ISSN: 1992-7479

5132 ،3  العدد31 مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد
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الخالصة
 الييي يمثي،يهدف البحث الى دراسة الموارد الطبيعية واستخدامات االرض في حيوض وادي القصير
 يق ي أداريييا ضييم قضييا عن ي التيياب لمحافظيية،أحييد األودييية الرئيسيية للوديييا العليييا ف ي الهضييبة الغربييية العراقييية
 بينيت الد ارسية اليى وجيود ميوارد طبيعيية تتمثي بالمييا الجوفيية.)5 كيم414.636(  بلغيت مسياحة الحيوض،االنبار
 فضي عي. والت ي اسييتخدمت في مجيياالت متعييدد كالمجييا الز ارع ي والصييناع والب ييري،وعلييى اعمييا مختلفيية
وجود أنواع متعدد م الصخور كالجبس والكلس والدولومايت والحصو والرم الت تم استغ لها بطريقة ع وائية
 تعدد الن اط الب ري في وادي القصير والييي تمثي بحقيو اليدواج ومعمي.م قب اصحاب المقال ف المنطقة
 فضي عي تيوفر،  ومنتوجات اليدواج،  بالمواد اإلن ائية،إلنتاج الحصو والرم الت تجهز المناط المجاور لها
)القيائم- والقرب م الطري العيام (بغيداد،بوجود بحير سد القادسية

اإلمكانات السياحية ف المنطقة والت تتمث

.اليي يساعد على االتصا ببقية أقضية المحافظة

Land Used and Natural Resources in Al-Qasir valley basin
M.E.Motaaeb*

A. E. Khudair**

*College of Education for Humanities scientific
**College of Education-The Iraqi University

Abstract
This research aims at studying the natural resources and Land used of Al-Qasir
valley basin which represents one of the main valleys in Iraqi western Plateau It is
situated in Ana District in Al-Anbar Governorate. The area of this basin is
(696.417k2).The study showed that there are natural resources represented by the
unground water found on different depths. This resource has been used in different
fields; agricultural, duetrital and human. In addition, there are many kinds of stones
such as gypsum, Limestone, Dolumite, Pebbles and sand. They are used randomly by
Quarry owner of the region. There are multiple uses represented by domestic animals
farms and a factory to produce stones and sand which supplies the adjacent areas with
building materials and the domestic animals products besides the availability of
tourism possibilities in the area which represented by lake of Al-Qadisiya dam and
being near the main road (Baghdad-Al-Qaim) which helps communicate with the
other districts of the governorate.
. البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.
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المقدمة
التي از األودييية في المنياط الجافيية في حاجيية إليى الد ارسييات واألبحيياث األساسيية والتطبيقييية حتييى يمكي
التعييرف علييى جوانبهييا ،وخصائصييها الجيومورفولوجييية المختلفيية تمهيييدا السييتغ لها االسييتغ

األمث ي ومعرفيية مييا

تحتوي م موارد طبيعية يمك االستفاد منهيا في مختليف المجياالت .اي تعيد اسيتخدامات االرض احيد التطبيقيات
الت يهتم بها علم الجيومورفولوجيا التطبيقية .وهيا مما دف الكثير م البياحثي
اسييتثمار الميوارد الطبيعييية لغييرض سييد حاجيية االنسييا

