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 العراق يف الفرات أعايل حوض
 التنموية واإلمكانيات اجلغرايف الواقع

                                                        العاني كزكوز صالح كمال. د. .مأ

 ن
                                                 الجغرافيةكلية اآلداب/ قسم / االنبارجامعة 

 ن

 البحث ملخص
 ويمثؿ الطبيعية االنبار مناطؽ أوسع مف العراؽ في الفرات أعالي حوض

 ويتبايف الطبيعية المظاىرا فيو تتنوع اذ الكمية، االنبار محافظة مساحة مف% 56
 يمكف التي التنموية اإلمكانيات تنوع عمى انعكس مما البشرية ونشاطاتو السكاف توزيع

 والتجارة والصناعية بالزراعية المتمثمة صاديةاالقت منيا متعددة مجاالت في استثمارىا
 عربية دوؿ ثالث لمحاددتو وذلؾ الدراسة لمنطقة الجغرافي الموقع خالؿ ومف والنقؿ

 أمكانية عف فضالً ( السعودية العربية المممكة مف محدود وجزء االردف، سوريا،)
 .البشرية لمموارد التنمية

 في الفرات اعالي لحوض رافيالجغ الواقع عف البحث ىذا في التركيز تـ
 االدارية الناحية مف اما. التنمية في ودروىا والبشرية الطبيعية الناحيتيف مف العراؽ
 ويتبعيا( وىيت الرطبة حديثة، راوة، عنو، القائـ،) اقضية تضـ الدراسة منطقة فاف

 راتالف كبيسة، البغدادي، بروانو، الحقالنية، العبور، العبيدي،) ىي نواحي ثمانية
 ويمكف. الرطبة قضاء الى وتابعة العراقية السورية الحدود عمى تقع التي( والوليد
 اذا محافظة مستوى عمى يكوف اف يمكف اً خاص ادراياً  اقميما الدراسة منطقة اعتبار

 .بذلؾ قراراً  الدولة أصدرت
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ً:املقدمة:ًأولاً
 مقدارىا ةمساح ويشغؿ الغربي بالجزء العراؽ في الفرات اعالي حوض يتمثؿ

 محافظة مساحة مف%56و العراؽ مساحة مف% 88 نسبتو ما ويشكؿ 2كـ76975
 الجغرافية خصائصيا الى استنادا الصحراوي المناخ ذات 2كـ837831 البالغة االنبار

 يقع الحوض ىذا اصبح بحيث. عناصره وتطرؼ المناخ طبيعة حيث مف الطبيعية
 المعدؿ وارتفاع التساقط بقمة متمثمةال سماتو خالؿ مف الجاؼ المناخ تاثير تحت

 انعكس ذلؾفظال عف  الطبيعي النبات في المنطقة فقر ذلؾ عمى ترتب مما الحراري
 المائية المتطمبات الى الحاجة حيث مف االساس بالدرجة الزراعي الجانب عمى

 المورد عمى االعتماد اصبح مما المزروعة المساحات وزيادة الزراعية لممحاصيؿ
 النير جانبي عمى الزراعية االراضي الستثمار الفرات بنير المتمثؿ الدائـ المائي
 معظـ في نسبي بشكؿ تزداد اىميتيا بدات التي الجوفية المياه استثمار عف فضال
 الطبيعية االمكانيات خالؿ مف الدراسة منطقة اىمية تبرز ىنا ومف .الدراسة منطقة

 ليس التنمية وبرامج خطط عميو ترتكز اسااس تكوف الف مؤىمة يجعميا مما والبشرية
 صورة مف يغير بما العراؽ مستوى عمى وانما فحسب االنبار محافظة مستوى عمى
 منيا المعدنية وخاصة االمكانيات ىذه بيا تتركز والتي الدراسة لمنطقة الحالي الواقع
 خارجو وا العراؽ في الصناعات مف العديد في تدخؿ التي االولية الموارد تجييز في
 االحتالؿ بعد ما وخصوصا التنمية لخطط والبطئ الواضح االىماؿ عمى انعكس مما

 تحديدىا تم التي البحث مشكمة برزت ىنا ومن 2113 عاـ لمعراؽ االمريكي
 -:باالتي

 الطبيعية ومواردىا االقتصادية التنموية امكانياتيا مف الرغـ عمى الدراسة منطقة اف -
 ىذه وحجـ يتناسب بما الكافي باالىتماـ تحض لـ يااجزائ معظـ في المنتشرة
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 ليذه ومنتظـ امثؿ غير استخداـ في الدور لو كاف الذي االحتالؿ ظؿ في الموارد
 . الموارد

 مقدمتيا في تقؼ التي واالمكانيات المقومات خالؿ مف فجاءت البحث فرضية اما
 يعزز بما لمتنمية وكبيرة متعددة فرص إيجاد عمى قادرة يجعميا مما الطبيعية الموارد
 الدور ليا يكوف لكي خاص بشكؿ الدراسة ومنطقة عاـ بشكؿ االنبار محافظة مكانة
 تمثمت البحث أىداؼ فاف ذلؾ الى واستنادا. العراؽ مستوى عمى التنموية القدرات في

 -:باالتي
 يةالتنم في بارزا دورا تمعب التي الحقيقية االمكانيات عف الكشؼ في النظر اعادة -8

 . انواعيا اختالؼ وعمى

 مساحة مف %56 تشغؿ التي الدراسة لمنطقة المستقبمية التوجيات في المساىمة -2
 العراؽ مساحة مف% 7،32 نسبتو ما تشكؿ االخرى ىي والتي االنبار محافظة
 وتنميتيا وتطويرىا

 ووضع القائمة االقتصادية االنشطة خالؿ مف لممنطقة الحالي الواقع تحديد -3
 . ومستقبال حاضرا الشاممة التنمية لغرض الدراسات

 البحث منيجية ففا الدراسة منطقة يخدـ وبما البحث اىداؼ تحقيؽ ولغرض
 -:االتي عمى ستتركز

 المستقبمية التوجيات تحديد لغرض الدراسة لمنطقة الجغرافي الواقع وتحميؿ دراسة -8
 . فييا التنموية االمكانيات خالؿ مف

 خالؿ مف بيا واالىتماـ المعدنية وخاصة الطبيعية الموارد تنمية عمى العمؿ -2
 تطوير مع عمييا والمحافظة والتحسيف االستخراج في االساليب افضؿ استخداـ
 الطبيعية الموراد ىذه جميع استثمار في االساس تعد التي البشرية الموارد تنمية
 . الدراسة منطقة لسكاف العمؿ فرص توفير خالؿ مف
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 لمجانب سواءا الدراسة منطقة في التنموية لمتوجيات ددةالمتع الخيارات وجود -3
 االولية مواده تشكؿ التي الصناعي والجانب والحيواني النباتي بنوعيو الزراعي
 نير امتداد خالؿ مف سياحيا المنطقة تنمية فظال عف إمكانية لالستثمار اساسا
 عف فضال عدنيةالم المياه ذات العيوف ووجود (8)النيرية الجزر وانتشار الفرات
 ىو كما طبيعية محميات إلنشاء استغالليا يمكف التي الصحراوية الواحات وجود
 منطقة مع الطبيعية الظروؼ حيث مف تتشابو التي المجاورة الدوؿ مف العديد في

 1والسعودية واالردف سوريا في الدراسة

 -: امني اسباب الى يرجع لمبحث موضوعا الدراسة منطقة اختيار مبررات أما
 العراؽ مف الغربي الجزء في تقع اذ ميـ جغرافي بموقع الدراسة منطقة تتميز -8

 العربية الممكمة مف محدد وجزء واالردف سوريا ىي عربية دوؿ لثالث ومجاورتو
 عف فضال لمعراؽ تجاريا منفذا بوصفو متميزا موقعا أعطتو والتي السعودية
 دائرتي بيف فتقع فمكيا ماا شماال الديف وصالح نينوى لمحافظتي مجاورتو
 (.8رقـ خريطة) شرقا( 43-39)طوؿ خطي وبيف شماال( 355-328)عرض

