤ ١٠١٣٢٥٤ ١٤٩٤٠٨ ١٥٧٩٩٠ ٨,٥ ٥٩١١٢٢ ٧٦٨٠٩ ٦٩١٧٣ كربالء
 ٦,٦ ٣١٦٦٤٦٦ ٤٦٩٦٢٦٥ ٤٨١٠٥٥٥ ٨,٩ ١٩٠٨٢٥٦٦ ٢٤٩٤٣٠٧ ٢١٤٠٤٩٤ قالعرا

  ٤٤، ص٢/٣، جدول ٢٠١١/ ٢٠١٠المصدر: وزارة التخطیط، ج م ح، المجموعة االحصائیة السنویة 
 

قـدر العجـز السـكني فـي محافظـة كـربالء بنحـو  ٢٠١٠وبحسب تقدیرات احـد البـاحثین لعـام 
 ٥،٥ة اســكانیة مطابقــة للمعیــار الــوطني المقــدر بنحــو وحــدة ســكنیة مطلوبــة لتحقیــق كثافــ ٨٦٢١٢

 تي:یة ونواحي المحافظة على النحو اآل. ویتوزع هذا العجز على اقض*)(شخص/ دار
 
 
 
 

                                                 
 .٨٧ابراهیم راجح كاظم الدفاعي، مصدر سابق، ص ١٠٠
 . ٧،  ٤، مصدر سابق ، ص ٢٠٠٤تقریر نتائج مسح احوال المعیشة في العراق  ١٠١
 شخص / دار . ٦،٧ان المعیار الوطني یعادل  ٢٠١٠تشیر البیانات الرسمیة لعام  (*)



 ٥۸ 

 )٢٨الجدول (
 ٢٠١٠توزیع العجز في الوحدات السكنیة على اقضیة محافظة كربالء عام 

 % العدد القضاء
 ٥٧ ٤٩١٤٤ قضاء مركز كربالء

 ٢١ ١٨١٠٤ قضاء الهندیة
 ١١ ٩٤٨٢ ناحیة الحسینیة

 ٩ ٧٧٥٨ ناحیة الحر
 ١٠٠ ٨٦٢١٢ المجموع

فاعي، التخصیصات االستثماریة في ظـل الواقـع التنمـوي لمحافظـة كـربالء، رسـالة المصدر: ابراهیم راجح كاظم الد
، جــدول ٢٠١١ان ماجســتیر (غیــر منشــورة) مقدمــة الــى معهــد التخطــیط الحضــري واالقلیمــي بجامعــة بغــداد، نیســ

 .١٤٨، ص٤٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥۹ 

وبســبب وجــود العجــز الســكني المــذكور البــد مــن توجیــه االســتثمار الحكــومي والخــاص نحــو 
هـــذا القطـــاع، واســـتعانة االســـتثمار الخـــاص بالمصـــرف العقـــاري وصـــندوق االســـكان لغـــرض صـــیانة 

ر المســاحات الفارغــة فــي بعــض المســاكن المتهرئــة، وتســریع االتجــاه الــى الســكن العمــودي لعــدم تــوف
یمكــــــن االمــــــاكن مثــــــل ناحیــــــة الحســــــینیة وقضــــــاء الهندیــــــة حیــــــث ان اغلــــــب اراضــــــیهما زراعیــــــة او 

 على شمال وشرق مركز قضاء كربالء وجنوب ناحیة الحر. استصالحهما. وینطبق هذا ایضاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦۰ 

 التوصیات
كرها واشـیر الـى االسـتنتاجات لكـل قطـاع. تواجه قطاعات التنمیة المستدامة تحدیات سبق ذ

وفیمــا یخــص تنمیــة االقــالیم التــي تعتمــد علیهــا مؤشــرات التنمیــة فــان ابــرز مــا یالحــظ علیهــا فقــدان 
%) وتذبـذبها صـعودًا ٥٧. حیث یتركز اكثر من نصـفها فـي مركـز المحافظـة ((*)العدالة في توزیعها

عیـــق عملیـــات التنمیـــة ضـــمن مســـتوى واحـــد فـــي ونـــزوًال فـــي بقیـــة الوحـــدات االداریـــة بالشـــكل الـــذي ی
 المحافظة، مما یؤدي الى عدم تحقیق العدالة االقتصادیة واالجتماعیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هم التوصیات لمعالجة المشاكل والتحدیات التي تواجهها التنمیة المستدامة في وفیما یأتي أ
 :١٠٢محافظة كربالء بحسب القطاعات وعلى النحو اآلتي

 
 الصالح للشرب: الماء -١

/ یـوم. ویحتـاج سـد العجـز لهـذا ٣م ٨٨،٢٥٥تصل كمیة الشحة للماء الصالح للشـرب الـى 
ملیار دینار عراقي. وهذا یتطلب تقلیـل  ١،١، أي توجیه استثمارات بقیمة مشروعاً  ٢٢القطاع اقامة 

                                                 
% ١٠% وناحیـة الحـر ٧% من تخصیصات تنمیة االقالیم، وفـي ناحیـة الحسـینیة ٨في قضاء الهندیة یتركز  (*)

 %.٧% والجدول الغربي ٦% وناحیة الخیرات ٥وقضاء عین التمر 
، علــي ١٦٤ -١٤٩حــول تفاصــیل هــذه التوصــیات انظــر: ابــراهیم راجــح كــاظم الــدفاعي، مصــدر ســابق، ص ١٠٢

 .١٣٩، ١٢٢ -١٢١فاضل عبد الحسین الحمداني، مصدر سابق، ص



 ٦۱ 

ها وتوسیعها % عن طریق تحسین شبكات الماء وتقلیل التهرؤ فی٢٠نسبة الضائعات المائیة البالغة 
مــن زیــادة نصــیب الفــرد مــن المــاء الصــافي نتیجــة التوســع المســتقبلي لمــدن  وصــیانتها. والبــد ایضــاً 

 المحافظة.
 

 میاه الصرف الصحي: -٢
تقتصر شبكات میاه الصرف الصحي في اماكن محددة وتخلو منها اماكن اخـرى، وتعـاني 

لة لمعالجـة هـذه المشـاكل. والبـد مـن المحافظة من مشكلة النفایات ممـا یتطلـب بـذل الجهـود المتواصـ
انشاء مشـاریع میـاه الصـرف الصـحي فـي الوحـدات االداریـة التـي ال تتـوفر فیهـا هـذه المشـاریع مثـل: 
عــین التمــر، الخیــرات، الحســینیة، الجــدول الغربــي، الحــر، واكمــال شــبكات میــاه االمطــار فــي الهندیــة 

 والخیرات.
كـــم،  ٨٣٥فـــي عمـــوم محافظـــة كـــربالء وقـــد بلغـــت اطـــوال شـــبكات میـــاه الصـــرف الصـــحي 

كـــم. ممـــا یســـتلزم توجیـــه وتوظیـــف  ٢٠٤٥% غیـــر مخدومـــة وهـــي بطـــول ٧١%، أي ان ٢٩بنســـبة 
ملیــار دینــار  ٣٥٧٨٧،٥التخصیصــات المالیــة نحــو هــذا القطــاع الــذي یحتــاج الــى اســتثمارات بقیمــة 

 عراقي لسد العجز الحاصل فیه.
 

 الطاقة الكهربائیة: -٣
ي للمشــاكل التــي تواجههــا الطاقــة الكهربائیــة فــي المحافظــة، فهــي البــد مــن ایجــاد حــل جــذر 

باالضــافة الــى قلتهــا، تعــاني مـــن تذبــذب واضــح فیهــا. وهــذا یتطلـــب القضــاء علــى التجــاوزات علـــى 
الشبكة الكهربائیة وصیانة هذه الشبكة، ومد خطوط جدیدة، مع امكانیة انشاء محطات ثانویـة لتولیـد 

میكـا واط، والطاقـة  ٤٥٠بحاجـة الـى  كل وحـدة اداریـة. والمحافظـة عمومـاً الطاقة الكهربائیة مالئمة ل
میكا واط. مما یعني وجود عجز  ١٤٥ -١٢٠%، وهي تقارب ٣٢ -٢٧المجهزة بها تتراوح ما بین 

میكــا واط، یمكــن تغطیتــه عــن طریــق انشــاء محطتــین تولیــد غازیــة، والطاقــة  ٣٣٠كبیــر یصــل الــى 
میكـــــا واط وبالتـــــالي فـــــان المحافظـــــة بحاجـــــة الـــــى تخصیصـــــات  ١٥٠،١٨٠االنتاجیـــــة لكـــــل منهمـــــا 

 ملیار دینار لسد العجز في قطاع الكهرباء. ١٢٦٠استثماریة بقیمة 
 

 السیاحة: -٤
البـد مــن االهتمــام بقطـاع الســیاحة الحیــوي لتنشـیط االقتصــاد وحركــة التجـارة فــي المحافظــة 

تـي یتطلبهـا هـذا النـوع مـن السـیاحة اقامـة التي تقوم اساسًا على السیاحة الدینیة. ومن بین المرافـق ال



 ٦۲ 

فنادق من الدرجة االولى او المتوسطة الستیعاب الحجم الكبیر للزائرین اثناء المناسبات الدینیة التي 
 تشهدها المحافظة.

) دینـار عراقـي للمتـر المربـع ٧٠٠،٠٠٠ان كلفة بناء الفنادق ذات الدرجة المتوسطة تبلغ (
طوابــق یمكـــن احتســـابها  ٦یحتـــوي علـــى  ٢م ٦٠٠تشـــیید فنـــدق بمســاحة  الواحــد، وبالتـــالي فـــان كلفــة

ملیار دینـار عراقـي مـن الدرجـة المتوسـطة بكامـل المواصـفات  ٢،٥بحیث تبلغ كلفة فندق واحد نحو 
 المطلوبة.

 
 قطاع الزراعة: -٥

یواجه القطاع الزراعي عدة تحدیات، مما یتطلب زیادة اعداد النخیل واشجار الفاكهة ورفـع 
صـناعیة، واتبـاع طـرق الـري  -یة الدونم الواحد من االراضي المزروعة. واقامة مشـاریع زراعیـةانتاج

 الحدیثة المرشدة للمیاه، والتنظیف المستمر لمجاري الجداول والبزول التي تروي اراضي المحافظة.
مـــن عـــالج مشـــاكل التربـــة وهـــذا یتطلـــب استصـــالح االراضـــي القابلـــة للزراعـــة  والبـــد ایضـــاً 

 ٥٢٣٩٧، وزراعــة االراضــي الصــالحة للزراعــة ولــم تــزرع والبالغــة مســاحتها دونمــاً  ١٠٨٤٥غــة والبال
) ملیــون دینــار عراقــي، فــان هــذا یتطلــب ٥٠. ولمــا كانــت كلفــة استصــالح الــدونم الواحــد هــي (دونمــاً 

 ملیار دینار عراقي لتنمیة القطاع الزراعي في محافظة كربالء. ٢٦١٩،٩استثمار ما قیمته 
 

 اع الصناعي:القط -٦
ة فیــه. ممــا یتطلــب دني بســبب قلــة االســتثمارات الداخلــالقطــاع الصــناعي ذات مســتوى متــ

ت التعدین والمقالع، وتشغیل الصناعات المتوقفة منذ عـام ع في الصناعات القائمة ومنها منشآالتوس
سـع فـي مثل معمل السكر السائل في الهندیة، ومعمـل تعلیـب كـربالء، ومجـزرة كـربالء، والتو  ٢٠٠٣

 الصناعات الغذائیة والنسیجیة والعلف الحیواني، والصناعات ذات الصلة بالسیاحة.
 

