
 2020السنة     2العدد     2المجلد                                                       الجامعة مجلة كلية مدينة العلم         

1 
 

 
 9002لسنة  3111رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 

 



 2020السنة     2العدد     2المجلد                                                       الجامعة مجلة كلية مدينة العلم         

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قواعد النشر في المجلة

 

 
مجلة مدينة العلم علمية محكمة نصف سنوية لنشر البحوث العلمية باللغتين العربيةة واننكليييةة 

، وان تكةون التي تتوافر فيها شروط البحث من حيث األصةالة وسسةلوا البحةث العلمةي وتطواتة 
البحةةوث متناسةةبة مةةا تتصصةةا  الكليةةة والتتصصةةا  العلميةةة األتةةره الةريبةةة منهةةا   ندسةةة 
تةنيا  الحاسبا  ، علوم  ندسة البرامجيا ، علوم الحاسبا ، علةوم الحيةا ، الةةانوني ويشةترط 
في البحوث المةدمة سن ن تكون قد سبق نشر ا وغير مةدمة او مةبولة للنشر في مجلةة ستةره، 

 -ويرجى من الباحثين مراعا  الشروط اآلتية:
  وج  واحدي ما قرص لييري. A4تةديم ثالث نسخ من البحث مطبوعة على ورق  .2



 2020السنة     2العدد     2المجلد                                                       الجامعة مجلة كلية مدينة العلم         

3 
 

ينبغةي سن يطبةةا عنةةوان البحةةث متبوعةةا باسةم المفلةةف  المةةفلليني وعنوانةة  علةةى ورقةةة  .2
 منلصلة.

ناقشةةة، يرتةةا البحةةث كمةةا يةةالتي: التالصةةة،المةدمة،المواد وطةةرق البحث،النتةةا   والم .3
 التالصة باللغة الثانية.

 صلحة بضمنها األشكال والجداول إن وجد . 20نيتاجوي عدد صلحا  البحث الـ  .4
كلمةة بةاللغتين العربيةة  250يرفق ما البحث تالصة علةى ورقةة منلصةلة ن تييةد عةن  .5

 واننكلييية.
حةد سو تطبا الجداول واألشةكال والرسةوم البيانيةة علةى سوراق منلصةلة بمعةدل جةدول وا .6

 شكل واحد لكل صلحة.
تشترط المجلة على الباحث سن يراعي األصول العلمية المنهجية فةي كتابةة البحةوث مةا  .7

 مراعا  كتابة المصادر والمراجا في نهاية البحث وترقم حسا ورود ا في المتن.
يتم تةويم البحوث من قبل مةومين علميين باتتصاص البحث وبةدرجا  علميةة متةدمةة  .8

 ن الباحث مراجعة بحث  ألجراء تعديال  علي .وقد يطلا م
 نتعاد البحوث الى سصحابها سواء قبل  للنشر سم لم تةبل. .9

. يةةةةيود كةةةةل باحةةةةث بنسةةةةتة مةةةةن البحةةةةث مجانةةةةا سمةةةةا النسةةةةخ ا ضةةةةافية فتطلةةةةا مةةةةن                   20
 سمانة المجلة لةاء ثمن تحدده  ي ة التحرير.         

ويةل الةتاتي وتحةةدد سجةور النشةر فةي ضةوء األسةعار    السةةا د  .تعتمةد المجلةة مبةدس التم22
سلةف دينةار  50على سن نيتجةاوي السةةف الةتي حددتة  الةويار  ألجةور البحةوث العلميةة بةـ 

 للبحث الواحد.

 

 

 

 رئيس التحرير          

 ا.د شاكر محمود الجبوري

 نائب رئيس التحرير          

 ا.د جبار فرحان المعاضيدي

 هيئة التحرير         

 مونــــــان كـــــــد. سعيد سلم

 سرحان  د. عبد الرضــــا ط ا.

 ابو طبيخ موســــى ســاميد. 

 التميمي  ــــانــد. كريم سلمــــ
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 عكيلي ــــــــــم الــــد. جواد كاظ

 ا عجاج ـــــــام عطـــــــــعصا.

 لهيئة الاستشارية   ا      

      الرشيدجامعة   وي               الرا كريما.د عبد ال

 كلية المالمون الجامعةم                 ــــق نجـــــــــا.د توفي

 جامعة النهرين  ا.د غايي فيصل                      

 جامعة بابل       ا.د نبيل  اشم                    

 جامعة بغداد         ا.د سياد احمد الطويل          

 الجامعة التكنولوجية          ا احمد موسى              م.

 الجامعة المستنصرية      م.ا.د سعد عبد الرضا مكي      

 كلية مدينة العلم                   ا.د عامر محمد علي

  كلية مدينة العلم                  ا.د ابرا يم تمــــاس

علي  ادي                   تصميم                       الييادي ادي علي المستشار الصحفي            

 علي

      حيدر فويي عاشورسكرتارية المجلة               

 اتـــــويــــالمحت

 

 الدود  الةارضة في مكافحة حشر  Verticillium   lecaniiو   Beauvera   bassiana تةويم كلاء  اللطرين   6  

 د مهيدي صالح ، فاتن حمادة عبود ، نبال خليل موسى  ، فالح حسن سعيدحمو          

 في وسط العراق  كلاء  استعمال الماء لمحصول الحنطة تح  ظروف الشد الما ي    14 

 علي عبد فهد ، اياد حسين علي المعيني         

 صلي الصيف والشتاء في محافظة بغدادفي الهواء داتل وتارج األبنية لل Rn222تحديد تراكييغاي الرادون     30 

   جعفر ناجي حاتم  هادي محمد جبر و , باسم حسن عيسى  ,نشأة رحيم العتابي          

 "المعيولة من الجروح "  pseudomonas aerugniosa  االتالثيرا  المميتة للييردايود  علــى بكتري    40 

 ياسر خلف محمد         

 غير المنتظمة في إقليم شريعية والمالية لمجالس المحافظا انتتصاصا  الت   48 
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 عامر محمد علي أبو نايلة        
 
 بين المركيية والالمركيية ا دارية المحافظا  غير المنتظمة في إقليم   60 
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 تقويم كفاءة الفطرين

Beauvera   bassiana   وVerticillium   lecanii 

 في مكافحة حشرة الدودة القارضة

Agrotis oipsillia)                                         ) 

 

 *حمود مهيدي صالح ،** فاتن حمادة عبود ،** نبال خليل موسى  ،** فالح حسن سعيد .

 كلية الزراعة. -* جامعة االنبار

 دائرة البحوث الزراعية. – اكنولوجي**  وزارة العلوم والت
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 الخالصة    

   Verticillium (  و1عزلة ) Beauveria bassiana أجريت هذه الدراسة لتقويم كفاءة الفطرين       

lecanii (   و خليطهما في المكافحة اإلحيائية لحشرة الدودة القارضة األرضيةAgrotis oipsillia   تحت  )

     ختبرية والحقلية .الظروف الم

بوغ/ مل ( مع ماء السقي وطريقة 710 اعتمدت في  الدراسة طريقتين للمعاملة هما إضافة المعلق الفطري ) 

الطعوم الغذائية "تحميل الفطريات على مادة النخالة "ووضعها في أماكن تغذية الحشرة .أظهرت النتائج أن أي 

لى زيادة النسب المئوية لموت الحشرة بالمقارنة مع معاملة الشاهد من الفطرين لوحده أو بشكل خليط قد أدى إ

وتفوقت معاملة الطعوم الغذائية على طريقة المعاملة بالمعلق الفطري  إذ تفوقت معاملة خلط الفطريين بطريقة 

 تحت ظروف المختبر والحقل في حين بلغت بطريقة %98الطعوم الغذائية في النسب المئوية للموت إذ بلغت 

 أيام من المعاملة. 7تحت ظروف المختبر والحقل وعلى التوالي بعد % ..58و %69.8المعلق الفطري 

 

 

 

 

 

Evalution of efficiency of 

 Verticillium lecanii and Beauveria bassiana 

 to control Agrotis oipsillia 

 

*H.M.Saleh,**F.H.Aboud,**N.Kh.Mousa,**F.H.Said 

*College of Agriculture-Anbar University. 

**Ministry of Sciences and Technology,Baghdad,Iraq. 

 

 

      Abstract 
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      This study conducted to evaluate efficiency of two entomopathogenic fungi and 

their combination as bioagents cotton leave worm (Agrotis oipsillia) under lab. and 

field condition. 

Two methods were followed for insect treatment by addition spore suspension with 

spore /ml)"both fungi carried by corn  7irrigated  water and using feeding bits(10

bean". 

The result showed that any fungus, either individually or combination increasing the 

percent mortality of insect compared with control .The use of  method after mixing 

the two fungi was superior for insect mortality (98%) as compared to use the spore 

suspention (69.8% and 58%) under lab. And field conditions respectively after 7 days 

of treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلما  ملتاحية :مكافحة حيوية ، فطريا  ، الدود  الةارضة  ، الطماطة ، العراق.

 المةدمة:    

تعود حشرة الدودة القارضة األرضية       

Cotton Leave Worm(Agrotis oipsillia 

وأجناس أخرى قريبة  .Agrotis sp ( إلى جنس

من رتبة حرشفية   Phalaenideaمنه في عائلة 

، وتعتبر من اآلفات Lepidopteraاألجنحة 

المهمة إذ تتغذى على أنواع مختلفة من المحاصيل 

الزراعية والخضروات مما تسبب لها خسائر 

اقتصادية كبيرة ، وذلك بسبب اختباء يرقاتها 

بالتربة وصعودها للتغذي على جذور وقواعد 

السيقان ، وكذلك األوراق  لذلك سميت بالدودة 

 القارضة.

لحشرة بشكل واسع في العالم حتى تنتشر هذه ا  

يشمل كل القارات ، وفي العراق توجد في كل 

وبالنظر ألهمية هذه الحشرة فقد (1)مناطقه  

أجريت عدة دراسات حول طرق مكافحتها ، حيث 

استخدمت الكثير من المبيدات الكيماوية في 

مكافحتها غير أن استخدام المبيدات الكيماوية 

ادة المشاكل الصحية وبشكل متكرر أدى إلى زي

لذلك أصبح مبدأ المكافحة اإلحيائية أمرا (2)والبيئية

بحيث تعمل بشكل متوافق مع (3)عاجال ومهما 

طرق المقاومة التقليدية، وتعد المقاومة اإلحيائية من 

أهمها فهناك دراسات عديدة في العالم استخدم فيها 

الفطريات وبشكل واسع في مكافحة الحشرات 

من  Beauveria  bassiana طر،ويعتبر الف

أقدم الفطريات التي استخدمت في مكافحة الحشرات 
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حيث سجلت أول إصابة طبيعية فطرية 

على النحل   Beauveria bassianaبالفطر

وديدان الحرير فمثال عند استخدام الفطرين 

Beauveria bassiana  وMetarhizium  

anisopliae    بتركيزيين مختلفين كممرضات

 Pearيات العمر األول والثاني لحشرة لحور

psylla  (13,12) حققت كفاءة عالية في مكافحة

 . ففي  العراق استعمل الفطر (9)هذه اآلفة  

Beauveria    bassiana   في مكافحة من

 Black cowpea aphid  (10)اللوبيا األسود 

. وايضآ استخدام Cydid (11)ودودة ثمار التفاح 

 ،  Beauveria bassiana الفطر

Verticillium   lecanii, وPaecilomyces 

 sp.  في مكافحة الكثير من اآلفات الحشرية

(  واستعمل في مكافحة حشرة 5,6,7)

 Sunn pest (Eurygasterالسونة

intericeps)   التي تصيب محصول الحنطة

 ساللة من الفطر  200،استعمال ما يقارب 

Beauveria    bassiana   هذه في مكافحة

االفة بعد ان تم عزلها من الحشرة نفسها ،خالل 

مرحلة جمعها من مواقع تشتيتها في وسط وغرب 

   Verticillium ويعتبر الفطر (17)أسيا 

lecanii  من الفطريات االكثر استخداما حيث ينتج

لقاح حاليا بشكل تجاري من ابواغ الفطر للسيطرة 

 Trialeuroidesعلى الذبابة البيضاء 

vaporariorum   التي تصيب الخضروات في

 -MG، وجد أن العزلة  (18)البيوت المحمية 

V1-18  من الفطر Verticillium   lecanii 

ذات كفاءة عالية في التطفل على الحوريات 

 Trialeuroidesوبالغات الذبابة البيضاء 

vaporariorum  (19) . 

لذا تستهدف هذه الدراسة معرفة كفاءة الفطريين 

Beauveria    bassiana   ،Verticillium 

  lecanii  في مكافحة حشرة الدودة القارضة

 ألوراق القطن تحت ظروف المختبر والحقل .

 المواد و طرائق العمل :    

 .تنمية الفطريات: 1

 (من الفطر1استعملت  في هذه الدراسة عزلة)

bassiana .B وهي عزلة محلية تم عزلها من

  lecanii" وعزلة من الفطر حشرة السونة"التويثة

 .V  وهي أيضا عزلة محلية تم عزلها من الذبابة

وتم إكثار الفطرين على الوسط (14)البيضاء

مل +ديكستروز  200الغذائي )مستخلص البطاطا 

سم  9غم (في أطباق بتري قطر " 20غم +آكر 10

(لمدة 1±24"ووضعت في الحاضنة بدرجة حرارة)

لق الفطري باستخدام أسبوع بعدها تم تهيئة المع

بوغ 710 الخالط "مايسليوم مع االبواغ "وبالتخفيف

/مل باستخدام شريحة عد السبورات لتصبح جاهزة 

 لالستعمال في التجارب المختبرية والحقلية .

. دراسة تقويم الكفاءة اإلحيائية للفطريات تحت  2

 ظروف المختبر:

 .Vو  .bassiana Bلتقييم كفاءة الفطرين        

lecanii   أجريت تجربة مختبريه على األطوار

المبكرة لحشرة الدودة القارضة استخدمت أحواض 

سم وضع فيها تربة 30x30x30زجاجية بأبعاد 

مزيجيه زرعت  شتالت الطماطة بعمر أربعة 

أسابيع نفذت أربع معامالت تمثل الفطرين لوحدهما 

مع خليطيهما إضافة إلى معاملة الشاهد "بدون 

 فطرية " .معاملة 

نفذت المعامالت الفطرية بطريقتين هما إضافة  

المعلق الفطري مع ماء السقي في كل رية وذلك 

بعد وضع الحشرات في األحواض أو الطعوم 

الغذائية " وذلك بعمل كرات صغيرة من النخالة 

والعالق ووضعها على التربة في الحوض كطعم 

م وضع غذائي للحشرة ، أما معاملتي المقارنة فقد ت

كرات من النخالة فقط واستخدام الماء فقط في 

حشرات من  6معاملة المعلق الفطري وقد وضعت 

األطوار المبكرة لآلفة في كل حوض من األحواض 

الزجاجية قبل إضافة الفطر ، ولمنع خروج 

الحشرات من األحواض تم تغطيتها بقماش الململ 

ووضعت في ظروف المختبر تحت درجة 

مكررات لكل معاملة  3(استخدمت 1±27الحرارة)

وفق التصميم العشوائي الكامل وتم اخذ البيانات بعد  
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(أيام من المعاملة بالفطريات على أساس 7 - 5)

 نسبة الموت للحشرات .

. اختبار تأثير فطريات المكافحة اإلحيائية على 3

 حشرة الدودة القارضة تحت ظروف الحقل :

و  .bassiana Bلتقييم كفاءة الفطرين          

V. lecanii   أجريت تجربة حقلية على األطوار

المبكرة لحشرة الدودة القارضة استخدمت أحواض 

متر،ملئت بتربة حقلية 1x1x1خشبية بأبعاد 

وزرعت بشتالت من الطماطة بعمر أربعة أسابيع 

وبعد أسبوع من الزراعة نفذت نفس المعامالت في 

من األطوار حشرة  20التجربة المختبرية ،وضعت 

المبكرة للحشرة في كل حوض من األحواض 

الخشبية ولمنع خروج الحشرات من األحواض تم 

تغطيتها بقماش الململ ، كررت كل معاملة ثالث 

مرات وفق تصميم القطاعات العشوائية الكامل 

أيام من المعاملة   (7 – 5).وتم اخذ البيانات بعد

 . بالفطريات على أساس نسبة الموت للحشرات

 النتائج و المناقشة:     

تبين من نتائج التجربة المختبرية أن            

و  (1العزلة ) .bassiana Bاستخدام الفطرين 

V. lecanii  على األطوار المبكرة لحشرة الدودة

بأن هناك تأ ثير معنوي (1)القارضة جدول رقم

للفطرين على الحشرة بإضافة المعلق الفطري مع 

تحميل اللقاح الفطري مع النخالة ماء السقي أو 

مقارنة مع معاملة المقارنة حيث بلغت النسبة 

على  %58.7 , %83.5المئوية لموت الحشرة 

 , %76.3و V. lecanii التوالي للفطر 

 .bassiana Bعلى التوالي للفطر  47.3%

أيام من المعاملة وذلك  7بعد  (1)عزلة رقم 

وتحميل اللقاح بأضافةالمعلق الفطري مع ماء السقي 

 الفطري مع النخالة.

كما أوضحت نتائج التجربة الحقلية أن استخدام 

 .Vو  (1العزلة ) .bassiana Bالفطرين 

lecanii على األطوار المبكرة لحشرة الدودة

بان هناك تأثير معنوي  (2)القارضة جدول رقم

للفطرين على الحشرة بإضافة المعلق الفطري مع 

لمعلق الفطري مع النخالة ماء السقي أو تحميل ا

مقارنة مع معاملة المقارنة حيث بلغت النسبة 

على  %80.4و %49.3المئوية لموت الحشرة

 %74.2و %44.5وV. lecanii التوالي للفطر

عزلة رقم  .bassiana Bعلى التوالي للفطر 

أيام من المعاملة وذلك بإضافة المعلق  7بعد (1)

ق الفطري مع الفطري مع ماء السقي وتحميل المعل

 النخالة .

 .V ومن التجارب تبين بان محلول معلق الفطر

lecaniiوالفطر bassiana B. قد اظهر كفاءة

عالية في تقليل إصابة النباتات بالحشرة وذلك من 

خالل تأثير الفطرين على الحشرة حيث سجلت 

أيام من المعاملة إذ 7أعلى نسبة موت بعد 

 %58.6تحت ظروف المختبر و %69.8بلغت

تحت ظروف الحقل وذلك بإضافة المعلق الفطري 

مع ماء السقي في حين سجلت اعلي نسبة موت 

 والفطر V. lecaniiللحشرة باستخدام معلق الفطر 

bassiana B.  أيام من المعاملة  اذ بلغت 7بعد

تحت ظروف المختبر وتحت ظروف  98.0%

تحت ظروف الحقل وذلك  %93.0المختبر و

 فطري مع النخالة .بإضافة المعلق ال

من النتائج تبين إن أسلوب تحميل المعلق الفطري 

على النخالة هو أفضل من أسلوب إضافة المعلق 

الفطري مع ماء السقي وذلك العتبار النخالة كمادة 

غذائية وان نسبة موت الحشرات ازدادت مع زيادة 

فترة التعرض للفطر، كما تبين بأن محلول المعلق 

قد  .bassiana Bوالفطر  V. lecanii الفطري

اظهر كفاءة عالية في تقليل اصابةالنباتات بالحشرة 

وذلك من خالل تأثير الفطرين على الحشرة حيث  

أيام من المعاملة إذ 7سجلت أعلى نسبة موت بعد 

في المختبر والحقل على  %93و %98بلغت

التوالي عند استخدام أسلوب تحميل المعلق الفطري 

يعود السبب في ذلك إلى قدرة مع النخالة وقد 

الفطرين معا وطبيعة اإلنزيمات التي تفرزها التي 

تكون مفتاحا لدخول الفطر،يفرز الفطرين في جوف 

الحشرة العائل العديد من السموم الفطرية المسؤولة 

عن موتها تنتج االبواغ التي تكون مصدرا لتحديد 

اإلصابة الفطرية لحشرات أخرى حالما تتوفر 
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 (20)المثالية المتمثلة بالحرارة والرطوبة الظروف

. 

بأنه عند (9)إن هذه  النتائج تتفق مع ماتوصل إليه  

 M. anisopliaeرش الغذاء بأنواع الفطر  

لمكافحة الجراد الصحراوي أدى إلى قتل الحشرة 

أيام من المعاملة.إن النسبة  7بعد %100بنسبة 

طوار المئوية للموت قد ازدادت بزيادة تعريض األ

أيام   (7-5)المبكرة للحشرة إلى الفطريات من 

.  أن نتائج هذه الدراسة تؤكد قابلية (15,16)

في  .bassiana Bو  V. lecaniiالفطرين 

تحقيق أفضل نتيجة في قتل األطوار المبكرة لحشرة 

الدودة القارضة تحت ظروف المختبر والحقل.إن 

أو  استعمال عوامل المكافحة اإلحيائية مع بعضها

بالتوافق مع المبيدات الكيمياوية هو األساس 

المستقبلي نحو المكافحة المتكاملة للحد من 

األضرار التي تحدثها اآلفات الزراعية وذلك من 

خالل ما توفره عوامل المكافحة اإلحيائية من قدرة 

على االستمرار بخفض كثافة اآلفة دون مستوى 

 الحد االقتصادي الحرج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "1"جدول 

وخليطهما في النسب المئوية لموت حشرة الدودة القارضة  .bassiana Bو  V. lecaniiتأثير الفطرين  

 تحت ظروف المختبر.

 
 المعامال 

 للمو   * %

 تحميل اللةاح اللطري ما النتالة إضافة اللةاح ما ماء السةي

 سيام7 سيام 5 سيام 7 سيام5

 bassiana .B 22.3c** 47. 3 c 61.0 c 76.3 c "2عيلة "

V. lecanii 31.1b 58.7 b 72.4 b 83.5 b 

V. lecanii  +bassiana B. 43.7 a 69.8 a 80.1 a 98.0 a 
 0.0d 0.0d 0.0d 0.0d المةارنة.

 

 *كل رقم في الجدول يمثل ثالث مكررات .

 تعدد المدى.** األرقام المتبوعة بأحرف مشابهة اليوجد فيها فروق إحصائية حسب اختبار دنكن م
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 مالحظة:      

 األرقام معدلة على أساس الموت الطبيعي في المقارنة .                

 

 "2جدول "

وخليطهما في النسب المئوية لموت حشرة الدودة القارضة  .bassiana Bو  V. lecaniiتأثير الفطرين 

 تحت ظروف الحقل.

 
 المعامال 

 للمو * %

 تحميل اللةاح اللطري ما النتالة يإضافة اللةاح في ماء السة

 سيام7 سيام5 سيام7 سيام5

 bassiana .B 20.1 c** 44.5 c 59.0  c 74.2  c "2عيلة "

V. lecanii 31.1 b 49.3  b 69.8 b 80.4 b 

 V. lecanii  +bassiana B. 45.7 a 58.6 a 77.1 a 93.0 a 
 0.0d 0.0d 0.0d 0.0d المةارنة.

 

 دول يمثل ثالث مكررات .*كل رقم في الج

 ** األرقام المتبوعة بأحرف مشابهة اليوجد فيها فروق إحصائية حسب اختبار دنكن متعدد المدى.

 

 

 المصادر :      

ممرضات الحشرات الجزء  –(.المكافحة الحيوية 4991.الباروني ،محمدابو مرداس وعصمت حجازي )1

 ا.الثاني .  منشورا ت جامعة عمر المختار ، ليبي

   . الجبوري ، إبراهيم جدوع، عدنان إبراهيم السامرائي ،جمال فاضل وهيب ، ناصر عبد الصاحب                                           2

 Ommatissus(. المكافحة الكيماوية لحشرة دوباس النخيل 4999الجمالي  وصبا جعفر صالح)   

binotatus  باستخدام المبيد باسودينED600 )9-1:4.مجلة الزراعة العراقية )عدد خاص . 

،       .حنونيك،سليم بولص، محمد السعيد الجارحي ،منصور ابراهيم منصور ،سعيد البغام ، علي شامبيه 3

 Beauveria bassiana(.استخدام الفطر االممرض للحشرات 0222صالح عبد الله وسعيد العواش)

Bals),Vuill املة لحشرة سوسة النخيل الحمراء في الحقل. مجلة الزراعة (كعنصر هام في االدارة المتك

 . 11 -73:  4والتنمية في الوطن العربي ،

 1999.صالح ،حمود مهيدي ،هادي مهدي عبود،حمدية زاير علي ،فاتن حمادة عبود و فالح حسن سعيد 4

،مجلة الزراعة   Bemisia tabaci،تقويم القابلية االمراضية للفطريات الممرضة لحشرة الذبابة البيضاء 

 ".4" 1العراقية "عدد خاص 

 Beauveria،   دراسات مختبريه وحقلية حول تأثير الفطر  2000.الحيدري ، عادل طه أمين يوسف 5
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bassiana    في حفار ساق الذرةsesamia cretica  .رسالة ماجستير ،كلية الزراعة ،جامعة بغداد 

 Myzus persicae(. مكافحة َمن الدراق 0222د المومني ).ابو عبيد،ابتهال ،توفيق مصطفى و احم6

 02-00وقائع المؤتمر العربي السابع لعلوم وقاية النبات ،  Verticillium lecaniiباستخدام الفطر 

 تشرين االول ،عمان ،االردن .

(.تقويم القابلية 4999.صالح ،حمود مهيدي،هادي مهدي عبود،طه موسى محمد وفاتن حمادة عبود)7

المراضية لبعض الفطور الممرضة للحشرات في التطفل على حشرة المن .وقائع المؤتمر الدولي في ا

 . 73تشرين االول / 02 -01المكافحة الحيوية لالفات الحشرية الزراعية ز حلب ،سوريا،

 .صالح، حمود مهيدي ،هادي مهدي عبود ،فاتن حمادة عبود ومهدي صالح حميد .كفاءة الفطرين8

Beauera   bassiana    وVerticillium   lecanii, في مكافحة حشرة الكاروبGryllotalpa 

ofricana البحوث الزراعية.0220اذار  – .المؤتمر العلمي الثامن لهيئة التعليم التقني / 

 تقدير النشاط الحيوي للفطر 1997.ميتيش ،هيجه دوما نجي ،هلوان ف ،مربطي ن و صديق ع،9

Metarrhizium anisopliae  في الجراد الصحراويSchistocerca gregaria forsk ،1775 

 تشرين األول ،بيروت ،لبنان. 74-03،وقائع المؤتمر العربي السادس لعلوم وقاية النبات 

 Melia  ezedarch L.تاثير المستخلص الزيتي لثمار نبات السبحبح  2007.البياتي ،انتصار ادهم 10

االداء الحياتي لحشرة خنفساء اللوبيا الجنوبية  في  Beauvera bassiana روالفط

(Coleoptera:Bruchidae) Callosebruchus maculates Fab  . تحت الظروف المختبرية

 رسالة ماجستير ،كلية العلوم للبنات ،  جامعة بغداد.

