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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

وا مِنْكُمْ 
ذِينَ أُوتُوايَرْفَعِ اللَّهُ الَِّذينَ آمَنُ

 والَّ

 الْعِلْمَ دَرَجَات

 صدق اهلل العظيم 

  [11 ]اجملادلة:
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 ََلهّدٍآءآ
 

 معلم اخللق اشرف اىل  أولا  البحث هذا أهدي
 ةواهلداي الرمحة نبي اىل العلم ومنبع  البشرية

م عليه اهلل صلى) حممد سيدنا
ّ
 ( وسل

 ومن الوجود هذا يف ىوالغل احلنان ينبوع اىلو
 بلسم وحنائهما جناحي سر دعائهما  كان

  عمرهما يف اهلل امد وامي أبي اىل جراحي
 رياحني اىل وشبابي طفولتي شاركتهم من واىل

 العطاء معني واىل وأخواتي اخوتي حياتي
 اللحظات امجل معهم تذوقت من اىل والوفاء

  اصدقائي
 هذا يف ووجهني ودعمني ساندني من اىل

  البحث
 البحث هذا أليهم أهدي
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 وٌآلَتٌقُدٍيَر آلَشُکْر
 اشرف على والسالم والصالة ؛  العالمين رب الحمدهلل

 . اجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا المرسلين

 

  برالص ومنحني  اعانني  الذي  القدير العلي هلل فالشكر

  العمل؛  هذا  إتمام  على

 . الكريم لوجهه  خالصا    يتقبله  ان  هللا  من  راجيا

 

م.د سهاد شالش  ةلدكتور الجزيل بالشكر أتقدم كما

  والتوجيه،  واالرشاد  النصح من لي هتقدم لما   خلف

 ىعل  البحث  هذا  أصبح حتئ  وجهد،  وقت بدل ومن

  الوجه  ع  يكون  ان  أرجو التي ،  الصورة  هذه

 المطلوب
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 الصفحة  الموضوع ت

 ٢ اآلية الكريمة  ٢

 ٣ االهداء ٣

 4 شكر وتقدير  ٣

 5 المقدمة 4

 6 الفصل االول 5

 7  مشكلة البحث 6

 7  فرضية البحث 7

 7 أهمية البحث 8

 8 هدف البحث  9

 8 منهجية البحث 01

 9 حدود منطقة الدراسة  00

 01 الثاني  الفصل 0٢

 00  الموقع الجغرافي 0٣

 0٢ األرضية والتضاريس الجيولوجي التركيب 04

 0٣  التضاريس االرضية 05

 07  المناخ 06

 09 الثالث  الفصل 07

 ٢1 الجيولوجية التكوينات طبقة 08

 ٢٢  البشري النشاط على ةالجيمورفولوجي المظاهر اثر 09

 ٣0 االستنتاجات  ٢1

 ٣0 التوصيات  ٢0

 ٣٢ المصادر  ٢٢
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 لمقدمةا

 

 بدراسة رةكبي بأهمية تحظ   لم والتي القديمة العراقية األقضية من خانقين قضاء يُعد      

 ههذ يف يتناولها ان بالباحث حدت والتي واالقتصادية والبشرية  الطبيعية العوامل

 واقع ألبراز الدراسات من غيره مع ليسهم الموضوع هذا اختيار تم لذا,  الدراسة

 تعتمد قالعرا ومنها الدول معظم أن   وبما, والمستقبل الحاضر في إقليميا   خانقين قضاء

 قةمنط اختيار تم لذلك لها, اإلداري التقسيم أساس على بها المختلفة اإلحصاءات

 ومن , جهة من واإلحصاءات البيانات لتوفر إداري أساس على الدراسة لهذه الدراسة

 على يقوم الذي اإلقليمي للتخطيط ومفهومها الدولة سياسة مع تتمشى أخرى جهة

 (0). اإلدارية وحداتها و للمحافظات واالجتماعي االقتصادي التقييم

 

 االطار االول الفصل وتضمن ,فصول ثالث و مقدمة على البحث احتوت وقد    

 ومنهج الدراسة منطقة وتحديد وفرضيتها الدراسة ومشكلة يشمل والذي نظريال

 حديدت ومنها الدراسة لمنطقة الطبيعية الخصائص الثاني الفصل وتناول, الدراسة,

 النباتو والمناخ األرضية والتضاريس الجيولوجي والتكوين ومساحتها الدراسة منطقة

 نع فضال   وأهميتها ومميزاتها خصائصها وإبراز المائية والموارد والتربة الطبيعي

 تناول و, يالىد محافظة أقضية مع بالنسبة للقضاء الطبيعية الخصائص في تباين إبراز

 توزيعهمو السكان حجم,  الدراسة منطقة في البشرية الخصائص دراسة الثالث الفصل

 موغرافيةديال والخصائص.  التوزيع وأنماط فيه المؤثرة والعوامل وكثافتهم الجغرافي

,  فياتوالو بالوالدات المتمثلة الطبيعية والزيادة السكاني النمو ومعدل السكان نمو, 

, ضاءالق من والخارجة القضاء الى الوافدة بالهجرة المتمثلة المكانية السكان والحركة

 افةباإلض,  القضاء سكان ومستقبل,  القضاء إطار داخل اإلقامة محل تغير عن فضال  

 الهرمو  العمري والتركيب النوعي بالتركيب المتمثلة السكاني التركيب ةدراس الى

 . االقتصادي والتركيب السكاني

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, مطبعة 0محمد , قضاء خانقين )دراسة في جغرافية السكان ( ,ط إسماعيلخليل -0

 .7,ص0977اد , العاني , بغد



7 
 

 

 

 

 األول الفصل

 

  البحث مشكلة :أوال

 ثانيا : فرضية البحث 

 ثالثا : اهمية البحث 

 رابعا : اهداف البحث

 خامسا : منهجية البحث

 سادسا : حدود منطقة البحث  
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 :البحث مشكلة: أوال  

 واتخط من األولى الخطوة تمثل بعناية وتحديدها البحث مشكلة اختيار إن       

 اغةصي ويمكن.  عليها اإلجابة تتطلب أسئلة مجموعة في وتتجسد العلمي البحث

  -: وهي أسئلة شكل على الدراسة مشكلة

 زمالال باالهتمام خانقين قضاء حظيت هل خانقين؟ لقضاء اإلقليمية األهمية ماهي ـ0

 السؤال من ويتفرع  ؟ واقتصادية وبشرية  طبيعية أهمية ذات كمنطقة بها يليق الذي

 :كاآلتي وهي فرعية أسئلة ثالثة الرئيس

 ؟ المحافظة مناطق باقي عن الدراسة لمنطقة الطبيعي اإلطار يتمي ز هل ـ أ

 ؟اطر المورفومناخية و الجغرافية لهاب العوامل و المخ الدراسة منطقةتأثر ت هل ـ ب

 ؟ يتمتع بها قضاء خانقين التي االقتصادية األهمية ما ـ جـ

 

 : البحث فرضية: ثانيا  

 ضيةفر وتقوم,  البحث موضوع حول مقتضبة أولية إجابة البحث فرضية تعتبر

 :على البحث

 . والبشرية الطبيعية الناحية من كبيرة بأهمية تتمتع الدراسة منطقة ان-0

 . المحافظة مناطق باقي عن الطبيعي إطارها بتباين تتميز الدراسة منطقة ان - ٢

صائصها خدراسة بشكل كبير و ذلك تبعا لموقعها الجغرافي و نعم تتأثر منطقة ال ـ٣

 الجغرافية الطبيعية .