 قطاع التعلیم: -٧   
یتطلــب هــذا القطــاع تظــافر جهــود كبیــرة مــن اجــل حــل مشــاكله واكمــال نواقصــه الخاصــة  

تسرب الطلبة  باالبنیة المدرسیة واالهتمام بالطالب والمدرس لمراحل التعلیم المختلفة ومعالجة مشكلة
 ورسوبهم والقضاء على مشكلة االمیة.



 ٦۳ 

ملیــار دینــار عراقــي مــن  ١٨،٣ویحتــاج التعلــیم فــي محافظــة كــربالء الــى اســتثمار مــا قیمتــه        
 ١٩اجل النهوض بهذا القطـاع وتنمیتـه واكمـال تشـیید الوحـدات التعلیمیـة لسـد العجـز فیـه وهـي بنـاء 

 مدرسة ثانویة. ١٤متوسطة و  مدرسة ١٦مدرسة ابتدائیة و  ٥٧روضة و 
 
 قطاع الصحة: -٨

، ونوعــاً  یعــاني هــذا القطــاع مــن تــدني وتــدهور واضــح فــي مســتویات خدماتــه المقدمــة، كمــاً 
لذلك یحتاج الى توجیه االستثمار لدعمه والنهوض به، ممـا یسـاعد علـى تنمیتـه ودفـع عجلـة التنمیـة 

 ة.اطباء مؤهلین، وسد النقص في االسرّ االقلیمیة في المحافظة. وهذا یتطلب توفیر مختصین و 
شـخص) ومركـز صـحي  ٥٠٠٠٠اما المعاییر المتبعة للواقع الصحي فهي مستشفى لكـل (

شــخص)، مـع مستشــفى تحتــوي  ٥٠٠٠شـخص)، ومركــز صـحي ثــانوي لكـل ( ١٠٠٠٠رئـیس لكــل (
ـــى  ٥٠٠علـــى ( فـــي مركـــز المحافظـــة) و  ٨مستشـــفى (بضـــمنها  ١٥ســـریر). والمحافظـــة بحاجـــة ال
 من ذوي المهن الصحیة. ٤٨٨٠طبیب، و  ٦١٠، ومركز صحي، و اً سریر  ١٠٤٦

) ملیـار دینـار عراقـي، وكلفـة سـد العجـز فـي ١٣٠وتبلغ كلفة سـد العجـز فـي المستشـفیات (
ملیــار دینــار، ممــا  ١٣٦،٥ملیــار دینــار، والكلفــة للمراكــز الثانویــة  ١٠٦،٥المراكــز الصــحیة الرئیســة 

ملیــار دینــار لغــرض تنمیــة وســد العجــز الحاصــل  ٣٧٣الصــحي  یجعــل كلفــة ســد العجــز فــي القطــاع
 فیه.

 
 قطاع السكن: -٩

یتطلب هذا القطاع مساهمة الدولة في مجال االسكان لرفع مستواه وسد العجز فیه وتـوفیر 
البنى التحتیة للمساكن، وتشجیع البنـاء العمـودي وزیـادة طوابـق البنـاء لیسـتوعب المزیـد مـن السـكان. 

) ملیـون دینـار، وبالتـالي فـان قیمـة سـد العجـز السـكني ٦٠الوحدة السـكنیة تقـدر بنحـو (ان كلفة بناء 
 ملیار دینار عراقي. ٥١٧٢،٢یتطلب استثمار ما قیمته 

ملیــار دینــار  ٤٤٨٣١امــا حجــم االســتثمار المطلــوب لجمیــع قطاعــات التنمیــة المســتدامة فهــو یبلــغ 
 عراقي.

 
 
 
 



 ٦٤ 

 قائمة المصادر
، بغــداد، ٢زارة الحكــم المحلــي، الــدلیل االداري للجمهوریــة العراقیــة، جالجمهوریــة العراقیــة، و  -١

١٩٩٠ -١٩٨٩. 
الحمــداني، علــي فاضــل عبــد الحســین، الــدور الــوظیفي للســلطة المحلیــة: محافظــة كــربالء،  -٢

حالة دراسیة، رسـالة ماجسـتیر (غیـر منشـورة)، معهـد التخطـیط الحضـري واالقلیمـي بجامعـة 
 .٢٠١١بغداد، تموز 

، هالــة حســن موســى، اثــر الســیاحة الدینیــة علــى التحــدیث العمرانــي لمركــز مدینــة الخفــاجي -٣
كـــربالء، رســـالة ماجســـتیر (غیـــر منشـــورة) مقدمـــة الـــى معهـــد التخطـــیط الحضـــري واالقلیمـــي 

 .٢٠٠٦بجامعة بغداد، 
الـدفاعي، ابــراهیم راجــح كـاظم، التخصیصــات االســتثماریة فــي ظـل الواقــع التنمــوي لمحافظــة  -٤

ة ماجستیر (غیر منشورة)، معهد التخطیط الحضري واالقلیمي بجامعـة بغـداد، كربالء، رسال
 .٢٠١١نیسان 

دولة قطـر، اللجنـة الدائمـة للسـكان، مؤشـرات التنمیـة االجتماعیـة المسـتدامة فـي دولـة قطـر:  -٥
 .٢٠٠٨الواقع واالفاق، اغسطس 

ر البصــائر، الســعدي، عبــاس فاضــل، ابحــاث فــي التنمیــة المكانیــة والســكان فــي العــراق، دا -٦
 وما بعدها (تحت الطبع). ٤، ص٢٠١٤بیروت، 

، الســــنة ٢٢، "عــــین التمــــر واحــــة فــــي الصــــحراء"، مجلــــة المناهــــل، بغــــداد، العــــدد ----- -٧
 .١٩٦٤االولى، شباط، 

وعلي عبد االمیر ساجت، "جغرافیة الحرمان ومستوى المعیشة فـي العـراق"، مجلـة  ----- -٨
 .٢٠١٢، حزیران ١١اداب الفراهیدي، جامعة تكریت، العدد 

شكر، عمـار عبـد العظـیم، التحضـر واالسـتدامة فـي المدینـة العراقیـة: منطقـة الدراسـة قضـاء  -٩
كــربالء، رســالة ماجســتیر (غیــر منشــورة) مقدمــة الــى معهــد التخطــیط الحضــري واالقلیمــي، 

 .٢٠١٣جامعة بغداد، 
میـة الریفیـة، جامعـة العاني، عبد اللطیف عبـد الحمیـد، فوزیـة العطیـة، تجربـة العـراق فـي التن-١٠

 -٢١المنصورة/ كلیة الزراعة، المؤتمر الثاني لالقتصاد والتنمیة في مصر والـبالد العربیـة: 
 ، المجلد الخامس.١٩٨٩مارس  ٢٣



 ٦٥ 

عبــاس، ســها منــاتي، المشــكالت التخطیطیــة لمركــز مدینــة كــربالء (المدینــة القدیمــة)، رســالة -١١
لحضري واالقلیمي، جامعـة بغـداد، كـانون دبلوم عالي مهني (غیر منشورة) معهد التخطیط ا

 .٢٠٠٨الثاني 
العمــار، علــي كــریم عبــود، اســس احتســاب العالقــات االقتصــادیة المكانیــة بــین المحافظــات: -١٢

دراســة تطبیقیــة لمحافظــات بابــل، كــربالء، النجــف، اطروحــة دكتــوراه (غیــر منشــورة)، معهــد 
 .٢٠٠٥التخطیط الحضري واالقلیمي بجامعة یغداد، 

عثمان محمد، ماجدة ابو زنط، التنمیة المستدامة: فلسفتها واسالیب تخطیطها وادوات غنیم، -١٣
 .٢٠١١، جامعة البلقاء، دار صفاء، عمان، االردن، ١قیاسها، ط

لجنــة البیئــة والتنمیــة المســتدامة فــي االمــم المتحــدة (عــن: وزارة التخطــیط، الجهــاز المركــزي -١٤
المســتدامة ذات االولویــة فــي العــراق، مدیریــة  لالحصــاء (ج م ح)، مؤشــرات البیئــة والتنمیــة

 ).٢٠١٠احصاءات البیئة، ایلول 
مدیریـــــــة المســـــــاحة العامـــــــة، فهـــــــرس الوحـــــــدات االداریـــــــة فـــــــي العـــــــراق، بغـــــــداد، مقیـــــــاس ا: -١٥

١،٥٠٠،٠٠٠. 
المسعودي، عباس عبد الحسـین خضـیر، دور التنمیـة الریفیـة فـي تطـویر االسـتیطان الریفـي -١٦

ماجســـتیر (غیـــر منشـــورة)، كلیـــة التربیـــة (ابـــن رشـــد)، جامعـــة فـــي محافظـــة كـــربالء، رســـالة 
 .١٩٨٩یغداد، 

نصر اهللا، رشا مالك، اثر تغیر انظمـة مسـارات الحركـة فـي اسـتعماالت االرض فـي المركـز -١٧
التقلیدي لمدینة كربالء، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) مقدمة الى معهد التخطیط الحضري 

 .٢٠٠١واالقلیمي بجامعة بغداد، 
 .٢٠١٣، تشرین ثاني ٢٠١٢ارة التخطیط، ج م ح، االحصاءات البیئیة للعراق لسنة وز -١٨
 .٢٠٠٩، بغداد، كانون االول ٢٠١٤ -٢٠١٠، خطة التنمیة الوطنیة للسنوات -----١٩
، الخالصـــة التنفیذیـــة، بغـــداد، كـــانون اول ٢٠١٧ -٢٠١٣، خطـــة التنمیـــة الوطنیـــة -----٢٠

٢٠١٣. 
 .٢٠١٢، مطبعة الجهاز، بغداد، ٢٠١٢، العراق: ارقام ومؤشرات -----٢١
 .٢٠٠٦، مایس ٢٠٠٥، المجموعة االحصائیة لمحافظة كربالء -----٢٢
 ، مطبعة الجهاز، بغداد.٢٠١١ -٢٠١٠، المجموعة االحصائیة السنویة -----٢٣
 .٢٠١٤، مطبعة الجهاز، بغداد، ٢٠١٣ -٢٠١٢، المجموعة االحصائیة السنویة -----٢٤



 ٦٦ 

، ٢٠٠٤شة، تقریر مسح احوال المعیشة في العـراق ، مدیریة احصاءات احوال المعی-----٢٥
 .٢٠٠٥محافظة كربالء، حزیران 

، مســـح شـــبكة معرفـــة العـــراق: نظـــام مراقبـــة الظـــروف االجتماعیـــة واالقتصـــادیة فـــي -----٢٦
 .٢٠١١العراق 

(مـــع جهـــات دولیـــة متعـــددة)، خالصـــة نتـــاج مســـح خارطـــة الفقـــر ووفیـــات االمهـــات  -----٢٧
 .١٨/١/٢٠١٤راء، بغداد، ، دار ضیافة رئاسة الوز ٢٠١٣

 
 الدوائر الرسمیة في محافظة كربالء

 رئاسة جامعة كربالء، التخطیط والمتابعة، قاعدة البیانات. -١
 .٢٠١١ -٢٠١٠مجلس محافظة كربالء، استراتیجیة تنمیة محافظة كربالء،  -٢
 مجلس محافظة بغداد، سجالت غیر منشورة. -٣
 .٢٠١٠مدیریة احصاء كربالء، سجالت غیر منشورة،  -٤
 مدیریة بلدیة كربالء، سجالت غیر منشورة. -٥
 مدیریة زراعة كربالء/ قسم التخطیط والمتابعة. -٦
 .٢٠١١، ٢٠٠٩، ٢٠٠٧مدیریة سیاحة كربالء،  -٧
 مدیریة صحة كربالء، سجالت غیر منشورة. -٨
 مدیریة كهرباء كربالء، سجالت غیر منشورة. -٩
 .٢٠١٠ة، مدیریة مجاري كربالء/ قسم التحسس النائي، سجالت غیر منشور -١٠
 مشروع عین التمر.-١١
 هیئة االستثمار، فرع كربالء.-١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦۷ 

                 
 المحتویات

 رقم الصفحة الموضوع
 ٢ المقدمة

 ٤ تعریف جغرافي بمنطقة الدراسة
 ١٠ خدمات البنى التحتیة

 ١٠ المیاه الصالحة للشرب -١
 ١٦                      میاه الصرف الصحي                                        -٢

 ٢٠ الطاقة الكهربائیة  -٣    
 ٢٤ التنمیة السیاحیة
 ٣١ التنمیة الزراعیة

 ٣٩ التنمیة الصناعیة
 ٤٤ قطاع التعلیم

 ٥١ القطاع الصحي
 ٥٥ يالقطاع السكن

 ٦٠ التوصیات
 قائمة المصادر

                                   المؤلف                                                    
٦٤ 
٦٧ 

 ٨٧ المحتویات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦۸ 

                c.v.                                                  
ذي الحجـة  ١٨ولد في منطقة البو شـجاع مـن الكـرادة الشـرقیة ببغـداد یـوم الخمـیس  -

م وبحسب هویـة األحـوال المدنیـة ولـد ١٩٤١انون الثاني ك ١٦هـ المصادف ١٣٥٩
 .١٩٤٣-٧-١في 

 أنهى دراسته االبتدائیة والمتوسطة والثانویة في مدارس مسقط رأسه. -
دخــل كلیــة التربیــة (قســم الجغرافیــة) بجامعــة بغــداد وتخــرج منهــا بتقــدیر (جیــد جــدًا)  -

ك المــدة وحتــى واشــتغل فــي التــدریس فــي المــدارس الثانویــة منــذ تلــ ٦٣/١٩٦٤عــام 
 .١٩٧٥عام 

واصـــل دراســـته العلیـــا فـــي جامعـــة القـــاهرة فحصـــل علـــى الماجســـتیر فـــي الجغرافیـــة  -
 .١٩٦٩بتقدیر جید جدًا عام 

بتقـدیر  ١٩٧٤حصل على الدكتوراه من جامعة القـاهرة فـي تشـرین الثـاني مـن عـام  -
لالمـم شرف، وحصل على دبلوم العلوم الدیموغرافیة من المركز الـدیموغرافي التـابع 

 .١٩٧٣المتحدة عام 
 .١٩٧٥نقلت خدماته الى قسم الجغرافیة لكلیة اآلداب/ جامعة بغداد عام  -
ّدرس في جـامعتي بغـداد وصـنعاء وقـار یـونس فـي المـرج بلیبیـا وعمـل أسـتاذًا بكلیـة  -

 اآلداب جامعة بغداد. واآلن استاذ في مركز إحیاء التراث العلمي العربي.
 التدریس بجامعة بغداد.ٌعین رئیسًا للجنة صالحیة  -
 .٢٠١١حصل على مرتبة االستاذ األول على جامعة بغداد لعام  -
علــى وســام التمیــز العلمــي (وســام العلمــاء).  ٢٠١٣-٥-٢ُمــنح فــي یــوم العلــم فــي  -

كـــذلك كرمـــه الســـید وزیـــر التعلـــیم العـــالي بإعتبـــاره األول علـــى األســـاتذة الـــرواد فـــي 
 الجامعات العراقیة.

 ٢٠١١هـــد األمریكــي للبحـــوث األكادیمیــة فـــي العــراق لعـــام حصــل علـــى منحــة المع -
 لفوزه بمسابقة (تاري).

كــرم مــن قبــل كلیــة اآلداب بجامعــة بغــداد لحصــوله علــى مرتبــة األســتاذ األول علــى  -
 جامعة بغداد.



 ٦۹ 

حصـل علـى شــكر وتقـدیر مــن قبـل الســید وزیـر التعلــیم العـالي والبحــث العلمـي عــدة  -
ألنجازه تقریرًا خاصـًا بالحـدود اإلداریـة لـبعض  مرات، وشكر من قبل مجلس الوزراء

 المحافظات.
 قّوم عدة أبحاث لمرتبة االستاذیة في الجامعة األردنیة. -
 عضو اللجنة الوطنیة للسیاسات السكانیة في العراق (ومقرها وزارة التخطیط). -
 عضو إستشاري في رابطة (دراسات الثقافة الشعبیة التابعة إلتحاد االدباء العراقي. -
عضـــو إستشـــاري فـــي مجلـــة( األطروحـــة ) التـــي تشـــرف علیهـــا وزارة التعلـــیم العـــالي  -

 والبحث العلمي.
 عضو إستشاري في مجلة (المعهد الدولي للدراسة والبحث) في لندن. -
 عضو الجمعیة الجغرافیة المصریة.  -
ندوة ومؤتمر علمي داخل القطـر وخارجـه ،وأشـرف علـى أكثـر  ٤٠ساهم بأكثر من  -

رســـــالة واطروحـــــة آخرهـــــا یـــــوم  ٧٣وأطروحـــــة ونـــــاقش أكثـــــر مـــــن رســـــالة ٢٥مـــــن 
٨/٥/٢٠١٧. 

مقالـة منشـورة فـي المجـالت والصـحف  ١٠٨بحثـًا اكادیمیـًا و ١٤٣كتابـا و ٤١الـف  -
 العراقیة والعربیة.

 
 النتاج العلمي 

 مقاالت ومواضیع عامة منشورة في الصحف وهي: -أوالً 
تمـــوز  ٨، فـــي ٦٠٥٠ر، بغـــداد، العـــدد "تمـــوز شـــهر الثـــورات واالنتفاضـــات"، جریـــدة األخبـــا .١

١٩٦٢. 
 .١٩٦٢تموز  ٢٥، في ٦٠٦٢"محمد بن إسحاق"، جریدة األخبار، بغداد، العدد  .٢
 .١٩٦٢أیلول  ١٢، في ٦١٠٤"في ذكرى جان جاك روسو"، جریدة األخبار، بغداد، العدد  .٣
 .١٩٦٢أیلول  ٢٢، في ٦١١٣"قصة لص"، جریدة األخبار، بغداد، العدد  .٤
 .١٩٦٢تشرین أول  ٢٤، في ٦١٤٠ریدة األخبار، بغداد، العدد "الواقدي"، ج .٥
تمــوز  ٢٢، الســنة األولــى، فــي ٥"فــي ذكــرى جــان جــاك روســو"، جریــدة البلــد، بغــداد، العــدد  .٦

١٩٦٣. 
تمــوز  ٢٧، الســنة األولــى، ٣"أبــو األســود الــدؤلي"، جریــدة صــوت الجمــاهیر، بغــداد، العــدد  .٧

١٩٦٣. 



 ۷۰ 

 .١٩٦٣آب ٢١، السنة األولى ٥بغداد، العدد  "ابن خلدون"، جریدة صوت الجماهیر، .٨
 .١٩٦٣أیلول  ٨، السنة األولى، ٧"قصة اإلنسان"، جریدة صوت الجماهیر، بغداد، العدد  .٩

، السـنة األولـى، ١١"الطبري عبقري الفكر العربي"، جریدة صـوت الجمـاهیر، بغـداد، العـدد  .١٠
 .١٩٦٣ول تشرین األ ٧، السنة األولى، في ١٤والعدد  ١٩٦٣أیلول  ٣٠في 

، السنة األولى، في ٢٤"الجاحظ بین الشك والیقین"، جریدة صوت الجماهیر، بغداد، العدد  .١١
 .١٩٦٣تشرین األول  ٣٠

، الســـنة ٨"فـــي الـــذكرى األلفیـــة لوفـــاة االصـــفهاني"، جریـــدة األنبـــاء الجدیـــدة، بغـــداد، العـــدد  .١٢
 .١٩٦٤آب  ١األولى، في 

، الســــنة ٢٧٧٩یــــدة المنــــار، بغــــداد، العــــدد "رأي فــــي میثــــاق الحركــــة العربیــــة الواحــــدة"، جر  .١٣
 .١٩٦٤آب  ٢العاشرة، في 

ــد البیرونــي"، جریــدة صــوت الجمــاهیر، بغــداد، العــدد  .١٤  ٢٣، فــي ٨"فــي الــذكرى األلفیــة لمول
 .١٩٦٤أیلول 

تشــرین  ٧، الســنة األولــى، فــي ٢٢"وبــاء فــي اللغــة"، جریــدة األنبــاء الجدیــدة، بغــداد، العــدد  .١٥
 .١٩٦٤الثاني 

، السـنة ٣٢ان وسبل انتقالهـا الـى العـرب"، جریـدة األنبـاء الجدیـدة، بغـداد، العـدد "علوم الیون .١٦
 .١٩٦٥كانون الثاني  ١٦األولى، في 

، الســنة الخامســة، فــي ١٠٤٦"تمــوز علــى مــر الــزمن"، جریــدة الفجــر الجدیــد، بغــداد، العــدد  .١٧
 .١٩٦٥تموز  ١٤

تمــــوز  ١٧ســــنة الثانیــــة فــــي ، ال٥٠"مولــــد النــــور"، جریــــدة األنبــــاء الجدیــــدة، بغــــداد، العــــدد  .١٨
١٩٦٥. 

 ١٨-١٢الســنة الثالثــة، فــي  ٩٧"ظفــار بــین الثــورة والتــاریخ"، جریــدة الراصــد، بغــداد، العــدد  .١٩
 .١٩٧١كانون أول 

، الســنة األربعــون، فــي ٩٠٧٦"عمــان وبعــض جــزر المحــیط الهنــدي"، جریــدة الثغــر، العــدد  .٢٠
 .١٩٧٢أیار  ٢٢في  ٩٠٧٧والعدد  ١٩٧٢أیار  ١٨

تشـرین األول  ٤، فـي ٣٠٧٩كاني في العراق"، جریدة الجمهوریة، بغداد، العـدد "التعداد الس .٢١
 .١٩٧٧تشرین األول  ١٠في  ٣٠٨٤والعدد  ١٩٧٧

 ٢٥، فــي ٤٤٢٩"األمــن الغــذائي ومشــكلة الجــوع فــي العــالم"، جریــدة الثــورة، صــنعاء، العــدد  .٢٢
 .١٩٨١أیار (مایو) 



 ۷۱ 

 ٢فــي  ٤٤٤٧ورة، صــنعاء، العــدد "مشــكلة األمــن الغــذائي فــي الــوطن العربــي"، جریــدة الثــ .٢٣
 .١٩٨١حزیران (جون) 

"، جریـدة الثـورة، صـنعاء، العـدد ١٩٨١و ١٩٧٥"تباین التوزیع النسبي لسكان الیمن عامي  .٢٤
 .١٩٨٢أیار (مایو)  ٨، في ٤٢٨٢

 .١٦/١٠/١٩٨٧و  ٦/١٠/١٩٨٧"ماذا تعرف عن التعداد السكاني"، جریدة القادسیة، في  .٢٥
اذار  ٢٤، ٥٤٦٣الكـــرادة الشـــرقیة"، جریـــدة العـــراق، العـــدد  "أصـــول الهجـــرات الســـكانیة الـــى .٢٦

١٩٩٤. 
، ٢٠١٤نشــرت عــدة مقــاالت فــي جریــدة الصــباح بــین شــهري ایــار وكــانون االول مــن عــام  .٢٧

، وقــرى ٢٤/٦، والكــرادة فــي العصــر العباســي فــي ٦/٥وهــي: الكــرادة او كلــواذا القدیمــة فــي 
،  وتطــور النظــام ٢٢/٩لشــرقیة فــي ، وتســمیات محــالت الكــرادة ا١٩/٨بغدادیــة قدیمــة فــي 