-ئي .خليوي ،سميرة عودة ،حسين فاضل الربيعي ،ابراهيم جدوع الجبوري وشيماء عبد الكريم الطا 11

في  Beauveria bassiana (Bals.ruill).التقييم المختبري لفعالية عزلتين  من الفطر  2006

، عدد  24.مجلة وقاية النبات العربية . مجلد  Cydia pomonella(L)التطفل على يرقات دودة التفاح 

2 (102 -106) . 

12 .Puterka,G.J;Humber,R.A .and Popraws,Ki,T.J.1994.Virulence of fungal    

pathogen (ImperfectFungi:Hyphomycetes)to pear  

Psylla(Homoptera:Psyllidae) Environmental Entomology-(USA).23(2): 514 -

520 . 

 13. Vestergaand  S,Gillespie A.T.,Buttm,Schreiter G. ,Eilenberg J.1995, 

Pathogenicity of the Hyphomycetes Fungi  Verticillium   lecanii and 

Metarrhizium anisopliae To the westem  flower thrips,Frankliniella 

occidentalis.Biocon .Sci . Technol; 5;185 -192 . 

14 .V . F. Consolo,G.L. Salerno and C. M. Beron.2003, (Pathogenicity, 

Formulation and storage of insect pathogenic hyphomycetous fungi tested 

against Diabrotico species (Biocontrol) 48 : 705-712. 
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15.Tucker Dl, Beresford CH,Siglerl,Rogersk (2004)."Disseminated 

Beauveria bassiana infection in a patient with acute lymphoblastic 

ieukemia ".J.Clin .Microbiol. 42(11):5412 

16.Tikhonov.VE,Lopez-Llorca LV, Salinas J, Jansson HB.2002,Purification 

and Characterization of Chitinases from The Nematophagous fungi 

Verticillium chlamydosporium and V. suchlasporium.  Fung Gen Biol; 35: 

67-78 . 

17 .Parker ,B.L.,M.Shinner .M.Briwnbridge and M.EL-Bouhssini.2000.Cotrol 

of insect pests with entomopathogenic fungi.Arab.J.Pl 

18 .Fransen.J.J(1987).Control of greenhouse whitefly T.Vaporiorum by the 

fungus Aschersonia aleyrodis .IOBC / WPRs Bulletin 10(2):57 -61 . 

19.Masuda,T.and Kikuchi,O.(1992).Pathogenicity of Verticillium lecanii 

isolates to whitefly and aphids Tpn.J.Appl.Entomol Zool 36:239 -245 . 

20 .Hajeck, A.f.1997.Ecology of terrestrial fungal entomopathogens 

Adv.Microbial Ecol ,15:193-249. 

 

 

 

 كلاء  استعمال الماء لمحصول الحنطة تح  ظروف الشد الما ي

 في وسط العراق 

 اياد حسين علي المعيني علي عبد فهد

 قسم االنتاج النباتي، كلية الزراعة، قسم علوم الحياة، كلية مدينة العلم الجامعة،

 جامعة بابل الكاظمية، بغداد

 

 المستتلص       

ر االحتياجات المائية وكفاءة استعمال الماء لمحصول الحنطة تحت ظروف يهدف العمل الحالي الى تقدي

الري االعتيادي والشدد المدائي عندد مراحدل مختلفدة لنمدو نبدات الحنطدة. نفدذت تجربدة حقليدة فدي محطدة التويثدة 

م األلواح التابعة لمركز البحوث الزراعية، وزارة العلوم والتكنولوجيا. قسم الحقل لتنفيذ تجربة عامليه في تصمي

زرعدت بدذور أربعدة أصدناف مدن الحنطدة )ابوغريدب المنشقة وتصدميم القطاعدات العشدوائية بدثالث مكدررات. 

األلدواح الرئيسدة توزعت ستة معامالت للشد المائي علدى والرشيد والعراق( في األلواح الثانوية بينما  7وتموز 
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مرحلة ظهدور األشدطاء )التفرعدات( ومرحلدة وكما يأتي: بدون شد )ري اعتيادي( و شد مائي )قطع الري( في 

االستطالة ومرحلة التسنبل ومرحلة التزهير ومرحلة امتالء الحبة. تمت عملية الري في معاملة الري االعتيادي 

مدن المداء الجداهز وقطدع ريدة فدي معدامالت الشدد المدائي. قددرت كميدات التبخدرنتح  %32-26عندما يسدتنزف 

 وض التبخر وحاصل الحبوب ومعامل المحصول وكفاءة استعمال الماء. الفعلي والمرجعي والتبخر من ح

المدائي الفعلدي بداختالف الصدنف ومعدامالت الشدد  اختلفت كميات ميداه الدري المضدافة وقديم االسدتهالك

 %41مم وانخفضت بمقددار  096بلغ متوسط متطلبات الري لألصناف األربعة بناء على جدولة الري المائي. 

تحدت  %43مدم انخفدض بمقددار  726المدائي. فيمدا بلدغ متوسدط االسدتهالك المدائي الفعلدي تحت ظدروف الشدد 

كان أعلى اسدتهالك مدائي فدي معاملدة المقارندة )بددون شدد( ظروف الشد المائي عند المراحل المتحملة للجفاف. 

ألربعة مم(. تراوح حاصل الحبوب لألصناف ا 701مم( واقل استهالك لصنف الرشيد ) 122) 7للصنف تموز 

طن/هـ لمعامالت الري االعتيادي مع  2422و  6422طن لمعامالت الشد المائي مقارنة بـ  2402و  1412بين 

مالحظة ان صنف العراق أعطى أعلى حاصل حبوب واختلف معنوياً عن بقيدة األصدناف تحدت ظدروف الدري 

 4490و 4477المحصدولي بدين و 7كغدم/م 0412و 4462االعتيادي. تراوحت كفاءة استعمال الماء الحقلدي بدين 

أشارت النتائج الى ان مرحلتي التسدنبل و التزهيدر مدن أكثدر مراحدل النمدو تحمدالً للشدد المدائي )نقدص . 7 كغم/م

مرحلتين حرجتين يؤدي تعرضهما للشد المائي  يمكن اعتبار مرحلتي االستطالة وامتالء الحبوب( في حين الري

 إلى نقصان شديد في حاصل الحبوب.

 

 

 

Water Use Efficiency for Wheat under Water Stress  

Conditions of Central Iraq 
Ali A. Fahad Ayad A.H. Al-Maeiny 

Department of Biology, University 
College of Madenat Al-Elem, 

Kadhimiya, Baghdad 

Department of Plant Production, 
College of Agriculture, Univ. of 

Babil 

 

Abstract 

The objective of the present work was to estimate water requirements and 
water use efficiency for wheat under conditions of normal irrigation and water 
stress in different plant growth stages. Field experiment was carried out at Tuwaitha 
Experimental Station of Agricultural Research Centre, Ministry of Science and 
Technology. The field was divided to apply a factorial experiment in split plot design 
using randomized complete block design in three replicates. Seeds of four cultivars 
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(Abu-Ghraib, Tamooz 3, Al-Rasheed, and Al-Iraq) were planted in the sub plots 
where six of the water treatments distributed in the main plots. They were normal 
irrigation (no stress), and stress at tillering, elongation, spike formation, flowering, 
and grain filling. Irrigation water was applied in the normal irrigation when 65-70% 
of the available water was depleted and one irrigation was omitted for the water 
stress treatments. Actual and reference evapotranspiration, pan evaporation, grain 
yield, crop coefficient, and water use efficiency were estimated.  

 Amounts of irrigation water and actual evapotranspiration differed for the 
cultivars and water stress treatments. Mean irrigation requirement for the four 
cultivars based on irrigation scheduling was 295 mm, decreased by 14% under stress 
conditions. On the other hand, the actual evapotranspiration was 365 mm, 
decreased by 17% under stress conditions of the drought tolerant stages. Maximum 
water consumptive use was obtained for the control treatment (no stress) for the 
cultivar Tamooz 3 (406 mm) and the minimum was for Al-Rasheed (324 mm).  Grain 
yield ranged between 4.40 and 6.20 for water stress treatments compared to 5.60 
and 6.80 ton/ha for normal irrigation treatments with Al-Iraq gave the highest and it 
differed significantly from others. Field water use efficiency ranged between 1.58 
and 2.40 kg/m3 and crop water use efficiency 1.33 and 1.92 kg/m3 Results indicated 
that the stages of spike formation and flowering are the most tolerant to water 
stress. On the other hand, the elongation and grains filling were critical stages with 
high reduction in yield under stress conditions.    

 

 المقدمة

يعتمد إنتاج الحنطة في وسط وجنوب العراق 
بدرجة كبيرة على الري من مياه نهري دجلة والفرات 
بسبب عدم كفاية كمية االمطار وتذبذبها خالل 
الموسم الزراعي.  في الوقت نفسه فان حصة 
الزراعة من مياه هذين النهرين آخذة بالتناقص 

ية للمياه بسبب تزايد االستعماالت البشرية والصناع
المائي. تعتمد  همافي اعلى المجرى وتناقص وارد

المتطلبات المائية لمحصول الحنطة على طبيعة 
 Doorenbos   اشار، إذ المناخ وطول مدة النمو

and Kassam  (1)  ان المتطلبات المائية
 054و  054لمحصول الحنطة الربيعية تتراوح بين 

 and Gupta  Al-Kawazنتائج     أظهرت  .مم
محصول الحنطة صنف لاستهالك المائي ان  (2)

ان أعلى و مم  000بلغ مكسيباك في وسط العراق 

طن/هكتار تم الحصول  7043حاصل حبوب كان 
من  %54 زافعليه عند ري المحصول بعد استن

. أشار الزوبع من التربة سم 04الماء الجاهز لعمق 
( ان االستهالك المائي الفعلي لمحصول الحنطة 7)
 . مم 547 بلغنف مكسيباك في منطقة الموصل ص

وجددددددد ان كفدددددداءة اسددددددتعمال المدددددداء مددددددن أ  ددددددر 
الصدددددددفات الفسددددددديولوجية أهميدددددددة فدددددددي تحديدددددددد تحمدددددددل 

 بدددداح ون  (. أشددددار0أصددددناف الحنطددددة للشددددد المددددائي )
من الماء المجهز للتربدة  %04-74الى ان  (5،0)

فددددي المندددداطق الجافددددة يفقددددد عددددن طريددددق التب ددددر وان 
تعرف على انها القدرة الكلية للنبدات   فاءة اخذ الماء

على امتصاص المداء مدن التربدة وهدذه تدرتبط بسدلوك 
. إذ وك افددددة الغطدددداء النبدددداتي الجددددذور والنمددددو المبكددددر

 لمددا قددل التب ددر مددن التربددة يكددون الجددزء ا  بددر مددن 
المدداء جددداهز للنبددات وعنددددها تدددزداد كفدداءة الندددت  ممدددا 
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ل إلددددى يددد دي إلددددى سيدددادة نسددددبة معددددل صددددافي التم يددد
 ,.et al(. أوضد  3الماء المفقود بالنت  من النبات )

Ehdaie (8 ) ان كفاءة استعمال الماء تراوحدت بدين
غدددم حبدددوب لكدددل كغدددم مددداء ل صدددناف طويلدددة  4033

غدددددددددم حبدددددددددوب/ غم مددددددددداء  2071والنمدددددددددو ومتددددددددد خرة 
 ل صناف القصيرة والمبكرة.

يعددددد الشددددد المددددائي واحدددددال مددددن أ  ددددر العوامددددل 
ت بددديط عمليدددة التم يدددل ال دددوئي  المحيطدددة أهميدددة فدددي

والذي يمكن أن يعزى إلدى االضدطراب الدذي يحصدل 
وان ا صناف المقاومة . (9) يوكيميائيةاللعمليات الب

للجفاف توصف بانها ذات ترا م عالي للمدادة الجافدة 
    ,.et alأ ددد خددالل مراحددل النمددو ال  ددرية.

Ismail (24 ان ) الشددد المددائي فددي مراحددل م تلفددة
م نمددددو الحنطددددة أدى إلددددى تقليددددل الحاصددددل مددددن موسدددد

يولوجي للترا يدددب الورا يدددة الم تلفدددة التدددي تبايندددت االبددد
يولوجي كددان افددي اسددتجابتها للشددد وان أقددل حاصددل بدد

فددي معددامالت الشددد فددي مراحددل ا شددطاء وا سددتطالة 
 والتسنبل.
إلى ان and Nelsen  Hanion (22 )أشار

فددي نقددص الترا يددب الورا يددة تبدددي اسددتجابات م تلفددة 
حاصددددل الحبددددوب عنددددد التعددددري لالجهددددادات البي يددددة 

( ان الصددددددنف الددددددذي 21) Blumالم تلفددددددة. وبددددددين 
يكدددون أ  دددر  باتيدددة تحدددت ظدددروف الشدددد المدددائي ربمدددا 
يمتلدددل آليدددات تحمدددل االجهددداد والدددذي يمندددع مزيدددد مدددن 
نقصددددددددان الحاصددددددددل عنددددددددد تعرضدددددددده للشددددددددد المددددددددائي. 

ان الترا يددب and Baker   Hucl(27 )أوضدد 
الم تلفدددة للحنطدددة الربيعيدددة أبددددت اسدددتجابات الورا يدددة 

 تحدددت المنددداطقم تلفدددة فدددي حساسددديتها للشدددد المدددائي 
شدبه الجافدة والدذي نجدم عدن تد  ير الشدد المدائي علدى 
عدددد ا شددطاء وطريقددة نشددوئها ونموهددا وان الصدددنف 
الددددددذي يعطددددددي قيمددددددة دليددددددل حساسددددددية )الددددددنقص فددددددي 
الحاصل النسبي الى النقص فدي االسدتهالك المدائي( 

يعطددي أعلددى حاصددل عنددد تعرضدده للشددد  2مددن  أقددل
ان  and Wood  Fischer (14)المدائي. أضداف

الحساسددددية للشددددد المددددائي تددددرتبط ارتباطددددال موجبددددال مددددع 

حاصدددل الحبدددوب الدددذي يعطيددده التركيدددب الدددورا ي فدددي 
الظروف الطبيعية وربما يعزى هذا إلى اختالف شدة 

 .et alووقت االجهاد الذي يتعري لده النبدات. أشدار
 Clark (25 ان ) الترا يب الورا ية للحنطدة الربيعيدة

أعطت قيمال م تلفة لدليل الحساسية للشد المائي وقدد 
قسمت الترا يب الورا ية إلى حساسة التي أعطت قيم 

وغيددددر حساسددددة  2دليددددل الحساسددددية للشددددد ا  ددددر مددددن 
وعزيددددددت  2ذات قددددديم أقدددددل مدددددن )متحملدددددة للجفددددداف( 

هيدر. أضداف الحساسية للجفاف إلدى تد خر موعدد التز 
et al.,  Winter(20 ان ) هناك تداخل معنوي بين

بالنسدددددبة لحاصدددددل الحبدددددوب  لصدددددنفالشدددددد المدددددائي وا
وتراوحددددت قدددديم دليددددل الحساسددددية للشددددد المددددائي  بددددين 

سادت تلدددددددددددل القدددددددددديم تكدددددددددددون أوكلمددددددددددا  4007و 4055
الحساسددية للشددد المددائي أ بددر. فددي هددذا الصدددد اي ددال 

محاصديل ان تعدري  الet al.,  Kirda (23 )اشدار
الى الشد المائي خالل مراحل معينة مدن نمدو النبدات 
قددددد ال يسدددددبب اختددددزاالل معنويدددددال فددددي الحاصدددددل وبهدددددذه 
الطريقددة يمكددن تقليددل كميددة ميدداه الددري خددالل المراحددل 
اال  ددر تحمددالش للشددد المددائي وتددوفير كميددة مددن الميدداه 

 يمكن استغاللها الغراي التوسع الزراعي.
لبددددات المائيددددة يهدددددف البحددددي الددددى تحيددددد المتط

وكفدداءة اسددتعمال المدداء اربعددة اصددناف مددن الحنطددة 
والرشدديد والعددراق( تحددت ظددروف  7)ابوغريددب وتمددوس 

( الشددد المددائي فددي مراحددل 1( الددري االعتيددادي و)2)
 م تلفة. ال مو النباتن

 
 المواد وطرائق العمل

 موقع التجربة وخصائص التربة
نفددذت تجربددة حقليددة لزراعددة محصددول الحنطددة 

(Triticum aestivum L. فددي حقددل تجددارب )
مركددددددددز البحدددددددددو  الزراعيدددددددددة التدددددددددابع لدددددددددوسارة العلدددددددددوم 

كدم جندوب شدرقي  74والتكنولوجيا في موقع التوي دة، 
بغددددداد. كانددددت نسددددجة التربددددة السددددائدة مزيجددددة طينيددددة 
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 Typic مجموعدددددةوصدددددنفت التربدددددة الدددددى تحدددددت 

Torrifluvents . 
تدددم تحديدددد ال صدددائص االساسدددية للتربدددة باخدددذ 

 4024–4ت مددددددددن  ددددددددال  مواقددددددددع ول عمدددددددداق عينددددددددا
م.  4004-4004و 4004-4014و 4014-4024و

( 28وفددق الطددرق القياسددية ) التربددةقدددرت خصددائص 
(. كما تم تقدير سدعة احتفداا التربدة بالمداء 2)جدول 

 4بتقددددير المحتدددوى الرطدددوبي الحجمدددي عندددد الشددددود 
كيلوباسدددددكال  2544و 2444و 544و 244و 77و

 4074و 4014و 4024اق لعينددددات أخددددذت مددددن أعمدددد
 م.  4054و 4004و

 العمليات الزراعية

حر دددت االري حدددرا تين متعامددددتين بدددالمحرا  
المطرحددي القددالب ونعمددت التربددة باالمشددا  القرصددية 
 فيوجرى تقسيمها على أساس تطبيق تجربة عاملية 

القطاعدات  باستعمال تصدميمتصميم ا لواح المنشقة 
ات. تركدددت فواصدددل العشدددوائية الكاملدددة وبددد ال  مكدددرر 

م بددددددين المكددددددررات )القطاعددددددات( كمددددددا  105مقدددددددارها 
م بددددين الوحدددددات الرئيسددددة  1تركددددت فواصددددل بمقدددددار 

سرعددددت  داخددددل القطدددداة للسدددديطرة علددددى حركددددة المدددداء.
 7بذور اربعة أصناف من الحنطة )ابوغريب وتمدوس 
)أبعددداد والرشددديد والعدددراق( فدددي ا لدددواح تحدددت ال انويدددة 

شددددددتملت علددددددى  مانيددددددة والتددددددي ام(  205×  1اللددددددوح 
م بددين  4025م وبمسددافة  1خطددو  لكددل لددوح بطددول 

 214وبمعدل بدذار  1442-22-15خط وآخر في 
 غم/هكتددار. عدددلت كميددات البددذار علددى أسدداس وسن 

-5-15حبددوب كددل صددنف. حصدددت النباتددات فددي 
 . عند الن ج الفسيولوجي الكامل 1441

كغدددددددم  144أضددددددديف سدددددددماد اليوريدددددددا بمقددددددددار 
Nن متسدداويتين ا ولددى عنددد الزراعددة /هكتددار وبدددفعتي

وال انيدددة  فددددي مرحلدددة االسددددتطالة كمدددا أضدددديف سددددماد 
/هكتددار Pكغددم 244السددوبر فوسددفات ال ال ددي بمقدددار 

عندددد الزراعدددة. جدددرت مكافحدددة ا دغدددال يددددويا حسدددب 
                الحاجدددة.

 الري ومعامالت الري 
 واح الرئيسة وكما يأتي:األلستة معامالت للشد المائي توزعت على تضمنت التجربة 

:G0 )بدون شد )ري اعتيادي 

:G1 )شد مائي )قطع الري( في مرحلة ظهور األشطاء )التفرعات 

:G2 شد مائي في مرحلة االستطالة 

:G3 شد مائي في مرحلة التسنبل 

:G4 شد مائي في مرحلة التزهير 

:G5 شد مائي في مرحلة امتالء الحبة 

شبكة أنابيب بالستيكية مربوطدة بم د ة و ديسيسيمنز/م(  200ماء نهر دجلة ) تمت عملية الري باستعمال
مدددن المددداء  %34-05 هربائيدددة مدددزودة بعدددداد لقيددداس كميدددات المددداء الم دددافة لكدددل وحددددة تجريبيدددة عندددد اسدددتنزاف 

 الجاهز حسب المعادلة ااتية: 
                                        Dd wfc                                         (1) 

 حيث ان: 

d .)عمق الماء الم اف )مم = 

fc .الرطوبة الحجمية عند السعة الحقلية = 
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w .الرطوبة الحجمية قبل الري = 

D ( 4074-4= عمق التربة المراد ترطيبها .)م 

من الماء الجاهز من  %34-05ف استنزا ( عندG0لري االعتيادي )تمت عملية الري في معاملة ا 
خالل المراقبة المستمرة لرطوبة التربة بالطريقة الوسنية. إذ ت اف كمية من مياه الري تكفي للوصول الى السعة 

رية (. استمرت عملية الري االعتيادي على هذا المنوال من الزراعة ولحين اخر 2الحقلية باست دام المعادلة )
 عندما وصلت النباتات الى مرحلة الن ج الفسيولوجي.

( جرت عملية الري اعتياديا لحين الوصول الى مرحلة النمو G1-G5في حالة معامالت الشد المائي )
  ,.et alالتي يراد عندها تعري  النباتات الى الشد المائي. إذ تم تحديد مراحل نمو النباتات بموجب مقياس

Zadoks (29 .) الوصول الى مرحلة النمو المطلوبة بعد استنزاف  ل ي الماء الجاهز أصبحت المعاملة في عند
مرحلة الشد المائي جرت تغطيتها لمنع وصول ا مطار باستعمال غطاء من مادة البولي  بداية الدخول الى

لنباتات من مم( والم بت على هيا ل حديدية صنعت لهذا الغري. إذ غطيت ا 1ا يلين )نايلون سراعي سمل 
ب ار الماء. استمرت عملية مراقبة االستنزاف الرطوبي  ونفاذا على فقط وتركت الجوانب مفتوحة لدخول الهواء 

-85وتحديد محتوى ماء التربة باخذ عينات بشكل مستمر وعند الوصول الى نقطة التي يحصل فيها استنزاف 
كيلوباسكال تكون مدة الشد الرطوبي قد  044إلى  544من الماء الجاهز والذي يقابل شد رطوبي حوالي  94%

)بدون شد(.  G0انتهت والتي تعادل تقريبا قطع رية واحدة لكل مرحلة من مراحل النمو المطلوبة مقارنة بمعاملة 
النباتات باضافة كمية ماء مساوية الى الكمية الم افة ل لواح غير المعرضة للشد وهكذا  يتتم رفع الغطاء ورو 

( ولحين G1النمو ابتداءل من مرحلة ظهور االشطاء ) لمعامالت في تعرضها للشد تباعا وحسب مراحلاتتعاقب 
  .(G5) وبامتالء الحب
 

 التبخرنتح الفعلي والمرجعي والتبخر من حوض التبخر وكفاءة استعمال الماء ومعامل المحصول
 عادلة المواسنة المائية ااتية:تم قياس االستهالك المائي )التب رنت ( الفعلي للمحصول باستعمال م

                        (I + P + C) - (ETa + D + R) =   S                     (2) 

   حيث ان:

I )الري )مم = 

P )المطر )مم = 

C )االرتفاع الشعري )مم = 

ETa  مم(الفعلي = التبخر نتح( 

D )البزل العميق )مم = 

R )السيح السطحي )مم = 

S التغير في خزين الماء خالل = 

R  =الن األرض مسدددتوية والسددديح محددددود جددددا او  صدددفر

 م  7الن المياه الجوفية عميقة حوالي  صفر=  C معدوم

D  =الن الدددري يدددتم بحددددود االسدددتنزاف عندددد السدددعة  صدددفر

  الحقلية
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 (:0تصبح المعادلة )

                                       I + P - ETa =    S                             (3) 

وفي هذه الدراسة وجد ان المحتوى المائي للتربة عند بداية الدراسة مقاربا الى محتواه في نهايدة التجربدة أي 
0   S :لهذا تصب  معادلة االستهالك المائي كما ي تي 

                                            I + P = ETa  …                                                     (4) 

لتقددير التب ددرنت  CROPWAT (20 )باالعتمداد علدى برندامج  Penman-Monteithاسدتعملت معادلدة 
 (.oET( )12المرجعي )
 

                    
0.34U)γ(1Δ

)eU(e
273T

900
γG)(R 0.408

ET
dan

o







                             (5) 

:حيث ان         

oET  (2-)مم يوملتب ر نت  الكامن = ا 
nR  (2-يوم 1-)ميكاجول م= صافي االشعاة الساقط على الغطاء النباتي 

G ( 2-يوم 1-ميكاجول م= التدفق الحراري للتربة) 
T  1= متوسط درجة الحرارة على ارتفاة  ( مo )م 

U  (2-م )م  ا 1= سرعة الرياح على ارتفاة  
de -ae  = (ر ) يلوباسكالضغط الب االنقص في  

 يلوباسكال( )= منحدر تدرج ضغط الب ار  

  يلوباسكال ( ابت البسايكروميتر  =o2-م ) 

 = عامل تحويل 944
 

طورت لحساب االستهالك المائي تحت ظدروف العدراق واعتمددت علدى عددد خروفة التي  است دمت معادلة
 (:11)ة الشمس ودرجة حرارة الهواء ساعات سطو 
 

                                          Kho = CPTc1.3                                         (6)     

 :حيث ان 

oKh  =.)التبخرنتح المرجعي )مم 

P .النسبة المئوية لعدد ساعات النهار في الشهر نسبة الى عددها في السنة = 

Tc م =( توسط درجة الحرارة الشهريةo.)م 

C      معامل يحسب لكل موقع من معدالت البيانات المناخية الشهر =   

 حزيران وتموز واب.   
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 قدرتبالقياس اليومي لمقدار االن فاي في سط  الماء. و  Aتم تقدير التب ر من حوي التب ر صنف 
 (:17)         ال الماء الحقلي والمحصولي حسب المعادلتين ااتيتين فاءة استعم
 

                                 WUEf = GY/WA                                              (7)                  

 حيي ان: 

fWUE (7= كفاءة استعمال الماء الحقلي ) غم/م 

  GY  ( حاصل الحبوب الكلي =)غم/هكتار  

  WA هكتار(7= مياه الري الم افة )م/ 

 

                                WUEc = GY/ETa                                               (8) 

 حيي ان: 

cWUE (7= كفاءة استعمال الماء المحصولي ) غم/م 

   aET هكتار(7= التب رنت  الفعلي الموسمي لوحدة المساحة )م/ 

 قدر معامل المحصول من المعادلة االتية: 

 
                                    ETa = (Kc) (ETo)                                       (9) 

                     and           Kc = ETa/ETo                                        (10) 

 حيي ان:

 Kc = معامل المحصول 

 و aET = عرفت سابقال 
oET 

 

 

 

 تحليل البيانات
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. 4045( وعندد مسدتوى احتماليدة LSDعمال اختبدار اقدل فدرق معندوي )باسدتاجري تحليل البيانات احصائيا 
( فدددي اجدددراء التحليدددل االحصدددائي. كمدددا اسدددتعملت بياندددات العوامدددل 1442) SASاسدددتعمل البرندددامج االحصدددائي  

 بغداد.كم غربي  14الجوية لمحطة الرائد 
 

 

 

 

 

 

 النتائج والمناقشة

 )التبخرنتح الفعلي( االستهالك المائي
 لمحصول الحنطة

اختلفت كميات مياه الري الم افة وقيم 
( باختالف ا صناف aETالمائي الفعلي ) االستهالك

. كان أعلى (1)جدول ومعامالت الشد المائي 
استهالك مائي في معاملة المقارنة )بدون شد( 

مم( واقل استهالك لصنف  040) 7 للصنف تموس
 متوسطاتمم(. أعطت ا صناف  710الرشيد )

متباينة لقيم االستهالك المائي الفعلي عند تعرضها 
 717و 700للشد المائي في مراحل النمو بلغت 

وابو غريب  7مم لكل من تموس  181و 717و
والعراق والرشيد على التوالي. يعود التباين في 

المائي ل صناف إلى معدالت االستهالك 
االختالفات في مدة النمو  والمادة الجافة الكلية. 