 وعلى باطنها في لما وذلك كبيرة إقتصادية أهمية ذات الدراسة منطقة ان ـ 4

 موقعها عن فضال  ,  دراستها تستوجب وبشرية طبيعية وثروات موارد من سطحها

 . الدولية التجارة طريق على التجاري

 

 : البحث أهمية :ثالثا

,  ةكثير ألسباب و الكافي باإلهتمام  تحظ   لم و,  بِكرا   الدارسة منطقة مازالت        

 لمنطقةا حولت التي اإليرانية العراقية والحرب بها مرت التي السياسية الظروف منها

 ومنشآتها أراضيها تعرضت إذ, واإلقتصادية اإلجتماعية وآثارها حرب ساحة الى

 لمنطقةا تهميش في السابق النظام سياسة و,  للدمار والسكنية والخدمية ةاإلقتصادي
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 ونقلها دالون مصفى والغائها,  اإلقتصادية والتنمية والتطور التقدم فرص من وحرمانها

 . في الصينية منطقة الى

 : البحث أهداف: رابعا

 باحثينال بلق من تدرس لم والتي والبشرية الطبيعية المعطيات دراسة الى يهدف  ـ0

 . ةوالدراس باالهتمام جديرة وبشرية طبيعية مؤهالت ذات منطقة كونها واألكاديميين

 يةالطبيع الخصائص على والتعرف تحليل طريق عن المكاني التباين كشف ـ٢

 واالقتصادية. والسكانية

 المعوقاتو المشاكل أهم تحديد بُغية اإلقليم خصائص في تظهر التي المشاكل تقصيـ ٣

 . والمستقبل الحاضر في والتطور التنمية عجلة تبطئ لتيا

 

 : البحث منهجية: خامسا

 فبالوص الدراسة منطقة تناول حيث دراسته في اإلقليمي المنهج الباحث أعتمد     

 جانب واحد ىعل الباحث أعتمد وقد واالقتصادية. والبشرية الطبيعية للجوانب والتحليل

 كتبوال المصادر من المعلومات وجمع والتقصي لبحثبا المتمثل النظري الجانبهو 

 مباشر غيرو مباشر بشكل بالموضوع المتعلقة المختلفة الجوانب تناولت التي العلمية

 العالقة. وذات اإلحصائية والبيانات والكتب المصادر خالل من

 

  : البحث منطقة حدود سادسا

 الشرقي يالشمال القسم في يقع الذي , خانقين بقضاء للبحث المكانية الحدود تمثلت 

 المنطقة ضمن , العراق من األوسط القسم شرق في والواقعة ديالى محافظة من

 انقينخ قضاء ويقع , المحافظة منها تتكون التي الستة األقضية أحد وهو , المتموجة

 544358)  طول وخطي شماال  ° (  ٣5316)  و(  5٣٣356)  عرض دائرتي بين

 السليمانية محافظة في حلبجة قضاء الشمال من يحدها , شرقا  (  545,  56)  و( 

 ضاءق الغرب جهة ومن السليمانية محافظة في دربنديخان قضاء الغربي الشمال ومن

 الجنوب جهة ومن , ديالى محافظة في كفري وقضاء السليمانية محافظة في كالر

 يف وبلدروز اديةالمقد قضاءا الجنوب ومن ديالى محافظة في الخالص قضاء الغربي

 مساحة تبلغ( .  ٢)  و(  0)  الخريطة.ايران جمهورية الشرق ومن , ديالى محافظة

 محافظة مساحة مجموع من(  % 09,85)  حوالي ويشكل ٢ كم(  ٣50٢)  القضاء
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 إدارية وحدات ثالث على القضاء مساحة تتوزع , ٢ کم(  07685)  والبالغة ديالي

 ( ٣)  الخريطة( .  السعدية وناحية , جلوالء وناحية , خانقين مركز ناحية)  وهي
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 (2الخريطة رقم )

 من محافظة ديالى اإلداريموقع  قضاء خانقين 

، مقياس 2122، اإلداريةالهيئة العامة للمساحة خريطة ديالى االعتماد على من قبل الباحث ب المصدر : 

 2:011111الرسم 
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 الثاني الفصل

  الطبيعية الجغرافية الخصائص

  قضاء خانقينل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 Geographical Location    الجغرافي الموقع

 يالجغراف الموقع ان أي,  الثابتة الطبيعية العناصر من الجغرافي الموقع يعد    

  راتهوتأثي الموقع أهمية لكن يتغير ال ثابت األرض سطح على نقطة ألي والفلكي

.  (0) بيعيةوالط ياسيةوالس التكنولوجيا التطورات مع تماشيا  ,  مستمرة بصورة يتغير

 عدتُ  فهي , اإلقليمية الدراسة في الضروريات من تُعد   الجغرافي الموقع دراسة وان

  يا  أساس عنصرا   كونه  الدراسة لمنطقة الجغرافية األهمية  معرفة في األولى الخطوة

 .  بها يتمتع التي الجغرافية خصائصه وإظهار  اإلقليم شخصية رسم في

 الخصائص  يحدد الذي  الفلكي  الموقع  أهمها ومن  الجغرافية لمواقعا  انماط دتتعد

 لشرقيا الشمالي الجزء في خانقين قضاء يقع.    الدراسة منطقة في السائدة  المنُاخية

 قضاء: وهي المحافظة منها تتكون التي الستة األقضية أحد وهو ديالى محافظة من

 اءقض, بلدروز قضاء,  خانقين قضاء , المقدادية قضاء,  الخالص قضاء,  بعقوبة

 سالسل لوتشك,  القضاء من واسعا   جزءا   الجبلية والسالسل المرتفعات وتشغل.  كفري

 في حلبجة قضاء مع اإلدارية حدوده من جزءا   القضاء شمال أقصى في مو به جبال

 عضب في وتمثل القضاء جنوب في حمرين مرتفعات وتمتد,  السليمانية محافظة

 ىأقص وفي,  والمقدادية بلدروز قضائي  مع للقضاء الجنوبية الحدود,  تهاإمتداد

, يالىد محافظة في الخالص قضاء مع اإلدارية حدوده تشكل للقضاء الغربي الجنوب

 (.٢)الخريطة

 بنديخاندر قضائي عن يفصله الذي ديالى نهر فيمثلها الغربية الشمالية حدوده أما    

 ويحده,  السيمانية محافظة في الواقعتين الغربي مالوالش الشمال جهة من وكالر

 جهة من جلوالء ناحية حدود حتى ديالى نهر ويمتد الغرب جهة من كفري قضاء

 القرى من مجموعة ليضم ديالى نهر من غربا   الحدود خط ينحرف حيث,  الشمال

 معا ءجلوال ناحية أستحداث بعد كركوك محافظة من خانقين قضاء الى أضيفت التي

 بين الدولية الحدود من جزءا   الشرقية جهاته من زاكروس جبال وإمتداد(. ٢)0958

 مسافةل خانقين لقضاء الشرقية الحدود نفسه الوقت في يحتل كما,  وإيران العراق

 .( 0) كم( 411) لمسافة ديالى ولمحافظة,  كم( 081)

  

 

________________________________ 

, مطبعة العاني 0اء خانقين )دراسة في جغرافية السكان ( ,طمحمد , قض إسماعيلخليل  -0

 .09,ص0977, بغداد , 
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 Topography &Geological األرضية والتضاريس الجيولوجي التركيب

Structure : 

