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ِحٍىِ  ٍِ انره ًَ ْح ِ انره  بِْطِى َّللاه

 

قَالُوا ُسْبَحانََك ََل ِعْلَم لَنَا إَِلا َما َعلاْمتَنَا ۖ 

 إِناَك أَْنَت اْلعَِليُم اْلَحِكيمُ 

 

 َصَذَق هللا انؼَظٍى
 23 .اٌت انبقرةضىرة 
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 االْداء

انىىىىىٗ يُىىىىىوزال انؼهىىىىىى ٔااليىىىىىوو انعىىىىى  انً ىىىىىٍٛ االيىىىىىٙ انىىىىىر٘ ػهىىىىىى 

انًتؼهًىىىىىىىٍٛ ي انىىىىىىىٗ ظىىىىىىىٛد انيهىىىىىىى  ا ًؼىىىىىىىٍٛ زظىىىىىىىٕنُو االيىىىىىىىٍٛ 

 ظٛدَو دمحم ) ملسو هيلع هللا ىلص ٔاصعوبّ ا ًؼٍٛ ( 

انىىىىىٗ انىىىىىرٍٚ ُٚٛىىىىىسٌٔ بُىىىىىٕز انٓىىىىىو ٘ االيىىىىىٍٛ انىىىىىٗ انىىىىىرٍٚ   ىىىىىغ 

َظىىىىىسا ٓى بىىىىىٍٛ لٛىىىىىوب ْىىىىىرا ان عىىىىى  ن ىىىىىو  انؼهىىىىىى  وصىىىىىدٍٚ ٔ 

 يت ؼٍٛ . انطسٚ  انع 

انىىىىٗ يىىىىٍ ظىىىىؼٗ ٔ عىىىى ٗ هَؼىىىىى بونسالىىىى  ٔانُٓىىىىوء انىىىىٗ انىىىىر٘ نىىىىى 

 ع ٛب.ٚ يم شئ فٙ  فؼٙ نطسٚ  انُجوح انٗ ٔاند٘ ان

انىىىىىىىٗ يىىىىىىىٍ لىىىىىىى ٓى ٚجىىىىىىىس٘ فىىىىىىىٙ ػسٔ ىىىىىىىٙ ٔٚهٓىىىىىىى  بىىىىىىىر ساْى 

فىىىىىاا ٘ انىىىىىٗ ااىىىىىٕ ٙ ٔ ااىىىىىٕا ٙ ل ىىىىىع االلٛىىىىىوء يىىىىىُٓى ٔزلىىىىىى 

 االيٕاب . 

 

 

 

 

 انطونب

 

 

 

 

 

 

 



 - ج-
 

 

 انشكس ٔ انثُوء

ٚطٛب نٙ بؼد ْرِ انسله  انًًَٕٛ   تو  هللا أٌ أُ َدّو انشكس ٔ االيتُوٌ نًٍ  وَٕا     

 نٙ ػَٕوً فٙ بعثٙ ْرا . 

٘  وٌ راني ( احًذ ػبذ هللاػبذ االيٍر  دأ. ) ا  دو بونشكس ٔ انثُوء ٔ االػتصاش     

هللا ػُٙ اٛساً ي ٔػٍ  ًٛغ  ِفٙ  مَّ ص ع  يٍ ص عوب ان ع  ي فجصا لوضس

 اٛس ُيؼٍٛ فٙ زلهتٙ يغ بعثٙ نٓرا انؼوو .   وٌف د ي  نٓى ٚد انؼٌٕ يدّ انطه   انرٍٚ 

 عى ي ف د  وٌ أظتوذاً فوضالً ٔأبوً ػطٕفوً ان ًو أُ دو انشكس ٔ انؼسفوٌ نهعٛد زئٛط     

 ػهُٛو فجصاِ هللا ػُّو اٛساً . 

انكسًٚ  انيًٛ  انتٙ  ظهُٙ بونؼطف ٔ انعُوٌ ٔ ٔأُ دو شكس٘ ٔػسفوَٙ نؼوئهتٙ     

 انسػوٚ  ٔ رنك اإ ٙ انرٍٚ اػوََٕٙ فٙ ل وػ  ان ع  . 

ٔالٚ ٕ ُٙ أٌ أ دو شكس٘ ٔثُوئٙ ٔػسفوَٙ نجًٛغ اظو ر ٙ انرٍٚ افو َٔٙ بسآ٘ أٔ     

 هللا انجًٛغ ػٍ نغ  ان سآٌ ٔػُٙ اٛس انجصاء .  ٖيشٕزال أٔ يهعٕظ  ٔ ص

 

 

 

 

 

 

 

 انطونب                                                                        
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 يهخص انبحث 

 "انًٕظٕي  اظتؼًوالب االزاضٙ انصزاػٛ  فٙ يعوفظ   ٚونٗ  زاظ اندا سٚت 

انتعهٛم انجغسافٙ نهؼٕايم انًاثسال فٙ   وٍٚ انتٕشٚغ انجغسافٙ يٍ لٛ  ْٔدفت انٗ 

بٛوٌ االًْٛ  انجغسافٛ  نهً ٕيوب انط ٛؼٛ  ٔ ان شسٚ  ٔ إَاع ٔ  ًٛوب انعٕٛاَوب 

يس ص  ضوء اوَ ٍٛ اػهٗ َعب فٙ  ٕصهت انٗ اٌ ٔ .ٔظه ٛو ٔيدٖ  وثٛسْو اٚجوبٛو 

 ُؼوٌ اػهٗ َع   فٙ  سبٛ  انًوػص َولٛ  ٔاٌ  %  9.03   هغ لٕانٙ  سبٛ  االغُوو

 سبٛ  االب وز فٙ َٕالٙ اال ضٛ  اػهٗ يٍ اػدا  يو ا % (15.77)   هغ لٕانٙ

اٌ اػدا   سبٛ  ٔ % ( 14.19يس صاال ضٛ  لٛ  بهغت َولٛ   ُؼوٌ َع   )

 .%(   14.43 ضوء بؼ ٕب  بُع   ) ٚتس ص فٙانجويٕض 
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  انًعتٕٚوب
 انصفحت  انًحخىٌاث 

 أ اٌَت

 ب االهذاء

 جـ انشكر و انثُاء 

 د انبحثيهخص 

 ـه انفهرضج

 انفصم االول

 االطار انُظري

 انًقذيت 

 يشكهت انبحث 

 فرضٍت انبحث  

 اهذاف انبحث  

 انبحثهٍكهٍت 

  حذود انبحث  

 انطابقت انذراضاث 
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 انفصم انثاًَ

 انؼىايم انطبٍؼٍت انًؤثرة فً اضخؼًاالث االراضً نالَخاج انحٍىاًَ

 انًظاهر انخضارٌطٍت -أوالا 

 انًُاخ وػُاصرِ -ثاٍَا

 انحرارة –أ 

 األيطار –ب 

 انرطىبت انُطبٍت –ج 

 انخربت –ثانثا 

 انصُف انًًخاز )حرب يًخازة انى جٍذة نهسراػت( – 

 انصُف انثاًَ)صُف انخرب انجٍذة انى يخىضظ نهسراػت ( –

 انصُف انثانث)حرب زراػٍت يحذودة اإلَخاجٍت( –

  انصُف انرابغ )حرب غٍر يُخجت( – 
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 انفصم انثانث

 اضخؼًاالث االراضً نالَخاج انحٍىاًَانؼىايم انبشرٌت انًؤثرة فً فً 

 انطكاٌ  – 1

 األٌذي انؼايهت  -3

 طرق انُقم  – 2

 انطىق – 4
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 انفصم انرابغ

 انخىزٌغ انًكاًَ نخربٍت انحٍىاَاث فً يحافظت دٌانى

 انخىزٌغ انجغرافً نحقىل االغُاو فً يُطقت انبحث: 

 حربٍت االغُاو 

 حربٍت انًاػس 

 حربٍت االبقار 

 حربٍت انجايىش 

 حربٍت انذواجٍ    
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 انفصم انخايص

 يشكالث االَخاج انحٍىاًَ

 اوالا : ححذٌاث بشرٌت 

  انخطهٍف انسراػً 

  اجىر االٌذي انؼايهت 

 قهت انخبرة انفٍُت 

 ارحفاع اضؼار االػالف 

 ارحفاع حكانٍف انخذياث انؼالجٍت و انىقائٍت و االرشاد  

  ارحفاع اضؼار انىقىد وقهت انخجهٍس 

ا : ححذٌاث طبٍؼٍت    ثاٍَا
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 22 االضخُخاجاث و انخىصٍاث

 24 انًصادر 

 

 

 فٓسظت انجدأل

 انص ع   انؼُٕاٌ  ب

ٔانصغسٖ نًعط  انيونصيؼدالب  ز وب انعسازال انؼظًٗ  1
 

 8 

 10 يؼدالب اهيطوز/يهى يعط  انيونص  2

 11 يؼدالب انسلٕب  انُع ٛ  فٙ يعط  انيونص  3

جدول يبين عدد سكان محافظة ديالى حسب اَلقضية و النواحي )حضر   4

 م7102و ريف ( حسب التعداد العام للسكان عام 

17 

 20 أطول الطرق الرئيسية والثانوية في محافظة ديالى لسنة  5

 24 اػدا  االغُوو فٙ يعوفظ   ٚونٗ 6

 25 اػدا  انًوػص فٙ يعوفظ   ٚونٗ 7

 26 اػدا  االب وز فٙ يعوفظ   ٚونٗ 8

 27 اػدا  انجويٕض فٙ يعوفظ   ٚونٗ 9

 28 الدواجن حقول 2222البيانات التنموية للثروة الحيوانية للفترة من  10

 

 

 فٓسظت انيسائط

 انص ع   انؼُٕاٌ  ب

 2 يعوفظ   ٚونٗ  1

 9 اطٕل انعسازال انًتعؤٚ  فٙ انؼساق ٔيعوفظ   ٚونٗ  2

 14 إَاع انتس  فٙ يعوفظ   ٚونٗ  3
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 انفظم االٔل

 االطبر انُظري

 انًقذيخ 

 يشكهخ انجذث 

 فرضٍخ انجذث  

 اْذاف انجذث  

 دذٔد انجذث  
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 انًجذث االٔل 

 االطبر انُظري

 انًقذيخ 

ِةٓ الة ي وؽة   فٟ ِذبفظةخ ي٠ةبٌٝ اظزؼّبالد االزالٟ اٌصزاػ١خ جذثاٌ ارٕبٚي ٘ر

١ةٛأٟ ػٍةٝ اٌّعةزٜٛ االٔزةب ٟ اٌّزغ١ساد اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌجؽس٠خ اٌّؤثسح فةٟ االٔزةبا اٌذ

 .ِٚٓ ثُ اظٙبز اٌؼ لخ فٟ ِدٜ ازرجبنٙب ثزٍه اٌّزغ١ساد

ٚ اػزّد اٌجبدث فٟ يزاظزٗ إٌّٙج اٌٛـفٟ ٚ إٌّٙج اٌؼٍّٟ اٌزذ١ٍٍٟ د١ةث رةُ رمعة١ُ 

اٌّجذةةث ٚلةةد  ةةب   الّةةط ِجبدةةث رّاةةً ثبٌّجذةةث االٚي االنةةبز إٌظةةسٞاٌجذةةث اٌةةٝ 

ٚ رٕةةبٚي  رسث١ةةخ اٌذ١ٛأةةبد فةةٟ ِذبفظةةخ ي٠ةةبٌٝفةةٟ  ج١ؼ١ةةخ اٌّةةؤثسحاٌؼٛاِةةً اٌطاٌاةةبٟٔ 

 اٌّجذةةث اٌساثةةغاِةةب  ذ١ٛأةةبداٌجؽةةس٠خ اٌّةةؤثسح فةةٟ رسث١ةةخ اٌاٌؼٛاِةةً  اٌّجذةةث اٌابٌةةث