ارتبا  موجب بين  وجود الى( 0،10ن )ااشار باح 
الماء الكلي المستعمل والمادة الجافة الكلية مع عدد 
ا يام الالسمة لن ج المحصول تحت ظروف الري 

ان الشد المائي في مراحل النمو . االعتيادي
إلى تقليل كمية الماء الم افة  الم تلفة أدى

(  صناف الحنطة aETواالستهالك المائي الفعلي )

)بدون شد(. تراوحت  G0وذلل بالمقارنة مع معاملة 
نسبة إن فاي االستهالك المائي الفعلي لمعامالت 

عن معاملة  %23إلى  22الشد المائي من 
 .المقارنة

اسداد استهالك النبات الفعلي للماء مع تقدم 
( G0)احل النمو تحت ظروف الري االعتيادي مر 
إذ كانت قيم االستهالك المائي  (.0و  7 جدول)

قليلة جدا في بداية مرحلة النمو وذلل لقلة حاجة 
ارتفع  .المحدودةالنبات للماء بسبب معدالت النمو 

االستهالك المائي تدريجيا في مرحلتي االستطالة 
(G2( والتسنبل )G3إذ بدأت درجات الح ) رارة

باالرتفاة وبدء النمو الفعال للنباتات فاسداد نمو 
وتوسع ا وراق والسيقان وتعمق الجذور وترا م 

(. يصل أعلى استهالك مائي 15المادة الجافة )
الطور –للمحصول عند الوصول إلى مرحلة التزهير

العجيني نتيجة لوصول النباتات إلى المساحة 
لبناء مواد الورقية القصوى وسيادة حاجة النبات 

غذائية ا  ر لتلبية متطلبات التزهير وعقد البذور 
ونقل المواد الكاربوهيدراتية باتجاه الحبوب 

(. كما ان ارتفاة درجات الحرارة وسيادة 10،13)
معدالت التب ر والرياح الحارة وإن فاي نسبة 
الرطوبة في الجو كلها عوامل تساهم في سيادة 

صول كلما تقدم معدالت االستهالك المائي للمح
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باتجاه الن ج. حصل إن فاي في قيم االستهالك 
المائي من بدء مرحلة الطور العجيني حتى الن ج 
بسبب إن فاي الطلب على الماء من قبل النبات 
ال تمال تكون انسجته وقلة المساحة ال  راء 

التي تغطي  وجفاف نسبة عالية من ا جزاء النباتية
 . سط  التربة

ك المدائي لمحصدول الحنطدة إن ف  االسدتهال
 عنددددددددددددد التعددددددددددددري للشددددددددددددد المددددددددددددائي فددددددددددددي مراحددددددددددددل 
النمددو الم تلفددة وذلددل  ن فدداي رطوبددة التربددة وقلدددة 

. اعتمددددددت (7و   1)جددددددول  المددددداء الجددددداهز للنبدددددات
المدددددة الالسمددددة للوصددددول إلددددى الشددددد المطلددددوب علددددى 
مرحلددة النمددو إذ قلددت المدددة الزمنيددة الالسمددة للوصددول 

ة كلما تقدم النبات في مراحل إلى درجة الشد المطلوب
النمددددو ويعتمددددد ذلددددل علددددى االسددددتنزاف الرطددددوبي مددددن 
التربددة المددرتبط باالسددتهالك المددائي للمحصددول الددذي 

المناخيدة وهدذا مدا  وامدليعتمد على صفات النمدو والع
يفسر سيدادة الطلدب علدى المداء فدي المراحدل المتقدمدة 
مددددن حيدددداة النبددددات والتددددي تعددددد مراحددددل حرجددددة تسددددبب 

للمحصددددول عنددددد تعرضددددها لشددددد مددددائي ولمدددددة ضددددررا 
 طويلة. 

والمرجعةةةي والتبخةةر مةةةن  التبخةةةرنتح الفعلةةيمقارنةةة 
  حوض التبخر

التب در مدن حدوي هناك ارتفاة كبير فدي قديم 
( aETالتب دددددددرنت  الفعلدددددددي )عدددددددن قددددددديم  (pEالتب دددددددر )

مددع وجددود اخددتالف فددي  (oETوالتب ددرنت  المرجعددي )
ا االخدتالف مدع . إذ يزداد هدذ(7)جدول  القيم ا ولية

 pEالدددى تقددددم مرحلدددة النمدددو. وبلغدددت القيمدددة النهائيدددة 
عدن  pEيعود ارتفاة قيم  .مم oET 071و مم  839

القدديم المحسددوبة مددن البيانددات الجويددة إلددى ان عمليددة 
التب دددددر يمكدددددن ان تحدددددد  مدددددن دون انقطددددداة خدددددالل 
سداعات النهدار والليدل بتد  ير العوامدل الجويدة. ف دالل 

ات الحدددرارة والرطوبدددة النسدددبية عدددن التذبدددذب فدددي درجددد
وانتقال الحرارة خالل جوانب الحوي الذي يد  ر فدي 

فانها تتعلق بدرجدة  oET(. أما قيم 18تواسن الطاقة )

الحرارة ف الل عن ساعات االضاءة إذ تستمر عملية 
الندددت  خدددالل سددداعات النهدددار أمدددا فدددي سددداعات الليدددل 
فتنغلدددددددق  غدددددددور النبدددددددات ممدددددددا يددددددد دي إلدددددددى خفددددددد  

 ك المائي أو توقفه. االستهال

 Penman-المقددرة بمعادلدة  oETسدلكت قديم 

Montieth سدددلوكا مشدددابها لقددديم التب دددر ندددت  الفعلدددي
مدن قديم قليالل لمحصول الحنطة ولو انها كانت أعلى 

مددددع  oET. إذ اسدادت (7جدددددول )التب ددددرنت  الفعلددددي 
فددددي المراحددددل مددددن  aETمراحددددل النمددددو واقتربددددت مددددع 
أعلددى فددي  لكنهددا كانددتنددي التزهيددر إلددى الطددور العجي

قددد  .المراحددل المبكددرة مددن حيدداة النبددات )قبددل التسددنبل(
يعددددزى ذلددددل إلددددى إن فدددداي قدددديم مقاومددددة الديناميكيددددة 

( خدددالل تلدددل cr( وقددديم مقاومدددة ال غدددور )arالهوائيدددة )
-Penmanالمراحددددددددددددددل والددددددددددددددواردة فددددددددددددددي معادلددددددددددددددة 

Montieth (19 أمدددددا قددددديم التب دددددر ندددددت  المقددددددرة .)
فقدددددد أظهدددددرت النتدددددائج انهدددددا  (oKh) بمعادلدددددة خروفدددددة

مددددن الزيددددادة بتقدددددم  aETسددددلكت سددددلوك مشددددابه لقدددديم 
 هدددددامراحدددددل النمدددددو لكنهدددددا بشدددددكل عدددددام كاندددددت اقدددددل من

هددددددذه  تشدددددير. بينهمددددددا الفروقددددددات واضدددددحة واسدددددتمرت
-Penmanصدددالحية اسدددت دام معادلدددة الدددى النتدددائج 

Montieth  المعدلددة فددي تقدددير االحتياجددات المائيددة
 لمحصول الحنطة. 

 الماء  عمالكفاءة استحبوب و حاصل ال

 0014و  0004تددددراوح حاصددددل الحبددددوب بددددين 
لالصناف االربعدة ولمعدامالت الشدد المدائي مقارندة بدد 

طن/هدددد لمعدددامالت الدددري االعتيدددادي  0084و  5004
مددع مالحظددة ان صددنف العددراق اعطددى أعلددى حاصددل 
حبدددوب واختلدددف معنويدددال عددددن بقيدددة االصدددناف تحددددت 

(. تشدددير النتدددائج 0ظدددروف الدددري االعتيدددادي )جددددول 
اي ال الى ان الشدد المدائي قدد سدبب إن فاضدا معنويدال 
فددي حاصددل الحبددوب وفددي جميددع مراحددل النمددو تددراوح 

. وكدددددان اقدددددل متوسدددددط حاصدددددل %17إلدددددى  24بدددددين 
طن/هكتدددار لمعاملدددة الشدددد المدددائي فدددي  0084حبدددوب 

طن/هكتدار لمعاملدة  0000( وG2مرحلة االستطالة )
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(. أمدا اقدل G5الحبدة ) الشد المائي في مرحلة امتالء
( G4تدد  ير للشددد المددائي فكددان فددي معاملددة التزهيددر )

)قطددع الددري( مقارنددة بالمعددامالت االخددرى. مددن جهددة 
( اوطدددد  G5اخددددرى اظهددددرت معاملددددة امددددتالء الحبددددة )

حاصل. يعزى سبب إن فاي الحاصل إلى ان الشدد 
 دددددر فدددددي واحدددددد أو ا  دددددر مدددددن مكوندددددات أالمدددددائي قدددددد 

. أدى الشددددددد لنمددددددوالحاصددددددل وذلددددددل حسددددددب مرحلددددددة ا
المجمددددوة  انتشددددارالمددددائي إلددددى تقليددددل عدددددد السددددنابل و 

عملية التم يل ال وئي وبالتدالي إن فداي و ال  ري 
  مية المادة الجافة المترا مة. 

وجد تداخل معنوي بين أصناف الحنطة والشد 
(. سددجل 0الدذي تعرضددت لده تلددل االصدناف )جدددول 

اوطد  حاصدل حبدوب فدي  7صنفا أبدو غريدب وتمدوس 
عظددددم معددددامالت الشددددد ولددددوح  ا بددددر إن فدددداي فددددي م

عنددددد مرحلتددددي  %12-28حاصددددل الصددددنفين وصددددل 
( مقارنددددددة G5) وب( وامددددددتالء الحبددددددG2االسددددددتطالة )

 بدر أببقية ا صناف. مدن جهدة اخدرى، لدوح  اي دال 
ان فدداي فددي حاصددل صددنفي الرشدديد والعددراق وصددل 

و  12و G2عنددد مرحلددة   %12و 14علددى التددوالي 
 . G5عند مرحلة  18%

النتدددائج إلدددى وجدددود اختالفدددات معنويدددة  أشدددارت
المددددداء  المعبدددددين أصدددددناف الحنطدددددة فدددددي كفددددداءة اسدددددت

(. إذ cWUEالمحصددددددددددددددددددولي )( و fWUEالحقلددددددددددددددددددي )
 2058الحقلددددي بددددين  المدددداء اسددددتعمالتراوحددددت كفدددداءة 

 2091و 2077المحصدددددددددولي بدددددددددين و  7كغدددددددددم/م 100و
(. يعدود سدبب اخدتالف ا صدناف 0)جددول  7  غم/م

مدداء المحصدددولي والحقلددي إلدددى ال اسدددتعمالفددي كفدداءة 
االختالفدددات فدددي مددددة النمدددو وكميدددة المددداء المسدددتعملة 
وكميدددة المدددادة الجافدددة والدددذي يدددرتبط بشدددكل كبيدددر فدددي 

  .(0الماء ) استعمال فاءة 

لدددوح  وجدددود اختالفدددات معنويدددة بدددين اصدددناف 
الحنطة في كفاءة استعمال الماء الحقلي  تحت الري 

د المددددددائي االعتيدددددادي وكددددددذلل تحددددددت معدددددامالت الشدددددد
(. اذ أظهددددر صددددنف الرشدددديد اعلددددى كفدددداءة 0)جدددددول 

طن/هددد( تحددت معاملددة الددري االعتيددادي يليدده  1004)
. فددي الوقددت نفسدده اظهددر 7العددراق وابوغريددب وتمددوس 

صددددنف الرشدددديد أعلددددى كفدددداءة تحددددت معددددامالت الشددددد 
المددائي مقارنددة مددع االصددناف االخددرى حتددى وصددلت 

 رحلددةم طن/هددد عنددد معاملددة الشددد المددائي عنددد 1004
(. مددددن المناسددددب االشدددارة هنددددا الددددى ان G3التسدددنبل )

الشد المائي قد قلل من الكفداءة فدي نصدف معدامالت 
الشددد المددائي بينمددا قددد رفعهددا فددي النصددف االخدددر او 

سيدددددادة فدددددي الكفددددداءة  ت دددددان مسددددداويال لهدددددا. أذ حصدددددل
للصدددنف ابوغريدددب او حددداف  علدددى القددديم نفسدددها عندددد 

عندددد  7وللصدددنف تمدددوس  G4وG3 وG2  لالمراحددد
 G2وللصدددددنف الرشددددديد عندددددد المراحدددددل  G4المرحلدددددة 

 G3وللصدددددددنف العدددددددراق عندددددددد المراحدددددددل  G4و G3و
النتددائج الددى ان مرحلتددي التسددنبل  أشددارت تلددل. G4و

G3  والتزهيددددرG4  مددددن اال  ددددر مراحددددل نمددددو النبددددات
تحمددالل للشددد المددائي )نقددص الددري( وانعكددس ذلددل فددي 
ا سيادة كفاءة استعمال المداء الدذي وصدلت متوسدطاته

يعددددود سددددبب طن/هددددد علددددى التددددوالي.  1025و  1027
المدددددداء فددددددي هددددددذه  اسددددددتعمالكفدددددداءة  عدددددددم ان فدددددداي

المعددددددامالت إلددددددى ان مكونددددددات الحاصددددددل لددددددم تتدددددد  ر 
  .جميعها بالشد المائي

المدداء المحصددولي اسددتعمال سددلكت قدديم كفدداءة 
سددلوكال مشددابهال علددى العمددوم لقدديم كفدداءة المدداء الحقلددي 

عدددامالت الشدددد ولكنهدددا سدددواءل بالنسدددبة لالصدددناف او م
اقددددل فددددي المقدددددار النهددددا تم ددددل نسددددبة الحاصددددل الددددى 

 التب رنت  الفعلي. 

 معامل المحصول 

( cKلدددوح  ارتفدددداة قدددديم معامددددل المحصددددول )
 –بتقدددددم مراحددددل النمددددو وصددددوال إلددددى مراحددددل التزهيددددر

(. حصل إن فاي في قيم 7الطور العجيني )جدول 
حيداة معامل المحصول في المراحل ا خيرة من دورة 

. كمدا أدى فسديولوجين ج الالنتيجة ال تمال  نباتال
الشددد المددائي إلددى خفدد  قدديم معامددل المحصددول ، إذ 
يالحددد  ان معامدددل المحصدددول يدددن ف  بنسدددبة ا بدددر 



 2020السنة     2العدد     2المجلد                                                       الجامعة مجلة كلية مدينة العلم         

24 
 

عنددددد تعددددري النباتددددات للشددددد المددددائي وكلمددددا تقدددددمت 
مراحل النمو. وان ا بر إن فداي لمعامدل المحصدول 

ي مرحلدة حصل عندد تعدري النباتدات للشدد المدائي فد
( ممدددددا ي كدددددد ارتفددددداة قددددديم االسدددددتهالك G4التزهيدددددر )

المددائي الفعلددي فددي هددذه المراحددل. ان هددذه القدديم التددي 
حصدددددددددددددددلنا عليهدددددددددددددددا تتفدددددددددددددددق مدددددددددددددددع القددددددددددددددديم التدددددددددددددددي 

و  Doorenbos and Kassam (2 )وجددددها
Siddique et al., (42) ذكددروا ان معامددل  الددذين

المحصددول للحنطددة يكددون من ف ددا فددي مراحددل النمددو 
م يددزداد تدددريجيا حتددى يصددل أقصددى حددد لدده ا ولددى  دد

المحصددول ويددن ف   نمددوفددي المراحددل الوسددطية مددن 
بعددددد ذلددددل كلمددددا اقتددددرب المحصددددول باتجدددداه الن ددددج.
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 ( بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة1جدول )

 

 الةيمة الوحد  التاصية

 80 غم/كغم الرمل
 580 غم/كغم الغرين
 340 غم/كغم الطين
 - مييجة طينية النسجة

 2223 3ميكاغرام/م ثافة الظا ريةالك
 24272 غم/كغم الماد  العضوية

 329 ديسيمني/م التوصيل الكهربا ي
 725 --- سس الهيدروجين

 28 سنتي مول/كغم السعة التبادلية لاليونا  الموجبة
  المحتوه الرطوبي الحجمي عند الشدود

 023334 3/سم3سم كيلوباسكال 33
 022427 3/سم3سم كيلوباسكال 200
 022709 3/سم3سم كيلوباسكال 500
 022466 3/سم3سم كيلوباسكال 2000
 022258 3/سم3سم كيلوباسكال 2500

-65المحتوه الرطوبي الحجمي عند استنياف 
70% 

 022933 3/سم3سم

-85المحتوه الرطوبي الحجمي عند استنياف 
90% 

 022528 3/سم3سم

 
 

 وكميات مياه الري الم افة لمحصول الحنطة تحت  a(ET(. االستهالك المائي الفعلي 1جدول 
 . ت  ير الشد المائي          

 

 األصناف

 انستهالك الما ي اللعلي وكميا  مياه الري  ممي

 معامال  الشد الما ي

G0 G1 G2 G3 G4 G5 المتوسط 

 aET   مياه الري + األمطاري 
 323 324 309 303 322 324 365 سبو غريا

 364 365 350 344 353 365 406 3تموي 
 282 283 268 262 272 283 324 الرشيد
 323 324 309 303 322 324 365 العراق

 323 324 309 303 322 324 365 المتوسط

 مياه الري 
 265 254 259 252 246 286 295 سبو غريا

 306 295 300 292 287 327 336 3تموي 
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 224 223 228 220 205 245 254 الرشيد
 265 254 259 252 246 286 295 العراق

  254 259 252 246 286 295 المتوسط
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 . قدددددددددك  لماددددددددد وال لجعددددددددد من لجض ادددددددددن  لجع ج دددددددددن  لج   ددددددددد  عددددددددد   ددددددددد   لج   ددددددددد  3جددددددددد    
    عن  ع ل   نع  لج نطة جع  عات لجش  لجع من.  c(K( ع  ع  لجع ص   

   

 ق  
 لج كة

 ع لعك  لج ي

ف صاة 
لج ي 
 )ك  (

عك ه 
 Iلج ي 

 )ع (

aET 
I + P 

 )ع (

aET 
 لجك عن 
 )ع (

oET 
(PM)  

 )ع (

panE 
 )ع (

)o(Kh  

 )ع (

 

cK 

   (G0)ع  عاة لجعق  نة      ش      

1 52-11 02 5.8 71 2.58 7..1 0.12 2.50 2.80 
5 12-15 10 07.5 .7 7.28 7.87 0..1 2.12 2.12 
3 53-1 17 15.8 81 7.17 0.70 1.71 2.15 2.15 
4 53-5 70 .7.1 .0 1.0. 1.11 8..7 7.00 2.51 
2 14-3 78 .0.. 8. 1.11 1.1. ..17 7.8. 7.22 
6 52-3 70 15.2 .7 1..0 ..0. ...7 ..11 2.57 
7 11-4 71 01.1 8. 1.75 ..57 1.1. 0.28 2... 
8 57-4 05 1..1 .7 7... ..10 0..7 0.57 2.01 

   (G1)ء لجش  لجع من فن ع  اة لألشط     

1 52-11 80 5.8 71 2.00 7..5 0.8. 2.10 2.02 
5 53-1 17 70.1 81 7.17 0.70 1.71 2.15 2.15 
3 53-5 70 .7.1 .0 1.0. 1.11 8..7 7.00 2.51 
4 14-3 78 .0.. 8. 1.11 1.1. ..17 7.8. 7.22 
2 52-3 70 15.2 .7 1..0 ..0. ...7 7.11 2.57 
6 11-4 71 01.1 8. 1.75 ..57 1.1. 0.28 2... 
7 57-4 05 1..1 .7 7... ..10 0..7 0.57 2.01 

   (G2)لجش  لجع من فن ع  اة لما ط جة     

1 52-11 02 5.8 71 2.58 7..1 0.12 2.50 2.80 
5 12-15 12 1.1 .7 2.80 7.57 0.55 2.11 2.11 
3 53-5 70 .7.1 .0 1.0. 1.11 8..7 7.00 2.51 
4 14-3 78 .0.. 8. 1.11 1.1. ..17 7.8. 7.22 
2 52-3 70 15.2 .7 1..0 ..0. ...7 7.11 2.57 
6 11-4 71 01.1 8. 1.75 ..57 1.1. 0.28 2... 
7 57-4 05 1..1 .7 7... ..10 0..7 0.57 2.01 

   (G3)لجش  لجع من فن ع  اة لج ان       

1 52-11 02 5.1 71 2.58 7..1 0.12 2.50 2.80 
5 12-15 10 07.5 .7 7.28 7.87 0..1 2.12 2.12 
3 53-1 82 11.5 81 7.2. 0... ..21 7.2. 2..2 
4 14-3 78 .0.. 8. 1.11 1.1. ..17 7.8. 7.22 
2 52-3 70 15.2 .7 1..0 ..0. ...7 7.11 2.57 
6 11-4 71 01.1 8. 1.75 ..57 1.1. 0.28 2... 
7 57-4 05 1..1 .7 7... ..10 0..7 0.57 2.01 

   (G4)جش  لجع من فن ع  اة لج زهك  ل    

1 52-11 02 5.8 71 2.58 7..1 0.12 2.50 2.80 
5 12-15 10 07.5 .7 7.28 7.87 0..1 2.12 2.12 
3 53-1 17 15.8 81 7.17 0.70 1.71 2.15 2.15 
4 53-5 1. 8..0 .0 7.50 1.10 ..71 7..7 2..5 
2 52-3 70 15.2 .7 1..0 ..0. ...7 7.11 2.57 
6 11-4 71 01.1 8. 1.75 ..57 1.1. 0.28 2... 
7 57-4 05 1..1 .7 7... ..10 0..7 0.57 2.01 

   (G5)لجش  لجع من فن ع  اة لع اء لج  ة     

1 52-11 02 5.8 71 2.58 7..1 0.12 2.50 2.80 
5 12-15 10 07.5 .7 7.28 7.87 0..1 2.12 2.12 
3 53-1 17 15.8 81 7.17 0.70 1.71 2.15 2.15 
4 53-5 70 .7.1 .0 1.0. 1.11 8..7 7.00 2.51 
2 14-3 01 .... 8. 0.21 ..57 1.2. 7..8 2..1 
6 11-4 71 01.1 8. 1.75 ..57 1.1. 0.28 2... 
7 57-4 05 1..1 .7 7... ..10 0..7 0.57 2.01 

 

حنطةةة تحةةث تةةلشير الشةةد ألصةةناا ال الحقلةةي والمحصةةوليكفةةاءة اسةةتعمال المةةاء حاصةةل الحبةةوب و . 4جةةدول 
  .المائي

cK 
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 لألصن ف

 كض ءة لا  ع   لجع ء   ص  لج   ب  

 ع  عات لجش  لجع من

G0 G1 G2 
G3 

G4 G5 لجع  اط 

 حاصل الحبوا  طن/ ـي 
 520 427 523 520 427 428 527 سبو غريا

 429 424 522 428 425 427 526 3تموي 
 524 429 525 524 429 523 622 الرشيد

 528 429 622 529 524 529 628 عراقال
  427 525 523 429 522 622 المتوسط

0.05LSD   ي029الشد  × ي، األصناف 024ي، الشد  024األصناف 
 ماءي 3 كغم حبوا/مالحةلي كلاء  استعمال الماء  

 2288 228 220 220 229 227 229 سبو غريا
 2258 225 227 226 226 224 227 3تموي 
 2240 223 225 226 224 222 224 الرشيد
 2220 229 224 223 222 222 223 العراق

 2202 2288 2225 2223 2203 2285 2208 المتوسط

0.05LSD   ي0222الشد  × ي، األصناف 0207ي، الشد  0206األصناف 
 ماءي 3 كغم حبوا/مالمحصولي كلاء  استعمال الماء  

 2255 224 227 226 225 225 226 سبو غريا
 2233 222 224 224 223 223 224 3تموي 
 2292 227 222 222 228 229 229 الرشيد
 2280 225 220 229 227 228 229 العراق

 2265 2245 228 2275 2258 2263 2270 المتوسط

0.05LSD   ي0222الشد  × ي، األصناف 0207ي، الشد  0205األصناف 
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فصلي ل األبنية في الهواء داخل وخارج Rn222ون الراد غازتحديد تراكيز

 .في محافظة بغدادالصيف والشتاء 

 

 جعفر ناجي حاتم  هادي محمد جبر و , باسم حسن عيسى  ,نشأة رحيم العتابي 

 ,بغداد,العراق567دائرة المواد الخطرة وبحوث البيئة, وزارة العلوم والتكنولوجيا,ص.ب 

 

 

  التالصة     

  )Rn222(قياس تراكيز غاز الرادون  كواشف االثر النووي للحالة الصلبة فيتقنية أستخدام راسة   تم في هذه الد

 ما تتميز به هذه التقنية من  وذلك بسبب لمحافظة بغدادفصلي الصيف والشتاء ل   داخل االبنية وخارجها 

ثل ) البروتونات وجسيمات الفا وشظايا لتســــجيل اثار الجســـــيمات المشـــــــحونة م عاليتين  ءةوكفا ةحساسي

بدا االهتمام بمشكلة لذلك  خطيرة صحيةل مشاكالملوثات البيئية التي تسبب الرادون من يعتبر غاز االنشطار( .