 راوه مدينة تمثؿ والتي الشماؿ مف الجزيرة منطقة نجد اذ الطبيعي التبايف وجود -2
 الرطبة مدينة الحضري بمركزىا متمثمة جنوبا الغربية واليضبة الحضري مركزىا
 الحدود عمى وطريبيؿ العراقية السورية الحدود عمى"  التنؼ"  الوليد وناحية
 الدراسة لمنطقة ليس الميماف الحدودياف المنفذاف تعداف والتي العراقية -االردنية
 بانتشار تشتير التي كبيسة مدينة عف فضال عاـ بشكؿ لمعراؽ وانما فحسب
 محافظة مركز عف تبعد والتي السمنت لصناعة ومنطقة المعدنية لممياه عيونيا
 ابتداءا الفرات نير امتداد عمى الفيضي السيؿ منظقة الى اضافة كـ85 االنبار

 لمدينة الشرقية االدارية الحدود حتى القائـ مدينة في العراقية االراضي دخولو مف
                                                      

 ( تعرؼ ىذه الجزر محميا بالحوايج مثؿ الزيدية وحديثة ورباف وجبة والوس والفميوي.8)
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 والبغدادي والحقالنية وبروانة وحديثة والقائـ وعنو وراوه العبيدي بمدف مرورا ىيت
 (2 رقـ خريطة). وىيت والفرات

 في الودياف عمى انشائيا تـ التي (2)السدود مف مجموعة الدراسة منطقة في وجدي -3
 والتي المطيرة السنوات في الساقطة االمطار مياه بحجز تقوـ الغربية اليضبة
فظال عف ، ورفد المياه الجوفية بالمياه الزراعي النشاط في منيا االستفادة يمكف
 التي وبحيرتو كـ7 بمسافة حديثة مدينة مف الشماؿ الى يقع الذي حديثة سد

 الى تصؿ قصوى خزنية وبطاقة 2 كـ411 مف اكثر الى مساحتيا تصؿ
 بشكؿ استثمارىا تـ ما اذا الميمة السياحية المناطؽ مف تعد والتي 3ـ/ مميار7,8

 مف التصريؼ قمة بسبب باالنخفاض بدأت مياىيا مناسيب اف اال. صحيح
 اثارىا بدات والتي الكيربائية الطاقة توليد ىعم سمبا انعكس مما التركي الجانب
 المضخات في استخداميا خالؿ مف الزراعي االنتاج عمى واضحة السمبية

 . الكيربائية

 االنبار محافظة عف تمثمت اذ الدراسة منطقة عف مفصمة دراسات وجود عدـ -4
 خالؿ مف االخرى الدراسات عف باىدافيا تختمؼ الدراسة ىذه واف عاـ بشكؿ
 . التنموية والتوجيات االمكانيات عف شؼالك

                                                      

، االغػػػػري، ( بمػػػد عػػػدد السػػػػدود المقامػػػة فػػػي منطقػػػػة الدراسػػػة ثمانيػػػػة سػػػدود وىػػػي )الرطبػػػػة، االبمػػػو2)
 .(2حوراف، 3حوراف، االبيض، سري، الحسينية
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 (0خريطة رقم )
 موقع حوض أعالي الفرات من محافظة االنبار والعراق
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ً:ًلدراسةاًملنطقةًاجلغرافيةًاخلصائص/ًثانيا
 :ًالطبيعيةًاخلصائص 1-2

ً:ًاجليولوجيةًالبنية1-2-1ً
 انيػػػا أي، العربيػػػة الجزيػػػرة شػػػبو ليضػػػبة جيولوجيػػػا امتػػػدادا الدراسػػػة منطقػػػة تعػػػد

 الصػمبة العربيػة لمكتمػة التػابع األماميػة االرض لرصػيؼ الشػمالي القسػـ مػف جزءا تشكؿ
 والرصػيؼ العربػي درعالػ ىمػا قسػميف مػف والمتكونػة العربيػة الصػفيحة ضػمف تقػع والتي

 العربػػي والرصػػيؼ الدراسػػة منطقػػة ومنيػػا العراقيػػة االراضػػي معظػػـ يضػػـ الػػذي العربػػي
 فيػو تقػع الػذي المسػتقر غيػر والرصػيؼ المسػتقر الرصػيؼ ىمػا قسػميف الػى ايضا يقسـ

 (8ة )الدراس منطقة
 بشػػكؿ العػػراؽ ارض جيولوجيػػا تناولػػت التػػي والمصػػادر الدراسػػات خػػالؿ ومػػف

 لمتكوينػػػات واضػػػحا تباينػػػا ىنػػػاؾ اف القػػػوؿ يمكػػػف خػػػاص بشػػػكؿ الدراسػػػة ومنطقػػػة عػػػاـ
 . التكوينات ىذه ومف( 3 رقـ خريطة) وتراكيبيا اعمارىا حيث مف الجيولوجية
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 منطقة مف مناطؽ عدة في ويتوزع :الثاني العصر تكوينات 0-0-0-0
  -: ىي تكوينات ويشمؿ الدراسة

 ويبمد الرطبة مدينة شماؿ الى الواقع الكعرة تكويف في يتمثؿ والذي: الترياسي - أ
 ومتوسطة الحبيبات خشنة رممية صخور مف ويتالؼ ـ (25) حوالي سمكو

 تدخؿ االلواف متعددة كاؤولينية خورص مع تتناوب االلواف ومتعددة ومتقاطعة
 والطابوؽ الكيربائية والعوازؿ والسيراميؾ االبيض السمنت صناعة في اولية كمواد
 ( 2)والييماتايت الميمونايت وبنوعيو الحديد اكاسيد الى اضافة الناري

 حوراف وادي مف يبدا منحني قوس شكؿ عمى التكويف ىذا ينتشر: الكريتاسي - ب
 الرطبة مدينة اتجاه في الغرب نحو ينحرؼ ثـ جنوبا عامج وادي الى شماال

 تكويناتو واىـ 1( 3) الرطبة مدينة شرؽ كـ61 حوالي يبعد موقع عند ويختفي
 الحجرفظال عف  مختمفة وبالواف والخشف الناعـ الرممي والحجر االبيض الرمؿ

 . الصناعات مف العديد في اولية كمواد والمستخدمة والدلومايت الجيري

 بينما الترياسي تكوينات مف الشرقية الجيات في تكويناتو وتشغؿ: الجوراسي - ج
-25 مف فيتراوح التكوينات ىذه سمؾ اما الجنوبية حدوده الرطبة مدينة تمثؿ
 المتعدد المارؿ صخور مع ومتداخمة الخشنة الرممية الصخور ومكوناتو ـ51

 صخور عف فضال السمنت صناعة في المستخدـ الحديد مف طبقات مع االلواف
 1( 4) والدولومايت الصواف

 الدراسة لمنطقة الجيولوجية الخريطة مف يتضح: الثالث العصر تكوينات 0-0-0-0
 الى الشمالية البادية منطقة مف يمتد اذ مختمفة جيات في تنتشر التكوينات ىذه اف

 : ىما تكوينيف عمى وتشمؿ الجزيرة بادية
 العربية المممكة مع محدود وجزء االردنية العراقية الحدود بموازاة ويمتد: االيوسين -8

 الدولومايت مف صخوره وتتالؼ العراقية – السورية الحدود وغربا السعودية
 انيا الى اضافة%  81 -8 مف تتراوح منخفضة مسامية وذات الجيري والصخر