 مباشر يروغ مباشر بشكل تؤثر التي العوامل من الجيولوجي والتركيب البُنية تعد   

 مطون شكل في تؤثر التي والصفات ائصالخص من بمجموعة المنطقة إكساب في

 تلك يف األرض طبقات تحتويه ما يعني الجيولوجي التركيب وان,  األرض أستغالل

  حدثت التي األلبية بالحركة الدراسة منطقة وتأثرت, ( 0)ومعادن صخور من المنطقة

 على ونتك المناطق أكثر في سطحها فأن  الضغط مركز عن النسبي بعدها وبسبب    

 الصخور ومعظم. ( ٢) العراق شمال جبال من وإنحدارا   أرتفاعا   أقل تالل يئةه

 من كونتت والتي,  البختيارية ترسبات هي الدراسة منطقة في الموجودة والترسبات

 الترسبات وهذه. (٣)والغرينية والطينية(Shale الطفل)الرملية الصخور من طبقات

 التي الكلسية الصخور وجود عن فضال  ( , Miocene) المايوسين عصر الى تعود

(  Gravel)  الحصى ترسبات الى إضافة( ,  Eocene اآليوسين) عصر في تكونت

 المائية والمجاري األنهار رسبتها التي(  Shale والطفل) والرمل(  Clay)  والطين

 ذات رسوبية معظمها األخرى الجيولوجية التكوينات اما,( 4)المجاورة المرتفعات من

 وهذه( ,  الرباعي العصر) حد الى( األوسط اآليوسين)عصر من يتراوح أعمار

 كنيم,  وحصوية ورملية وجبسية وطينية جيرية صخور عن عبارة هي التكوينات

 كنفيم الطينية والصخور,   األسمنت صناعة في الجيرية الصخور من األستفادة

 وقالطاب وصناعة, تيادياألع واألسمنت, الفخار لصناعة أولية كمواد منها األستفادة

 ضمن الجص لصناعة األقتصادية الناحية من جدا   مالئمة الجبسية والصخور.

 الرسوبية الطبقات أغلب ان القول نستطيع العموم وعلى, (5) العراقية المواصفات

 دوبالتحدي الحديثة المرحلة ضمن عمرها يكون الدراسة منطقة ضمن والواقعة الظاهرة

 الى القديم نم متسلسال   الجيولوجية األزمنة حسب ترتيبها  ستطيعون. الثالثي العصر

 . الحديث

______________________ 

دار الفكر العربي , جامعة عين  0علي علي البنا, المشكالت البيئية وصيانة الموارد الطبيعية , ط-0

 056م ,٢111الشمس ,

دجلة ,  الدور شرق –المحصورة بين الفتحة كميلية كريم ياسين التكريتي ,الجيومورفولجية للمنطقة -٢

 01,ص٢11٢دكتوراه , غير منشورة  ,جامعة بغداد ,كلية التربية ابن رشد , أطروحة

قصي عبد المجيد السامرائي , مناخ العراق بين الماضي والحاضر ,مجلة كلية االداب , جامعة بغداد -٣

 004مص٢111لسنة  51,العدد

نظومات الضغطية المسيطرة على مناخ ايران , رسالة ماجستير , كلية ياسر مسلم كاظم دامج , الم-4

 ٣5٣,ص٢104التربية , جامعة البصرة )غير منشورة ( ,

الربيعي , نادية مطلق, التحليل المكاني للمراتب الرئيسية في بغداد الكرخ , رسالة ماجستير , كلية -5

 ٢11٢التربية جامعة ديالى , 
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 :Topography االرضية التضاريس

 بليةج أراض   بين الدراسة منطقة في األرضية والتضاريس السطح مظاهر تتنوع    

 نحصرت جبلية وشبه هضبية وأراض  , الشرقي والشمال الشمال أقصى في تقع عالية

 انبج الى المنطقة من الغرب والى والجنوب الوسط في السهلية الجيوب بعض فيها

 ريةق من بالقرب معا   التقائهما عند الوندو ديالى نهري بمجرى تحيط سهلية أراضي

 شبه المتموجة المنطقة ضمن تقع فإنها وعموما  ,  جلوالء مدينة شمال جابر سيد

 .( 0)الجبلية

 ( :The Climate) الُمناخ

 لناحيةا من وخاصة مختلفة بأشكال الدراسة منطقة على الفلكي  الموقع تأثير يظهر 

 اناإلنس ونشاط والحيوان النبات على تأثير من الُمناخ على يترتب وما المناخية

 جخار لوقوعه ونشاطه اإلنسان حياة في فعال   تأثير وللُمناخ, (٢)اإلقتصادية وفعالياته

 وعامال  ,  مرة  النشاط هذا صور لبعض محددا   عامال   الُمناخ يعد أذ. سيطرته نطاق

 . أخرى مرة له مشجعا  

 هذا الى سنعمد لذا,  إنفراد على خصائصه من لكل   التطرق تتطلب الُمناخ دراسة أن 

 : مايلي تتضمن والتي خانقين قضاء لُمناخ دراستنا في

 ( :The radiation solar) الشمسي اإلشعاع -2

 لالعام انه كما,  األرض سطح على للطاقة الرئيس المصدر الشمسي اإلشعاع يمثل

 من تمي والتي تلك او المنطقة هذه جو في المتوفرة الحرارة مقدار تحديد في األساس

 (.٣)المنطقة في الجوي الضغط قيم تحدد وهذه الحرارة معدالت تحديد خاللها

 لجزيرةا شبه شرق وشمال اآلسيوية القارة من الغربي الجنوبي الجزء في العراق ويقع

 فإن الموقع لهذا ونتيجة,  تقريبا   شماال  (  º ٣7ـ٢9º) عرض دائرتي بين ما العربية

 أواخر يف لها قيمة أقصى تصل حيث ومكانيا   زمانيا   تتابين الشمس أشعة سقوط ةزواي

 دائرة عند 75º تبلغ حين في شماال   ٣1º عرض دائرة عند 80º فتصبح حزيران

 العراق جنوب في النهار طول يكون لذا,  نفسها المدة خالل شماال   ٣7º عرض

 األمر هذا أنعكس,  دقيقة ٢9 و ساعة04 العراق شمال وفي,  دقيقة 5٢و ساعة0٣

 الصيف خالل نهار أطوال بين الفرق يصل حيث,  الشمس شروق مدة طول على

 هي الدراسة منطقة  أن  وبما,  دقيقة 48و ساعات ٣ الى الشتاء خالل نهار وأقصر

( ٣5º¯ ,6)و(  ٣٣º¯ ,56) عرض دائرتي  بين ما  تقع  وإنها العراق من جزء

 ومحطات الدراسة لمنطقة الشمسي السطوع مقدار يوضح( ٢)والجدول. ذكره السابق

 .. وبغداد الخالص
الطبيعية لجغرافية العراق ، ترجمة جاسم محمد مخلف ، بغداد، المطبعة العربية   األسسكوردن هستد ، -2

 م.2491،
م، 2418الجيومورفولوجية ، منشورات جامعة البصرة ،  – األرضيةعبداالله رزوقي كربل ، علم االشكال -2

 .10ص 

 . م2444، الظاهرة السكانية والتطور السكاني ،جامعة القاهرة  إبراهيمالدوري ، مصطفى كريم -3
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 الشمسي السطوع ساعات لعدد والسنوية الشهرية المعدالت(2) الجدول

 -2411) للفترة بغداد ومحطة* الخالص ومحطة خانقين لمحطة(يوم/ساعة)

2121) 

 المعدل 2ك 2ك 2ت 2ت أيلول آب تموز نحزيرا مايس نيسان أذار شباط 
 السنوي

 950 خانقين
 

351 051 858 454 2152 2151 2159 459 151 051 952 154 

 158 058 151 150 2151 2251 2253 2259 450 152 151 850 051 خالص

 452 854 854 154 2152 2250 2252 2254 2151 2154 154 152 852 بغداد

 اقيةالعر الجوية لألنواء العامة الهيئة, والمواصالت النقل وزارة على باألعتماد الباحث عمل من الجدول: المصدر