اِةب فةٟ اٌّجذةث اٌسةبِط فمةد رٕةبٚي  فٟ ِذبفظخ ي٠ةبٌٝٚالغ االٔزبا اٌزٛش٠غ اٌّىبٟٔ ٚ

  .بفظخ ي٠بٌٝ اٌذ١ٛأبد فٟ ِذاُ٘ اٌّؽبوً ٚ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؼ١ك رط٠ٛس رسث١خ 

 يشكهخ انجذث : 

 ٠ّىٓ ثٍٛزح ِؽىٍخ اٌجذث ثبٌعؤاي االرٟ : 

رسث١ةخ اٌذ١ٛأةبد فةٟ ِذبفظةخ ً٘ ٌٍؼٛاًِ اٌجغساف١خ اثةس فةٟ رٛش٠ةغ ٚأزةبا اٌعؤاي : 

 ي٠بٌٝ 

 فرضٍخ انجذث : 

رسث١ةخ اٌذ١ٛأةبد ٕ٘بٌه اثس ٌٍؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌجؽس٠خ فٟ اٌزٛش٠غ اٌجغسافةٟ ٌزسوةص 

 ي٠بٌٝ . فٟ ِذبفظخ 

 ْذاف انجذث : ا

 ِٓ ال ي : رسث١خ اٌذ١ٛأبد فٟ ِذبفظخ ي٠بٌٝ ٠ٙدف اٌجذث ٌزذد٠د ٚالغ 

أٛاع اٌزذ١ًٍ اٌجغسافٟ ٌٍؼٛاًِ اٌّؤثسح فٟ رجب٠ٓ اٌزٛش٠غ اٌجغسافٟ ِٓ د١ث  -

 .   ٚ و١ّبد اٌذ١ٛأبد 
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ث١ةةبْ اال١ّ٘ةةخ اٌجغساف١ةةخ ٌٍّمِٛةةبد اٌطج١ؼ١ةةخ ٚ اٌجؽةةس٠خ ِٚةةدٜ ربث١س٘ةةب ا٠جبث١ةةب  -

 ٚظٍج١ب 

 ٍْكهٍخ انجذث : 

 :   اٌجذث اْ ٠معُ اٌٝ الّعخ ففٛيالزمٝ 

 اٌففً االٚي ) االنبز إٌظسٞ ( 

 اٌففً اٌابٟٔ ) اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ اٌّؤثسح فٟ اظزؼّبالد االزالٟ ٌ ٔزبا اٌذ١ٛأٟ(

 اٌففً اٌابٌث ) اٌؼٛاًِ اٌجؽس٠خ اٌّؤثسح فٟ اظزؼّبالد االزالٟ ٌ ٔزبا اٌذ١ٛأٟ (

 ش٠غ اٌّىبٟٔ ٌزسث١خ اٌذ١ٛأبد فٟ ِذبفظخ ي٠بٌٝ ( اٌففً اٌساثغ ) اٌزٛ

 اٌففً اٌسبِط ) ِؽى د االٔزبا اٌذ١ٛأٟ ( 

 ٚ اٌزٛـ١بد إٌزبئج 

 دذٔد انجذث : 

رمةةغ ِٕطمةةخ اٌجذةةث فةةٟ ِذبفظةةخ ي٠ةةبٌٝ لمةةب  ثؼمٛثةةخ ثةة١ٓ يائسرةةٟ :   انذدذٔد انًكبٍَددخ

( ؼةةةةسلب ، -45.6،  -44.2ٟ نةةةةٛي )طةةةة( ؼةةةةّبالو ، ٚال - 35.6،  - 33.3ػةةةةسق )

د١ةةث ِٛلؼٙةةب اٌجغسافةةٟ ا١ٌّّةةص ، ٚ٘ةةٟ ِٕطمةةخ اوزعةةجذ ا١ّ٘ةةخ ِةةٓ ( 1طةةخ زلةةُ )٠سال

 .زسث١خ اٌذ١ٛأبد ٚ اٌّٛاؼٟ ث

  2022: ظٕخ  انذذٔد انسيبٍَخ
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 (1الس٠طخ )

 ِذبفظخ ي٠بٌٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 7102,المصدر: الهيئة العامة للمساحة ,خريطة محافظة ديالى االدارية
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 اٌعبثمخ اٌدزاظبد 

انٕاقغ انجغرافً الضتؼًبالد االرع  : 6112فالح دطٍ دمحم دراضخ  -1

 كس قضبء انخبنض انسراػٍخ ٔتذهٍهّ فً رٌف ير

ذ ـٛزح اٌٝ ث١بْ ا١ّ٘خ اٌّزغ١ساد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجؽس٠خ اٌزٟ زظّرٙدف اٌدزاظخ 

اظزؼّبالد االزق اٌصزاػ١خ ِغ اثسش اٌّؽبوً ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رذد ِٓ ر١ّٕخ ٘رٖ 

االظزؼّبالد ٚرط٠ٛس٘ب , ٚرمّٕذ اٌسظبٌخ , ازثؼخ ففٛي رمّٓ االٚي االنبز 

إٌظسٞ ٌٍدزاظخ ٚثذث اٌابٟٔ اٌّزغ١ساد اٌطج١ؼ١خ ٚاثس٘ب فٟ اظزؼّبالد االزق 

زض اٌابٌث اٌّزغ١ساد اٌجؽس٠خ فٟ اٌصزاػ١خ فٟ ز٠  ِسوص لمب  اٌسبٌؿ ٚي

اظزؼّبالد االزق اٌصزاػ١خ ٚرٕبٚي اٌففً اٌساثغ اٌزٛش٠غ اٌجغسافٟ الظزؼّبالد 

االزق اٌّعزاّسح ٌإلٔزبا إٌجبرٟ فٟ ِٕطمخ اٌدزاظخ , ٚرٛـٍذ اٌسظبٌخ , اٌٝ ػدح 

ٔزبئج اّ٘ٙب اْ ظطخ ِٕطمخ اٌدزاظخ ٠زف  ثبالظزٛا  ٚاالٔجعبن ِّب ٠عبػد ػٍٝ 

١ٔخ اٌزٛظغ االفمٟ فٟ اٌّعبدخ اٌّصزٚػخ ٚاْ اٌزسة فٟ ِٕطمخ اٌدزاظخ رزجب٠ٓ اِىب

ِٓ د١ث ـ د١زٙب ٌإلٔزبا اٌصزاػٟ د١ث رمُ الّعخ أٛاع ِٓ اٌزسة ٚاْ ِٕطمخ 

اٌدزاظخ رؼبٟٔ ِٓ لٍخ اظزسداَ ٚرطج١ك اٌزم١ٕبد اٌذد٠اخ فٟ االٔزبا اٌصزاػٟ, 

١خ ذاد اٌؼ لخ ثزٛف١س ادفب اد ٚاٚـذ اٌسظبٌخ , ثمسٚزح ل١بَ اٌدٚائس اٌسظّ

يل١مخ فٟ وبفخ اٌّجبالد ٌّٕطمخ اٌدزاظخ ثبٌٕعجخ ٌٍمطبع اٌصزاػٟ ٚالصْ ِؼٍِٛبد 

ٚفك اٌطسق اٌؼ١ٍّخ اٌذد٠اخ ٚرٛف١س ِعزٍصِبد االٔزبا الظ١ّب اٌّىٕٕخ اٌصزاػ١خ 

ٚدبـداد ٚثبذزاد ٌٍٕٙٛق ثبٌمطبع اٌصزاػٟ ٚرؽج١غ اٌف د١ٓ ػٍٝ شزاػخ 

 اػ١خ ٌزٛافس اٌظسٚف اٌطج١ؼ١خ ٌصزاػزٙب.اٌّذبـ١ً اٌصز

سراػٍخ فً َبدٍخ اضتؼًبالد االراضً ان : 6112ػجذ هللا دطٌٕ دمحم دراضخ  -6

  .كُؼبٌ 

تهدف هذه الدراسة الكشف عن التوزٌع الجغرافً الستعماالت االرض 

، وهً احدى النواحً التابعة لقضاء 3102الزراعٌة فً ناحٌة كنعان لسنة 

بعقوبة ضمن محافظة دٌالى، التً تقع فً الجزء الجنوبً من المحافظة والبالغة 

 ةا(. وبٌان اهمٌة اثر العوامل الطبٌعٌدونم 322232مساحتها )
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 انفظم انثبًَ

انؼٕايم انطجٍؼٍخ انًؤثرح فً اضتؼًبالد االراضً نالَتبج 

 انذٍٕاًَ

 انًظبْر انتضبرٌطٍخ -أٔالا 

 انًُبر ٔػُبطرِ -ثبٍَب

 انذرارح –أ 

 األيطبر –ة 

 انرطٕثخ انُطجٍخ –ج 

 انترثخ –ثبنثب 

 نهسراػخ(انظُف انًًتبز )ترة يًتبزح انى جٍذح  – 

 انظُف انثبًَ)طُف انترة انجٍذح انى يتٕضظ نهسراػخ ( –

 انظُف انثبنث)ترة زراػٍخ يذذٔدح اإلَتبجٍخ( –

  انظُف انراثغ )ترة غٍر يُتجخ( – 
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 انثبًَ  انفظم

 فً اضتؼًبالد االراضً نالَتبج انذٍٕاًَ  انؼٕايم انطجٍؼٍخ انًؤثرح فً 

ٛػٙب اٌّىبٟٔ ِٓ د١ث األّٔبن ٚاٌزٕظ١ُ ثزٕ ِذبفظخ ي٠بٌٝ رز١ّص اٌصزاػخ فٟ 

ٚاٌّذبـ١ً ٚاٌذ١ٛأبد ٠ٚس غ ذٌه إٌٝ أٔٙب رؼزّد ػٍٝ ِجّٛػز١ٓ ِٓ اٌؼٛاًِ 

اٌج١ئخ ٚاٌطج١ؼ١خ ، ثُ ظسٚف ثؽس٠خ ٚدمبز٠خ ، ِٚب اٌصزاػخ ٚاإلٔزبا ٌٍزفبػً ث١ٕٙب 

، إذ رزٕٛع اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ رٕٛػب ٚالذب ِٓ ِىبْ ألالس وّب رسزٍ  دمبزاد 

ٔعبْ  ٍّخ ٚرفف١  . وّب إْ اٌزغ١س اٌّعزّس ٚاإلظساع اٌرٞ ٠طسأ ػٍٝ اٌظسٚف اإل

اٌذمبز٠خ ٚاإلثطب  اٌرٞ ٠ف١ت اٌج١ئخ اٌطج١ؼخ ٠ؤيٞ يِٚب إٌٝ رغ١س اٌصزاػخ.إْ ٘رٖ 

اٌزجب٠ٓ ٚاٌزٕٛع اٌصزاػ١١ٓ اٌىج١س٠ٓ ٠ذزُ ػ١ٍٕب اٌسٛق فٟ رفبـ١ٍٗ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ 

ٛاًِ ٟٚ٘ وً ِٓ اٌّظب٘س اٌزمبز٠ع١خ ٚاٌزسثخ ِعججبرٗ ، ِّا و ثّجّٛػخ ِٓ اٌؼ

ٚالفبئفٙب ٚإٌّبر ٚػٕبـس٘ب ٚاٌّٛازي اٌّبئ١خ . ٚاٌزٟ ثٛثذ لّٓ أزثؼخ ِجبدث 

٠ّىٓ أيزا ٙب ثبالرٟ
(1)

 :- 

 انًظبْر انتضبرٌطٍخ -أٔالا 

رؼد أؼىبي اٌعطخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ اٌّؤثسح فٟ رٛش٠غ اٌعىبْ د١ث رزجب٠ٓ 

الز ف أؼىبي اٌعطخ إذ أْ أػداي اٌعىبْ ٚوابفزُٙ رزمب ي ِغ اٌىابفخ اٌعىب١ٔخ ثب

ازرفبع فٛق ِعزٜٛ ظطخ اٌجذس ٟٚ٘ ـٛزح رؼىط اٌفؼٛثبد اٌّزصا٠دح فٟ 

اظزاّبز اٌج١ئبد اٌجغساف١خ اٌّسرفؼخ ِٚدٜ اٌزى١  ِؼٙب ٠ٚ دع أْ إٌّذدزاد 

ِٚغ أْ اٌؽد٠دح اٌٛػسح ِٓ ِظب٘س اٌعطخ اٌزٟ ال رعبػد ػٍٝ االظز١طبْ ٌٍعىبْ 

اٌزمدَ اٌزمٕٟ ٌإلٔعبْ ٠ّىٕٗ ِٓ رر١ًٌ ثؼك ٘رٖ اٌفؼٛثبد أذا رٛافسد ثٙب اٌّمِٛبد 

االلزفبي٠خ فؤٔٙب رجمٝ ذاد وابفخ ظىب١ٔخ ٚانئخ  دا
(2)

. 