 مياىا اصبحت لذا بالماء ذوبانيا بسرعة تمتاز التي الكالسيوـ بكربونات غنية
 1(5) البشري لالستيالؾ محدود واستخداميا مرتفعة مموحة تذا
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 البادية مف يمتد إذ انتشارا الثالث العصر تكوينات اكثر مف ويعد: المايوسين -2
 شماؿ ليصؿ وغربا ىيت مدينة الى شرقا ويصؿ الفرات نير يميف جنوبا الشمالية
 صالح محافظتي تشكؿ بينما العراقية -السورية الحدود عمى القائـ مدينة وجنوب
 الكمسية والصخور والغريف الجبس مكوناتو واىـ الشمالية حدوده ونينوى الديف
 (6) والحصى والرمؿ

 اف الجيولوجية الدراسة منطقة خريطة مف يظير: الرابع العصر تكوينات 0-0-0-3
 الى اضافة عنو – القائـ مف الفرات نير جانبي عمى تمثمت العصر تكوينات
 واليولوسيف الباليستوسيف مرحمتي الى ترسباتو وترجع االودية بطوف في وجودىا
 والطيف والرمؿ الحصى مف خميط مف وتتكوف ـ 31-3 مف يتراوح وبسمؾ
 كيميائية رواسب عمى احتوائيا عف فضال والجبسية الكمسية الصخور ومفتتات
 برع السطح الى الصاعدة الجوفية المياه تبخر عف ناتجة ممحية وكاربونية جبسية
 1( 7) المنطقة في لمينابيع المكونة الصدوع
 وتوزيع بتواجد تتمثؿ ميمة حقائؽ تبرز الجيولوجية البنية عف ذكره ماتـ اف
 عف فضال الدراسة لمنطقة المكاني وتوزيعيا االقتصادية واىميتيا والمعادف الصخور
 لتكوينيا اساسا الصخور تعد التي الدراسة منطقة بتربة الجيولوجية البنية ارتباط

 لمعرفة الجيولوجية الدراسة اىمية الى اضافة، الزراعي لالنتاج استغالليا وامكانية
 اختالؼ عمى البشري لمنشاط واستثمارىا تواجدىا مناطؽ وتحديد الجوفية المياه مكامف
 حاضرا التنموية لالمكانيات اساس تشكؿ الجيولوجية لمبنية االىمية فاف وليذا. انواعو

 . الدراسة منطقةل ومستقبال
ً:السطحًاقسام:2-1-2ً

 انيا اال (4 رقـ خريطة) رئيسية اقساـ ستة مف الدراسة منطقة سطح يتكوف
 وىي اخر دوف مكاف في تتركز قد او بينيا فيما مشتركة تكوف قد ارضية اشكاال تضـ
 : وتشمؿ التنموية الدراسة منطقة امكانيات عمى المباشرة وغير المباشرة اثارىا ليا
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 منطقة وتشغؿ الدراسة منطقة مف الغربي الجزء وتمثؿ: الحماد منطقة :0-0-0-0

 ىمستو  عف وارتفاعيا، التالؿ بعض فييا تظير متموجة اراضي مع منبسطة
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 ارتفاع اعمى يبمد اذ (5 رقـ خريطة) (911 -711) بيف ينحصر البحر سطح
( 8) والسعودية واالردف لمعراؽ الحدودي المثمث عند ـ (941) عنزه جبؿ عند ليا
1 
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 الكنتور خطي بيف المحصورة المنطقة وتشمؿ: العميا الوديان منطقة: 0-0-0-0
 وادي منيا الودياف مف مجموعة وتتخمميا البحر سطح عف ـ (411-711)

 حديثة مدينة شرؽ الفرات نير الى مياىو يصرؼ الذي حوراف ووادي عكاشات
 يصؿ اذا الدراسة منطقة ودياف واطوؿ اكبر مف ويعد كـ21 الى تصؿ بمسافة
. 2كـ (5321) مف اكثر الى تصؿ حوضو ومساحة كـ (485) حوالي طولو

(9)1 

 (411-211) خطي بيف المحصورة المنطقة وتشمؿ: الحجارة منطقة: 0-0-0-3
، شرقا السفمى والودياف غربا العميا الودياف بيف وحدودىا البحر سطح فوؽ ـ

 عمى سطحيا تغطي والتي والصواف الكمس احجار لكثرة نتيجة التسمية واكتسب
 1( 3) الجوانب حادة وجالميد بروزات شكؿ

 نير بيف المحصور الجزء المنطقة ىذه تشغؿ: السفمى الوديان منطقة: 0-0-0-4
 ويتراوح، وغربا جنوبا العميا والودياف الحجارة ومنطقة والشرؽ الشماؿ في الفرات

 يتراوح اذ قصيرة بانيا يتيااود وتتصؼ، ـ (211-61) البحر سطح عف ارتفاعيا
 االودية ىذه ومف الفرات نير الى مياىيا وتصرؼ كـ (71-21) مف طوليا

 . (6 خريطة)(المحمدي، المرج، زغداف، االخضر، القصر، جباب، المانعي)
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 بيف يتراوح ارتفاع عمى تقع والتي المنطقة ىذه تمتد: الجزيرة منطقة: 0-0-0-5
 الحدود الى غربا السورية الحدود مف البحر سطح مستوى فوؽ ـ (875-225)

 الفرات نير الى شماال الديف وصالح نينوى ومحافظتي الدراسة لمنطقة الشرقية
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 التي الصغيرة والتالؿ المرتفعات بعض وجود مع وجبالتم سطيا ويمتاز جنوبا
 . البحر سطح مستوى فوؽ ـ(311) ليا ارتفاع اقصى يصؿ

 تكوينات سطحيا ويغطي الممحية واالحواض المنخفضات بعض وجودفظال عف 
 الفرات نير الى مياىيا تصرؼ قصيرة اودية وجود عف فضال، وحصوية جبسية

 .(ميالف، الشاىناف، العريج) ومنيا كـ25 عف اطوليا واليتجاوز
 (51-31) مف يتراوح الذي وارتفاعيا فراتال نير عمى الشديد النحدارىا ونتيجة

 صعوبة عمى انعكس الجوفية المياه وقمة المياه ايصاؿ وصعوبة النير مجرى عف ـ
 كمراعي استخداميافظال عف  الديمية الزراعة عمى اقتصر اذ الزراعي النشاط ممارسة
 الحيوانية ثروةلم طبيعية

وتشمؿ المنطقة الواقعة عمى امتداد نير الفرات : : منطقة السيل الفيضي0-0-0-6
متر فوؽ مستوى سطح البحر. وتتصؼ  (851-61)وعمى ارتفاع يترواح مف 

ىذه المنطقة بانيا عبارة عف اراضي منبسطة ذات ترب رسوبية تكونت مف مواد 
)الدليمي . لفيضانات نير الفرات المتكررة رممية وطينية وغرينية القت بيا الرواسب

( اال اف ىذه الترسبات التي تعطي تجديدا طبيعيا لمتربة 23ص 2119، والموسى
اما بشريا فتعد ىذه المنطقة . بدء ينخفض بعد انشاء السدود في تركيا وسوريا

 (.2)خريطة رقـ (حديتة، ىيت، راوه، عنو، القائـ)مراكز لالستقرار الحضري لمدف 
ظال عف عدد مف المستقرات الريفية التي تتبايف في حجميا وتوزيعيا ف

الجغرافي فضال عف انيا تمثؿ منطقة ميمة النتاج الغذاء في منطقة الدراسة 
 . لممارسة النشاط الزراعي بنوعيو النباتي والحيواني
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ً:ًاملناخ:2-1-3ً
 االجزاء بعض باستثناء الجاؼ بالصحراوي الدراسة منطقة في المناخ يتميز

 المساحة اتساع يعني وىذا الحماد منطقة خاص وبشكؿ البحر سطح عف المرتفعة
 المناخية المعطيات خالؿ ومف صفاتو ابرز مف الذي النظاـ بيذا المتاثرة الصحراوية