 .  منشورة غير بيانات,٢10٢,بغداد, الُمناخ قسم, الزلزالي والرصد

 

 : Temperature الحرارة درجة  ــ ٢

 في سائد هو عما خانقين قضاء في الحرارة درجات دراسة فصل اليمكن           

 في الحرارة درجات معدل بين التماثل يبدو أذ,  ديالى محافظة من األخرى طقالمنا

 الحرارة درجات معدل اليزيد حيث,  الخالص محطة في سائد هو وما الدراسة منطقة

◦ , م( 03٣) على خالص محطة في الحرارة درجات معدل على خانقين محطة في

 قاربت على الحقيقة هذه عكستأن وقد, األشهر على يصح العام المعدل على يصح وما

 القيمة هذه فيه بلغت الذي الوقت ففي,  بعضها من(,0األختالف)ا معامل قيم

 تقل لم  حين في, خانقين محطة في الحرارة درجات لمعدل بالنسبة( 4030%)

 (0)الخالص  محطة في( %٣936)عن

 ةالدراس منطقة لشما  في  أقلها  على  يكون  األيام  هذه  عدد ان بالذكر الجدير ومن

  يةالشهر  الحرارة درجات معدالت  في الكبير التفاوت إن.  جنوبها في أعالها وعلى

 وطول,  الحراري المدى وزيادة,  صيفا    الحرارة درجات  إرتفاع وإن  والسنوية

 فاءوص,  نسبيا   المنطقة سطح إنخفاض منها,   عدة عوامل الى يعزى,  الصيف فصل

 خالل  عموديا   الشمس تكون حيث, النباتي الغطاء وقلة لنهارا ساعات وطول الجو

 خط شمال( ٣8º ـ٣1º) عرض دائرتي بين الواقعة المناطق في خاصة الصيف فصل

 .  الدراسة منطقة تقع حيث,  (٢)اإلستواء

,  األردن, الصفاء للنشر والتوزيع , عمان , 0سمور, علي غانم, المدخل الى علم الجغرافية ,ط أبوحسن -0

 0٣5م, ص0998
ر االثرية, في تغير المعالم الحضرية لمدينة اة ةباسم عبد الجليل, اثر التغيرات المناخية في نشاط العمليات الجيومرفولوجي-٢

 .87م, ص٢1٢1جامعة ذي قار ,كلية التربية , 



18 
 

 محطةو خانقين محطة بين ما والسنوية  الشهرية  المعدالت  في  البسيط التفاوت وان

 كثيف نباتي غطاء ذات منطقة في الخالص محطة وقوع الى سببها يرجع , خالص

  تموجةم  تكون الدراسة منطقة بينما والحمضيات النخيل وبساتين بغابات والمتمثلة

,  لمناخيةا  الخالص  بمحطة  مقارنة  النباتي  بالغطاء وفقره  نسبيا    السهول  وقليلة

 لدراسةا منطقة ان الباحث يرى وعموما  .  لجوا تلطيف في دور النباتي للغطاء ان حيث

 أقسام جميعل كافة المناخية للعناصر الدقيقة البيانات الى يفتقر المناخية الناحية من

 :  التالية الألسباب وذلك  القضاء

 هيو  واحدة على فقط يقتصر حيث و الدراسة منطقة في  المناخية المحطات قلة ـــ0

 . خانقين  مدينة  في  تقع  والتي  خانقين محطة

 . الطلب يلبي وال جدا   قديمة المحطة هذه في الرصد أجهزة ــــ٢

 سببوب الشرقي والشمال الشمال بإتجاه القضاء لمساحة الطولي متداد اال بسبب ـــ٣

 في م( ٢51) من اإلرتفاع في والتباين الجبلية شبه منطقة في الدراسة منطقة وقوع

 توزيع الضرورة من لذا(, مو به) جبال سالسل في م( 0761)الى,حمرين مرتفعات

 منطقة في مناخية محطة مثال  ,  خانقين قضاء اجزاء جميع  على المناخية المحطات

 ( .مو به) جبال سالسل منطقة في ثالثة ومحطة,  التالل منطقة في ومحطة, السهول

 (٢رقم )جدول 
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 ( :Rains) األمطار ــ3

 , يا  نسب متوسـطة وبكميات موسـمي قليمهاوإ خانقين مدينة في األمطار تساقط ان  

)  اشهر تةس على ويتوزع , والربيع الخريف وفصلي الشتاء فصل على يقتصر وهو

 ساقطت قلة البيانات أظهرت وقد( .  ونيسان وآذار وشباط الثاني وكانون األول تشرين

 , ةلمنطقا في األمطار لتساقط العام بالمعدل مقارنة الماضية السنوات خالل األمطار

ارطة انظر للخ.  العراق من واسعة أنحاء في التساقط مستويات من اعلى تبقى ولكنها

 (4رقم )

 ـلفص أما , مايس شهر نهاية حتى األول تشرين شهر في بالتساقط يبدا األمطار 

 ةلكمي السنوي المجموع ويبلغ , أيلول شهر إلى حزيران شهر من فيمتد الجفاف

 في معظمها ويتركز ملم(  ٣05,٢)  حوالي آنفا المذكورة للمدة الساقطة األمطار

 098)  اءالشت فصل في خانقين أرصـاد محطة على يسقط اذ والربيع الشـتاء فصـلي

 لكميةا أما , السنوية لألمطار الكلية الكمية من الربيع فصل في ملم( 99,5)  و ملم( 

 يعني وهذا ,(  ٢)  الجدول من مبين هو كما , الخريف فصل في تسقط فإنها المتبقية

 لمناخيةا للتغيرات نتيجة , وفصـليتها األمطار كمية بقلة تتصـف الدراسـة منطقة ان

 (0) . العامة

 الى مقارنة الألمطار السنوية المعدالت بأعلى يتميز الدراسة منطقة إن وعموما      

 .  ناخيةالم خالص بمحطة وخاصة ديالى محافظة مناطق باقي من األخرى المناطق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م .0999, الظاهرة السكانية والتطور السكاني ,جامعة القاهرة  إبراهيممصطفى كريم -0
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 ( توزيع االمطار ودرجات الحرارة في قضاء خانقين9الخارطة رقم )

 (:Relative Humidity) النسبية الرطوبة  ــ 4

 حرارة درجة وعند معينة منطقة هواء في الموجود الماء بخار كمية بين النسبةاما ب

 الحرارة درجة نفس عند المشبع الهواء في الموجود الماء بخار كمية وبين معينة

 منطقةل الشهرية النسبية الرطوبة لمعدالت وبالنسبة. المئوية بالنسب عادة وتقاس

 رأشه في تنخفض فهي األمطار معدالت إرتفاع مع طرديا   تتناسب فإنها الدراسة

 لحرارةا درجات إرتفاع عامل تأثير عن فضال   هذا الشتاء أشهر يف وترتفع الصيف

 شهري لمعد أعلى سجل لذا,  للهواء النسبية الرطوبة مع عكسيا   يتناسب والذي صيفا  
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 في لها معدل أدنى بلغ حين في( %7731) الى وصل الذي الثاني كانون شهر في لها

 وجود يعني وهذا( , %5٢) حوالي بفارق( %٢531) الى انخفض الذي تموز شهر

 (٣. انظر الى الجدول رقم ) النسبية للرطوبة  الشهرية المعدالت في كبير تطرف

 (3الجدول رقم )

