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 ىذاء اإل
 يا خري أيخنا ػٍ هللا  جضاه ًعهى، ػهٍو هللا  صهى حمًذ سعٌننا ًيؼهًنا قائذَا إىل

 كـم ًإنـى انذٌٍ ٌٌو إىل هنجو ػهى عـاس يٍ كم إىل ً أيخو، ػٍ سعٌالً جيضي

 ًػامل باحث كـم ًإنـى انؼامل، ىزا يف ًصياٌ يكاٌ كم يف انرتبـٌٌني انبـاحثني

 حتذٌاث يٌاجيت ػهى انقادس اجلٍم بناء أجم يٍ ٌؼًم األسض بقاع يف يغهى ًخبري

 .املخالحقت ًحطٌساحو ًسعانخو اإلعالو ينيج ًفق حو ًيغخجذا ًيخطهباحو انؼصش
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 شكش ًحقذٌش
 

 اهلل صهى) حمًذ ًسعٌنو جالنو جم اهلل إىل إنٍو حٌصهج يا أصم اٌ إىل ًفقين يٍ إىل
 بٍخو ًأىم(  ًانو ػهٍو

 دسبنا نٍنري ػهًو حصٍهت يٍ ننا ًأػطى انؼهًً املنرب ػهى  ًقف يٍ إىل
 انفاضم عخاراال إىل شكشي أقذو

 ((انخًًًٍ امحذ االيري ػبذ د. .و.أ)) 
 انؼهًٍت املالحظاث يٍ انكثري يل قذو يزان
 األفاضم قغًً أعاحزة انكشاو أعاحزحً  ًاىل

 ايخناًَ أقذو
 حبثً ألكًال صيالئً يٍ انؼٌٌ ٌذ يل قذو يٍ ًاىل

 املغاػذة أػطاء يف ػهً ٌبخهٌا ًمل
 شكشي  هلى أقذو

 انكثري ًقذو انؼهى أجم يٍ عؼى يٍ كم إىل
 َجهو انخضحٍاث يٍ
 ًحقذٌشي شكشي أقذو
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 املقذمة

أف جعؿمفاالرضم كراث  ػ ةاالنسػ ن  فػ ثقدش ءت كم هللاس   ن كفع ث :
اإلنسػ فمػػفن ػػ تك  ػػكاف،كأدار  فػػ جاث ػػ فأمػػده  جم ػػعمػ هػذااثنسػػؽاثكػػكن اثعظػ ـ،

فػػػ هػػػذااثكػػػكف ننػػػرلث مػػػ شػػػ   اث  ػػػ ةعوػػػ كرفنػػػ األرضػػػ  فػػػ فن سػػػؽكفػػػكازفنكػػػ دال
،كفجسػػػػدتاثمعجػػػػزةاالث  ػػػػ اثك ػػػػرلفػػػػ فجػػػػدداث  ػػػػ ةفػػػػ دكراتمفف  عػػػػ مفك موػػػػ مكنػػػػت

م ػ  ،كا  ػ تاإلنس فمفاإلف دةمفاثثركاتاثط  ع  اث  ئو ،كاثفمفع  ػ فػ األرضمػف
،كفر ػػ ،كا رهػػ ،إالأفكفػػ ئراثفنم ػػ ،كعمو ػػ تاثفسػػر عفػػ ف ق ق ػػ إنعكسػػتعوػػ اث  ئػػ 
فأفسدتقدرةاالرضعو اثفجدداثفوقػ ئ ،كأ وػت ػ ثفكازفاثط  عػ ممػ جعػؿاثعػ ثـ ػدرؾ

اثفػ  أفمشكلتاث  ئ ق درةعو فقك ضأهداؼاثفنم  ،ف ثف سففػ مسػفك  تاثرف ه ػ 
فجو   اثفنم  قد ضػ ع سػ باثفكػ ث ؼاثفػ  فرضػ  اثفػردماث  ئػ عوػ اثصػ  ،كنكع ػ 

فرف ه ػػ االنسػػ ف ػػؿ فػػ كجػػكد  ػػ تم ػػددمػػ ثـفعػػد م  ػػ اث  ئػػ كاألمػػفاث  ئػػ اث  ػػ ة،
 ػػأمساث  جػػ اثػػ فنم ػػ فسػػف دـعن صػػر أجػػزاءأس سػػ  فػػ عمو ػػ اثفنم ػػ ،ف ثعػػ ثـاث ػػـك

كعدـإسفنزاف  كمػفثػـاسػفمراره مػفكمكارده ،كفضمفف ذاتاثكقتعدـفوكث  ،اث  ئ 
ف ػػػدر  ن أجػػػؿاسػػػف دام  مػػػفق ػػػؿاالج ػػػ ؿاثق دمػػػ ،اذال مكػػػفعػػػداثمػػػكارداثط  ع ػػػ  موكػػػ

ثمصػو  اثجػنساث شػرمفسػفف دمنػ االج ػ ؿاث  ث ػ  ن االج  ؿاث  ث  كم فشػ ء، ػؿ كقفػ
ف اثكقتع ن ثمصو  مف و   مفاج  ؿ،كمفهنػ جػ ءتاهم ػ اثفنم ػ ،كف  فظعو  

اثمسػػفدام ،كمػػفاثمسػػوم تاالس سػػ  ثف ق ػػؽ)اثفنم ػػ اثمسػػفدام (:أف مػػن اثر ػػؼاكثك ػػ 
ك  ػػرة  صػػ  عػػدففػػ قـاثمشػػكلتاثفػػ  كاج  ػػ اثر ػػؼ،كعوػػ جم ػػعاالصػػعدةاالقفصػػ د  

  ئ  ثفقو ؿاثفف كتقدراالمك ف  فاثمن طؽاث ضػر  كاثر ف ػ ،كاالجفم ع  ،كاثعمران  كاث
.(1)االمراثذم س ـف اسفقراركنمكاثمسفقراتاث شر  اثر ف  

 

                                                           

كنمكاثمسفقراتاثر ف  ،رس ث ثج فع  س مكدم:اثفنم  اثر ف  اثمسفدام دراس ف اسفقرار(1)
1،ص2119م جسف ر،ج مع  غداد،
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 انفصم االول

 االطار اننظري واهمية مىضىع انذراضة

 اوالً : مفاهيم ػامة

 مشكهة انبحث

 مكفص  ا مشكو اث  ث  الف :

ط  ع ػػػ ك شػػػر  فػػػ قضػػػ ء عقك ػػػ  مكػػػفاسػػػفثم ره ثف ق ػػػؽهػػػؿهنػػػ ؾامك ن ػػػ ت
فنم  ر ف  مسفدام ف   ؟

 فرضية انبحث

افمنطقػػ اثدراسػػ فمفوػػؾمػػفاثمقكمػػ تكاالمك نػػ تمػػ  مكػػفاف نػػف عن ػػ فنم ػػ 
ر ف  مسفدام .

 هذف انبحث

فػ ( اثمسػفداماثر ف ػ اثفنم  )ف ق ؽف فس هـاثف اثعكامؿأهـفش  ص
اثنسػػ   أهم ف ػػ ،كف د ػػد  ئ ػػ أـإجفم ع ػػ أـإقفصػػ د  أك نػػتسػػكاء( عقك ػػ قضػػ ء)

.اثر ف  اثمسفقراتكنمكاسفقرارف 

 منهجية انبحث
اثمعط ػػ ت ػػلؿمػػفاثف و ػػؿفػػ كاثكمػػ اثكصػػف اإلسػػوكباث   ثػػ إعفمػػدت

كاثجػػػردكاال صػػػ ءاتاال ػػػرلكاثمصػػػ دراثم ػػػدان اثمسػػػ مػػػفعو  ػػػ اث صػػػكؿفػػػـاثفػػػ 
قضػػ ء)فػ اثمسػػفدام اثر ف ػ اثفنم ػػ ف ق ػؽكهػكاألسػػ ساث ػدؼاثػػ ثوكصػكؿاثمػكقع 
.( عقك  
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 هيكهية انبحث
:فصكؿثلث ف اث  ث قع

(.اث  ثمكضكعكاهم  اثنظرماالط ر)فضمفكاثذم/ االول الفصل 
 (.اثمسفدام اثر ف  اثفنم  )فن كؿفقد/ الثاني الفصل اما 

.اث  ثثمنطق كاث شر  اثط  ع  اثفنمك  اثمقكم ت/ الثالث الفصل تضمن حين في

 حذود منطقة انذراضة

كاثكاقعػ ،2كػـ(1631)مسػ  ف  كاث ػ ث  عقك ػ قض ء دكدعو اثدراس قفصرت
طػػػػػػػػكؿك طػػػػػػػػ ،شػػػػػػػػم الن(33°54-)ك(33°25-)عػػػػػػػػرضدائرفػػػػػػػػ  ػػػػػػػػ فمػػػػػػػػ 
 عقك ػػ )هػػ نػػكا   مػػساثػػ ادار ػػ كاثمقسػػم شػػرق ن(58445-)ك(24445-)

 وػدركزقضػ ءاثشرؽمفك  د(.سعدك ن ككنع ف،،(اشنكن )ك  رزكاثع  رة،،اثمركز
كقضػػ ءاث ػػ ثصقضػػ ءاثغػػربكمػػفكاثمقداد ػػ اث ػػ ثصقضػػ ءاثشػػم ؿكمػػفكاثمقداد ػػ 
(.1) ر ط  نظر(1)اثمدائفقض ءاثجنكبكمف، غدادم  فظ ف االعظم  

اثكو ػ اثمسػ   مػف%(8.5)نسػ  فمثؿكـ(1631)ثوقض ءاثكو  اثمس   ف و 
.(2)2كـ(19176)اث  ثغ ثوم  فظ 

 

 

 

 
                                                           

(:ه م فصرثثلثكوم تنعن    )مسقطمركفكراثمك د(UTMأ داث  ت)(1)
مد ر   ود   عقك  ،قسـاثمس   ،    ن تا رمنشكرة عفمس   تاثك داتاالدار  ثقض ء عقك  .(2)
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 (مكقعمنطق اثدراس 1 ر ط )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جم ؿع دمند ؿع داف،االسف ط فاثر ف ف قض ء عقك  ،رس ث اثمصدر:
2112م جسف ر،ج مع د  ث ،
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 انذراضات انطابقة

االطػػػراؼدكر) ػػػػاثمكسػػػكم 2113(اثع  ػػػدمع ػػػداثر مفاسػػػراء)اث   ثػػػ دراسػػػ  .1
فن كثػػت(د ػػ ث م  فظػػ فػػ اثزراعػػ عوػػ كاثرهػػ اثمسػػفدام اثفنم ػػ فػػ اثف عوػػ 
م  فظػػػ فػػ اثمسػػفدام اثزراع ػػ اثفنم ػػ فػػ اثف عوػػ االطػػراؼدكر  ػػ فاثدراسػػ 
اث ككم ػػ ا ػػركاثمؤسسػػ ت ككم ػػ كمؤسسػػ تكاج زف ػػ   ثدكثػػ اثمفمثوػػ د ػػ ث 
عوػػػػ فشػػػػجعاثفػػػػ اثف ف ػػػػ كاث نػػػػ اثفنمك ػػػػ ثومشػػػػ ر عكاثمصػػػػمـاثم طػػػػطككن ػػػػ 

 .(1)اسفدامف كفطك ر كاالنف جاثزراع 
 ػػػػػاثمكسػػػػكم ۲۱۰۲،(اثكطرانػػػػ كع ػػػػدن صػػػػرنػػػػكرم وقػػػػ س)اث   ثػػػػ دراسػػػػ  .2

اثطو عػ نػ   ف فػ اثر ف ػ ثومسػفقراتاثمكػ ن اثف   فف أثره كاثر ف  اثفنم  )
اثمسػػفقراتنمػػكفػػ اثمػػؤثرةاثعكامػػؿاث   ثػػ فن كثػػتمق رنػػ دراسػػ ،(كاثشػػكمو 

اثثقػ ف اثػكع كنشػراثر ف  اثمسفقراتفنم  افاث اث   ث فكصوتقدكاثر ف  
هػػػذ فنم ػػػ فػػػ اث ػػػ ث االثػػػرثػػػ ،كاثف طػػػ طاث د ثػػػ اثفق نػػػ تكاد ػػػ ؿكاثصػػػ  
اثمػػػػكارداسػػػػفغلؿ ػػػػلؿمػػػػفاثمقداد ػػػػ قضػػػػ ءمركػػػػزر ػػػػؼكفطػػػػك راثمسػػػػفقرات

 .(2)ركاث ضاثر ؼ  فاثفكارؽفقو ؿكاثسك ن اثنمككض طاثمف   
اثف و ػػػؿ) ػػػػاثمكسػػػكم 2114(اثظػػػ ثم ج  ػػػرن صػػػرشػػػف ء)اث   ثػػػ دراسػػػ  .3

اثدراسػػػ فن كثػػػت(اثمنػػػ ذرةقضػػػ ءفػػػ اثمف  ػػػ اثر ف ػػػ اثفنم ػػػ إلمك نػػػ تاثمكػػػ ن 
معكقػػ تكفشػػ  صاثمنػػ ذرةقضػػ ءفػػ مسػػفقو ا ػػركاث شػػر  اثط  ع ػػ اثمقكمػػ ت
مسػػفكلعوػػ أثػػرممػػ اثمزركعػػ اثمسػػ   تفػػدن عػػففضػػلاثقضػػ ءفػػ اثفنم ػػ 

                                                           

اسػراءع ػداثر مفاثع  ػدم،دكراالطػراؼاثف عوػ فػ اثفنم ػ اثمسػفدام كاثرهػ عوػ اثزراعػ فػػ (1)
االنس ن  ،ج مع د  ث ، .۲۱۰۲م  فظ د  ث ،اطرك  دكفكرا ،كو  اثفر   ثوعوـك

،اثفنم ػػ اثر ف ػػ كاثرهػ فػػ اثف ػػ  فاثمكػػ ن ثومسػػفقراتاثر ف ػػ فػػ  وقػ سن صػػركع ػػداثكطرانػػ (2)
االنس ن  ،ج مع    ؿ، ۲۱۰۲ن   ف اثطو ع كاثشكمو ،رس ث م جسف ر،كو  اثفر   ثوعوـك
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كاثك ر ػ ءكاثفعو م  اثص   اث دم تفدن عففضلثوسك فاالقفص دماثد ؿ
 .(1)فطك ره ك   اثن كضكس ؿثوشرباثص ث كاثم ءاثنقؿكطرؽ

اثر ف ػػػ اثفنم ػػػ ) ػػػػاثمكسػػػكم ،2115(عوػػػ اثرضػػػ ع ػػػدهػػػدل)اث   ثػػػ دراسػػػ  .4
اثدراسػػػ فن كثػػػت(االسػػػفج   كف ػػػد  تاثفنف ػػػذس  سػػػ  ػػػ فاثعػػػراؽفػػػ اثمسػػػفد م 
 ػػػػػ فاقفصػػػػ د  فجػػػػػكةجعوػػػػتاثفػػػػػ كاثمع صػػػػرةاثمكركثػػػػػ كاثف ػػػػد  تاثمشػػػػكلت

اثعػػػػ دؿا ػػػػركاالسػػػػفثم راالقفصػػػػ دفػػػػ اث ن ك ػػػػ كاال فلفػػػػ تاثر ػػػػؼكرضػػػػاث 
اثفنم ػػ ف ق ػػؽاجػػؿمػػفاثمطوك ػػ اثفنمك ػػ كاثفكج ػػ تاثر ػػؼفػػ اثفقػػركمع ثجػػ 
.(2)اثمسفد م اثم و  

 ثانيًا: اهمية مىضىع انبحث

االسػػػ ؽرك  اثػػػدنماث  ئػػػ كز ػػػرق ػػػؿمػػػفمػػػرةألكؿاثمسػػػفدام اثفنم ػػػ مف ػػػـكطػػػرح
ففداكثػػػػ شػػػػع رااثمسػػػػفدام اثفنم ػػػػ مصػػػػطو اصػػػػ  اث ػػػػ فذثػػػػؾكمنػػػػذ،۰۸۹۱ ركالنػػػػد

كاثفطػػكركاثفغ  ػػراثنمػػكعوػػ اثقػػدرة أنػػ كعػػرؼ،كاثم و ػػ كاالقو م ػػ اثدكث ػػ اثمنظمػػ ت
اثق دمػ االج ػ ؿ قكؽعو ذثؾ ؤثرافدكفاثمجفمع  ج تاالعف  ر ع ففأ ذاثف 

كاث  ئػ كاثمجفمػعاالقفص ده ،رئ س  فركعثلث ث  اثمسفدام اثفنم  افكا ف  ج ف ـ
كاالقفصػػ دماثزراعػ اث شػرماثنشػ طجم ػععوػ فػأث راتث ػ اثفػركعاكاثعكامػؿهػذ كػؿ

فػ ثوفنم  األهم    ث هدف ناثمسفدام اثر ف  اثفنم  كفعد،ا ر اث كاثفج رمكاثثق ف 
االقفصػ د  اثفنم ػ إف،االجفم ع كاالقفص دمكاثرف  اثفطكرثف ق ؽاثر ف  اثمن طؽ

ف،اثر ؼف اثط  ع  كاثمكارداث  ئ عو اث ف ظف فف وكركاالجفم ع   كجػكدأهم ػ كا 

                                                           

شف ءن صرج  راثظ ثم ،اثف و ؿاثمك ن المك ن تاثفنم  اثر ف  اثمف   فػ قضػ ءاثمنػ ذرة(1)
.2114رس ث م جسف ر،كو  اثفر   ثو ن ت،ج مع اثككف ،،

هػػػدلع داثرضػػػ عوػػػػ ،اثفنم ػػػ اثر ف ػػػػ اثمسػػػفد م فػػػ اثعػػػػراؽ ػػػ فس  سػػػػ اثفغ  ػػػركف ػػػػد  ت(2)
2115االسفج   ،أطرك  دكفكرا ،كو  االدارةكاالنقص د،اثج مع اثمسفنصر  ،
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اثط  ع ػػػػ مكاردهػػػػ عوػػػػ فعفمػػػػداثر ف ػػػػ اثمنػػػػ طؽا ث  ػػػػ افنعوػػػػـعنػػػػدم ففجوػػػػ اثفنم ػػػػ 
اثر ػػػػؼمصػػػطو  عػػػدذثػػػػؾمػػػفاثػػػراـعوػػػػ ،اثمع شػػػ سػػػ ؿثفػػػػأم فاالس سػػػ    ثدرجػػػ 
فقػػد راتفػػ اثغمػػكض شػػك   ال ػػزاؿاثفػػ اثمصػػطو  تمػػفاثر ف ػػ اثفنم ػػ أككاثفنم ػػ 
فػػ السػػ م ،اثقػػراراصػػ  بكاث ػػ  ث فمػػف  ػػ كاثم فمػػ فاثفنم ػػ مجػػ ؿفػػ اثعػػ مو ف
،سػك ن نصػؼفشػكؿاثعر ػ اثػكطففػ اثر ف ػ اثمجفمعػ تأفعومن اذااثعر  اثكطف
االجفم ع ػػػػػ اثفنم ػػػػػ اثػػػػػ ف ػػػػػدؼاثعر ػػػػػ اثػػػػػكطفاجػػػػػزاءاكثػػػػػرفػػػػػ اثر ف ػػػػػ اثفنم ػػػػػ كأف

،اث د ثػ كاثصػرؼاثػرم مشػ ر عاثق ػ ـك،اثمزركعػ االراضػ ز ػ دةمثػؿكاالقفصػ د  
االس سػػػػ  كاث ػػػػدم تكاثصػػػػ   اثفعو م ػػػػ   ثمؤسسػػػػ تك الهفمػػػػ ـاالجفم ع ػػػػ كاث ػػػػدم ت

فػػػ  سػػػ ـهػػػذاكػػػؿ،اثنقػػػؿكطػػػرؽثوشػػػرباثصػػػ ث كاثمػػػ ءاثك ر ػػػ ءمثػػػؿاثف ف ػػػ ثو نػػػ 
مشػػػ رك  ػػػلؿمػػػفكاثثق ف ػػػ كاالجفم ع ػػػ االقفصػػػ د  اثر فػػػ اثمجفمػػػعظػػػركؼف سػػػ ف

اث  جػػػػ تاشػػػ  ع ػػػلؿمػػػفكذثػػػؾ،كاثفقػػػدـاالزدهػػػ رف ق ػػػؽفػػػ اثم و ػػػ اثمجفمعػػػ ت
ككاثسػػكفكاثعمػػؿكاثفعوػػ ـاثصػػ   اث  جػػ تكهػػ اثمجفمػػعألفػػرادكاالجفم ع ػػ اثم د ػػ 
االنسػػ فنجعػػؿهنػػ ،االنف ج ػػ  ػػ دكار ثوق ػػ ـاالنسػػ ففنم ػػ فػػ  سػػ هـهػػذاكػػؿ،اثغػػذاء
 ػػػ فاثفجػػػكةكردـاثر ف ػػػ   ث  ئػػػ تاثن ػػػكضهدفػػػ االسػػػفدام إثػػػ ك ؤشػػػرثوفنم ػػػ م ػػػكرا