 : ماياتي
 ْ  ـ (34-31) مف معدالتيا تراوحت التي الصيؼ الشير الحرارة درجات ارتفاع -8

 في حرارة درجة اعمى سجمت اذ التطرؼ مف التحا ىناؾ انو اال( 8 جدوؿ)
 المتطمبات ىو ذلؾ عمى مايترتب ابرز واف 2117 عاـ ْ  ـ( 48) عنو محطة
 تأثيرىا عف فضال ليا الريات عدد وزيادة الزراعية المحاصيؿ حاجة لسد المائية
 . اإلنساف وصحة راحة عمى

 تراوحت التيو  االنخفاض الى تشير الحرارة درجات معدالت فاف شتاءا أما
 الصفر دوف الى الصفر مف حرارية درجات تسجيؿ مع ْ  ـ( 81-7) بيف معدالتيا
 مستوى فوؽ ـ685 الى يصؿ ارتفاع عمى تقع والتي الرطبة محطة في وخاصة
( 7-) بمغت وقد2117 2ؾ22 في حرارة درجة اخفض سجمت والتي البحر سطح

 يعد بطبيعتو وىذا يوما275 يتجاوز فانو الدراسة منطقة في النمو فصؿ اما ْ  ـ
 . الزراعي لمجانب التنموية االمكانيات مف جزءا

 مجموعيا اليتجاوز والتي بقمتيا الدراسة منطقة في الساقطة االمطار تمتاز -2
 منطقة في المياه كمية انخفاض يعني وىذا، (8جدوؿ) ممـ(851) السنوي
 في رييج تنموي نشاط أي فاف وكذلؾ الفرات نير الى تصؿ التي الحوض
 المصدر توفر االعتبار بنظر ياخذ اف البد شامال اـ محدودا يكوف المنطقة
 .انواعو وبمختمؼ البشري النشاط وبداية الحياة اساس يمثؿ النو المائي
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( 8)الجدوؿ ويوضح% 46,2 الدراسة منطقة لمحطات النسبية الرطوبة معدؿ بمد -3
 سقوط موسـ يمثؿ ذيال الشتاء فصؿ خالؿ ترتفع التي الرطوبة معدالت نسب

 وانعداـ الحرارة درجات فيو ترتفع الذي الصيؼ بفصؿ مقارنة قمتيا رغـ االمطار
 الرطوبة انخفاض عمى تعمؿ والتي الرياح سرعة معدالت زيادة عف فضال سقوط
 . النسبية

 عمى تعمؿ والتي وشتاءا صيفا الدراسة منطقة في والشمالية الغربية الرياح سيادة -4
 اما، االتجاىات نسب يوضح( 2) والجدوؿ الجو وتمطيؼ حرارةال درجات خفض
 في وخاصة واضحا يكوف السمبي تاثيرىا فاف قمتيا مف الرغـ وعمى الباقية النسب
 وندرة االمطار سقوط وانعداـ الحرارة درجات فيو ترتفع الذي الصيؼ فصؿ
 التاثير تذا الترابية العواصؼ ليبوب مصدرا المنطقة يجعؿ مما النباتي الغطاء
 المباشر وغير المباشر تاثيرىا الى اضافة والنبات والحيواف االنساف عمى السمبي
 عمى تاثيرىا وكذلؾ، انواعيا اختالؼ وعمى والتنموية االقتصادية النشاطات عمى
 سقي في المائية لممتطمبات الحاجة زيادة عمى تنعكس التي التبخر معدالت زيادة

 .الزراعية المحاصيؿ
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 (0) جدول

 لممدة الدراسة منطقة محطات في المناخية لممعطيات والسنوية الشيرية المعدالت
0972-0225 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2115بغػػػداد المناخ، قسػػػـ الزلزالػػػي، والرصػػػد الجويػػػة لالنػػػواء العامػػػة الييئػػػة: المصددددر
 .منشورة غير بيانات
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 (0) جدول
 0225-0972 لمفترة الدراسة منطقة في الرياح تواتجاىا تكرار لمعدل المئوية النسب
 شمالية

 شمالية

 شرقة
 شرقية

 جنوبية

 شرقية
 جنوبية

 جنوبية

 غربية
 غربية

 شمالية

 غربية
 سكون

01 4 5 7 6 7 66 07 01 

، 2115بغػػداد  المنػػاخ، قسػػـ الزلزالػػي، والرصػػد الجويػػة لالنػػواء العامػػة الييئػػة: المصدددر
 .منشورة غير بيانات

ً:ًبةالرت:2-1-4ً
 الصخور وانواع الدراسة لمنطقة الجيولوجية البنية دراسة خالؿ مف اتضح

 ذات صخرية ترب تواجد الى المتعاقبة الريحية والتعرية الجاؼ والمناخ المنتشرة
 مف نوعيف وجود عمى انعكس مما النباتي الغطاء قمة او انعداـ بسبب واطئة خصوبة
 في الترب اصناؼ افضؿ اف .(83) التكويف حديثة والترب الجافة الترب ىما الترب
 عمى تتواجد ما غالبا والتي النيرية الترسبات ترب ىي الزراعي لالنتاج الدراسة منطقة
 والطيف والغريف الرمؿ عمى الحتوائيا بخصوبتيا تمتاز والتي الفرات نير جانبي

 بارىاباعت عمييا المحافظة ولغرض (7 رقـ خريطة)، وعرضيا سمكيا بتبايف وتتصؼ
 نظـ اتباع خالؿ مف افضؿ صنؼ الى وتحيوليا الزراعي لالنتاج ميما تنمويا مرتكزا
 بترب يتمثؿ الترب مف االخر والقسـ. الري لمياه امثؿ واستخداـ التربة ادراة

 توفر عند الزراعي لالنتاج استغالليا يمكف التي الترب مف تعد والتي المنخفضات
 اما. 2كـ8211 حوالي مساحتو تبمد الذي كعرةال منخفض ترب اىميا ومف المياه

 التربة اصناؼ خريطة توضحييا والتي الدراسة منطقة ترب مف االخرى االصناؼ
 وتوفر جيدة ادارة اتباع بعد والبستنة الحقمية المحاصيؿ لزراعة استثمارىا فيمكف

 نقيطوالت بالرش كالري الجافة المناطؽ في الحديثة الري طرؽ واستخداـ مائية حصص
 .المائية الضائعات عمى المحافظة لغرض
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ً:ًاملائيةًاملوارد:2-1-5ً
 ميمػػا دورا ليػػا والتػػي والطبيعيػػة الجغرافيػػة الخصػػائص مػػف المائيػػة المػػوارد تعػػد

 : ياتي ما الى تقسيميا ويمكف الدراسة لمنطقة التنموية االمكانيات في
 السنوية معدالتيا والتتجاوز بقمتيا تتصؼ والتي :االمطار مياه: 0-0-5-0

 نير بتغدية الدراسة منطقة مساىمة انخفاض ذلؾ وانعكس، (-8- جدوؿ رقـ)ممـ851
 بالماء الفرات

 الوحيد المصدر يعد الذي الفرات بنير وتتمثؿ :السطحية المياه: 0-0-5-0
 الغربية الحافة بيف مجراه ويتحدد كـ311 حوالي طولو يصؿ والذي الدراسة منطقة في

 لبادية والشمالية الشرقية الحافة وبيف الشرؽ مف الجزيرة ليضبة الغربية والجنوبية
 في ـ851 اليتجاوز متبايف فانو النير عرض اما، الغرب مف الغربية الشمالية االنبار
 لغرض مياىيا مف االستفادة يمكف والتي حديثة سد بحيرة الى اضافة منطقة اعرض
 . السمكية الثروة وتنمية والسياحة الزراعة

 في كبيرة اىمية ليا باف الجوفية المياه تمتاز: الجوفية المياه: 0-0-5-3
 في عمييا االعتماد يمكف والتي لممياه الرئيسية المصادر مف لكونيا الدراسة منطقة
 المياه بدوف اقتصادي نشاط أي قياـ اليمكف اذا االقتصادية التنمية متطمبات تمبية
 بنير المتمثمة السطحية المياه ايصاؿ وصعوبة فايتياك وعدـ االمطار مياه لقمة ونظرا
 المياه عف والبحث االىتماـ اصبح فقد المعقدة االرض وطبوغرافية المسافة لبعد الفرات
 تبايف بسبب الخر مكاف مف والنوعية الكمية حيث مف تختمؼ التي الجوفية

 رقـ خريطة) متر( 311-81) مف يتراوح الذي العمؽ ومنيا الييدرولوجية الخصائص
8). 