عليى التركييز في د ارسياتهم عليى

للكثييير مي األن ييطة كمييد الطيير واقاميية الم ارفي السييياحية

واقاميية المجمعييات السييكنية والصييناعية .لهييي األهمييية الت ي تتمت ي بهييا الوديييا فقييد ارتأينييا د ارسيية الم يوارد الطبيعييية
واستخدامات األرض حوض وادي القصر*.
قسييم البحييث الييى ث ثيية مباحييث تنيياو المبحييث االو االطييار النظييري لمنطقيية الد ارسيية ،ف ي حييي ركييز
المبحث الثان عليى اهيم الميوارد الطبيعيية والتي تضيمنت الميوارد المائيية ومجياالت اسيتخدامها ،فضي عي الميواد
اإلن ييائية كالص ييخور وانواعه ييا .ام ييا المبح ييث الثال ييث واالخييير فق ييد تن يياو اس ييتخدامات األرض في ي الح ييوض وادي
القصر كالزراعة والرع وتربية الدواج وطر النق واإلمكانيات السياحية.
المبحث األول :اإلطار النظري لمنطقة الدراسة
م كلة البحث تتمث م كلة البحث بما يل - :
 .3ماه الموارد الطبيعة الموجود ف منطقة الدراسة؟
 .5ماه االستخدامات الت تمارس ف حوض وادي القصر؟
فرضية البحث
 -3وجود موارد عديد ف منطقة الدراسة أبرزهيا الميوارد المائيية والتي تتمثي بوجيود المييا الجوفيية التي تعيد
المصدر الرئيس لمنطقة البحث.
 -5تعدد االستخدامات ف الحوض كالزراعة والرع وتربية الدواج والنق واالمكانات السياحية.
هدف البحث
يهدف البحث الى معرفية امكانيات الحيوض االقتصيادية وطير اسيتغ لها ،فضي عي اهيم الن ياطات الب يرية
ف منطقة الدراسة .ورسم خريطة الستخدامات االرض لحوض وادي القصر.
مبررات البحث
 .3عدم وجود دراسة تفصيلي ع منطقة الدراسة.

* تعددت التسميات التي تطلق على الوادي ومنها (القصر،والقصيرة  ،والكصر) إال أن التسمية الصحيحة والدقيقة للوادي هي القصر،
إذ تبين من خالل البحث والدراسة أن سبب التسمية يعود إلى وجود أثار لقصر من المرجح أن تعود إلى العهد الساساني.
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 .5الك ف ع الموارد الطبيعية الموجود ف المنطقة.

 .1العم على ت جي الجهات المسؤولة لغرض التوج باالستثمار ف المناط الصحراوية.
حدود منطقة الدراسة
يق ي حييوض وادي القصيير موضييوع د ارسييتنا م ي الناحييية اإلدارييية  ،ضييم قضييا عن ي التيياب لمحافظيية
االنبييار .ويمتييد فلكيييا بييي دائرت ي عييرض( )163 110و(  )163 110ييماال .وخط ي طييو (  )653 110و ( )613 620
يرقا .أمييا مي الناحييية الطبيعييية فيقي إلييى الغييرب نهيير الفيرات ومي ال يير وادي الريحانيية ومي جهيية الغييرب وادي
جبيب  ،ووادي المجديية مي ال يما الغربي  ،ي حيظ الخريطية (.)3وتمثي منطقية الميدحام بدايية الجرييا للحيوض
فيت ك وادي القصر ليصب ف بحير سد القادسية.

وبعدها ينضم الي وادي القصر ال رق والغرب ورمامي
المبحث الثاني -:الموارد الطبيعية في منطقة الدراسة.

ال يمك ألي دراسة جغرافية طبيعة أ تتجاه أو تقل م أهمية الميوارد الطبيعيية ،كونهيا تمثي تفياع
بييي اإلنسييا وأرض ي  .والجغرافييية م ي العلييوم الت ي تمتليير خصوصييية فردييية م ي بييي العلييوم المختلفيية م ي خ ي
د ارسييتها للع قيية بييي األرض واإلنسييا والتفاع ي بينهمييا( .)7وانط ق يا 0م ي هييي الع قيية وأهميتهييا ف ي دف ي عجليية
التطييور  ،وبغييية معرفيية الم يوارد الطبيعييية المتاحيية واسييتثمارها ف ي حييوض وادي القصيير .اقتضييت الد ارسيية التعييرف
على أهم هي الموارد ه -:
 -1الموارد المائية
تعد م أهم الموارد الطبيعية ف المنطقة ،كونها تمث األساس ف أي عملية تنموية تهدف إلى تطوير
المنطقة مستقب  .وال يمك ألي خطة استغ