 ػػػلؿمػػػفاالنفػػػ جكف سػػػ فاثمجفمػػػعافػػػراد ػػػ فاثعػػػ دؿ ػػػ ثفكز عكذثػػػؾكاثفقػػػراءاالان ػػػ ء
كفػػكف راث ط ثػػ عوػػ كاثقضػػ ءاثعمػػؿفػػرصكز ػػ دةاثر ف ػػ اثع موػػ اثقػػكةم ػػ راتف سػػ ف
أكاثدا و ػػػػ سػػػػكاءاث جػػػػراتعوػػػػ اثقضػػػػ ءفػػػػ  سػػػػ ـ مػػػػ االنفػػػػ جكز ػػػػ دةأمػػػػكاؿرؤكس

م ػػ راتكط قػػ تمػػفهػػ اث شػػر  اثمػػكاردكاعف ػػ ركاثفقػػراث ط ثػػ عػػفاثن فجػػ اث  رج ػػ 
اثر ف ػػػػػ   ثفنم ػػػػػ   صػػػػػ دراسػػػػػ كجػػػػػكدكثعػػػػػدـ،اثمسػػػػػفدام اثفنم ػػػػػ معػػػػػ رؼككقػػػػػدرات
.اثدراس هذ أهم  ف رزس  ق اثدراس منطق ف اثمسفدام 
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 انثانيانفصم 

 انتنمية انريفية املطتذامة

 انتنمية انريفية

،كاثثق ف ػ ،اإلجفم ع  اثر ف اثمجفمع ن  ف كاسعف كؿه اثفنم  عمو  إف
(اثر ف ػػػ اثفنم ػػػ )فعر ػػػؼ،ك مكػػػفاثمسػػػفق و  كفطوع فػػػ   ج فػػػ  و ػػػ  شػػػكؿكاإلقفصػػػ د  

اجفمػػػػ ع فغ  ػػػػرإل ػػػػداثفنفػػػػذاثفػػػػ كاثعمو ػػػػ تكاثمشػػػػركع تاث ػػػػرام مجمكعػػػػ  : أن ػػػػ 
اثػػػ كفنم ف ػػػ اثمف  ػػػ كمػػػكارد اثر فػػػ اثمجفمػػػع  ئػػػ كفنظػػػ ـثفطػػػك رنف جػػػ ف ػػػ مراػػػكب
ك مكػػفكمػػ اثمفن سػػق ،كاث ككم ػػ اثم و ػػ اثمج ػػكداتعوػػ   إلعفمػػ دممكػػف ػػدأقصػػ 
كاث  كو ػػ اثكظ ف ػػ اثفغ  ػػراتمػػفسوسػػو مػػفففكػػكفد ن م ك ػػ عمو ػػ أن ػػ عوػػ فعر ف ػػ 
هػػػكاثفنم ػػػ م ػػػكرفػػػ فك ػػػذثؾ  ئفػػػ ،فػػػ كنمػػػك اث ػػػ اثكػػػ ئفث قػػػ ءكاثضػػػركر  اثلزمػػػ 

مػػػففمكنػػ  طر قػػ   ئفػػ مككنػػ تمػػعاثكػػػ ئففف عػػؿنف جػػ ف ػػدثاثػػذماثفغ  ػػرعمو ػػ :
 .اث  ئ فوؾف اثنمكعو ،كفس عد اث ق ء

اثفنم ػػػػػ :  أن ػػػػػ (اثر ف ػػػػػ اثفنم ػػػػػ )كاثعوػػػػػـكثوثق فػػػػػ اثعر  ػػػػػ اثمنظمػػػػػ عرفػػػػػتكقػػػػػد
فػػ كم  م ػ فرك   ػ فغ  ػػراتا ػداثعمو ػ ،أمثور ػػؼاثشػ مو كاالقفصػ د  االجفم ع ػ 
اثنفسػػػ ،كاثرضػػػ االجفمػػػ ع ،كاثرفػػػ  االقفصػػػ دماثر ػػػ ءز ػػػ دة  ػػػدؼاثر فػػػ اثمجفمػػػع
ثػػـفقػػك ضكهػػكأال ع ػػدانهػػدف اثفعر ػػؼهػػذا،ك  مػػؿ(1)اثػػزمفمػػرعوػػ اثر ػػؼثسػػك ف
مسػػفك  تز ػػ دة عػػدكاث ضػػراثر ػػؼسػػك ف ػػ فاإلجفمػػ ع اإلقفصػػ دماثففػػ كتا فػػ ء
نفش راثمع ش مسفك  تكاثفردم،كف س فاثقكم اثد ؿ اثسػر ع اثنقػؿككس ئؿطرؽ،كا 

.اثر ف  ثومن طؽاث دم تأنكاعم فوؼ،كفكف ر

                                                           

اثع ـكف ط طاثفنم  اثر ف  ف اقو ـذمقػ ر،رسػ ث م جسػف ر( م داث  سرم،مشركعاثمصب(1
8،،ص1986،،ج مع  غداداثف ط طاث ضرمكاالقو م ،مركز
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جكان  ػ مػفشػ مو فكػكفأف جػباثمطوك ػ أهػداف  (اثر ف ػ اثفنم ػ )ف قػؽكثك 
اثقط عػػػػ ت،كفشػػػػ  ؾ ػػػػ فكظ فػػػػ فك مػػػػؿكجػػػػكدمػػػػعاثر فػػػػ اثمجفمػػػػعشػػػػرائ ثكػػػػؿك فػػػػ 

كجػػػكدمػػػفال ػػػد،كمػػػ اثفكػػػ ث ؼ،كفقو ػػػؿاثفنم ػػػ منػػػ فعز ػػػ دة  ػػػدؼ  ن ػػػ ف مػػػ ،كفف عػػػؿ
االهػداؼكفك مػؿفشػ  ؾضػمف،كاثعمران ػ كاإلجفم ع ػ اإلقفصػ د  ،االنشط   ففك مؿ
ف قػػػؽشػػػ مو قكم ػػػ  طػػػ  كجػػػكدإالال  ػػػدث،كهػػػذاكاثك منػػػ اثمعونػػػ ،كاثث نك ػػػ اثعو ػػػ 

ف ػػ ففضػػ مركػػزمأسػػ سعوػػ ،كفػػفـكاث ضػػرماثر فػػ اثقطػػ ع ف ػػ فاثفنمػػكماثفك مػػؿ
عوػ فقػـكاثفػ اثفنم ػ إل ػداثاثػلـزاإلسػوكبف  ػ ،ك ف ػددكاثمػكاردثإلمك ن ػ تاثرؤ  
.(1)مع ن زمن  مدةف م ددةأهداؼ

 :انريفية نهتنمية انتخطيطية األضص
،ك سػػػباثر فػػػ ثومجفمػػػعاألس سػػػ  اث  جػػػ تاثر ف ػػػ اثفنم ػػػ  ػػػرام فو ػػػ أف جػػػب .1

اثفػػ اثضػػركراتمػػعمفم شػػ  األكثػػ مشػػركع ف  فكػػكفاثفنف ػػذ،   ػػثفػػ أكثك ف ػػ 
اثفػ اثمشػكلتاثػ اثفعػرؼطر ػؽعػففنم ف ػ اثمراداثمجفمع تسك فعن   ع ر

ثمع ثجف ػ اثلزمػ اث طػط،ككضػعدق قػ  صػكرة،كف د ػده اثر فػ اثمجفمػع ع ن   
 .أكثك ف  كفؽعو كفنف ذه 

 مسػفكاه ،كاثعمران ػ ،كاإلجفم ع ػ اإلقفص د  اثر ف  اثفنم   ططفرف طأف جب .2
ال مكػػفاثر ف ػػ اثمجفمعػػ ت،ألفكأفق ػػ رأسػػ   صػػكرة،كاثقػػكم ،كاإلقو مػػ اثم وػػ 

اثمجفمعػػ تمػػفاثمف ػػ دؿاثعػػكفاثػػ    جػػ اثدكثػػ ،ف  عػػف معػػزؿمشػػكلف   ػػؿ
اثسػػكف،كف سػػ فمػػثلاألراضػػ فإصػػلحكقكم ػػ ن،،كاقو م ػػ ن،م و ػػ نث ػػ اثمجػػ كرة
ف فػ جاثمشػركع تمػفكا ره اثمكنن إد  ؿ،أكاثك ر  ئ  اثط ق ،كفج  زاثر ف 
 .قكم مسفكلعو ف ط طاث 

                                                           

(ه ف ءع ػداثكػر ـ مػزة،اثػراثػد ؿفػ نمػككاسػفقراراثمسػفكطن تاثر ف ػ ،رسػ ث م جسػف رفػ (1
اثف طػػػػ طاث ضػػػرمكاالقو مػػػػ ، ،1991،،ج معػػػػ  غػػػػدادمكاالقو مػػػ اثف طػػػ طاث ضػػػػرمركػػػػزعوػػػـك

.9ص
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االقفصػ د  ،اثجكانػب ػ فاثر ف ػ اثفنمك ػ اث طػ ضػمفاثمفكازفاثنمكعو اثفأك د .3
مك ػػػدةعمو ػػػ اثمجفمػػػعفنم ػػػ ،ألفاثفنف ػػػذ،أثنػػػ ء،كاث  ئ ػػػ ،كاثعمران ػػػ كاالجفم ع ػػػ 

 .اثر ف اثمجفمعف اثم فوف اثقط ع تمسفكلرفععو فقـك
رفػػعأجػػؿمػػفمرا و ػػ ،كضػػمفاثر ف ػػ اثفنم ػػ عمو ػػ فػػ األهػػ ث كاشػػفراؾإسفشػػ رة .4

فكػػكفثكػػ ث ػػـكاثملئػػـاثمن سػػب إ ف ػػ رثقػػف ـ،ككسػػبق  و ػػ ف ـ،كفطػػك رقػػدراف ـ
 .ث  ف ن،كأكثركش مو ع م ،اثف ئدة

فػػ اثم ػػـاثج نػػب،ألفاثم و ػػ اثق ػػ داتدكر،كفعظػػ ـاث شػػر  اثفنم ػػ فػػ اثفرك ػػز .5
أفضػػػؿ  ػػػ ةثف ق ػػػؽثومجفمػػػعاثسػػػوكك  األنمػػػ طفغ  ػػػرهػػػكاثر ف ػػػ اثفنم ػػػ عمو ػػػ 
فػػإفذثػػؾ،ك ج نػػبأفضػػؿ  ػػ ةاثػػ اثدائمػػ   جفػػ فػػ االنسػػ فطمػػكحمػػعفػػفلئـ
عػػداده اثم و ػػ اثق ػػ داتمسػػ هم تاثػػ اث  جػػ  هػػ  ػػدكره فقػػـكثكػػ ،كفػػدر    ،كا 

اثم و ػػػ اثق ػػػ دات،فف  ئػػػ ث ػػػ كاثف طػػػ ط  ػػػ ،االهفمػػػ ـ وػػػـزم مػػػ ن   ػػػ شػػػؾ ػػػل
 .اثمجفمعف ث  اثم ططاثفغ  رعمو  ف أس س  عنصرا عدكفدر    

اثمشػػػ ر عفػػػ مسػػػ همف  عوػػػ اعفمػػػ دااثفنم ػػػ عمو ػػػ فػػػ اثر ف ػػػ اثمػػػرأةدكرإ ػػػراز .6
 .كفطك ر ككؿ  ثمجفمعاثن كض غ  ث  اثملئم 

،ك م فوػػػؼاثسػػػك ففئػػػ تثكػػػؿكع مػػػ شػػػػ مو اثر ف ػػػ اثفنم ػػػ  ػػػرام فكػػػكفاف جػػػب .7
 .اثعمر  اثفئ ت

مفعػددةفصػكر   طػ   ف ػ عاثقر ػ دا ػؿاث دم ػ اثفنمك  اثفنظ م تج كدفنس ؽ .8
مػػفج ػػ زفنف ػػذه عوػػ ، شػػرؼاثقر ػػ دا ػػؿاثع مػػ اثفنمك ػػ االج ػػزة ػػ فاأل عػػ د

 .(1)اثم فوف األنشط   فاثفرا طمف  ث ث وؽذاف  اثقر  ف اثمف صص ف
 
 

                                                           

11-9( م داث  سرم،مصدرس  ؽ،ص(1
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 ػىامم اضتقرار ومنى وتىضغ املطتقرات انريفية
 ػ فكففػراكحاث شػرماثنشػ طمراكػزمػفشػ ك :)ان ػ عو (اث شر  اثمسفقرة)فعر ؼ مكف
.(1)(اكمد ن صغ رةقر  
اثمسػػفقو ،اثمػػدفاثجد ػػدةاثمػػدف:كمن ػػ عد ػػدة  شػػك ؿفصػػنؼاث شػػر  اثمسػػفقراتأفإذ

سػػػػك ف جػػػػـعوػػػػ فصػػػػن ف  اسػػػػ س،ك عفمػػػػد(اثقػػػػرل)اثر ف ػػػػ اثفجمعػػػػ تاثفكا ػػػػع،كمػػػػدف
اسػػػػفقلث ف  ،كدرجػػػػ االدار ػػػػ ،كصػػػػفف  نشػػػػ ط  ،كط  عػػػػ ككظ فف ػػػػ اث شػػػػر  ،اثمسػػػػفقرة

ق ػػؿمػػفمسػػككن منطقػػ : ان ػػ عوػػ (اث شػػر  اثمسػػفقرة)فعر ػػؼ مكػػفاالقفصػػ د  ،كمػػ 
اثػػذ ف،ف ثسػػك ف(2)االسػػفقرار،كهػػكمعػػ فهػػدؼ،كثػػ دا و ػػ فػػ  فف عػػؿأنػػ ،إذاالنسػػ ف
فوػػػػؾ صػػػػ ئص  ػػػددكفاثػػػػذ فهػػػػـك  ئ ػػػ ط  ع ػػػػ صػػػػف ذاتم ػػػددةمسػػػػ    سػػػكنكف
ف د ػػػدعوػػػ فػػػنعكس،كاثفػػػ  م رسػػػكن  اثفػػػ االقفصػػػ د  اثنشػػػ ط تطر ػػػؽعػػػفاثمنطقػػ 

اثمسػػػفقرةكظ فػػػ ثػػػـكمػػػفف ػػػددكاثفػػػ اثمسػػػفقرةثفوػػػؾكاالجفم ع ػػػ اثعمران ػػػ اث صػػػ ئص
.اث شر  

عو  ػػ فطغػػ اثفػػ اثمنػػ طؽفوػػؾ:   ن ػػ ففعػػرؼاثر ف ػػ ،(اث شػػر  اثمسػػفقرات)أمػػ 
ك ثصػػن ع تا ػػرلفع ث ػػ تكجػػكدال منػػعذثػػؾأف،إالرئ سػػ اقفصػػ د  كفع ث ػػ اثزراعػػ 

أـصػػن ع  أك نػػتسػػكاءزراع ػػ ا ػػرظػػكاهرسػػ  دةكالفعػػد،كاثسػػ     اثر ف ػػ ،كاث ػػرؼ
اثفر ػدةثوش صػ  فأك ػداالفقػدم االكثراثدكؿف اثر ف  اثمق طع ت عضف  ض ر  
.(3) اثدكؿهذ ف اثمن طؽث عض

                                                           

(جم ؿف ئؽع  س،اثعكامؿاثمؤثرةف اسػفقراراثمسػفقراتاثر ف ػ فػ اثصػك رة،رسػ ث م جسػف ر(1
اثف ط طاث ضرمكاالقو م  .14،ص2115ف عوـك

تاثمسفقراتاث شر  ضػمفم  فظػ تاث صػرة(سوكافثطف ،اهـمعط  تاثفنم  ف فركزكفشف(2
اثف طػػػػ طاث ضػػػػرم،مركػػػػزكذمقػػػػ ركم سػػػػ فذاتاثعلقػػػػ  منػػػػ طؽاالهػػػػكار،رسػػػػ ث م جسػػػػف ر

.34،ص2116كاالقو م ،
،1982 غػػداد، غػػداد،ج معػػ مط عػػ  (ع ػػداثػػرزاؽاث ط  ػػ كعػػ دؿع ػػدهللا،جغراف ػػ اثر ػػؼ،(3
17ص
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:(1)اآلف    ث ص ئصاثر ف  اث شر  اثمسفقراتففصؼ
 نس   قو ؿسك ن  عدد. 
 اقفص د  اثنشط فاثسك فا ث    سفكعباثذماثزراع اثنش طس  دة.

فػػػػػ اث ضػػػػػر  اث شػػػػػر  اثمسػػػػػفقراتعػػػػػفاثر ف ػػػػػ (اث شػػػػػر  اثمسػػػػػفقرات)كف فوػػػػػؼ
االجفم ع ػػػػػػػػػ ،كاث  ػػػػػػػػػ ةاثمفػػػػػػػػػكفرةاث ػػػػػػػػػدم تك جػػػػػػػػػـشػػػػػػػػػكؿ  ػػػػػػػػػثمػػػػػػػػػفعػػػػػػػػػدةنػػػػػػػػػكاح 

عػػػػػػػػػػػف،فضػػػػػػػػػػػلنث ػػػػػػػػػػػ االقفصػػػػػػػػػػػ دمكاألسػػػػػػػػػػػ سكمكاقع ػػػػػػػػػػػ ،ثسػػػػػػػػػػػك ن  ،،كاالقفصػػػػػػػػػػػ د  
مػػػػػػػفاثمد نػػػػػػػ مسػػػػػػػ كفعػػػػػػػػفمسػػػػػػػ كن  ف فوػػػػػػػؼ،إذاثسػػػػػػػكن  اثن   ػػػػػػػ فػػػػػػػ اال فلفػػػػػػػ ت

اثر ػػػػػػؼفػػػػػػ اثسػػػػػػكن  اثك ػػػػػػداتمػػػػػػفاثكث ػػػػػػرافراػػػػػػـكاثفصػػػػػػم م  االنشػػػػػػ ئ  اثن   ػػػػػػ 
كسػػػػ ئؿ،كفطػػػػكراثنقػػػػؿثفطػػػػكراث ضػػػػرفػػػػ مث لف ػػػػ مػػػػعك  ػػػػر ػػػػداثػػػػ ففشػػػػ     فػػػػت
.اثمعوكم تنقؿ

اثمسػػػػػػفقراتف طػػػػػػ طعػػػػػػف  فوػػػػػػؼاث ضػػػػػػر  (اث شػػػػػػر  اثمسػػػػػػفقرات)ف طػػػػػػ طإف
اثقر ػػػػػ ،ألفمسػػػػػ ؽف طػػػػػ طث ػػػػػ ثػػػػػ ساال  ػػػػػ فمػػػػػفكث ػػػػػرفػػػػػ اثفػػػػػ اثر ف ػػػػػ اث شػػػػػر  
اثعػػػػػػػػػػرضفػػػػػػػػػػ منفظمػػػػػػػػػػ ا ػػػػػػػػػػرك صػػػػػػػػػػكرةف طػػػػػػػػػػ ط،دكففػػػػػػػػػػدر ج  شػػػػػػػػػػكؿففطػػػػػػػػػػكر
.(2)كاثشكؿ

كأكثرهػػػػػػ اث شػػػػػػرم،االسػػػػػػفقرارمراكػػػػػػزأقػػػػػػدـ(اثر ف ػػػػػػ اثمسػػػػػػفقرات)اثقػػػػػػرلكفمثػػػػػػؿ
.(3)األرضسط عو إنفش ران

اثمنػػػػػػػػ طؽ ػػػػػػػػدكد ػػػػػػػػ رجاثجغراف ػػػػػػػػ اثرقعػػػػػػػػ فوػػػػػػػػؾ :  ن ػػػػػػػػ (اثقر ػػػػػػػػ )فعػػػػػػػػرؼإذ
،كفػػػػػػػر ط ـم ػػػػػػػددةكظػػػػػػػ ئؼألداءاثر ػػػػػػػؼسػػػػػػػك فمػػػػػػػفعػػػػػػػددف  ػػػػػػػ  فجمػػػػػػػعاث ضػػػػػػػر  
 .اث دم تمفمع فكمسفكل(كاجفم ع  ثق ف  كاقفص د  )مع ن علق ت

                                                           

37س  ؽ،ص(سوكافثطف ،مصدر(1
16-15ص،مصدرس  ؽ(جم ؿف ئؽع  س،(2
اث شػػػػر  اثفنم ػػػػ فػػػػ اثعر ػػػػ ،دراسػػػػ تاثػػػػكطففػػػػ اثمسػػػػفدام اث شػػػػر  شػػػػلش،اثفنم ػػػػ آمػػػػ ؿ((3
26-23،ص2111،اث كم ،  تاثعر  اثكطفف 
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،فإسػػفقراراث شػػر  اثمجفمعػػ تفطػػكرفػػ م مػػ مر وػػ اثر فػػػػ االسفػػػقرار مػػػثؿإذ
فج هػػ  ػػ الرضإرف  طػػ عػػف نػػف كمػػ ألجكائ ػػ فك فػػ : عنػػ مع نػػ   ئػػ فػػ االنسػػ ف ،كا 