والخطر الكبير الناتج من التعرض لهذه النظائر من خالل  )220(Rnوالثورون  )Rn222(الرادون غازالتلوث ب

ها وقد اثبتت العالقة بين التعرض لباعثات جسيمات الفا مع وقوع حاالت االصابة جسيمات الفا المنبعثة من

 .بمرض سرطان الرئة 

في  فصلي الصيف والشتاءل   داخل االبنية وخارجها  ( Rn222تم في هذه الدراسة قياس تراكيز غاز الرادون )
 مناطق متعدده من  محافظة بغداد وحسب ما موض  في الجداول المرفقه.

قياس تراكيز غاز الرادون في الهواء  في مناطق متفرقة من مدينة  و تمت دراسة النشاط األشعاعي البيئيث حي

 بغداد .

)37.973 لفصل الصيف وكان     )التابعة لمدينة الصدر(   (A)وجد اعلى تركيز في منطقة االورفلي الثانية   

)3Bq/m ( 3خارج البناية  وBq/m 53.400(  55.773،  اما  لفصل الشتاء   فقد كانت  )    داخل البناية 
3Bq/m)   (3خارج البناية  وBq/m 58.148    داخل البناية لنفس المنطقة ويعتبر هذا التركيز   ضمن )

 الحدود المسموحة  .  
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Rn in the air inside and 222Determine concentration radon 

and winter in the outside the buildings at the summer 

province of Baghdad. 

Nesha,at, R.A.A. Al-Ataby, Basem, H. Aisa, Hadi,M.Jebir and Jifer, N.Hatem. 

Hazmant and Environmental Researcher Office, Ministry of Science and Technology, P.O.Box 765, 

Baghdad, Iraq. 

 
    Abstract 

 In this study, Was use of solid-state nuclear track detectors  in the measurement of 

concentrations of radon (222Rn)  inside and outside of the buildings in the  summer 

and winter of the Baghdad province and because of the high features of the 

technical sensitivity and efficiency   to record track of charged particles (such as 

protons and alpha particles and fission fragments) .           

Is the radon of Environmental Pollutions that is caused health problems , that was 

seemed the concern at the problem of pollution, radon gas (222Rn) and   thoron gas 

(220Rn) and the considerable risk resulting from exposure to these isotopes by alpha 

particles emitted which have proved the relationship between exposure to emitted 

alpha particles with the incidence of disease of lung cancer.  

In this study, measured the concentration of radon (222Rn)   inside and outside 

buildings in the summer and winter in several areas from the Baghdad province and 

as showed in the attached tables.  

Been studied the environmental radioactivity and measurement of the 

concentration of radon gas in the air in different parts of the city of Baghdad.  

   the highest concentration was Found in the second Orfali (A) (of the Sadr City) for 

the summer and was (37.973 Bq/m3) outside the building and ((53.400 Bq/m3 

inside the building, either for the winter season was (55.773 Bq/m3) outside the 

building and (Bq/m3 58.148) inside the building for the same region and This is the 

concentration within the limits allowed 
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 المةدمة 

من االشعاع الطبيعي على شكل جسيمات واشعاعات ، فباالضافة  تتعرض جميع الكائنات الحية الى كمية معينة

الى اشعة الشمس فان جميع الكائنات الحية تعاني من االشعة الكونية القادمة من الفضاء وتعاني كذلك من 

والتي تحتوي  yr) 9(4.49x10االشعاعات الخلفية الطبيعية وباالخص اليورانيوم الطبيعي ، عمر النصف له 

( ، تتحول هذه 2434( بنسبة )%076-( و )اليورانيوم99409( بنسبة )%072-) اليورانيوم على نظيري

العناصر عبر سلسلة من االنحالالت تنبعث خاللها جسيمات الفا و جسيمات بيتا واشعة كاما الى ان تصل الى 

 .  [ 1]عنصر الرصاص المستقر

مية ضئيلة من النظائر الطبيعية لسلسلة انحالل وكذلك فان مواد البناء الشائعة وبعض الصخور تحتوي على ك

 هعمر )220(Rnوالثورون  ( d 3.82) يالنصف هعمر ) Rn )222اليورانيوم ، ومن هذه النظائر هي الرادون 

. وبناء على ذلك فان االبنية واالماكن المختلفة مثل المناجم الموجودة تحت االرض [ 2] (sec 56) يالنصف

ه النظائر الطبيعية التى تعطي كميات ضئيلة للتعرض الخارجي الشعة كاما وجسيمات واالنفاق تحتوي على هذ

الخطر االكبر ياتي من التعرض للرادون والثورون من خالل استنشاق هذه النظائر التي تسبب مرض الفا . 

وتعتبرتقنية عد اثار . اليجاد تراكيز اليورانيوم ووليداته في النمــاذج البيئية هناك عدة طرق   [ 3]سرطان الرئة

 Solid State Nuclear Trackشظايا االنشطار باستخدام كواشف االثر النووي في الحالة الصلبة

Detectors (SSNTDs)  من افضلها وذلك لكونها بسيطة والتحتاج الى اجهزة معقدة وغير مكلفة وكفائتها

 .[ 3,4]العالية للكشف عن التراكيز الواطئة لليورانيوم 

حول المصادر اإلشدعاعية الطبيعيدة علدى أهميدة   [ 5]  ( UNSCEAR 1982تقرير األمم المتحدة )  يؤكد  

يعتبر لبيئدة وذلدك لتقيديم مدا يتعدرض لده اإلنسدان مدن إشدعاع.في امعرفة مستوي النشاط اإلشعاعي الطبيعي 

لبيئددة والمسددببة مددن الغددازات الملوثددة ل   072-وهددو احددد نددواتج سلسددلة اليورنيددوم  )Rn)222غدداز الددرادون 

الباعث الرئيسي لهذا الغاز في الطبيعة . ان غاز الرادون  002 -. يعتبر عنصر الراديوم[6]لسرطان الرئة 

وهدو يددخل الرئدة عدن طريدق االستنشداق ممدا يسدبب االصدابة   بغدازالثورون نسدبتاطويدل  يعمدر نصدف ذو

بنية العامة والدور السكنية  والتربة وكل من الضروري متابعة معدالت تراكيزه  في األجد بالسرطان. لذا و

  .[ 7] عناصر البيئة

امدا الثدورون  (MeV 5.49)باعدث لجسديمات الفدا بطاقدة  (3.82d) يالنصدف هعمدر ) Rn)222الدرادون   

Rn)220( يالنصددف هفدان عمدر (56 sec)  باعدث لجسدديمات الفدا بطاقددة(6.29MeV)  والتدي تعتبددر مدن الغددازات

الطبيعددي والددذي يتواجددد بكميددات كبيددرة فددي الصددخور ومددواد البندداء واالمدداكن المغلقددة  ذوات النشدداط االشددعاعي

،  يالنصدف هوالمناجم الموجودة تحت االرض واالنفاق. ان الخطر الكبير ياتي من التعرض للرادون بسبب عمر

.ان [8,9] قصير لدذلك اليشدكل خطدورة كبيدرة بقددر التعدرض للدرادون  يالنصف هاما بالنسبة للثورون فان عمر

التعرض لغاز الرادون يعتبر من المشاكل الصحية الخطيرة وقد اثبتت العالقة بدين التعدرض لباعثدات جسديمات 

عملية الشهيق ودخول الهواء المشبع بهذا الغاز الدى  فعندالفا مع وقوع حاالت االصابة بمرض سرطان الرئة ، 

لغشداء المدبطن للجهداز التدنفس وبالتدالي يدؤدي الدى رئة االنسان فدان نسدبة كبيدرة منده تترسدب علدى الجددران وا

 . [ 10,11]امتصاص جرع منه بواسطة القصبات الهوائية
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 -:المواد وطرا ق العمل

 : تحديد منطقة  الدراسة (  جما وتحضير العينا  -2

االورفلي ) ثم  انتخبت   مناطق متفرقة من هذه المدينة  مثل تم تحديد منطقة  الدراسة ضمن محافظة بغداد  

الثانية ، االورفلي االولى، مجمع عشتار ، مجمع الزعفرانية ، وزارة   العلوم والتكنولوجيا و منطقة التويثة وما 

 يحيط بها ( وبعد ذلك  تمت تهيئة كواشف االثر النووي للحالة الصلبة  نوع

(CR-39)  .بالقياس والترتيب المطلوب الجراء الدراسة 

 :اس المعدا  وطريةة الةي -2

في  فصلي الصيف والشتاء داخل وخارج  (CR-39 )تم نصب كواشف االثر النووي للحالة الصلبة  نوع  

وذلك لقياس تراكيز  ) زمن التعرض ( االبنية التي تقع ضمن هذه المناطق المنتخبه للدراسة وتركت لمدة شهر 

 غاز الرادون في الهواء.
   . (EML)سات البيئية في الواليات المتحدة االمريكية اما معايرة الكاشف فقد تمت في مختبر القيا

(( Enviromental Messurement Labratory of the U.S.Dept . of  Energy in New York 

City))  

مصنوعة من مادة  21m)3(حجمها  خاصة  داخل غرفةمع المصدر القياسي للراديوم  حيث وضعت الكواشف 

(Steel) دم في عملية المعايرة هو بروميد الراديوم ومصدر الرادون المستخ(Radium Bromide)  للسيطرة

 ضمن المدى (Radon level)على مستوى الرادون 

 (1-50 pa / l ) 7,14,21)  م ذلك بواسطة تهوية المختبر وتعريض الكواشف لفترات زمنية مختلفةت إذand 

30 days)  لها عملية القشط الكيميائي بمحلول  اجرية  ثمNaOH كثافة االثار بواسطة المجهر  حسبت و

 الضوئي . 

 

 :  [ 2,12]( ميل العالقة 1موضحة في الشكل ) (Pci/l days)العالقة بين كثافة االثار والتعرض للرادون 

(sample) X= T (standard) p(sample) ∕ C XC (standard) Es∕   

 

Slope = Cp (standard) ∕ Es (standard) 

Slope = Cp / Es   ……………………………………………. (1) 
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  كث أ :

  pC  =2(في النماذج القياسية  اآلثار المقشوطة كثافة(No.of tracks /mm 

density  the number of track    (Stander)  

Es  =في النماذج القياسية  التعرض للرادون). Days (Stander) = 3the radium exposure (Bq / m 

sion on (30 days).) by divi3(Bq / m 

 

 :[ 3,12,13]حسب التعرض بواسطة المعادلة التالية

(2) ------------------------(days)  x t)] 3= [A (Bq) / V (21 m )Es( 

 

 حيث ان :

  = A        النشاط اإلشعاعي بوحدات  (Bq) 

V           حجم غرفة التشعيع = 

t           زمن التعرض = 

                               

يدوم (  أخدذت العيندات واجريدت لهدا عمليدة القشدط  الكيميدائي بوسدطة  30بعد فترة التعرض التي اسدتمرت   ) 

 وزمن قشط     c˚ 70بدرجة حرارة   6.25Nبعيارية  (NaOH)محلول مالئم للقشط 

  (7 hr)   [14 ,2] وكما موضح في المعادلة التالية:- 

  

       W (g) = N. (V/1000). eq. Wt  ------------------------------- ( 3)        

 حيث ان : 

W (g)  وزن محلول القشط =NaOH 

 N  عيارية محلول القشط == NaOH 6.25N 

 V  باللتر = حجم الماء 

Wt  الوزن النوعي لمحلول القشط =NaOH  

 



 2020السنة     2العدد     2المجلد                                                       الجامعة مجلة كلية مدينة العلم         

35 
 

وحسبت تراكيز  )7 (00xبتكبير  هر الضوئيبواسطة المج في النماذج قيد الدراسة T)x(وحسبت كثافة االثار  

  :]15,16 [التاليةمن العالقة  لهذه النماذج  x(C(الرادون غار

 

 

(4)  -----------------------------------------------Slope  X /= T XC         

 حيث ان : 

XC  = 3  ( الرادونغارتراكيز(Bq / m  في النماذج المجهولة 

XT 2(ثار = كثافة اال(No. of tracks /mm في النماذج المجهولة 

 النتا   والمناقشة وانستنتاجا  : -7

 استخدمت للحالة الصلبةفي هذه الدراسة تقنية كواشف االثر النووي  

)SState Nuclear Track Detectors Techniques ( SSNTD-Solid 

يتميز به هذا الكاشف   بسبب ما وذلك   (CR-39) . وقد تم التركيز على  الكاشف  نوع  في الدراسات البيئية

 ذي و غير حساس للضوء وتحملة للظروف المناخية القاسية من رطوبة ودرجة الحرارة و من ميزات

 . حساسية عالية لالشعاع

في الهواء لفصدلي الصديف والشدتاء داخدل   )Rn) 222(  تبين  نتائج القياس لتراكيز غاز الرادون0 و 4جداول )

  )Ra)226االبنيددة المدروسددة ، حيددث الددرادون مددن الغددازات الخاملددة و ينبعددث   مددن نظيددر الراديددوم   وخددارج

المصددر الرئيسدي  لغداز الددرادون  )Ra226ويعتبدر نظيدر الراديدوم  )  )U) 238المتواجدد فدي سلسدلة  اليورانيدوم 

 بالتربة .

الصيف والشتاء وكما موضح في  الجداول  وجدت تراكيزغاز الرادون في جميع المناطق  المدروسة لفصلي      

 )التابعة لمدينة الصدر(   (A)االورفلي الثانية  ( ولكن بنسب متفاوتة  حيث  وجد اعلى تركيز في منطقة0و4)

 البناية  خارج )3Bq/m 37.9733(لفصل الصيف وكان    

 خارج البناية    (3Bq/m 55.773،  اما  لفصل الشتاء    فقد كانت  )    داخل البناية  )3Bq/m 53.3998و ) 

  لنفس المنطقة ويعتبر هذا التركيز   ضمن الحدود المسموحة  . خل البناية( دا3Bq/m 58.148و)

 وقد حـددت و كالة حـماية الـبـيـئة األمريكيــة 

United States Environmental Protection Agency 

(EPA)  بيكوكورى / لتر أي 4406اء بما ال يزيد عن حدود التركيز اآلمن لغاز الرادون في الهو      

12-10 x 1.25 /لتر.كوري 
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الرادون في الهواء في بعضض منضاطم محاف ضة بدضداد د فقضد كانضت التراكيضز فضي فصضل  غازبالنسبة لتحديد تراكيز

بة داخضل االبنيضة اعلضى مضن خضارج االبنيضة بنسضضو ( د 1.52الشضتاء اعلضى مضن التراكيضز فضي فصضل الصضيف بنسضضبة )

فضي وسبب ذلك يعزى الضى ان كثافضة الدضازات ومنهضا غضاز الضرادون تكضون عاليضة . ( صيفا 1.4و )  ( شتاءا1.8)

اعتمادا على العوامل الجوية مثل درجة الحرارة وسرعة الرياح والرطوبة وكذلك فان داخل البناية  فصل الشتاء

ر الهواء داخلها وزيادة تركيزه نسضبتا الضى خضارج تكون الكثافة عالية الن البناية محكمة وهذا يساعد على استقرا

 البناية حيث يكون الهواء غير مستقر .  

 

 

 .( يوضح منحني المعايرة  4شكل ) 
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 ( قياس تراكيز غاز الرادون في الهواء  في مناطق متفرقة من مدينة بغداد 4جدول )

 ارج االبنية.) لفصل الصيف ( داخل وخ

 التراكيي
)3(Bq/m 

 كثافة انثار
(No. of tracks 

+4x 10 )2/mm 

 ت لمنطةةا عدد انثار

 تارج البناية  1 2 1 2
(2) 

 داتل البناية

(1) 

37.973 
 

53.400 4.557 6.408 
 

32 45 
 

 انورفلي الثانية
( A) 

1 

15.427 59.333 1.851 
 

 انورفلي انولى 50 13 7.120
( B) 

2 

22.547 24.920 2.706 
 

2.990 
 

 انورفلي انولى 21 19
( C) 

3 

21.360 29.667 2.563 
 

3.560 
 

 4 مجما عشتار 25 18

27.293 41.533 3.275 
 

4.984 
 

 5 مجما اليعلرانية 35 23

33.227 45.093 3.987 
 

5.411 
 

ويار  العلوم  38 28
 والتكنولوجيا

6 

 

 في الهواء  في مناطق متفرقة من مدينة بغداد ( قياس تراكيز غاز الرادون 0جدول )

 ) لفصل الشتاء ( داخل وخارج االبنية.

 التراكيي
)3(Bq/m 

 كثافة انثار   
(No. of tracks 

+4x10 )2/mm 

   المنطةة  عدد انثار

 2 1 
  

  تارج البناية     1 2
(2) 

 داتل البناية 
 (1) 

55.773 

 
58.146 

 
  ورفلي الثانية ان 49 47  6.978  6.693

( A) 
1 

42.720 

 
64.080 

 
 انورفلي انولى 54 36  7.690 5.126

( B) 
2 

28.480 

 
32.040 

 
 انورفلي انولى 27 24  3.845 3.418

( C) 
3 

27.481 

 
37.973 

 
 4  مجما عشتار  32 24  4.557 3.418

34.413 53.400 

 
 5  مجما اليعلرانية  45 29 6.408 4.130

39.160 

 
52.411 

 
ويار  العلوم  46 33  6.408 4.699

 والتكنولوجيا 
6 
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 "المعيولة من الجروح "   pseudomonas aerugniosa التالثيرا  المميتة للييردايود  علــى بكتريا
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 الخالصة    

، وبكثافدة قدـدرة nm(650) ـدـول مدوجي ، بطــ mW(120)ينت الدراسة الحالية لليدزر دايدود ذو طاقدة ب

 Pseudomonas. ان تعريض البكتريا من نوع  (CW)( ، المستمر 74071044) 2W/cm)الشدة( 

aerugiosa    بعددد تبئيددره بعدسددة ذات بعددد بددؤري  الدايوديددةألشددعة لليددزرcm  (42 لفتددرات زمنيددة )

(6142146102106) min  ندددوع  قدددد اظهدددرت تددداثيرا حدددادا علدددى بكتيريدددا مدددنPseudomonas 

aerugiosa    
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aerugiosa  Isolated from wounds  
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ABSTRACT 

The  study Diode Laser with power of (120) mw and (650) wavelength and power 

continues (CW) . Also shows that the expose of the  2density (1123.234) W/cm

sample of bacteria Pseudomonas aerugiosa   to Diode Laser after focal point  in 

lens of focal point (10) cm for periods of time (5,10,15,20,25) min. This study is 

prove effectiveness violent of bacteria Pseudomonas aerugiosa. 
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    Introductionالمـــقدمـــــة  -4

إن السددنوات األولددى مـددـن اكتشدداف أشددعة           

الليددزر أدت إلددى والدة تقنيددة حديثددة أثبتددت بالتوسددع 

الكبير فــي استعماالته ، حيث تستطيع أشعة الليدزر 

قطــع ولحام ليس فقط المعدادن والبالسدتيكات وإنمدا 

تعملت أشدعة أعضاء الجسم البشري أيضا ، فقــد اسد

الليدددزر فدددـي أندددواع كثيدددرة مـدددـن العمليدددات الطبيدددـة 

وأثبتدددت كفاءتدددـها ، الليدددزر يعدددوض عدددـن مشدددرط 

الجدددراح وهدددـذه الطريقدددة  تددددعى بصدددورة عـدددـامة 

الجراحة بدون دمــاء ، لكدون الحدرارة الناتجدة مدـن 

الليزر تغلدق األوعيدة الدمويدة حـدـول موقدع القطـدـع 

روف اليددوم فددان . وكمددا هددو معدد[1]وتمنددع النددزف 

الطددول ألمددوجي ألشددعة الليدددزر يمتددد مددن المنطقدددة 

فـددـوق البنفسددجية والتددي يصددل طولهددا المددوجي إلددى            

(انكسدددتروم الدددـى المنطقدددة تحدددت الحمدددراء  4222)

مددددددن ابددددددرز   [2]مددددددـرورا بالمنطقددددددة المرئيددددددة  

االسددتخدامات الناجحددة اسددتعمال ليددزر النيتددروجين 

للدقددة العاليددة ويمكددن  كمقددص ليددزري للخاليددا نظددرا

تطبيقها في إحداث طفرات وراثية حيث يقوم الليزر 

بتقطيددع نهايددات الكروموســـددـوم فضددال عددن إحددداث 

. كدذلك ظهدرت   [3]شق فدـي احدد جواندب الخليدة  

أبحدداث تحددث علددى اسددتخدام أشددعة الليددزر لتسددريع 

الشدددفاء وخاصدددة بعدددد قلدددع السدددن لتقليدددل اإلصدددابة 

ة ليددزر ذات طاقددة واطئددة البكتيريددة باسددتخدام أشددع

. كمدا تدم   [4]وبجرعات متعددة لمدة عشرة دقدائق 

اسددتخدام أشددعة الليددزر فددي الطددب وخاصددة عدددالج 

األورام السددرطانية وذلددك بسددبب الخاصددية النوعيددة 

. حيث  [5]ألشعة الليزر في قتل خاليا دون غيرها 

ان الهدددف مددن الدراسددة هددو مالحظددة تددائثير ليددزر 

 Pseudomonasيريددا هليددوم نيددون علددى بكت

aerugiosa 

انجدددزت دراسدددة حدددول ايقددداف تنخدددر  4997عدددام 

 Ar+االسنان وذلك باستخدام أشعة  ليزر  االركدون 

وعلدددددددى بعدددددددد    .sec(30-20-10)الزمــدددددددـان   

(0.5-1-1.5) cm  (510)مدن السدن وبشــــدـدة 
2mW/cm  على السن حيث أدى إلدى إيقداف تنخدر

.  [6]اومدة النخدر  األسنان وتحسين قددرة الميندا لمق

انجددزت دراسددة حددول تددأثير ليددزر  4996فددي عددام 

 Streptococcusنيددون علددى بكتيريددا  -هليددوم

 mutans  بعدددد طمرهدددا بمـدددـادةCollagen 

matrix  وتددـبين زيددادة فددي التحسددس الضددوئي ممددا

أدى إلدى قتددل البكتيريدا المسددببة لتسدوس السددن حتددى 

م . فددي عددا [7]بعددد طمددر البكتريددا فددي عدداج السددن 

انجدددزت دراسدددة حدددول تدددأثير أشعـدددـة ليدددزر  4992

لوحددددـدها وبوجددددـود  (He–Ne)نيددددون  –هليددددوم 

المحفزات الخـارجية مثل المحلول التوليدي االزرق 

كمحلدددول اليدددـود الكحدددولي وكدددذلك مـدددـع او بددددون 

محلدددول هايبوكلورايدددت الصدددوديوم الحددداوي علدددى 

عنصر الكلدور فدي امكانيدة  قتدل بكتريدا المدـكورات 

 ديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الذهبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةالعنقو

Staphylococcus aureus   المعزولددة مددن

أجريددت دراسددـة  0222. فددي عددام   [8]الجددروح. 

-He)   نيـددـون  -حددـول تددأثير  ليددزري هليددوم

Ne) 2(وليددددددزر النتددددددروجين(N  علددددددى بكتيريددددددا

Escherichia coli  حيددث تددم تعددريض العينددات

البكتيرية الموجودة في أوساط سائلة لألشعة لفترات 

وجددد الباحددث تندداقص أعددداد البكتيريددا مددع مختلفددة و

زيددادة الجرعددة وقددد أعددـزى الباحددث آليددة القتددل إلددى 

حددـدوث تفدداعالت كيماويددة فددـي الجزيئددات الحيويددة 

اسددددتخدام لددددـيزر   0222. فددددي عددددام [9]للخليددددـة  

 Bacillus subtilisاالكسايمر  علــدـى بكتــدـيريا 

 اوضحت الدراسة ان ارتفاع درجة حـرارة البكتريدا

بفعل ليزر االكسايمر ادى الى مــوت عدد كبير مدن 

  0224. كمدا  اجريددت فدي عددام  [10]هدذه البكتريددا 

دراسة حول تأثير ليزر الندايتروجين وثداني اوكسديد 

في قتدل اربدع عدزالت مدن    2N  &2COالكاربون

البكتيريا االمرضية حيث تم استعمال ندوعي الليدزر 

اسددتخدام ليددزر لتشددعيع العينددة  فكانددت نسددبة القتددل ب

ثددداني اوكسدددديد الكددداربون اعلددددى مدددن نسددددبة القتددددل 

 0220.  في عام [11]باستخدام ليزر النتروجين   

  علدددى بكتيريدددا  2COاسددتخدمت أشدددعة ليدددزر 

Staphylococcus aureus  المعزولدددة مدددن

الجددروح حيددث أوضددحت الدراسددة إن أشددعة الليددزر 

أدت إلى قتل البكتيريا المرضية وإعطاء نتائج شفاء 

سريعة مع مرور األيام بصورة افضل من اسدتخدام 

 0221. فددي عددام [12]مركبددات كيمياويددة كعددالج  

اجريددت دراسددة حددول اسددتخدام تدداثير اشعــددـة ليددزر 
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( ذات الطددول الموجـددـي  He-Neنيددون ) –هليددوم 

(632.8) nm  علـدددددددددددددـى بكتيريدددددددددددددا

Staphylococcus aureus 

و   Pseudomonas aeruginosaو

Escherichia coli  ات وبوجدددود المستخلصددد

النباتيدددة .اثبدددت الدراسدددة ان تسدددليط اشدددعة الليدددزر 

وبوجددددود مستخلصددددات نباتيددددة قـددددـد أثددددرت علـددددـى 

((DNA   اجريدددت  0226. فدددي عدددام [13]الخليدددة

دراسة حول استخدام ليزر ذي طاقدة واطئدة كعدالج 

Low Level Laser Therapy (LLLT) علدى

اء سددريع الجددروح المصددابة بالبكتيريددا أدت الددى شددف

للجرح وبعد قتل البكتيريا فضال عدن اسدتخدام نفدس 

األشعة على جروح من نوع آخر كالحروق ،جروح 

البتددر وجددروح الددزروع الجلديددة وهددذا الشددفاء لتلددك 

الجروح شجع على تطبيقات أخدرى كجدروح عديددة 

 0222. فـدددـي عدددام [14]أخدددرى تصددديب اإلنسدددان 

علـددددددـى  (Nd:YAG)اسددددددتخدمت أشددددددعة ليددددددزر 

يا المرضية المصابة بـها قنداة جـدـذر السدن ، البكتير

( مــن البكتريا  المعرضة ألشعة %9943تبين إن )

 .  [15]اللــيزر في قناة الجــذر للســن تم قتلها  

0- Pseudomonas aeruginosa  

إن النشددأة الحقيقيددة لعلددم األحيدداء المجهريددة وبالددذات 

علم البكتيريا بددأت علدى شدكل موضدوع علمدي فدي 

اسط القرن التاسدع عشدر ، ومدن نتاجدات البحدوث أو

[. تكدددون 07التدددي قدددام بهدددا العدددالم لدددويس باسدددتور  

  Pesudomonas aeruginosaالبكتيريددا 

اغلدب الكائندات   Escherichia  coliوبكتيريدـا 

[ ، كددذلك  16شدديوعا فددي تلددوث وحدددات الحددروق  

-βو    Staphylococcus faecalisالبكتيريا 

haemolytic Streptococcus  فقد تم عزل ،

أيضددددددددا مددددددددن الجددددددددروح بأقددددددددل تكددددددددرار مددددددددن 

Staphylococcus aureus[17]  كمدددا تعدددد

 β-haemolytic Streptococcusبكتيريدددا 

ذات إصدددابات كبيدددرة فدددي األطفدددال حدددديثي الدددوالدة 

 18. ] 

 تفاعل أشعة الليزر مع المادة الحية -7

إن تددأثير أنددواع الليددزر علددى المددادة الحيددة تعتمددد : 

ورة عامة على الطول الموجي ،الطاقة الخارجة بص

مددن الليددزر ، وفتددرة التعددرض لألشددعة  فضددال عددن 

استخدام الليزر على شكل نبضي او مسدتمر ، بينمدا 

البكتريددا تتتدداثر بدددورها بهددذه المددؤثرات باالعتمدداد 

علدددددى الحالدددددة الفسدددددلجية للبكتريدددددا ، التندددددوع فدددددي 

ة التدي المستعمرات البكتيرية فضال عن طبيعة البيئد

تحدددث فيهددا هددذه العمليددة ، لكددن المددؤثر المهددم هددو 

[ 94(  pHالتوصيل الحدراري والدالدة الحامضدية )

. أمدددا بالنسدددبة للقددددرات العاليدددة التدددي  تصدددل إلدددى 
2W/m1610  إن هددددذه العمليددددة ليسددددت ذات تددددأثير

حدددراري واضدددح ، حيدددث ان كثافدددة القددددرة العاليدددة 

د السددداقطة علدددى سدددطح البكتريدددا تتسدددبب فدددي توليددد

إلكترونات حرة ناتجة من تدأين ذراتده او جزيئاتده ، 

وتنتشدددر داخدددل البكتريدددا مولددددة موجدددات صددددمية 

shock wave  ان هدذه اآلليدة مهمدة فدي تفتيدت ،

وتكسددير الجلطددات الكلسددية او فددي تفتيددت األحجددار 

الصغيرة التي ال تفيد معهدا تقنيدات التبخدر او الرفدع 

كتريا( فإنها تكون [ .أما بالنسبة للمادة الحية )الب02 

ملونددة بسددب احتوائهددا علددى بعددض المجدداميع الفعالددة 

التي لهدا القابليدة علدى امتصداص أشدعة ذات أطدوال 

موجية محددة . وتعرف هدذه المجداميع الفعالدة التدي 

تمنح المدواد ألوانداً معيندة بالكرومداتوفورات )حامدل 

اللون( ان معظم هذه المجاميع الحاملة للون تحتدوي 

، C= C  ،C=Oغيددر مشددبعة مثددل  علددى اواصددر

N=N  وأثنددددداء االمتصددددداص يدددددتم نقدددددل طاقدددددة  .