 والودياف الحماد منطقتي في قميمة فيي المذابة المواد االخرى الخصائص ومف
 اودية في عذبة مياه وجود مع لتر/ممغـ (3111-8111) مف المموحة كمية تتراوح اذ
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 في لتر/ممغـ (6111-3111) مف المموحة نسبة تتراوح ومياه، وحوراف صواب
 وبشكؿ الزراعية المحاصيؿ النتاج استثمارىا يمكف السفمى والودياف الحجارة منطقتي
 لتر/ممغـ8111 مف اكثر الى لتصؿ المموحة نسبة فييا تزداد مياه توجد بينما محدود
 في الجوفية المياه القاليـ المكاني التوزيع مالحظة خالؿ ومف، ىيت منطقة ضمف
 : ومنيا الدراسة منطقة

 : عالية غزارة مياه ذات اقاليم - أ

 مياه تمتاز اذ العيوف النتشار وذلؾ كبيسة بمدينة المحيطة لمنطقةبا ويتمثؿ
 مف يتراوح انتاجية وبمعدؿ (ـ31-ـ5) مف يتراوح عمؽ عمى تتواجد بانيا االقميـ ىذا
 (2119، الداىري) (دقيقة/لتر511-21,111)
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 : الغزارة متوسطة مياه ذات اقاليم - ب

 المياه وتتواجد الرطبة مدينة شرؽ جنوب تقع التي الضبعة منطقة في وتتركز
 مف اكثر الى يصؿ انتاجية وبمعدؿ ـ811-71 مف تترواح اعماؽ عمى
 االمالح نسبة فاضالنخ وذلؾ االستخدامات لمختمؼ صالحة وىي دقيقة/لتر211
 خالؿ مف بيا واالىتماـ تنميتيا يمكف والتي الرطبة مدينة سكاف عمييا يعتمد والتي
  .جدا عالية صالحية ذات وتكوف المياه لتممية محطات انشاء

 : الغزارة قميمة مياه ذات اقاليم - ت
 القريبة عكاشات منطقة في االولى الدراسة منطقة في منطقتيف في ويظير

 مف يتراوح عمؽ وعمى دقيقة/لتر851 الى يصؿ انتاجية وبمعدؿ السورية الحدود مف
 1( 84) الممحي تركزىا النخفاض نظرا لالستعماالت صالحة ومياىيا ـ (31-51)

 دقيقة/لتر (811-75) مف البئر انتاجية تتراوح التي الجزيرة منطقة والثانية
 الكبريتات نسبة الرتفاع وذلؾ البشري لالستيالؾ جدا محدودة صالحية ذات ومياىيا
 التنموية لالمكانيات ميما طبيعيا مصدرا تعد الجوفية المياه فاف تقدـ ما عمى وبناءا
 :آلتيةا الصفات توفر خالؿ مف الدراسة ةمنطق في
 ومدى مياىيا ونوعية االبار عمؽ حيث مف استغالليا وسيولة الجوفية المياه وفرة -

، والحيواني النباتي وبنوعييا الزراعية، نزليةالم) المختمفة لالستعماالت صالحيتيا
  (جمدية امراض مف يعانوف الذي المرض لعالج الطبية

 مف السكاني لالستيطاف الجوفية المياه عمى تعتمد التي الدراسة منطقة مالئمة -
، زراعي) متنوع اقتصادي نشاط ذات وحضرية ريفية مستقرات انشاء خالؿ

 (سياحي، تعديف، تجاري، صناعي



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 حوض أعالي 
  الفرات في العراق

 
 

 د. كمال صالح كزكوز  م.أ.
 0202 أيـلـول ( 4عـدد )ـال

  422 

 

ً:ًالطبيعيًالنباتً:2-1-6
 وعمى المناخية بالظروؼ بالعالـ منطقة أي في الطبيعي النبات نمو يرتبط

 التبخر كمية ارتفاع يرافقو الذي الحرارة درجات وارتفاع اإلمطار سقوط قمة مف الرغـ
 مف يتبايف وبشكؿ تواجد النباتي الغطاء اف اال السائدة الصحراوية التربة ونوعية
 نبات ذات اإلمطار مياه فييا تتجمع التي المنخفضة المناطؽ فنجد أخرى إلى منطقة
 في األساس تعد والتي معمر واألخر حولي ماىو منيا مختمفة وبانواع كثيؼ طبيعي
 الخباز الحولية النباتات ىذه ومف، أنواعيا اختالؼ وعمى الحيوانية الثروة تنمية

فظال عف  والشوؾ والرمث الكيصوـو  الشيح والمعمرة والزباد والجريدة والسمماس
 2113 عاـ بعد لمعراؽ األمريكي االحتالؿ بعد والسيما لموقود كمصدر استخداميا

 الى الدراسة منطقة سكاف اضطر مما الوقود أسعار وارتفاع األمنية الظروؼ وبسبب
 السيارة سعر يتراوح التي األسواؽ في وبيعيا جذورىا مف وقمعيا النباتات ىذه جمع
 (2119 - الميدانية الدراسة) دينار (811-75) مف واحد طف حمولة ذات

 وفي الفرات نير ضفاؼ عمى تنمو التي ىي االخرى الطبيعية النباتات اما
 لالغناـ كمراعي تستخدـ والتي والطرفا والغرب والحمفا القصب ومنيا النيرية الجزر
 لموقود منيا قسـ خداـاست الى اضافة االعالؼ اسعار ارتفاع بسبب وذلؾ واالبقار
 اف ذكره تـ ما ونستنتج السوس نبات وخاصة الطبية لالغراض يستخدـ االخر والقسـ
 الحولية او المعمرة سواء الطبيعي النبات مف عديدة انواع عمى تحتوي الدراسة منطقة

 مناطؽ بتحديد اما ويتـ المنطقة لتنمية اساسا تتخذ اف يمكف والتي االنيار ضفاؼ او
 االكثار عمى والعمؿ الطبية الفوائد ذات النباتات بعض لتصنيؼ او الجيدة عيالمرا
  وحمايتيا منيا
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ً:ًالبشريةًاخلصائص:ًثالثا
 :ًالسكان:1-3ً

 باعتبارىـ وذلؾ لمتنمية واليدؼ االساس جغرافية منطقة أي في السكاف يعد
 مف يعد فيالجغرا توزيعيـ اف كما، االقتصادية التنمية مرتكزات مف ميما جزءا

 في اىمية العامؿ ىذا ويكتسب، المكانية التنمية اتجاىات في المؤثرة االساسية العوامؿ
 ليذه ونتيجة التوزيع في التبايف خالؿ مف الدراسة لمنطقة الجغرافي الواقع تحميؿ

 التي االدارية الوحدات حسب السكاف اعداد توضيح ولغرض والتبايف االىمية
 . (3)الجدوؿ يوضحييا