فػػػػػ كاالقفصػػػػ د  االجفم ع ػػػػ اثعلقػػػػػ تمػػػػفنػػػػكعق ػػػػ ـعو  ػػػػ كاسػػػػفقرار اسػػػػفثم ره ن ػػػػك
.(1)اثمنطق 

 املطتذامة  انتنمية

:اثفنم  مف ـكف اث  صؿاثفطكر عكسمف كـهك(اثمسفدام اثفنم  )مف كـاف

  مف ػػـك،اقفػػرف1971-1961اثمف ػػدةاألمػػـف نفػػ اثػػذماألكؿاثفنم ػػ عقػػدففػػ
إعف ػػػػ راتعوػػػػ أاو  ػػػػ ارفكػػػػزتمؤشػػػػراتكفػػػػؽعوػػػػ االقفصػػػػ دم ػػػػ ثنمكاثفنم ػػػػ 

اثفنم ػػ مف ػػـكإرفكػػز   ػػثاثفػػرد،كد ػػؿاثقػػكم اثػػد ؿ:،مثػػؿ  صػػ اقفصػػ د  
 .  ثدكث ممثلكاثمجفمعاثفردد ؿز  دةعو 

 فأكػػد،  ػػثاثفنم ػػ مف ػػـكفػػ نكع ػػ ،نقوػػ 1991اثرا ػػعاثفنم ػػ عقػػدشػػ دكقػػد
فػػػػ صػػػػدرتاثفػػػػ االرضكث قػػػػ فػػػػ كاضػػػػ  شػػػػكؿ(اثمسػػػػفدام اثفنم ػػػػ )مف ػػػػـك

اثػػػ فػػػدعكم ػػػدأكعشػػػر فسػػػ ع فضػػػمنت،كاثفػػػ 1992عػػػ ـ(جػػػ ن ركر ػػػكدم)
ضػػم ن اثط  ع ػػ اثمػػكاردفكز ػػعفػػ اثم فوفػػ االج ػػ ؿ ػػ فاثعداثػػ ف ق ػػؽضػػركرة
 .(2)اثفنم  عمو  ثفكاصؿ
اثفنم ػػػ )فكػػػرةعوػػػ   ثفصػػػد ؽدكثػػػ كسػػػ ع فمػػػ ئف فمػػػفأكثػػػرقػػػ دةقػػػ ـثقػػػد
، عػد1992عػ ـ(ر كدكجػ ن رك)فػ (األرضقمػ )مؤفمرف رسم  نفصد ق ن(اثمسفدام 
ثلمػػـاثف  عػػ كاثفنم ػػ   ث  ئػػ اثمعن ػػ اثع ثم ػػ اثوجنػػ رفعفػػ اثػػذلاثفقر ػػرعوػػ االطػػلع
فعر ف ػػػ فػػػـ  ػػػث(اثمسػػػفدام اثفنم ػػػ )فعر ػػؼفضػػػمف،كاثػػػذم1987اثعػػػ ـفػػػ اثمف ػػدة

                                                           

.31شلش،مصدرس  ؽ،صآم ؿ((1
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رف ه ػ ،ك م  ػ ثوفقػراءاألس سػ    ال ف  جػ تكاثكفػ ءاإلنس ف رف ه  االرفق ءان  عو 
اثمسػػػػفكلعوػػػػ اث  ػػػػ ةأنظمػػػػ كدعػػػػـاث  ئ ػػػػ ،اثمػػػػكاردعوػػػػ ،كاث فػػػػ ظاثق دمػػػػ األج ػػػػ ؿ
عنػػدكاث  ئ ػ االقفصػ د  األطػرإد ػػ ؿعوػ ،كاثعمػؿ  ػ اثمسػػمكحاث ػدكدكفػ اثعػ ثم ،

.(1)اثقراركضع

إفاثع ثـ   ج اث فنم  فسفنداث م دأ:أفاثمكارداثط  ع  م دكدة،كهػ موػؾثكػؿ
االج ػػ ؿ،كهػػ موػػؾثومسػػفق ؿ قػػدرمػػ هػػ موػػؾثو  ضػػر،كهػػ فػػ كػػؿاال ػػكاؿث سػػتموكػػ ن

ف النسػػػ فهػػكجػػزءمػػػفك ػػد ،كانمػػ هػػػ أ ضػػ نمػػف ػػػؽكػػؿاثك ئنػػ تكاثم وكقػػ ت،ثلنسػػ ف
اثنظػػ ـاث  ئػػ ،كثػػ سك ئنػػ ن عػػ ش ػػ رجاث  ئػػػ ،كعو ػػ كمػػ عوػػ جم ػػعاثك ئنػػ تاال ػػػرلأف
 قكاعػده ،كشػػركط  ،كضػكا ط  ،اثدق قػػ ،فػػ)اثفنم  اثمسػػفدام (هػ اثفنم ػػ اثفػ فنطوػػؽ  وفػـز

،كف قؽاثفكازف  فاثفنم  كاث  ئ ك  فاالنف جكاالسف لؾ،ك ػ فقػدرةاث  ئػ مفهذ اثم  دئ
عوػػ اثعطػػ ءكقػػدرف  عوػػ اثف مػػؿ،ف ثف ػػدماث ػػ ث ثومجفمػػعاثػػدكث  كمػػففػػ ك ف ػػ ف ق ػػؽ
فنم ػػ اقفصػػ د  ،كرف ه ػػ اجفم ع ػػ ، أقػػؿقػػدرمػػفاسػػف لؾاثمػػكارداثط  ع ػػ ،ك  ث ػػداألدنػػ 

.(2)االضرار  ث  ئ ،كهذاهكجكهراثفنم  اثمسفدام مفاثفوكثك

فػػػ)اثفنم  اثمسػػفدام (هػػ :عمو ػػ اسػػفغلؿاثمػػكارداثمف  ػػ ثف ق ػػؽمسػػفكلأفضػػؿ
مفاثرف  االقفص دماالجفم ع  شرطاث ف ظعو فوؾاثمكارد.

إف)اثفنم ػػػػػ اثمسػػػػػفدام (هػػػػػػ :اثفنم ػػػػػ اثفػػػػػ فو ػػػػػػ   جػػػػػ تاث  ضػػػػػػردكف
،إذان ػ فنم ػ الفػؤدممػعمػركر(3) كم عو قدرةاألج  ؿاثق دم فػ فو  ػ   ج ف ػ اثمس

                                                           

،(سػػػػػػػػػػلـا ػػػػػػػػػػراه ـعطػػػػػػػػػػكؼ،اثعػػػػػػػػػػراؽكاثفنم ػػػػػػػػػػ اثمسػػػػػػػػػػفدام ،  ثمنشػػػػػػػػػػكرعوػػػػػػػػػػ االنفرنػػػػػػػػػػت(1
asp?aid=109953https://www.ahewar.org/debat/show.art.

اثػػراثػػكع اث  ئػػ فػػ ف ق ػػؽاثفنم ػػ اثمسػػفدام ،(ز نػػبع ػػداثزهػػرة،(2 رسػػ ث م جسػػف رفػػ عوػػـك
.81،ص2115اثف ط طاث ضرمكاالقو م ،

(عدن ف  س فمصطف ،اثفنم  اثمسػفدام  ػ فا ػد كثكج  اثشػم ؿكمػأزؽاثجنكب،مجوػ دراسػ ت(3
.5،ص2112ث كم ،اجفم ع  ،اثعدداثف سع،  تا

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109953
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109953
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اثزمفاث فن قصرأساثم ؿاث شرم،كاثط  ع ،كاث  ئ عو اثصع داثم و كاثعػ ثم ،
فعنصػػراثػػزمفكاثمسػػفق ؿهػػكأهػػـمػػ  م ػػز)اثفنم ػػ اثمسػػفدام ( عكػػساثمفػػ ه ـاثفنمك ػػ 

هػػؿاث عػػداثمسػػفق و ،كففغ ضػػ عػػفا ف  جػػ تاألج ػػ ؿاثق دمػػ ،كذثػػؾاثسػػ  ق اثفػػ ففج 
مػػػفمنطوػػػؽافاألج ػػػ ؿاثق دمػػػ سػػػكؼففػػػكث فػػػد  رأمكرهػػػ كمػػػ  فػػػكث اثج ػػػؿاث ػػػ ث 

.(1)شئكن 

 ػناصر انتنمية املطتذامة:

ثفنم ػػػ اثمسػػػفدام اثفػػػ ففم ػػػكر ػػػكؿاثفنم ػػػ اثفػػػ فق  ػػػؿاال ف  جػػػ تاألس سػػػ  ثوج ػػػؿ     
اث ػػػػػ ث دكفأف كػػػػػكفذثػػػػػؾعوػػػػػ  سػػػػػ باثفضػػػػػ    قػػػػػدرةاألج ػػػػػ ؿاثمسػػػػػفق و  فػػػػػ مق  وػػػػػ 

ا ف  ج ف ـ مكفاثقكؿأفاثفنم  اثمسفدام ففأثؼمفثلث عن صررئ س ه :

:ك سػػفنداثػػ اثم ػػدأاثػػذم قضػػ  ز ػػ دةمسػػفكلرفػػ  اثمجفمػػع،العنصيير االقتصييادي .1
جػ تاألس سػ  ثفقػراءاثعػ ثـاثػذ ف ن غػ إ لؤهػـكاثقض ءعو اثفقػر،كفػكف راال ف  

 األكثك  األكث .

 مسػفكلاثن ػكض،كاثػ كاث شػراثط  عػ  ػ فاثعلق اث ك ش ر:االجتماعي العنصر .2
،كاثفعو م ػػػ اثصػػػ   اث ػػػدم تمػػف صػػػف عوػػػ اثفػػػرد صػػكؿ،كف ق ػػػؽاثنػػػ سرفػػ  

،كاثمشػ رك اثم فوفػ اثثق فػ تفنم ػ اثػ  ش ركم االنس ف، قكؽ،كا فراـاألس س  
 اثقرار.صنعف 

ك فعوؽ  ث ف ظعو ق عػدةاثمػكارداثم د ػ كاث  كثكج ػ ،كعوػ اثػنظـالعنصر البيئي : .3
 .(2)اال ككثكج  ،كاثن كض   
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 مقىمات وأضص انتنمية املطتذامة:

 :السكان  .1
 سػع مػفهػكاثػذمكفػ اثكقػتنفسػ ،كؿعػفاسػفنزاؼاث  ئػ ئاالنس فهػكاثمسػاف

كأفز ػ دةاثسػك ف،اسفغلؿاثمػكاردكاالمك نػ ت  فثفكازفثف ق ؽا(اثفنم  اثمسفدام )جؿأ
أنػػ مػػفاث طػػأعػػد:اث  ػػراءكؿ،ك قػػ(اثفنم ػػ اثمسػػفدام )نقصػػ ن قػػد ػػؤثر شػػكؿاكآ ػػرفػػ 

.كنقم مطوق أاثز  دةاثسر ع ف عدداثسك فنعم مطوق 

 الطبيعية :الموارد  .2
كأفعمو  اسفغلؿهذ اثمكاردف ضػكءعمو ػ كث رةمفنكع ك(اثمكارداثط  ع  )فإ

اثفنم ػػػػػ ) عنػػػػػ فسػػػػػ  راثمػػػػػكارداثط  ع ػػػػػ ك فػػػػػ فػػػػػ ف ق ػػػػػؽأهػػػػػداؼ(اثفنم ػػػػػ اثمسػػػػػفدام )
كاالقفصػػػػػ د  عوػػػػػ جم ػػػػػع،كاالجفم ع ػػػػػ ،كاالرفقػػػػػ ء مسػػػػػفكلاث  ئػػػػػ اثعمران ػػػػػ (،اثمسػػػػػفدام 
ك ػػػػػفـذثػػػػػؾ،ك  ػػػػػ ةاالنسػػػػػ ففػػػػػ آفكا ػػػػػد،ف سػػػػػ فنكع ػػػػػ اث  ئػػػػػ ثتاثف ط ط ػػػػػ اثمسػػػػػفك  

االسػػفغلؿعػػفطر ػػؽف ك ػػؿهػػذ اثمػػكارداثط  ع ػػ مػػفمجػػردمكنػػكفثػػركةاثػػ ثػػركةفعو ػػ 
 نف ج ثونش طاث شرم.

 التكنولوجيا : .3
 ػ كفػ   ػ ةاثنػ ساث كم،ثقدأص  اثفطكراثفكنكثكج مفرس  نف نس  اثمجفمع ت

الاث  ػثعػففقن ػ تإاثف فنشأعػفاثفقن ػ ثػ سث ػ  ػؿتكذثؾألفاثكث رمفاثمش كل،
،مػػركؿاألأقػػدف ػػدك عػػضاثكسػػ ئؿاثفكنكثكج ػػ كث ػػرةاثنفػػع ر ئػػ اثضػػررففصػػكباال طػػ ء

مثػػػؿ،ف ػػػ فأفث ػػػ أضػػػرارانجسػػػ م  ف ػػػتعو نػػػ  كمػػػعفطػػػكراثمعػػػ رؼاثعوم ػػػ كاثفكنكثكج ػػػ 
 .(1)مرك  تاثفر كف)اثكوكرفوكرك ر كف(

                                                           

.92-91(ز نبع داثزهرة،،مصدرس  ؽ،ص(1



17 
 

  :(1)مطتهسمات حتقيق انتنمية املطتذامة

 إفف ق ؽاثفنم  اثمسفدام  فطوب:

  ؤمف  ثمش رك اثف عو ثومكاطن فف صنعاثقرار. نس  س  ننظ م .1

عو ا داثفكائض،كمعرفػ فن ػ ق ئمػ عوػ أسػساالعفمػ داثػذاف انق در نإقفص د  ننظ م .2
 كاثسلم .

  قدـاث وكؿثوفكفراتاثن جم عفاثفنم  ا راثمفن ام . نإجفم ع  ننظ م .3

كاجباث ف ظعو اثق عدةاث  ئ  ثوفنم  . نإنف ج  ننظ م .4    فـر

    ث  سفمرارعف وكؿجد دة. نفكنوكج  ننظ م .5

  رع األنم طاثمسفدام ثوفج رةكاثفمك ؿ. ندكث  ننظ م .6
  موؾاثقدرةعو اثفص   اثذاف . نمرن نإدار  ننظ م .7

 انتنمية انريفية املطتذامة

إفاثفنم  اثر ف  اثمسفدام ه :عمو  مكج ػ مسػفمرةف ػدؼإثػ ضػم فاسػفمرار  
ف اث  ضركاثمسفق ؿف ف ق ػؽمسػفكلعمو  اثفنم  كد مكمف  ف اثر ؼ،كف ق ؽأهداف  
عفطر ؽكضعإسفراف ج  تمع نػ فػدم أفضؿثورف  االقفص دماالجفم ع ثسك فاثر ؼ،

فػػػ)اثفنم  اثر ف ػػػ اثمسػػفدام (ففطوػػػبفغ  ػػراتفػػػ اث عػػداث  ئػػػ فػػ اث طػػػطاثفنمك ػػ اثر ف ػػػ ،
 ،كافاالطػ راثقػ نكن  مكػفاف  ػدأاألطراثق نكن  كاثمؤسس ف  ثوفأك دعو اثمصو  اثع م

 ػػػػ ثقكؿ:إفاث  ئػػػػػ اثمن سػػػػػ  ثوصػػػػػ  كاث  ػػػػػ ةاثرضػػػػػ  أمػػػػػرأس سػػػػػ ثجم ػػػػػعاثك ئنػػػػػ تاث  ػػػػػ 
،ك ضمن  األج  ؿاثمق و ،فمثؿهذ اثنظرةفضعاث ؽف اسف داـاثمكارداثع م ،كاث  صػ 

ضاثمصو  اثع م ،فػذثؾ  فػ ج مكفثوق نكفك د اف فرف س  ق االجفم ع اثرش د،كال
مشػ رك ع مػ أكسػعفػ اف ػ ذاثقػرارات  شكؿأس س اث إدراؾاثمجفمع،كفأ  ػد ممػ  سػفوـز

                                                           

5صمصدرس  ؽ،(عدن ف  س ف،(1
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اثف فػؤثرفػ اث  ئػ ،ك ػؤمفهػذا شػكؿأفضػؿ  ف ػ عاثلمركز ػ فػ إدارةاثمػكارداثفػ فعفمػد
داءاثػػرأماثمػػؤثرفػػ طر قػػ عو  ػػ اثمجفمعػػ تاثم و ػػ ،كا عطػػ ءهػػذ اثمجفمعػػ تاث ػػؽفػػ إ ػػ

اسػػف داـهػػذ اثمػػكارد،ك فطوػػبذثػػؾا ضػػ :فشػػج عم ػػ دراتاثمػػكاطن ف،كففػػك ضاثمنظمػػ ت
.(1)اثشع   كفقك  اثد مقراط  اثم و  

إفاشػػفراؾاثسػػك ففعػػداهػػـاثػػدع م تاثفػػ فسػػفندعو  ػػ عمو ػػ اثفنم ػػ ،كهػػ مطوػػب
باثمجفمع تاثمفقدم ،ف ثمش رك ا   ككسػ و فػ اس س الجف  زهكةاثف وؼ،كاثو  ؽ رك

اثكقتذاف ،ف ج نبافمش رك اثن سف اثفنم ػ كشػعكرهـافع ئػده سػكؼ عػكداثػ  ـكثػف
فسػػفأثر ػػ فئػػ تقو وػػ ،ف ثمشػػ رك ف قػػؽث ػػـاشػػ  عث  جػػ انسػػ ن  أس سػػ  ففمثػػؿفػػ  ػػر ف ـ

فأهػػـاثفكائػػداثمفرف ػػ عوػػ كفع  ػػرهـعػػفأنفسػػ ـكفوػػؾأفضػػؿاثكسػػ ئؿثفنم ػػ  ش صػػ  ف ـ،كا 
 :عمو  مش رك اثسك فف اثفنم  

 اثمشػػ رك فػػ فػػكف رفػػرصاثعمػػؿثكػػؿفػػرد،ث ػػفعوـ،ك نمػػكك كفسػػبم ػػ رات،ك  ػػرات
ه م ،فعفطر ؽاثمش رك  فعوـاثن سك ؼ  وكفمش كو ـكفنمكاثق  داتاثم و  .

  ككنػكفاكثػر س سػ  مػفا ػرهـثمػ  صػو ثمجػفمع ـافاثسك فاثم و  فف اثعػ دة
،كم افقراراف ـفككفن جم عفمعرف كدرا  .

 ، افمش رك اثسك فف عمو  اثفنم   ؤدماث مسػ ندف ـثفوػؾاثعمو ػ ،كاالهفمػ ـ  ػ
الن ـ شعركفان ـمسؤكثكفعن  كان  فعمؿثمصو ف ـ.