الفوتونددات لالشددعة الددى البكتريددا وهددذا يددؤدي الددى 

زيددادة درجددة الحددرارة وكددذلك كسددر األواصددر بهددذا 

[ . 04تتحول الطاقة الضوئية الدى الطاقدة حراريدة  

لدددددرجات الحددددرارة تددددأثير كبيددددر علددددى االنظمددددة 

كتريدددا ففدددي كدددل درجدددة البايولجيدددة مدددن ضدددمنها الب

[ 00الحرارة تأثير على حالة من حداالت البكتريدا   

. 

 

 االجهزة و المواد المستخدمة في البحث : -1

الموصددة   -7الحاضنة   -0  جهاز دايود ليزر -4  

مجهدر  -2سداعة توقيدت  -6 صدفيحة كهربائيدة  -1
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كداميرا  -Traveling microscope 3متحدرك 

مددددداء  -42أكدددددار   مددددداكونكي -9اكدددددار الددددددم  -2

 -47دوارق وبيكددرات حجميدددة  -40دم  -44مقطددر

قطدددن   -46اطبددداق زجاجيدددة  -41مصدددباح بندددزن  

حوامدل  -42شدراج  -43ماسحة قطنية معقمة  -42

 عدسة  -49

 تهيئة العينات للتشعيع  -6

 تحضير الوسط الزرعي  -6-4

A-  وضعgm (02 من ماكونكي اكار و لتر من  )

يدرج الخلديط حتدى الماء مقطدر فدي دورق ، 

يتجددددانس وبعدددددها يوضددددع علددددى الصددددفيحة 

الكهربائيددة السدداخنة  حتددى يغلددي ، ثددم نغلددق 

فوهة الدورق بالقطن ووضعه في الموصددة 

(Autoclave)  للتعقددديم د بدرجدددة حدددرارة

CO(121)  ( 46وتحددددت ضددددغط جددددوي  )

( { ، تترك لتبرد 46) .min  باون  لمـــدة 

 وتصدددب فدددي األطبددداق الزجاجيدددة المعقمدددة

ويتددرك حتددى يتصددلب ، ويحفددظ فددي ثالجددة 

 .   CO4بدرجة حـــرارة 

B-  يذاب gm (02  من )Blood Agar  في لتر

مددن المدداء مقطددر فددي دورق  ، يددرج الخلدديط حتددى 

يتجددانس وبعدددها يوضددع علددى الصددفيحة الكهربائيددة 

الساخنة  حتى يغلي ، ثم يغلق فوهة الدورق بالقطن 

عقدددديم د للت (Autoclave)يوضددددع فددددي الموصدددددة 

)   وتحدت ضدغط جدوي  C0 (121)  بدرجة حرارة

( {  ، تتددددرك لتبددددرد  46) .min( بدددداون لمدددددة 46

وتضاف إلدى البيكدر الحداوي علدى الوسدط الزرعدي  

(  وتصددددددب فددددددي األطبدددددداق  %43دم بنسددددددبة  ) 

الزجاجية المعقمة ويترك حتى يتصلب ، ويحفظ في 

 . Co (4)ثالجة بدرجة حـــرارة 

    زرع البكتيريا -6-0

( عينات من مستشفى تكريدت 10تم الحصول على)

العدام عددن طريددق المسدحات مددن المرضددى الراقدددين 

والمصددددددابين بددددددالجروح المصدددددداحبة للحددددددروق .  

وبعدذلك  تم زرع البكتيريدا المداخوذة  )خلديط( عدن 

  Blood Agarطريددق المسددحات فددي إطبدداق دم 

للنمدددو و مددداكونكي أكدددار للتشدددخيص ووضدددع فدددي 

( سداعة   01(لمدة)  (Co37حرارةالحاضنة بدرجة 

. 

 النتائج والمناقشة  -2

أظهدددرت نتدددائج التشدددعيع بليدددزر دايدددود ذي الطدددول  

mW  (402 )( بطاقددة  262)  nm ألموجـددـي  

cm (42 )باسدددتخدام عدسدددة المدددة ذو بعدددد بدددؤري 

مددددددددددددددددددن نددددددددددددددددددوع              لتشددددددددددددددددددعيع بكتريددددددددددددددددددا 

Pseudomonas aerugiosa    مباشدرة دون

لمطهددرات أو مضددادات حياتيددة أو اسددتخدام أي مددن ا

صدددمات حراريددة ان انصدداف اقطددار مندداطق القتددل 

تتناسب طرديا" مدع الفتدرات الزمنيدة التدي تتعدرض 

لهددا البكتريددا ان انصدداف اقطددار منطقددة التشددعيع لددـ 

min(6142 نجدها تدزداد انصداف اقطارهدا ولكدن )

هذه االقطار لم تكن واضدحة جددا فدي اللوحدة وذلدك 

ات حساسددة جدددا . بددان التشددعيع لعدددم وجددود كددامر

واضدددح الن منددداطق  min(46102106)لالزمدددان 

القتل كبيرة نسبيا بالنسبة لالزمان السابقة فالقتل فدي 

هددذه المندداطق يعددود الددى اشددعة الليددزر عندددما يسددقط 

على البكتريا تمتص مدن قبلهدا وعمليدة االمتصداص 

هدددذه تحدددول الطاقدددة الضدددوئية الدددى الطاقةالحراريدددة 

ولدددى حيدددث تددددخل االشدددعة الدددى داخدددل بالدرجدددة اال

الخاليا البكتيرية لتزيدد مدن طاقدة حركيدة الجزيئدات 

فضددددال عددددن زيددددادة درجددددة حددددرارة جدددددار الخليددددة 

ممدا يدؤدي إلدى   Bacterial cell wallالبكتيرية 

تفتت الجدار وخدروج المكوندات الحيدة الدى الخدارج 

وبالتالي فان االستمرار بالتعرض لالشعة يزيدد قتدل 

ا ثددم المسددتعمرة البكتيريددة وهددذا مطددابق مددع البكتريدد

. [Chateen 23ماجدددددددددددداء بدددددددددددده الباحددددددددددددث 
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 ( معدل أنصاا أقطار مناطق القتل للعينات1جدول )

معدل انصاف اقطار منطةة الةتل  اليمن بالدقيةة

 mm *  2-20للعينا     

5 0.755 
20 22002 

25 22924 

20 22487 

25 32283 
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 االختصاصات التشريعية والمالية لمجالس المحافظات
 غير المنتظمة في إقليم

 
 عامر محمد علي أبو نايلة 

 قسم القانون، كلية مدينة العلم الجامعة
 
 

 التالصة
 

تميز مفهوم الدولة بشكلها البسيط باحتكار 
السلطة بيد فئة حاكمة تهيمن على جميع السلطات 

ل تام. اال انه في وقابضة على زمام األمور بشك
بداية القرن السادس عشر بزغ عامالن أخذا 
يضغطان بشكل كبير على هذا النمط يتركز في 
اسلوبين. أولهما:تنامي الوعي والنهوض الفكري 
لدى الشعوب وعدم رضوخها للسلطات 
المستبدة،والثاني حصول التطورات االقتصادية 
واالجتماعية وتشعب وتنوع حاجات المجتمع مما 

صبح من المتعذر أن تقوم السلطة المركزية من أ
إشباع تلك الحاجات. ويمكن إضافة عامل آخر اال 
وهو التمايز والتحيز في توزيع وتلبية حاجات 
سكان االقاليم بصورة متساوية وعادلة. وإستدعى 
هذا التطور ان تضطر الحكومة المركزية عن 
التخلي عن بعض سلطاتها وصالحياتها لصالح 

 ات المحلية كاالقاليم او المحافظات.االدار
وبناء عليه  تباين نوع الدول فإذا كانت 
هناك سلطة واحدة في المجتمع فهي حكومة 
مركزية،أما اذا كان الى جانبها سلطات محلية 

 اخرى فهي حكومة المركزية.
إن تركيز السلطة هو العقبة الكأداء في انجاز 

 ضل.المشروعات التنموية والخدمات نحو االف
وتتنوع وتتوزع السلطة في صور شتى منها 
تفويض السلطة من الرئيس الى معاونيه أو 

 المركزية اقليمية او المركزية سياسية.

وبأختصار فأن المقصود بالالمركزية هو 
توزيع الوظيفة االدارية بين الحكومة المركزية 
وبين هيئات محلية وبمعنى آخر ان الالمركزية 

ة في اتخاذ القرارات الى تؤدي الى نقل السلط
اجهزة محلية. ولكي تقوم االدارة المركزية على 
مبدأ الديمقراطية الحقة يذهب اكثر الفقهاء الى ان 

اال استقالل الهيئات الالمركزية اليكون حقيقيا 
 بأنتخاب اعضاء تلك الهيئات.

اال ان البعض يرى ان يكون من بينهم اعضاء 

ة. كما ان مبدأ معينون من قبل السلطة المركزي

المركزية االدارية هو قصر الوظيفة االدارية في 

الدولة على سلطة واحدة وان تعددت هيئات الحكم 

مادام شاغليها يخضعون الى سلطة رئاسية واحدة 

 ولقواعد وانظمة واحدة. 

اما الالمركزية فتعني بأختصار ان توجد 
في الدولة سلطات متعددة من نوع واحد اي اليكون 

لدولة سلطة واحدة من انواع السلطات في ا
الثالث"تشريعية،تنفيذية،قضائية" إنما توجد فيها 
اكثر من سلطة واحدة من كل نوع من هذه 
السلطات او بعضها. وقد تعددت انواع الالمركزية 
فمنها الالمركزية السياسية والالمركزية االدارية 
كما ان االخيرة تتخذ انواع متعددة اهمها 

ة االدارية المطلقة التي اخذ بها الدستور الالمركزي
العراقي بالنسبة الى المحافظات الغير المنتظمة في 

اقليم.
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Abstract 

 
Distinguish the concept of state simple form of monopolizing power, however, ruling 

class to dominate all the authorities and holding the reins fully.  However, in the 

beginning of the sixteenth century dawned, taking factors are pushing heavily on this 

mode is concentrated in two ways: 

First: the growing awareness and promote the intellectual among the people and 

failure to submit to the oppressive authorities, and the second: for economic and 

social developments and complexity and diversity of the needs of the community, 

which has become impossible to the central authority to satisfy those needs. 

The concentration of power is a serious obstacle in completing the development 

projects and services better .And diverse and distributed power in various forms, 

including delegation of authority from the president to his stuff or decentralized 

regional or political decentralization. In short, intended to decentralize the 

administrative function is the distribution between the central government and 

created local and other words that decentralization lead to the transfer of power in 

decision-making to local bodies. 

In order for the central administration to the principle of democracy the truth go to 

most scholars that the independence of decentralized bodies can never be true unless 

the election of members of those bodies, but some maintain that they include 

members appointed by the central authority. 

The principle of central administrative palace is a management function in the state 

on the authority of one, even from multiple government bodies as long as the 

occupants are subject to the authority of one presidential term and the rules and 

regulation of one. 

Decentralization means a short, that there are multiple authorities in the state of the 

one type does not have any authority in the state and one of the authorities of the 

three types of "legislative, executive, judicial" but where more than one authority, 

one of each type such authorities or some of them. The many types of 

decentralization mismatch political decentralization and administrative 

decentralization, as the latter take the most important of several types of 

administrative decentralization taking the absolute by the constitution for the Iraqi 

governorates boiled non-regular in the region.       
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 مقدمة

تميز مفهوم الدولة بشكلها البسيط ب حتكار 
السلطة بيد ف ة حا مة تهيمن على جميع السلطات 
وقاب ة على سمام االمور بشكل تام.اال انه في 

عشر بزغ عامالن اخذا بداية القرن السادس 
ي غطان بشكل كبير على هذا النمط يتركز في 

 اسلوبين.
تنامي الوعي والنهوي الفكري لدى الشعوب  أولهما:

وعدم رضوخها للسلطات المستبدة،وال اني حصول 
التطورات االقتصادية واالجتماعية وتشعب وتنوة 
حاجات المجتمع مما أصب  من المتعذر أن تقوم 

 ية من إشباة تلل الحاجات.السلطة المركز 
ويمكن إضافة عامل آخر اال وهو التمايز والتحيز 
في توسيع وتلبية حاجات سكان االقاليم بصورة 

 متساوية وعادلة.
وإستدعى هذا التطور ان ت طر الحكومة 
المركزية عن الت لي عن بع  سلطاتها 
وصالحياتها لصال  االدارات المحلية كاالقاليم او 

 المحافظات.
بناء عليه  تباين نوة الدول فإذا كانت هناك سلطة و 

واحدة في المجتمع فهي حكومة مركزية،أما اذا كان 
الى جانبها سلطات محلية اخرى فهي حكومة 

 المركزية.
إن تركيز السلطة هو العقبة الك داء في انجاس 

 المشروعات التنموية وال دمات نحو االف ل.
منها تفوي  وتتنوة وتتوسة السلطة في صور شتى 

السلطة من الرئيس الى معاونيه أو المركزية اقليمية 
 او المركزية سياسية.

وب ختصار ف ن المقصود بالالمركزية هو 
توسيع الوظيفة االدارية بين الحكومة المركزية وبين 

هي ات محلية وبمعنى آخر ان الالمركزية ت دي الى 
نقل السلطة في ات اذ القرارات الى اجهزة محلية 

(2.) 
ولكي تقوم االدارة المركزية على مبدأ الديمقراطية 
الحقة يذهب ا  ر الفقهاء الى ان استقالل الهي ات 

ب نت اب اع اء تلل  اال الالمركزية اليكون حقيقيا
 الهي ات.

اال ان البع  يرى ان يكون من بينهم اع اء 
 (.1معينون من قبل السلطة المركزية )

ارية هو قصر الوظيفة  ما ان مبدأ المركزية االد
االدارية في الدولة على سلطة واحدة وان تعددت 
هي ات الحكم مادام شاغليها ي  عون الى سلطة 

 رئاسية واحدة ولقواعد وانظمة واحدة.
فمفهوم الالمركزية تعني ب ختصار ان توجد 
في الدولة سلطات متعددة من نوة واحد اي اليكون 

لسلطات في الدولة سلطة واحدة من انواة ا
ال ال "تشريعية،تنفيذية،ق ائية" إنما توجد فيها ا  ر 
من سلطة واحدة من كل نوة من هذه السلطات او 

 بع ها.

وقد تعددت انواة الالمركزية فمنها الالمركزية 
وهي سياسية دائما النها تتعلق وقبل كل  السياسية

شئ بممارسة سلطة من قبل الحكام )الحكام 
ان الالمركزية هي  ( 0) وي يرى الشا ال انويون( و

سياسية دائما النها تتعلق وقبل كل شئ بممارسة 
وينفي  )الحكام ال انويون( سلطة من قبل الحكام
كما ان االخيرة تت ذ  . تسمية الالمركزية االدارية

انواة متعددة اهمها الالمركزية االدارية المطلقة التي 
ات اخذ بها الدستور العراقي بالنسبة الى المحافظ

 (.5الغير المنتظمة في اقليم.)
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لقد عرف العراق نظام االدارة المحلية منذ عصر 
ال لفاء الراشدين واستمر في العهد االموي والعباسي 
ويذهب بع  الم رخين الى نظام ادارة االقطار 

 (.0)  االسالمية كان نظاما المركزيا كامالل 
وقسم العراق في العهد الع ماني الى سبعة 

الى ان االمر تحول  ال )متصرفيات(.عشر سنجق
ابان االحتالل البريطاني حيي اص  الحكم عسكريا 
واصب  العراق تحت االنتداب البريطاني.واستمر 
االمر على حاله حتى تولى الملل فيصل عرش 

.وبعد صدور القانون 17/3/2912العراق بتاريخ 
االساسي الذي وافق عليه المجلس الت سيسي 

وقد خصصت المواد  12/7/2915بتاريخ
 2972لموضوة ادارة االقاليم.وفي عام  221,249

حيي ا د ب ن  80صدر قانون ادارة البلديات برقم 
البلدية م سسة محلية ذات ش صية حكمية وتقوم 
على مبدأ االنت اب ماعدا رئيس البلدية حيي يكون 
عن طريق التعيين. م صدر قانون ادارة االلوية في 

يعتبر هذا اول تنظيم اخذ و  20برقم 2905عام 
 بنظام الالمركزية االدارية في العراق.

صدر قانون  2958تموس  20وبعد  ورة 
وجاء  2909لسنة  259المحافظات تحت رقم

بمبادئ تقوم على الالمركزية االدارية وفي عام 
صدر قانون الحكم الذاتي لمنطقة 2930
 (.3 ردستان)

عية ان بح ي سيقتصر على االختصاصات التشري
والمالية لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم 
دون بقية االختصاصات االخرى وذلل لك رة تلل 
االختصاصات من جهة و همية هاذين 

 ين من جهة اخرى.ياالختصاص

 خطة البحث

 ان خطة البحي ستكون على النحو ااتي:
المبحي االول:االساس الدستوري لالختصاصات 

 التشريعية والمالية.
المطلب االول:االساس الدستوري لالختصاص 

 التشريعي.
المطلب ال اني:االساس الدستوري لالختصاص 

 المالي.
المبحي ال اني:االساس القانوني لالختصاصات 

 التشريعية والمالية.
المطلب االول:االساس القانوني لالختصاص 

 التشريعي.
المطلب ال اني:االساس القانوني لالختصاص 

 المالي.
 األولالمبحث                

الدستوري لالختصاص  التشريعي والمالي  األساس
 :لمجالس المحافظات

ابتداء يلزم القول ب ن الدستور العراقي 
جاء بمبادئ واسعه  (8)1445الصادر في عام 

جديده تتماشى مع احد  المبادئ الديمقراطيه التي 
ى اخذت بها الدول المتقدمة، اال انني اود االشارة ال
 ان العبرة بالتطبيق العملي الصحي  من نصوص

 وترجمتها الى الواقع العملي الملموس.
واغلب الظن انه اليوجد في اعتى دول الديكتاتورية 
دستور ينص على التحكم الكيفي في رقاب الشعب 

وكم ال لما سبق ف ن  وخاصة في الوقت الحاضر.
الدستور العراقي في ظل النظام السابق كان ينص 

و)العقوبة  ى )المتهم برئ حتى ت بت ادانته(عل
والجريمة اال بنص(اال ان الممارسات الكيفية 
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والفردية وما جرى من اعدامات دون اجراء 
محا مات و كذلل المقابر الجماعية خير دليل على 
ذلل. ان اول مايطالعنا في الدستور العراقي الجديد 
في مادته االولى هو ان)جمهورية العراق دولة 
اتحادية واحدة مستقلة،ذات سيادة كاملة.نظام الحكم 
فيها جمهوري نيابي )برلماني(ديمقراطي وهذا 

 الدستور ضامن لوحدة العراق(. 
وكل كلمة في هذه المادة لها معنى وبحاجة الى 
شرح مسهب وطويل اال ان الذي يهمنا ان العراق 
هو دولة اتحادية وان النظام االتحادي في جمهورية 

ق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات العرا
من  111المادة حسب  المركزية وادارات محلية

 .الدستور
االساس الدستوري لالختصاص  :لمطلب االولا

 : التشريعي

من الدستور على انه )لكل  (229خولت المادة )
 ا سسوفق  إقليمتكوين  أ  ر أومحافظة 

حيي تنص  المنصوص عليها في هذه المادة(
)يحق لكل  من الدستور على  111ة الماد"

محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب 
:طلب من 1باالستفتاء عليه يقدم بلحدى طريقتين:

شلث االعضاء في كل مجلس من مجالس 
:يطلب من 2المحافظات التي تروم تكوين االقليم.

ُعشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات 
,شانيا,من 122لمادةالتي تروم تكوين االقليم ا

وفي حالة بقاء المحافظة لوحدها والتي  ."الدستور
فقد من  الدستور  إقليمالتروم االن مام الى 

والمالية الواسعة من ادارة  ا داريةالصالحيات 
 ش ونها على مبدأ الالمركزية وينظم ذلل بقانون.

وفعال صدر قانون المحافظات غير 
 .(9) 1448 لسنة 12المنتظمة في اقليم برقم 
من الدستور نجد انها  02ولدى الرجوة الى المادة 

 تت من )ي تص مجلس النواب بما ي تي:
 224 ما ان المادة . اوال:تشريع القوانين االتحادية(

من الدستور قد عددت االختصاصات الحصرية 
للسلطات االتحادية ولم يرد ضمن هذه الصالحيات 

دية بل احتكار التشريع على السلطات االتحا
وحيي ان  حصرها على التشريع للقوانين االتحادية.

من الدستور قد نصت على كل مالم  225المادة 
ينص عليه من االختصاصات الحصرية للسلطات 
االتحادية يكون من صالحية االقاليم والمحافظات 
غير المنتظمة في اقليم والصالحيات االخرى 

يم تكون المشتركة بين الحكومة االتحادية واالقال
االولوية فيها لقانون االقاليم والمحافظات غير 
المنتظمة في اقليم في حالة ال الف بينهما.ومن هذا 
النص يبدو جليا وواضحا ان الدستور ضمن 
للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ب صدار القوانين 
ال اصة بالمحافظة وبشر  عدم م الفتها  حكام 

والتي تنص على ما  ةالدستور والتشريعات االتحادي
يعد هذا  اوال: من الدستور: 11تنص المادة: "ي تي

في العراق  واألعلى األسمىالدستور القانون 
 ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء.

اليجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور  شانيا:
ويعد باطال كل نص يرد في دساتير االقاليم او اي 

 .                                  "ارض معهنص قانوني اخر يتع
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لذا فمن حق كل محافظة غير منتظمة في اقليم 
ولغري  .دستوريا اصدار تشريع خاص بها

االنسجام في وحدة التشريع في عموم القطر وبعيدا 
من 05عن التعاري والتناق  فقد نصت المادة 

)يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى  الدستور على انه
ي م مم لين عن االقاليم  االتحاد()مجلس 

والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ينظم تكوينه 
وشرو  الع وية فيه واختصاصاته وكل مايتعلق به 

 ولم يصدر هذا القانون لحد االن. بقانون(

وفي ضوء هذه النصوص الدستورية صدر 
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم برقم 

فذ المفعول ومعمول به واصب  نا 1448لسنة 12
في كافة انحاء القطر اعتبارا من تاريخ نشره في 

 .1448اذار  72الجريدة الرسمية بتاريخ
االساس الدستوري لالختصاصات  :المطلب الثاني

 لية الما
 اوال: :ي تيمن الدستور ما  (01ورد في المادة )

يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة 
 ختامية الى مجلس النواب إلقراره.والحسابات ال

لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب  شانيا:
 وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها.

ان "من الدستور/البند رابعا  (84) اشارت المادة  ما
  رئيس الوسراء مكلف ب عداد مشروة المواسنة العامة

هوم ومن مف والحسابات ال تامية وخطط التنمية،
انها جاءت مطلقة فيما يتعلق ، النصوص اعاله

 بالميزانية العامة لعموم القطر ولكافة المحافظات.
حصر الدستور رسم السياسة العامة ف الل عن ذلل 

والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية 
عبر حدود االقاليم والمحافظات في العراق ووضع 

م السياسة النقدية وإنشاء الميزانية العامة للدولة ورس
من ضمن اختصاصات  البنل المركزي وإداراته

وكذلل  .(/البند شالثا111المادة ) السلطة االتحادية
)المادة  وضع مشروة المواسنة العامة واالست مارية

 . /البند سابعا(111
العامة بما  ا سس (221بينت المادة )

ت يتعلق بموضوة ادارة النفط بالتعاون مع حكوما
االقاليم والمحافظات المنتجة وكيفية توسيع وادارتها 
بشكل منصف يتناسب مع التوسيع السكاني مع 
تحديد حصة محددة لالقاليم المت ررة والتي حرمت 
منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي 

 ت ررت بعد ذلل.
واضحا  (211) وجاء البند  انيا من المادة
 إقليملمنتظمة في في من  المحافظات غير ا

الصالحيات االدارية والمالية الواسعة مما يمكنها من 
ادارة ش ونها على وفق مبدأ الالمركزية االدارية 
ونظم ذلل بقانون وفعال صدر قانون المحافظات 
 غير المنتظمة في اقليم محققا ماجاء بهذه المادة.