                                                           

ِؼٙد اٌدزاظةبد ، بظُ دمحم اٌسٍ ، ِذبلةساد فةٟ  غساف١ةخ اٌؼةساق اٌطج١ؼ١ةخ ٚااللزفةبي٠خ ٚاٌجؽةس٠خ -1

 .20ؾ،1959،اٌؼسث١خ اٌؼ١ٍّخ اٌمب٘سح

   654ؾ ، 1988 ، بِؼخ اٌّٛـً   ،  غساف١خ اٌعىبْ ،بيٞ اٌذد٠اٟنٗ دّ - 2
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أِب ثبٌٕعجخ ٌٍّٕبنك اٌع١ٍٙخ فٟٙ أواس رٕٛػب فٟ ِصا٠ب٘ب ثّب ٠ ئُ اظز١طبْ اٌعىبْ 

ػبَ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ٕ٘بن ػ لخ ٚث١مخ  ٚذٌه الٔجعبنٙب ٚظٌٙٛخ اٌزٕمً ف١ٙب ٚثؽىً

ث١ٓ أؼىبي اٌعطخ ٚرٛش٠غ اٌعىبْ ٚوابفزُٙ د١ث أٔٙب رٕسفك ثبالزرفبع ػٓ ِعزٜٛ 

ظطخ اٌجذس ٚ٘را ٠ؼٛي إٌٝ  ٍّخ ِٓ اٌفؼٛثبد اٌزٟ رٛا ٗ اإلٔعبْ فٟ اظزغ ي رٍه 

 إٌّبنك اٌٛػسح ِٓ األزق ٚازرفبع رىب١ٌ  ِٛاـ د إٌمً ٚلٍخ االظزفبيح ِٕٙب

ٌألغساق اٌصزاػ١خ ٚؼدح االٔذداز ٚأسفبق يز بد اٌذسازح فم  ػٓ 

اٌفؼٛثبد اٌفذ١خ اٌزٟ ٠ذط ثٙب اٌؽسؿ ٔز١جخ االٔسفبق اٌمغه اٌجٛٞ 

ثبالزرفبع وبٌدٚاز ٚإٌص٠  اٌدِٛٞ
(1)

 . 

ٚ رعٛي ٟٚ٘ اٌففخ اٌغبٌجخ ػ١ٍٙب فؤٔٙب رّزبش ثبالٔجعبن  اٌجذثأِب ف١ّب ٠سؿ ِٕطمخ 

١ٍٙخ اٌسظٛث١خ اٌّزّاٍخ ثىزٛف األٔٙبز ٚاٌزسثخ اٌسظٛث١خ اٌج١دح ف١ٙب األزالٟ اٌع

ٚاٌزٟ أيد إٌٝ رسوصاد  اٌعىبْ أذ أْ أجعبن اٌعطخ ٚظٌٙٛخ اٌذسوخ ػ١ٍخ رؽج١غ 

اٌع١ٍٙخ إٌّجعطخ ِّٚبزظخ  ١ّغ األٔؽطخ  اٌعىبْ ػٍٝ االظز١طبْ فٟ األزالٟ

اٌزٟ رذد ِٓ دسوخ االلزفبي٠خ ػٍٝ إٌم١ك ِٓ األزالٟ اٌّسرفؼخ ٚإٌّذدزح 

ٚٔؽبن اإلٔعبْ ٚثبٌزبٌٟ ٠ظٙس ٕ٘بن رجب٠ٓ فٟ رٛش٠غ اٌعىبْ ِٓ  ِىبْ إٌٝ أالس 

 اٌجذثلّٓ ِٕطمخ 
(2)

. 

 انًُبر ٔػُبطرِ -ثبٍَب

ٌٍّٕبر رؤث١س ِجبؼس ٚغ١س ِجبؼس فٟ رٛش٠غ اٌعىبْ أذ ٠ؤثس ثفٛزح ِجبؼسح  

ؼس ف١ىْٛ ِٓ ال ي اٌزؤث١س ِٓ ال ي رؤث١سٖ فٟ اإلٔعبْ ٚفؼب١ٌبرٗ أِب رؤث١سٖ غ١س اٌّجب

فٟ اٌزسثخ ٚاٌذ١بح إٌجبر١خ ٚاٌصزاػ١خ ٚنج١ؼخ اظزغ ٌٙب ٌرٌه فٙٛ ٠ؼد ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ 

د اٌعىب١ٔخ فٟ ِسزٍ  أز ب  اٌؼبٌُ.اٌّعججخ ٌ الز فبد اٌٛالذخ فٟ اٌىابفب
(3)

 

                                                           

ِطجؼخ  بِؼةةةةةةةةةةخ ، غساف١ةةةةةةةةةةخ اٌعةةةةةةةةةىبْ،ػجةةةةةةةةةةد ِسةةةةةةةةةٛز اٌس٠ذةةةةةةةةةبٟٔ ،ػجةةةةةةةةةد ػٍةةةةةةةةةٟ اٌسفبق - 1

 .127ؾ،1986اٌجفسح،اٌجفسح

الة ماجسييتٌر يرٌيير خضييٌر عبييار هبييراهٌي التمٌمييً، االسييتٌطان الرٌ ييً فييً ،ضيياء المقدادٌيية، رسيي - 2

 . 7، ص1991منشورةي، جامعة بغداد، كلٌة اآلداب، 

 ،ٌٍٕؽةةةةةس ٚ اٌزٛش٠ةةةةةغ ، ػّةةةةةبْ  األزئةةةةةِٟطجؼةةةةةخ  ، 1ن ،ِجةةةةةبيي اٌةةةةةد٠ّفساف١ب ،فةةةةةٛشٞ ظةةةةةٙبٚٔخ  - 3

 .  161ؾ،1982
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ثبػزجبز٘ب ِٓ إٌّطمخ اٌٛظطٝ ِٓ اٌؼساق فؤٔٙب ال رسزٍ  ػٕٙب فٟ  اٌجذثِٕٚطمخ 

١ؼخ ظسٚفٙب إٌّبال١خ اٌّزّاٍخ ثّٕبر اإلل١ٍُ اٌجبف ِٛلؼٗ اٌجؼ١د ػٓ اٌّؤثساد نج

اٌجذس٠خ ِٚب ٠زف  ثخ إٌّبر اٌجبف ٘ٛ لٍخ األِطبز اٌعبلطخ فٟ ففً اٌؽزب  

ٚازرفبع ِؼدالد يز بد اٌذسازح فٟ ففً اٌف١  ٚف١ّب ٠ؤرٟ أُ٘ ػٕبـس إٌّبر 

 -اٌدزاظخ:اٌزٟ رؤثس ثدٚز٘ب فٟ رٛش٠غ اٌعىبْ فٟ ِٕطمخ 

 انذرارح –أ 

اٌسبٌؿ اٌزٟ ( اٌرٞ ٠ٛلخ ِؼدالد يز بد اٌذسازح ٌّذطخ 1ِٓ اٌجدٚي)

ٚف١ٙب ظجً أػٍٝ ِؼدالد ٌدز بد اٌذسازح اٌؼظّٝ ٌٍّذطز١ٓ فٟ  اػزّد٘ب اٌجبدث

( 41،5-َ  41،9-َ  38،9ٚأة( أذ ثٍغذ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ )،رّٛش،األؼٙس )دص٠ساْ  َ

وبْٔٛ ،سازح فٟ ففً اٌؽزب )وبْٔٛ األٚيٌّذطخ اٌسٍؿ ث١ّٕب رٕسفك يز بد اٌذ

َ  ( 4،7-َ  4،6 -َ  5،5) ؼجبن( أذ ثٍغذ ِؼدالد يز بد اٌذسازح اٌفغسٜ،اٌابٟٔ

ثبالزرفبع ِٓ ؼٙس آذاز ٚدزٝ ؼٙس  أٌّذطخ اٌسبٌؿ ٚٔ دع يز بد اٌذسازح رجد

 :.ٔعزٕزج ِّب رمدَ( 2، الس٠طخ )ٌزدز٠جٟ ثؼد ذٌهأة ثُ رجدأ ثبالٔسفبق ا

 يز بد اٌذسازح ـ١فب ٚأسفبلٙب ؼزب ا.ازرفبع  – 1

 ارعبع اٌّدٜ اٌذسازٞ ث١ٓ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبز ٚث١ٓ اٌف١  ٚاٌؽزب . – 2

 ازرفبع ٔعجخ اٌزجسس ـ١فب ثفٛزح وج١سح. – 3
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 (1 دٚي )

اٌسبٌؿ خبد اٌذسازح اٌؼظّٝ ٚاٌفغسٜ ٌّذطِؼدالد يز 
 
 

 ِذطخ اٌسبٌؿ اٌّذطخ

 ـغسٜ ػظّٝ األؼٙس

 4،6 15 وبْٔٛ اٌابٟٔ

 4،7 17،1 ؼجبن

 8،1 21،1 آذاز

 13،5 28،1 ١ٔعبْ

 18،4 34،8 أ٠بز

 12،2 39،9 دص٠ساْ

 23،6 41،9 رّٛش

 22،2 41،5 أة

 18،9 38 أ٠ٍٛي

 14،9 31،9 رؽس٠ٓ األٚي

 9،6 27،8 رؽس٠ٓ اٌابٟٔ

 5،5 16،1 وبْٔٛ األٚي

 13،7 29،4 اٌّؼدي اٌعٕٛٞ

-1711بنخ يبجطتٍر انخظبئض انطكبٍَخ نقضبء انًقذادٌخ نهًذح )رض،شرٔق ػجذ اإلنّ دطٍٍانًظذر : 

 11ص،6112،جبيؼخ دٌبنى،كهٍخ انترثٍخ،( 1771
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 (6خرٌطخ )

 خطٕط انذرارح انًتطبٌٔخ فً انؼراق ٔيذبفظخ دٌبنى 

 

-1711رضبنخ يبجطتٍر انخظبئض انطكبٍَخ نقضبء انًقذادٌخ نهًذح )،شرٔق ػجذ اإلنّ دطٍٍانًظذر : 

 11ص،6112،جبيؼخ دٌبنى،كهٍخ انترثٍخ،( 1771

 األيطبر –ة 

أذ رمغ ِٕطمخ ،رؼد األِطبز ِٓ أُ٘ ػٕبـس إٌّبر رؤث١سا فٟ رٛش٠غ اٌعىبْ 

و لّٓ الطٛن اٌّطس اٌّزعب٠ٚخ 200اٌدزاظخ ػٍٝ دبفخ اله اٌّطس) ٍُِ( ظ٠ٕٛب

 ٌسبزنخ اٌؼساق اٌّطس٠خ ٚأٔٙب رزجغ ٔطبق إل١ٍُ اٌجذس اٌّزٛظه ِٓ د١ث ِٛظُ

 ظمٛنٙب.
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ثبٌزرثرة فٟ و١ّبرٙب رمدِٕب ِٓ اٌجٕٛة اٌٝ ؼّبٌٗ ِٕطمخ اٌجذث ٚرزف  األِطبز فٟ 