 شط اثفنمك   كفراثكث رمػفاثمػكارداثفػ ففطو  ػ افمش رك اثسك فف اث رام كاألن
فوػػؾاث ػػرام كاألنشػػط كاثفػػ  مكػػففع ئف ػػ م و ػػ كفكظ ف ػػ فػػ فوػػؾاث ػػرام ك  ثفػػ ث 

فكف راثج دكاالنف ؽاث ككم كفكج   اث مسؤكث  تأك ر.
 مسػػػػػ هم اثسػػػػػك ففػػػػػ فق ػػػػػ ـنفػػػػػ ئ اث ػػػػػرام كاثشػػػػػركع ت،كمػػػػػدلف ق ق ػػػػػ ثلهػػػػػداؼ

 رسكم .اثم

                                                           

 (اثوجن اثع ثم  ثو  ئ كاثفنم  ،(1
https://www.un.org/ar/ga/president/65/issues/sustdev.shtml،118ص

https://www.un.org/ar/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
https://www.un.org/ar/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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إفس  سػػ تاثفنم ػػ اثر ف ػػ  جػػباففكػػكف:ذاتكج ػػ اجفم ع ػػ فشػػ رك  ،فراعػػ اثفػػكازف
  فاثجنس فف س  ؽاثفنم  ،ك شكؿ ضمفاثنج حاالقفص دمكاثعداثػ االجفم ع ػ كاثسػلم 

األمػػفاذأفقطػ عزراعػ ال ػؤمفاث  ئ ػ كاالنف ج ػ طك وػ اثمػدلعػفطر ػؽطػػرحرؤ ػ جد ػدة،
طمك ػػػ ف ـ اثغػػذائ فقػػطعػػػفطر ػػؽز ػػ دةاإلنفػػػ ج،كثكػػف سػػ عدسػػػك فاثر ػػؼعوػػ إرضػػػ ء

االقفصػػػ د  ،كاثثق ف ػػػ ،ك م  ػػػ كصػػػكفق عػػػدةاثمػػػكارداثط  ع ػػػ ثفو  ػػػ ا ف  جػػػ ف ـ-االجفم ع ػػػ 
م ؾأفكاثر ف  اثمسفدام  م ف ذثؾاثغ  ػ تكمصػ ئداألسػ اذال دثوفنم  اثزراع  اثمسفق و  ،

فو ػػ اال ف  جػػ تاثفغذك ػػ ،كا ػػرذثػػؾمػػفاال ف  جػػ تاث شػػر  ثلج ػػ ؿاث  ث ػػ كاثمق وػػ ،كأف
فكفرفػرصعمػؿمسػفدام كالئقػ ،كأفف ػ فظعوػ اثقػدراتاإلنف ج ػ كاثفجد د ػ ثق عػدةاثمػكارد

ززاثط  ع ػػػ ،كفعززهػػػ   ثمػػػ  كػػػكفذثػػػؾممكنػػػ ،كافف ػػػدمػػػفاثفعػػػرضثػػػنقصاألاذ ػػػ ،كفعػػػ
ف النسػػ فهػكم ػػكراثفنم ػػ اثزراع ػػ كاثر ف ػ اثمسػػفدام ،كال ػػدمػػففعز ػػزاالعفمػ دعوػػ اثػػذات،

مش ركف فػ عمو ػ اثفنم ػ ،عػفطر ػؽمػفف ف ػزاثمػزارع ف،كاثصػ  د ف،كاثرعػ ة،كا ػرهـمػف
.(1)ث ـسك فاثر فك  ص اثفقراءكاثنس ءعفطر ؽدعـقدراف ـ،كم  دراف ـ،كفكف راث دم ت

كفػػ هػػذااثصػػدد عػػداثفمكػػ فاالقفصػػ دمكاالجفمػػ ع مسػػ هم ف عوػػ فػػ ف ق ػػؽاثفنم ػػ 
)اثفمكػػػػػ فاالقفصػػػػػػ دمكاالجفمػػػػػػ ع (اثػػػػػ كػػػػػػؿاثمم رسػػػػػػ ت اثمسػػػػػفدام ،اذ نصػػػػػػرؼمف ػػػػػػـك
،كاألفعػػػ ؿ،كاألنشػػػط ،كاالجػػػراءاتاثفػػػ ففضػػػ اثػػػ فنم ػػػ قػػػدراتاالفػػػراداثم د ػػػ ،كاثذهن ػػػ ،

ك وػػػؽاألكضػػػ عاثفػػػ فجعو ػػػـقػػػ در فاف ككنػػػكان شػػػط فكمسػػػ هم فو ػػػ ،كاثفدر   ػػػ ،كاثفأه 
 ق ق ػ ففػػ عمو ػػ فكث ػػداثػػد ؿكاثثػػركةفػ اثمجفمػػعكمػػؤهو فألف  صػػوكاعوػػ فرصػػف ـفػػ 

ك قػدركػػكفاثفمكػػ فكفػػؽقػدراف ـكف عػػ ث قػكق ـاالنسػػ ن  ،  ػ ة مسػػفكلإنسػ ن معقػػكؿعوػ 
 ػكقضػ  إقفصػ د  ففعوػؽ ز ػ دةكف ػرةاثنمػكاالقفصػ دم،كف ف ػؼاث ط ثػ قض  إجفم ع  ،ف

،كاثعجػػز،كاث ػػدرفػػ اثط قػػ تاالنف ج ػػ فضػػلنعػػفآثػػ ر اال ج   ػػ فػػ االسػػفقراراالقفصػػ دم
.،كف س فمسفكلاثرف ه  

 
                                                           

.27،صشلش،مصدرس  ؽآم ؿ((1
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 انفصم انثانث

 املقىمات انتنمىية وانبشرية ملنطقة انذراضة

   -األيدي العاممة :السكان و  .1

ه اثقكةاث شر  اثع موػ فػ اثقطػ عاثزراعػ ،كهػ اثفػ فعػدمصػدرامػفمصػ در
. غػػضاثنظػػرعػػفنكع ف ػػ كدرجػػ رق  ػػ كاثفرك ػػب(1)اثثػػركةفػػ اممجفمػػعكفػػ امقطػػر

عػػ  صػػ و ،ف إلنفػػ جاثزرا(2)اثنػػكع كاثعمػػرمكاثجػػنسكمسػػفكاه اثعومػػ كاثفوسػػف كاثفنمػػكم
ثمرةاثج كداثم ذكث ثوفلحف زراع اثم  صػ ؿكاثفػ  راػبف  ػ ،كفففػ كتاال ػدماثع موػ 
فػػ اثزراعػػ مػػف  ػػث  جػػ االرضف ثم  صػػ ؿاث قو ػػ ك ث نطػػ كاثشػػع رف فػػ جاثػػ ا ػػدم

 ػ ع مو قو و ام اث ضركاتف  ف فػ جاثػ ا ػدمع موػ كث ػرةكاثػ عن  ػ مسػفمرةك  ػرةفن
كم هكعو  اث  ؿفػ زراعػ اشػج راثف ك ػ )اث سػ ف ف(،ككػذثؾفرففػعمسػ هم اثمػرأةنسػ   
ف اثنشػ طاالقفصػ دمق  سػ ألجمػ ث االنػ ثفػ اثقط عػ تاثم فوفػ ،اذ ظ ػرفركػزثعمػؿ

(نسػم 151371،ففػ قضػ ء عقك ػ  وػ عػدداثسػك فاثر ػؼ)(3)اثمرأةف اثقط عاثزراع 
(2119(،امػ فػ عػ ـ)1997(نسػم   سػبفعػداد)229175(ك)1987بفعػداد)  س

(نسػػم .ممػػ دؽهػػذااثػػنقصنػػ قكساث طػػر199723ف وػػ عػػددسػػك فاثر ػػؼفػػ اثقضػػ ء)
عو نمككفطكراثكاقعاثر ف اثػذم عػدعصػباث  ػ ةاالقفصػ د   شػكو  اثعػ ـ،كاثػذم عػد

من  كاث دم  ف اثم  فظ .فراجع نف ج ثفردماالكض عاال


                                                           

احمد حسن عواد الدليمي ، القوى العاملة البشرية وأثرها في استعماالت االرض الزراعيةة فةي   (1)

 . 90، ص  0994،  04محافظة االنبار ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد 

دمحم خليفةة الةدليمي وسةعد  دمحم حةالس السةعد  ، القةوى الزراعيةة العاملةة المنتجةة فةي العةةرا    (2)

-98، ص  0992، بغةداد ،  01انية التعةويض والمناقلةة ، مجلةة الجغرافيةة العراقيةة ، المجلةد وإمك
90  . 

عدنان حسين الجادر  ودمحم جةواد الشةريفي ، دراسةة قةريةة حةور مشةاركة المةرأي الريفيةة فةي  (3)

،  0999االنشةةة والمشةةاريال االنتاجيةةة التنمويةةة وأسةةاليت ومقترحةةات التةةةوير ، وزاري الزراعةةة ، 
 . 2ص 
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 الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة ومساحتها . .2

اثقضػػػ ءاالدارماالهػػػـ  ثنسػػػ  ثم  فظػػػ (قضػػػ ء عقك ػػػ منطقػػػ اثدراسػػػ )عػػػدف
د  ث إذ شفمؿإدار  عو مد ن  عقك  اثمركزاالدارمثم  فظ د ػ ث ،ك فكػكفادار ػ ن

 عقك  اثمركزعو نكا  أ رلهػ )اثع ػ رة،  ػرز اشػنكن  ،كنعػ فك نػ فضلعف
اثقض ء قعف اثجزءاثجنك  اثغر  مفم  فظػ د ػ ث  ػ فدائرفػ عػرضافسعد(.

(544-58(ك)544-24)(شػػػػػػم الن،ك طػػػػػػ طػػػػػػكؿ533-54(ك)25-533)
.شرق ن

كاثمقداد  كمفاثشم ؿقض ءاث ػ ثصكاثمقداد ػ   د مفاثشرؽقض ء ودركزف
فػ م  فظػ  غػداد،كمػفاثجنػكبقضػ ء م ػظكمفاثغربقض ءاث ػ ثصكقضػ ءاالع

اثمدائف.

%(مػػػفاثمسػػػ   8.5فمثػػػؿنسػػػ  )2(كػػػـ1631ف وػػػ اثمسػػػ   اثكو ػػػ ثوقضػػػ ء)
   اثكو ػػػ %(مػػػفاثمسػػػ1.4)،ككػػػذثؾفمثػػػؿ2(كػػػـ19176اثكو ػػػ ثوم  فظػػػ اث  ثغػػػ )

كفشػػػمؿـاثقضػػػ ء مػػػسنػػػكاح  ضػػػ(مق طعػػػ ،129،ك وػػػ مجمػػػكعمق طع ف ػػػ )ثوعػػػراؽ
د(إذ  وػػ مجمػػكعأكؿثػػلثنػػكاح ) عقك ػػ اثمركػػز،اثع ػػ رة،  ػػرز،كنعػػ فك نػػ سػػع

%(مػػػفمجمػػػكعاثمسػػػ   اثكو ػػػ ثوقضػػػ ء35.6)أمم نسػػػ ف 2كػػػـ(581عوػػػ اثفػػػكاث )
أم2كػػـ(553(مق طعػػ .أمػػ ن   ػػ كنعػػ فففشػػغؿمسػػ   )71ك وػػ عػػددمق طع ف ػػ )

(31%(مػػفمجمػػكعاثمسػػ   اثكو ػػ ثوقضػػ ء،ك  وػػ عػػددمق طع ف ػػ )33.9م نسػػ ف )
%(31.5أمم نسػػ ف )2كػػـ(497مق طعػػ ،أمػػ ن   ػػ  نػػ سػػعدفأن ػػ فشػػغؿمسػػ   )

.(1)(مق طع 28مفمجمكعاثمس   اثكو  ثوقض ء،ك  و عددمق طع ف  )





                                                           

سليم ياوز جمار احمد اليعقوبي ، اعداد خةراطة اسةتعماالت االرض الزراعيةة باسةتخدام تقنيةات  (1)

االستشعار عن بعد " منةقة الدراسة قضاء بعقوبة " ، رسالة ماجستير ، كلية التربيةة "ابةن رشةد" ، 
 ،" غير  منشوري " . 80، ص 8444جامعة بغداد ، 
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 -المناخ : .3

،ا ث ػػ مػػ  مفػػداثػػ اثمنػػ خهػػكاثمفكسػػطاث سػػ   ثوطقػػكساثمفػػرددةثػػذثؾاثمكػػ ف
. شكؿع ـ فم زمنػ خاثقضػ ء ككنػ ق ر ػ ج فػ ذاصػ ؼطك ػؿ ػ ركشػف ء(1)ثلث فسن 

معفدؿاث ركدةمعسقكطامط ر معدالتقو و ،كفصو فانفق ث  فقص ر ف،كهك ذثؾ ش   
،كهنػػ ؾاثعد ػػدمػػفاثفصػػ ن ؼاثفػػ (2)اثػػ  ػػدمػػ منػػ خاثقسػػـاالكسػػطمػػفاثسػػ ؿاثرسػػك  

( مكجػػبمع ػػ راثجفػػ ؼس  ػػ ،من ػػ فصػػن ف اثػػ منػػ خ)اسػػف  كضػػعتمنطقػػ اثدراسػػ  مكج
ك  سػػبفصػػن ؼكػػك ف(3)اث سػػ ط،ك)اقوػػ ـاثمنػػ خاثجػػ ؼ(ط قػػ ثفصػػن ؼالنػػ كد مػػ رفكف

.كاثمنػػػ خاثصػػػ راكم سػػػكد(4)اثػػػذمفصػػػنؼكفقػػػ منطقػػػ اثدراسػػػ اثػػػ )اثمنػػػ خاثصػػػ راكم(
  ػػ  صػػكرةكاضػػ  عوػػ االسػػف ط فاثر فػػ منطقػػ اثدراسػػ ،ك ظ ػػرفػػأث رفوػػؾاثظػػركؼاثمن 

-:ف منطق اثدراس ثذاسنفطرؽاث كؿعنصر شكؿمفصؿككم  و 

 -الحرارة : .أ 
ففم ػػػػػزاث ػػػػػرارةفػػػػػ قضػػػػػ ء عقك ػػػػػ  صػػػػػكرةع مػػػػػ   رفف ع ػػػػػ فػػػػػ فصػػػػػؿاثصػػػػػ ؼ

ك  ن ف ضػػ  اك)اعفػػداث  (فػػ فصػػؿاثشػػف ء،إذفف ػػ  فمعػػدالتدرجػػ تاث ػػرارةمػػ   فاشػػ ر
اثص ؼكاثشف ء،إذ  و معدؿدرج تاث ػرارة ػلؿأ ػراشػ راثصػ ؼ)شػ رفمػكز( ن ػك

(فػػػ شػػػ ركػػػ نكف5ـ9.3 تاث ػػػرارة ػػػلؿا ػػػرداشػػػ راثشػػػف ء)(،كمعػػػدؿدرجػػػ5ـ35.1)
(فػ م طفػ  غػداد5ـ22.2)–(5ـ22.8اثث ن ،ام اثمعدؿاثسنكمثدرج تاث ػرارةفف وػ )

                                                           

 . 9-1، ص 0990، دار الفكر ، دمش  ، 0سيات علم المناخ ، ةعلي حسن موسى ، اسا  (1)

، 0992، مةبعةة الخرةةوم ، الخرةةوم ،  0مهد  امين التوم ، مبادئ الجغرافية المناخية ، ة  (2)

 . 0ص

علي حسين الشلش ، اسةتخدام بعةض المعةايير الحسةابية لتحديةد اقةاليم العةرا  المناخيةة ، مجلةة   (3)

 .092-010، ص0918- 0910، 8، السنة 3الرياض ، مجلد كلية االدات ، جامعة 

فاضر بةاقر الحسةني ، االسةاليت الحديثةة فةي تحةني  منةاخ القةةر العراقةي ، مجلةة الجغرافيةة   (4)

 . 20، ص  0912، 9العراقية ، المجلد

   نظرا لعدم توفر محةة مناخية في منةقة الدراسة ولتشابه الظروفها المناخية مةال محةتةي بغةداد 
 والخالص لذا تم االعتماد على بياناتهما المناخية .
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(.أم اثفغ راتاثمن   ػ اال  ػرةفقػد2(كاث ر ط )1كاث  ثصعو اثفكاث ، نظراثجدكؿ)
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منعم نحي  جاسم الزيد  ، أثر عناحةر المنةاخ فةي زراعةة وانتةام الحمضةيات فةي المنةقةة    (1)

،  90، ص 0999الوسةى من العرا  ، رسالة ماجستير ، كلية التربية " ابن رشد " جامعة بغداد ، 
 " غير  منشوري " .
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 -االمطار : .ب 

إفاثصف اثغ ث  ثلمط رف قضػ ء عقك ػ هػ اثقوػ كاثفصػو  ،إذفقػعاثمد نػ 
(3ك ر طػ )(1موـ(،كمػف ػلؿمل ظػ اثجػدكؿ)211عو  طاثمطراثمفس كم)

 ف ػػػ فافاالمطػػػػ رف وػػػػ ذركف ػػػػ فػػػػ شػػػػ رمكػػػػ نكفاثثػػػػ ن ككػػػػ نكفاالكؿ،كفنعػػػػدـفػػػػ 
اثصػػػ ؼفػػػ شػػػ رمفمػػػكزكآب.أمػػػ مػػػف  ػػػثنظػػػ ـفسػػػ قطاالمطػػػ رف ظ ػػػراثفذ ػػػذب

،إذفسقطثس ع تقو وػ أكقػدفسػفمرثمػدةا ػ ـكعوػ ه ػأةامطػ ركاض  ك شكؿك  ر
رعد  نف ج ثمركرمن فض تجك  ف فصؿاثشػف ءق دمػ مػف ػكضاث  ػراثمفكسػط

بارففػػ عمعػػدؿاثف  ػػركظػػ هرةاثفرشػػ  اثفػػ .إفاثق مػػ اثفعو ػػ ثلمطػػ رفػػن فض سػػ 
.(1)موـ(2111-1711ففراكح  ف)

  ذ اثظركؼ ككفمن خاثمنطق ق ر  ج ف ذاصػ ؼ ػ رطك ػؿكشػف ءمعفػدؿاث ػركدة
مػػعسػػقكطامطػػ ر معػػدالتقو وػػ كفصػػو فانفقػػ ث  فقصػػ ر ف،ك  ػػذاال مكػػفاالعفمػػ د

اثنش طاثزراع ثذثؾفعفمداثزراع كو ػ عوػ اثػرمفػ عو فس قطاالمط رف عمو  ت
.(2)منطق اثدراس 

قدثع تاثفغ راتاثمن    ف اثسنكاتاال  رةدكرا  رزانف ج ثقو اثغط ءاثن  ف اثػذم
 عػػػػدعػػػػ ملم مػػػػ ثفث  ػػػػتاثفر ػػػػ ،ككػػػػذثؾز ػػػػ دةاثموكثػػػػ تاثمن عثػػػػ مػػػػف ػػػػ فلتاثنقػػػػؿ

ثكػػػ اثمنفشػػػرةفػػػ مراكػػػزاثمػػػدف،ممػػػ  شػػػكؿسػػػ   فػػػ اال ػػػلؿكاثػػػكرشاثصػػػن ع  اث  
.(3)  ثفكازفاث  ئ مم  س عدعو  دكثظ هرةاال ف  ساث رارم




                                                           

عدنان البدراو  ، تشخيص اهم العناحر التةي تمةد وتعةد عمليةات التنميةة الريفيةة فةي محافظةة   (1)

 .01، ص 0990، وزاري التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ،   GISديالى باستخدام 

 .  80احالم عبد الجبار كاظم ، محدر ساب  ، ص  (2)

ض الحةةناعية فةةةي مدينةةةة بعقوبةةةة وتفسةةةيرها نةةزار محمةةةود دمحم ابةةةو خمةةةري ، اسةةةتعماالت االر  (3)

 084، ص 8400، رسالة ماجستير ، كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعةة ديةالى ،  GISباستخدام 

 ،" غ ، م " .
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 -الرطوبة : .ج 

ه اثنس  اثمئك ػ  ػ ف  ػ راثمػ ءاثمكجػكدفعػلفػ اث ػكاءككم ػ   ػ راثمػ ء
.أمػػػ   ثنسػػػ  (1)اثلزمػػػ  فػػػ  كػػػكفاث ػػػكاءمشػػػ ع فػػػ نفػػػسدرجػػػ اث ػػػرارةكاثضػػػغط

ثورطك  ف منطق اثدراس فأفعن صراثمكقعفعمؿعوػ رفػعمعػدالتاثرطك ػ اثنسػ   
%(كفرففػعمعػدالتاثرطك ػ 44.2اثف   و اثمعػدؿاثسػنكمف  ػ )ف م ثكقكرنت  غداد

%(فػػ كػػ نكفاثثػػ ن ،أمػػ فػػ 71.4اثنسػػ    شػػكؿعػػ ـفػػ اشػػ راثشػػف ءثفصػػؿاثػػ )
%(ككػػػ فالرففػػػ عمعػػػدالتاثرطك ػػػ أثػػػرفػػػ 24.5فصػػػؿاثصػػػ ؼف ػػػ فػػػن فضاثػػػ )

فوط ؼاثجككفرط   منطق اثدراس .

   -الرياح : .د 

اثقطػػػركفصػػػػؿ فسػػػكداثر ػػػ حاثشػػػم ث  اثغر  ػػػ معظػػػـا ػػػػ ـاثسػػػن عوػػػ عمػػػـك
%(مفمجمكعاثر  حاث   ػ عوػ اثقطػر،كف ػبا ضػ ر ػ حجنك  ػ شػرق  71نس ف  )

)اثشػػرج (فػػ مقدمػػ اثمن فضػػ تاثجك ػػ فػػ فصػػؿاثشػػف ء،اذف وػػ سػػرع اثر ػػ ح ػػ ف
صػػػػػراثمنػػػػػ   دكرهػػػػػ ـفػػػػػ اسػػػػػفقرارـ/ثػػػػػ ( ػػػػػ ف ػػػػػدكث  ،كث ػػػػػذااثعن2.4–3.1)

اثمسفكطن تاثر ف  اثف فعفمػدعوػ اثكظ فػ اثزراع ػ ،إذفػؤثراثعكاصػؼاثفرا  ػ عوػ 
اثن  فػػ ت  صػػ عنػػدم  كػػكفاثغ ػػ ركث فػػ ممػػ  ػػؤدماثػػ فوػػؼاثمزركعػػ تكاث ضػػراكات

ون ػ ت. ضػ ؼنف ج ثفراكـاثغ  رعو االكراؽكاثف فعدم كرعمو  اث نػ ءاثضػكئ ث
اثػػ ذثػػؾإفاثغ ػػ ر عػػدمكمنػػ ثفجمػػعاثعن كػػباثفػػ فصػػ باثن  فػػ ت،فضػػلعػػفذثػػؾ
فػػأفسػػرع اثر ػػ حفػػ فصػػؿاثصػػ ؼفػػؤدماثػػ ارففػػ عمعػػدالتاثف  ػػر،ككثػػرةاثمفقػػكد
مػػفاثمػػكارداثم ئ ػػ ممػػ  فطوػػباجػػراءعمو ػػ تاسفصػػلحكفػػكف رمػػكاردم ئ ػػ اك ػػرمػػف

ثفلحمفم   اثسق . لؿز  دة ص ا




                                                           

حباح محمود الراو  وعدنان هزاع البياتي ، اسس علم المناخ ، دار الحكمة للةباعةة والنشةر   (1)

 . 094، ص  0994، جامعة الموحر ، 
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   -التبخر : .ه 

ففكقػػؼعمو ػػ اثف  ػػرمػػفاثمسػػط  تاثم ئ ػػ كاثن  فػػ تعوػػ عكامػػؿكث ػػرةمن ػػ 
االشػػع عاثشمسػػ كدرجػػ اث ػػرارةكاثر ػػ ح،كاثفػػ فػػؤثرعوػػ مقػػ د راالسػػف لؾاثمػػ ئ 

.(1)ثون  ف ت

موػـ(547.6فمػكزاثفػ  وغػت) ف  فمفاثجدكؿإفاعو كم  ثوف  ره  لؿش ر
موػػـ(ثم طفػػ  غػػدادكاث ػػ ثصعوػػ اثفػػكاث ،كافارففػػ عكم ػػ اثف  ػػرهػػذ 585.11)

 عػكداثػػ اسػ  بكث ػػرةمن ػ ارففػػ عدرجػ تاث ػػرارةكفكقػؼسػػقكطاالمطػ ركز ػػ دةسػػرع 
اثر  ح.