 (3) دولج

-0997 لممدة( ريف حضر،)االدارية الوحدات حسب موزعين الدراسة منطقة سكان
0227 * 

الوحدات 

 االدارية

 6117جقديرات  0997جعداد 

 المجموع ريف حضر المجموع ريف حضر

 037567 55305 16656 95117 37313 57714 القائم

 60166 7761 04191 05046 5631 9914 عنو

 01755 6736 06163 06616 4541 1046 راوه

 71656 06001 66531 54103 01171 43934 حديثة

 069113 63141 65955 11156 46501 46334 ىيث

 66910 3063 09151 09616 5756 03151 الرطبة

 411161 056014 656764 616077 016665 079956 المجموع

 محافظة8997 عدادت نتائج لالحصاء، المركزي الجياز التخطيط وزارة: المصدر
 االنبار

 0227 لعام العراق في السكان تقديرات التجارة، وزارة*  
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 الى 8997 عاـ نسمة 286877 مف الدراسة منطقة سكاف بتزايد يتضح الذي
 االدارية الوحدات جميع باف اتضح وكذلؾ%( 71) مقدارىا تغير ونسبة 418828

 يعد سكانيا بتزايد الريفية المستقرات او الحضارية المراكز في سواءا الدراسة منطقة في
 منطقة لسكاف توفيرىا يتطمب والذي البشرية التنموية االمكانيات مف ميما جزءا

 النشاطات توضيح الدراسة ارتات السكاف توزيع لدراسة االىمية ولغرض. الدراسة
 ىذه لقياـ اساسا اتخذت متنوعة بامكانيات تزخر الدراسة منطقة في االقتصادية

 لـ انيا او باالىتماـ تحظى لـ اضافية وامكانيات فرص وجود الى اضافة نشطةاال
 موجودات احدى يشكؿ الذي السياحي النشاط ذلؾ عمى واضح ومثاؿ االف لحد تستغؿ
 : ىي االقتصادية النشاطات ابرز ومف التنمية

 :ًالزراعيًالنشاط:1-3-1ً

 اليو االشارة تمت لذيوا الجافة الصحراوية المناطؽ مف الدراسة منطقة تعد
 الجافة الصحراوية لممنطقة طبيعيا امتدادا المنطقة الصبحت الفرات نير وجود ولوال
 الزراعي النشاط عميو يعتمد الذي الرئيسي المصدر الفرات نير جعؿ الذي االمر

 المحاصيؿ انتاج عمى قائما زراعيا نشاطا لتمارس الريفية المستقرات انتشرت وبامتداده
 التنمية خطة في اساسي عنصر الزراعة فاف وعميو الحيوانية الثروة وتربية يةالزراع

 حسب الموزعة الزراعية االراضي مساحات خالؿ مف الدراسة لمنطقة االقميمية
 (.4) جدوؿ يوضحيا التي االدراية الوحدات

 (4) جدول
 دونم/0228 لعام الدراسة منطقة في االدارية لموحدات الزراعية المساحات
 دونـ/لمزراعة الكمية المساحة االدارية الوحدة ت

 77783 القائـ -8

 88828 عنو -2
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 81511 راوه -3

 7388 حديثة -4

 51648 ىيت -5

 81251 الرطبة -6

 867616 المجموع -7

، 2118االنبار  الدراسة منطقة في الزراعية الشعب – االنبار زراعة مديرية: المصدر
  منشورة غير بيانات

 مف اساسا ينطمؽ اف عميو الزراعي النشاط رقعة لتوسيع توجو أي فاف ؾلذل
 تيدؼ التي انواعيا اختالؼ عمى الزراعية والخدمات المائية المتطمبات توفر كيفية
 تقع والتي الدراسة لمنطقة الزراعي واالنتاج االنتاجية معدؿ وزيادة الراسي التطور الى

 فالنشاط الفرات نير عف البعيدة المناطؽ اما. الفرات نير امتداد عمى اراضييا
 الييا التطرؽ تـ التي الجوفية والمياه قمتيا رغـ الساقطة االمطار عمى يعتمد الزراعي
 الييا تنصرؼ التي والمناطؽ الصحراوية والمنخفضات الفيضات مناطؽ في ويتوزع

 اكثر سمكيا يتراوح ترب مكونة الداخمي التصريؼ ذات الودياف او المائية المسيالت
 الحبوب لمحاصيؿ الزراعي باالنتاج استغالليا ويتـ المناطؽ بعض في سـ811 مف

 اما. البالستيكية البيوت عمى معتمدة تدريجيا تنتشر بدات والتي الصيفية والخضراوات
 منذ فيو العمؿ بدا الذي الصحراوية الواحات بمشروع فتتمثؿ االخر الزراعي النشاط
 الجوفية المياه استثمار الى تيدؼ التي التنموية مشاريعال مف ويعد 8973 عاـ

 استثمارىا امكانية عف فضال الزراعي االستغالؿ لغرض الدراسة منطقة في المتاحة
 لغاية الصحراوية الواحات في المزروعة المساحات بمغت وقد مستقبال سياحية كمناطؽ

 حوالي والبالغة اتالواح ليذه الكمية المساحة مجموع مف دونما7867 2117 عاـ
 جدوؿ الدراسة منطقة عمى تتوزع والتي الكمية المساحة مجموع مف دونما 85427
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 والرماف والفستؽ والعنب النخيؿ)اشجار ومنيا المثمرة االشجار انواع وبمختمؼ( 5)
( الكازولينا، السرو، اليوكالبتوس)اشجار مثؿ لمرياح ومصدات( والتيف والخوخ

 الرغـ وعمى المشروع ىذا اف اال (والتنقيط الرش) الحديثة يالر  طرؽ افضؿ مستخدمة
-االيرانية الحرب فترة وخاصة لالىماؿ يتعرض بدا واالقتصادية البيئة اىميتو مف

 8986 لسنة 32 القانوف وفؽ بيعيا الى الدولة اضطرت مما 8988-8981 العراقية
 مف اىتماميا الدولة تاعاد التسعينات مرحمة وفي الدولة امواؿ وتاجير ببيع الخاص
 الواحات ىذه ممتمكات ونيب لمتخريب تعرضت انيا اال، جديدة واحات انشاء خالؿ
 ىذه باستثمار العمؿ اعادة تـ 2116 عاـ وفي. لمعراؽ االمريكي االحتالؿ فترة اثناء

 في البشرية الموارد تنمية اىداؼ احدى يعد الذي العاممة االيدي وتشغيؿ الواحات
 مستقبال لتكوف القائـ ىيت طريؽ امتداد عمى تنتشر بدات حيث، اسةالدر  منطقة
 . الزراعية المحاصيؿ لزراعة استغالليا عف فضال استثمارىا يمكف سياحية مناطؽ
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 (5) جدول
 الدراسة منطقة في الصحراوية لمواحات المكاني التوزيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 االنبار ىضبة تنمية في واىميتيا الجوفية المياه، الداىري الفتاح عبد ثابت ليث المصدر
 صفحات 2119 االنبار جامعة، التربية كمية (منشورة غير)، ماجستير رسالة، الغربية
  مختمفة
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 :ًالتعدينيًالنشاط:1-3-2ً

 -:يأتي ما تبين الدراسة منطقة جيولوجيا دراسة خالل من اتضح
 . فييا تنشأ التي الفترات حيث مف الجيولوجية التكوينات تبايف - أ

 أىمية أعطى مما الدراسة منطقة في المتاحة المعدنية الموارد انواع تبايف - ب
 القطر مستوى عمى او المحافظة او المنطقة مستوى عمى سواء كبيرة اقتصادية
 . العراقي

 تنمويا مرتكزا تعد والتي المعادف ليذه الدراسة منطقة امكانيات مف الرغـ عمى -ج
 خطط عمى يؤشر ما اف غير الدراسة منطقة وخارج ؿداخ الصناعات عميو تعتمد
 والدليؿ المنطقة خارج الى االولية الموارد تجيز اصبحت المنطقة ىذه اف التنمية
 في المتوطنة لمصناعات فقط تجييز مصدر باعتباره الرطبة قضاء ذلؾ عمى