واستثمار أ تتم دو الميا كونها تمث أساس الحيا على الكر

األرضية .تنقسم الموارد المائية ف حوض وادي القصر إلى -:
أ -الموارد المائية السطحية
ويقصييد بهييا الميييا الموجييود علييى سييط األرض والت ي يمك ي االسييتفاد منهييا ف ي أي وقييت .ولكييو
منطقة الدراسة تمث أحد الوديا الجافة ف الهضبة الغربية الت تقي فيهيا األمطيار إي ال تتجياوز عي (511مليم)
ممييا جعلهييا منطقيية تخلييو مي مظيياهر الجريييا السييطح أال في فتيير سييقوط األمطييار وهي قليليية ال تتجيياوز بعييض
األيام ،ليلر ال يمك إ تعد م الموارد الطبيعية المتاحة ف المنطقة.
ب -المياه الجوفية
للمييا الجوفيية أهميية كبيير في منطقية الد ارسية ،كونهيا تمثي المصييدر اليرئيس للمييا التي يسيتفاد منهييا
في سييد االحتياجييات الب يرية المختلفيية وكيييلر لييري المزروعييات والحيوانييات  .وعليي فييأ د ارسييتها تتطلييب نوعييا مي
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مؤكدي على مصادرها وأماك تواجدها وأعماقها ومجاالت استغ لها .تتمث مصادر الميا الجوفية بما
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-1المياه السطحية

وت م المسي ت المائية الناتجة ع سقوط األمطار  ،وت ك نسبة عاليية مي مصيادر المييا الجوفيية.
كما أ الميا المتر حة م بحيير سيد القادسيية ت يك أيضيا نسيبة كبيير منهيا ،لكيو جيز مي حيوض اليوادي يقي
ضم البحير وبالتال فا الوض الهيدرولوج للبحير يؤثر ب ك أو بأخر بالميا الجوفية في المنطقية إي ترتفي
مناسيييب الميييا الجوفييية عنييدما ترتفي ميييا البحييير وتيينخفض عنييدما يقي منسييوب الميييا فيهييا  ،علمييا بييا انخفيياض
منسوب البحير ف السنوات األخير اثر سلبا على الميا الجوفية ف حوض القصر.
 -2المياه الجوفية العميقة(الباطنية)
وه ي الميييا الموجييود ف ي الطبقييات األرضييية تجمعييت إثنييا ترسيييب تليير الطبقييات ف ي

البيئييات المائييية

وتحت ي هييي الميييا مسييامات الرسييوبيات ( .)0وتظهيير علييى السييط نتيجيية ل تصييا الهيييدروليك بييي الخ ازنييات
المائية الموجود ف الصح ار الغربية ،وهيا يعن ان هنالر تسرب أو نضوح للميا الجوفية م خي از جيوف اليى
أخر( .)7تتواجد الميا الجوفية ف منطقة الدراسة على أعميا تتيراوح ميا بيي ( 311 -51م) ينظير خريطية ()2
 .تبلييك كمييية الميييا المتر ييحة مي سييط األرض إلييى البيياط مييا بييي (  )%51-31م ي كمييية األمطييار أمييا بقييية
الميييا فتمييت

مي قبي النباتييات والقسييم األخيير يتعييرض إلييى عملييية التبخيير والتي تييزداد في المنيياط يات المنييا

الجاف والحرار المرتفعة ( .)7وم م حظة ال ك ( )3يتض لنا أ الميا الجوفية تمر بعد انطق لك تظهر
عل ييى الس ييط إي تتر ي ي ال ييى الطبق ييات الس ييفلى إل ييى أ تصي ي إل ييى نط ييا الت ييب وس ييم بالت ييب ال جميي ي
المسييامات الموجييود ضييم هيييا النطييا تكييو مملييو بالميييا ويطل ي علييى مسييتون هيييا النطييا بمسييتون الميييا
الجوفية.
ظهور المياه على
سطح األرض