نشــــرت مقـــاالت اخــــرى وهـــي تطــــور  ٢٠١٥. وفــــي عـــام  ٣٠/١٢االداري فـــي العــــراق فـــي 
، ومســاحة بغــداد.. متغیــرات فــي ثالثــة ٢٤/٢مســاحة مدینــة بغــداد فــي العصــر العباســي فــي 

، والطرق والدروب في جنـوب ٧/٤، و  العراق من این جاءت تسمیاته في ١٧/٣قرون في 
، وجسور بغداد ١٩/٥/٢٠١٥، وووسائل النقل في جنوبي بغداد یوم ٣/٥/٢٠١٥ي بغداد ف

ـــة ٤/٨/٢٠١٥، وفیضـــانات الكـــرادة فـــي ١٦/٦/٢٠١٥القدیمـــة قـــي  ، ونشـــؤ مدینـــة الكاظمی
، وتطـــور مشـــاریع میـــاه ٩/٩/٢٠١٥، وصـــناعات الكاظمیـــة فـــي ٩/٩/٢٠١٥وتطورهـــا فـــي 

بغـداد فـي العصـر العباسـي فـي  ، وسـكان مدینـة٢٨/١٠/٢٠١٥الشرب في مدینة بغداد في 
ـــــــاء بغـــــــداد العباســـــــیة فـــــــي ١٨/١١/٢٠١٥ ، حاضـــــــرة العباســـــــیین، فـــــــي ٦/١/٢٠١٦، أحی
، الهجــرات الســكانیة االولــى الــى ١٧/٢/٢٠١٦، عناصــر ســكان بغــداد، فــي ٢٧/١/٢٠١٦

، والهجـــرات الســـكانیة الحدیثـــة الـــى الكـــرادة الشـــرقیة، فـــي ٦/٤/٢٠١٦الكـــرادة الشـــرقیة، فـــي 
، ذكریـــــات الطفولـــــة فـــــي ١١/٥/٢٠١٦انهـــــار بغـــــداد والكـــــرادة قـــــدیمًا فـــــي ، و ٢٠/٤/٢٠١٦
ــــي ، ١٢/١٠/٢٠١٦ ــــس ف ــــة ودور االدریســــي فیهــــا، ٢/١١/٢٠١٦االدری ، الجغرافیــــة العربی
، یاقوت الحموي ورحلتـه فـي طلـب العلـم، ٢١/٦/٢٠١٧، ذكریات رمضانیة، ١٥/٢/٢٠١٧
٢٢/٦/٢٠١٧ 

 الت وهي:مقاالت ومواضیع عامة منشورة في المج -ثانیاً 
 .١٩٦٢، السنة الثالثة، تشرین األول ٦"حقیقة قصیدة النثر"، مجلة المكتبة، بغداد، العدد  .١
، الســنة الثالثــة، ٨"ابــن خلــدون واضــع علــم ومقــرر اســتقالل"، مجلــة المكتبــة، بغــداد، العــدد  .٢

 .١٩٦٢كانون أول 



 ۷۲ 

 .١٩٦٣كانون ثاني، ، السنة الثالثة، ٩"الكندي ابن الكوفة"، مجلة المكتبة، بغداد، العدد  .٣
ـــى ٢٢"عـــین التمـــر واحـــة فـــي الصـــحراء"، مجلـــة المناهـــل، العـــدد  .٤ شـــباط  ٢١، الســـنة األول

 .١٩٦٤شباط  ٢٨في  ٢٣، والعدد ١٩٦٤
 .١٩٦٥، آذار ١٨"نخیل البصرة في المصادر القدیمة والحدیثة"، مجلة بغداد، العدد  .٥
 .١٩٦٥، حزیران ١٩"األصل االشتقاقي للكرادة الشرقیة"، مجلة بغداد، العدد  .٦
 .١٩٦٥، السنة األولى، آب ١٢"محي الدین بن عربي"، مجلة األقالم، بغداد، ج .٧
 .١٩٦٥، آب ٢١"الكرادة الشرقیة في التاریخ القدیم"، مجلة بغداد، عدد  .٨
 .١٩٦٦، شباط ٢٤"اللیشان"، مجلة بغداد، عدد  .٩

 .١٩٦٦، نیسان ٢٥"السید إدریس"، مجلة بغداد، عدد  .١٠
 .١٩٦٦، تشرین الثاني، ٢٨ش"، مجلة بغداد، عدد "رحلة الى الجبای .١١
 .١٩٦٧، مایس ٣٠"الرطبة"، مجلة بغداد، العدد  .١٢
"حول العالم اإلسالمي (الصـومال)، مجلـة رسـالة اإلسـالم (تصـدرها كلیـة أصـول الـدین فـي  .١٣

 .١٩٦٧، السنة الثانیة، كانون أول ٦-٥بغداد)، العدد 
 .١٩٦٨، السنة الخامسة، أیلول، ١ج "محي الدین بن عربي"، مجلة األقالم، بغداد، .١٤
 .١٩٦٨، آذار، ٧٢"الكرادة الشرقیة وجسورها"، مجلة العاملون في النفط، بغداد، العدد  .١٥
 .١٩٦٨تشرین أول  ٧٩"مقاهي الكرادة الشرقیة"، مجلة العاملون في النفط، بغداد، العدد  .١٦
ل الـدین فـي بغـداد)، "جغرافیة العـالم اإلسـالمي"، مجلـة رسـالة اإلسـالم (تصـدرها كلیـة أصـو  .١٧

 .١٩٦٨، السنة الثالثة، ٢-١العدد 
ــــة رســــالة اإلســــالم، العــــدد  .١٨ ، الســــنة الثالثــــة، ٤-٣"حــــول العــــالم اإلســــالمي (زنجبــــار)، مجل

١٩٦٩. 
 .١٩٦٩، السنة الثالثة، ٤-٣"الكرادة الشرقیة"، مجلة رسالة اإلسالم، العدد  .١٩
، السـنة الثالثـة، نیسـان ٦-٥، العـدد "حول العالم اإلسالمي (ارتیریا)"، مجلة رسـالة اإلسـالم .٢٠

١٩٦٩. 
، الســنة الثالثــة، ٦-٥"الكــرادة الشــرقیة فــي العصــر العباســي"، مجلــة رســالة اإلســالم، العــدد  .٢١

 .١٩٦٩نیسان 
، السـنة الثالثـة، حزیـران ٨-٧"حول العالم اإلسالمي (كشمیر)" مجلة رسالة اإلسالم، العدد  .٢٢

١٩٦٩. 



 ۷۳ 

ـــة رســـالة اإلســـالم، العـــدد "حـــول العـــالم اإلســـالمي (الســـنغال)"،  .٢٣ ، الســـنة الرابعـــة، ٢-١مجل
 .١٩٦٩تشرین ثان 

، آذار ونیسـان ٨٢"الكتاتیب في الكرادة الشرقیة"، مجلـة العـاملون فـي الـنفط"، بغـداد، العـدد  .٢٤
١٩٦٩. 

 .١٩٦٩، آب ٨٦"الزاب الصغیر في التاریخ"، مجلة العاملون في النفط، بغداد، العدد  .٢٥
ق للصــف الثالــث المتوســط"، مجلــة الكــرخ (تصــدرها مدیریــة "مالحظــات حــول جغرافیــة العــرا .٢٦

 تربیة الكرخ)، بغداد، العدد الثالث.
، ٩٤"األنهر القدیمة في منطقة مشروع الحویجة"، مجلة العـاملون فـي الـنفط، بغـداد، العـدد  .٢٧

 .١٩٧٠نیسان 
 .١٩٧٠، آب ٩٨"فیضانات الكرادة الشرقیة"، مجلة العاملون في النفط، بغداد، العدد  .٢٨
 .١٩٧٠، السنة الرابعة ٤-٣"إدریس بن موسى الثاني"، مجلة رسالة اإلسالم، العدد  .٢٩
 .١٩٧٠، السنة الرابعة ٦-٥حول العالم اإلسالمي (مالي)"، مجلة رسالة اإلسالم، العدد  .٣٠
ــــة رســــالة اإلســــالم، العــــدد  .٣١ ــــن)"، مجل ، الســــنة الرابعــــة، ٨-٧"حــــول العــــالم اإلســــالمي (عمل

١٩٧٠. 
، الســـنة الرابعـــة، ١٠-٩ي (ســـقطرة)"، مجلـــة رســـالة اإلســـالم، العـــدد "حـــول العـــالم اإلســـالم .٣٢

١٩٧٠. 
 .١٩٧١، شباط ١٠٤"محالت الكرادة الشرقیة"، مجلة العاملون في النفط، العدد  .٣٣
، الســنة الرابعــة، ١٤٩"األنهــار القدیمــة فــي الكــرادة الشــرقیة"، مجلــة ألــف بــاء، بغــداد، العــدد  .٣٤

 .١٩٧١حزیران  ١٦
، آب ٧فـــي منطقـــة الـــزاب الصـــغیر"، مجلـــة الثقافـــة، بغـــداد، العـــدد  "مشـــاریع الخـــزن والـــري .٣٥

 .١٩٧١، أیلول ٨، والعدد ١٩٧١
 .١٩٧١، تشرین أول ١١٢"الحرف والصناعات الكرادیة"، مجلة العاملون في النفط، العدد  .٣٦
، السنة الثالثـة، ١٦"مشروع خزان دوكان: أهمیته وآثاره السلبیة"، مجلة العلم والحیاة، العدد  .٣٧

 .١٩٧١ین الثاني تشر 
 .١٩٧٢"ظفار وثورتها التحرریة"، مجلة الثقافة، بغداد، العدد الثالث، السنة الثانیة، آذار  .٣٨
 .١٩٧٢، ٤"لمحات من تاریخ الكلیة العسكریة"، مجلة المحارب، بغداد، العدد  .٣٩
 .١٩٧٢، مایو (أیار)، ١٦٢"البیروني أشهر عباقرة زمانه"، مجلة العربي، الكویت، العدد  .٤٠



 ۷٤ 

ریخ إقلــیم ظفــار"، مجلــة الرســالة اإلســالمیة (تصــدرها وزارة األوقــاف فــي بغــداد)، العــدد "تــا .٤١
 .١٩٧٢، السنة الرابعة، تشرین ثاني ٤٤

"مـــن بـــالدي: مشـــروع ســـنكه ســـر"، مجلـــة التعـــاون الزراعـــي، بغـــداد، العـــدد الرابـــع، الســـنة  .٤٢
 .١٩٧٢األولى، 

اد، العـــدد الخـــامس، الســـنة "مـــن بـــالدي: مشـــروع ســـد دبـــس"، مجلـــة التعـــاون الزراعـــي، بغـــد .٤٣
 .١٩٧٢األولى، 

"مــن بــالدي: مشــروع ري مخمــور"، مجلــة التعــاون الزراعــي، بغــداد، العــدد الســادس، الســنة  .٤٤
 .١٩٧٢األولى، 

"مـن بـالدي: مشـروع قلعـة دزه" مجلـة التعـاون الزراعـي، بغـداد، العـدد السـابع، السـنة الثانیـة  .٤٥
١٩٧٢. 

ون الزراعي، بغداد، العدد الثامن، السنة الثانیـة، "من بالدي: مشروع سروجاوة"، مجلة التعا .٤٦
١٩٧٣. 

، الســــنة الثانیــــة، ٩"مــــن بــــالدي: مشــــروع زاراوة"، مجلــــة التعــــاون الزراعــــي، بغــــداد، العــــدد  .٤٧
١٩٧٣. 