، / ال ا212اعتمد الدستور بموجب المادة
يم الموارد المالية بين المحافظات  ال ة معايير لتقس
)تخصص لالقاليم والمحافظات  حيي ورد في النص

حصة عادلة من الواردات المحصلة اتحاديا تكفي 
للقيام بلعبائها ومسؤولياتها مع االخذ بنظر 

 .االعتبار مواردها وحاجاتها وبسعة السكان فيها(
ويتحصل من هذا النص ان توسيع الموارد المالية 

 ظات سيكون وفق المعايير االتية:للمحاف

 مقدار موارد المحافظة. :1
 حاجة المحافظة للموارد المالية. :2
 عدد السكان فيها. :1

وبناء عليه ف ن محافظة البصرة كم ال ت خذ عند 
ت صيص المبالغ لها الموارد المالية الموجودة فيها 
سواء النفطية ومايرد اليها من ضرائب من الميناء 
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لرئيسي للعراق ومدى مات ررت به من البحري ا
ويالت الحروب التي خاضها العراق في العهد 

يمكن  اال ان ذلل ال وعدد السكان فيها. السابق
حسمه وتوسيعه بيسر وسهولة ول مان عدالة 

من الدستور على  (240) التوسيع فقد نصت المادة
 يلي: ما

)ت سس بقانون هي ة عامة لمراقبة ت صيص 
تحادية وتتكون الهي ة من خبراء الحكومة الواردات اال

االتحادية واالقاليم والمحافظات ومم لين عنها 
 :(وت طلع بالمس وليات االتية

 
التحقق من العدالة توسيع المن  والقروي . 2

 الدولية بموجب استحقاق االقاليم والمحافظات 
 غير المنتظمة في اقليم.

حادية التطبيق االم ل للموارد المالية االت. 1
 واقتسامها.
ضمان الشفافية والعدالة عند ت صيص . 7

االموال لحكومات االقاليم والمحافظات غير 
 المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة.

علما ب ن القانون المنصوص عليه في هذه المادة لم 
يصدر لحد االن رغم اهميته في مجال تقسيم 

لهي ة ويتجلى من هذا النص ان ا ال روات العامة.
المزمع تشكيلها سيكون هدفها رقابي وليس تقسيم 

مهمتها التحقق من عدالة إذ أن  الموارد اصال.
التوسيع واالست دام االم ل للموارد المالية 
 واقتسامها.ودورها سيكون بعد توسيع تلل الموارد.

ولم يبين النص كيفية االعتراي على 
ذلل عند التقسيم او التوسيع اال انه من الممكن بيان 

تشريع القانون او الركون الى المحكمة االتحادية 
/البند رابعا 91والتي من اختصاصاتها وفق المادة 

)الفصل في المنازعات التي تحصل  من الدستور

بين الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم 
 .والمحافظات والبلديات واالدارات المحلية(

 من الدستور (217)  ما اجاست المادة
تفويض سلطات الحكومة االتحادية للمحافظات او )

 بالعكس بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون(.
ان النص المتقدم خفف ك يرا من الصالحيات التي 

للسلطات االتحادية بل ترك  يطلق عليها )الحصرية(
بع   المجال رحبا لكي تفوي السلطات االتحادية

ل على وهذا يد للمحافظات او بالعكس. الصالحيات
حسن التعاون والتنسيق المطلوب لتجاوس بع  

 المعوقات وتذليل الصعاب.

انني ارى ان ال رورة باتت ملحة لتشريع 
قانونين مهمين لتعزيز قدرات المحافظات غير 

 المنتظمة في اقليم وهما:
هو ما منصوص عليه في المادة  القانون االول:

نطوي المارة الذكر في اعاله لما يمن الدستور  240
في ذلل من فري الرقابة عن عدالة التوسيع للموارد 
المالية حسب المعايير الدستورية ال ال  وعدم 
التالعب او التجاوس عليها بل توسيعها بشفافية 
وعدالة ولكي ت خذ كل محافظة نصيبها غير 

 منقوص.
تشريع قانون اخر وهو العمل على  :الثانيالقانون 
 :والتي تنص على (245) اليه المادة أشارتما 

)ت سس هي ة عامة ل مان حقوق االقاليم 
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة 
العادلة في ادارة م سسات الدولة االتحادية الم تلفة 
والبع ات والزماالت الدراسية والوفود والم تمرات 
االقليمية والدولية وتتكون من مم لي الحكومة 

والمحافظات غير المنتظمة في  االتحادية واالقاليم
 اقليم وتنظم بقانون(.
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ان هذا النص اليتعلق بالجانب المالي فقط 
تشريع م ل هذا القانون فيه تفعيل في دور  اال ان

المحافظات غير المنتظمة في اقليم في مجاالت 
مهمة وواسعة وايالئها المكانة المناسبة باالشتراك 

الوارد ذكرها مع السلطة المحلية في االختصاصات 
ان عدم تشريع القانونين اعاله  في النص اعاله.

يشكل  غرات في حسن تطبيق قانون المحافظات 
غير المنتظمة في اقليم ويحد من نشاطها ويقلل في 

 اداء دورها في مسائل مهمة.
  المبحث الثاني

 االساس القانوني لالختصاصات التشريعية والمالية
 لمجالس المحافظات

 
انون المحافظات غير المنتظمة ورد في ق

 في اقليم جملة من االختصاصات في مجاالت شتى
ووفقا ل طة البحي سوف اقتصر الكالم عن نوعين 
فقط من هذه االختصاصات وهما التشريعية والتي 
ستكون تحت المطلب االول والمالية التي سيتم 

 شرحها في المطلب ال اني.
 عيةاالختصاصات التشري: المطلب االول

بعد ان است لصنا من ان الدستور قد 
اعطى لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم 
صالحية اصدار القوانين ال اصة بالمحافظة 

جاء  بالشكل الذي اليتعاري مع القوانين االتحادية،
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفي 
ق المادة السابعة /البند  ال ا لي كد صراحة إعطاء الح

لمجلس المحافظة الصدار التشريعات المحلية 
 يلي: واالنظمة والتعليمات حيي يت من النص ما

إصدار التشريعات المحلية  )المادة السابعة/شالثا:
واالنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون االدارية 
والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ 

الدستور  الالمركزية االدارية وبما اليتعارض مع
 والقوانين االتحادية(.

 يلي: يست لص من هذا النص ما
لمجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم  .2

 اصدار القوانين ال اصة بمحافظته حصرا.

 اصدار االنظمة والتعليمات. .1
وكل ذلل لتنظيم الش ون االدارية والمالية وفقا لمبدأ 

 )دستور، تدرج القاعدة القانونية من حيي قوتها
 تعليمات(. نظام، ون،قان

ومن المبادئ القانونية العامة هو عدم جواس تعاري 
القانون لمبادئ الدستور واال تعري الى مبدأ عدم 

وكذلل عدم  .دستورية القانون وبالتالي عدم شرعيته
جواس تناق  النظام للقانون او التعليمات للنظام 
حيي ان التعليمات ماهي االتبسيط وشرح لما هو 

 ها.اعلى من
ان الغاية والهدف من هذه التشريعات هو 
تكمين مجلس المحافظة من ادارة ش ون المحافظة 

/الفقرة 12)المادة  وفقا لمبدأ الالمركزية االدارية
كما نصت المادة  .خامسا من الدستور(
على ان من ضمن  اوال: السابعة/البند خامسا

اختصاصات مجلس المحافظة اعداد مشروة 
ة بمجلس المحافظة لدرجها في المواسنة ال اص

المواسنة العامة للمحافظة وذلل بعد اعداده من قبل 
المحاف  ويتم رفع هذا المقترح الى وسارة المالية في 
 الحكومة االتحادية لتوحيده ضمن المواسنة العامة.

الى  )الحادي عشر من نفس المادة(  ما اشار البند
اء صالحية مجلس المحافظة بالمصادقة على اجر 

التغييرات االدارية على االق ية والنواحي والقرى 
 بالدمج واالستحدا .
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ويترتب على هذا تغييرالتشكيالت االدارية ضمن 
حدود المحافظة مما قد يولد تناسعا بين المحافظات 

اما البند  ويكون الفصل فيه امام المحكمة االتحادية.
الرابع عشر من نفس المادة فقد اعطى لمجلس 

ة صالحية اصدار نظام داخلي لعمل المحافظ
المجلس  ومن المعروف ان من يملل الكل يملل 
الجزء وحيي ان مجلس المحافظة له الحق في 
اصدار القوانين فمن حقه اصدار االنظمة تبعا 

 لذلل.

من قانون  1ان المادة ( الى 24) ويذهب االسدي 
)بما اليتعاري مع  المحافظات قد نصت على

وفي هذا تعاري مع  ين االتحادية(الدستور والقوان
من الدستور التي اعطت االولوية لقانون  50المادة 

  اما االقاليم والمحافظات في حالة ال الف بينهما.
من قانون  1 فيرى ان نص المادة( 22)مهدي 

المحافظات يتعاري مع احكام البند  انيا من المادة 
 تمن  المحافظات التي(من الدستور والتي تنص211

لم تنتظم في اقليم الصالحيات االدارية والمالية 
وان وجه االعتراي ان الدستور اوجب  الواسعة(

من  المحافظات غير المنتظمة في اقليم صالحيات 
ادارية ومالية واسعة ولم ينص على منحها سلطات 
تشريعية لسبب بسيط هو انها تعمل وفق مبدأ 

ي تقاسم الالمركزية االدارية والمبدأ المذكور يعن
الوظيفة االدارية في الدولة بين السلطة المركزية في 
العاصمة والهي ات الالمركزية سواء أ انت اقليمية 

 او مصلحية.
االساس القانوني للصالحيات : المطلب الثاني

 المالية لمجالس المحافظات
يعد االستقالل المالي ضرورة من ضرورات 
 استقالل مجالس المحافظات فمن دون ت صيص

يمكن لتلل المجالس القيام  االموال الالسمة ال
لذا  .التنمويةيعها ر ابالمهام الموكولة لها وتنفيذ مش

ف نه غالبا ما تنص الدساتير والقوانين على وجود 
مصادر لتمويل هذه المجالس ويتوجب ان تكون لها 
ميزانية وحسابات خاصة بها ويعتبر الفقه الفرنسي 

مجالس ركنا اساسيا من ت صيص الموارد المالية لل
 .(27، 21)  اركان الالمركزية االدارية

غير المنتظمة ات لقد حدد قانون المحافظ
كيفية منه حول  00حسبما ورد في المادة في اقليم 

 تكوين الموارد المالية للمحافظة على النحو االتي:
المواسنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل  .2

عايير الدستورية الحكومة االتحادية حسب الم
ال ال  المار ذكرها والتي ت عها وسارة 

 المالية ويصادق عليه مجلس النواب.

االيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء  .1
ال دمات التي تقدمها والمشاريع  االست مارية 

 التي تقوم بها.
االيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات  .7

نين المحلية والمفروضة وفقا للدستور والقوا
 االتحادية.

التبرعات والهبات التي تحصل عليها  .0
المحافظة بما اليتعاري مع الدستور 

 والقوانين االتحادية النافذة.
االيرادات المتحصلة من بدالت بيع  .5

وإيجاراموال الدولة المنقولة وغير المنقولة 
وفقا لقانون بيع وإيجار اموال الدولة والقوانين 

 االخرى.
توسيع الواردات النفطية افرد مع العلم ان موضوة 

لها الدستور حكما خاصا كما جاء في المادة 
 منه كما ورد سابقا.221



 2020السنة     2العدد     2المجلد                                                       الجامعة مجلة كلية مدينة العلم         

57 
 

ان الدستور رسم طريقا خاصا في كيفية 
توسيع وادارة حقول النفط والغاس بشكل منصف 
يتناسب مع التوسيع السكاني مع تحديد حصة محددة 

 لالقاليم المت ررة ولم يرد ذكر للمحافظات.
صر النص على الحقول الحالية في االقاليم واقت

والمحافظات ولم يتطرق الى الحقول التي ستظهر 
اال ان النص ترك االمر معلقا على  مستقبال.

اصدار قانون خاص لذلل ولم يصدر القانون لحد 
 ما ان نص البند  ال ا من المادة السابعة من  االن.

قانون المحافظات الذي مر ذكره خول مجلس 
افظة الصدار التشريعات ال اصة لتنظيم المح

تقدم فقد نص البند  ف الل عما  الش ون المالية.
خامسا من المادة نفسها التي تتحد  عن 

)اعداد  اختصاصات مجلس المحافظة على انه
مشروة المواسنة ال اصة بالمجلس لدرجها في 

ويبدو من هذا النص ان  المواسنة العامة للمحافظة(.
المحافظة محددة ومستقلة عن ت صيصات مجلس 

ميزانية المحافظة ولكنها تكون ضمن الميزانية 
العامة للمحافظة اال ان مشروة الميزانية العامة 
للمحافظة ي  ع لمصادقة مجلس المحافظة 
ب عتبار ان مجلس المحافظة هو اعلى سلطة 

 "1/خامسا/7"المادةوفقال  تشريعية ورقابية للمحافظة
غير المنتظمة في اقليم.  من قانون المحافظات

وترفع هذه المواسنة الى وسارة المالية لتوحيدها مع 
المواسنة العامة .ان الطريقة التي رسمها القانون 

محافظة هو اقتراح وضع البالنسبة الى مواسنة 
ال طط المالية والمشروعات مع بيان االيرادات 
والمصروفات وكل ما يتعلق ب بواب وفصول 

ان االمر متروك تقديره للسلطة  اال الميزانية.
االتحادية مع التركيز على وجوب مراعاة المعايير 
الدستورية على التوسيع بين مركز المحافظة 

من  "2/خامسا/7المادة وفق " واالق ية والنواحي
 قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ومن الواض  ان لمجلس المحافظة الرقابة 
ات التنفيذية والمحلية على جميع انشطة الهي 

ب ست ناء المحا م والوحدات العسكرية والكليات 
والمعاهد ل مان حسن اداء اعمالها وتشمل هذه 

/البند سادسا/من 7المادة  " الرقابة الجانب المالي
 ."قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

 االستنتاجات والتوصيات

لقد شهد العراق طفرة نوعية بعد تحريره 
حيي   .1445صدور الدستور الجديد في عام و 

ت من هذا الدستور مبادئ واهداف لم ي لفها العراق 
ان المادة االولى من  منذ ت سيس الحكم الوطني.

الدستور قد رسمت شكل نظام الحكم في العراق 
بكونه نظاما اتحاديا جمهوريا نيابيا وديمقراطيا وكل 

دلول واسع  لمة من هذه الكلمات لها معاني وذات م
والذي يهمنا في بح نا هذا هو ما نصت  وعميق.

والتي اخذت بالنظام من الدستور  220 عليه المادة
الالمركزي االداري كشكل في كيفية ادارة الحكم في 

 الجمهورية العراقية.
ان مبدأ الالمركزية كان معروفا في العراق 
ونصت عليه قوانين سابقة كما جاء في متن 

صدر قانون  2958/تموس/20رة البحي.فبعد  و 
وجاء بمبادئ  2909لسنة 259المحافظات برقم 

تقوم  على الالمركزية االدارية  م صدر قانون الحكم 
اال ان التطبيق العملي لم  الذاتي لمنظمة كردستان،

يكن مطابقا لنصوص القانون وخاصة بعد ان 
بكافة  ويتمتع رئيس الدولةبيد اصب  نظام الحكم 

 .واض مما ركز مبدأ المركزية بشكل الصالحيات 
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 هوكتفعيل لمبدأ الالمركزية االدارية وتركيز 
صدر قانون االقاليم  وقانون المحافظات غير 

 .1448لسنة 12المنتظمة في اقليم برقم
ان قانون المحافظات التي لم تنتظم في 

صالحيات واسعة سواء  أتاح لهذه المحافظاتاقليم 
في اصدار التشريعات د تجسمن الناحية التشريعية 

استقالل مالي واداري ب ت اذ ب تمتعهاال اصة بها و 
القرارات في تنفيذ المشاريع في المحافظات حسبما 
ي صص لها وفق ال وابط المرسومة في الدستور 

وكل ذلل مقيد  .دون الرجوة الى السلطة االتحادية

تكون هذه الصالحيات متعارضة مع  ب ن ال
 ادي.نصوص الدستور االتح
تقت ي ب صدار القانونين  إن ال رورة

من  240و  245المنصوص عليهما في المادة 
 الدستور.

لقد كان صدور قانون المحافظات غير 
المنتظمة في اقليم وكذلل قانون انت اب مجالس 
المحافظات تتويجا وانتصارا لمبدأ الالمركزية 
االدارية وتعتبر تجربة رائدة في هذا الطريق وت دي 

رها لوأحسن تطبيقها بالشكل السليم. ما
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 الخلاصة

وني المحافظات القديم والجديد تبين أن كليهما أعتمد ا دارة الالمركزية من خالل إلقاء ال وء على قان
والذي استمر العمل به لغاية  2909لسنة  259سواء في القانون أو في الدستور ، فبالنسبة للقانون ا ول رقم 

زية ا دارية جاء في ا سباب الموجبة له أن ال رورة اقت ت تشريع قانون لإلدارة يعتمد مبادئ الالمرك 1448
لتحقيق أماني وتطلعات المواطنين ، لهذا رشحت مجالس ا دارة من خالل انت ابات ديمقراطية ترعاها الدولة في 
حينه ويشرف عليها وسير الداخلية وخولت هذه المجالس في المحافظات كافة صالحيات محددة وواضحة لتمشية 

ها وإيرادات  ابتة ، غير أن هذه الصالحيات لم تدم طويال ل أمورها بل وأ  ر منها أصبحت لها ميزانية مستقلة ب
لسنة  75بل ت  رت بالظروف السياسية واالجتماعية السائدة آنذاك فصدر قانون إصالح النظام القانوني رقم 

وجاء فيه ) أن كل مجتمع توجد فيه سلطة واحدة ولكل دولة سلطتها السياسية الواحدة وهذا يعني انتفاء  2933
تعدد السلطات التشريعية والتنفيذية والق ائية لهذا بات من ال روري إعادة النظر في قانون المحافظات  فكرة

لكي يبقى مم ال ل للسلطة المركزية في البالد ( لهذا تم تعطيل انت اب مجالس المحافظات وتغليب جانب التعيين 
في مجالس المحافظات هذه على  على جانب االنت ابات في مجالس إدارات المحافظات وحصر الع وية

المعينين فقط دون المنت بين ناهيل عن تعطيل ك ير من الصالحيات واالختصاصات الممنوحة لمجالس إدارات 
المحافظات وحصر الصالحية جميعال بيد السلطة المركزية اعتبارال من الوسير إلى المحاف  إلى أبعد موظف في 

إلى ا نظمة والتعليمات المركزية التي تحدد حرية ا ش اص في التمليل  أقصى ا هوار والقرى والنواحي إضافة
 والتنقل والسفر والصحافة والنشر وغيرها . 
فهو في الوقت الذي أتجه أوال ل إلى ت سيس ا قاليم خالل مدة ستة  1445أما في دستور جمهورية العراق لسنة 

المحافظة أو عشر الناخبين في كل محافظة عاد أشهر من تاريخ صدوره بطلب يقدم من  لي أع اء مجلس 
لغري تنظيم االختصاصات والصالحيات  1448لسنة  12ف صدر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 

بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام االتحادي الفدرالي والنظام الالمركزي حسبما ورد في 
ا القانون التي هي ليست كل الحقيقة وإنما بسبب التجربة المتع رة في إقليم كردستان ا سباب الموجبة لهذ

واستعداده لالستقالل عن العراق بعلم مستقل وميزانية مستقلة وجيش وشرطة خاصين به وحدود متناسة عليها كما 
اسة عليها وتروي  من الدستور وال ندري كيف جاس للمشرعين ذكر عبارة الحدود المتن 204ورد في المادة 

العراقيين عليها مع إنها مصطل  خاص بالحدود مع الدول المجاورة وليس بالحدود بين المحافظات العراقية التي 
 .  ي  ع تحديدها إلى السلطة المركزية فقط
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مما ال ي فى على أحد أن بين تشريع القانون    
، وأنه وبين تنفيذه يقف الموظف وا سلوب ا داري 

مهما بذلت الدول من تشريع أرقى المبادئ القانونية 
المتطورة ف ن هذا الجهد يتبدد إذا لم تلق ذلل 
الموظف أو ا سلوب ا داري الناج  الذي يستطيع 
ترجمة هذه المبادئ بالشكل الذي تنشده الحكومة 
وتتمناه السلطة التنفيذية في البالد وب اصة بعد 

امة وتشعب مجاالت عملها أتساة نشا  ا دارة الع
وظهور نظرية المرافق العامة التي تمارس أنشطة 
صناعية أو تجارية أو خدمية ك حد أساليب تطبيق 

 ا دارية في إدارة دفة الحكم .  -الالمركزية 
وت سيسال على ما تقدم ف ن تنظيم ا دارة العامة ي خذ 
أحد منحنيين هما المركزية ا دارية والالمركزية 

 ارية. ا د
فبالنسبة ل ولى يترتب إخ اة جميع الهي ات 
ا دارية إلى السلطة الرئاسية في العاصمة بل 
وتتدرج تدرجال هرميال من السلطة الرئاسية المركزية 
إلى أصغر موظف في القرى والنواحي وبالتالي 
تقتصر مهمة الهي ات الدنيا على تنفيذ ما تصدره 

ي والتي أصطل  عليها الرئاسة العليا في الهرم ا دار 
با سلوب الوساري والذي ال يصل  في الدول 
المتح رة حتى لو حقق سرعة البت في تنفيذ 

وتجانسها ، لذا خولت هذه الهي ات  ا داريها وامر 
أو الفروة في المحافظات صالحية البت في بع  
ا مور دون الرجوة إلى المركز وتسمى بالالوسارية 

ختصاصات بين السلطة شر  أن يتم توسيع اال
المركزية في العاصمة وفروعها في المحافظات من 
قبل المشرة نفسه أو عن طريق التفوي  وذلل 

عن كاهل السلطة الرئاسية في  ءلت فيف العب
العاصمة بل وتمهيدال نحو ا خذ بديمقراطية ا دارة 

التي تنقل اختصاصات السلطة المركزية إلى 
 . [ 2مجالس     المحافظات ]

أما بالنسبة لإلدارة الالمركزية فهي تعني توسيع 
اختصاصات الوظيفة ا دارية بين السلطة المركزية 
وهي ات منت بة مستقلة استقالال ل إداريال وماليال 
وتتمتع بش صية معنوية وأن كانت ت  ع لنوة من 
الرقابة وا شراف من قبل السلطة العامة تسمى 

ترقى إلى ارتبا  تبعية  بالوصاية ا دارية ولكنها ال
إدارية مح ة وإال تحولت إلى مجرد فرة من فروة 
الحكومة المركزية  هذا إضافة إلى الالمركزية 
المرفقية أو المصلحية مارة الذكر والتي ال تقتصر 
على المركز فقط وإنما على المحافظات أي ال 
بسبب تواجد نشاطها ا قليمي في تلل المحافظات 

[1 .] 
جد أنفسنا أمام أسلوبين م تلفين من هنا ن

لإلدارة هما المركزية ا دارية والالمركزية ا دارية 
وذلل لتلبية حاجات الوظيفة ا دارية المتنوعة بما 
يتالئم ومتطلبات كل وحدة أدارية في المحافظة أو 
الق اء أو الناحية ، أضف إلى ذلل تغير الظروف 
مات السياسية واالجتماعية بل وتعاقب الحكو 

والدساتير وما بلغه ا فراد من ن ج وتفهم بش ونهم 
العامة ودخول مبدأ فصل السلطات أدى إلى تشريع 

المعدل  2909لسنة  259قانون المحافظات رقم 
وقد نصت ا سباب الموجبة منه على اعتماد مبادئ 
الالمركزية ا دارية لتحقيق أماني وتطلعات 

 المرافق المواطنين ودفع عجلة النهوي بم تلف

والمؤسسات إلى األمام ، ثم تأيد ذلك بدستور عام 
الذي نص على تقسيم الجمهورية العراقية  4932

إلى وحدات إدارية تنظم على أساس اإلدارة 
    (4)الالمركزية 

                                                           
م  4929لسنة  469أنظر األسباب الموجبة لقانون المحافظات رقم  - 4

 .     4932من دستور ( 3/ ب والمادة ) 2/ 
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 0226تم صدور دستور جمهورية العراق لعام 

الذي نص بأن النظام االتحادي يتكون من عاصمة 

 ( 0) مركزية وإدارات محلية وأقاليم ومحافظات ال 

، تاله قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 

لتنظيم االختصاصات  0222لسنة  04

والصالحيات الواسعة التي منحها الدستور 

للمحافظات وإداراتها بما ينسجم مع شكل الدولة 

الجديد القائم على أساس النظام االتحادي          ) 

. األمر الذي  ( 7) الالمركزي الفدرالي ( والنظام 

يستدعي ألقاء الضوء على هذين القانونين من خالل 

مبدأي المركزية والالمركزية اإلدارية لنرى من 

خاللهما أي مسلك إداري معتمد في العراق قديماً 

ً وذلك في مبحثين ، األول في المركزية  وحديثا

اإلدارية وقانوني المحافظات والثاني في 

 اإلدارية . الالمركزية 

 المبحث الأول 

 المركزية الإدارية وقانوني المحافظات 

 

بينا أن المركزية اإلدارية هي خضوع جميع    

المرافق والخدمات اإلدارية إلى شخص واحد هو 

الدولة وتمول من ميزانية واحدة وسلطة اتخاذ 

القرار النهائي بيد السلطة المركزية ، إضافة إلى 

من الناحية فالقضاء فالمحافظة  التدرج الوظيفي بدءاً 

فالوزير الذي تجتمع بيده السلطة المركزية في 

العاصمة وهذا األخير يستأثر بكل السلطات التي 

تخوله إياها الوظيفة اإلدارية في الدولة وال مجال 

للتفريق وفق هذا النظام بين مرافق قومية ومرافق 

 محلية وال توجد مجالس محلية أو بلدية منتخبه ،

وعلى المرؤوس تنفيذ أوامر وتعليمات الرئيس بكل 

دقة واحترام ويكون الوزير المختص مسؤوال ً عن 

أعمال وزارته أمام البرلمان في النظام البرلماني 

وأمام رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي ، ومع 

[ أنه ال توجد في إطار الدول 0هذا يرى فالين  

توزيع في  الحديثة مركزية إدارية مطلقة بل

االختصاصات والصالحيات بين السلطة المركزية 

                                                           
 .  0226من دستور  442أنظر المادة  - 0
قانون  – 0222لسنة  04/ أوال ً من قانون  4/  0أنظر المادة  - 7

 المحافظات غير المنتظمة بإقليم .  