منطقة النفوذ

الطبقة الشعرية

منطقة اإلشباع
شكل 1انطقه المياه
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المصدر :بيان محي حسين و مشتاق احمد غربي  ،الهيدروجيولوجيا في اإلدارة والتخطييط  ،مرزيد دراسيات الصيحرا
 ،جامعة االنبار  ،العراق .0115 ،
خريطة  0أعماق المياه الجوفية في الهضبة الغربية
بعييد هيييا النطييا يظهيير نطييا أخيير يعييرف بنطييا النفييوي واليييي يييتم م ي خ ل ي

خييروج الميييا بحسييب

الخاصية ال عرية ) (CapillaryActionويعرف النطا اليي تص في الميا بنطا الحافة ال يعرية  ،وبعيد أ
يرتف مستون الميا إلى أعلى نطا (نطا التهوية) واليي م خ ل تظهر المييا الجوفيية عليى سيط األرض،
تتب الميا الجوفية ف حركتهيا التراكييب الصيخرية التي تمير فيهيا وكييلر مي حييث التيأثير عليى نوعيتهيا (،)2إي
تكو الميا الجوفيية يات جيود عاليية في منياط الصيخور الكلسيية لهييا فيأ المييا مي القيائم إليى حديثية والتي
بضمنها ميا منطقة الدراسة تكو جيد وال تتجاوز المواد اليائبة ع ( 5000جز بيالمليو ) عنيد الجهية ال يرقية
17
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م نهر الفرات أميا عنيد الجهية الغربيية فيأ المييا تكيو يات ملوحية عاليية تتجياوز ( 5400جيز بيالمليو ) وهييا
نتيجية للتراكييب الجبسيية التي تمير مي خ لهييا المييا الجوفيية( .)7أمييا اسيتخدامات المييا الجوفييية فقيد تعيددت في
منطقة الدراسة ،ألنها ت ك المصدر الرئيس للميا ف المنطقة  ،وعلى الرغم م تعدد االستخدامات أال أ كمية
الميا المستهلكة تكو قليلة وال تقار بكمية الميا الت يستهلكها الفرد الواحد الساك ف الميد الواقعية عليى نهير
الفرات ،وفيما يل أهم االستخدامات وه :
 -1االستخدام البشري Human Employment
تعييددت االسييتخدامات الب يرية أو المنزلييية الت ي تعتمييد علييى الميييا الجوفييية ف ي المنطقيية إال أ
ردا

الميا بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فا االستخدامات اقتصرت على عملية الغس والتنظيف فقط.

 -2االستخدام الصناعي Warding Employment
أ تنمييية الصييناعة ف ي أي منطقيية م ي المنيياط تعتمييد علييى تييوفر الميييا وبمييا أ حييوض وادي القصيير
يفتقيير إلييى الصييناعة بمفهومهييا الحييديث  ،فييأ الميييا الجوفييية ف ي المنطقيية اسييتخدمت ف ي عملييية تبريييد المولييدات
الكهربائييية الموجييود في الحييوض والت ي تجهييز حقييو الييدواج بالطاقيية الكهربائييية ،ليييلر فييأ الميييا الجوفييية علييى
الرغم م ارتفاع ملوحتها فا يلر اليقف عائقا أمام استخدامها ف عملية التبريد.
 -3اآلبار Wells
يعيرف البئيير بأني عبييار عي حفيير اصييطناعية في بيياط األرض تحفيير للوصييو إلييى مسييتويات مكييام
الميا الجوفية وخزانتها سعيا الستثمارها ( .)6ويعتمد على اآلبار ف استخراج المييا الجوفيية في منطقية الد ارسية،
إي يق وجود الينابي والعيو الطبيعية ،لهيا كا البد م تدخ اإلنسا ف حفر اآلبار .تتراوح أعما اآلبار ف
حوض وادي القصر ما بي ( 32الى  61م).
وتختلف األعما ما بي منطقة وأخرن وكيلر ما بي فص وأخر ،أي ترتف مناسيبها وتقي أعماقهيا مي
زياد كمية األمطار الساقطة ،وتق مناسيبها وتزداد أعماقها ف فتر الجفاف وقلة األمطيار .أميا عي نوعيية المييا
المستخرجة م اآلبيار فهي ال تصيل لل يرب ،ويلير الحتوائهيا عليى نسيبة عاليية مي األمي ح بلغيت (3111ملغيم
)* .وهييي النسييبة قليليية إيا مييا قورنييت مي نسييبة الملوحيية في ميييا بحييير سييد القادسييية والبالغيية (5611ملغييم) ،وهيييا
يعني أ مييا اآلبيار في منطقية الد ارسيية أفضي مي مييا البحيير مميا ي ييج عليى اسيتثمارها في المجيا الز ارعي
وتربية الموا