األِطبز ثبٌزعبله فٟ دص٠ساْ ِٚٓ اٌجدٚي  أرجد ٚرفً ألفٝ ازرفبع ٌّؼدالرٙب ٚ

٠ٚزمخ أْ ِؼدي اٌعٕٛٞ ٌعمٛن  اٌسبٌؿاألِطبز فٟ ِذطخ ( ٠ٛلخ ِؼدالد 2)

(ٍُِ ٚٔ دع أْ أػٍٝ و١ّخ رعبله األِطبز 166،2األِطبز فٟ ِذطخ اٌسبٌؿ ثٍغ )

(فجٍغذ ا٠ٍٛي(ٍُِ ٚألً و١ّخ وبٔذ فٟ ؼٙس )28.7فٟ ؼٙس )ؼجبن( فجٍغذ )

(0،1.ٍُِ) 

 (2 دٚي )

  ُ ِذطخ اٌسبٌؿِؼدالد األِطبز/ٍِ

 ِذطخ اٌسبٌؿ /ٍُِ األؼٙس

 27،5 وبْٔٛ اٌابٟٔ

 28،7 ؼجبن

 23،9 آذاز

 21،5 ١ٔعبْ

 6،4 أ٠بز

 0،8 دص٠ساْ

 ----- ّٛشر

 ----- أة

 0،1 أ٠ٍٛي

 6،1 رؽس٠ٓ األٚي

 24 رؽس٠ٓ اٌابٟٔ

 27،2 وبْٔٛ األٚي

 166،2 اٌّجّٛع اٌعٕٛٞ
( 1771-1711شرٔق ػجذ اإلنّ دطٍٍ,رضبنخ يبجطتٍر انخظبئض انطكبٍَخ نقضبء انًقذادٌخ نهًذح )انًظذر : 

 11,ص6112,كهٍخ انترثٍخ,جبيؼخ دٌبنى,

 انرطٕثخ انُطجٍخ –ج 

( اٌرٞ ٠ّاً ِؼدالد اٌسنٛثخ إٌعج١خ فٟ ِذطخ اٌسبٌؿ 3ِٓ اٌجدٚي ) 

٠زمخ أْ ؼٙسٞ وبْٔٛ األٚي ٚوبْٔٛ اٌابٟٔ ٠ّا ْ أػٍٝ ِؼدالد ٌٍسنٛثخ إٌعج١خ 

(ٍُِ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ فٟ ِذطخ اٌسبٌؿ ٚألً ِؼدي ٌٍسنٛثخ إٌعج١خ 80-80،4أذ ثٍغذ )

(ٍُِ 39،7-38،4-40،1) أة( أذ ثٍغذ،رّٛش ،اٌسبٌؿ وبٔذ فٟ األؼٙس)دص٠ساْ

ػٍٝ اٌزٛاٌٟ فٟ ِذطخ اٌسبٌؿ ٠ٚؼٛي اٌعجت فٟ االز ف اٌسنٛثخ إٌعجخ فٟ ففً 
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اٌف١  ٚاٌؽزب  اٌٝ ظمٛن األِطبز ٚواسح اٌغ١َٛ فٟ اٌؽزب  أواس ِٓ اٌف١  فم  

ػٓ أْ ظسػخ اٌس٠بح فٟ ففً اٌف١  رىْٛ أثطئ ِٓ ففً اٌؽزب  ٚرّزبش ِٕطمخ 

ٓ د١ث ٔعجخ اٌسنٛثخ ٚالْ نج١ؼخ اٌؼ لخ ث١ٓ اٌسنٛثخ اٌدزاظخ ثىٛٔٙب رزجب٠ٓ ِ

إٌعج١خ ٚاٌزجس١س ٟ٘ ػ لخ ػىع١خ ِّب ٠ؤيٞ اٌٝ االز ف اٌسنٛثخ أذ رٕسفك 

ِؼدالرٙب ـ١فب ٚرسرفغ ؼزب ا ٚرٕؼىط أثبز٘ب ثؽىً ِجبؼس أٚ غ١س ِجبؼس ػٍٝ رٛش٠غ 

ٚإٌؽبنبد  ٟ اٚ اٌذ١ٛأ اٌعىبْ فٟ ِٕطمخ اٌدزاظخ ظٛا  ثبٌٕعجخ ٌٍٕؽبن اٌصزاػٟ

األالسٜ ٚأؼىبض ذٌه ػٍٝ اٌذ١بح اٌجؽس٠خ
.
 

 (3 دٚي )

  اٌسبٌؿ خِؼدالد اٌسنٛثخ إٌعج١خ فٟ ِذط

 ِذطخ اٌسبٌؿ /ٍُِ األؼٙس

 80 وبْٔٛ اٌابٟٔ

 70،2 ؼجبن

 66،1 آذاز

 56،7 ١ٔعبْ

 45،7 أ٠بز

 40،1 دص٠ساْ

 38،4 رّٛش

 39،7 أة

 44،2 أ٠ٍٛي

 54،5 رؽس٠ٓ األٚي

 70،4 اٌابٟٔرؽس٠ٓ 

 80،42 وبْٔٛ األٚي

 57،2 اٌّؼدي اٌعٕٛٞ
( 1771-1711شرٔق ػجذ اإلنّ دطٍٍ,رضبنخ يبجطتٍر انخظبئض انطكبٍَخ نقضبء انًقذادٌخ نهًذح )انًظذر : 

 62,ص6112,كهٍخ انترثٍخ,جبيؼخ دٌبنى,
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 انترثخ –ثبنثب 

األزل١خ  رؼسف اٌزسثخ ػٍٝ أٔٙب اٌطجمخ اٌسل١مخ اٌزٟ رغطٟ ـسٛز اٌمؽسح 

ػٍٝ ازرفبع ٠زساٚح ِبث١ٓ ثمغ ظٕزّزساد اٌٝ ػدح أِزبز ٟٚ٘ ِص٠ج أٚ ال١ٍه ِؼمد 

ِٓ اٌّٛاي اٌّؼد١ٔخ ٚاٌؼم٠ٛخ ٚاٌٙٛا 
(1)

. 

ٚرؼد اٌزسثخ اٌّفٕغ اٌطج١ؼٟ إلٔزبا غرا  اإلٔعبْ فّٕٙب ٠عزّد غرا ٖ إٌجبرٟ ٚػ١ٍٙب 

ب ػٍٝ إٌجبد أٚ ػٍٝ رؼزّد أغٍت اٌذ١ٛأبد فٟ غرائٙب ثفٛزح ِجبؼسح أِب ثغرائٙ

ثؼمٙب اٌجؼك ِٚٓ ٘را إٌّطك ٠ؼد ِؼظُ غرا  اإلٔعبْ ٚاٌذ١ٛاْ ِعزّدا ِٓ اٌزسثخ 

ثفٛزح أٚ غ١س ِجبؼسح ٚػٍٝ ٘را األظبض أٌٚذ  ٙبد ِزؼديح ا٘زّبِب ٚالذب فٟ 

رذ١ًٍ نج١ؼخ اٌؼ لخ ث١ٓ ٔٛػ١خ اٌزسثخ ٚاٌزٛش٠غ
(2)

. 

اٌزٟ دٍّزٙب ( 3ّب فٟ الس٠طخ زلُ )ورىٛٔذ ِٓ اٌزسظجبد  اٌجذثأْ اٌزسثخ ِٕطمخ 

األٔٙبز ٚاٌزٟ اِزبشد ثبٌسؽٛٔخ أذ يفؼزٙب ١ِبٖ األٔٙبز اٌٝ أْ زظجزٙب فٛق أزال١ٙب 

ثعجت ػدَ لدزرٙب ػٍٝ ِٛاـٍخ اٌع١س ثٙب ِّب  ؼً ٌّجبزٞ األٔٙبز رفس٠  ١ِب٘ب 

خ ياالً إٌّطمخ فزىٛٔذ ِب٠عّٝ ثبٌداالد اٌّسٚد١خ اٌزٟ رّزد فٟ األ صا  اٌؽّب١ٌ

ب ثذعت اظزسداِٙ اٌجذث٠ّٚىٓ رف١ٕ  رسثخ ِٕطمخ ،ٚاٌؽّب١ٌخ اٌؽسل١خ ٌٍممب  

 -ٕبف ٟ٘:ـشزاػ١ب اٌٝ أزثؼخ ا

 انظُف انًًتبز )ترة يًتبزح انى جٍذح نهسراػخ( – 

٠زؼدٜ وزٛف ٔٙس ي٠بٌٝ  ٠ٕزؽس ٘را اٌفٕ  ِٓ اٌزسة ػٍٝ ٔطبق ِذدي ال

ِسزٍ  اٌّذبـ١ً ٚاٌسمسٚاد  ٠ٚؼد ِٓ أفمً أٔٛاع اٌزسة ٚأواس٘ب لبث١ٍخ إلٔزبا

ٚاٌجعبر١ٓ ٚرّزبش ٘رٖ اٌزسثخ ثىٛٔٙب ز١ٍِخ ِص٠ج١ٗ ذاد رفس٠   ١د ٘را فم  ػٓ 

أسفبق ِعزٜٛ اٌّب  اٌجٛفٟ ف١ٙب ٚذٌه ثعجت ازرفبع ٘رٖ اٌزسة ػٓ ِعزٜٛ ٔٙس 

َ(3-2ي٠بٌٝ ثّعبفخ رزساٚح )
.
 

                                                           

 .  13ؾ،1984،  بِؼخ اٌجفسح،   بِؼخ اٌجفسح ؼخِطج،  2ن،  غساف١خ اٌزسثخ ، ٟ دع١ٓ ؼٍػػٍ-1

  بِؼةخ اٌجفةسح،   بِؼةخ اٌجفةسح ؼةخِطج،   غساف١ةخ اٌعةىبْ،ػجةد ِسةٛز ا١ٌذبٟٔٚ  ػجد ػٍةٟ اٌسفةبق- 2

 .130ؾ،1986،
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 انظُف انثبًَ)طُف انترة انجٍذح انى يتٕضظ نهسراػخ ( –

٘را اٌفٕ  ِٓ اٌزسة ثىٛٔٗ ذاد لبث١ٍخ إٔزب ١خ  ١دح اٌٝ ِزٛظطخ  ٠ز١ّص

د١ث األٔعجخ اٌّزٛظطخ أٚ اٌّزٛظطخ إٌبػّخ اٌزٟ رفٍخ ٌصزاػخ ِسزٍ  ،ٌٍصزاػخ 

اٌّذبـ١ً اٌذم١ٍخ ٚاٌسمسٚاد فم  ػٓ شزاػخ اٌجعبر١ٓ ثٕعجخ ِذديح ٚثرٌه فٟٙ 

الً إٔزب ١خ ِٓ اٌفٕ  األٚي
(1)

. 

 زراػٍخ يذذٔدح اإلَتبجٍخ(انظُف انثبنث)ترة  –

٠فٍخ ٘را إٌٛع ِٓ اٌزسة ألٔٛاع ِؼ١ٕخ ِٓ اٌّذبـ١ً اٌصزاػ١خ 

وبٌّذبـ١ً اٌذم١ٍخ ِا  ٚذٌه الْ اٌؼبًِ اٌّذدي إلٔزبا ٘را اٌفٕ  ٘ٛ ٔعجخ اٌزسة 

/ٍُِ/ظُ ٚػ١ٍٗ 15ٚلبث١ٍزٙب ٌٍفسف ٘را فم  ػٓ ػبًِ اٌٍّٛدخ اٌؼب١ٌخ أواس ِٓ 

و وبِ و فؤْ ٘را اٌفٕ  ِٓ ٌزسة ٠ زطٍت اظزف دب
(2)

. 

 انظُف انراثغ )ترة غٍر يُتجخ( – 

٠فٕ  ٘را إٌٛع ِٓ اٌزسة ثىٛٔٗ غ١س لبثً ٌٍصزاػخ ثعجت نٛثغساف١خ اٌزسة 

 ٚػّمٙب ٠ٚمغ ٘را اٌفٕ  فٟ األلعبَ اٌؽّب١ٌخ ٚاٌجٕٛث١خ اٌؽسل١خ ِٓ إٌّطمخ.