   -النبات الطبيعي : .4

كعكامػػؿ  ئ ػػػ ا ػػرل،كهػػػ  صػػػ و ففػػأثرهػػػذ اثن  فػػ ت عكامػػػؿاثمنػػ خكاثفر ػػػ 
.ممػ الشػؾف ػ  عػدفػكفراثن ػ تاثط  عػ (2)اثفف عؿ  فهذ اثعكامؿاالس س  ثنمكه 

ع مػػؿجػػذبثومسػػفقراتاثر ف ػػ اثفػػ فمػػ رساثكظ فػػ اثرعك ػػ مػػفاثن   ػػ االقفصػػ د  ،
كاسػػػفن دااثػػػ اثظػػػركؼاثمن   ػػػ فػػػأفاثن  فػػػ تاثط  ع ػػػ اثفػػػ فف مػػػؿاثجفػػػ ؼهػػػ اثفػػػ 

 مكن  أففم رسنش ط  كفطكرنمكه .

ض ء مف ز قوف كال عدظػ هرةكاضػ  إذافاثمنطقػ مسػفغو إفاثن  تاثط  ع ف اثق
كو  ف اثزراع .

-:(3) شكؿع ـإفاثن  ف تاثط  ع  فقسـاث قسم فككم  و 

                                                           

في ا  كوفر و آخرون ، الر  والبزر والملوحة ، المحدر العةالمي للمعلومةات ، ترجمةة حميةد  (1)

، احةدار منظمةة االغذيةة والزراعةة الدوليةة واليونسةكو ، مةبعةة دار الحكمةة ، 0نشأي اسماعير ، م
 . 029، ص 0994بغداد ، 

 0994العاني ، جغرافية العرا  ، مةابال دار الحكمة للةباعة والنشةر ، بغةداد ،  خةات حكار (2)

 . 93، ص 

 .  044 - 02، ص  0990علي حسين الشلش ، محدر ساب  ،  (3)
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هػػػ ن  فػػػ تفنمػػػككفزهػػػركفعطػػػ اث ػػػذكر ػػػلؿ ػػػكؿ)أل-النباتيييات الحوليييية : -أ
اثن  فػػ ت،كاث كث ػػ تهػػ عػػ ـ(كففجػػددزراعف ػػ سػػنك  كثػػذثؾسػػم ت  ث كث ػػ ت

اثقص رةاالجؿفقض ففرة   ف  ف اثمكسـاثملئـ)عندفكفراثم   اثك ف  (ثػـ
 .ف اثسن اثث ن  فمكتكف ق  ذكره ثومكسـاثملئـ

كهػػ ن  فػػ تدائم ػػ ك فػػتنفسػػ  ثوجفػػ ؼكاث ػػرارةاثع ث ػػ ،-النباتييات المعمييرة : -ب
افاثمنطقػػ مجػػردة مػػفاالشػػج راثط  ع ػػ االمػػ نػػدرعوػػ ضػػف ؼكعوػػ اثعمػػـك

االن  رك ثغربكاثصفص ؼ،ف ثن  ف تاثط  ع ػ فعطػ جمػ الثومنطقػ  أشػك ث  
 .ثفصو  اثف فكس   من ظراجم و كمنطق اثدراس الف وكمف عضاالعش با

 -التربة : .5

ه ا دلاثمكارداثط  ع  اثرئ سػ ثسػط االرض،كفعػرؼ أن ػ اثط قػ اث شػ 
اثف فغط ص كراثقشرةاالرضػ   سػمؾ فػراكح ػ ف ضػعسػنفمفراتاثػ عػدةامفػ ر،
كهػػ مػػز  معقػػدمػػفاثمػػكاداثمعدن ػػ كاثعضػػك  كاث ػػكاءكاثمػػ ءكفكػػكفم ػػداثون ػػ تاثػػذم

.فف عوػػػتعكامػػػؿ(1)ت   فػػػ اثلزمػػػ إلن  فػػػ ك ق ئػػػ كفكػػػ ثر  ن ػػػتف  ػػػ ك سػػػفمدمقكمػػػ 
اثمن خكأ   ءاثفر  كاثمكاداثعضك  كاثن  تاثط  ع كعكامؿاثزمفكاإلنس فف فكػك ف

.(2)اثفر  

مػػفاجػػؿا جػػ دكسػػ و  مكػػف كاسػػطف  ف د ػػداثفػػرباثمفشػػ      ص ئصػػ  اثفػػ فجعو ػػ 
اثعومػػػ ءاثػػػ فصػػػن ؼاثفر ػػػ اثػػػ عػػػدةانػػػكاع،من ػػػ ف فوػػػؼعػػػفاثفػػػرباال ػػػرلثجػػػ 

(اثػػػذمقػػػ ـ دراسػػػ فػػػرباثعػػػراؽكعػػػدمػػػف لث ػػػ فر ػػػ منطقػػػ Buringفصػػػن ؼاثعػػػ ثـ)
اثدراسػػ مػػففػػرباثسػػ ؿاثف ضػػ اثرسػػك  كقػػدصػػنؼاثفر ػػ فػػ قضػػ ء عقك ػػ اثػػ مػػ 

- و :



                                                           

 . 03، ص  0990علي حسين الشلش ، جغرافية التربة ، مةبعة جامعة البحري ، البحري ،  (1)

 0992افية التربة ، مةبعة جامعة الموحر ، بغداد ، ابراهيم شري  وعلي حسن الشلش ، جغر (2)

 . 00، ص
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 -تربة سدود ضفاف االنهار : .أ 

ثفػربعوػ شػكؿشػر طعوػ جػ ن  ن ػرد ػ ث فػ كػؿمػف نفشرهذااثنكعمفا
مركػػزاثقضػػ ءكن   ػػ  نػػ سػػعد،كفككنػػتهػػذ اثفػػربمػػفاثفرسػػ  تاثغر ن ػػ كاثكوسػػ  

-65اثغػػر ف نسػػ  )(1)ثن ػػرد ػػ ث .كهػػ ذاتنسػػ  ج ػػداثػػ مفكسػػط،كففكػػكفمػػف
%(،امػػػ اثمػػػ دة37-25%(،كاثكوػػػس نسػػػ  )23-12%(،كاثصوصػػػ ؿ نسػػػ  )73

%(كففن قص إفج  االعم ؽ،فقػدفكػكفمفكسػط فػ 1.1-1.3اثعضك  ففككف نس  )
%(8.6-1.4اثجػػػزءاالعوػػػ ثوفر ػػػ كقو وػػػ فػػػ اثجػػػزءاالسػػػفؿك فػػػكفراثفسػػػفكر نسػػػ  )

%(كاثموك ػػػ قو وػػػ 8.3-7.8(ففػػػراكح)PH%(كنسػػػ  )1.17-1.14ككػػػذثؾاثجػػػ س)
نسػػػ   كففػػػكزعهػػػذ اثفػػػربجغراف ػػػ فػػػ كػػػؿمػػػفاثع ػػػ رة، عقك ػػػ اثمركػػػز،  رز)اشػػػنكن (

ك ن سعد.

 -ترب كتوف االنهار : .ب 

فسػػػم هػػػذ اثفػػػربا ضػػػ  فػػػرباثضػػػف ؼاثع ث ػػػ ،كهػػػ فغطػػػ نط قػػػ تضػػػ ق 
 ػػ اثمركػػزك نػػ سػػعدككػػذثؾن   ػػ اثع ػػ رة،ك فمػػكجثمجػػرلن ػػرد ػػ ث فػػ كػػؿمػػف عقك

سػػػط   قوػػػ لاككث ػػػرا  سػػػبمكقع ػػػ .فػػػـفكػػػك فهػػػذااثنػػػكعمػػػفاثفر ػػػ مػػػفاثركاسػػػب
.إفهػػذااثنػػكعمػػفاثفػػرب عػػدمػػفا صػػبانػػكاع(2)اث د ثػػ كاثمنقكثػػ اثنػػ ءاثف ضػػ ن ت

كػزف  ػ  شػكؿكث ػؼزراعػ اثفربف منطق اثدراس كمػ هػكفػ اثعػراؽعمكمػ ،إذففر
اثم  صػػ ؿكأشػػج راثف ك ػػ كاث مضػػ  تامفػػداداعوػػ مجػػرلن ػػرد ػػ ث  شػػكؿرئػػ س.
إففر  هذااثنكع صكرةع م ج دةاث ن ءكه ذاتموك ػ قو وػ جػداكففسػـ أن ػ ج ػدة
اثصػػػرؼ،إذ ػػػفـصػػػرؼم  ه ػػػ  صػػػكرةط  ع ػػػ اثػػػ ن ػػػرد ػػػ ث ،كفشػػػمؿاثمككنػػػ ت

%(،27-11%(،اثصوصػػ ؿ)76-46ث ػػذااثنػػكعمػػفاثفر ػػ ،اثغػػر ف نسػػ  )اثرئ سػػ 

                                                           

(1) madar Hussian ; Sameer a.m. and Hameed .a. Soil Survey Land 

Classification and Hydrological Investigation of Diyala irrigation Project . 
part 1 . Iraq . 1977 . P . 33. 

ي ، تأثير ترسبات نهر  دجلة وديةالى علةى تكةوين تةرت مشةروع علي حسين ابراهيم المياح – (2)

 ،" غير  منشوري " . 9، ص0999الخالص ، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد ، 
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-1.13%(أمػػػػ اثمػػػػ دةاثعضػػػػك  ف  ػػػػ ففكػػػػكفقو وػػػػ اكففػػػػراكحنسػػػػ ف  )34-6اثرمػػػػؿ)
1.6.)%

 -الترب الحوضية : .ج 

ففمثػػػػػؿهػػػػػذ اثفػػػػػربفػػػػػ اثمكضػػػػػعاثطك ػػػػػكاراف االكطػػػػػ ،إذفراكمػػػػػتف ػػػػػ 
منطقػ اثدراسػ نظػراارس   ت ن عم ،ك عدهذااثنكعمفاثفر  االكثرانفش رافػ عمػـك

(.اذBuringثقو ارفف ع  اثنس  ثمسفكلسط اث  راسػفن داعوػ اثفصػن ؼاثمػذككر)
 ػػ فافهػػذااثنػػكعمػػفاثفػػرب عػػداالكثػػرجػػكدةكملئمػػ ثزراعػػ م  صػػ ؿمفنكعػػ من ػػ 

ففم ػػػزهػػػذ اثفر ػػػ  نسػػػجف  اثن عمػػػ اثػػػ اثمفكسػػػط نسػػػ  اث نطػػػ ،اثشػػػع ركاثقطػػػف.إذ
%(،أم اثرمؿف كقو ؿجداف هػذ 79-41%(،كاثصوص ؿ)58-17اثغر فف   )

%(،كاثمػػ دةاثعضػػك  3%(كاثجػػ ساقػػؿمػػف)38-24اثفر ػػ ،كففػػراكحنسػػ  اثكوػػس)
%(.PH()7-8.9%(كفف عو  )2.1-1.2ف   )

اثم ػػػ  اثجكف ػػػ فػػػ هػػػذ اثمنطقػػػ نجػػػدإفهن ثػػػؾارفف عػػػ نفػػػ نسػػػ  نظػػػراالرففػػػ عنسػػػ  
.كثوف ف ؼمفشػدةاثموك ػ كفركزهػ فػ مثػؿهػذا(1)اثموك  ثمثؿهذااثنكعمفاثفر  

اثنكعمفاثفر  قدثجأاثمزارعكفمػفسػك فاثمسػفكطن تاثر ف ػ فػ منطقػ اثدراسػ اثػ 
(،Croup Rotationعاثػػػػدكراتاثزراع ػػػػ )زراعػػػػ اثم  صػػػػ ؿ شػػػػكؿمسػػػػفمركاف ػػػػ 

كأصػػػ  تفر ف ػػػ عوػػػ اثعكػػػسفم مػػػ مػػػفاالراضػػػ )اث ػػػكر(اثمفرككػػػ اثفػػػ فظ ػػػرف  ػػػ 
(.4اثموك  . نظر ر ط )









                                                           

نور  خلير البراز  ، التربة واثرها في التةور الزراعي فةي سةهر العةرا  الرسةوبي ، مجلةة   (1)

 . 009، ص  0928، بغداد ، 19، العدد  0د الجمعية الجغرافية العراقية ، المجل



31 
 

(انكاعاثفربف منطق اثدراس )قض ء عقك  (2 ر ط )


كنمككفكز عاثمسفكطن تاثر ف  اثعلق اثمك ن    فاثطرؽاثمع دة،م مدك ظـ، و ؿاثمصدر:

االنس ن  ،ج مع د  ث ،م جسف ررس ث ،ف قض ء عقك   2121:114،كو  اثفر   ثوعوـك
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 -ترب انخفاضات االحواض :

فغط هذ اثفر  االجزاءاالكثران ف ض مػفاراضػ منطقػ اثدراسػ ،إذففجمػعف  ػ 
م   االمط رثـفف  رهذ اثم   فػ فصػؿاثصػ ؼم وفػ كم ػ مػفاالمػلح،كثػذثؾ
ا رمسفغو زراع   سػ بارففػ عنسػ  موك ف ػ .كفكػكفنسػجف  ن عمػ ، ف  اراض 

%(،كف وػػػ ف  ػػػ مككنػػػػ ت63-47،كاثصوصػػػ ؿ)%(51-33كنسػػػ  اثغػػػر فف  ػػػ )
%(.1.8-1.5%(كاثمػػػػػ دةاثعضػػػػػك  )1.2-1.13%(كاثجػػػػػ س)36-13اثكوػػػػػس)

فنفشػػػرهػػػذ اثفر ػػػ فػػػ االجػػػزاءاثكسػػػط كاثجنك  ػػػ ثن   ػػػ كنعػػػ فكاألطػػػراؼاثجنك  ػػػ 
ثن   ػػػ  ػػػ ف نػػػ سػػػعد،فضػػػلعػػػفانفشػػػ ره فػػػ اجػػػزاءصػػػغ رةمػػػفكسػػػط عقك ػػػ ،

مكاقػػػعفغ ػػػراتمجػػػرلاثن ػػػراثقػػػد ـ صكصػػػ فػػػ اثجػػػزءاالسػػػفؿمػػػفن ػػػركفكجػػػدفػػػ 
 د  ث .

 -اراضي الكثبان الرممية :

 عدهػذااثنػكعمػفاثفػربقو وػ االنفشػ رفػ منطقػ اثدراسػ إذ ن صػركجكدهػ 
،ك ف ػػ  فسػػمؾفػػ اقصػػ جنػػكبقضػػ ء عقك ػػ كف د ػػدافػػ جنػػكباػػربن   ػػ   ػػرز

هذااثنكعمفاثفرب  ففر  معراةمكشكف عفصػ كره االـك ػ فاعمػ ؽفػربففجػ كز
ـ(فػػ اثمنطقػػ اثمن فضػػ كقػػدرةهػػذ اثفر ػػ كاث ركػػ كاالنفقػػ ؿ فعػػؿاثر ػػ حك  ػػرة1.5)

ـ/ث (.5ك  ص اذازادتسرع فوؾاثر  حعو )

 -الموارد المائية : .6

 عفمػػػػد  ثدرجػػػػ االسػػػػ سعوػػػػ اثم ػػػػ  اثسػػػػط   نظػػػػراثقوػػػػ االمطػػػػ رافاثقضػػػػ ء
ثكقكعػػػ  ػػػ رجاثمنػػػػ طؽاثمضػػػمكن االمطػػػػ ر.إفاثم ػػػ  اثسػػػط   مفمثوػػػػ  ن ػػػرد ػػػػ ث 
كاثجػػداكؿاثمففرعػػ منػػ ،كقػػدكػػ فهػػذااثن ػػراسػػ ساث  ػػ ةاثفػػ ق مػػتفػػ هػػذ اثمنطقػػ 

مػفزراعػ كمراكػزاسػف ط فم فوفػ منذففراتطك و ،كثكال ألنعػدـمػ نرا كاضػ   اث ػـك
.إفثن ػػػرد ػػػ ث جػػػداكؿاق مػػػتعو ػػػ فػػػ منطقػػػ (1)كاضػػػ   كثػػػ كعوػػػ امفػػػدادمجػػػرا 

                                                           

حالس المثلوني ، التحلير المكاني لزراعة الحبوت الشتوية في العرا  ، رسالة ماجستير ، كلية   (1)

 ، " غير  منشوري " . 10، ص  0993االدات ، جامعة بغداد ، 
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اثمنصكر  )سدد  ث اثث  ػت(اثغػرضمنػ فكز ػعاثم ػ  اثػ منػ طؽاركائ ػ مفعػددة،إذ
 ػرد ػ ث   فػػرؽإفمسػفكلاثن ػر كػكفاقػػؿان ف ضػ فػ االراضػ اثمجػػ كرةثػ ،كافن

كػػػـ(منػػػ دا ػػػؿاثعػػػراؽ386منطقػػػ اثدراسػػػ مػػػفشػػػم ث  اثػػػ جنك  ػػػ ،إذ  وػػػ طكثػػػ )
%(12.5(.فكػػ ف ػػزكدن ػػردجوػػ  نسػػ  )2كػػـ31896كػػـ(كمسػػ    كضػػ )211)

. مف زاثن ػراثنػ ءمػركر  منطقػ (1)مفمجمكعم   ن ردجو عنداثفق ئ معن رد  ث 
اثدراس  كثرةفعرج ف اثن ر  نف ج ثمركر   ذ اثمنطقػ  مػر وف ف)اثشػ  ب(ك)اثنضػ (
اثفػػ نجػػـعن مػػ ظ ػػكر عػػضاثمنػػ طؽاثشػػ     أشػػ   اثجػػزراثفػػ فنفشػػرف  ػػ  سػػ ف ف

ـ مكػفاالشػ رةاث مض  ت كث ف ك س ف فاث ك درك رن   تكشػفف .فضػلعػفمػ فقػد
هنػػ اثػػ اثجػػداكؿاثمففرعػػ مػػفن ػػرد ػػ ث كمشػػركعرم)اسػػفؿاث ػػ ثص(اثػػذم عػػدمػػف
اثمشػػ ر عاثم مػػ  عػػداففػػـفغذ فػػ مػػفن ػػردجوػػ  فػػرعمػػ طفقػػربقر ػػ زن ػػكر،إذ ػػفـ

(مضػػ  كاثػػػذماصػػ  االعفمػػ دعو ػػػ فػػ اثكقػػػت28فشػػغ ؿمضػػ  تك ر  ئ ػػػ  عػػدد)
.مػف(2)ف ك ػزكدااوػباثجػداكؿاثمففرعػ مػفمشػركعاث ػ ثصاث  ضر شكؿك  ر،

-اهـهذ اثجداكؿاثمففرع ه :

كػـ(كفػ اثسػنكاتاثفػ فن سػرف  ػ 32  و طكث )-فرع المشيرية الرئيس : .أ
كم ػػ االمطػػ ر قػػؿطػػكؿاثن ػػرف عػػ ثوم ػػ  اثفػػ فصػػؿاث ػػ كثكػػفاآلفاصػػ  

 اثمش راث   اعل . كؿط قف  عدفف قن ةاثفغذ  
 /ث (.3ـ2كـ(كفصر ف اثسنكم)28ك  و طكث )-فرع العثمانية : .ب
 /ث (.3ـ1.8كـ(كفصر ف اثسنكم)8  و طكث )-فرع محمد سكران : .ج

كػػػػـ(11فضػػػػلعػػػػفاثفػػػػركعاثرئ سػػػػ اعػػػػل هنػػػػ ؾفػػػػركعث نك ػػػػ كفػػػػرعاثكز ر ػػػػ  طػػػػكؿ)
سػعداثػذمف وػ اطػكاؿاثجػداكؿاثمكزعػ عنػػ /ثػ (كفػرع نػ 3ـ1.85ك فصػر ؼسػنكم)

 نقػػؿاثم ػ  اثػػ اثقنػكاتاثمغذ ػػ كاثسػكاق ا ػػر(3)كػـ(157) .هػػذ اثجػداكؿاثفػػ فقػـك
                                                           

 . 20، ص  0919مكدونالد وشركاطه ، محدر ساب  ،   (1)

رفةةام مهنةةا دمحم ، مشةةروع الخةةالص االرواطي"دراسةةة فةةي جغرافةةي المةةوارد الماطيةةة "  ، رسةةالة   (2)

 ، " غير  منشوري " . 0999ماجستير، كلية االدات ، جامعة بغداد ،

حميد علوان الساعد  ، مشاريال الر  والبزر في محافظة ديالة "دراسة في جغرافية المةوارد"   (3)

 ، " غير  منشوري " . 094، ص 0992االدات ، جامعة بغداد ، ، رسالة ماجستير ، كلية 
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م طنػػ .إفجم ػػعقنػػكاتاثػػرممصػػمم  شػػكؿ ػػؤمفثػػإلركاءاثسػػ   اثػػذم سػػفغؿفػػ 
 ؼن ػػرد ػػ ث زراعػػ اثم  صػػ ؿاث قو ػػ كاث ضػػركات،امػػ اث سػػ ف فاثكاقعػػ عوػػ ضػػف

ففسق   ثكاسط )اثمض  ت(.