، الســنة الثانیــة، ١١"مــن بــالدي: مشــروع ري رانیــة"، مجلــة التعــاون الزراعــي، بغــداد، العــدد  .٤٨
١٩٧٣. 

ار وٕانتاجـــه الزراعـــي، مجلـــة المعلـــم الجدیـــد، (تصـــدرها وزارة "الجغرافیـــة الطبیعیـــة إلقلـــیم ظفـــ .٤٩
 .١٩٧٤، كانون الثاني ٣٥، مجلد ١التربیة)، ج

، ٧٣"عــرض كتــاب (منطقــة الــزاب الصــغیر فــي العــراق)"، مجلــة االقتصــاد، بغــداد، العــدد  .٥٠
 .١٩٧٧السنة السابعة، كانون الثاني، 

، مجلـــة االقتصـــاد، بغـــداد، دراســـة فـــي جغرافیـــة الســـكان)" -"عـــرض كتـــاب (محافظـــة بغـــداد .٥١
 .١٩٧٧، السنة السابعة، شباط، ٧٤العدد 

دراســة فــي الجغرافیــة الزراعیــة)"، مجلــة االقتصــاد، بغــداد،  -"عــرض كتــاب (محافظــة بغــداد .٥٢
 .١٩٧٧، السنة السابعة، آذار، ٧٥العدد 

 
 .١٩٨١، تشرین الثاني ١١"مجالس ألقات في الیمن"، مجلة التراث الشعبي، بغداد، العدد  .٥٣
 . ١٩٨٥، نیسان ١١١االمن الغذائي في الوطن العربي، مجلة االجیال، عدد  .٥٤



 ۷٥ 

شخصــیات كرادیــة ودورهــا فــي تــاریخ بغــداد السیاســي واالجتمــاعي، مجلــة التــراث الشــعبي،  .٥٥
 .٢٠١٧العدد الرابع، 

، ١النشـــاط الصـــناعي فـــي الكـــرادة الشـــرقیة قبـــل نصـــف قـــرن، مجلـــة التـــراث الشـــعبي،العدد  .٥٦
٢٠١٧      . 

 
 

البحــــوث والدراســــات المنشــــورة فــــي المجــــالت األكادیمیــــة وأبحــــاث النــــدوات  -ثــــاً ثال
 والمؤتمرات العلمیة.

الـزاب الصــغیر وٕامكانیــة اســتثمار میاهــه، مجلـة الجمعیــة الجغرافیــة العراقیــة، المجلــد الســابع،  .١
١٩٧١. 

مجلــة  التعــداد العــام للســكان ودوره فــي التنمیــة مــع التركیــز علــى تطــور التعــدادات العراقیــة، .٢
 .١٩٧٩، شباط، ٢٥اآلداب (جامعة بغداد)، العدد 

الــدخل الفــردي واســتهالك الغــذاء فــي الــوطن العربــي، مجلــة كلیــة اآلداب (جامعــة صــنعاء)،  .٣
 .١٩٧٩العدد الثاني، أكتوبر 

التحلیــل الجغرافــي لمشــكلة األمــن الغــذائي العربــي، مجلــة الجمعیــة الجغرافیــة العراقیــة، العــدد  .٤
 .١٩٨٠، كانون األول ١١

التقیــیم الجغرافــي لمشــكلة األمــن الغــذائي فــي العــالم، مجلــة كلیــة اآلداب (جامعــة صــنعاء)،  .٥
 .١٩٨١العدد الثالث، مارس 

الهجـــرة الداخلیـــة: تیاراتهـــا، أنواعهـــا، طـــرق قیاســـها، عواملهـــا ونتائجهـــا، مجلـــة كلیـــة اآلداب  .٦
 .١٩٨٢آذار  ٣٢(جامعة بغداد)، مجلد 

مجلـــة الجمعیــــة الجغرافیــــة العراقیــــة،  -دراســــة جغرافیــــة -جيســـكان إیــــران وتنــــوعهم االثنولـــو  .٧
 .١٩٨٥، ١٥المجلد 

التحلیل الجغرافي لمشكلة الغذاء في الیمن، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، الكویـت،  .٨
 .١٩٨٥) یولیو ١، السنة (٤٣العدد 

 .١٩٨٦، السنة السادسة، أیلول ٣سكان مدینة صنعاء، مجلة دراسات لألجیال، العدد  .٩
البعــد الســتراتیجي للحنطــة فــي األمــن الغــذائي العراقــي، مجلــة الجمعیــة الجغرافیــة العراقیــة،  .١٠

 .١٩٨٧، أیار ١٩المجلد 



 ۷٦ 

 ١٣نشأة مدینة صنعاء وتطورها، مجلة البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، مجلـد العـددین  .١١
 .١٩٨٧، ١٤و

 .١٩٨٨بیة، آذار مدینة صنعاء وعمارتها وطراز البناء فیها، مجلة آفاق عر  .١٢
التوزیــع الجغرافــي لزراعــة الخضــروات فــي العــراق، مجلــة دراســات الخلــیج والجزیــرة العربیــة،  .١٣

 .١٩٨٨، أبریل ١٤، السنة ٥٤الكویت، العدد 
إنتاج الخضروات ومدى كفایتها للسكان في العراق: دراسة جغرافیة، مجلة الزراعة والتنمیـة  .١٤

 .١٩٨٩آب أیلول)  -(تموز ٨لث، السنة في الوطن العربي، الخرطوم، العدد الثا
مقــاییس الخصــوبة وتباینهــا اإلقلیمــي فــي العــراق، مجلــة العلــوم االجتماعیــة، الكویــت، مجلــد  .١٥

 .١٩٨٩، خریف ٣، عدد ١٧
عناصر الغذاء الموجودة في الخضروات وتباینها المكاني في العراق، یؤمل نشره في العـدد  .١٦

ن فـي أربیـل، نشـر ضـمن كتـاب األمـن الغـذائي الثاني من مجلة أبحاث، جامعة صالح الـدی
 .١٩٩٠في العراق، 

التغیر الكمي والنوعي للخدمات التعلیمیة في العراق، مجلة دراسات لألجیال، العـدد األول،  .١٧
 .١٩٩٠شباط 

االنجــاب فــي العــراق: دراســة فــي االنتشــار المكــاني، نشــر فــي مجلــة كلیــة اآلداب بجامعــة  .١٨
 .١٩٩٢العربیة السعودیة، العدد الرابع، الملك سعود بالریاض، المملكة 

 .١٩٩٧، العدد الثاني، ٢٥نظرة في تراث العرب الجغرافي، مجلة المورد، بغداد، المجلد   .١٩
اإلنجــــاب وعالقتـــــه بتعلــــیم المـــــرأة فــــي العـــــراق، قــــدم لنـــــدوة اتحــــاد النســـــاء العراقــــي فـــــي ت  .٢٠

٢/١٩٨٧. 
دم لنـدوة اتحـاد الجغـرافیین العـرب العراق ودوره القومي في تحقیـق األمـن الغـذائي العربـي، قـ .٢١

 .١٩٩١؛ مجلة الجغرافي العربي، العدد األول، ١٩٨٨/ ٢األولى، ت
، قـدم لنـدوة كلیـة ٢٠٠٠توقعات األمن الغذائي في العراق لفترة مـا بعـد الحـرب ولغایـة عـام  .٢٢

 .١٩٨٨/ ١اآلداب بجامعة بغداد، ك
ان، قـدم لمـؤتمر الجمعیـة الجغرافیـة الفاكهة في العراق: تباینها المكـاني ومـدى كفایتهـا للسـك .٢٣

 .١٩٨٩العراقیة الرابع، آذار 
اإلنتاج الحیواني ومدى كفایته للسكان في العراق، قدم لندوة كلیة التربیة بجامعة الموصـل،  .٢٤

 .١٩٨٩نیسان 
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ــــي العــــراق، قــــدم لمعهــــد الدراســــات والبحــــوث  .٢٥ ــــرة ف االنتشــــار المكــــاني لســــكان منطقــــة الجزی
 ٣٧-٣٥؛ مجلة النشرة السكانیة (االسـكوا)، عـدد ١٩٩٠ة، مارس اإلحصائیة بجامعة القاهر 

 .١٩٩٠-١٩٨٩لسنة 
السكان والتنمیة الریفیة في بادیة الجزیرة الشمالیة (باالشتراك)، قدم التحـاد النسـاء العراقـي،  .٢٦

 .١٩٩٠ ١ك
العرب والنشاط التجاري في المحیط الهندي، قدم لملتقى ابن ماجـد بجامعـة البصـرة، مـایس  .٢٧

 .١٩٩٢، ٢٤مجلة الخلیج العربي، عدد  ؛١٩٩٠
ســــكان الریــــف والنشــــاط االقتصــــادي بمنطقــــة الجزیــــرة فــــي العــــراق، یقــــدم لجامعــــة قســــنطیة  .٢٨

 .٦/٧/١٩٩١، مقبول للنشر في مجلة زانكو آداب في ١٩٩٠بالجزائر، أكتوبر 
مالمـــح جغرافیـــة العـــراق فـــي معجـــم البلـــدان لیـــاقوت الحمـــوي، یقـــدم لجامعـــة صـــالح الـــدین،  .٢٩

 .١٩٩٤، ٤٨، مجلة المؤرخ العربي، عدد ١٩٩٠/ ٢ت
الفجــوة الغذائیــة وتباینهــا المكــاني فــي الــوطن العربــي، یقــدم لنــدوة اتحــاد الجغــرافیین العــرب  .30

.١٩٩٢الثانیة، مجلة آفاق عربیة، العدد الرابع،   
الكـــرادة الشـــرقیة وأصـــل تســـمیتها، مجلـــة رســـالة اإلســـالم (تصـــدرها كلیـــة أصـــول الـــدین فـــي  .٣١

 .١٩٦٩، كانون الثاني ٤، ٣د بغداد)، عد
 .١٩٦٩، نیسان ٦، ٥الكرادة الشرقیة في العصر العباسي، مجلة رسالة اإلسالم، عدد  .٣٢
القات في الیمن: دراسة حول تأثیراته الجسـمیة والنفسـیة فـي المجتمـع الیمنـي، مجلـة التـراث  .٣٣

 .١٩٨١في أیلول وتشرین األول  ١٠، ٩الشعبي، بغداد، العدد 
، ٢العالم ومعدالت نموه وتوقعاتـه المسـتقبلیة، مجلـة الـنفط والتنمیـة، العـدد  إنتاج الغذاء في .٣٤

 .١٩٨٤آذار ونیسان 
یـــاقوت الحمـــوي ومعجمـــه الجغرافـــي: دراســـة فـــي التـــراث العربـــي، قـــدم الـــى النـــدوة القطریـــة  .٣٥

 ٣١٠السابعة لتاریخ العلوم عند العرب التي عقدها مركز التراث العلمي العربي، كتـاب رقـم 
 .٢٠/٧/١٩٩١في 

المـــنهج الكمـــي فـــي الجغرافیـــة ضـــرورة یتطلبهـــا التطـــویر، مقبـــول للنشـــر فـــي مجلـــة االســـتاذ  .٣٦
 .٨/١/١٩٩٢(تصدرها كلیة التربیة األولى) بتاریخ 

المحــالت البغدادیــة وأصــل تســمیة أمــاكن ومحــالت الكــرادة الشــرقیة، مركــز التــراث العلمــي  .٣٧
جلـــة التـــراث العلمـــي العربـــي، . أنظـــر أیضـــًا م٢٥/٤/١٩٩٢فـــي  ٢٧٥العربـــي، كتـــاب رقـــم 