*

.

تم قياس نسبة الملوحة باستخدام جهاز ((Tdsmeter Digital Com
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 -4الصخور Rockes
الصخور ماد أساسية بالنسبة لل خ

المتخص

بعلم الجيومورفولوجيا ،النها ت ك المصدر الرئيس

اليييي يتكييو من ي سييط األرض  .وتعييرف الصييخور بأنهييا ميياد صييلبة تتكييو م ي عييد معيياد ونيياد ار مييا نجييدها
تتكو م معد واحيد ،وفي هيي الحالية يطلي عليهيا صيخور وحييد المعيد ). (8)(Monomineralie Rock
تمثي الصييخور أحييد الميوارد الطبيعييية في منطقيية الد ارسيية والتي لييم تسيتغ بصييور كامليية .فقييد انحصيير اسييتغ لها
على المقال القريبة م مدينة عن  ،واستخدامها لغرض البنيا فقيط  .أميا المنياط األخيرن في توجيد فيهيا مقيال
للصخور سون المنطقية القريبية مي الطريي العيام )حديثي – القيائم ).كونهيا تمثي منطقية سيهلة الوصيو

فضي

ع قربها م مدينة عن مما يقل م تكاليف نقلها إلى المناط المجاور ،وم أهم أنواع الصخور الموجود ف
منطقة الدراسة ه :
 -1الجبس . Gypsum
يعتبيير الجييبس اح ييد المجموعييات التبخيرييية  ،وهييو أو مع ييد يترسييب بكمي ييات كبي يير بع ييد تبخييير المي ييا

الموجود على سط الق ر األرضية  ،كون يتكو أساسا م كبريتات الكالسيوم المائيية( .)1يتواجيد الجيبس في

منطقية الد ارسيية عنيد تكييوي الفتحيية ويغطي مسيياحات واسيعة وبطبقييات سييميكة وكييلر يتواجييد في التكيياوي األخييرن
ولكي بطبقييات أقي سييمكا .ويييدخ في صييناعة األسييمنت بعييد اسييتخراج مبا يير دو أ تجييري علييية أي عمليييات
صناعية كماد تساعد على سرعة تصلب االسمنت ويستخدم أيضا ف صناعة الور كماد مالئة).(10
 -0حجر الكلس . Limeston
يتواجييد حجيير الكلييس ف ي منطقيية الد ارسيية عنييد تكييوي الفتحيية .يسييتفاد من ي ف ي رصييف الطيير ف ي
المناط الرخو

،وكيلر عند أن ا سكر الحديد ،ويدخ أيضيا في صيناعة االسيمنت فضي عي اسيتخدام في

تغليف واجهات األبنية  .وتعد النوعيات الجيد والعاليية النقياو مني احتياطييا اسيتراتيجيا يمكي

أ يسيتفاد مني في

الصناعات الكيماوية(.)33
 -3حجرالدولومايت etimuloD
احد األحجار الموجود ف حوض وادي القصر وينت ر ف أماك واسعة وخاصة ف المناط الوسطى
من وضم تكوي