 ( Evaporation)تبخر ــ0

 حافظةم مناطق بقية مع مماثال   يكون بشكل الدراسة منطقة في عاليا   يكون,  التبخر 

 بينما السنوي التبخر مياتك فيها تتراوح التي المناطق ضمن تقع فهي,  ديالى

 ففي, التبخر معدالت حيث من المختلفة  السنة أشهر تتماثل وال, ملم( ٣911-٣٢11)

 بإرتفاع  يمتاز والذي, الشتاء  أشهر في(  يوم/ملم ٢38) على فيه يزيد ال الذي الوقت

 الصيف أشهر( يوم/ملم 053٣)الى يرتفع فإنه,  الجو في النسبية الرطوبة معدالت

.  أخرى جهة من النسبية الرطوبة وقلة جهة من الحرارة درجات بإرتفاع يمتاز يالت

 حيث,  وآب تموز, حزيران أشهر تشمل التي الفترة في واضح بشكل هذا وتظهر

 . تقريبا  (  ملم 06-05) بين ما اليومي التبخر كميو يتراوح

 ( :Winds) الرياح -8

 ةوتسوي الجوي الغالف توازن اعادة على تعمل التي األفقية الهواء حركة وهي       

 وتتحرك.  آلخر مكان من الجوي والضغط والرطوبة الحرارة درجة في الفروقات

 عن ينتج الذي الواطئ الضغط  المناطق الى العالي  الضغط نطاقات من الرياح

 راحة في المؤثرة العناصر من وصفاتها الرياح وتعد.الحرارة درجات  اختالف

 ففي , بالجو البشري اإلحساس في كبيرا    أثرا   الرياح لسرعة فإن, اطهونش اإلنسان

 سالطق في اما,  بالبرودة  االحساس  زيادة على الهواء حركة تساعد,  البارد الطقس

 بهواء وأستبداله للجلد المالمس الرطب الهواء إزاحة  زيادة على تعمل فإنها الحار
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 يوبالتال الجو بلطف واالحساس الجلد حسط من التبخر زيادة على يساعد مما جاف

 فإن كذل فضال عن,  المختلفة اليومية ونشاطاته فعالياته ممارسة على االنسان قدرة

 النشاط إيضا  و, الريف في وخاصة المباني تصاميم على تأثير في السائد الرياح لسرعة

 توطناتالمس على تؤثر ال التي المناطق في الصناعية المشاريع إقامة مثل اإلقتصادي

 شتاءا   طبةر وشبه باردة بكونها الدراسة منطقة وتتصف(. والريفية الحضرية)البشرية

 حوالي الى نسبتها وتصل السنة أيام معظم في غربية وهي, صيفا   جافة وحارة

 بالعواصف مصحوبة تكون قد كما.  فيها السائدة الرياح انواع مجموع من( 9538%)

 نبي معدالتها في تتباين والتي مرة( 1315) الشهري حدوثها معدل يبلغ والتي الترابية

 على مرة( 13٢, 13٢) ونيسان أذار شهري في يكون معدل فأعلى,  السنة أشهر

 عن الرياح سرعة معدل يزيد وال( ,صفر) الثاني كانون شهر في وأدناها. التوالي

( 037)الى العام السنوي المعدل يصل حيث السنة أشهر بين متقارب فهو, ثا/م(  ٢3٢)

 ث/م

 مللع. للمنطقة المورفوتكتونية المخاطر انموذج العداد اعتمادها تم التي الطبقات

 ربط تم الدراسة لمنطقة الجيومورفولوجية واثارها المورفوتكتونية للمخاطر نموذج

 االكثر عالمواق الى للتوصل المورفوتكتونيك للمخاطر خريطة الشتقاق طبقات ثالث

 ( Gis) الجغرافية المعلومات نظم برنامج استخدام لخال من خطورة
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 الفصل الثالث

 في قضاء خانقين المخاطر المورفومناخية
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 Geological Formations Layer الجيولوجية التكوينات طبقة: أوال

 لزمنا تكوينات تتضمن المنطقة في الصخرية المنكشفات من أصناف تسعة توجد

 و يحيةر ترسبات) الرباعي الزمن وتكوينات(  والمقدادية حسن وباي انجانة) الثالثي

 بامو مدملكات و الوديان ملئ وترسبات الفيضية والسهول الغرينية المراوح

 واجرى( Polygon To Raster) من الصيغة هذه تحويل وقد( الغطائية والترسبات

----Spatial Analyst Tool-----Reclassخالل من التصنيف اعادة لها

Reclassifyعلى الترسبات هذه خطورة وحسب صنف لكل وزن اعطاء تم فقد 

 الزمن اماترسبات( ٣) وزن الثالثي الزمن ترسبات اعطيت فقد البشري االستيطان

 (0).الخطورة القليلة المنكشفات من ألنها( 0) وزن لها اعطي فقد الرباعي

 وباستخدام( DEM) الرقمي االرتفاع نموذج خالل من االنحدار طبقة اشتقاق تم لقد

 وانحدار  مستوية ارض) أصناف خمسة الى الى المنطقة قسمت وقد( Gis) برنامج

 اعادة اجراء وبعد( االنحدار وشديد ومنحدر االنحدار متوسط و ومنحدر طفيف

 طيتاع قدف والخطورة المالئمة حيث من اصناف ثالث الى المنطقة تقسيم تم التصنيف

 واالرض( ٢) وزن االنحدار المتوسطة واالرض( 0) وزن اقل المستوية االرض

 الزراعة ألغراض استغاللها لصعوبة( ٣) وزن یاعل أعطت االنحدار الشديدة

 (٢).واالستيطان

 نم فئات ثالثة الى الطول حسب تقسيمها تم خطيا تركيبا( ٣51) المنطقة تحتوي

 وبعد خط( 45) كم ٣-٢ ومن خط( ٢11) كم ٢-0 ومن خط( 67) كم ا ال صفر

 هذه كثافة حسب المنطقة تصنيف تم( Reclass) عليها التصنيف اعادة اجراء

 والمتوسطة( ٣) وزن العالية الكثافة ذات للمنطقة فاعطي اصناف ثالثة الى التراكيب

 الكثافة القليلة للمنطقة( 0) وزن اقل واعطي( ٢) وزن الكثافة

 :Data Manipulate&Results Analysis النتائج لوتحلي البيانات معالجة 

 منظ برنامج وظائف احدى باستخدام الطبقات وزن طريقة على اعتمدت للتحليل

 Spatial Analyst Tool----Overlay---(Gis Weighted) الجغرافية المعلومات

Overlay- المخاطر حدوث على الطبقة هذه تأثير حسب طبقة لكل وزن اعطاء تم اذا 

 الزراعية االخرى واالستعماالت البشري الستيطان على جيومورفولوجيةال

 وزن االنحدار واعطي( ٣1) وزن الجيولوجية التراكيب اعطاء تم فقد واالقتصادية

 ومن( 47) الجدول مالحظة خالل فمن( ٣5) وزن اعطيت الخطية والتراكيب( ٣5)

 : التيوك مورفوتكتونيكال للمخاطر انماط ثالث تحديد يتبين الترجيحية االوزان

دجلة ,  الدور شرق –كميلية كريم ياسين التكريتي ,الجيومورفولجية للمنطقة المحصورة بين الفتحة -0

 01,ص٢11٢دكتوراه , غير منشورة  ,جامعة بغداد ,كلية التربية ابن رشد , أطروحة

ية االداب , جامعة بغداد قصي عبد المجيد السامرائي , مناخ العراق بين الماضي والحاضر ,مجلة كل-٢