أمػػ اثشػػ ك اثث ن ػػ مػػفاثجػػداكؿهػػ )شػػ ك رمجػػدكؿسػػ ر  (:ف ففػػرعمػػفقنػػ ةاثصػػدر
/ثػ (3ـ25اثمشرؾكاثف فقععو اثج نػباال سػرمػفن ػرد ػ ث ،فصػر ف اثفصػم م )

كػػػـ(دا ػػػؿمنطقػػػ اثدراسػػػ ،كاثجػػػداكؿاثفرع ػػػ اثفػػػ 61.اثجػػػدكؿاثػػػرئ س طػػػكؿ)(1)
كػػػـ(،ك  كػػػـ1781كػػػـ(كاثجػػػداكؿاثمكزعػػػ طكث ػػػ )25فسػػػم اثشػػػ   ت  وػػػ طكث ػػػ )

ارفف عاثجدكؿعم  ج كر ف اثمنطق اثفػ  مػر  ػ فػ منطقػ اثدراسػ كػ فمػفاثسػ ؿ
مػ طفك مفػ ز كثػرةاثفعرجػ ت.ثكنػ مػ طفدا ػؿاركاءاالراض عو ج ن   كهكا ر

(1كػػػـ(ك ففػػػرعاثجػػػدكؿفػػػ اثن   ػػػ اثػػػ شػػػ  ف فهمػػػ شػػػ   )2مد نػػػ  عقك ػػػ  طػػػكؿ)
. مثؿجدكؿس ر  دكرام م ف اثصدارةثسق اث س ف فاثف فمفد ػ ف(2)(2كش   )

(.5، نظر ر ط )(3)ن ردجو كجدكؿس ر  

ال ػػػرلف ػػػ )شػػػ ك رمم ػػػركت/كنعػػػ ف(،اثفػػػ فسػػػم  جػػػدكؿم ػػػركتأمػػػ اثشػػػ ك ا
كػػـ(78(  وػػ طػػكؿاثجػػدكؿاثػػرئ س)24.2كفففػػرعمػػفاثصػػدراثمشػػفرؾعنػػداثك وػػك)

كػػػـ(كمن ػػػ قر ػػػ ا ػػػكع ككثػػػ كس سػػػ  ن ،افاثجػػػداكؿاثمكزعػػػ 141كاثجػػػداكؿاثفرع ػػػ )
ـثػػػػرماثم  صػػػػ ؿاث قو ػػػػ كػػػػـ(كجم ع ػػػػ ا ػػػػرم طنػػػػ كهػػػػ فسػػػػف د775  وػػػػ طكث ػػػػ )

كفعػػ ن مػػفمشػػ كؿمشػػ    ثمشػػ كؿجػػدكؿسػػ ر  ك  صػػ كثػػرةاثموك ػػ اثمنفشػػرةف  ػػ 
(.5. ر ط )(4)دكنـ(122781اثف فقدر مس   ت)

                                                           

المشةةةاريال الزراعيةةةة االرواطيةةةة المتوسةةةةة  1-3دمحم محمةةةود الحةةةفار وآخةةةرون ، دراسةةةة رقةةةم  (1)

 .  832، ص  0911، مةبعة العاني ، بغداد ،  0والكبيري ، المجلس الزراعي االعلى ، ة

، تقريةر عةن مشةروع جةدور سةارية ، مديريةة الةر  فةي عثمان دمحم ابةراهيم وهاشةم دمحم جةواد   (2)

 .8-0، ص 0999محافظة ديالى ، 

خالص حسني االشعت ، الحمضيات فةي لةواء ديةالى ، رسةالة ماجسةتير ، جامعةة بغةداد ، كليةة   (3)

 . 000، ص  0922االدات ، 

يريةة ر  شهات احمد عبود ، تقرير عن شعبة ر  كنعان ، شعبة االراضي المستحةلحة ، مد   (4)

 . 0-0، ص  0999ديالى ، 
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هن ثػػؾمػػػكردآ ػػرمػػػفاثمػػػكارداثم ئ ػػ اثفػػػ فعػػػدا ف ػػ ط م ػػػزكفمػػػفاثم ػػ  اثنػػػ ءففػػػرة
اهػػفـاثمزارعػػكففػػ اآلكنػػ اال  ػػرة  ثفعػػ كفمػػعدائػػرةاثصػػ  كد،كهػػ اثم ػػ  اثجكف ػػ .

اثم ػ  اثجكف ػػ فػػ  عقك ػ   فػػراآل ػػ رذاتاثنفػعاثعػػ ـكاآل ػػ رذاتاثنفػعاث ػػ صكذثػػؾ
نف ج ثقو االمط ركنس  اثمكرداثم ئ  شكؿع ـاعفمداثفل كفعو فوؾاآل ػ رثػرم

ق اث  كانػػ ت،ك وػػ عػػدداآل ػػ رفػػ اثمسػػ   تاثصػػغ رةك  صػػ زراعػػ اث ضػػركاتكسػػ
(228( ئػػػراذاتاثنفػػػعاثعػػػ ـك)444( ئػػػرامن ػػػ )822)1999منطقػػػ اثدراسػػػ ثعػػػ ـ

(مػػػػ  كركف/سػػػػـ،5111-2111ذاتاثنفػػػػعاث ػػػػ ص،ك وغػػػػتكم ػػػػ االمػػػػلحف  ػػػػ )
.(1)ثفر/ث (7115كمقداراثفصر ؼث  )

(فػػػ اثقضػػػ ءفكػػػ ف2112(اثػػػ )2115)أمػػػ عػػػدداآل ػػػ راثفػػػ فػػػـانج زهػػػ مػػػفعػػػ ـ
( ئػػػرا،25( ئػػػرثونفػػػعاثعػػػ ـكهػػػ مكزعػػػ عوػػػ اثن ػػػكاثفػػػ ث : عقك ػػػ )157عػػػدده )
.فنصػػ بن   ػػ كنعػػ فكػػ ف(2)( ئػػر77( ئػػرككنعػػ ف)32( ئػػرك  ػػرز)11اثع ػػ رة)

االكؿمف  ثعدداآل  رف اثقض ء.

اثم   اثف فعدمفأهػـاثمػكاردعوػ كجػ اثكػرةمم س ؽ ف  فاثنقصاثشد دف كم  ت
االرضػ  ،فػػ اثكقػػتاثػػذم ق  وػػ فزا ػػدفػػ اثطوػػبعوػػ اثمنفجػػ تاثزراع ػػ اثفػػ فف مػػؿ
ك هو ػػػ فوػػػؾاثمسػػػفكطن تاثر ف ػػػ  صكصػػػ فػػػ منطقػػػ اثدراسػػػ ،ممػػػ  فطوػػػباسػػػف داـ

 sprinkler ػ ثرش)(كاثػرمdrip irrigationافضػؿاثسػ ؿفػ اثػرم،كػ ثرم ػ ثفنق ط)
irrigation.كصكالاث فرش دمث ث كا ف  ط م ئ اك رثومسفق ؿ)







                                                           

سعد  جبار شكر ودمحم محيي دمحم ، كراسةة مديريةة ر  محافظةة ديةالى ، مديريةة ر  ديةالى ،   (1)

 .9، ص 8444

وزاري الموارد الماطية ، الهيطة العامة للميام الجوفية ، بغداد ، وبالتعاون مال الهيطة العامة للميةام   (2)

 . 8400 – 8441ضاء بعقوبة للسنوات الجوفية فرع ديالى ، آبار ق



35 
 

ف منطق اثدراس )قض ء عقك  ((اثمكارداثم ئ  كش ك تاثرمكاث زؿ3 ر ط )

اثنش طعو كفأث ُره د  ث م  فظ ف اثمع دةاثطرؽش ك ،مفعبكس ـاث  كم،اثمصدر:
االنس ن  ،ج مع د  ث ،،اثزراع  2115:113اطرك  دكفكرا ،كو  اثفر   ثوعوـك
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 انفصم انرابغ

 مىاقغ االضتيطان انريفي واخلذمي

 اوالً: انتىزيغ اجلغرايف نهمطتىطنات انريفية
ثجغراف ػػػػػػ االسػػػػػػف ط فاثر فػػػػػػ كظػػػػػػ ئؼكث ػػػػػػرةمن ػػػػػػ ،دراسػػػػػػف  اثدق قػػػػػػ ث ن ػػػػػػ 

د دانم ط  .اثمسفكطن تاثر ف  كف 

اثجغرافػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػ اثشػػػػػػػػكؿاثػػػػػػػػذمفنػػػػػػػػفظـعوػػػػػػػػ patternك)اثػػػػػػػػنمط() (فػػػػػػػػ اثمف ػػػػػػػػـك
.(1)اس س اثعن صراثجغراف  عو سط االرض

ك ع ػػػػػػػراثػػػػػػػنمطهنػػػػػػػ عػػػػػػػػفاثنظػػػػػػػ ـاثػػػػػػػذمفف ػػػػػػػذ اثمسػػػػػػػػفكطن تاثر ف ػػػػػػػ فػػػػػػػ فكز ع ػػػػػػػػ 
اثجغرافػػػػػػػ نف جػػػػػػػ ثف ػػػػػػػ  فاثظػػػػػػػركؼاثط  ع ػػػػػػػ كاث شػػػػػػػر  فػػػػػػػ اثقضػػػػػػػ ء،ك ػػػػػػػذثؾفػػػػػػػ ف
انمػػػػػ طاثفكز ػػػػػعثوقػػػػػرلهػػػػػ مجمكعػػػػػ اثعن صػػػػػراثمككنػػػػػ ثوشػػػػػكؿاكاث  ػػػػػأةاثفػػػػػ فنػػػػػفظـ

ؽفوػػػػػػػؾاثرقعػػػػػػػ اثجغراف ػػػػػػػ .  ػػػػػػػ اك مكج  ػػػػػػػ فوػػػػػػػؾاثعن صػػػػػػػرثومسػػػػػػػفقراتاثر ف ػػػػػػػ فػػػػػػػك
(3عوػػػػػػ اسػػػػػػ سذثػػػػػػؾظ ػػػػػػرفػػػػػػ منطقػػػػػػ اثدراسػػػػػػ ثلثػػػػػػ انمػػػػػػ طفكز ع ػػػػػػ ،جػػػػػػدكؿ)

 -(،كه ك آلف :4ك ر ط )

 

 

 

 

 

 

                                                           

)1)John wesly Alxander : Economic Geography , New Jersey , prentice – 
Hill , 1963 , p.9. 
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( اعداد ونسب المستوطنات الريفية بأنماطها قضاء بعقوبة بحسب الوحدات 2جدول ) 
(2121االدارية لعام )


اثمك ن    فاثطرؽاثمع دةكنمككفكز عاثمسفكطن تاثر ف  اثعلق ،م مدك ظـ، و ؿاثمصدر:

االنس ن  ،ج مع د  ث ،م جسف ررس ث ،ف قض ء عقك   2121:54،كو  اثفر   ثوعوـك
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 ( انماط المستوطنات الريفية في منطقة الدراسة )قضاء بعقوبة( بوحداته االدارية4خريطة )

































جم ؿع دمند ؿع داف،االسف ط فاثر ف ف قض ء عقك  ،رس ث اثمصدر:
2112م جسف ر،ج مع د  ث ،
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 -منط انتىزيغ اخلطي : .1

 قصػػػػد ػػػػنمطاثفكز ػػػػعاث طػػػػ اففف ػػػػذاثمسػػػػفكطن تاثر ف ػػػػ شػػػػكل ط ػػػػ اثنػػػػ ء
اثنقػػؿ   ػػثفكز ع ػػ ك كػػكفهػػذااثشػػكؿملزمػػ المفػػدادمجػػ رماالن ػػ راكشػػ ك طػػرؽ

فعمػػؿهػػذ اثم ػػدداتعوػػ عػػدـفكسػػعاثمسػػفكطن ت شػػكؿعرضػػ ثػػذثؾف ػػ فمفػػدمػػع
(مسػفكطن ر ف ػ مػفنمػطاثفكز ػع49امفدادفوػؾاثم ػدداتكفظ ػرفػ منطقػ اثدراسػ )

%(مػػػفمجمػػػكعاثمسػػػفكطن تاثكو ػػػ ثوقضػػػ ء جم ػػػعانمػػػ ط26.9اث طػػػ امم نسػػػ ف )
-:االسف ط فكه مقسم ك آلف 

(قر ػػػػ امم نسػػػػ ف 13 وػػػػ عػػػػدداثقػػػػرلاث ط ػػػػ ف  ػػػػ )-ناحييييية بنييييي سييييعد : .أ
(،8%(مػػػفمجمػػػكعاثقػػػرلاث ط ػػػ فػػػ اثقضػػػ ءكمػػػ  فضػػػ اث ر طػػػ )26.5)

 كه نس  مرففع إذا فوتاثمرف  االكث اث ج نبن    كنع ف.
%(26.5)(قر ػ امم نسػ ف 13 وػ عػدداثقػرلاث ط ػ ف  ػ )-ناحية كنعان : .ب

مفمجمكعاثقرلاث ط  ف اثقضػ ءكهػ اثػ ج نػبن   ػ  نػ سػعدك نػتفػ 
 اثمركزاالكؿا ض ن.

ج ءتف اثمركزاثث ن ،إذ وغتعػدداثقػرلاث ط ػ -ناحية بهرز )اشنونا( : .ج
 %(مفمجمكعاثقرلاث ط  ف اثقض ء.22.4(قر  امم نس ف )11ف   )

(9ءتف اثمركػزاثث ثػث،إذ وػ عػدداثقػرلاث ط ػ ف  ػ )ج -ناحية العبارة : .د
 %(مفمجمكعاثقرلاث ط  ف اثقض ء.22قر  ك نس  )

(قػػػرل ط ػػػ 3جػػػ ءتفػػػ اثمركػػػزاثرا ػػػعكاأل  ػػػر ػػػػ)-مركيييز قضييياء بعقوبييية : .ق
 %(مفمجمكعاثقرلاث ط  ف اثقض ء.6.2ك نس  )
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 -منط انتىزيغ املتجمغ : .2

 عػػػػػػكداكؿظ ػػػػػػكرث ػػػػػػذااثػػػػػػنمطفػػػػػػ اثعصػػػػػػراث جػػػػػػرماث ػػػػػػد ث،كفف ػػػػػػذف ػػػػػػ 
.كفظ ػػره ػأتاثفكز ػػعهػػذ (1)اثمسػفكطن تاثر ف ػػ شػكلمفجمعػػ م فشػػداناثنػ ءفكز ع ػػ 

عنػػدم فكػػكفاثمسػػفكطن تاثر ف ػػ مجفمعػػ كمفق ر ػػ  عضػػ  مػػعاثػػ عضضػػمفاثمنطقػػ 
اثكا ػػػدةكفػػػ هػػػذااثفكز ػػػعفف ػػػذاثمسػػػفكطن اثر ف ػػػ شػػػكلمنفظمػػػ كقػػػد كػػػكففػػػ ا  ػػػ ف
عو ػػػ ،كقػػػدففجمػػػعمسػػػ كف ا ػػػرلا ػػػرمنػػػفظـك  ػػػددشػػػكو  نػػػكعاثسػػػط اثػػػذمفقػػػـك

مسػػ   صػػغ رةمػػفاالرض ػػكؿمركػػزاثمسػػفقرةنفسػػ  اثفػػ ف فػػكمعوػػ اثمسػػفقرةفػػ 
 عضاث دم ت.

فف ػذاثمسػػفكطن تاثمفجمعػػ اشػػك العػػدةمن ػػ عوػػ سػػ  ؿاثمثػػ ؿ)اثشػػكؿاثنجمػػ (اثػػذم
 مفػػػدمػػػعامفػػػداداثطر ػػػؽاكاثفرعػػػ اكجػػػدكؿاركائػػػ  شػػػكؿطػػػكث ،كفكجػػػدفػػػ منطقػػػ 

%(مػف86.7فف ذه أةاثنمط)اثمفجمع(امم نسػ ف )(مسفكطن ر ف  ،85اثدراس )
اثمجمػػكعاثكوػػ ثومسػػفكطن تفػػ اثقضػػ ء جم ػػعه ئ ف ػػ ،كهػػ مقسػػم كػػ آلف ك  سػػب

-االكثك  :

جػ ءتن   ػ كنعػ ف ػ ثمركزاالكؿاذ وػ عػدداثقػرلاثمفجمعػ -ناحية كنعان : .أ
قػػػرلاثمفجمعػػػ فػػػ %(مػػػفمجمػػػكعاث27.1(قر ػػػ امم نسػػػ ف )23ف  ػػػ ن ػػػك)

مجمؿقض ء عقك  ،كمفاالمثو ثوقرلاثف فنفم ث ذااثنمطفػ ن   ػ كنعػ ف
(ا ػػػك5هػػ قر ػػ )االزدهػػ ر(كهػػ مػػفاثقػػػرلاثعصػػر  ،فنفمػػ اثػػ اثمق طعػػ )

صػػ كؿ،ككػػذثؾقػػرل)ع ػػداثكػػر ـاثن صػػر، ر ػػكف كج سػػـاث سػػ ف(كا رهػػ ،
 (.9 نظر ر ط )

اثفػػ جػػ ءت ػػ ثمركزاثثػػ ن  عػػدن   ػػ كنعػػ فمػػف  ػػثعػػدد-رة :ناحييية العبييا .ب
(قر ػػػػػػػ امم نسػػػػػػػ ف 22اثقػػػػػػػرلاثفػػػػػػػ فنفمػػػػػػػ اثػػػػػػػ اثػػػػػػػنمطاثمجفمػػػػػػػعاذ وغػػػػػػػت)

                                                           

1982، غػداد،اث ػكادثمط عػ ،اثعراؽف اثر ف االسف ط فانم ط،م مداسم ع ؿ و ؿ((1
.115،ص
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%(مػػػفمجمػػػكعاثقػػػرلاثمفجمعػػػ فػػػ قضػػػ ء عقك ػػػ ،كمػػػفامثوف ػػػ قػػػرل25.9)
 )كص   ، كدج كاث ك ـ(كا ره .

مػػػف  ػػػثعػػػدداثقػػػرلاثمفجمعػػػ اذا فوػػػتاثمركػػػزاثث ثػػػث-ناحيييية بنيييي سيييعد : .ج
%(مػػػفمجمػػػكعاثقػػػرلاثمفجمعػػػ 21.1(قر ػػػ مفجمعػػػ امم نسػػػ ف )18 وغػػػت)

فػػ قضػػ ء عقك ػػ ،كمػػفهػػذ اثقػػرلهػػ )قر ػػ اثكرامػػ االكثػػ ،اثث ن ػػ ،اثث ثثػػ 
 كاثرا ع ،كاث م د  اثشم ث  كا ف ودكف(كا ره .

كػزاثرا ػعمػف  ػثاثقػرلاثمفجمعػ إذجػ ءتفػ اثمر-ناحية بهيرز )اشينونا( : .د
%(مػػػفمجمػػػكعاثقػػػرلاثمفجمعػػػ 14.1(قر ػػػ مفجمعػػػ امم نسػػػ ف )12 وغػػػت)

فػػػ قضػػػ ء عقك ػػػ ،كمػػػفهػػػذ اثقػػػرلهػػػ )اثنق ػػػبكشػػػطبكأـاثقطػػػفكع ػػػدهللا
 اثجس ـ(كا ره .