والسلطة المحلية ، إذ ال يمكن للوزير أن يقوم بنفسه 

بكل صغيرة وكبيرة في متطلبات العمل اإلداري بل 

البد من تخويل بعض الصالحيات إلى المحافظ أو 

القائممقام أو مدير الناحية كل في نطاق إقليمه بما 

بالسرعة وبجهد أقل مما  يؤمن تصريف األمور

يتطلبه األمر وذلك من خالل تفويض بعض من 

 صالحياته إلى المرؤوسين . 

أخذ باألسلوب  4932ومع هذا وبالرغم أن دستور 

في إدارة المحافظات ، تأكيداً   ( 1) الالمركزي 

فأن  4929لسنة  469لقانون المحافظات رقم 

يوحي الواقع والتطبيق العملي للعهد البائد كان 

باعتماد اإلدارة المركزية في شؤون المحافظات 

وليس اإلدارة الالمركزية كما يتضح ذلك مما   

   -يأتي :

يكون المحافظ ممثال ً للسلطة المركزية في  -:سون ً

المحافظة ويتولى رئاستها ويتم تعيينه ونقله بمرسوم 

جمهوري يصدر بناءاً على اقتراح الوزير وموافقة 

ولم يتم ذلك من خالل انتخابه  ( 6)  مجلس الوزراء

من مجلس المحافظة كما نص عليه قانون 

 المحافظات طبقاً للنظام الالمركزي . 

  ً يكون رئيس الوحدة اإلدارية ممثال ً  -: ثانيا

للسلطة التنفيذية في وحدته عدا الجيش والمحاكم 

 . (  2) والجامعات 

 ً يعين وينقل كل من نائب المحافظ  -: ثالثا

القائممقام ومدير الناحية بمرسوم جمهوري يصدر و

 بناءاً على اقتراح الوزير . 

 ً المحافظ هو الموظف التنفيذي األعلى في  -: رابعا

المحافظة وعليه تنفيذ األوامر الصادرة أليه من 

وللوزراء أن يخولوا المحافظ بعض   ( 3) الوزراء 

صالحياتهم ، إضافة إلى الطلب من مجلس الخدمة 

 امة تعيين وترفيع موظفي المحافظة .  الع

                                                           
 .  4932/ ب من دستور  2أنظر المادة  - 1
 .  4929لسنة  469من قانون المحافظات رقم  4/  47أنظر المادة  - 6
 .  4929لسنة  469( من قانون المحافظات رقم 9/4أنظر المادة ) - 2
 ( من قانون المحافظات أعاله . 02أنظر المادة ) - 3
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 ً تؤلف لجنة إدارية في المحافظة تقوم  -: تامسا

بإجراء المزايدات والمناقصات التي تعهد بها أليها 

 الحكومة بحضور ممثلي الوزارات . 

 ً تقوم وزارة الداخلية بتقسيم واردات  -: سادسا

رسوم البنزين على مجالس الوحدات اإلدارية بنسبة 

 .   ( 8 )ان هذه الوحدات عدد سك

 ً مصادقة وزير الداخلية على الدخول  -:سابعا

 .  (  9) بالتعهدات والعقود 

 ً تتألف مجالس المحافظات واألقضية  -:ثامنا

والنواحي من أعضاء منتخبين وأعضاء دائمين من 

 .  (  42) الوزارات بعدد النصف 

ه تم ألغى النظام السابق انتخابات مجالس اإلدارة هذ

وحل محلها نظام التعيين أمعاناً بالمركزية اإلدارية 
وليست الالمركزية اإلدارية التي نص عليها  ( 44) 

 الدستور والقانون معاً . 

وقانون  0226أما دستور جمهورية العراق لسنة 

فقد  0222المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 

نصا بصراحة على اعتماد الالمركزية في إدارة 

فظات لغرض تنظيم االختصاصات المحا

والصالحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد 

الفدرالي  –القائم على أساس النظام االتحادي 

والنظام الالمركزي وإلغاء قانون المحافظات رقم 

لما يحمله من ترسيخ   ( 40)  4929لسنة  469

لمبادئ المركزية اإلدارية ليحل محلها النظام 

تعداداً لدخول هذه المحافظات الالمركزي بل واس

في النظام االتحادي الفدرالي فهل تم ذلك فعال ً 

وحلت اإلدارة الالمركزية محل اإلدارة المركزية أم 

بنظام هجين غير معروف في علم اإلدارة  ءجي

  -والقضاء اإلداري وكما يلي :

أن تعيين المحافظ في القانون الجديد يتم  -:سون ً  

هوري خالل خمسة عشر يوماً بإصدار مرسوم جم

                                                           
 ( من قانون المحافظات . 422أنظر المادة ) - 2
 ( من قانون المحافظات .446أنظر المادة ) - 9

 ( من قانون المحافظات . 01أنظر المادة ) - 42
 ( المعدله من قانون المحافظات .01)أنظر المادة   - 44
،  0222لسنة  04( من قانون المحافظات رقم 67أنظر المادة ) - 40

 . 0222لسنة  04( من قانون المحافظات رقم 0والمادة )

من تاريخ انتخابه وال يهم أن يكون من مجلس 

المحافظة أم خارجها ليقوم بدوره بإصدار أمر 

إداري بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية 

ومنه  ( 47) ويكونا خاضعين لتوجيهه وإشرافه 

يتضح عدم كفاية ترشيح مجلس المحافظة له وإنما 

وم جمهوري كركن أساسي يجب أن يتم ذلك بمرس

في القرار اإلداري ، وهذا يعني أن تحتكر الحكومة 

المركزية سلطة البت واتخاذ القرار لتعيين المحافظ 

ويستفاد من هذا النص أيضاً أن التنظيم اإلداري ال 

يزال يعتمد مبدأ التدرج الوظيفي على غرار أسلوب 

 النظام المركزي وليس الالمركزية اإلدارية . 

ً ثا  ً من قانون 74تنص المادة  -: نيا / ثالثا

المحافظات غير المنتظمة بإقليم بأن على المحافظ 

تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة 

االتحادية في حدود المحافظة ، وهذا يعني تبعية 

المحافظ إلى السلطة المركزية ولزوم تنفيذ األوامر 

ة المركزية والتعليمات الصادرة أليه من الحكوم

وبخالفه يتعرض للمساءلة والعقاب إضافة إلى تقييد 

حق المحافظ في استحداث أو إلغاء مراكز شرطة 

ً للضوابط الصادرة أليه من وزير الداخلية  وفقا

 . ( 41) ونفس األمر يطبق على حفظ   األمن 

 ً ومما يزيد في األخذ بأسلوب المركزية  -: ثالثا

ة تخضع لتقدير وزارة اإلدارية أن ميزانية المحافظ

المالية وحسب أوامرها وتعليماتها بل ومصادقة 

مجلس الوزراء عليها ، أي أن مجلس المحافظة 

ليس مستقال ً في إعداد الميزانية والمصادقة عليها 

 .  ( 46) كما كان يفعل قانون المحافظات السابق 

  ً تكون إيرادات الرسوم والغرامات التي  -: رابعا

ً للقوانين االتحادية وليس تستوفيها المح افظة وفقا

ً لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ،  وفقا

إضافة إلى استيفاء بدالت إيجار األموال المنقولة 

 70وغير المنقولة وفقاً لقانون الدولة المركزي رقم 

                                                           
/ ثالثاً من قانون المحافظات غير 79و  02/4أنظر المادتين  - 47

 المنتظمة بإقليم .
 نون المحافظات الجديد . فقرة تاسعاً من قا 74أنظر المادة  - 41
/ أوال ً من قانون  74/ رابعاً من الدستور والمادة  22أنظر المادة  - 46

 المحافظات  الجديد . 
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ً لما يقرره قانون  4922لسنة  المعدل وليس وفقا

 .    ( 42) المحافظات الجديد 

  ً يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة  -: تامسا

هيئة عليا تختص بالنظر في شؤون المحافظات 

وإداراتها المحلية .... وهذا يعني تركيز إدارات 

المحافظات بالسلطة المركزية بل وارتباطاتها 

وخضوعها إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء 

.... األمر الذي يضعف من مركزية مجلس 

 المحافظة . 

  ً يخضع المحافظ والقائممقام ومدير  -: سادسا

الناحية إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الموحد رقم 

وليس إلى أحكام الخدمة المدنية  4922لسنة  01

ً لنظام  التي تنشئها مجالس المحافظات طبقا

الالمركزية واالستقالل المالي واإلداري وقد تأيد 

لسنة  1ذلك بقانون مجلس الخدمة العامة رقم 

2902   (43  ) . 

 ً يحق للوزير المختص تعيين أحد ثالثة  -:سابعا

أشخاص إلشغال المناصب العليا في المحافظة ، 

إضافة إلى صالحية مجلس الوزراء بإقالة الثالثة 

ً في السلطة المركزية  أعاله ، وهذا يمثل أمعانا

وتبعية كبار  ( 42) للدولة على شؤون المحافظات 

ى مجلس الوزراء وما الموظفين في المحافظة إل

يترتب على ذلك من تمشية القرارات والتعليمات 

 المركزية على المحافظات . 

 ً مجلس المحافظة ليس مستقال ً أو حراً في  -:ثامنا

إصدار تشريعات محلية كما يفهم من نص المادة ) 

/ أوال ً( من قانون المحافظات األخير وإنما فقط  0

رية كما حددت المادة لتنظيم الشؤون المالية واإلدا

ً من القانون المذكور اإلطالق الوارد في  3 / ثالثا

نص المادة أعاله وهذا صحيح ألن مجلس النواب 

وحده صاحب الحق في إصدار قوانين وأنظمة طبقاً 

من  24لصالحيته المنصوص عليها في المادة 

                                                           
من قانون  00/ ثالثاً من قانون المحافظات والمادة  11أنظر المادة  - 42

 المحافظات . 
 أنظر للمؤلف ) دراسة في قانون الخدمة المدنية ( أعدت للمشاركة - 43

 . 4922في الندوة الثقافية لوزارة العدل ، آذار 
لسنة  04/ فقرة تاسعاً من قانون المحافظات رقم  3أنظر المادة  - 42

0222  . 

الدستور باعتباره السلطة التشريعية في البالد وإذا 

فظات األخير على أحقية مجلس نص قانون المحا

المحافظة بإصدار تشريعات فهذا ال يعني حقها في 

إصدار قوانين وإنما تعليمات أو قرارات أو أنظمة 

لتنظيم الشؤون المالية واإلدارية وهذه بمجملها 

تسمى تشريعات وال ترقى إلى مصاف القوانين 

شرط إال تخالف الدستور وتخضع في نفس الوقت 

اإلدارية من قبل السلطة المركزية ) إلى الرقابة 

لحين تشكيل مجلس  ( 49) الوصاية اإلدارية ( 

 ( من الدستور . 26االتحاد طبقاً للمادة )

وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن الحاالت مارة 

الذكر التي وردت في الدستور أو قانون المحافظات 

غير المنتظمة بإقليم هي أقرب إلى أسلوب اإلدارة 

زية منها إلى الالمركزية ومن يدري فقد تكون المرك

مقصودة في أضعاف مبدأ الالمركزية أم هي إرباك 

في تشريع النصوص ولنا عود على الموضوع 

 7]. 

 المبحث الثاني
 الالمركيية

 
تعرف الالمركزية اإلدارية بأنها أسلوب إداري    

لتوزيع االختصاصات الوظيفية اإلدارية بين السلطة 

وبين هيئات أو مجالس محلية منتخبه المركزية 

مستقلة تتمتع بشخصية معنوية بحيث تباشر هذه 

الهيئات اختصاصاتها اإلدارية الموكلة إليها تحت 

رقابة وإشراف السلطة المركزية في العاصمة ، 

غير أن هذه المجالس ال تخضع لرئاسة الدولة 

ً في إطار جهاز  ً تامة ولكنها تبقى دائما خضوعا

 تبط معها ارتباط تبعية إدارية .واحد وتر

وإال تحولت إلى مجرد فرع للحكومة ومع هذا فهي 

تخضع لنوع من الرقابة يرد بنص خاص في 

 . ( 02) القانون وفقاً لما نبينه من حدود وضوابط 

وعلى هذا األساس فمن المؤكد أن اإلدارة 

الالمركزية نظام اقتضاه منطق العصر الحديث 

                                                           
/ أوال ً من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم  0أنظر المادة  - 49

 .  0222لسنة  04رقم 
 .  4929لسنة  469( من قانون المحافظات رقم 0أنظر المادة ) - 02
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ه يختلف باختالف الدول بل غير أن درجة األخذ ب

يختلف في نطاق الدولة الواحدة لهذا سوف نقسم 

البحث إلى مطلبين ، األول ونرى فيه مدى تطبيق 

لسنة  469الالمركزية في قانون المحافظات رقم 

) الملغي ( والمطلب الثاني نبحث فيه مدى  4929

اآلخذ بالالمركزية في قانون المحافظات غير 

 .  0222لسنة  04رقم المنتظمة بإقليم 

 المطلا األول

لسنة  259الالمركيية في قانون المحافظا  رقم 

2969  

بينا أن قانون المحافظات السابق أعتمد مبادئ   

الالمركزية اإلدارية فقسم العراق إلى محافظات 

وأقضية ونواحي ولكل منها شخصية معنوية في 

وحدد عدد  ( 04) نطاق الوظائف التي تمارسها 

ء مجلس كل محافظة باالنتخاب وحدد أيضاً أعضا

شروط الناخبين والمرشحين ومدة الدورة االنتخابية 

إضافة إلى حق وزير  ( 00) ) ثالث سنوات ( 

الداخلية في إعالن البدء باالنتخابات وتأجيلها ، بل 

واالستعانة باإلدارة المركزية في تعيين نصف عدد 

لى عليها أما لكي ال تتعا  ( 07) أعضاء هذه المجالس 

فيما يتعلق باألمور الالمركزية التي اعتمدها قانون 

 -المحافظات فهي :

صالحية المحافظ في تعيين الموظفين  .4

 وتثبيتهم وإحالتهم على التقاعد . 

تكون كافة أقسام الشرطة تحت أمرة المحافظ  .0

وله أن يأمر بتشكيل مراكز شرطة جديدة ، 

أن  إضافة إلى حقه ) عند حدوث اضطراب (

يصدر أمر تحريري إلى آمر الوحدة 

العسكرية للقيام بما يقتضيه الحال وعلى 

مسؤوليته وعلى اآلمر أن ينفذ حاال ًهذه   

. كما ويستطيع المحافظ اآلمر  (01)األوامر

                                                           
 ( المعدله في قانون المحافظات الملغي . 0أنظر المادة ) - 04
 ( من قانون المحافظات .62أنظر المادة ) - 00
 ( من قانون المحافظات .61أنظر المادة ) - 07
 .   4929لسنة  469رقم  ( من قانون المحافظات72أنظر المادة ) - 01

بإجراء تحقيق مع المتهمين وله حق إطالق 

  . ( 06) سراحهم 

أما اختصاصات مجالس الوحدات اإلدارية فقد 

من قانون  422 – 92المواد من نصت عليها 

المحافظات وهي اختصاصات وردت على سبيل 

الحصر حيث نقلت باألساس من اختصاصات 

الوزارات الحكومية المركزية إلى مجالس الوحدات 

ً لمبدأ الالمركزية اإلدارية التي  هذه وذلك ترسيخا

 469اعتمدها المشرع في قانون المحافظات رقم 

  -وهي : 4929لسنة 

 وإنشاء الطرق الفرعية .  فتح .4

إنشاء المعابر والقناطر والجسور الصغيرة  .0

 ومراكز الشرطة . 

أنشاء وفتح المدارس بأنواعها ودور السكن  .7

 للموظفين . 

إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات العامة  .1

 والمرافق العامة للشباب . 

صيانة األبنية والمنشآت العائدة إلى اإلدارة  .6

 المحلية . 

مشاريع واألعمال المصادق عليها تنفيذ ال .2

 بالميزانية . 

إنشاء وإدارة مصالح نقل الركاب والرياضة  .3

 وقاعات االجتماعات . 

تأسيس وإنشاء وصيانة الغابات واألحراش  .2

والمشاتل والحدائق العامة والفنادق ودور 

االستراحة والمعارض والمداجن والمطابع 

والحوانيت واألسواق العصرية والحمامات 

شعبية والمعاهد الخيرية والمراكز الصحية ال

 ومشاريع الماء والكهرباء . 

إنشاء المستوصفات بأنواعها واألقسام  .9

 الداخلية والمستشفيات . 

القيام بإدارة العقارات واألموال المنقولة  .42

 العائدة لإلدارة المحلية . 

تأسيس معاهد علمية وكليات في المحافظة  .44

 . 

                                                           
 .   4929لسنة  694رقم  ( من قانون المحافظات49أنظر المادة ) - 06
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ية وتسيير الرعاية تنفيذ سياسة مكافحة األم .40

 الصحية والمذاخر الطبية . 

منح إجازة فتح الصيدليات والمخابز  .47

 واألفران والعيادات الطبية . 

إجازة الجمعيات التعاونية والمالهي ودور  .41

 السينما . 

إنشاء وإدارة مكاتب العمل والعجزة  .46

ومدارس المشردين والجانحين واللقطاء 

 ومدارس األيتام . 

لغرف الزراعية والمزارع إنشاء وتجهيز ا .42

والحقول النموذجية وإسطبالت الحيوانات 

وتحسين النسل والمناحل وأحواض تربية 

األسماك ومعامل األلبان والمكائن واآلالت 

الزراعية وتسويق الحاصالت الزراعية 

والمصنوعات المحلية وإنشاء المرافق 

 السياسية وحفظ اآلثار وتشجيع المؤلفين . 

السدود وفتح وتطهير إنشاء وصيانة  .43

 الجداول . 

 تنفيذ قانون اإلصالح الزراعي .  .42

إنشاء األبنية الحكومية وشراء الحبوب  .49

 وطحنها . 

استتباب األمن والنظام وتطبيق مبادئ  .02

 الحرية والمساواة بين الناس . 

حماية حقوق الملكية لألشخاص الطبيعيين  .04

 والمعنويين . 

ت العناية بالجوامع والمساجد والعتبا .00

 المقدسة وإدارة أمالك الوقف . 

المحافظة على الصحة العامة والثروة  .07

 الحيوانية . 

مراقبة الحدود وتنفيذ القوانين واالتفاقيات  .01

 المعمول بها . 

تحصيل أموال الدولة وجباية الضرائب  .06

 وحفظ حقوق الخزينة .  

رفع المستوى االجتماعي واالقتصادي  .02

 للشعب ومكافحة البطالة . 

الحقوق الشخصية لألفراد وصيانة حماية  .03

 .  ( 02) حريتهم 

ولم يقف األمر عند تخويل المحافظة صالحيات 

واسعة ومحددة لتنفيذ مشاريعها الخدمية والصناعية 

والزراعية اعتماداً على استقاللها المالي ومن خالل 

نصوص واضحة وصريحة بالقانون وليست 

عد غامضة أو يشوبها اللبس والغموض كما سنرى ب

قليل في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم 

وإنما أجاز لها القانون القيام بمشاريع مشتركة بينها 

من  420وبين الوزارات ، حيث نصت المادة 

القانون بأنه يجوز للوزير المختص أن يعهد القيام 

بالمشاريع التي تهم وزارته إلى أحد مجالس 

ى طلب المحافظة الوحدات اإلدارية مباشرة بناءاً عل

بمشاريع تعود بالمنفعة عليها على وجه االستقالل 

ويحدد مجلس المحافظة عدد األعضاء الذين 

ينتخبهم المجلس باإلضافة إلى أعضاء دائمين لهم 

صلة بالمشروع مع حق المحافظة بإبرام العقود 

 .  ( 03) وتنفيذ المشاريع 

ى أما بالنسبة لواردات اإلدارة المحلية فهي األخر

ً حددت بالقانون وتتألف من نصف رسوم  أيضا

البنزين والمنح وإيرادات الضرائب والرسوم 

والهبات والشركات واالستقراضات وما يخصص 

 .   ( 02) لها في الميزانية العامة 

ومن جهة أخرى حدد قانون المحافظات ميزانية 

المحافظة التي يجب المصادقة عليها من قبل الهيأة 

المحلية ، وتصبح قابلة للتنفيذ اعتباراً  العليا لإلدارة

ً من  من تاريخ تبليغها أو بعد مضي ستون يوما

تاريخ وصولها إليها في حالة عدم مصادقتها من 

 قبل الهيئة العليا لإلدارة المحلية . 

وهكذا يتضح لنا رجاحة أسلوب اإلدارة الالمركزية 
المتبع في قانون المحافظات الملغي لوال توقف 

بات مجالس المحافظات من قبل مجلس قيادة انتخا
[ وتغليب جانب التعيين ألعضاء 1الثورة المنحل  

مجالس المحافظات على جانب االنتخابات 

                                                           
 .  4929لسنة  469( من قانون المحافظات رقم 90أنظر المادة ) - 02
 . 4929لسنة  469( من قانون المحافظات رقم 426أنظر المادة ) - 03
 من قانون المحافظات .  402 – 443أنظر المواد من  - 02
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المنصوص عليها بالقانون مما يفقدها استقاللها 
ً للسلطة المركزية  المالي واإلداري ويجعلها تابعا
ألصبح هذا القانون أفصل القوانين في اعتماد 

ب الالمركزية في استقاللها المالي واإلداري أسلو
وتحديد صالحيتها المطلقة بوضوح بدال ً من تركها 
غامضة ومع هذا الغي بالقانون الجديد كما سنرى 

 .  بعد قليل
 

 المطلا الثاني 
 

الالمركيية في قانون المحافظا  غير المنتظمة 
 بإقليم 

 
يعتبر صدور قانون المحافظات غير المنتظمة    

خطوة نحو ترسيخ  0222لسنة  04بإقليم رقم 

اإلدارة الالمركزية في العراق باتجاه اإلعداد 

والتحضير لألخذ بنظام األقاليم حيث خول هذا 

القانون كل محافظة أو كثر بتكوين إقليم بناءاً على 

طلب باالستفتاء عليه على أن يقدم الطلب بإحدى 

خ في خالل ستة أشهر من تاري ( 09) طريقتين 

 صدور الدستور . 

طلب يقدم من ثلث األعضاء في كل  -األولى:

مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين 

 اإلقليم . 

طلب يقدم من عشر الناخبين في كل  -الثاني :

 محافظة من المحافظات التي تروم تكوين اإلقليم . 

وبالرغم من مضي خمس سنوات على صدور 

ه األقاليم التي نص الدستور إال أنه لم تؤسس هذ

عليها الدستور ولم تشكل وإنما صدر بدال ً عنها 

لسنة  04قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 

، فهل يعتبر صدور هذا القانون تراجع من  0222

المشرع في تكوين المزيد من األقاليم بعد أن ثبت له 

فشل التجربة مع إقليم كردستان الذي أخذ يطالب 

ظة كركوك له باعتبارها من الحقوق بضم محاف

وهو اصطالح يستعمل عادة  ( 72) المتنازع عليها 

في النزاع بين الدول على الحدود وليس بين اإلقليم 

وحكومة المركز التي تملك الرأي الفاصل ، ناهيك 

                                                           
 .  0226( من دستور جمهورية العراق 442أنظر المادة ) - 09
 ( من الدستور .412ادة )أنظر الم - 72

عن استقالل اإلقليم بعلم خاص به وشرطة وجيش 

مستقلين عن المركز وتمثيل دبلوماسي مع كل 

 .  ( 74) عراقية     بالخارج  سفارة

أقول لكل هذه األسباب وأسباب أخرى غض 

المشرع النظر عن إنشاء األقاليم لما تحمله من 

التهيئة لالنفصال وأتجه صوب أسلوب اإلدارة 

الالمركزية في إدارات المحافظات بموجب قانون 

يمنحها صالحيات مالية وإدارية واسعة إلدارة 

لالمركزية اإلدارية ، شؤونها على وفق مبدأ ا

 0222لسنة  04وفعال ً صدر هذا القانون برقم 

ً مفصال ً مجالس المحافظات غير  الذي نظم تنظيما

المنتظمة بإقليم وكيفية إنشاءها بطريقة االنتخاب 

المباشر وأعتبر مجلس المحافظة هو أعلى سلطة 

 تشريعية ورقابية ضمن الحدود اإلدارية للمحافظة . 

أعاله أجريت هذه االنتخابات سنة  وبناءاً على

وترشح لمجالس إدارات المحافظات أعضاء  0229

جدد بعد أن حدد القانون شروط العضوية في هذه 

وانتهاءها واختصاصاتها  ( 70) المجالس 

وصالحيات كل من المحافظ والقائممقام ومدير 

 .(  77) الناحية إضافة إلى تحديد الموارد المالية 

لضوء على المبادئ التي أوردها لهذا سوف نلقي ا

المشرع في مجال الالمركزية اإلدارية وما إذا نقلت 

إلى قانون المحافظات الجديد بالشكل العلمي 

الصحيح أي حسب الثوابت القانونية التي أستقر 

العمل بها في الفقه والقضاء اإلداريين في كل من 

 فرنسا ومصر والعراق أم ال وكما يلي :

أهم ما يميز  -حيث االختصاصات :من   -:سون ً

اإلدارة الالمركزية عن المركزية هو تحديد 

االختصاصات التي تتمتع بها المحافظة بسبب 

االستقالل المالي واإلداري وتمتعها بالشخصية 

المعنوية المستقلة ، وإذا علمنا أن هناك 

اختصاصات واضحة المعالم للسلطة المركزية 

والجنسية والتمثيل  كالحفاظ على األمن والدفاع

                                                           
 أنظر المادة )     ( من الدستور .  - 74
 ( من قانون المحافظات الجديد . 6أنظر المادة ) - 70
( من القانون الخاص بالمحافظات غير المنتظمة 11أنظر المادة ) - 77

 .  0222لسنة  04بإقليم رقم 
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الدبلوماسي فأن إلى جانبها اختصاصات محلية 

تتعلق بالماء والكهرباء والسكن والعقود 

 واالستثمارات وترميم وإنشاء المباني الحكومية .

ومع هذا فاألمر يدق بالنسبة لالختصاصات العامة 

المشتركة كالمستشفيات والجامعات والمطارات 

ا ، وما إذا كانت والمرافئ وعقود النفط وغيره

[ إلى 6محلية أو مركزية ، فذهب جانب من الفقه  

معيار الهدف الذي أنشئ من أجله المرفق ، وليس 

إلى معيار وجود المرفق أو محله وذلك للتمييز بين 

االختصاصات المحلية واختصاصات السلطة 

المركزية ، ولكن حتى هذا المعيار لم يعد كافياً في 

اصات المتداخلة بين السلطة التمييز بين االختص

المركزية والمحافظات وبخاصة االختصاصات 

ذات الهدف المزوج كالطرق والجسور 

 والمستشفيات وعقود النفط والتراخيص وأمثالها . 