 004مص٢111لسنة  51,العدد
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 (00) الترجيحية االوزان مجموع فيها حددت والتي :الخطورة عالية المناطق-0

 عالية تكون التي الصلبة الثالثي للزمن الجيولوجية التكوينات طبقة فيه تركز والذي

 المنحدرة االراضي االنحدار ويشكل البشري لالستيطان مالئمة وغير الخطورة

 من يثح للصدوع الكثافة كبيرعن هنا فتاثيرها الخطية التراكيب اما االنحدار وشديدة

 كثافة تركز منطقة في تتركز المخاطر هذه ان نالحظ الخريطة مالحظة خالل

 بنسبة( كم 6٢7) النمط هذا مساحة وتبلغ المنطقة في والمفاصل الخطية التراكيب

  (B.62))- بلغت

 (4) الترجيحية االوزان مجموع فيها حددت والتي: الخطورة ةمتوسط اراضي -٢

 راكيبللت المتوسطة والكثافة االنحدار المتوسطة المناطق االنحدار فية يشكل والذي

 مجموع من( %0738٣) بلغت وبنسبة( كم ٣5136) الفئة هذه مساحة بلغت الخطية

 .المنطقة مساحة

 

 (7) للطبقات الترجيحية االوزان وعمجم فيه حددت: الخطورة القليلة االراضي-٣

 لصالحةا الهشة الرباعي للعصر الجيولوجية التراكيب طبقات الفئة هذه في تركزت

 هذا منض الخطية التراكيب كثافة وتقل جدا قليل فيها واالنحدار البشري لالستخدام

 اجمالي من( D.55) بلغت وبنسبة( كم 7٢034) الفئة هذا مساحة بلغت النمط

 .لمنطقةا مساحة

 

 المورفومناخية المخاطرMorphoclimatic Hazards : 

 ربط تم للمنطقة الجيومورفولوجية واثارها المورفومناخية للمخاطر نموذج لعمل

 المناطق على للتعرف المورفومناخية للمخاطر خريطة الشتقاق طبقات اربع

 (Gis) الجغرافية المعلومات نظم برنامج استخدام خالل من الخطرة

 

 قة االنحدار: طب 

 :وحدات االرتفاع-  

 الترب طبقةSoil Layer : 

 

 
دار الفكر العربي , جامعة عين  0علي علي البنا, المشكالت البيئية وصيانة الموارد الطبيعية , ط-0

 056م ,٢111الشمس ,
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 اجراء دوبع للترب بيورنك تصنيف حسب الترب من أنواع ثمانية المنطقة تتضمن

 مدى وحسب صنف لكل اوزان اعطاء تم( Reclass) خالل من لها التصنيف اعادة

 الرقم والمشقق الرديئة االراضي اعطيت الزراعي لالستخدام الترب هذه صالحية

 احواض وتربة االهوار تربة واعطيت وخطرة رديئة اراضي النها وذلك( ٣)

 ضيةالفي والسهول المروحية الترب واعطيت( ٢) رقم بالمستقعات المطمورة االنهار

  االغمار الدورية والترب بالغرين المطمورة االنهار احواض وترب

 

 المناخية االنماط طبقةClimatic patterens Layer : 

 النماذج بين الدمج خالل من اشتقاقها تم التي المناخية االنماط الطبقة هذ تمثل

 البارد يةمناخ انماط خمسة اشتقاق تم فقد Gis) برنامج باستخدام والمطرية الحرارية

 في جدا الرطب والبارد الجاف والحار الرطب والحار الجاف والبارد الرطب

 ثالثة الى الطبقة هذه تصنيف تم وقد المورفومناخية, المخاطر خريطة اشتقاق

( Reclass خالل من التصنيف اعادة لها اجراء بعد المناخ مالئمة حيث من اصناف

 الرقم االمطار المتوسطة والمناطق( ٣) نالوز االمطار الشديد المناطق اعطيت فقد

 (.٢) الوزن االمطار القليلة والمناطق( ٢)

( الطبقات واوزانها واصناف المتغيرات واوزانها للمخاطر 4جدول رقم ) 

 المورفومناخية 

قيمة وزن صنف  قيمة وزن الطبقة  الطبقة
 المتغير 

 المتغيرات  أصناف

 االنحدار الشديد   ٢5 االنحدار

 المتوسطة االنحدار  ٢

 المستوية  0

 المرتفعة  األراضي ٣ ٢5 وحدات االرتفاع 

المتوسطة  األراضي ٢
االرتفاع )قدمات 
الجبال والسهول 

 المروحية (

 المستوية  األراضي 0

 الصالحة للزراعة  0 ٢1 الترب

 المتوسطة الصالحية  ٣

 الرديئة المشققة  ٣

 األنماط
 المناخية  

 شديدة االمطار  ٣ ٣1

 متوسطة االمطار  ٢

 قليلة االمطار  0
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 :النتائج وتحليل البيانات معالجة

 

 

 حدىا باستخدام الطبقات وزن طريقة على اعتمدت للتحليل ذكره سبق لما تطرفا

----Analyst (Gis Tool----Overlay) الجغرافية المعلومات نظم برنامج وظائف

Weighted Overlay االنحدار طبقة اعطاء تم فقد Spatial وحدات وطبقة 

 وزن المناخية واالنماط اعطيت( ٢1) وزن للتربة واعطي( ٢5) وزن االرتفاع

 الترجيحية االوزان ومن( ٣1) والخريطة( 49) الجدول مالحظة خالل فمن( ٣1)

 : وكالتالي (0)المورفومناخية للمخاطر انماط ثالث تحديد يتبين

 

( 0٢) الترجيحية االوزان مجموع فيها حددت والتي: الخطورة عالية المناطق-0

 والمناطق االنحدار وشديدة المنحدرة لالراضي االنحدار طبقة تتضمن والتي

 المشققة الرديئة والترب االرتفاع وحدات طبقة في حمرين تالل في المرتفعة

 لمائيةا التعرية نشاط زيادة الى تؤدي شديدة امطار الى تتعرض التي والمناطق

 (%0831٢٣) بلغت بنسبة( ٢كم ٣5137٣1) النمط هذا مساحة وتبلغ.

( 7) الترجيحية االوزان مجموع فيها حددت والتي: الخطورة متوسطة اراضي -.٢

 صالحيةال المتوسطة والترب المتوسط واالرتفاع المتوسط االنحدار فية يشكل والذي

( s.828) بلغت وبنسبة( كم 0318631٢1) الفئة هذه مساحة بلغت الزراعي لالنتاج

 .المنطقة مساحة مجموع من

 

( 8) للطبقات الترجيحية االوزان مجموع فيه حددت: الخطورة القليلة االراضي -٣

 والترب واالرتفاع االنحدار قليلة المستوية االراضي في فيها االنحدار تركز

 ياالراض فيها تتعرض ال والتي االمطار قليلة الى والمتوسطة للزراعة الصالحة

 بلغت وبنسبة( كم0493٣11) الفئة هذه مساحة بلغت المائية التعرية لمخاطر

 .المنطقة مساحة اجمالي من( 013049%)

 

 

, الصفاء للنشر والتوزيع , عمان , 0سمور ,علي غانم , المدخل الى علم الجغرافية ,ط أبوحسن -0

 0٣5م, ص0998,  األردن
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 . قاساب له التطرق تم وقد:  النحدارا

 

 االخدودية التعرية Gully Erosion: 