اثفػػ جػػ ءت  ثمرف ػػ اال  ػػرةمػػف  ػػثاثقػػرلاثمفجمعػػ  -مركييز قضيياء بعقوبيية : .ق
(قػػػػرل11اثقوػػػػ عػػػػدداثقػػػػرلمق رنػػػػ   ق ػػػػ نػػػػكا  اثقضػػػػ ءف وػػػػ مجمكع ػػػػ )نظػػػر

%(مػػػفمجمػػػكعاثقػػػرلاثمفجمعػػػ فػػػ اثقضػػػ ءهػػػ 11.8مفجمعػػػ امم نسػػػ ف )
 )اث  جن صر،دث م ت، ن ز د،شفف كاث ك در(كا ره .
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 ( 3جدول )
 2111الزراعية لمركز قضاء بعقوبة لعام التوزيع الجغرافي للمستوطنات الريفية بحسب المقاطعات 

 المستوةنات الريفية التابعة لها رقم المقاةعة اسم المقاةعة

 السبتية 00 السبتية
 دوا   

 االمام علي 09 العثمانية
 العثمانية  

 شكر  

 ركة حجي سهير 84 ركة حجي سهير
 قحةان العنبر 39 الكاةون

 الدليمات  

 الحام ناحر  

 زيدبني   

 خلير الحالس  

 تبارك  

 الهويدر 20-23-28-20-24 بساتين الهويدر
 شفتة 0 شرقي شفتة

دائػػرةزراعػػ م  فظػػ د ػػ ث ،قسػػـاثف طػػ طكاثمف  عػػ ،   نػػ تعػػفاسػػم ءاثمصػػدر:
 كارق ـاثمق طع تاثزراع  كاثقرلاثف  ع ث  .



















43 
 

 -منط انتىزيغ املنتشر : .3

 قصػػد ػػ اف ػػ ذاثمسػػفكطن تاثر ف ػػ شػػكلمنفشػػرام عثػػرااثنػػ ءفكز ع ػػ اثجغرافػػ .
عو  ػػ  ك فػػأثرهػػذااثػػنمط عػػ مو فهمػػ ط  عػػ اثفكز ػػعاثجغرافػػ ثومػػكارداثم ئ ػػ اثفػػ فقػػـك

اثمسفكطن تاثر ف  كاثكضعاثط كاراف اثس ئد.

 قداعطػ  ر ػ اكثػرفػ ا ف ػ رمكاقػعإذافاالن س طكاثفش   ف سط منطق اثدراس
اثقرل،معكجكد عضاالفضو  تف هذ اثمكاقع،إذا ف رتاالم كفاثمرففعػ نسػ   
ق  سػ ثلراضػػ اثمجػػ كرةث م  ػػ هػػذ اثقػػرلمػفم ػػ  االمطػػ ر،ككػػذثؾامك ن ػػ افصػػ ث  

  ثنسػ  ثلراضػ اثزراع ػ   ثك داتاالدار  كاثقرلاثمج كرة،كا ف ػ راثمكاقػعاثكسػ ط 
دا ػػؿاثقضػػ ء.فضػػلنعػػفكقكع ػػ قر  ػػ مػػفاثمػػكارداثم ئ ػػ سػػكاءعوػػ ن ػػرد ػػ ث اك

اثش ك تاالركائ  اثمنفشرةف منطق اثدراس أكقرباآل  ر.

(مسػػفقرةر ف ػػ فف ػػذه ػػأةنمػػطاثفكز ػػع)اثمنفشػػر(اممػػ 48فكجػػدفػػ منطقػػ اثدراسػػ )
اثمجمػػػكعاثكوػػػ ثومسػػػفكطن تاثر ف ػػػ فػػػ اثقضػػػ ء جم ػػػعه ئ ف ػػػ %(مػػػف26.3نسػػػ ف )

-كانم ط  ،كه مقسم ك آلف :

ا فوػػػػػػتاثمركػػػػػػزاالكؿمػػػػػػف  ػػػػػػثعػػػػػػدداثقػػػػػػرلاثفػػػػػػ فنفمػػػػػػ -ناحييييييية كنعييييييان : .أ
%(مػػػػػفمجمػػػػػكع35.4 شػػػػػكؿنسػػػػػ  )(قر ػػػػػ كهػػػػػكمػػػػ 17ثوػػػػنمطاثمنفشػػػػػرإذ وػػػػػ )

اثقػػػػػػػرلهػػػػػػػ قػػػػػػػرل)اثكه  ػػػػػػػ تاثقػػػػػػػرلاثمنفشػػػػػػػرةفػػػػػػػ قضػػػػػػػ ء عقك ػػػػػػػ ،كمػػػػػػػفهػػػػػػػذ 
 (.11كاثشعو كا راه ـاثض   (كا ره ، نظر ر ط )

جػػػػ ءت ػػػػ ثمركزاثثػػػػ ن مػػػػف  ػػػػثعػػػػدداثقػػػػرلاثفػػػػ فنفمػػػػ -ناحييييية بنييييي سييييعد : .ب
%(مػػػػػػف31.3نسػػػػػػ ف )(قر ػػػػػػ اممػػػػػػ 15ث ػػػػػػذااثػػػػػػنمط)اثمنفشػػػػػػر(ف وغػػػػػػتن ػػػػػػك)

)اثع ث ك ػػػػػػػػ مجمػػػػػػػػكعاثقػػػػػػػػرلاثمنفشػػػػػػػػرةفػػػػػػػػ قضػػػػػػػػ ء عقك ػػػػػػػػ ،كمػػػػػػػػفهػػػػػػػػذ اثقػػػػػػػػرل
 كاثم  ك   كن راث سف فك وف   (كا ره .
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اثفػ جػ ءت ػ ثمركزاثث ثػثمػف  ػثعػدداثقػرلاثمنفشػرة-ناحية بهرز )اشنونا( : .ج
%(مػفمجمػكعاثقػرلاثفػ فعػكد25نسػ ف )(قر ػ اممػ 12اثف  وغتف    ن ك)

نكا  قض ء عقك  كمفامثوف  ه  قرل)اث سػ ن  كاثن ػرثونمطاثمنفشرف عمـك
 اثك  ركجم ؿكاثع  رة(كا ره .

نظػراثط  عػ اراضػ ن   ػ اثع ػ رةاثفػ فنفشػرف  ػ اثزراعػ اثكث فػ -ناحية العبارة : .د
(قػػرل3فأن ػػ جػػ ءت ػػ ثمركزاثرا ػػعمػػف  ػػثاعػػداداثقػػرلاثمنفشػػرةإذ وػػ عػػدده )

 عقك ػػػ كقػػػرل)اثج زانػػػ ،%(مػػػفمجمػػػكعاثقػػػرلاثمنفشػػػرةفػػػ قضػػػ ء6.2 نسػػػ  )
 كاثع كركاثغر رات(.

جػػ ءتن   ػػ اثمركػز  ثمرف ػػ اال  ػػرةمػف  ػػثعػػدداثقػػرل-مركييز قضيياء بعقوبيية : .ق
%(مفمجمكعاثقرلاثمنفشػرةفػ 2.1نس ف )اثمنفشرةاثف  وغتقر  كا دةامم 

اثقضػػ ءكذثػؾثط  عػػ اثمنطقػػ ككن ػ مركػػزقضػ ءفػػ اثكقػػتنفسػ ا ثفػػ فمثػػؿعمػـك
فكػػػػكف مركػػػػزم  فظػػػػ د ػػػػ ث ف ػػػػ اقػػػػرباثػػػػ اثقػػػػرلاثمف ضػػػػرةاثفػػػػ عوػػػػ اثعمػػػػـك

 م فشدةكهذ اثقر  ه )اثعثم ن  (ككن  فقععنداطراؼاثمد ن .

 ( 4جدول )
 (2119-2119-1997توزيع سكان ريف قضاء بعقوبة بحسب الوحدات االدارية لمسنوات )

عدد سكان الريف  الوحدة االدارية
 نسمة 2119لعام 

عدد سكان الريف 
 نسمة 2119لعام 

عدد سكان الريف لعام 
 نسمة 1997

6567 م.ق. بعقوبة
69865

66177 67546 ناحية العبارة
1397321871 ناحية بهرز
211752317615897 ناحية كنعان

9146211426368396 ناحية بني سعد
199723229175151371 المجموع

:كزارةاثف طػػ ط،اثج ػػ زاثمركػػزمثإل صػػ ء،نفػػ ئ اثفعػػداداثسػػك ن اثعػػ ـثم  فظػػ اثمصػػدر
(،   ن تا رمنشكرة.2119(كفقد رات)2119-1997د  ث ثع م )
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 2119( التركيب التعميمي لسكان ريف مركز قضاء بعقوبة لسنة 5جدول )

.2121،ا رمنشكرةاثمد ر  اثع م ثفر   د  ث ،   ن تاثمصدر:
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 االرتكازية انبىن خلذمات اجلغرايف انتىزيغثانيًا: 

 : نهشرب انصاحل املاء خذمات -أ
كاالجفمػػ ع اثصػػ  اثكاقػػعانعػػ شفػػ ك  ػػرةاهم ػػ ذكثوشػػرباثصػػ ث اثمػػ ءا صػ ؿإف

كعمكمػػػػ نثإلسػػػك فاث ككمػػػ فقػػػدم   دمػػػ اهػػػـثوشػػػرباثصػػػ ث اثمػػػ ءك دمػػػ ثوسػػػك ف
اهم ػ ذكف ػكثلمراضك  رن قؿاثم ءافف  كمفف ث طر، صكص ناثر ؼثسك ف
عوػ ال فكائػ نف جػ مرضػ  اعػراضظ ػكراك ػ مراضثفسػ   اث  ئػ اثعمؿف   ص 
كمط  قف ػ اثشػربم ػ  نكع ػ  ػلؿمػفرصػده  ػفـكاثفػ ،كم  ن ػ كجرثكم  موكث ت

اثمػ ءموكثػ تمػف وكه ه االس س  اثشربم   مفطو  تإف.(1)اثق  س    ثمكاصف ت
اثموكثػػ تمػػفاآلمػػفاثم وػػصهػػ ثوشػػرباثصػػ ث اثمػػ ءمشػػ ر عفكػػكفأفكاثمفػػركض،

اثمػ ءالنفػ جعػدةمشػ ر عاثدراسػ منطقػ ف ػدـ،ثومػكاطن  فثوشربص ث  م   كفكف ر
،اث دمػػػ هػػػذ اثػػػ فففقػػػراثدراسػػػ منػػػ طؽ عػػػضأفاالاثمشػػػ ر عهػػػذ كراػػػـ،اثصػػػ ف 
اثسػػػكفمن ػػ اسػػػ  بعػػدةاثػػ كرداءف ػػػ اث دمػػ ث ػػػذ اثمنػػ طؽهػػذ اففقػػػ رسػػ بك رجػػع

مشػػػػ ر عمنشػػػػ تفقػػػػ دـاك،اثفصػػػػف  مشػػػػ ر ععػػػػفاثر ف ػػػػ اثمسػػػػفقرات عػػػػداكاثم عثػػػػر،
اثمػػػكاطن  ففجػػػ كزكاألج ػػػزةنقػػػص،اكثومػػػ ءاثن قوػػػ اث د ػػػدان   ػػػبفأكػػػؿك،اثفصػػػف  

.ثوم   اثن قو اثش ك عو 











                                                           

،اثمؤسسػػػ 1( شػػػ را ػػػراه ـاثط ػػػؼكزمػػػلء  ػػػدم تاثمػػػدف)دراسػػػ فػػػ اثجغراف ػػػ اثفنمك ػػػ (ط(1
(۲۲۸۲،ص۲۱۱۸اث د ث ثوكف ب،ث ن ف،
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 ( اعداد المستوصفات في ريف قضاء بعقوبة بحسب وحداته االدارية6جدول )
عدداثمسفكصف تف االر  ؼاثك دةاالدار  

مركزقض ء عقك  
9

ن    اثع  رة
1ن    كنع ف
2ن      رز

1ن     ن سعد
13اثمجمكع

.2111دائرةص  د  ث ،   ن تا رمنشكرة،اث   ث اعفم دانعو اثمصدر:

 : الكهرباء خدمات -ب

اثمشػركعكػ فكقػد،  ثك ر ػ ءاثر ف ػ اثمسػفكطن تزكدتاثفػ االكثػ اثدكثػ اثعػراؽ عد
اثفػػ اثم مػػ اث دم ػػ اثمشػػ ر عمػػفاثسػػ ع ن ت ػػدءفػػ اثر ف ػػ اثك ر ػػ عو ػػ اطوػػؽاثػػذم

ان ػػ اذاثك ر  ئ ػػ   ثط قػ اثعػػراؽفػػ اثر ف ػ اثمنػػ طؽثفج  ػػزاثسػ  ق اث ككمػػ ت  كثػت
االنشػػػط جم ػػػعفػػػ كمسػػػف دـاثك ر ػػػ ءثػػػد كؿثلقفصػػػ داثرئ سػػػ اثم ػػػرؾاثنشػػػ طفعػػػد

فػ رئ سػ  مؤشػرااثك ر ػ ءمفاثفرد فس وك م ك عداث دم  كاثصن ع  كاالقفص د  
  ثػ فػ فػدهكر،فشػ داثقطػرمنػ طؽجم عأفمعك،ثومجفمعاثرف ه  مسفكلفقد ر
،اثم وػػ ثلسػػف لؾاالنفػػ جكف  ػػ كعػػدـاثفكز ػػعكاالنفػػ ج  ػػثمػػفاثك ر  ئ ػػ اثط قػػ 

ثكػػفاثكطن ػػ اثك ر  ئ ػػ   ثط قػػ مػػزكدةمسػػفقراف  كاثدراسػػ كقػػرلمنػػ طؽجم ػػعأفاال
منطقػػػػ منػػػػ فشػػػػككمػػػػ اثن قوػػػػ اث طػػػػكطاكاثفكز ػػػػعم طػػػػ ت عػػػػضكسػػػػكءاالنقط عػػػػ ت

فػػػ انقط ع ػػػ اكاال  ػػػ ف عػػػضفػػػ ثضػػػعف  اثمج ػػػزةاثط قػػػ رداءة  ػػػثمػػػفاثدراسػػػ 
.(1)یا را   ف




                                                           

۲۱۰۸،   ن تا رمنشكرة عقك  ،قط عفكز عك ر  ء (كزارةاثك ر  ء،مد ر  فكز عك ر  ءد  ث(1
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 : النقل خدمات -ج

مكػ فمػفثوفنقػؿسػكاءجكان  ػ  م فوػؼاالنسػ فثفع ث ػ ت م م رئ س  عنصرااثنقؿ عد
اث طػػػطنجػػػ حعكامػػػؿمػػػفاس سػػػ ع مػػػؿكهػػػكاثعػػػ شمصػػػ درعػػػف  ثػػػ اكآ ػػػراثػػػ 

فكجػػػد  ػػػثاثزراعػػػ االنفػػػ جنقػػػؿفػػػ اثر ف ػػػ اثمنػػػ طؽفػػػ اثنقػػػؿاهم ػػػ كف ػػػرزاثفنمك ػػػ 
اثػػػ انف ج ػػػ منػػػ طؽمػػػفاثمن سػػػباثكقػػػتفػػػ ثنقو ػػػ كذثػػػؾثومنفجػػػ تاثمك ن ػػػ اثمنفعػػػ 
كسػػ ئؿففػػكفرثػػـاذااثق مػػ م ػػدكداكاثق مػػ عػػد ـ عػػدف النفػػ جثػػذثؾاالسػػف لؾمنػػ طؽ
 ػػ ثطرؽاثدراسػػ منطقػ فػػ اثنقػؿطػػرؽففمثػؿاث  ػػ   فػػ جاثفػ اثمنػػ طؽاثػ ثنقوػػ اثنقػؿ
.ث نك  طرؽفككفم ا ث  كه اث ر  
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(طرؽاثنقؿ  ثس  راتف منطق اثدراس )قض ء عقك  (5 ر ط )

































اثنش طعو كفأث ُره د  ث م  فظ ف اثمع دةاثطرؽش ك ،مفعبكس ـاث  كم،اثمصدر:
االنس ن  ،ج مع د  ث ،،اثزراع  2115:119اطرك  دكفكرا ،كو  اثفر   ثوعوـك
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( اطوال شبكة الطرق الرئيسية والثانوية والريفية في قضاء بعقوبة لعام 7جدول )
(2119 ) 

عدد  العرض / م الطول / كم النوع اسم الطريق
 المسارات 

ممركا د317,5رئ س  عقك  – ن سعد– غداد
ممر ف117,5رئ س اثغ ث   – عقك  

ممر ف117,5رئ س مقفر  تجسر عقك  اثث ثث
اث  ثصث دفق طع- عقك  

اثقدس
ممر ف57,5رئ س 

   57  المجموع
 ن –طر ؽمق رةاثك ثكث ؾ

سعد
ممركا د11,57,5ث نكم

ممركا د617,5ث نكمككتس    – عقك    رز
اثج ؿ-مع مؿاثن ركاف

ا كع ككث -اثص عد
ممركا د257,5ث نكم

ممركا د57,5ث نكماثكج    -اثمقداد  - عقك  
ممركا د317,5ث نكممندث –كنع ف- عقك  

كا دممر4,77,5ث نكمطر ؽمط راثصقراثعر  
   13632  المجموع

ممركا د3,26ر ف طر ؽقر  اث  شم  
ممركا د1,76ر ف طر ؽقر  اث د د

ممركا د1,36ر ف ه  ب–طر ؽقر  اث د د
ممركا د176ر ف طر ؽن     ن سعد

ممركا د226ر ف م مدسكراف–اث  شم  
كا دممر2,66ر ف طر ؽاث رد  



51 
 

م مد–ه شم  –مراد  
سكراف

ممركا د3,96ر ف 

–طر ؽج مع د  ث 
اثمراد  

ممركا د4,66ر ف 

ممركا د17,56ر ف اثمراد  –اث رد  
ممركا د13,56ر ف ج مع د  ث –ك  و 

ممركا د1,16ر ف طر ؽقر  ك  و 
كا دممر26ر ف اثع  رة–  رز

ممركا د66ر ف اث دع -فمكز14-كنع ف
ممركا د11,26ر ف طر ؽقر  ش   ف

ممركا د16ر ف طر ؽرك  ج س  ؿ
ممركا د116ر ف زهرة-اثس دة- عقك  
ممركا د116ر ف ع  رة–اثس دة– عقك  

ممركا د76ر ف اثسكاعد– دمكسر–ع  رة
ممركا د2,56ر ف اثدكر  ف– دمكسر

ممركا د26ر ف طر ؽ رن   ت
ممركا د26ر ف طر ؽاث ك در

   14131  المجموع
جم ؿع دمند ؿع داف،االسف ط فاثر ف ف قض ء عقك  ،رس ث اثمصدر:

االنس ن  م جسف ر 2112:134،ج مع د  ث ،،كو  اثفر   ثوعوـك
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مدرسػ ثومر وػ ال فدائ ػ 118مدرسػ ك كاقػع151 و عدداثمدارس شػكؿعػ ـ
مدرسػػػ ثومر وػػػ اثمفكسػػػط كهػػػ مف   نػػػ  ػػػ فمنطقػػػ كا ػػػرل  ػػػثجػػػ ءتن   ػػػ 32ك

مدرسػػػ ،29كنعػػ ف  ثمرف ػػػ االكثػػػ  عػػددمػػػدارساثمر وػػػ اال فدائ ػػػ   ػػث وػػػ اعػػػداده 
اثمرف ػػ االكثػػ  عػػددمػػدارساثمر وػػ اثمفكسػػط   ػػثك صػػوتن   ػػ كنعػػ فا ضػػ نعوػػ 

(.8مدرس ،ك ـم  فف اثجدكؿرقـ)12 و اعداده 



 ( اعداد المدارس في ريف قضاء بعقوبة بحسب وحداته االدارية8جدول )
عدداثمدارساثك دةاالدار  

اال فدائ  
عدداثمدارساثمفكسط كاثث نك  

كا ره 
124مركزقض ء عقك  

287ن    اثع  رة
2912ن    كنع ف
223ن      رز

276ن     ن سعد
11832اثمجمكع

.2112اثمصدر:مد ر  فر   م  فظ د  ث ،   ن تا رمنشكرة،
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 االضتنتاجات

1-  ث  اثد ؿ كمقدار اثمسفكلاثفعو م الر  باالسر مف اثكقكدافكؿ ف نكع   ثفأث ر
 اثع ن  مفق ؿاألسراثف شموف    ؤثرافعو اث  ئ كعو ،اثمسف دـ فإن م  كمفثـ،

 اثط  ع   ،اثمكارد اثنق   اث  ئ  ذات اثمسفدام  اثر ف   اثفنم   ف ق ؽ سفقرار،كعو  كا 
 اثمسفقراتاث شر  اثر ف  .

فص ؿث  علق ك  رةاثفأث رف عدـافمص درم   اثشرباثمن س  كفكفركس ئؿاال -2
كمفثـفكف راثمسفكلاثص  ،كاثمعدة،كاثملر  ،كاثز  ر،االص    أمراضاث و  رز  

 كاثعلج اثكق    ج ن   ف  ثوسك ف اثر ف  ،اثلئؽ اهداؼاثفنم   مف كا دا  عد كاثذم
سفقراراثمسفقراتاث شر  اثر ف  .،اثمسفدام  كا 

منطقػػ اثدراسػػ ف عػػ ثف ػػ  فاثظػػركؼف ػػ  ف -3 اثفكز ػػعاثجغرافػػ ثومسػػفكطن تاثر ف ػػ فػػ عمػػـك
  شر  (.-اثجغراف  )ط  ع  

اثمسفكطن تاثر ف  مك ن  ف ع ثف   فاثظركؼاثجغراف  )ط  ع   -4   شر  (.-ف   ف جـك
جغراف ػ اثفػ منفشػر(ف عػ نثوظػركؼاث-مفجمع-ف   ففكز عانم طاالسف ط فاثر ف ) ط  -5

 فسكدمنطق اثدراس .
اظ رتاثدراس افاثمكارداثم ئ  كاثنقؿهمػ اثعػ ملفاالكثػرفػأث رافػ فكز ػعاثمسػفكطن ت -6

اثر ف ػػػ مػػػف ػػػلؿفأث رهمػػػ عوػػػ اثزراعػػػ اثفػػػ فعػػػداثكظ فػػػ االسػػػ سثسػػػك فر ػػػؼمنطقػػػ 
 اثدراس .