الفرات .يمتاز هيا الصخر بكون

ديد المقاومية لدرجية الحيرار ،لهييا فقيد اسيتخدام في تبطيي

أف ار األسمنت ال ال وائب الموجود في تكو مخفضة لدرجة االنصهار(.)35
 -4الحصى والرمل Gravels and sand
تتواجد ماد الحصيو والرمي في منياط واسيعة ومختلفية مي منطقية الد ارسية ،وخاصية عنيد وادي القصير
األجز الغربية م وادي القصر الرئيس .ويستفاد منها ف عمليات البنا وف أكسا الطر قبي التبلييط
ال رق و ا
.وف ي حييوض وادي القصيير يكييو اسييتغ

الحصييى والرم ي م ي قب ي األهييال بصييور ع يوائية وبكميييات كبييير
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بواسطة سيارات الحم الكبير وتعد نوعية الرم والحصو الموجود فيي مي النوعييات الجييد  ،لييلر فقيد تيم أن يا
معم

*

إلنتاج الحصو والرم  ،بالقرب م الطري المعبد اليي يربط الوادي بمدينة عن  ،الصور (.)3

الصورة  1معمل وادي القصرالنتاج الحصو والرمل في منطقة الدراسة

المبحث الثالث- :استخدامات األرض في حوض وادي القصر
لد ارسيية اسييتخدامات األرض أهمييية كبييير ف ي تطييوير وتنمييية المنيياط الصييحراوية ،تييدخ هييي الد ارسييات
ضم فروع علم الجيومورفولوجيا والت تعرف بالجيومورفولوجيا التطبيقيية  Applied Geomorphologyوالتي
يمك االعتماد ف دراستها لتخطيط التنمية الصحراوية واستثمار األراض ف مجياالت الحييا المختلفية والحيد مي
ظياهر التصيحر والتي أخييت تيزداد في الفتيرات األخيير  .أ اسيتخدام األرض ال يمكي أ ييتم إال بتيدخ اإلنسيا
واسييتخدام للوسييائ واآلالت الحديثيية الت ي تسيياعد علييى زييياد اإلنتيياج وقليية الجهييد والتكيياليف ،فل يوال قيام ي بحفيير
اآلب ييار للحص ييو عل ييى المي ييا والتي ي تمثي ي أساس ييا لكي ي ن يياط ص ييناع واقتص ييادي النع ييدمت المظ يياهر الب ي يرية
واالقتصادية ف الحوض واليي يمث أحد األحواض الجافية كميا يكرنيا سيابقا ،اي تنوعيت اسيتخدامات األرض في
منطقة الدراسة  ،كالرع وتربية الدواج وحفر اآلبار وان ا المعام  .خريطة (.)1
اما بما يتعل بمظياهر االسيتيطا الريفي في المنطقية فقيد كيا محيدود جيدا والتي تقتصير عليى بعيض
سكا البدو .يمث االستيطا مرحلة مهمة في تطيوير المنياط الصيحراوية .ال اسيتق ارر اإلنسيا في بيئية معينية
وارتباطي ي ب يياألرض يدفعي ي ال ييى االس ييتثمار وبن ييا ع ق ييات اجتماعي يية واقتص ييادية فيه ييا( .)31ويع ييود س ييبب انع ييدام
ومحدودييية االسييتيطا ف ي منطقيية الد ارسيية إلييى جمليية أسييباب يييأت ف ي مقييدمتها ضييعف الييدعم الحكييوم السييتثمار

* يسمى المعمل باسم معمل وادي القصر و تعود ملكيته إلى الحاا خالاد ولياد العااني ،تام إنفااعا اي عاا ،0002
وحالياً يجهز مدينه عنه والمناطق القريبة منهابمادة الحصو والرمل.
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المنطق يية وتوسي ي مدين يية عني ي باتج ييا الجن ييوب والجن ييوب الغربي ي .فضي ي عي ي قل يية ع ييدد س ييكا مدين يية عني ي الب ييالك
( 36646ألييف نسييمة)( .)36وعلييى الييرغم م ي قليية االسييتيطا ف ي المنطقيية ،أال ان ي هناليير فيير