 في االخدودية التعرية نسبة استخراج تم( Bergsma1983) معادلة على باالعتماد 

 (كم ا) ابعادها مربعات الى الدراسة منطقة تقسيم تم( Gis) برنامج باستخدام المنطقة

 ادةاع اجراء وبعد المربع مساحة على مربع كل في االخاديد مجموع قياس وتم

 القليلة ةالمنطق اعطي فقد أقسام ثالثة الى المنطقة تقسيم تم الطبقة لهذه التصنيف

 الصالحة المناطق باعتبارها( 0) وزن االخدودية التعرية والمتوسطة( 0) وزن

 (.٣) الوزن اعطيت التعرية الشديدة والمنطقة البشري لالستخدام

 

 النباتي الغطاء Vegetation cover: 

-Landsat الفضائية المرئية على االعتماد تم المنطقة في النباتي لغطاءا الستخراج 

8LC  )(الجردا االراضي) اصناف ثالثة الى المنطقة تقسيم تم ٢107/4/6 بتاريخ , 

 المعمرة لالراضي االوزان اعطاء تم فقد( الحشائش اراضي , المعمرة االراضي

 الن وذلك القاحلة داءالجر لالراضي( ٣) وزن واعطي( ٢) و( 0) واالحشائش

 .والتعرية التجوية نشاطات فيها تزداد النباتي الغطاء من الخالية االراضي

 

 سابقا اليه التطرق تم وقد :المناخية االنماط . 

 

 الريحية التعرية Wind Erosion: 

 

  

 وشتقاق الريحية التعرية نسب استخراج تم( Chepil)  معادلة على بالعتماد 

 الى المنطقة تقسيم تم المنطقة في( ARCGIS 01) برنامج دامباستخ التعرية خريطة

 لشماليةا المنطقة في التعرية القليلة المنطقة اعطي فقد التعرية شدة حسب اصناف

 للمناطق( ٣) وزن اقل واعطي( ٢) وزن التعرية المتوسطة والمنطقة( 0) وزن

 المنطقة من الجنوبي الجزء في التعرية الشديدة
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 ( مساحة فئات المخاطر المورفومناخية ونسبها المئوية 5رقم )جدول 

 %النسبة  ٢/كمالمساحة  الفئة اسم 

 ٣٢34٢ 46739٢7 المخاطر العالية فئة 

 4634٣ 68٣315٢ المخاطر االمتوسطة فئة 

 ٢0305 ٣0031٢0 قليلة الخطورة فئة 

 %011 0470 المجموع 

-map) من عمل الباحثة باالعتماد على نتائج التطابق باستخدام برنامج المصدر 

10 arc gis 

 : البشري النشاط على لجيمورفولوجيةا المظاهر اثر

 انو بأنواعها البشرية النشاطات على المباشر االثر الجيومورفولوجة لألشكال ان

 مواردال حجم عن الكشف في كبيرة اهمية االرض سطح ألشكال التطبيقية تللدارسا

 اطللنش االشكال هذه مالئمة مدى وتحديد منها االستفادة ومدى المنطقة في الطبيعية

 عن فضال الطبيعية المخاطر ذات المناطق عن الكشف الى باإلضافة البشري

 المظاهر تحليل الى وسيتطرق االنسان تدخالت عن الناجمة المخاطر

 :المنطقة في البشري النشاط في واثرها الجيومورفولوجة

 

 : البشري االستيطان .2

 وبشرية طبيعية ملعوا عدة الى نتيجة المنطقة في البشرية المستوطنات حجم تتباين

 التربةب العوامل هذه وتتمثل بينها فيما وتفاعلها العوامل هذه ترابط وضعف قوة ومدى

 دوتع البشرية العوامل الى اضافة والتضاريس والمناخ المائية والموراد وانواعها

 راتالمستق وشكل حجم تحديد في اهمية العوامل أكثر من النقل وطرق المائية الموارد

 موماع تتصف المستقرات هذه ان يالحظ للمنطقة الميدانية الزيارة خالل ومن البشرية

 المحدد هي المائية الموارد الن وذلك والعشوائي المبعثر النمط وذات حجمها بصغر

 السطحية مياهال لشحة وذلك والعيون الجوفية بالمياه والمتمثل المستقرة لموقع الرئيسي

 فيها توفرت التي الغرينية المراوح منطقة في راتالمستق هذه تتركز حيث المنطقة في

 الجوفية المياه تجمع بسبب المروحة اطراف عند العيون وظهور الجوفية المياه

 ذيال الطبوغرافية عامل الى باالضافة.للمروحة الواطئة االطراف باتجاه المنسابة

 طوطخ مع عكسيا تتناسب انها يالحظ اذ البشرية المستقرات وشكل بحجم يتحكم

 لشرقا من تحدها سهلية الدراسة منطقة اغلب وان االنحدار ونسبة المتساوية االرتفاع

 ناطقالم باتجاه مناطقهم هجرة الى السكان اضطر وقد االيرانية, العراقية المرتفعات

 تنضف مل التي بااللغام المتمثل اليوم لهذا اثارها التزال التي الحرب بسبب امنا اکثر

 تهموماشي السكان يعرض الذي الغزيرة االمطار سقوط بعد للزحف تعرضت التي أو
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 الطابع عليها يغلب( 54) المنطقة في البشرية المستقرات عدد وبلغ المخاطر الى

 القضاء سكان مجموع من نسمة( ٢٣3٢11) الريف سكان مجموع بلغ حيث الريفي

 الشرقي شماليال الجزء وسط في المتوسط مركزها يقع. نسمة( ٣1385٢) يبلغ الذي

 والشمالي الشمالي الحدودي الشريط وخلو االستيطان مقومات لوجود المنطقة من

 جنوبيةال المنطقة خلو عن فضال حمرين تالل سلسلة بسبب المستقرات من الشرقي

 . المياه مصادر توفر وعدم التربة نوعية رداءة بسبب

 

 : الزراعي النشاط .2

 الرضيةا ولالشكال المنطقة لسكان الرئيسية ةالحرف الحيوانات وتربية الزراعة تعد

 في لدراسةا منطقة في الزراعة فتتركز الزراعي االنتاج وتوزيع تباين في كبير أثر

 المياه وفروت للزراعة الصالحة الخصبة التربة لتوفر وذلك( البجادا) الغرينية المراوح

 الن كبيرة يةاهم ولذلك المروحة اطراف في العيون من العديد وظهور الجوفية

 تخداماس على فضال السطحية المائية الموارد وتضاؤل االمطار قلة من تعاني المنطقة

 موسمية,ال بالزراعة المستغلة االراضي ولري النخيل بساتين لري واالبار العيون هذه

 احاتمس تلف الى ادت المنطقة ضمن االخيرة الفترة في المياه مصادر في الشحة وان

 المزروعة االراضي مساحة في نقص الى ادى وايضا البساتين ةوخاص الزراعية

 تعتمد ذا المنطقة في الشتوية المحاصيل اهم والشعير الحنطة محصولي ويعد بالحنطة

 . الشتاء فصل في تتوفر التي السطحية والمياه االمطار مياه على زراعتها

 

 : الرعي .3

 سةالدرا منطقة في الزراعة دبع األهمية حيث من الثاني بالدرجة الرعي حرفة تأتي

 صاوخصو جيدة رعوية مناطق اذتعد المستثمرة غير الواسعة المساحات لتوفر وذلك

 أخرى الى سنة من تتغير مستقرة غير المراعي هذه وتكون االمطار سقوط عقب

 : اهمها ومن المراعي هذه مساحات تغير الى تؤدي طبيعية عوامل عدة بسبب

 . المراعي حالة تغير الى يؤدي طاراالم سقوط فترات تغير-0

 تكفي وال الجفاف فصل في المراعي هذه تناقص الى يؤدي الجفاف مدة طول-٢

 لىع االعشاب وافرة او متوسطة تكون قد او الغذاء الى بحاجتها الحيوانات لتجهيز

 االمطار سقوط موسم حسب

 بالغطاء جدا فقيرة يجعلها االماكن بعض في الرعي تركز ان اذ الجائر الرعي-٣

  .والريحية المائية التعرية عوامل بفعل التربة انجراف الى يؤدي مما النباتي
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 :النقل طرق-9