 

 

 

 

 

 

                                                           

ِذبفظةةخ ،رمس٠ةةس لعةةُ اٌزةةسة ٚرفةة١ٕ  األزالةةٟ  ،اٌّؤظعةةخ اٌؼبِةةخ ٌزةةسة ٚاالظزفةة ح األزالةةٟ - 1

 . 20-17ؾ    ، 1976،اٌّمداي٠خ  ،ي٠بٌٝ 

 .36ؾ ،اٌّفدز ٔفعٗ  - 2
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 (3س٠طخ )ال
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 انفظم انثبنث

نًؤثرح فً فً اضتؼًبالد االراضً نالَتبج انؼٕايم انجشرٌخ ا

 انذٍٕاًَ

 انطكبٌ  – 1

 األٌذي انؼبيهخ  -6

 طرق انُقم  – 3

 انطٕق – 2
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 انثبنث  انفظم

 ذٍٕاَبدانجشرٌخ انًؤثرح فً ترثٍخ انانؼٕايم 

اإلٔعبْ ٘ٛ اٌّبيح اٌجغساف١خ األٌٚٝ ٚ٘ٛ اٌّبيح األظبظ١خ ػٕد يزاظخ اٌؼٛاًِ  

ٓ إٌّبنك ٚفٟ أٞ زلؼخ  غساف١خ ػٍٝ ظطخ األزق ف١فُٙ اٌجؽس٠خ ألٞ ِٕطمخ ِ

ٚثجٙٛيُ٘ ٚرآشزُ٘ رعزّس اٌذ١بح اٌطج١ؼ١خ ٚرىجس ٚرزذمك لٛح اإلٔعبْ ٚثؼىعٙب 

رىْٛ اٌفسلخ ٚاٌزد٘ٛز ٌٚرٌه ٠ؼد اٌؼٕفس اٌجؽسٞ ِٓ اٌؼٕبـس اٌّّٙخ الْ أغٍت 

فزٛافس اٌّٛازي اٌّؽبوً االلزفبي٠خ ٚاال زّبػ١خ رس غ أظبظب إٌٝ اٌؼٛاًِ اٌجؽس٠خ 

ثٕٛػ١ٙب اٌطج١ؼ١خ ٚااللزفبي٠خ ٘ٛ ؼٟ  ُِٙ ٚإلوّبي رٍه األ١ّ٘خ ٠زطٍت رٛفس ػدح 

 -ػٛاًِ ٟٚ٘ :

 انطكبٌ : – 1

ٕ٘بن رغ١ساد ٚالذخ ٚ ظس٠ؼخ نسأد ػٍٝ ظىبْ ِذبفظخ ي٠بٌٝ ٘رٖ اٌزغ١ساد 

غ ثٍ 1997ِبٟ٘ اال ٔز١جخ ٌجٍّخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌجؽس٠خ ٚ دعت رؼداي ػبَ 

ٚ ثٍغ ِجّٛع  26022ٚثٍغ ػدي ظىبْ لسٖ رجٗ  243831ػدي ظىبْ ِسوص ثؼمٛثخ 

 1135223اٞ ِجّٛع اٌىٍٟ  656320ٚ اٌس٠   478903اٌّذبفظخ ِٓ اٌذمس 

 ( . 4وّب فٟ  دٚي )

) رمد٠ساد اٌجٙبش اٌّسوصٞ ٌ دفب  ( ثٍغ ػدي ظىبْ ِسوص  2017اِب ػبَ     

الدع اٌجبدث ٕ٘بن ش٠بيح فٟ  49125جٗ ٚ ثٍغ ػدي ظىبْ لسٖ ر 321897ثؼمٛثخ 

 ػدي اٌعىبْ ث١ٓ ِسوص اٌّذبفظخ ٚ ِسوص اٌممب  . 

ٚاْ   885090ِٚٓ اٌس٠   626733ٚ ثٍغ ِجّٛع اٌّذبفظخ اٌىٍٟ ِٓ اٌذمس     

و ثبْ 4وّب فٟ  دٚي ) 823،511،1اٌّجّٛع اٌىٍٟ  و ادفبئ١ب ( ٌٙرا ي١ٌ يو ٚالذب

 ي٠بٌٝ دعت اٌٛدداد االياز٠خ . ٕ٘بن ش٠بيٖ فٟ ػدي اٌعىبْ ٌّذبفظخ 
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 (4جدول )

جدول يبين عدد سكان محافظة ديالى حسب االقضية و النواحي )حضر  و ريف ( 

 م7102حسب التعداد العام للسكان عام 

 المجموع رٌف حضر الوحدة االدارٌة

 322320 14316 022411 مركز بعقوبة 

 26616 32121 03234 كنعان 

 026213 002312 30024 بنً سعد

 23330 30320 30101 بهرز

 262104 334126 333622 مجموع بعقوبة 

 014011 61123 63263 مركز المقدادٌة 

 23436 34243 4032 ابو صٌدا 

 23246 31240 1112 الوجٌهٌة 

 031631 003422 12634 مجموع المقدادٌة 

 002443 22223 24122 مركز الخالص 

 22434 21332 2016 المنصورٌة 

 12131 66023 4233 هبهب 

 02221 03022 3332 العظٌي 

 321422 023602 63211 مجموع الخالص 

 60421 33631 34211 مركز خانقٌن 

 22004 01321 21322 جلوالء 

 20303 31121 00021 السعدٌة  

 021322 11013 21214 مجموع خانقٌن 

 13620 23422 26642 مركز بلدروز 

 03222 03202 6130 مندلً 

 00123 2113 2121 ،زانٌة 

 43622 62343 26360 مجموع بلدروز 

 01164 01164 1 مركز ك ري 

 31133 02223 3341 ،ره تبه 

 21130 33240 3341 مجموع ك ري 

 0026332 161231 223412 مجموع المحافظة 
 .   3133ة لمدٌرٌة احصاء دٌالى  المصدر 5 الجدول من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات رٌر منشور
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 األٌذي انؼبيهخ   -2 

اٌصزاػٟ ثؽىً ػبَ ٚأزبا  رؼد اال٠دٞ اٌؼبٍِخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّّٙخ  دا ٌ ٔزبا 

ثؽىً البؾ ٚذٌه الْ االٔعبْ ٘ٛ اٌّذسن االظبض ٌٍؼ١ٍّخ اٌصزاػ١خ  اٌذ١ٛأبد

ثجٛأجٙب اٌّسزٍفخ 
(1)

. 

ٚاٌرٞ  اظبظ١ب ِٓ ِزطٍجبد رسث١خ اٌذ١ٛأبد ٔجبٚرؼد اال٠دٞ اٌؼبٍِخ اٌّب٘سح  ب 

٠ٙدف اٌٝ رذم١ك اٌغسق االلزفبيٞ ال ي ِسادً اٌؼًّ ٚلد رزٛفس  ١ّغ ػٛاًِ 

اٌعٛق( غ١س اْ االٔزبا االلزفبيٞ ال٠ذمك اٌسثخ ثبٌؽىً -االٔزبا االالسٜ )اٌّٛلغ 

ُ اٌف١ٕخ اٌّمّْٛ ِٓ يْٚ رٛفس ا١ٌد اٌف١ٕخ اٌّب٘سح اذا اٌسجسح ٚ االظب١ٌت ٚإٌظ

فٟ  اٌزسث١خ اٌذ١ٛا١ٔخرؼد اظبظب فٟ ر١ّٕخ ـٕبػخ  اٌذ١ٛأبداٌذد٠اخ اٌزٟ ارجؼذ ٌزسث١خ 

اٌٛلذ اٌذبلس 
(2)

. 

 طرق انُقم  – 6

تعد طرق النقل الشرٌان الحٌوي الذي ٌمد منطقة الدراسة بالحٌاة   

والحركة وطرق النقل من العوامل البشرٌة المهمة والمؤثرة فً توزٌع السكان 

وتؤثر طرق النقل فً جذب السكان أذ تجتذب هذه الطرق التجمعات السكانٌة أما 

دورها تعمل فً بالجانب األخر فهو رٌر مباشر أذ تجتذب الصناعة ألٌها والتً 

 جذب السكان هلى أماكن وجودها.

وطرق النقل عادة تكون ولٌدة النشاط اال،تصادي وتزاٌده واتجاه نحو التخصص فً 

ٌحدث العكر فٌصبح النشاط اال،تصادي والتنمٌة اال،تصادٌة ولٌدة اإلنتاج و،د 

 المواصالت.

ٌبدوا أن لطرق النقل أهمٌة كبٌرة فً التوزٌع الجغرافً للسكان فً  منطقة الدراسة 

من حٌث انتشار السكان مع امتداد خطوط النقل حٌث ساعدت على ،ٌاي المستوطنات 

البرٌة التً تعتبر الوسٌلة الوحٌد فً  التً نشأت وتطورت ب ضل وجود طرق النقل

( ٌتضح وجود شبكة من الطرق البرٌة ٌمكن تصنٌ ها هلى 5النقل ومن الجدول )

                                                           

ػجبض فبلً اٌعؼدٞ ، االِٓ اٌغرائٟ فٟ اٌؼساق اٌٛالغ ٚ اٌطّٛح ، ِطبثغ ياز اٌذىّخ ٌٍطجبػخ ٚ  - 1

  132، ؾ  1990إٌؽس ، ثغداي ، 

( ،  بِؼخ 22سح اٌف١ٕخ زلُ )ػٍٟ ػجد اٌذع١ٓ ؼٍػ ، االِٓ اٌذ١ٛٞ ٚأزبا اٌط١ٛز اٌدا ٕخ ، إٌؽ - 2

 .  9،ؾ 2008ثغداي ، و١ٍخ اٌطت اٌج١طسٞ ، 
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 –ثالث أنواع هً الطرق الرئٌسٌة والثانوٌة والرٌ ٌة فالطرٌق األول هو المقدادٌة 

ة (كي والطرٌق الثانً طرٌق السعد47ٌجلوالء القدٌي والذي ٌبلغ طوله ) –السعدٌة 

 –خانقٌن  –(كي والطرٌق الثالث طرٌق المقدادٌة 52جلوالء الحدٌث والذي ٌبلغ ) –

 –(كي والطرٌق الرابع طرٌق المقدادٌة 91الحدود اإلٌرانٌة الذي ٌبلغ طوله )

المقدادٌة الذي ٌبلغ طوله  –(كي والطرٌق بغداد 41بلدروز الذي ٌبلغ طوله )

(كي111)
(1)

. 

رٌق الثانوٌة والتً تربط بٌن الوحدات اإلدارٌة فً فضال عن وجود شبكة من الط  

المقدادٌة والذي ٌبلغ طوله  –القضاء ومن أهي هذه الطرق هو طرٌق بعقوبة 

 – بعقوبة(كي وطرٌق 25أبً صٌدا الذي طوله ) – بعقوبة(كي وطرٌق 35)

(كي ولهذه الطرٌق أهمٌة كبٌرة فً حركة السكان 21الوجٌهٌة والذي ٌبلغ طوله )

بٌن الوحدات اإلدارٌة فً القضاء فضال عن طرٌق المنتجات الزراعة وتسوٌقها 

ونقل البضائع والسلع التجارٌة مما ٌؤدي هلى تركٌز السكان واستقرارهي بالقرب من 

شرت على امتداد خطوط الطرٌق الثانوٌة هذه الطرق ومن أهي المستوطنات التً انت

هً مستوطنة أبو سباع التابعة لناحٌة أبً صٌدة ومستوطنة كلواز ,السعٌدات ,أبو 

 خرٌبٌش ,واركبة التابعة لناحٌة الوجٌهٌة .