نفمػ سػك ن  اثػ عشػ رةكا ػدةاكأظ رتاثدراس إفمعظػـاثمسػفكطن تاثصػغ رةاث جػـ  -7
عشػػػ رف فعوػػػ اثعكػػػسمػػػفسػػػك فاثمسػػػفكطن تاثك  ػػػرةاث جػػػـ،كهػػػ صػػػف ع مػػػ فقر  ػػػ 

 ففصؼف   ار  ؼاثمجفمعاثعراق .
افثوعكامػػػؿاث شػػػر  )اثس  سػػػ  كاثف ط ط ػػػ كاالقفصػػػ د  كاالجفم ع ػػػ (اثػػػراك  ػػػراجػػػدامػػػف -8

 االقفص دمكاالجفم ع ثومزارعاثعراق .  ثاس  م  ف اع دةف س فاثمسفكل
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ان فػػػػ ضمسػػػػفكلاث ػػػػدم ت)اثفعو م ػػػػ كاثصػػػػ   كاثمػػػػ ءكاثك ر ػػػػ ء(كمػػػػ كنكعػػػػ  صكصػػػػ ن -9
 اثمسفكطن تاثصغ رةاثف ف عدعفاثمراكزاث ضر  .

ففصػػػؼ طػػػػ اثمسػػػفكطن تاثر ف ػػػػ )اثفقو د ػػػ (  ثعشػػػػكائ  كعػػػدـاالنفظػػػػ ـ ػػػ ثعكسمػػػػف -11
  )اثم طط (اثف  ن تعو كفؽاثف ط طاثعمران اثر ف .اثمسفكطن تاثعصر 


 التوصيات 

ككزارةاث  ئػػػ ثفشػػػج عاألسػػػرعوػػػ ،ككزارةاثزراعػػػ ،اثفنسػػػ ؽ ػػػ فكزارةاثمػػػكارداثم ئ ػػػ  -1
كف سػػػػ فمسػػػػفكاه االجفمػػػػ ع عػػػػف،كفر  ػػػػ اث  كانػػػػ تثغػػػػرضز ػػػػ دةد و ػػػػ ،اثزراعػػػػ 

 كفكف راثقركضاثم سرةثوسك ف.،كاثكق   كاثفسك ؽ،طر ؽفكف راث ذكراثم سن 
اث ف ظعو اثثركاتاالقفص د  اثف  ككفث  دكرك  ػرفػ ز ػ دةمسػفكلاثػد ؿ،إذ -2

كاثعمػػؿعوػػ فنم ف ػػ عػػفطر ػػؽفػػكف راالعػػلؼ،ال ػػدمػػفاالهفمػػ ـ ػػ ثثركةاث  كان ػػ 
 اثمن س  كاث ض ئركاث دم تاث  طر  .

م   اثنق  ثومسفقراتاث شر  اثر ف  عفطر ؽإق مػ م طػ تصػغ رةفكف رمص دراث -3
 كف و ف .،كمفكسط ثفنق  اثم   

كز ػػػػ دة،فػػػػف مراكػػػػزثوشػػػػ  بفػػػػ اثمسػػػػفقراتاث شػػػػر  اثر ف ػػػػ ثغػػػػرضفػػػػدر باثشػػػػ  ب -4
 كفأه و ـثلسفف دةمن ـف عمو  تاثفنم  .،فثق ف ـ

، كاقػػػعمركػػػزصػػػ  عنػػػدكػػػؿار ػػػعقػػػرلفػػػكف رمراكػػػزصػػػ   كمسفكصػػػف ت  طر ػػػ  -5
ككػػذثؾمسفكصػػؼ  طػػرمعنػػدكػػؿثػػلثقػػرلكمػػ كال ػػدمػػففػػكف راثوق  ػػ تثلطفػػ ؿ

 عفطر ؽاثفرؽاثط   اثمفنقو ثوفقو ؿقدراالمك فمفاالص     المراض.
،االمػػػراثػػػذم ضػػػف عو  ػػػ صػػػف  -6 ضػػػركرةر ػػػط)اثفنم ػػػ اثمسػػػفدام ( قػػػراردكثػػػ موػػػـز

ودكؿكثومجفمعاثدكث ،ك م  س عدعو اثفكض  اثمف ػكم ثوفنم ػ اثمسػفدام االثزاـث
،كفم  زه عفاثنمكاالقفص دماث  ت.
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 ملصادرا
 القران الكريم 

 اواًل:  الكتب
ع ػػداثػػرزاؽكعػػ دؿع ػػدهللا،جغراف ػػ اثر ػػؼ،مط عػػ ج معػػ  غػػداد،،اث ط  ػػ  .1

.1982 غداد،
،م ػػػػدمامػػػػ ف .2 ،1اثجغراف ػػػػ اثمن   ػػػػ ،طم ػػػػ دئ،اثفػػػػـك ،مط عػػػػ اث رطػػػػـك

،  .1986اث رطـك
صػػ  حم مػػكدكعػػدن فهػػزاعاث  ػػ ف ،اسػػسعوػػـاثمنػػ خ،داراث كمػػ ،اثػػراكم .3

.1991ثوط  ع كاثنشر،ج مع اثمكصؿ،
ا راه ـكعو  سفاثشوش،جغراف  اثفر ػ ،مط عػ ج معػ اثمكصػؿ،،شر ؼ .4

.1986 غداد،
اثفنم  اث شر  اثمسفدام فػ اثػكطفاثعر ػ ،دراسػ تفػ اثفنم ػ ،ش،آم ؿشل .5

.2111اث شر  اثمسفدام ف اثكطفاثعر  ،  تاث كم ،
 1981جغراف  اثفر  ،مط ع ج مع اث صرة،اث صرة،،،عو  س فاثشوش .6
ركائ ػػػ اثمشػػػ ر عاثزراع ػػػ اال5-3،دراسػػ رقػػػـكآ ػػػركفم مػػػدم مػػػكد،اثصػػف ر .7

1977،مط ع اثع ن ، غداد،1عو ،ط،اثمجوساثزراع االاثمفكسط كاثك  رة
 شػػػ را ػػػراه ـكزمػػػلء  ػػػدم تاثمػػػدف)دراسػػػ فػػػ اثجغراف ػػػ اثفنمك ػػػ (،اثط ػػػؼ .8

.۲۱۱۸،اثمؤسس اث د ث ثوكف ب،ث ن ف،1ط
كاثنشػر ط بصػك ر،جغراف ػ اثعػراؽ،مطػ  عداراث كمػ ثوط  عػ ،اثع ن  .9

.1991، غداد،
ف امككفركآ ركف،اثػرمكاث ػزؿكاثموك ػ ،اثمصػدراثعػ ثم ثومعوكمػ ت،.11

،اصػػػدارمنظمػػػػ االاذ ػػػػ كاثزراعػػػػ اثدكث ػػػػ 1فرجمػػػ  م ػػػػدنشػػػػأةاسػػػػم ع ؿ،ج
.1991كاث كنسكك،مط ع داراث كم ، غداد،

اثعػراؽ،مط عػ اث ػكادثانم طاالسف ط فاثر فػ فػ ،م مد، و ؿاسم ع ؿ.11
.1982، غداد،

.1994،داراثفكر،دمشؽ،1اس س  تعوـاثمن خ،ط،عو  سف،مكس .12
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 ثانيًا: الرسائل واالطاريح

اسػػفعم التاالرضاثصػػن ع  فػػ مد نػػ  عقك ػػ ،ا ػػك مػػرة،نػػزارم مػػكدم مػػد .1
االنسػػػػ ن  ،،رسػػػػ ث م جسػػػػف ر،كو ػػػػ اثفر  ػػػػ ثوعGISكففسػػػػ ره   سػػػػف داـ وػػػػـك

، غ،ـ .2111ج مع د  ث ،
 ػػػػ ثص سػػػػن ،اث مضػػػػ  تفػػػػ ثػػػػكاءد ػػػػ ث ،رسػػػػ ث م جسػػػػف ر،،االشػػػػعب .2

 .1966ج مع  غداد،كو  االداب،
عوػػػ كفأث ُرهػػػ د ػػػ ث م  فظػػػ فػػػ اثمع ػػػدةاثطػػػرؽشػػػ ك ،مفعػػػبكسػػػ ـاث ػػػ كم، .3

االنسػػ ن  ،ج معػػ د ػػ ث ،،اثزراعػػ اثنشػػ ط اطرك ػػ دكفػػكرا ،كو ػػ اثفر  ػػ ثوعوػػـك
2115 

اثراثد ؿف نمككاسفقراراثمسػفكطن تاثر ف ػ ،رسػ ث ، مزة،ه ف ءع داثكر ـ .4
اثف طػػػػ طاث ضػػػػرمكاالقو مػػػػ ،مركػػػػزاثف طػػػػ طاث ضػػػػرم م جسػػػػف رفػػػػ عوػػػػـك

.1991كاالقو م ،ج مع  غداد،
م ػػػػ اثر ف ػػػػ اثمسػػػػفدام دراسػػػػ فػػػػ اسػػػػفقراركنمػػػػكثجػػػػ فع ػػػػ س:اثفن، مػػػػكدم .5

 .2119اثمسفقراتاثر ف  ،رس ث م جسف ر،ج مع  غداد،
 و ؿ،م مدك ظـ،اثعلق اثمك ن    فاثطرؽاثمع دةكنمككفكز عاثمسفكطن تاثر ف   .6

االنس ن  ،ج مع د  ث ، 2121ف قض ء عقك  ،رس ث م جسف ر،كو  اثفر   ثوعوـك
أثػرعن صػراثمنػ خفػ زراعػ كانفػ جاث مضػ  ت،اثز دم،منعـنص ؼج سػـ .7

فػػ اثمنطقػػ اثكسػػط مػػفاثعػػراؽ،رسػػ ث م جسػػف ر،كو ػػ اثفر  ػػ  ا ػػفرشػػد 
، ا رمنشكرة .94،ص1999ج مع  غداد،

 دراسػػػ فػػػ مشػػػ ر عاثػػػرمكاث ػػػزؿفػػػ م  فظػػػ د  ثػػػ ،اثسػػػ عدم، م ػػػدعوػػػكاف .8
، 1986جغراف ػػػ اثمػػػكارد ،رسػػػ ث م جسػػػف ر،كو ػػػ االداب،ج معػػػ  غػػػداد،

ا رمنشكرة .
ف طم اسم ع ؿ:اثفنم  اثر ف  اثمسفدام ف ر ػؼقضػ ءاثمقداد ػ ،،اثس مرائ  .9

.2121رس ث م جسف ر،ج مع د  ث ،
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ثر ف ػ اثمف  ػ نػ تاثفنم ػ ااثف و ؿاثمكػ ن المك ،اثظ ثم ،شف ءن صرج  ر .11
،ث م جسػػػػف ر،كو ػػػػ اثفر  ػػػػ ثو نػػػػ ت،ج معػػػػ اثككفػػػػ ،رسػػػػ فػػػػ قضػػػػ ءاثمنػػػػ ذرة

2114.
اراثمسػػػػػفقراتاثر ف ػػػػػ فػػػػػ اثعكامػػػػػؿاثمػػػػػؤثرةفػػػػػ اسػػػػػفقر،ع ػػػػػ س،جمػػػػػ ؿفػػػػػ ئؽ .11

اثف ط طاث ضرمكاالقو م ،اثصك رة  .2115رس ث م جسف رف عوـك
ثػػػكع اث  ئػػػ فػػػ ف ق ػػػؽاثفنم ػػػ اثمسػػػفدام ،رسػػػ ث اثػػػرا،ع ػػػداثزهػػػرة،ز نػػػب .12

اثف ط طاث ضرمكاالقو م ، .2115م جسف رف عوـك
دكراالطراؼاثف عوػ فػ اثفنم ػ اثمسػفدام كاثرهػ ،اثع  دم،اسراءع داثر مف .13

 عوػػػػػ اثزراعػػػػػ فػػػػػ م  فظػػػػػ د ػػػػػ ث ،اطرك ػػػػػ دكفػػػػػكرا ،كو ػػػػػ اثفر  ػػػػػ ثوعوػػػػػـك
.۲۱۰۲ث ،االنس ن  ،ج مع د  

اثفنم ػػػػ اثر ف ػػػػ اثمسػػػػفد م فػػػػ اثعػػػػراؽ ػػػػ فس  سػػػػ ،عوػػػػ ،هػػػػدلع داثرضػػػػ  .14
اثفغ  ػػػػػركف ػػػػػد  تاالسػػػػػفج   ،أطرك ػػػػػ دكفػػػػػكرا ،كو ػػػػػ االدارةكاالنقصػػػػػ د،

2115اثج مع اثمسفنصر  ،
االسػػػػف ط فاثر فػػػػ فػػػػ قضػػػػ ء عقك ػػػػ ،رسػػػػ ث ،ع ػػػػداف،جمػػػػ ؿع ػػػػدمنػػػػد ؿ .15

االنس ن  ،م جسف ر،  .2112ج مع د  ث ،كو  اثفر   ثوعوـك
اثفنم ػػػ اثر ف ػػػ كاثرهػػػ فػػػ اثف ػػػ  فاثمكػػػ ن ،اثكطرانػػػ ، وقػػػ سن صػػػركع ػػػد .16

ثومسػػػفقراتاثر ف ػػػ فػػػ نػػػ   ف اثطو عػػػ كاثشػػػكمو ،رسػػػ ث م جسػػػف ر،كو ػػػ 
االنس ن  ،ج مع    ؿ، ۲۱۰۲اثفر   ثوعوـك

ثفنم ػػػػػ فػػػػػ فركػػػػػزكفشػػػػػفتاثمسػػػػػفقراتاث شػػػػػر  ضػػػػػمفثطفػػػػػ ،اهػػػػػـمعط ػػػػػ تا .17
م  فظػػػػ تاث صػػػػرةكذمقػػػػ ركم سػػػػ فذاتاثعلقػػػػ  منػػػػ طؽاالهػػػػكار،رسػػػػ ث 

.2116م جسف ر،مركزاثف ط طاث ضرمكاالقو م ،
اثف و ؿاثمك ن ثزراع اث  كباثشػفك  فػ اثعػراؽ،رسػ ث ،اثمثوكن ،ص ث  .18

، ا رمنشكرة .1983مع  غداد،م جسف ر،كو  االداب،ج 
،دراس فػ جغرافػ اثمػكارداثم ئ ػ مشركعاث  ثصاالركائ ،م مد،رف  م ن  .19

، ا رمنشكرة .1999رس ث م جسف ر،كو  االداب،ج مع  غداد،
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فػػأث رفرسػػ  تن ػػرمدجوػػ كد ػػ ث عوػػ فكػػك ف،عوػػ  سػػ فا ػػراه ـ،اثم ػػ    .21
 ػػػػػ ثص،رسػػػػ ث م جسػػػػػف ر،كو ػػػػ اثزراعػػػػػ ،ج معػػػػ  غػػػػػداد،فػػػػربمشػػػػركعاث

، ا رمنشكرة .9،ص1988
فػ اقوػ ـذمقػ ر،مشركعاثمصباثع ـكف ط طاثفنم ػ اثر ف ػ ، م داث  سرم، .21

.1986،مركزاثف ط طاث ضرمكاالقو م ،ج مع  غداد،رس ث م جسف ر
 ػػػرائطاسػػػفعم التاالرضاثزراع ػػػ اعػػػداد،اث عقػػك  ،سػػػو ـ ػػػ كزجمػػػ ؿا مػػػد .22

  سػػف داـفقن ػػ تاالسفشػػع رعػػف عػػد منطقػػ اثدراسػػ قضػػ ء عقك ػػ  ،رسػػ ث 
ا رمنشكرة ."2111م جسف ر،كو  اثفر    ا فرشد ،ج مع  غداد،

 ثالثًا: البحوث والمؤتمرات

،س ؿاثعراؽاثرسػك  راثزراع ف اثفر  كاثره ف اثفطك،اث رازم،نكرم و ؿ .1
.1962، غداد،78،اثعدد1مجو اثجمع  اثجغراف  اثعراق  ،اثمجود

االس ث باث د ث ف فصن ؼمن خاثقطػراثعراقػ ،مجوػ ،ف ضؿ  قر،اث سن  .2
.9،1976اثجغراف  اثعراق  ،اثمجود

الرضفعم التااثقػػكلاثع موػػ اث شػػر  كأثرهػػ فػػ اسػػ،،ا مػػد سػػفعػػكاداثػػدث م  .3
41،1991،اثعددمجو اثجمع  اثجغراف  اثعراق  ،اثزراع  ف م  فظ االن  ر

م مػػد و فػػ كسػػعدمم مػػدصػػ ث اثسػػعدم،اثقػػكلاثزراع ػػ اثع موػػػ ،اثػػدث م  .4
مك ن  اثفعك ضكاثمن قو ،مجو اثجغراف  اثعراق  ،اثمجوػد اثمنفج ف اثعراؽكا 

.1986، غداد،17
 ثف د ػػػداقػػػ ث ـاثعػػػراؽاسػػػف داـ عػػػضاثمعػػػ   راث سػػػ   ،،عوػػػ  سػػػ فاثشػػػوش .5

 .1972-2،1971،اثسن 3،مجوداثمن    ،مجو كو  االداب،ج مع اثر  ض
  ػػػػػث عقك ػػػػػ ،اثف ػػػػػ  فاثمكػػػػػ ن ثفكز ػػػػػعسػػػػػك فقضػػػػػ ء،م مػػػػػد،م مػػػػػدعط ػػػػػ  .6

 .2118،منشكر
ا ػػػػػد كثكج  اثشػػػػػم ؿكمػػػػػأزؽعػػػػػدن ف  سػػػػػ ف،اثفنم ػػػػػ اثمسػػػػػفدام  ػػػػػ ف،مصػػػػػطف  .7

.2112مجو دراس تاجفم ع  ،اثعدداثف سع،  تاث كم ،اثجنكب،
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 رابعًا : المطبوعات
عثمػػ فم مػػدكه شػػـم مػػدجػػكاد،فقر ػػرعػػفمشػػركعجػػدكؿسػػ ر  ،،ا ػػراه ـ .1

 .1999مد ر  اثرمف م  فظ د  ث ،
فشػ  صاهػـاثعن صػراثفػػ فمػدكفعػدعمو ػ تاثفنم ػ اثر ف ػػ ،اث ػدراكم،عػدن ف .2

،كزارةاثفعوػ ـاثعػ ث كاث  ػثاثعومػ ، غػداد GISف م  فظ د  ث   سف داـ
.15،ص1994،

عدن ف س فكم مدجكاداثشر ف ،دراس قطر ػ  ػكؿمشػ رك اثمػرأة،اثج درم .3
فنمك ػػ كأسػػ ث بكمقفر ػػ تاثفطػػك ر،اثر ف ػػ فػػ االنشػػط كاثمشػػ ر عاالنف ج ػػ اث

.1999كزارةاثزراع ،
سػػعدمج ػػ ركم مػػدم  ػػ م مػػد،كراسػػ مد ر ػػ رمم  فظػػ د ػػ ث ،،شػػكر .4

.2111مد ر  رمد  ث ،
كزارةاثك ر ػ ء،مد ر ػػ فكز ػعك ر ػػ ءد ػ ث ،قطػػ عفكز ػعك ر ػػ ء عقك ػ ،   نػػ ت.13

۲۱۰۸ا رمنشكرة
اثم ئ  ،اث  ئػ اثع مػ ثوم ػ  اثجكف ػ ، غػداد،ك  ثفعػ كفمػعاث  ئػ كزارةاثمكارد .5

2111–2115اثع مػ ثوم ػ  اثجكف ػ فػرعد ػػ ث ،آ ػ رقضػ ء عقك ػ ثوسػػنكات
 .1999اثمسفصو  ،مد ر  رمد  ث ،

 

 خامسًا : المواقع االلكترونية

ثمنشػػكرعوػػ االنفرنػػت،سػػلـا ػػراه ـ،اثعػػراؽكاثفنم ػػ اثمسػػفدام ،  ،عطػػكؼ .1
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109953 

اثوجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اثع ثم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثو  ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كاثفنم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، .2
https://www.un.org/ar/ga/president/65/issues/sustdev.shtml

ع ػػػػػػػػػػػػػػداث ػػػػػػػػػػػػػػ فظ،اثفنم ػػػػػػػػػػػػػػ اثمسػػػػػػػػػػػػػػفدام كف ػػػػػػػػػػػػػػد  ف  اثعر  ػػػػػػػػػػػػػػ ،اثمصػػػػػػػػػػػػػػطف  .3
:www.alhewar.org 

 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109953
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109953
https://www.un.org/ar/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
https://www.un.org/ar/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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