 الثروات اما المحافظة خارج مايجيز الى اضافة والرمادي الفموجة قضائي
 واالقميمية المكانية التنمية في ميمة طبيعية كموارد ميما دورا تمعب التي نيةالمعد
 تشكؿ اذ (الدولومايت، الكاؤوليف، الحديد اكاسيد، الفوسفات، الزجاج رمؿ) ومنيا
 انشاء خالؿ مف لالستثمار واساسا عمييا تعتمد التي لمصناعات اولية مواد

  البشرية لمتنمية ميما ىدفا يعد الذي العاممة االيدي وتشغيؿ الصناعية المشاريع
 :ًالصناعيًالنشاط:1-3-3ً

 امتالؾ عمى اتضح والذي الدراسة لمنطقة التعديني النشاط عرض خالؿ مف
 يمكف اقتصادية وبكميات المعدنية الخامات توفر حيث مف امكانيات الدراسة منطقة

 تكوف باتجاه تثمارىااس تطوير تـ ما اذا الصناعات مف العديد انشاء في استثمارىا
 تعتمد صناعات مف موجود ما الى اضافة الدراسة منطقة في متطورة صناعية قاعدة
 منطقة في الموجودة الصناعات معظـ فاف ذلؾ الى اضافة المعدنية الثروات عمى
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 بعض او الغذائية الصناعات وخاصة استيالكي طابع ذات صناعات ىي الدراسة
 .الصغيرة االنشائية الصناعات

ً:ًالتنمويةًالمكانيات:ًرابعا
 صورة رسـ الى تيدؼ تنموية امكانيات وجود الى الدراسة ىذه اظيرت

 ىذه تحميؿ مف البد والتي الدراسة منطقة ومنيا جغرافية منطقة الي المستقبؿ
 كما تناوليا ويمكف. الييا التطرؽ تـ التي الجغرافية المقومات خالؿ مف االمكانيات

 -: ياتي
 المجاورة الدوؿ عمى الدراسة لمنطقة الحدودية المنافذ وتنمية استثمار امكانية - أ

 .الحالية المشاريع وادامة جديدة تنموية مشاريع لتنفيذ المالي مردودىا نسبة وزيادة

 لتنمية االساس يعد الذي الفرات نير بمجرى متمثمة المائية الموارد تنمية امكانية - ب
 استثمار الى الزراعيةاضافة لالراضي امثؿ استخداـ خالؿ مف الفيضي السيؿ
 العممية الطرؽ افضؿ استخداـ طريؽ عف وعممي عقالني بشكؿ الجوفية المياه
 فترة في االمطار مياه استثمار الى اضافة. والتنقيط بالرش بالري متمثمة لمري

 االستعماالت ولكافة منيا لالستفادة والخزانات السدود بناء طريؽ عف سقوطيا
 . السمكية الثروة وتربية والحيواني النباتي بنوعيو الزراعي االستعماؿك البشرية

 لمثروات امثؿ استخداـ طريؽ عف وتنميتيا الطبيعية الموارد استثمار امكانية -ج
 تعد التي وتنميتو الطبيعي النبات استثمار الى اضافة عمييا والمحافظة المعدنية
 .المستدامة لمتنمية اساسا

 والمتجددة البديمة الطاقات استثمار طريؽ عف الدراسة منطقة ةتنمي امكانية -د
 واستغالليا الكيربائية الطاقة انتاج لغرض والرياح الشمسية بالطاقات المتمثمة
 . عمييا تعتمد التي المشاريع لتشغيؿ
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 سد وبحيرة الفرات نير شواطئ خالؿ مف سياحياً  المنطقة واستثمار امكانية - ىػ
 الواحات خاص وبشكؿ الصحراوية السياحة الى اضافة يريةالن والجزر حديثة

 الوجودة العيوف استثمار وكذلؾ، االودية سدود عمى المقامة والبحيرات الصحراوية
 الحاؿ ىو كما الطبية لالستخدامات المعدنية المياه ذات وحديثة وكبيسة ىيت في
 واعادة االثرية المناطؽ استغالؿ عف فضال. االردف ومنيا العالـ دوؿ معظـ في

 . االخرى المواقع وصيانة عنو كمػأذنة تاىيميا
 حيوانية كانت سواءا البرية الحياة عمى لممحافظة طبيعية محميات انشاء امكانيات -و

 ىو كما الصحراوية المناطؽ في السياحية المناطؽ مف جزءا تكوف لكي نباتية او
 . المتحدة العربية تاالمارا ودولة السعودية العربية المممكة في الحاؿ

 االساليب واستخداـ حديثة سد بحيرة في وخاصة السمكية الثروة تنمية امكانية -ز
 غير الصيد منع الى اضافة سابقا بو معموؿ كاف كما انواعيا زيادة في العممية
 . والسموـ والكيرباء المتفجرات كاستخداـ القانوني

 قرارا اصدار خالؿ مف خاصا اداريا قميماا باعتباره اداريا المنطقة تنمية امكانية -ح
 محافظة مستوى عمى يكوف لكي حكوميا
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ًالستنتاجاتًوالتوصيات.:ًخامساًا
ًالستنتاجات:1-5ً

إن أىم ما يمكن استنتاجو من كل ما تقدم وبقدر ما يتعمق بمواضيع ىذه الدراسة ما 
 -يأتي:

 عربية فظال عف لعب الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة ومجاورتو لثالث دوؿ -8
نما  محافظتي نينوى وصالح الديف أىمية اقتصادية ليس عمى مستواىا فحسب وا 

 عمى مستوى محافظة االنبار بشكؿ عاـ.
أظيرت الدراسة أف لمخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية مالئمة لممارسة  -2

ة جميع النشاطات البشرية مف خالؿ استثمار اإلمكانيات التي تعد أساسا لمتنمي
 وبكافة أشكاليا.

انتشار السكاف في منطقة الدراسة بمراكز حضرية أو ريفية عمى امتداد نير  -3
الفرات في الوقت الذي توجد فيو مساحات واسعة ذات تركز سكاني قميؿ باستثناء 
مدينة الرطبة وعمى الرغـ مف تواجد المواد األولية في ىذه المناطؽ والتي يمكف 

 استغالليا لمصناعة.

الدراسة عمى قمة المساحات المستثمرة لمواحات الصحراوية مقارنة  أظيرت -4
بالمساحة الكمية لمنطقة الدراسة مف جية والمساحة الكمية ليذه الواحات مف جية 
ثانية عمما أف ىذا المشروع لو مف األىمية األساسية المتمثمة بالتقميؿ مف زحؼ 

 ألىمية السياحية.الكثباف الرممية والحد مف ظاىرة التصحر فضال عف ا

أظيرت الدراسة إف ىناؾ مناطؽ لتواجد المياه الجوفية وبكميات تؤىميا  -5
لالستغالؿ وبكافة أشكالو )الزراعي وبنوعيو النباتي والحيواني وكذلؾ الصناعي 

 .(يفضال عف االستيالؾ المنزل
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عمى الرغـ مف انخفاض مناسيب سد حديثة إال انيا تعد مصدرا لتنمية وتطوير  -6
وة السمكية والتي تعاني مف مشاكؿ عديدة أخطرىا طرؽ الصيد غير الثر 

 القانونية)السموـ والكيرباء والمتفجرات(.

الى الوقت الحاضر( قياـ 2113نتيجة لقمة أو ارتفاع أسعار الوقود خالؿ المدة ) -7
البعض مف سكاف منطقة الدراسة ضمف المناطؽ الرعوية باقتالع النبات الطبيعي 

ذي يعد خطرا ينعكس عمى قمتو مف جية وتعرية وتدىور التربة مف مف الجذور وال
 جية ثانية وىذا يعد مف أخطر أنواع التدىور البيئي.