لهذا اتجه جانب آخر من الفقه في انكلترا 

إلى تحديد اختصاصات المجالس المحلية في 

أن المحافظات بموجب قانون ، بحيث ال يمكن 

تباشر هذه المجالس أي نشاط أو تمارس أي 

اختصاص إال بعد صدور تشريع يحدد هذه 

االختصاصات ، أما عندنا في العراق فقد حدد 

االختصاصات العامة للسلطة  0226دستور 

المركزية ثم حدد بعض االختصاصات المشتركة 

بين المركز والمحافظة وأخيراً جاء بنص عام في 

ا لم ينص عليه في بأن كل م 446المادة 

االختصاصات الحصرية للسلطة االتحادية يكون 

من صالحية األقاليم والمحافظات غير المنتظمة 

 ( 71)  -بإقليم وكما يلي: 

تختص السلطات االتحادية باالختصاصات 

  -الحصرية اآلتية :

رسم السياسة الخارجية والتمثيل  .4

 الدبلوماسي . 

 . وضع سياسة األمن الوطني وتنفيذها  .0

رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار  .7

العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر 

                                                           
 .  0226من دستور جمهورية العراق  442أنظر المادة من  - 71

حدود األقاليم والمحافظات ، ووضع 

الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة 

 النقدية . 

 تنظيم أمور المقاييس والمكاييل واألوزان .  .1

 تنظيم أمور الجنسية . .6

 تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .  .2

وضع مشروع الموازنة العامة  .3

 واالستثمارية . 

 تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه .  .2

 .   ( 76) اإلحصاء والتعداد العام للسكان  .9

وعليه فأن العموم الذي ورد في توزيع 

االختصاصات بين الحكومة االتحادية والمحافظات 

يثير عدة إشكاالت فماذا تعني عبارات رسم السياسة 

السياسة ، تنظيم األمور ، تخطيط ، وضع 

السياسات التي وردت في الدستور ، أن هذه ليست 

باختصاصات محددة واضحة وإنما هي أقرب إلى 

اإلطار الفلسفي لمهام السلطة االتحادية منه إلى 

تحديد االختصاصات الحصرية كما فعل قانون 

المحافظات الملغي الذي حدد اختصاصات كل 

نية واضحة غير قابلة للتفسير محافظة بفقرات قانو

والتأويل بما يمكن كل محافظة من القيام بتنفيذ 

المشاريع الموكلة إليها بكل دقة وانتظام بعيداً عن 

الخوف والتردد أو الوقوع في شبح المسؤولية عند 

 غموض النص . 

: ً أن المشرع العراقي أنفرد في موضوع  -ثانيا

هي  خطير عندما جعل اختصاصات المحافظات

األصل والباقي يترك للسلطة االتحادية ، أو اعتبار 

) كل ما لم ينص عليه هو من اختصاص المحافظة 

72 )   . 

وهذا االتجاه في الوقت الذي يضعف السلطة 

االتحادية في المركز ولم يستقر األخذ به فقهاً 

وقضاءاً في معظم الدول فأن مجال تطبيقه ينحصر 

بلغت شأواً في  فقط في الدول المتقدمة التي

الحضارة المدنية وفهم صحيح للديمقراطية وحقوق 

اإلنسان وليس العراق األن الذي تمزقه الكتل 

                                                           
 .  0226( من دستور 446أنظر المادة ) - 76
 ( من الدستور . 446أنظر المادة ) - 72
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واألحزاب والطوائف وكل يعمل لصالح حزبه أو 

طائفته مما يجعلنا في دوامة من العنف واالنقسام 

والتشرذم في الوقت الذي نكون بأمس الحاجة إلى 

عموم القطر والضرب بسط السلطة المركزية على 

 بقوة على كل من تسول نفسه تقسيم العراق . 

فإذا ما تم ذلك عندئٍذ يمكن االلتفات إلى توزيع 

االختصاصات والصالحيات بين السلطة االتحادية 

والمحافظات لتخفيف العبء عن السلطة المركزية 

من جهة وتحقيق منافع خدمية بسهولة ويسر لسكان 

، لهذا لم يكن المشرع  المحافظات من جهة أخرى

مصيباً في تقسيم العراق إلى أقاليم ومحافظات غير 

منتظمة بإقليم ألن الوقت ال يزال مبكراً في فهم 

وتلقي المبادئ الجديدة في الديمقراطية والالمركزية 

وتوزيع االختصاصات وكأن القانون هو قانون 

خدمة وتقاعد ألعضاء مجالس إدارات المحافظات 

النواحي الذي أغدق عليهم رواتب واألقضية و

وظيفية وتقاعدية بنسب عالية جداً  . وليس قانون 

مهني خدمي يعالج مشاكل المحافظة ويرفع من 

مستوى المواطنين المعاشي واالجتماعي 

واالقتصادي استناداً إلى قاعدة أهل مكة أدرى 

بشعابها خاصة إذا علمنا أن بعض محافظات 

 نفط .على بحار من  تجثوالجنوب 

 ً وبناءاً على أعاله تكون اختصاصات  -: ثالثا

المحافظات في القانون الملغي أدق وأوضح من 

اختصاصات المحافظات في القانون الحالي الذي 

خول المحافظة أن تدخل في عقود ستراتيجية كعقود 

الماء والكهرباء والنفط والموانئ وشراء السيارات 

تثمار وبناء والتعاقد مع الشركات األجنبية لالس

المدارس والمستشفيات والمالعب وتطوير الزراعة 

والصناعة بل وتحديد الحدود اإلدارية مع 

المحافظات األخرى وتعيين الموظفين وغيرها 

باعتبارها لم تذكر في اختصاصات الحكومة 

االتحادية فهي إذاً من اختصاص المحافظة طبقاً 

 من الدستور التي تعطي األفضلية 446للمادة 

للمحافظة في حالة تعارض اختصاصاتها مع 

المركز ، وإذا أضفنا إلى ذلك دخول الديمقراطية 

بأوسع أبوابها في القطر وهي تركز على الكم أكثر 

من النوع فقد يصل إلى مجلس المحافظة أناس ليسو 

بذي خبرة في المجال التخصصي لشؤون المحافظة 

 ً للمادة ولم يرشحوا من خالل التدرج الوظيفي طبقا

 / ثانياً من قانون المحافظات .  02

 ً ويزداد األمر غموضاً عندما ألغى القانون  -: رابعا

ً في قانون المحافظات القديم بجعل  الجديد نصا

ً من أعضاء منتخبين  مجلس المحافظة خليطا

وآخرين معينين من المركز وذلك لرفد المحافظة 

ً من السلط ة بالمختصين والفنيين ويجعلها قريبا

المركزية وتحت إشرافها وتوجيهها بل وحتى ال 

تفكر باالستقالل والتعالي على السلطة المركزية 

حيث ألغي القانون الحالي هذه المفاهيم والتوجهات 

واستعاض عنها بصالحيات واسعة لمجلس 

/ خامساً  400المحافظة وقد تأيد ذلك بنص المادة 

من الدستور التي تقضي بعدم خضوع مجلس 

افظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة المح

غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة ، وهذا 

التوجه ال يمكن أن يفسر إال لتعويض المحافظات 

غير المنتظمة بإقليم بصالحيات واسعة تجاري بها 

اختصاصات المحافظات التي انتظمت بإقليم بل 

 وتزيد عليها وفي نفس الوقت يمثل هذا االتجاه

إيغاال ً شديداً في الالمركزية اإلدارية يفوق كافة 

القوانين التي أخذت بالالمركزية اإلدارية علماً 

وعمال ً بل وتجربة متقدمة قد يشم منه رائحة 

االنفصال واالستقالل أو يعطل الدستور ثم يذوي 

 [.     2ويموت  

 ً من القانون الملغي  449كانت المادة  -: تامسا

اإلدارة المحلية لمجلس المحافظة تعتبر ميزانية 

مصدقة بعد ستين يوماً من وصولها إلى الهيئة العليا 

لإلدارة المحلية ، أما في القانون الحالي فقد جعل 

ميزانية المحافظة مرتبطة بالموازنة العامة للدولة 

وال تنفذ إال بتصديقها من الجهات العليا طبقاً 

المحافظة للدستور وفي نفس الوقت تبقى ميزانية 

ً لميزانية السلطة  ً ضعيفا غير المنتظمة بإقليم تبعا

االتحادية بل ويتعطل الصرف على كافة المشاريع 

االستثمارية للمحافظة لحين التصديق على الموازنة 

العامة للدولة وبحدود المبالغ المرصدة لها في 

ً من المادة   404الميزانية حيث نصت الفقرة ثالثا

صص للمحافظة حصة عادلة من الدستور بأن تخ
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ً تكفي للقيام بأعبائها  من اإليرادات المحلية اتحاديا

ومسؤولياتها مع األخذ بعين االعتبار موارد 

المحافظة ونسبة سكانها ، وقد حذر بعض فقهاء 

[ من اعتماد الهيئات الالمركزية 3القانون اإلداري  

على المساعدات الحكومية في تمويل مواردها 

ذلك يؤدي إلى أضعاف استقالل هذه  المالية ألن

الهيئات بل ويعطل مفهوم الالمركزية ويتحول إلى 

وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى فرض النظام 

 المركزي . 

 ً ً ( من قانون  0تنص المادة )  -: سادسا / ثانيا

المحافظات الجديد بأن يخضع مجلس المحافظة 

ب ، والمجالس المحلية األخرى لرقابة مجلس النوا

وهذا النص مخالف للدستور كونه لم يرد في 

االختصاصات االستثنائية لرقابة مجلس النواب 

على الهيئات المستقلة والمنصوص عليها في 

من الدستور وال يرد علينا  427و  420المادتين 

( من الدستور 24بأن هذه الرقابة وردت في المادة )

المتعلقة باختصاصات مجلس النواب على دوائر 

الدولة ألن المحافظات غير المنتظمة بإقليم ليست 

من الدوائر التابعة لوزارة الداخلية وإنما هي مستقلة 

ً عن جميع الوزارات تطبيقاً  ً وإداريا استقالال ً ماليا

لمبدأ الالمركزية اإلدارية الذي اعتمده الدستور 

ونفذه قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 

هذا إضافة إلى أن الرقابة التي ،  0222لسنة  04

( من الدستور هي في الباب 24وردت في المادة )

الثالث من الدستور بينما المحافظات غير المنتظمة 

بإقليم وردت في الباب الخامس من الدستور ولو 

أراد المشرع ذلك لنص على هذه الرقابة في المواد 

المتعلقة بالرقابة على األقاليم  407 – 442من 

محافظات أو لنص عليها على األقل في حاالت وال

الرقابة االستثنائية مارة الذكر ، لذا يكون النص 

على رقابة مجلس النواب على المحافظات غير 

المنتظمة بإقليم هو نص إنشائي مخالف للدستور 

وبالتالي معرض لإللغاء مستقبال ً إما عند أول 

تعديل للقانون أو عند عرضه على المحكمة 

حادية العليا في مجال الرقابة على دستورية االت

 القوانين . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى أن المقصود برقابة 

مجلس النواب على المحافظات ال تعدوا أكثر من 

الرقابة القانونية أي رقابة المالئمة للتأكد من حسن 

أداء المجالس المحلية إلعمالها في المحافظات 

ابقتها للمصلحة واألقضية والنواحي ومدى مط

العامة أو رقابة المشروعية للتأكد من احترام 

[. وهذه 2المجالس المحلية لحسن تطبيق القانون 

[ التي تشمل كافة 4تسمى بالرقابة السياسية  

قطاعات الدولة ، أنما نريد رقابة تصدر من السلطة 

المركزية أو وصاية إدارية على النحو المعروف 

وبكالم آخر نريد مرجعية في النظم الالمركزية ، 

إدارية لمجالس إدارات المحافظات الالمركزية بعد 

إلغاء قانون المحافظات القديم الذي كان صريحاً في 

تبعيته وارتباطه بوزير الداخلية ، أما في القانون 

ً في الدستور  الجديد فالتبعية مفقودة ومفقودة أيضا

ً التي تقضي بعدم  400بنص المادة  / خامسا

مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية  خضوع

وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة ، وهذا 

منتهى االستقالل اإلداري الذي يفوق حتى استقالل 

األقاليم ، ومن يدري فقد يكون خطوة نحو تحويل 

المحافظات إلى أقاليم أو االنتظار لحين إصدار 

( 26قانون مجلس االتحاد الذي نصت عليه المادة )

من الدستور بقولها ) يتم إنشاء مجلس تشريعي 

يدعى بـ ) مجلس االتحاد يضم ( ممثلين عن األقاليم 

والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وينظم تكوينه 

وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق 

  بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. به بقانون يسن

 ً دول بل وفقه من المعلوم في قوانين ال -: سابعا

[ أن مجالس البلديات في 9القانون اإلداري  

المحافظات تمثل الجانب المهني في كل محافظة 

ومحظور عليها التدخل في األمور السياسية أو 

الخضوع للتوجيهات اإلدارية المركزية التي تفضل 

الجانب السياسي على الجانب المهني ، لذا فأن إلغاء 

محافظات القطر وزارة البلديات ودمجها في 

وتوزيع دوائرها واختصاصاتها وموظفيها على 

كافة المحافظات ألمر ينم عن أضعاف الجانب 

المهني لحساب الجانب السياسي في كل محافظة 

وبالتالي يضعف أدائها والكادر التخصصي فيها 



 2020السنة     2العدد     2المجلد                                                       الجامعة مجلة كلية مدينة العلم         

72 
 

ويجعلها تابعة إلى أوامر وتعليمات مجالس 

فية المحافظات وقد ال تتوفر لديهم الخبرة الكا

 والمهنية المطلوبة إلدارة البلديات . 

ً في التشريع  نخلص مما تقدم أن هناك ارتباكا

العراقي لتحديد الالمركزية اإلدارية في المحافظات 

غير المنتظمة بإقليم ، فالمعروف إن كل دول العالم 

ترتبط فيها  –التي سبقتنا بالالمركزية  –

مركزية المحافظات ارتباط تبعية وخضوع للسلطة ال

بما يمكنها من إدارة شؤونها المحلية بحرية 

واستقالل تأمين من خالل مبدأ الوصاية اإلدارية ، 

أما عندنا في العراق فقد جعل المشرع ارتباط 

المحافظة بمجلس النواب وليس بالحكومة المركزية 

، وبالرغم من النص على ذلك في قانون 

اب ال المحافظات وليس بالدستور ، فأن مجلس النو

يمكن أن يحل محل السلطة المركزية إلدارة شؤون 

المحافظات ، صحيح أن له رقابة سياسية ولكن هذه 

الرقابة ال ترقى به إلى إدارة السلطة المركزية 

بحيث يتحول من اختصاصه التشريعي إلى 

اختصاصات السلطة التنفيذية بما يتعارض ومبدأ 

دوائر فصل السلطات ويجعل المحافظات في عداد ال

غير المرتبطة بوزارة التي اعتاد عليها النظام 

السابق عندما قسم الدوائر الحكومية إلى وزارات 

ودوائر غير مرتبطة بوزارة ، كأمانة بغداد ، 

والبنك المركزي وغيرها وقد أكدت هذا االتجاه 

من الدستور بقولها ) ال يخضع  6/  400المادة 

وزارة أو  مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية

أية جهة غير مرتبطة بوزارة ( وقد توقعنا أن يزال 

هذا االلتباس عند أول تعديل لقانون المحافظات غير 

المنتظمة بإقليم وقد صدر هذا التعديل فعال ً ولكنه 

خول مجلس النواب إلغاء قرارات مجلس المحافظة 

ً لألسباب التي  بل وحل مجلس المحافظة أيضا

وذلك تأكيداً لرقابة مجلس  ( 73) وردت في القانون 

 النواب على المحافظات .  

أما بالنسبة لتوزيع االختصاصات والصالحيات بين 

السلطة المركزية والمحافظة فهو األكثر غموضاً 

ً في التشريع العراقي وبخاصة في الدستور  وإرباكا
                                                           

، قانون تعديل  0242لسنة  46( من قانون رقم 1أنظر المادة ) - 73

 .  0222لسنة  04قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 

، الذي لم يحدد اختصاصات واضحة ومحددة 

اصات عامة للسلطة المركزية وإنما أورد اختص

للسلطة المركزية بعبارات ، رسم السياسة ، وضع 

السياسة ، تنظيم األمور ، تخطيط السياسات المالية 

واالقتصادية واالجتماعية والخارجية واألمن 

الوطني والميزانية والجنسية والعملة والسياسة 

التجارية والنقدية .... وغيرها ثم أورد في المادة 

ضلية للمحافظات عند منه بأن تكون األف 446

تعارض اختصاصها مع اختصاصات المركز وهي 

بهذا المعنى ال تعدو أكثر من اإلطار الفلسفي 

والفكري الختصاصات الدولة وليست اختصاصات 

واضحة ومحددة على النحو الذي مر بنا في قانون 

المحافظات الملغي وهذا يجعل المحافظة في حيرة 

ستثمار والمشاريع من أمرها في إجراء العقود واال

الصناعية والزراعية ألن جميع ذلك يدخل في 

السياسات العامة للسلطة المركزية وبالتالي تصبح 

أسيرة ومقيدة في كل عمل تقوم به خشية وقوعها 

في المحظور وتعرضها للحل والمساءلة القانونية ، 

بل وتجعل السلطة المركزية في وضع أقوى حيث 

الختصاصات العامة تستطيع تفسير استخدام ا

بالشكل الذي يالئمها وبالتالي تبطش بالمحافظة ألية 

مخالفة أو عدم رضاء عنها حتى في غير هذه 

المجاالت ، فلو كانت هذه االختصاصات محددة 

ً بالقانون على النحو الوارد في انكلترا  تحديداً دقيقا

وأخذ بها قانون المحافظات الملغي ألقدمت 

مشاريعها بكل سهولة ويسر المحافظة على تنفيذ 

بعيداً عن الوقوع في شبح المسؤولية ويزداد األمر 

سوءاً وتخبطاً تشريعياً إذا علمنا أن الميزانية واحدة 

لعموم المحافظات والتعيينات موحدة بقانون مجلس 

الخدمة الجديد وقانون تقاعد موحد وغيرها فماذا 

ك عود بقي إذاً من الالمركزية اإلدارية ، أنه وال ش

على بدء إلى المركزية وليس إلى الالمركزية ولكن 

بأسلوب غامض جداً بل وإلى نمط جديد أو هجين 

من المركزية والالمركزية اإلدارية غير معروف 

في دول العالم ، ومع هذا فالقانون أفاض كثيراً في 

إجراء االنتخابات ألعضاء مجالس إدارات 

من لهم المحافظات واألقضية والنواحي بما يؤ

امتيازات ورواتب عالية ليس من تاريخ صدور 

وإنما اعتباراً من              0222/  7/  04القانون في 
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من  42و  43بنص المادتين  0227/  1/  9

القانون ومنحهم الراتب التقاعدي بشكل غير مألوف 

من القانون  7/  42في دول العالم بنص المادة 

ورؤساء الوحدات بقولها ) يمنح أعضاء المجالس 

اإلدارية ونائب المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد 

 22راتباً تقاعدياً ال يقل عن  0227/  1/  9تاريخ 

لخدمة ال تقل عن سنة وهذا يعني أن القانون  %

الجديد هو قانون أشخاص وليس قانون خدمات 

          للمواطنين ( .                                                   

 التاتمة 

من خالل إلقاء الضوء على قانوني المحافظات   

القديم والجديد تبين أن كليهما أعتمد اإلدارة 

الالمركزية سواء في القانون أو في الدستور ، 

 4929لسنة  469فبالنسبة للقانون األول رقم 

جاء في  0222والذي استمر العمل به لغاية 

رة اقتضت تشريع األسباب الموجبة له أن الضرو

قانون لإلدارة يعتمد مبادئ الالمركزية اإلدارية 

لتحقيق أماني وتطلعات المواطنين ، لهذا رشحت 

مجالس اإلدارة من خالل انتخابات ديمقراطية 

ترعاها الدولة في حينه ويشرف عليها وزير 

الداخلية وخولت هذه المجالس في المحافظات كافة 

أمورها بل  صالحيات محددة وواضحة لتمشية

وأكثر منها أصبحت لها ميزانية مستقلة بها 

وإيرادات ثابتة ، غير أن هذه الصالحيات لم تدم 

طويال ً بل تأثرت بالظروف السياسية واالجتماعية 

السائدة آنذاك فصدر قانون إصالح النظام القانوني 

وجاء فيه ) أن كل مجتمع  4933لسنة  76رقم 

لة سلطتها السياسية توجد فيه سلطة واحدة ولكل دو

الواحدة وهذا يعني انتفاء فكرة تعدد السلطات 

التشريعية والتنفيذية والقضائية لهذا بات من 

الضروري إعادة النظر في قانون المحافظات لكي 

يبقى ممثال ً للسلطة المركزية في البالد ( لهذا تم 

تعطيل انتخاب مجالس المحافظات وتغليب جانب 

النتخابات في مجالس إدارات التعيين على جانب ا

المحافظات وحصر العضوية في مجالس 

المحافظات هذه على المعينين فقط دون المنتخبين 

ناهيك عن تعطيل كثير من الصالحيات 

واالختصاصات الممنوحة لمجالس إدارات 

ً بيد السلطة  المحافظات وحصر الصالحية جميعا

أبعد  المركزية اعتباراً من الوزير إلى المحافظ إلى

موظف في أقصى األهوار والقرى والنواحي 

إضافة إلى األنظمة والتعليمات المركزية التي تحدد 

حرية األشخاص في التمليك والتنقل والسفر 

 والصحافة والنشر وغيرها . 

فهو  0226أما في دستور جمهورية العراق لسنة 

في الوقت الذي أتجه أوال ً إلى تأسيس األقاليم خالل 

أشهر من تاريخ صدوره بطلب يقدم من مدة ستة 

ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر الناخبين في 

كل محافظة عاد فأصدر قانون المحافظات غير 

لغرض تنظيم  0222لسنة  04المنتظمة بإقليم رقم 

االختصاصات والصالحيات بما ينسجم مع شكل 

الدولة الجديد القائم على أساس النظام االتحادي 

لنظام الالمركزي حسبما ورد في الفدرالي وا

األسباب الموجبة لهذا القانون التي هي ليست كل 

الحقيقة وإنما بسبب التجربة المتعثرة في إقليم 

كردستان واستعداده لالستقالل عن العراق بعلم 

مستقل وميزانية مستقلة وجيش وشرطة خاصين به 

من  412وحدود متنازع عليها كما ورد في المادة 

وال ندري كيف جاز للمشرعين ذكر عبارة الدستور 

الحدود المتنازع عليها وترويض العراقيين عليها 

مع إنها مصطلح خاص بالحدود مع الدول المجاورة 

وليس بالحدود بين المحافظات العراقية التي يخضع 

 . ( 72) تحديدها إلى السلطة المركزية فقط  

ومع هذا وبالرغم من إجراء االنتخابات الخاصة 

إال أن هذا القانون  0229مجالس المحافظات سنة ب

جاء هو األخر متعثراً فهو لم يحدد اختصاصات 

وصالحيات مجالس المحافظات على النحو المحدد 

في قانون المحافظات الملغي وإنما رسم لها إطار 

سياسي وفلسفي وخول المحافظات األفضلية عند 

تعارض نص يخص السلطة المركزية مع نص 

حافظات وهذا مما أربك المحافظات يخص الم

وجعلها في حيرة من أمرها عند البدء بتنفيذ 

المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية وحتى 

عقود االستثمار وغيرها بحيث ال تعلم أهي على 
                                                           

أنظر للمؤلف ) الخيارات في دستور المخاص ( بغداد ، كانون  - 72

 .  442، ص  0221 الثاني ،
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الخط الصحيح في ممارسة الصالحيات وبالتالي 

تكون في منأى من المساءلة والعقاب أم هي تسير 

غير واضح محفوف بالمخاطر ألن في طريق أظلم 

أي عمل تقوم به يمكن أن يندرج تحت عبارات 

من  442االختصاصات الواسعة الواردة في المادة 

الدستور تحت عناوين رسم السياسة المالية 

واالقتصادية والنقدية والتجارية ... التي اختصت 

بها السلطة االتحادية المركزية وهي اختصاصات 

به المحافظة وتكبلها وتجعلها ذو حدين حد تجمد 

رهينة تحت رحمة السلطة المركزية وحسب هواها 

وحد تبطش فيه المحافظة أن هي خرجت عن 

الموضوع وعملت بما يتطلبه الواقع المزري 

للمحافظة ولكنه ال يروق للسلطة المركزية وكان 

 الله في عون مجلس المحافظة . 

وإنما قرر ولم يقف اإلرباك التشريعي عند هذا الحد 

المشرع في قانون المحافظات األخير خضوع 

مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس 

النواب ، وإذا كان هذا االتجاه يصدق بالنسبة 

للرقابة السياسية فهو ال يصدق بالنسبة للرقابة 

اإلدارية ، ال لعدم دستورية هذا النص كونه لم يقرر 

ية مركزية إدارية بالدستور وإنما نحن بصدد مرجع

لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم كما هو 

جاري اآلن في كافة الدول الذي أخذت بالالمركزية 

ومن سماتها الوصاية اإلدارية للسلطة المركزية 

 6/  400على المحافظة ناهيك عما ورد في المادة 

من الدستور القاضية بعدم خضوع مجلس المحافظة 

ية وزارة أو أية جهة غير لسيطرة أو إشراف أ

 مرتبطة بوزارة . 

لذا فالسؤال يثار هنا بأية جهة عليا ترتبط مجالس 

المحافظات أهي خطوة نحو االستقالل أم التهيؤ 

لتشكيل األقاليم أم الفوضى والتخبط اإلداري ومن 

 ورائه الفساد المالي واإلداري ؟  

والنتيجة إضعاف للسلطة المركزية في الوقت الذي 

حن بأمس الحاجة إلى رص الصفوف وتوحيد ن

األقاليم والمحافظات وصهرها في بوتقة العراق 

 الواحد بعيداً عن التشرذم والمحاصصة والطائفية. 

وعليه يكون قانون المحافظات األخير هو أقرب 

إلى قانون أشخاص منه إلى قانون مهني ينظم 

المشاريع الصناعية والزراعية واالستثمارية 

لهجرة المعاكسة إلى الريف ، أما اآلن فأن ويشجع ا

ً مفصال ً قواعد  ً دقيقا هذا القانون نظم تنظيما

االنتخابات وأحكام الخدمة والتقاعد لرئيس وأعضاء 

مجالس المحافظة والقضاء والناحية ، وكأنه قانون 

 –وليس قانون  –خدمة وتقاعد من جهة ونظام 

                            لالنتخابات من جهة أخرى.
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