 النقل طرق وانتشار وتوزيع اتجاه في تؤثر التي المهمة العوامل من التضاريس تعد

 األخرى قالمناط وبين بينها البشرية المستوطنات يربط الذي الشريان الطرق هوتعد هذ

 مبين هو كما وايران العراق بين النقل طريق على المسيطرة المواقع من المنطقة دوتع

 تعدو( المنذرية) الحدودي المنفذ الى المؤدي الطريق فية تبين الذي)( الصورة في

 شمال يربط معبد طريق يوجد حيث النقل طرق بكثافة الفقيرة المناطق من المنطقة

 زتجاوال ي عرضه واحد اتجاه ذو والقديمة لضيقةا الطرق من ويعتبر بجنوبها المنطقة

 ام ارتفاعه يصل مرتفع الطريق هذا شيد الترابية االكتاف مع م04 الى يصل م835

 طريق)(  الجدول في مبين وكما منه ويتفرع المجاورة االراضي عن( م ٢-0) بين

 نقينخا) ثانوي وطريق( م 6) هعرض بلغ( كم 56) بطول(  المقدادية خانقين) رئيس

 خانقين) رئيس وطريق( م 735) عرضه بلغ( كم 60) بطول( مندلي - خانة نفط –

 (0).( م 735) وبعرض( كم 7٣) طوله بلغ(  كالر -

 

 واالستخراج: الصناعة-0

 قرب متوطنة والرمل الحصى مقالع على الدراسة منطقة في الصناعات تقتصر

 نا ولوحظ المنطقة شمال في لعالمقا هذه تقع, االنتاج كلف لتقليل االولية المادة

 اهمية ذو الخام المواد توفر من الرغم على تقريبا الصناعات من خالية المنطقة

 (٢). والرمل كالحصى كبيرة اقتصادية
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 (:Conclusion) اإلستنتاجات

 قيهِ بش الزراعية المشاريع من العديد إقامة على تساعد الزراعية المقومات توفر -0

 . والحيواني النباتي

 – بغداد طريق على عهووقو خانقين لقضاء الستراتيجي الجغرافي الموقع -٢

 ومن, وأيران العربية والدول العراق بين وصل وحلقة ألتقاء نقطة جعله طهران

 . خانقين منفذ

. ملم(٢9835) الدراسة فترة في بلغت خانقين قضاء في الساقطة األمطار كميات -٣

 كميات حيث من ديالى محافظة أقضية جميع على خانقين قضاء يتصدر وبهذا

 .    لقضاءا في الطبيعي النباتي الغطاء على الواضح التأثير لها وهذه طةالساق األمطار

 

 ( :Recommendations)التوصيات

 والحكومة السلطات قبل من به واإلهتمام خانقين قضاء الى اإللتفات ضرورة -0

 نم ُحِرم   القضاء ألن العامة والخدمات التحتية البنى مشاريع من جملة وتخصيص

 . هذا يومنا الى الماضي القرن ثمانيني ات ُمنذُ  يعالمشار هذه مثل

 أجل من,  جديد من  وتصنيفها,  الدراسة منطقة لترب شامل مسح إجراء -٢

 منها تعاني التي والمشاكل وخصائصها الموجودة الترب أنواع على التعرف

 ةمعرض المنطقة ترب الن,المشاكل تلك ومعالجة المناسبة الحلول وضع وبالتالي

 ( . التملح) التلوث الى

 طريق التصحرعن ظاهرة ومكافحة و الطبيعي النباتي بالغطاء اإلهتمام زيادة -٣

 بوسائل المجتمع وتوعية وإرشاد وتوجيه الطبيعية المراعي محطات أعداد زيادة

 عيالطبي والنبات والغابات والبساتين البيئة لحماية والمسموعة المرئية اإلعالم

 وتشجيع الكبيرة البيئية ألضرارها وذلك وقطعها حرقها وعدم زراعتها وتشجيع

 . المدن حول الخضراء األحزمة زراعة

 من وإيران( خانقين قضاء)ديالى محاظة بين مشتركة زراعية مشاريع أقامة -4

 . فقط المياه تنقصها والتي للزراعة الصالحة األراضي أستثمار خالل

 

 

 

 المصادر



33 
 

 

دار الفكر  0يئية وصيانة الموارد الطبيعية , طعلي علي البنا, المشكالت الب -0

 056م ,٢111,العربي , جامعة عين الشمس 
كميلية كريم ياسين التكريتي ,الجيومورفولجية للمنطقة المحصورة بين  -٢

دكتوراه , غير منشورة  ,جامعة  أطروحةالدور شرق دجلة ,  –الفتحة 

 01,ص٢11٢بغداد ,كلية التربية ابن رشد ,
جيد السامرائي , مناخ العراق بين الماضي والحاضر ,مجلة قصي عبد الم -٣

 004مص٢111لسنة  51كلية االداب , جامعة بغداد ,العدد
ياسر مسلم كاظم دامج , المنظومات الضغطية المسيطرة على مناخ ايران ,  -4

رسالة ماجستير , كلية التربية , جامعة البصرة )غير منشورة ( 

 ٣5٣,ص٢104,

االمن الغذائي في العراق , الواقع والطموح , مطابع , فاضل السعديعباس  -5

 .0٣6,ص0991وزارة التعليم العالي , بغداد,

لكرخ , في بغداد االربيعي , نادية مطلق, التحليل المكاني للمراتب الرئيسية  -6

 م٢11٢رسالة ماجستير , كلية التربية جامعة ديالى , 

اخ , معدالت سرعة الرياح الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية قسم المن -7

 لمدن بغداد ,خانقين , خالص )بيانات غير منشورة (

شلش , علي حسين )مناخ العراق ( ترجمة ماجد السيد ولي , وعبد االله  -8

 م.0988كريل , مطبعة جامعة البصرة ,

 للطباعة الحرية ودار وتقلباته عناصره الجو,  سلطان جميل عبدالقي -9

 .098۱ بغداد والنشر
, مطبعة 0محمد , قضاء خانقين )دراسة في جغرافية السكان ( ,ط إسماعيلخليل   -01

 ,.0977, بغداد , العاني 

الطبيعية لجغرافية العراق , ترجمة جاسم محمد مخلف ,   األسسكوردن هستد ,  -00

 م.0948بغداد, المطبعة العربية ,
رات الجيومورفولوجية , منشو – األرضيةعبداالله رزوقي كربل , علم االشكال  -0٢

 .85م, ص 0986جامعة البصرة , 
0٣-  

 م .0999, الظاهرة السكانية والتطور السكاني ,جامعة القاهرة  إبراهيممصطفى كريم  -04

, الصفاء للنشر والتوزيع 0سمور ,علي غانم , المدخل الى علم الجغرافية ,ط أبوحسن  -05

 0٣5م, ص0998,  األردن, عمان , 
في نشاط العمليات الجيموفولوجيه في تغير باسم عبد الجليل ,اثر التغيرات المناخية  -06

 .87م, ص٢1٢1المعالم الحضرية لمدينة اةر االثرية ,جامعة ذي قار ,كلية التربية , 

 