 .٢٠١١العدد األول، 
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ـــع الســـكان والمســـتوطنات بـــین ظـــاهرة التصـــحر وقـــوى الجـــذب المكـــاني فـــي محافظـــة  .٣٨ توزی
 .٢/٥/١٩٩٣في  ٥١٣األنبار، المؤتمر األول لكلیة التربیة بجامعة األنبار، كتاب رقم 

 .١٩٩٣، ٥/٦عدد  تباین توزیع السكان في الوطن العربي، مجلة دراسات عربیة، بیروت، .٣٩
التبـــاین المكـــاني للتنمیـــة وســـكان الریـــف فـــي منطقـــة أهـــوار جنـــوبي العـــراق، مجلـــة البحـــوث  .٤٠

، القـــــي فـــــي المـــــؤتمر الجغرافـــــي العراقـــــي ١٩٩٣، ٢١والدراســـــات العربیـــــة، القـــــاهرة، العـــــدد 
 .٢١٤-١٨٩، ص١٩٩٢/ تشرین أول ٢٥-٢٤الخامس: 

وهـــو مـــن  ١٩٩٣، ســـنة ٩ة، العـــدد صـــنعاء المدینـــة العربیـــة المحصـــنة، مجلـــة آفـــاق عربیـــ .٤١
-١٧بحــــــوث النــــــدوة القطریــــــة التاســــــعة لمركــــــز إحیــــــاء التــــــراث العلمــــــي العربــــــي، بغــــــداد، 

 .٤٥-٤٠، ص١٨/٥/١٩٩٣
العوامـــل التـــي توضـــح التبـــاین المكـــاني لزراعـــة الـــبن فـــي الـــیمن، مقبـــول للنشـــر فـــي مجلـــة  .٤٢

 .٧/٣/١٩٩٣في  ٣١٠الجمعیة الجغرافیة العراقیة، كتاب رقم 
د مأرب في الیمن: دراسة جغرافیة لماضیه وحاضره، القـي فـي المـؤتمر الجغرافـي مشروع س .٤٣

فـــي  ٥١٦، كتـــاب الجمعیـــة الجغرافیـــة رقـــم ١٩٩٣/ تشـــرین أول ٢٥-٢٤العراقـــي الســـادس: 
١١/١١/١٩٩٣. 

التحلیـــل الجغرافـــي الكمـــي للمتغیـــرات المرتبطـــة بتبـــاین وفیـــات األطفـــال الرضـــع فـــي الـــیمن،  .٤٤
، القـي فـي المـؤتمر الثـاني ١٩٩٤سـنة  ٩/١٠ر الطلیعـة، بیـروت، مجلة دراسـات عربیـة، دا

 .٨٤-٦٣، ص١٩٩٣نیسان  ١٢-١٠التحاد الجغرافیین العرب: 
التحلیــل الجغرافــي لمؤشــرات الوضــع الصــحي فــي الــوطن العربــي، مقبــول للنشــر فــي مجلــة  .٤٥

 .٢٢/٩/١٩٩٤في  ٧٧٩الجمعیة الجغرافیة العراقیة، عدد 
توزیعها الجغرافي وعالقاتها المكانیة في الـوطن العربـي، مقبـول تطور المؤشرات التعلیمیة و  .٤٦

 .٤/١٢/١٩٩٤في  ٨٨٨للنشر في مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة رقم 
الســكان والتنمیــة فــي محافظــات الهضــبة الغربیــة فــي العــراق، مــؤتمر جامعــة مؤتــه بــاألردن  .٤٧

درها آداب الكوفــة)، . نشــر فــي مجلــة الســدیر (تصــ١٩٩٤/ تشــرین ثــاني ٩-٧خــالل المــدة: 
 .١٤٣-١١٧، ص٢٠٠٥-٢٠٠٤، السنة الثانیة، ٥العدد 

تغیــر التوزیــع الجغرافــي لســكان منطقــة األهــوار فــي العــراق وحركــاتهم المكانیــة بــین عــامي  .٤٨
، ١٩٩٥(أ) ســنة  ٢٢، مجلــة دراســات (تصــدرها الجامعــة األردنیــة)، عــدد ١٩٨٧و ١٩٧٧

 .٢١٦-١٩٧ص
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ــــة البحــــوث االرتكازیــــة المكانیــــة والســــكانیة ل .٤٩ محافظــــات الهضــــبة الغربیــــة فــــي العــــراق، مجل
، القـــي فـــي مـــؤتمر كلیـــة التربیـــة للبنـــات ١٩٩٥فـــي  ٢٤والدراســـات العربیـــة (القـــاهرة)، عـــدد 

 .٤٥-٢١، ص١٩/٤/١٩٩٤بجامعة األنبار یوم 
ســكان العــراق فــي العهــود القدیمــة، مقبــول للنشــر فــي مجلــة الجمعیــة الجغرافیــة العراقیــة رقــم  .٥٠

 .١٢/١٢/١٩٩٥في  ١١٠٩
/ تشـــرین أول ٢٥-٢٤السیاســـة الســـكانیة فـــي العـــراق، المـــؤتمر الجغرافـــي العراقـــي الثـــامن:  .٥١

 .٧/١١/١٩٩٥في  ١٠٩٠، كتاب الجمعیة رقم ١٩٩٥
التركیــب االثنولـــوجي لســكان العـــراق، دراســـة كلفتــه بهـــا جامعـــة الموصــل/ موســـوعة العـــراق  .٥٢

جلة اآلداب (جامعة بغداد)، . نشر في م٢٣/٥/١٩٩٥الحضاریة بحسب كتابها المؤرخ في 
 .١٢٢-١٠٣، ص٢٠٠٥، السنة ٦٨العدد 

ـــازیر، دراســـة كلفـــه بهـــا مركـــز إحیـــاء التـــراث العلمـــي العربـــي/ موســـوعة بغـــداد فـــي  .٥٣ أم الخن
 .١١/٣/١٩٩٦في  ٥٣ومقبول للنشر في مجلة اآلداب برقم  ٢٦/٨/١٩٩٥

نیة (االســــكوا)، وفیـــات األطفـــال الرضـــع والحصـــار االقتصـــادي فـــي العـــراق، النشـــرة الســـكا .٥٤
 .١٤٣-٤٧، ص١٩٩٦، سنة ٤٤بیروت، عدد 

السیاســة الســكانیة وتباینهــا المكــاني فــي الــوطن العربــي، منشــور فــي مجلــة دراســات عربیــة،  .٥٥
. مقبـــول للنشـــر فـــي مجلـــة الجمعیــــة ١٩٩٦أیــــار  ١، فـــي ٣٢، الســـنة ٧/٨بیـــروت، العـــدد 

 .٣٠/١١/١٩٩٣في  ٦٠٦الجغرافیة العراقیة رقم 
ي لحركة الهجرة الداخلیـة واتجاههـا فـي العـراق، مقبـول للنشـر فـي مجلـة كلیـة التحلیل المكان .٥٦

 .١٤/٩/١٩٩٦في  ٢١٨اآلداب/ جامعة بغداد رقم 
النمو الحضري وخصائصه الجغرافیة في العراق، مجلة كلیة اآلداب (جامعة بغـداد)، العـدد  .٥٧

 .٢٢٢-٢٠٩، ص١٩٩٩، السنة ٤٥
/ تشــرین ثــاني ٨ء التــراث العلمــي العربــي یــوم مــزار الســید إدریــس، نــدوة بغــداد لمركــز إحیــا .٥٨

١٩٩٧. 
التحلیـــل الجغرافـــي لدرجـــة االكتفـــاء الـــذاتي وحجـــم فجـــوة الغـــذاء فـــي الـــوطن العربـــي، مقبـــول  .٥٩

/ أیــار ١٢فــي  ٥٢٢/١للنشــر فــي مجلــة شــؤون عربیــة (جامعــة الــدول العربیــة بالقــاهرة) رقــم 
 .١٩٩٩) ١، دیسمبر (ك١٠٠، نشر في المجلة نفسها، العدد ١٩٩٨



 ۸۰ 

اتجاه نمو السكان النشطین اقتصادیًا في العـراق وتغیـر تـوزیعهم الجغرافـي والقطـاعي، نـدوة  .٦٠
ـــة اآلداب/ جامعـــة بغـــداد فـــي  ـــة  ١٠/٣/١٩٩٨قســـم الجغرافیـــا/ كلی ومقبـــول للنشـــر فـــي مجل

 .٢٧/٧/١٩٩٩في  ٤٧اآلداب برقم 
صــنعاء، الجــزء  الجغرافیـا والمــنهج الكمــي فــي الــوطن العربــي، ملتقـى الجغــرافیین العــرب فــي .٦١

 .١٩٩٨األول، 
نمو القوى العاملة وتركیبها العمري وتوزیعها الجغرافي فـي العـراق، عمـادة كلیـة اآلداب رقـم  .٦٢

 .٩/٣/١٩٩٨في  ٤٢
دور نمو السكان وتوزیعهم في قوة الدولة: دراسة تطبیقیة على الـوطن العربـي، عمـادة كلیـة  .٦٣

، ٢٠٠٢/ ٥٨بغـــــداد)، العـــــدد . نشـــــر فـــــي مجلـــــة اآلداب (جامعـــــة ٩/٣/١٩٩٨اآلداب فــــي 
 .١١٧-٩٨ص

السـكان والتركیــب االقتصــادي فــي دولـة اإلمــارات العربیــة، دراســة كلفـه بهــا اتحــاد المــؤرخین  .٦٤
 .١٩٩٨/ تشرین أول ١العرب/ موسوعة الوطن العربي، في 

خصـــائص المؤشـــرات الدیموغرافیـــة للتنمیـــة البشـــریة وتباینهـــا المكـــاني فـــي الـــوطن العربـــي،  .٦٥
، القـي ١٩٩٩، ٣العربي (مركز دراسات الوحدة العربیـة فـي بیـروت)، العـدد  مجلة المستقبل

 .٨٢-٦٩، ص١٩٩٤/ تشرین أول ٢٥-٢٤في المؤتمر الجغرافي العراقي السابع: 
، ٥٢واقـــع نمـــو الســـكان ومســـتقبله فـــي العـــراق، مجلـــة كلیـــة اآلداب (جامعـــة بغـــداد)، العـــدد  .٦٦

 .١٧٠-١٤٩، ص٢٠٠١
ره فـــي الجماهیریـــة اللیبیـــة العظمـــى، مجلـــة اآلداب (جامعـــة التوزیـــع الجغرافـــي للســـكان وتغیـــ .٦٧

 .١٧١-١٥١، ص٢٠٠١، ٥٦بغداد)، العدد 
التوزیــــع الجغرافــــي البیئــــي للســــكان ومــــدى تركــــزهم فــــي العــــراق، مجلــــة الجمعیــــة الجغرافیــــة  .٦٨

 .١٣-١، ص٢٠٠١، نیسان ٤٧العراقیة، العدد 
، مجلــة البحــوث الجغرافیــة/ نمــو الســكان فــي لیبیــا: الــى أیــن یتجــه ومــا هــي عوامــل مكوناتــه .٦٩

 .٥٣-٣٦، ص٢٠٠٢، ٣جامعة الكوفة/ كلیة التربیة، العدد 
التحلیـــل الجغرافـــي لتركیـــب الســـكان وأنماطـــه فـــي العـــراق، مقبـــول للنشـــر فـــي مجلـــة اآلداب  .٧٠

 .٢٦/١/٢٠٠٢في  ١٨٧بحسب الكتاب 
اللیبیــة،  نظــرة جغرافیــة وتحلیــل دیمــوغرافي لهیكلیــة الســكان وأنمــاط التركیــب فــي الجماهیریــة .٧١