أما الطرٌق الرٌ ٌة أو الزراعٌة فأنها توصل بٌن القرى وشبكة الطرق الثانوٌة حٌث 

(كي 96توطنات الرٌ ٌة وٌصل أطوال هذه الطرٌق )ترتبط بالوا،ع اال،تصادي للمس

وان بعض هذه الطرٌق التزال ٌصعب الوصول ألٌها والحركة فٌها وال سٌما فً 

 موسي األمطار.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .85,ؾ ِفدز ظبثك ؼسٚق ػجد االٌٗ دع١ٓ , - 
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 (5جدول )

 لسنة  محافظة دٌالىأطول الطرق الرئٌسٌة والثانوٌة فً 

 نٛي اٌطس٠ك/وُ أظُ اٌطس٠ك د

 47  ٍٛال  اٌمد٠ُ–اٌّمداي٠خ  1

 52  ٍٛال  اٌذد٠ث –اٌعؼد٠خ  2

 41 اٌذدٚي اإل٠سا١ٔخ –بٔم١ٓ ال 3

 101 ثغداي –اٌّمداي٠خ  4

 56 البٔم١ٓ –اٌّمداي٠خ  5

 40 ثٍدزٚش – ثؼمٛثخ 6

 35 اٌّمداي٠خ -ثؼمٛثخ  7

 25 أثٟ ـ١دا – ثؼمٛثخ 8

 20 اٌٛ ١ٙ١خ – ثؼمٛثخ 9

 457 ِجّٛػخ أنٛاي 

 88ز ظبثك,ؾؼسٚق ػجد اإلٌٗ دع١ٓ,ِفداٌّفدز : 

 انطٕق  – 3

يعددد فددافر السدداا احددد االفساسدداا اال ا دددة الهددن فعهمددد لليهددا  سددا  ا  ف دد  
الهددددن فقدددداس  ددددري اال ددددااا الهددددن  لليرالددددة سددددا مقددددرر  ددددا   الم دددداريز اليرا دددددة

 .   (1)فسههلك ا هاجها 
 يمث  السداا الماداا الاهدالن للعملدداا اال هاجددة السداهقة هلهدا  سدا ي دير الدى 

لطلب هما ي ير المصاه الى مسهاى العرض ، اا ابرز مدا فهداا الدده مسهاى ا
سددددلص الصدددداالة فددددافر السدددداا القريددددب الاا ددددز   ال ددددافن لهصددددري   ا ددددهدعاي 

 .  (2) اليرالناال هاا 
يعددد السدداا رهددي ا ا ددن فددن العملدددة اال هاجدددة  سددا هالاسدد ة اليددة  ددلعة يعاددن 

اا هقيددري يسددالد للددى  ددداس مقدددار الطلددب للددى ماهسافهددا  للددده فدداا  جدداد ا ددا 
                                                           

، مدٌرٌة الكتب للطباعة والنشر ، الموصل و تطبٌقاتها  الزراعةدمحم ازهر السماك ، اسر جغرفٌا  - 1

 129ص ،  1987، 

 111ص ، 1975، مطبعة الحوادث ، بغداد ، اعة احمد حبٌب رسول ، مبادئ جغرافٌا الصن - 2
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،  هلمدددا هددداا السدداا  ا دددعال هالدددداس الدددى لددددد  (1)صدداالاا  ا دددعة  مهاالددة 
السددددددااا   دددددددرفها ال ددددددرالدة هدددددداا ملددددددك حددددددافيال ال امددددددة المييددددددد مددددددي اال  ددددددطة 
اال هصددددادية المةهل ددددة ،  لعدددد  الطلددددب سددددا مددددا يحدددددد مسددددهاى السدددداا  حسمدددده 

 .   (2)باص ه المهغير اال ا ن 
فهددن اليرا دددة ديددالى  ددا ال فهددن  ا ددعة امددا العدتددد مددي الماهسدداا فعددد محافظددة 

فمهاز بثق   اا ن هقير ،  سدلا العددد ال قيدر ي دا  هحدد مافده لدامف مهمدا فدن 
فا ددز  طدداا السدداا المحلدددة فددن المحافظددة الهددن فلقددن حاجددة السدداا المحلدددة 

ظداا  اليقهصر فصري  ماهسافها للى مسهاى المحافظة ب  تهعدداص الدى المحاف
المسددا ري  ماهددا صددف  الدددتي   هغددداد الهددن فعددد القددر  دداا لهددا  ملددك ه  دد  

 ما عها السغرافن  فطار ش اة الطرا    الط الاق  فيها . 
 يعهمد حسدا الطلدب للدى  ا ددة السدلعة   دعرسا   ددرفها للدى الماافسدة ف لمدا 
لا ت هل ة اال هداا ماة  دة هلمدا امادي الحصدا  للدى ا دااا  ا دعة   سدقب 

 .  (3)الييادي الطقدعدة للسااا   زيادي الطلب للى الماهساا المحلدة 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 131ص ،  مصدر سابقاحمد حبٌب رسول ،  - 1

 112ص ، مصدر سابق فاضل محسن ٌوسف ،  - 2
 125ص ،  مصدر سابقماك ، السدمحم ازهر   - 3
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 انفظم انراثغ

 انتٕزٌغ انًكبًَ نترثٍخ انذٍٕاَبد فً يذبفظخ دٌبنى

 انتٕزٌغ انجغرافً نذقٕل االغُبو فً يُطقخ انجذث: 

 ترثٍخ االغُبو 

 ترثٍخ انًبػس 

 ترثٍخ االثقبر 

 ترثٍخ انجبيٕش 

  ٔاجٍترثٍخ انذ   
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 انراثغ  انفظم

 نترثٍخ انذٍٕاَبد فً يذبفظخ دٌبنىانتٕزٌغ انًكبًَ 

د دمةةٛي رسث١ةةخ وج١ةةسا فةةٟ ِذبفظةةخ ي٠ةةبٌٝ اذ اشياي رطةةٛزا ذ١ٛأةةبدرطةةٛزد رسث١ةةخ اٌ

، ٚاـةجذذ رؽةىً زوٕةب اظبظة١ب االغٕبَ ٚ اٌّبػص ٚ دمٛي رسث١خ اٌؼجٛي ٚ اٌجةبِٛض 

خ ٚ اٌؼةةساق ػبِةةخ ، ٌٙةةرا ثةةبد ِةةٓ ِةةٓ ازوةةبْ االٔزةةبا اٌذ١ةةٛأٟ فةةٟ اٌّذبفظةةخ البـةة

اٌمةةسٚزٞ اْ ٔٛلةةخ اٌزٛش٠ةةغ اٌجغسافةةٟ ٚ اٌؼٛاِةةً االلزفةةبي٠خ اٌّةةؤثسح فةةٟ ٘ةةرا 

الثساش اٌزجب٠ٓ اٌّىبٟٔ ٚػٛاًِ اٌجرة ٚاٌطسي ٌزٍةه  ِذبفظخ ي٠بٌٝاٌزٛش٠غ فٟ ِٕطمخ 

 اٌّؽبز٠غ اٌّّٙخ . 

 :  يُطقخ انجذثنذقٕل االغُبو فً انتٕزٌغ انجغرافً 

 و ترثٍخ االغُب

اٌّسزفخ الٔزبا اٌٍذةَٛ اٌذّةسا  اٌفغ١سح ٠مفد ثزسث١خ االغٕبَ ٟ٘ رٍه اٌّؽبز٠غ 

، د١ةةث ٔجةةد اْ اػةةداي رسث١ةةخ االغٕةةبَ فةةٟ ِساوةةص االلمةة١خ )ثؼمٛثةةخ ، اٌّمداي٠ةةخ ، 

 28259،  26500اٌسبٌؿ ، ثٍدزٚش ، البٔم١ٓ ( اػٍٝ ِةٓ ٔٛاد١ٙةب د١ةث ثٍغةذ )

،  7.36،  6.13،  4.33،  4.06ثٕعةةةةةةةةةةةةةةةةةجخ )(  58900،  48000،  40000، 

( % فٕجد اْ ِسوص لمب  الةبٔم١ٓ اػٍةٝ ٔعةت فةٟ رسث١ةخ االغٕةبَ ٚذٌةه ٌّةب 9.03

ػٍةٝ اٌزةٛاٌٟ رّزٍىٗ ِٓ ازالةٟ الفةجخ ِٚساػةٟ ٚاظةؼخ  ِٕبظةجٗ ٌزسث١ةخ االغٕةبَ 

ا٠مةةب اْ ٔعةةت رسث١ةةخ االغٕةةبَ فةةٟ ِساوةةص االلمةة١خ اواةةس ػّةةب فةةٟ ِةةٓ ذٌةةه ٔجةةد 

وةرٌه اٌىابفةخ اٌعةىب١ٔخ ٌّساوةص اٌّد٠ٕةخ اوجةس  إٌٛادٟ ٚذٌه ٌمسثٗ ِةٓ اٌّعةزٍٙه ٚ

 (4 دٚي ).  ػّب فٟ إٌٛادٟ 
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 (2جذٔل )

 اػذاد االغُبو فً يذبفظخ دٌبنى

 %انُطجخ انًئٌٕخ  ػذد االغُبو انُبدٍخ  انقضبء 

 26500 ِسوص اٌممب   ثؼمٛثخ 
4.06 

 30000 ثٕٟ ظؼد
4.60 

 70000 وٕؼبْ 
10.74 

 28259   ِسوص اٌممب اٌّمداي٠خ 
4.33 

 8710 اثٟ ـ١دا 
1.33 

 25000 اٌٛ ١ٙ١خ 
3.83 

 40000 ِسوص اٌممب   اٌسبٌؿ
6.13 

 20000 ٘جٙت
3.06 

 44500 إٌّفٛز٠خ 
6.82 

 13450 اٌع َ 
2.06 

 25000 ظد اٌؼظ١ُ
3.83 

 48000 ثٍدزٚش ثٍدزٚش
7.36 

 37000 ِٕدٌٟ
5.67 

 31000 لصا١ٔخ 
4.75 

 58900 البٔم١ٓ ِسوص البٔم١ٓ 
9.03 

 15500 اٌعؼد٠خ
2.37 

 45000  ٍٛال 
6.90 

 61000 لسح رجخ 
9.36 

 23750  جبزح 
3.64 

  651569 ِجّٛع

 ي  2122، مدٌرٌة زراعة دٌالى المصدر 5 الجدول من عمل الباحث باالعتماد على 
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 ترثٍخ انًبػس 

الٔزبا اٌٍذةَٛ اٌذّةسا  ٠مفد ثزسث١خ اٌّبػص ٟ٘ رٍه اٌّؽبز٠غ اٌفغ١سح اٌّسزفخ 

ِسوصااللمة١خ االلمة١خ اػٍةٝ ِةٓ  ٔةٛادٟ، د١ث ٔجد اْ اػداي رسث١خ اٌّةبػص فةٟ 

ٚ٘ةٟ االػٍةٝ ِةٓ ثة١ٓ ِٕةبنك اٌجذةث (  %15.77)د١ث ثٍغذ ٔبد١خ وٕؼبْ ٔعةجخ 

د١ث رّزبش رسث١ةخ اٌّةبػص ثزةٛف١س ِعةبدخ ٚاظةؼخ ٌزسث١زةٗ ٚ ِساػةٟ وج١ةسح وّةب اْ 

اِةب الةً فٟ اظةزٙ ن ِاةً ٘ىةرا ٔةٛع ِةٓ اٌّٛاؼةٟ  ٌٍعٛق اٌّذٍٟ ٌٗ اٌدٚز اٌىج١س

 (5.  دٚي )% ( 0.68ٔعجخ فمد وبٔذ فٟ ٔبد١خ ظد اٌؼظ١ُ د١ث ثٍغذ )

 (2جذٔل )