ًالتوصيات:2-5ً
 توصي بالتوصيات اآلتية: بناءا عمى ما تقدم من استنتاجات توصمت الدراسة الييا

في تشجيع أصحاب األراضي الزراعية عمى إتباع أفضؿ األساليب العممية  -8
المحافظة  فظال عفالزراعة لزيادة اإلنتاج كما ونوعا وبنوعيو النباتي والحيواني 

عمى األرض الزراعية باعتبارىا موردا طبيعيا ميما مف خالؿ استخداـ طرائؽ 
 الري الحديثة )الري بالرش والتنقيط(

العمؿ عمى توفير الخدمات الضرورية لسكاف منطقة الدراسة سواء في المراكز  -2
رية أو المستقرات الريفية والتشجيع عمى االستثمار وفي كافة النشاطات الحض

ومنيا الجانب السياحي الذي تتوفر معظـ مقوماتو والعمؿ عمى نشر ثقافة 
 السياحة نظرا ألىمية ىذا الجانب.

المحافظة عمى األراضي الزراعية الواقعة ضمف السيؿ الفيضي مف خالؿ  -3
تمنع الزحؼ العمراني إال عف طريؽ استحصاؿ  إصدار القوانيف والقرارات التي

 الموافقة مف الجيات الرسمية المتمثمة بالشعب الزراعية في منطقة الدراسة.

االىتماـ بالصناعات الزراعية التي تعد توجيا مستقبميا مف خالؿ أىمية دورىا في  -4
 ئمة ليا.التنمية اإلقميمية باعتبار أف منطقة الدراسة تتوفر فييا اإلمكانيات المال
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التشجيع عمى استخداـ عناصر الطاقة المتجددة والمتوفرة عف طريؽ اإلشعاع  -5
 الشمسي والرياح لتوليد الطاقة الكيربائية.

ة لغرض تنمية اقتصادية رائدة في منطقة الدراس عمى الدولة القياـ بإنشاء مشاريع -6
فظال الة الموارد البشرية مف خالؿ توفير فرص عمؿ لمحد مف انتشار ظاىرة البط

 إحداث نوع مف التوزيع المكاني لمنشاط الصناعي. عف

تشجيع المستثمريف مف سكاف منطقة الدراسة أو خارجيا إلنشاء واحات صحراوية  -7
أو محميات طبيعية مف خالؿ تقديـ المساعدات وبكافة أشكاليا مف الدولة ألىمية 

 المشروع البيئية واالقتصادية.

سة إداريًا مف خالؿ قياـ الدولة بإصدار قرارا سياسيا العمؿ عمى تنمية منطقة الدرا -8
وجعميا محافظة لتقميؿ االنتقاؿ إلى مدينة الرمادي التي تمثؿ مركزا لمحافظة 

 األنبار إضافة إلى العمؿ إلنشاء جامعة أو معيد لتطوير المنطقة عمميًا.

إصدار القوانيف والتشريعات وفرض الغرامات لمستخدمي طرؽ الصيد غير  -9
قانونية لمثروة السمكية التي تعد مصدرا ميما لتوفير الغذاء لسكاف منطقة ال

 الدراسة وخارجيا.

المحافظة عمى جميع أشكاؿ الحياة البرية سواء نبات طبيعي أو ثروة حيوانية  -81
 مصدرا ميما لمتنمية في منطقة الدراسة. بوصفيا
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ً-:ًاملصادر
جامعة ، دراسات الصحراء مركز، جيولوجية محافظة االنبار، عبد صالح فياض -8

 .6، ص2118. االنبار

جامعة ، دار الكتب لمطباعة والنشر، جيولوجيا العراؽ، عبد اهلل السياب واخروف -2
 .38ص، 8982، الموصؿ

اطروحة ، اليضبة الغربية في محافظة االنبار، دحاـ حنوش حمد الفيداوي -3
 .49ص، 8996، جامعة بغداد، كمية االداب "غير منشورة " دكتوراة

، دراسة جيمورفولوجية البادية الشمالية في محافظة االنبار، سحر نافع شاكر -4
 .21ص، 8993، جامعة بغداد، كمية العموـ "غير منشورة " اطروحة دكتوراة

5- Parsons, R. m. Engineering company-ground water 

Resources of Iraq , northern desert , Vol-8-1995. 

االشكاؿ االرضية لوادي نير الفرات بيف حديثة ، يميمشعؿ محمود فياض الجم -6
ص  8991، جامعة بغداد، كمية االداب اطروحة دكتوراة "غير منشورة "، وىيت
25 1 

الينابيع المائية بيف كبيسة والسماوة واستثماراتيا ،اطروحة ، يحي عباس حسيف -7
 1 28ص  8989جامعة بغداد ،، كمية االداب دكتوراة "غير منشورة "

 .8978، بغداد، العراؽ، المراعي الصحراوية في د محي الديف الخطيبمحم -8

 ،مياه السطحية في الصحراء الغربيةالواقع الراىف لم، عبد الوىاب احمد سمماف -9
8988. 

الواقع الراىف لممياه السطحية في الصحراء الغربية ، عبد الوىاب احمد سرحاف -81
 .6ص8988، مركز الفرات لمدراسات والتصاميـ

رسالة ، استخدامات االرض الريفية في ريؼ ناحية العبور، ىالؿ محموداحمد  -88
 .25، ص2119، جامعة االنبار، كمية االداب ماجستير "غير منشورة "
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وادي نير الفرات في سوريا ، فواز احمد الموسى، محمد دلؼ احمد الدليمي -82
 .23ص، 2119، 8ط، سوريا، دار الفرقاف لمغات، والعراؽ

، ترب محافظة االنبار، احمد عاصـ الدباغ، لحديثيعصاـ خضير حمزة ا -83
 . 2118، جامعة االنبار، مركز دراسات الصحراء

المسرح الجغرافي لمنطقة اليضبة الغربية في العراؽ ، نافع ناصر القصاب -84
 .54ص، 8989، بغداد 88العدد، مجمة الجمعية الجغرافية، ومؤىالتيا التنموية

مياه الجوفية واىميتيا في تنمية ىضبة االنبار ال، ليث ثابت عبد الفتاح الداىري -85
، 2119، جامعة االنبار، كمية التربية رسالة ماجستير "غير منشورة "، الغربية
 .885ص

، 2115بغداد ، قسـ المناخ –الييئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي  -86
 بيانات غير منشورة.

 ،2115بغداد ، ة الدراسةالشعب الزراعية في منطق، مديرية زراعة االنبار -87
 بيانات غي منشورة.

نتائج تعداد سكاف محافظة االنبار، ، الجياز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط -88
 .8ص

 .31ص، (26جدوؿ )، 2117تقديرات السكاف عاـ ، وزارة التجارة -89
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Eupherales Higher Basin in Iraq 

Asst.Prof. Dr. Kamal Salaih Kazkuooz 

Colloge of Arit University of Anbar 

Abstract: 
Eupherales high basin in considered the widest of Anbar natural 

vicinity. It represents 56% of Anbar Governerte area. Where the 

widest variation of natural phenomenon can be observed. 

Population distributions and human activities are also varied 

whied which have its reflection on the development copabilies in 

agricuttusal, in dusterial and human development. The study 

concentration on the human and natural Geographic postuse of 

the higher basin of Eupherates. Human and natural resources are 

also studied. On the administrative level, the area under study 

comprises the following districts: (Qaim, Ana, Rawa, haditha, 

Rutba, and Hit). These are followed by eight sub-districts: 

(Obaidi, Oboor, Haklania, Barwana, Waleed, Baghdadi, Kubaisa, 

and Furat). These can be considered a sepavate admintrative unit 

at the govern orate level. 