 .٢٦/١/٢٠٠٢في  ١٨٦مقبول للنشر في مجلة اآلداب بحسب الكتاب 



 ۸۱ 

مــن وســائل الــري القدیمــة فــي مدینــة بغــداد (الكــرود): دراســة تطبیقیــة علــى منطقــة الكــرادة  .٧٢
 .١٩٧-١٨١، ص٢٠٠١، ٨الشرقیة، مجلة الجغرافي العربي، العدد 

، ١٩٩٧اذبـــة فــي العـــراق عـــام الهجــرة الداخلیـــة واتجــاه حركتهـــا بـــین األقطــاب الطـــاردة والج .٧٣
 .٨٧-٧١، ص٢٠٠٢)، ٥٠مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، عدد (

الهامشیة وتوزیع السكان في الوطن العربي، ملتقى المجاالت الهامشیة في جامعة صفاقس  .٧٤
 .٢٠٠٢مارس  ٨-٦للجنوب في تونس: 

یـة/ بیـت الحكمـة، الهجرة الداخلیة وخصائصها الجغرافیة في العراق، مجلـة دراسـات اجتماع .٧٥
 .٧٤-٦٣، ص٢٠٠٢، السنة الرابعة، آذار ١٣العدد 

، مجلة جرش األردنیـة، ١٩٩٧العالقة بین تیارات الهجرة الداخلیة والمسافة في العراق عام  .٧٦
 .١٣٤-١٠٥، ص٢٠٠٢المجلد السادس، العدد الثاني، حزیران 

لكوفـة، العـدد الخـامس، نمو سكان مدینة الحلة وكثافتهم، مجلة البحوث الجغرافیة، جامعـة ا .٧٧
 .٥٦-٣٣، ص٢٠٠٤

التزایــد الســكاني والغــذائي فــي الــوطن العربــي، مجلــة كلیــة المــأمون الجامعــة، العــدد الســابع،  .٧٨
 .١٨٧-١٦٥، ص٢٠٠٢السنة الثانیة، 

، ٧٤قبیلــة بنــي ســعد فــي العــراق وتوزیعهــا الجغرافــي، مجلــة اآلداب (جامعــة بغــداد)، العــدد  .٧٩
 .٥٩-١٩، ص٢٠٠٦

رد الطبیعیــة فــي الــوطن العربــي: دراســة تطبیقیــة علــى المــوارد المائیــة، مجلــة الســكان والمــوا .٨٠
 .٢٨-١، ص٢٠٠٤، ٦٧اآلداب (جامعة بغداد) العدد 

التــوازن بــین نمــو الســكان والغــذاء فـــي الــوطن العربــي، المــؤتمر الثــامن التحــاد الجغـــرافیین  .٨١
 .٢٠٠٢نیسان  ٨-٦العرب: 

دراســــة فــــي الجغرافیــــة التاریخیــــة، مجلــــة اآلداب  العــــراق أو بــــالد الرافــــدین (بــــالد النهــــرین): .٨٢
 .٢٠٠٥، مایس ٧٠-٦٩(تصدرها كلیة اآلداب)، جامعة بغداد، العددان 

 التركیب االثنولوجي لسكان محافظة كركوك، ینشر قریبًا في أحدى المجالت. .٨٣
التفــاوت المكــاني لخــدمات البنــى التحتیــة الخاصــة بالنفایــات ومــدى تغطیتهــا حاجــة ســكان  .٨٤

مقبول في المؤتمر الدولي جیوماتكس الشرق االوسط وشمال افریقیا التـابع للمنظمـة  العراق،
االوروعربیــة البحــاث البیئــة والمیــاه والصــحراء ونشــر فــي مجلتهــا، وعقــد المــؤتمر فــي العقبــة 

 . ٣/٤/٢٠١٥ -٣١/٣باالردن خالل المدة 



 ۸۲ 

لعلــوم االجتماعیــة أنمــاط توزیــع الســكان وانتشــارهم المكــاني فــي العــراق،  نشــر فــي مجلــة ا .٨٥
عـام  ٤٠نشـر فـي العـدد الثالـث ، مجلـد  ٨/١/٢٠١١فـي  ٢٨/٢٠١١بجامعة الكویت، رقـم 

٢٠١٢. 
 .٢٠٠٨مدینة بغداد وتطورها ومحالتها، قدم الى مركز إحیاء التراث العلمي العربي،  .٨٦
 .٢٠٠٩التطور اإلداري في العراق، مجلة آداب الفراهیدي بجامعة تكریت، العدد األول  .٨٧
، مجلة ٢٠٠٦-١٩٧٧الخدمات التعلیمیة وتغیرها (الكمي والنوعي) في العراق للمدة  توزیع .٨٨

 .٢٠٠٩، ٨٨اآلداب (تصدرها كلیة اآلداب بدامعة بغداد)، العدد 
یـاقوت الحمــوي ورحلتــه فــي طلــب العلـم، القــي فــي نــدوة الرحلــة فـي طلــب العلــم التــي عقــدها  .٨٩

بالتعـاون مـع قسـم التـاریخ فـي كلیـة التربیـة مركز إحیاء التراث العلمي العربي/ جامعة بغداد 
 .١٧/١٢/٢٠٠٨للبنات یوم 

عواصــم الدولــة العربیــة اإلســالمیة منــذ التأســیس الــى مــا قبــل ظهــور مدینــة بغــداد، المــؤتمر  .٩٠
نشــــر فــــي مجلــــة  ٨/١٢/٢٠١١-٧العلمــــي الثــــامن لكلیــــة اآلداب/ جامعــــة الموصــــل للمــــدة 

 . ٢٠١٢نة الحادیة عشرة، ، الس٣٣بیت الحكمة ، العدد  -دراسات تاریخیة
التطــور المســاحي لمدینــة بغــداد منــذ إنشــائها الــى الوقــت الحاضــر، الكتــاب العلمــي الســنوي  .٩١

 لمركز إحیاء التراث العلمي العربي 
 ، العدد األول.٢٠١٠-٢٠٠٩ .٩٢
ســكان مدینــة بغــداد عبــر مراحلهــا الزمنیــة: قــدم الــى نــدوة بغــداد التــي عقــدها مركــز إحیــاء  .٩٣

 .٢٠٠٩الشتراك مع محافظة بغداد في أواسط عام التراث العلمي با
النظــام اإلداري وتعدیالتــه فــي محافظــة بغــداد، قــدم الــى  نــدوة مركــز إحیــاء التــراث العلمــي  .٩٤

 .٢٠١٣-٤-١٦العربي بجامعة بغداد مع وزارة الثقافة یوم 
اث مقاهي بغداد: دراسة تطبیقیـة لمقـاهي منطقـة الكـرادة الشـرقیة، قـدم الـى مركـز إحیـاء التـر  .٩٥

 العلمي.
مركــز التــوازن المكــاني والســكاني فــي منطقــة األهــوار جنــوب شــرق العــراق، نشــر فــي مجلــة  .٩٦

 .٢٠١٢) شباط ١، العدد (٣٩دراسات/ الجامعة األردنیة، مجلد 
، جامعـــة تكریـــت، ٣الشـــریف اإلدریســـي وجهـــوده الجغرافیـــة، مجلـــة آداب الفراهیـــدي، العـــدد  .٩٧

٢٠١٠. 



 ۸۳ 

ألریـــاف مـــن مرافـــق التنمیـــة فـــي أهـــوار جنـــوب العـــراق، الموازنـــة المكانیـــة لنصـــیب ســـكان ا .٩٨
، وزارة التعلــیم ٢/١٢/٢٠١٠-١المــؤتمر الــوطني الجغرافــي األول المنعقــد فــي بغــداد للفتــرة 

 العالي والبحث العلمي وبالتنسیق مع كلیة اآلداب/ جامعة بغداد.
الرابـــع لكلیـــة  أبـــو الریحـــان البیرونـــي ودوره فـــي الجغرافیـــا والفلـــك، المـــؤتمر العلمـــي الســـنوي .٩٩

، ُنشــر فــي مجلــة دراســات تاریخیــة  ٢٠١١تشــرین أول  ٢٦التربیــة األساســیة/ جامعــة بابــل، 
 .٢٠١٣، السنة الثانیة عشر، ٣٥(بیت الحكمة)، العدد 

البیرونــي وجهــوده العلمیــة فــي الریاضــیات والفیزیــاء، قــدم الــى مــؤتمر معهــد إحیــاء  .١٠٠
مجلـــة إحیـــاء التـــراث العلمـــي العربـــي نشـــر فـــي  ٢٠١١/ ١التـــراث العربـــي بجامعـــة حلـــب، ك

 .٢٠١٣بجامعة بغداد ، العدد االول 
إبــن الهیــثم وٕابداعــه فــي علمـــي الریاضــیات والفیزیــاء، ُألقــي فـــي مــؤتمر تــاریخ العلــوم عنـــد  .١٠١

-٢١العـــــرب فــــــي مركــــــز إحیــــــاء التــــــراث العلمـــــي العربــــــي/ جامعــــــة بغــــــداد خــــــالل المــــــدة 
٢٢/١٢/٢٠١٦. 

لكرود في اقلیمي الفـرات االعلـى والكـرادة الشـرقیة، قـدم الـى بنیة وتركیب النواعیر المائیة وا .١٠٢
ونشــر فــي عــدد خــاص فــي مجلــة  ٢٠١٢نیســان  ١٧-١٦نــدوة جامعــة االنبــار للمــدة مــن 

 .٢٠١٢جامعة األنبار للعلوم اإلنسانیةعام 
الصابئة وتوزیعهم الجغرافي في بغداد ومقارنته مع محافظات العراق األخرى، ندوة األدیان  .١٠٣

 . ٢٥/٤/٢٠١١الحكمة ومركز إحیاء التراث العلمي العربي، عقد في بین بیت 
توزیع السكان في إیران والعـراق: دراسـة جغرافیـة مقارنـة، مـؤتمر طهـران حـول التعـاون بـین  .١٠٤

وصــــدر فـــي مجلـــد خــــاص تحـــت عنــــوان  ٢٠١١أیـــار  ١٧-١٣إیـــران والعـــراق، عقــــد فـــي 
 ".٢٠١٢"الصالت الثقافیة بین العراق وایران، طهران، 

واقع سكان محافظة األنبار ومستوطناتها وتأثیر قوى الطرد والجذب في تباینهم، ندوة تراث  .١٠٥
ــــي  ــــراث ف ــــوم اإلنســــانیة مــــع مركــــز إحیــــاء الت ــــة للعل ــــار، كلیــــة التربی وتــــاریخ محافظــــة األنب

ونشـرفي عـدد خـاص فـي مجلــة جامعـة األنبـار للعلـوم اإلنسانیةالصـادرة فــي  ١٦/٥/٢٠١١
 العام نفسه. 