 فً يذبفظخ دٌبنى انًبػساػذاد 

 انُطجخ انًئٌٕخ % انًبػسػذد  انُبدٍخ  انقضبء 

 11211 يركس انقضبء  ثؼقٕثخ 
6.046 

 1111 ثًُ ضؼذ
3.68 

 31111 كُؼبٌ 
15.77 

 11113 يركس انقضبء  انًقذادٌخ 
5.31 

 6121 اثً طٍذا 
1.44 

 2111 انٕجٍٍٓخ 
3.15 

 12111 يركس انقضبء  انخبنض
7.88 

 0111 ْجٓت
4.20 

 16011 انًُظٕرٌخ 
6.72 

 2611 انطالو 
2.20 

 1311 ضذ انؼظٍى
0.68 

 13111 ثهذرٔز ثهذرٔز
6.83 

 1111 يُذنً
4.04 

 7362  قساٍَخ
4.90 

 11021 يركس خبَقٍٍ خبَقٍٍ 
9.38 

 6211 انطؼذٌخ
1.31 

 12321 جهٕالء
7.54 

 16211 قرح تجخ 
6.62 

 2611 ججبرح 
2.20 

  171172 يجًٕع

 ي  2122 مدٌرٌة زراعة دٌالى المصدر 5 الجدول من عمل الباحث باالعتماد على 
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 ترثٍخ االثقبر 

ّؽبز٠غ اٌفغ١سح اٌّسزفةخ الٔزةبا اٌٍذةَٛ اٌذّةسا  ٠مفد ثزسث١خ االثمبزٟ٘ رٍه اٌ

ٚ اٌذ١ٍت ِٚؽزمبرٗ ، د١ث ٔجد اْ اػداي رسث١خ االثمةبز فةٟ ٔةٛادٟ االلمة١خ اػٍةٝ 

% ( ٚ٘ةٟ االػٍةٝ ِةٓ  14.19ِٓ ِسوصااللم١خ د١ث ثٍغذ ٔبد١خ وٕؼةبْ ٔعةجخ )

ث١ٓ ِٕبنك اٌجذث د١ث رّزبش رسث١ةخ االثمةبز د١ةث ٠ذزةبا اٌذ١ٍةت اٚ ادةد ِؽةزمبرٗ 

اٌةةٝ رةةٛف١س ظةةسٚف ِ ئّةةخ ٌٍذفةةبظ ػ١ٍةةٗ ِةةٓ اٌزٍةة  وزةةٛفس يز ةةخ دةةسازح ٚ ٔمةةً 

د١ةث رسث١ةخ رسو١ةص ِاةً ٘ىةرا  فةٟظس٠غ ١ٌفً اٌٝ اٌّعزٍٙه اٌةرٞ ٌةٗ  يٚز وج١ةس 

 (6 دٚي ) . رؼزجس السة ِٕطمخ ٌّسوص اٌّذبفظخ 

 (2جذٔل )

 فً يذبفظخ دٌبنى االثقبراػذاد 

 ًئٌٕخ %انُطجخ ان االثقبرػذد  انُبدٍخ  انقضبء 

 17221 يركس انقضبء  ثؼقٕثخ 
9.91 

 61111 ثًُ ضؼذ
10.64 

 60111 كُؼبٌ 
14.19 

 11601 يركس انقضبء  انًقذادٌخ 
8.76 

 2212 اثً طٍذا 
2.77 

 13111 انٕجٍٍٓخ 
6.59 

 16011 يركس انقضبء  انخبنض
6.48 

 12111 ْجٓت
7.60 

 16271 انًُظٕرٌخ 
6.38 

 2312 انطالو 
2.21 

 211 ضذ انؼظٍى
0.25 

 16111 ثهذرٔز ثهذرٔز
6.08 

 1211 يُذنً
0.76 

 3131 قساٍَخ 
1.53 

 0611 يركس خبَقٍٍ خبَقٍٍ 
4.15 

 211 انطؼذٌخ
0.25 

 1211 جهٕالء
3.80 

 11311 قرح تجخ 
5.72 

 3222 ججبرح 
1.84 

  171626 يجًٕع

 ي2122 مدٌرٌة زراعة دٌالى ى المصدر 5 الجدول من عمل الباحث باالعتماد عل
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 ترثٍخ انجبيٕش 

٠مفةةد ثزسث١ةةخ اٌجةةبِٛض ٘ةةٟ رٍةةه اٌّؽةةبز٠غ اٌفةةغ١سح اٌّسزفةةخ الٔزةةبا اٌٍذةةَٛ 

اٌذّسا  ٚ اٌذ١ٍت ِٚؽزمبرٗ ، د١ث ٔجد اْ اػداي رسث١خ اٌجبِٛض  ف١ّسوةص لمةب  

% ( وةةةرٌه فةةةٟ 13.80%(  ٚ ِسوةةةص لمةةةب  اٌّمداي٠ةةةخ ) 14.43ثؼمٛثةةةخ ثٕعةةةجخ )

 (7.  دٚي )% ( 12.92خ ) ٍٛال  ثٕعج

 (1جذٔل )

 فً يذبفظخ دٌبنى انجبيٕشاػذاد 

 انُطجخ انًئٌٕخ % انجبيٕشػذد  انُبدٍخ  انقضبء 

 3321 يركس انقضبء  ثؼقٕثخ 
14.43 

 11111 ثًُ ضؼذ
43.07 

 362 كُؼبٌ 
1.40 

 3612 يركس انقضبء  انًقذادٌخ 
13.80 

 330 اثً طٍذا 
1.45 

 121 انٕجٍٍٓخ 
0.60 

 211 يركس انقضبء  انخبنض
2.15 

 111 ْجٓت
3.01 

 \ انًُظٕرٌخ 
 

 \ انطالو 
 

 \ ضذ انؼظٍى
 

 221 ثهذرٔز ثهذرٔز
2.80 

 61 يُذنً
0.08 

 \ قساٍَخ 
 

 221 يركس خبَقٍٍ خبَقٍٍ 
2.84 

 361 انطؼذٌخ
1.40 

 3111 جهٕالء
12.92 

 \ قرح تجخ 
 

 \ ججبرح 
 

  63612 يجًٕع

 ي2122 مدٌرٌة زراعة دٌالى المصدر 5 الجدول من عمل الباحث باالعتماد على 
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 تربية الدواجن 

تعد تربٌة الدواجن احد ال روع المهمة والمكملة لإلنتاج الحٌوانً التً ٌكون الغيرض 

والسيت ادة منهيا تيوفٌر مصيدر  من تربٌتها توفٌر رذاء اإلنسان من اللحيوي والبيٌض ,

 الحٌة.دخل للعائالت ال 

( نجيد أن أعيداد حقيول اليدواجن بيدأت بالتزاٌيد ل تيرة 8ومن المالحظة الجدول ر،يي )

 فً عموي القضاء. 2122مابٌن 

 (8جدول )

حقول الدواجن 2122البٌانات التنموٌة للثروة الحٌوانٌة لل ترة من 
 

 ػذد انذقٕل انُبدٍخ  انقضبء 

 61 يركس انقضبء  ثؼقٕثخ 

 12 ثًُ ضؼذ

 12 كُؼبٌ 

 0 يركس انقضبء  انًقذادٌخ 

 6 اثً طٍذا 

 6 انٕجٍٍٓخ 

 2 يركس انقضبء  انخبنض

 2 ْجٓت

 3 انًُظٕرٌخ 

 2 انطالو 

 6 ضذ انؼظٍى

 11 ثهذرٔز ثهذرٔز

 3 يُذنً

 - قساٍَخ 

 1 يركس خبَقٍٍ خبَقٍٍ 

 3 انطؼذٌخ

 1 جهٕالء

 - قرح تجخ 

 - ججبرح 

 112 يجًٕع
 

ٌألػٛاَ ِٓ غ١س ِٕؽٛزح ؼؼجخ شزاػخ اٌّمداي٠خ , ٚددح اٌاسٚح اٌذ١ٛا١ٔخ ,ث١بٔبد صدر 5 الم

2022 
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 انفظم انخبيص

 يشكالد االَتبج انذٍٕاًَ

 أالا : تذذٌبد ثشرٌخ 

  انتطهٍف انسراػً 

  اجٕر االٌذي انؼبيهخ 

 قهخ انخجرح انفٍُخ 

 ارتفبع اضؼبر االػالف 

 نؼالجٍخ ٔ انٕقبئٍخ ٔ االرشبد  ارتفبع تكبنٍف انخذيبد ا

  ارتفبع اضؼبر انٕقٕد ٔقهخ انتجٍٓس 

ا : تذذٌبد طجٍؼٍخ    ثبٍَب
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 انخبيص  انفظم

 االَتبج انذٍٕاًَ يشكالد 

فٟ ِٕطمخ اٌجذةث ٔجةد  رسث١خ اٌذ١ٛأبد لجً اٌزطسق اٌٝ اٌّؽبوً اٌزٟ رٛا ٗ ِؽبز٠غ 

فةٟ اٌؼةساق ٚاٌزةٟ ٌذ١ٛأةبد رسث١ةخ إ٘بن ِجّٛػخ ِةٓ اٌّؼٛلةبد اٌزةٟ رٛا ةٗ رطةٛز 

 ٠ّىٓ دفس٘ب ثبالرٟ : 

ازرفةةبع رىةةب١ٌ  االٔزةةبا إٌةةبرج ػةةٓ االػزّةةبي ػٍةةٝ اظةةز١ساي فمةةساد ِّٙةةخ ِةةٓ  -1

ِعزٍصِبد اٌزغر٠خ ٚاٌٍمبدبد ٚاالي٠ٚخ ٠ٚجؼٍٙب ػسلةخ ٌزمٍجةبد اٌعةٛق ف١ذةدي 

 زثذٗ فٟ ػ١ٍّخ االٔزبا 

١ٍب فٟ اٌعٛق اٌؼسال١خ ِذ ّذٍٟاٌ ّٕزجٌٍ حاٌّعزٛزي ِٕزٛ بد اٌذ١ٛا١ٔخِٕبفعخ  -2

   اٌّعزٛزئز١جخ أسفبق ظؼس 

 االـبثخ ثبالِساق اٌّؼد٠خ .  -3

ِؽةةبوً ػةةدح ٚرذةةد٠بد رزّاةةً ٘ةةرٖ اٌزذةةد٠بد ثبٌؽةةىً  رسث١ةةخ اٌذ١ةةٛاادرٛا ةةٗ ِؽةةبز٠غ 

 االرٟ : 

 أالا : تذذٌبد ثشرٌخ 

٠ؼةةةسف اٌزعةةة١ٍ  اٌصزاػةةةٟ ثبٔةةةٗ ِجّٛػةةةخ اٌزةةةداث١س اٚ  :تطدددهٍف انسراػدددً ان -1

ِةخ ٌزةٛف١س االدز١ب ةبد اٌّب١ٌةخ ٌٍٕؽةبن اٌصزاػةٟ ٚرةصياي اٌذب ةخ اٌٛظبئً اٌ ش

ا١ٌةةٗ ِةةغ رطةةٛز االٔزةةبا ِٚةةٓ ا٘ةةُ ِفةةبيز اٌزعةة١ٍ  اٌّفةةبيز اٌذى١ِٛةةخ ػجةةس 

اٌّفةةبزف اٌصزاػ١ةةخ اٌزةةٟ رمةةَٛ ثؼ١ٍّةةخ رمةةد٠ُ اٌمةةسٚق ٌٍٕؽةةبنبد اٌصزاػ١ةةخ 

ٚثبال ةةبي اٌّسزٍفةةخ ٚثفبئةةدح ِٕبظةةجخ ٚرزٛلةة  ػ١ٍّةةخ الةةساق ِؽةةبز٠غ االٔزةةبا 

ذ١ٛأٟ ػٍٝ ٔظبَ رٛش٠ةغ اٌمةسٚق ٚدجةُ زاض اٌّةبي اٌّسفةؿ ٌٍؼ١ٍّةبد اٌ

اٌز١ٍ٠ّٛةةخ ِةةٓ  ٙةةخ ٚنج١ؼةةخ زاض اٌّةةبي فةةٟ اٌؼ١ٍّةةبد اٌصزاػ١ةةخ اٌذ١ٛا١ٔةةخ ِةةٓ 

 ٙخ االسٜ ٚرزٛل  وفب ح اٌجبٔت االٚي ػٍٝ نج١ؼخ اٌجٙبش اٌّفةسفٟ ٚظةؼخ 

ْ  ةصا  أزؽبزٖ ٚٔظبَ اٌزع١ٍ  ٚظٌٙٛخ أع١بة اٌمسٚق اِب اٌجبٔت اٌابٟٔ فب
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ِةةٓ اٌزعةة١ٍ  لةةد ٠عةةزؼًّ فةةٟ اغةةساق غ١ةةس رٍةةه اٌّسففةةخ ٌٙةةب ِّةةب ٠زطٍةةت 

اٌزٛظغ فٟ اٌزع١ٍ  اٌزٛ ١ٟٙ 
(1)

. 