ن االیوبي بطل في الذاكرة العربیة، الكتاب السنوي لمركز إحیاء التـراث العلمـي صالح الدی .١٠٦
 .٢٠١١العربي/ جامعة بغداد، العدد الثاني 

ســور مدینــة صــنعاء، مــؤتمر معهــد التــراث العلمــي العربــي، جامعــة حلــب، ســوریا، حزیــران  .١٠٧
٢٠٠٩. 
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لریفیــة فــي الســهل التركــز والتشــتت الســكاني الحضــري ومعامــل التباعــد بــین المســتوطنات ا .١٠٨
-٩الرسـوبي العراقــي، قــدم الــى المــؤتمر العلمــي الخــامس لكلیــة آداب جامعــة تكریــت للمــدة 

 . ٢٠١١ونشر في مجلة آداب الفراهیدي (عدد خاص)، صدر عام  ١٠/٥/٢٠١١
مشهد الجوادین ودوره في ظهور مدینـة الكاظمیـة وتوسـعها، ینشـر فـي مجلـة األدیـان/ بیـت  .١٠٩

 .٢٠١٣الحكمة عام 
وعة الحلة الحضارة، مركز بابل للدراسات الحضاریة والتاریخیة، جامعة بابل ،المحور موس .١١٠

 ،تضمنت ستة أبحاث قصیرة هي: ٢٠١٢الجغرافي ،
 نشأة مدینة الحلة وتطورها. . أ

 كثافة سكان مدینة الحلة. . ب
 حجم سكان مدینة الحلة وتطورها. . ت
 التركیب التعلیمي في محافظة بابل. . ث
 بابل. القوى العاملة في محافظة . ج
 سكان محافظة بابل. . ح

الیزیدیون وانتشارهم المكاني في العـراق، قـدم الـى نـدوة التسـامح بـین األدیـان لمركـز  .١١١
سینشر في مجلة الحكمة التي یصدرها بیت  ١٥/٥/٢٠١٢إحیاء التراث العلمي العربي في 

 الحكمة.
التربیــة جغرافیــة الفقــر فــي العــراق ُألقــي فــي المــؤتمر العلمــي الــدولي الخــامس لكلیــة  .١١٢

ُنشــــر فــــي مجلــــة دراســــات  ٢٠١٢تشــــرین الثــــاني   ١٥-١٤األساســــیة بجامعــــة بابــــل للمــــدة 
 .٢٠١٣،  ٣١بیت الحكمة، العدد  -اجتماعیة

.جغرافیة خدمات البنى  التحتیة :قطاع المیاه الصالحة للشرب ، مجلـة الحكمـة ،العـدد ١١٢
٢٠١٢،  ٥٧-٥٦  

قــــي فــــي المــــؤتمر العلمــــي لكلیــــة التربیــــة البطالــــة وتوزعهــــا المكــــاني فــــي العــــراق ،ال -١١٣
. نشر في مجلـة األسـرة العربیـة ٢٠١٣نیسان  ٤-٣اإلنسانیة بجامعة ذي قار  خالل المدة 

 .  ٢٠١٣، ینایر ١٥، العدد ٦والسكان، القاهرة، المجلد 
ـــة التـــراث الشـــعبي ، العـــدد االول  -١١٤ الطـــرق ووســـائل النقـــل فـــي الكـــرادة الشـــرقیة ، مجل

 م٢٠١٣
،  ٣ارع السعدون ونشاطه التجاري قبل نصف قرن ، مجلة التراث الشعبي ، العددش -١١٥

٢٠١٢. 
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جزیرة ام الخنازیر فـي مدینـة بغـداد، نشـر فـي مجلـة التـراث الشـعبي، العـدد الثالـث ،  -١١٦
٢٠١٣ . 
المجموعة السریانیة ومناطق تجمعهـا فـي العـراق : المضـامین والـدالالت التسـامحیة  -١١٧

، سینشـر فـي مجلـة ٢٠١٣-٦-١٢دوة األدیان لمركز احیاء التراث العلمي یوم ، ُألقي في ن
 االدیان ببیت الحكمة .

إتجـاه وخصـائص صـافي الهجـرة الداخلیـة فـي العـراق مـن خـالل التعـدادات السـكانیة  -١١٨
الثالثــة االخیــرة قــدم الــى مــؤتمر اتحــاد اإلحصــائیین العــرب الــذي عقــد فــي بغــداد فــي تشــرین 

 .٢٠١٣ام الثاني من ع
اآلثوریون في العراق : دراسة في جغرافیة سكان األقلیـات ،یقـدم الـى احـدى النـدوات  -١١٩

 المناسبة ، نشر في مجلة جمعیة الكفاءات العراقیة.
ســكان محــالت القلعــة وبقیــة محــالت مدینــة اربیــل ُالقــي فــي المــؤتمر العلمــي لــوزارة  -١٢٠

.صــدرت البحــوث فــي كتــاب  ٢٠١٣اط مــن شــهر شــب٢٦-٢٤الثقافــة فــي قلعــة اربیــل یــوم 
 تحت عنوان(تاریخ اربیل ودورها الحضاري: بحوث المؤتمر العلمي الثاني).

اصـل تسـمیة محـالت الكــرادة الشـرقیة وهـي محاضـرة ُألقیــت فـي مركـز احیـاء التــراث  -١٢١
 . ٢٠١١ونشرت في مجلة المركز في العدد االول ،  ٢٠١٠-١٢-٢٩العلمي العربي یوم 

ات الســــكانیة الــــى الكــــرادة الشــــرقیة وهــــي محاضــــرة القیــــت فــــي مركــــز احیــــاء     الهجــــر  -١٢٢
ونشــرت فــي مجلــة التــراث الشــعبي، العــدد االول،  ٢٠١٣-١-٩التــراث العلمــي العربــي یــوم 

٢٠١٤ . 
الكرادة الشرقیة مـن اواخـر العهـد العثمـاني الـى اواسـط القـرن العشـرین، مجلـة التـراث       -١٢٣

 . ١٩٨٠د الثاني، الشعبي، بغداد، العد
جغرافیــة الحرمــان فــي العــراق ( باالشــتراك)، مجلــة آداب الفراهیــدي ، جامعــة تكریــت -١٢٤

، عدد خـاص ببحـوث المـؤتمر العلمـي السـادس لكلیـة اآلداب  ٢٠١٢،حزیران ،  ١١،العدد 
 . ٢٠١٢نیسان ٣٠-٢٩للمدة 
ة ،سینشـــر ضـــمن تـــوزع الســـكان وحـــراكهم المكـــاني فـــي كـــربالء : المحافظـــة والمدینـــ -١٢٥

 موسوعة كربالء التي یصدرها مركز كربالء للدراسات والبحوث.
تـــأثیر المســـافة والـــزمن علـــى تبـــاین البنیـــة التعلیمیـــة للســـكان فـــي العـــراق ،بحـــث مقبـــول ١٢٦

نشــر فــي مجلــة صــحة االســرة  ٢٠١٤للنشــر فــي مــؤتمر جامعــة دهــوك الــذي عقــد فــي ایــار 
 .٢٠١٥ینایر  العربیة والسكان في العدد التاسع عشر، 
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البنیــة العمریــة وعالقتهــا بالهبــة الدیموغرافیــة لســكان العــراق، نشــر فــي مجلــة صــحة  -١٢٧
 .٢٠١٤، ینایر ١٧االسرة العربیة والسكان في القاهرة في العدد 

توزع االنسان في الشـمال االفریقـي العربـي ودور المنـاخ فـي تبـاین إنتشـاره المكـاني،  -١٢٨
الســـنوي حــــول اآلثـــار المحتملــــة للتغیـــرات المناخیــــة علـــى القــــارة  ُألقـــي فــــي المـــؤتمر الــــدولي

، ٢٠١٤مــایو ٢٠-١٨القــاهرة للمــدة جامعــة  -االفریقیــة لمعهــد البحــوث والدراســات االفریقیــة
 .٢٠١٧، حزیران(یونیو) ٤٦٠، العدد نشر في مجلة المستقبل العربي في بیروت

تـــراث الشـــعبي، العـــدد الثـــاني، . جغرافیـــة منطقـــة االهـــوار فـــي جنـــوب العـــراق، مجلـــة ال١٢٩
٢٠١٤ . 
. العـــراق وبـــالد الرافـــدین والســـكان االوائـــل: دراســـة فـــي التـــاریخ والجغرافیـــا، القـــي فـــي ١٣٠

مـــارس/آذار  ٧-٥المـــؤتمر الـــدولي االول للتـــراث المشـــترك بـــین ایـــران والعـــراق خـــالل المـــدة 
كــانون ، ٤٤٢ العــددفــي قــم وطهــران، نشــر فــي مجلــة المســتقبل العربــي فــي بیــروت،  ٢٠١٥

 .٢٠١٥اول/دیسمبر 
. تحلیل دیمـوغرافي لشـكل الهـرم السـكاني فـي العـراق وتـأثیر التركیـب العمـري والنـوعي ١٣١

فیه، بحث مقبول في المؤتمر الدولي االول لكلیة اآلداب بجامعة حلوان بمصر، عقد خالل 
 .٢٩/٤/٢٠١٥-٢٧المدة 
العــراق، مجلــة صــحة االســرة العربیــة . العنــف ضــد المــرأة وتحلیــل انتشــاره المكــاني فــي ١٣٢

 .٢٠١٦، یونیو ٢٢والسكان بالقاهرة، العدد 
. وفیات االمهات وعالقاتها المكانیة فـي العـراق، مجلـة صـحة االسـرة العربیـة والسـكان ١٣٣

 .٢٠١٧، المجلد العاشر، ینایر ٢٣، العدد بالقاهرة
اث الشـــعبي، بغـــداد، عامـــًا، مجلـــة التـــر  ١٥٠. درب الشـــط او شـــارع أبـــي نـــؤاس خـــالل ١٣٤
 . ٢٠١٥، ٣العدد 
. السكان الشباب وخصائصهم االجتماعیة واالقتصـادیة وتفـاوتهم المكـاني فـي العـراق، ١٣٥

 سینشر في احدى المجالت الخارجیة.
السـكان الشـباب وكبـار السـن  -. نوعیة حیاة السكان: دراسة في التحلیل الـدیموجغرافي١٣٦

 ى المجالت االكادیمیة. احد قدم ألىفي العراق إنموذجًا، 
. التقســـیمات االداریـــة فـــي محافظـــة كـــربالء وتطورهـــا، دراســـة كلفـــه بهـــا مركـــز كـــربالء  ١٣٧

، العــدد الخــامس، الســنة الثالثــة، فــي مجلــة المركز(مجلــة الســبط) نشــرتللبحــوث والدراســات 
 .  ٢٠١٧حزیران 
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االقتصــــادیة  . كبـــار الســـن فــــي الـــوطن العربــــي: مالمحهـــم الدیموغرافیــــة وخصائصـــهم١٣٨
 .١٩/١٢/٢٠١٦غداد في ص٣واالجتماعیة،ُألقي في مؤتمر كلیة االداب/جامعة ب

أزمــة المیــاه فــي المنطقــة العربیــة والصــراع الــدولي حولهــا والتحــدیات التــي تواجههــا،  -١٣٩
 ١١-٩الــذي عقــد خــالل المــدة بجمهزریــة مصــر العربیــة مــؤتمر جامعــة المنوفیــة  ُألقــي فــي

 .٢٠١٧من عام  كانون االول/ دیسمبر
، ُألقــي فــي  ١٩٥٨ -١٩٣٦االنقالبــات العســكریة وتــداعیاتها فــي العــراق خــالل المــدة -١٤٠

 ٢٠١٦كانون االول  ١٦-١٥مؤتمر جامعة كیره سون الدولي في تركیا خالل المدة 
التحلیل المكاني لدور البحر االسود في التبادل التجاري بین تركیا وروسیا، قدم الى  -١٤١

الـــذي عقـــد فـــي رحـــاب مركـــز  ٢٠١٧/ ٢٠/١٠-١٩لعلمـــي الســـابع خـــالل المـــدة المـــؤتمر ا
 البحراالسود بجامعة كیرسون التركیة. 

جابر بن حیان ودوره في علم الكیمیاء قدم الـى مـؤتمر معهـد التـراث العلمـي العربـي  -١٤٢
 .٢٠١٧/ ١٨/٥-١٦بجامعة حلب في سوریا خالل المدة 

نقــل الغــاز مــن دول انتاجــه الــى اوربــا فــي العالقــات االهمیــة الجیوسیاســیة النابیــب  -١٤٣
الروسیة التركیة، بحث مشترك مـع أ.م.د.مثنـى مشـعان المزروعـي قـدم الـى المـؤتمر العلمـي 
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