٠ؽىً ازرفةبع ا ةٛز اال٠ةدٞ اٌؼبٍِةخ ػةبِ و ِمةبفب اٌةٝ  اجٕر االٌذي انؼبيهخ : -2

ٚ٘را ٠ؤيٞ اٌٝ زفغ اظؼبز رىب١ٌ  االٔزبا . ش٠بيح رىب١ٌ  االٔزبا 
(2)

 

٠مفةةد ثٙةةب اٌسجةةسح اٌزةةٟ ٠ّزٍىٙةةب اـةةذبة اٌؽةةٙبياد أٞ  قهددخ انخجددرح انفٍُددخ : -3

 .  اٌسجسح اٌزٟ اوزعجٙب فٟ اٌى١ٍبد ٚ اٌّؼب٘د اِب اٌسجسح اٌزم١ٍد٠خ اٌّزساوّخ

رؼةد ش٠ةبيح اظةؼبز االػة ف ِةٓ االِةٛز اٌزةٟ رؽةىً  ارتفبع اضدؼبر االػدالف : -4

اذ ظةجك ٚذوسٔةب اْ ٔعةجخ االٔفةبق  رسث١ةخ اٌذ١ٛأةبدػبئك اِب اـذبة ِؽةبز٠غ 

اِةب %( ِٓ ا ّبٌٟ رىب١ٌ  ِعةزٍصِبد االٔزةبا . 52.75ػٍٝ االػ ف ثٍغذ )

إٌٛع اٌابٟٔ ف١مَٛ اٌّسثٟ ِٓ رٛف١س ِىٛٔبد اٌؼ١ٍمخ ِٓ االظٛاق اٌزجبز٠ةخ ِةٓ 

اٌذجةةٛة ٚالظةة١ّب اٌمّةةخ ٚ اٌةةرزح اٌفةةفسا  ٚ اٌجةةسٚر١ٓ ٚوعةةجخ فةةٛي اٌفةة٠ٛب اذ 

٠ّٚزٍه اـذبة اٌّؽبز٠غ ِجبزغ البـخ رجسغ ٚرسٍه ثٙب 
(3)

   . 

٠مفةد ثٙةب اٌسةدِبد ارتفبع تكبنٍف انخذيبد انؼالجٍخ ٔ انٕقبئٍخ ٔ االرشدبد :  -5

اٌؼ  ١خ ٚ اٌٛلب٠خ ٚ االزؼبي ٚربرٟ لسٚزرٙب فٟ أٙب ِىٍّخ ٌّمِٛبد االٔزبا 

رذزبا ثفٛزح يٚز٠خ اٌةٝ اٌٍمبدةبد ٚاالي٠ٚةخ  رسث١خ اٌذ١ٛأبدفبْ ِؽسٚػبد 

 ظٍج١خ ػٍٝ االٔزبا .  ٚاْ أٞ الًٍ فٟ رٛف١س٘ب ٠ؤيٞ اٌٝ ربث١ساد

ِؽةةبوً االةةسٜ ِزؼٍمةةخ ثبزرفةةبع اظةةؼبز  ارتفددبع اضددؼبر انٕقددٕد ٔقهددخ انتجٍٓددس : -6

 .اٌٛلٛ اٌ شِخ ٌزؽغ١ً اٌٌّٛداد اٌىٙسثبئ١خ 

 

 

 

                                                           

ػجد اٌسشاق ػجد اٌذ١ّد ؼس٠  ، ِمدِخ فٟ االلزفبي اٌصزاػٟ ، ياز اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚ إٌؽس ،  -  1

 .  105، ؾ  1990ِؼخ اٌّٛـً ، اٌّٛـً ،  ب

  107اٌّفدز ٔفعٗ ، ؾ   - 2

 108اٌّفدز ٔفعٗ ، ؾ  - 3
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ا : تذذٌبد طجٍؼٍخ :   ثبٍَب

اذ رؽةةٙد  ِسثةةٟ اٌذ١ٛأةبدرؼةد ِؽةىٍخ إٌّةةبر ِةٓ اثةةسش اٌؼٛاِةً اٌّةؤثسح اٌزةةٟ رٛا ةٗ 

و فةةٟ يز ةةبد اٌذةةسازح الةة ي ففةةً اٌفةة١  اذ رجٍةةغ ِٕطمةةخ اٌدزاظةةخ ازرفبػةة و ٍِذٛظةةب ب

َ( 44.1ٚ  43.4يز بد اٌذسازح اٌؼظّٝ فٟ ؼٙس رّٛش ٚاة )
(1)

. 

اْ ٌٙرا االزرفبع فٟ يز بد اٌذسازح ٌٗ اثس اظبض فٟ رم١ًٍ االٔزبا فٟ ففً اٌف١  

 فةٟ ِٕطمةخ ٌٍذ١ٛأةبدٚ٘را االزرفةبع فةٟ ففةً اٌفة١  ال٠ ئةُ اٌّزطٍجةبد اٌذساز٠ةخ 

%( فةةٟ دةة١ٓ ٠ىةةْٛ 43اٌدزاظةةخ فمةة  ػةةٓ رم١ٍةةً االٔزةةبا فةةٟ ففةةً اٌفةة١  ثٕعةةجخ )

%( ِةٓ ا ّةبٌٟ االٔزةبا ٚ ٠ةؤيٞ ازرفةبع اٌذةسازح 57االٔزبا فٟ ففً اٌؽزب  ثٕعةجخ )

%( فٟ ففً اٌؽزب  4.3ِمبثً ٔعجخ )%( 6.5اٌٝ ش٠بيح ٔعجخ اٌٙ وبد ثٕعجخ )
(2)

 . 

 

  

                                                           

 ١٘ئخ االٔٛا  اٌج٠ٛخ  - 1

 (48اٌّىزجخ اٌٛن١ٕخ ثغداي)،اٌاسٚح اٌذ١ٛا١ٔخ فٟ اٌؼساق ٚظجً رط٠ٛس٘ب،دبفع إثسا١ُ٘ ِذّٛي  - 2

 . 116، ؾ  1979-1980،
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 االضتُتبجبد ٔ انتٕطٍبد

 تبجبد : أال : االضتُ

د دمٛي وج١سا فٟ ِذبفظخ ي٠بٌٝ اذ اشياي رطٛزا ذ١ٛأبدرطٛزد رسث١خ اٌ -1

، ٚاـجذذ رؽىً االغٕبَ ٚ اٌّبػص ٚ دمٛي رسث١خ اٌؼجٛي ٚ اٌجبِٛض رسث١خ 

 زوٕب اظبظ١ب ِٓ ازوبْ االٔزبا اٌذ١ٛأٟ فٟ اٌّذبفظخ

 %  9.03 رجٍغ دٛاٌٟ ِسوص لمب  البٔم١ٓ اػٍٝ ٔعت فٟ رسث١خ االغٕبَ -2

  ، % (15.77) رجٍغ دٛاٌٟوٕؼبْ اػٍٝ ٔعجخ فٟ رسث١خ اٌّبػص ٔبد١خ  -3

رسث١خ االثمبز فٟ ٔٛادٟ االلم١خ اػٍٝ ِٓ ِسوصااللم١خ د١ث ثٍغذ اػداي  -4

 % ( 14.19ٔبد١خ وٕؼبْ ٔعجخ )

 .%(   14.43لمب  ثؼمٛثخ ثٕعجخ ) ٠زسوص فٟاْ اػداي رسث١خ اٌجبِٛض  -2

ا : انتٕطٍبد :  ثبٍَب

زٟ رزعُ ثبٔزب ١زٙب ايالبي االـٕبف اٌج١دح ٚ رذع١ٓ ظ الد اٌذ١ٛأبد اٌ -1

 .اٌؼب١ٌخ 

  .ثىبفخ أٛاػٙب اٌزسو١ص ثؽىً زئ١عٟ ػٍٝ رٛف١س االػ ف  -2

 .  ٟ وج١سح ٌزسث١خ اٌذ١ٛأبد ٚ اٌّٛاؼالبِخ ِؽبز٠غ  -3

 .اال٘زّبَ ثزٛف١س اٌسدِبد اٌج١طس٠خ  -4

 .اٌزٛظغ ثّجبي اٌزع١ٍ  اٌصزاػٟ ٌزط٠ٛس االٔزبا اٌذ١ٛأٟ  -5
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 انًظبدر 

 انقراٌ انكرٌى  -

 انًظبدر :ٔال ا

احمد حبٌب رسول ، مبادئ جغرافٌا الصناعة ، مطبعة الحوادث ، بغداد ،  -1

1975 

 بظُ دمحم اٌسٍ ، ِذبلساد فٟ  غساف١خ اٌؼساق اٌطج١ؼ١خ ٚااللزفبي٠خ  -2

 1959ٚاٌجؽس٠خ،ِؼٙد اٌدزاظبد اٌؼسث١خ اٌؼ١ٍّخ اٌمب٘سح،

دبفع إثسا١ُ٘ ِذّٛي ،اٌاسٚح اٌذ١ٛا١ٔخ فٟ اٌؼساق ٚظجً رط٠ٛس٘ب،اٌّىزجخ  -3

 1980-1979( ،48اٌٛن١ٕخ ثغداي)

 1988 بِؼخ اٌّٛـً ،  نٗ دّبيٞ اٌذد٠اٟ،  غساف١خ اٌعىبْ ،  -4

، ِمدِخ فٟ االلزفبي اٌصزاػٟ ، ياز اٌىزت  ػجد اٌسشاق ػجد اٌذ١ّد ؼس٠  -5

 1990ٌٍطجبػخ ٚ إٌؽس ،  بِؼخ اٌّٛـً ، اٌّٛـً ، 

ػجد ػٍٟ اٌسفبق ٚ ػجد ِسٛز ا١ٌذبٟٔ، غساف١خ اٌعىبْ ، ِطجؼخ  بِؼخ  -6

 1986اٌجفسح ،  بِؼخ اٌجفسح ،

بِؼخ ، ِطجؼخ  بِؼخ اٌجفسح ،   2ػٍٟ دع١ٓ ؼٍػ ،  غساف١خ اٌزسثخ ،ن -7

 1984اٌجفسح ،

، ِطجؼخ األزئٟ ٌٍٕؽس ٚ اٌزٛش٠غ ،  1فٛشٞ ظٙبٚٔخ ، ِجبيي اٌد٠ّفساف١ب، ن -8

 1982ػّبْ ، 

، مدٌرٌة الكتب دمحم ازهر السماك ، اسر جغرفٌا الزراعة و تطبٌقاتها  -9

 1987للطباعة والنشر ، الموصل ، 

اٌّؤظعخ اٌؼبِخ ٌزسة ٚاالظزف ح األزالٟ ، رمس٠س لعُ اٌزسة ٚرف١ٕ   -10

 1976األزالٟ ،ِذبفظخ ي٠بٌٝ ، اٌّمداي٠خ ،
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ا   انرضبئم ٔ االطبرٌخ  : ثبٍَب

خضٌر عبار هبراهٌي التمٌمً، االستٌطان الرٌ ً فً ،ضاء المقدادٌة، رسالة  -1

 1991ماجستٌر يرٌر منشورةي، جامعة بغداد، كلٌة اآلداب، 

(،زظةةبٌخ 1997 -1977ؼةةسٚق ػجةةد اإلٌةةٗ دع١ٓ،اٌسفةةبئؿ اٌعةةىب١ٔخ ٌٍّةةدح ) -2

 .2005ِب عز١س،و١ٍخ اٌزسث١خ، بِؼخ ي٠بٌٝ،