77.77

وعوام ي جيييب

يمك أ تسهم ف تطوير االستيطا فيها ،تتمث بما يل -:
77.33

77.73

77.73

77.77

51.43

77.33

77.33

 12 440كم
9 660
1 880
3 1,100
0 1,320
3
0 110220
Decimal Degrees

77.33

77.77

المصدر  :الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة.
خريطة  3استخدامات األرض في حوض وادي القصر
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 -3قرب منطقة الدراسة م مدينة عن  ،إي ال تبعد سون(6كم) وبيلر يمكي لسيكا المسيتوطنات الب يرية في
الوادي الوصو إلى المدينة بسهولة لتزويدهم بكي احتياجياتهم ،خاصية وا المنطقية تيرتبط بمدينية عني بطريي
معبد باإلسفلت  .خريطة (.)7
 -5تيوفر بعيض الخييدمات األساسيية والتي تتمثي بالكهربييا ،أميا ميا يخي

مييا ال ييرب فيجيري في الوقيت الحييال

أن ييا م ييروع ضييه لميييا ال ييرب ليحيييا الجديييد *،واليييي يمك ي م ي خ ل ي تزويييد المسييتوطنات الب يرية ف ي
حوض وادي القصر كون يق عند نهاية الوادي قرب بحير سد القادسية.

 -1تعدد األن يطة في المنطقية كالن ياط الصيناع الييي يتمثي بمعمي الحصيو والرمي ومقيال اسيتخراج الصيخور
فضي عي الن ياط الحييوان متميث بتربيية اليدواج والتي سييتم توضييح الحقيا .يسييتفاد مي هيي األن يطة مي
أمكانية توفير فر

خ

عم للسكا و تحسيي أحيوالهم المعي يية مي خي

ميا يحصيلو عليهيا مي أميوا

لبيعهم منتوجات هي األن طة .
 -6وجييود كميييات كبييير م ي الميييا الجوفييية غييير مسييتغلة ممييا ي ييج علييى اسييتثمار المنطقيية واسييتغ لها ف ي زييياد
المسيياحات الزراعييية وكيييلر ف ي الن يياط الصييناع م ي خ ي

ويمك استغ

أن ييا معام ي إضييافية إلنتيياج الحصييو والرم ي .

الميا الجوفية التي تكيو عليى أعميا بعييد والتي تمتياز بنسيبة الملوحية فيهيا اقي مي القريبية

علييى س ييط األرض ،في ي أن ييا بحيي يرات اصييطناعية لتربي يية األسييمار لوج ييود مس يياحات منبس ييطة تص ييل له يييا
الغرض .وعلى الرغم م وجود هي العوام المساعد على استيطا السكا  ،أال أ منطقة الدراسة تعد خالية

م ي السييكا واقتصييارها علييى البييدو الرح ي واليييي يتوزعييو بمنيياط متفرقيية بحثييا ع ي المييا ومنيياط الرع ي
الجيييد .فض ي ع ي أصييحاب األ ارض ي الزراعييية وحقييو الييدواج  ،إال أنهييم ال يعتبييرو م ي المسييتوطني ف ي

الحييوض كييونهم يسييكنو مدينيية عني والت ي تمثي منطقيية الد ارسيية منطقيية ريييف لهييم يزاولييو إعمييالهم فيهييا ،مي
رحلة يومية تبدأ ف الصباح الباكر وتنته عند المسا .

خ

 -3الزراعة والري Perfume and Agriculture
تعرف الزراعة بأنها علم وف وصناعة أنتاج المحاصي النباتية والحيوانية النافعية لإلنسيا  ،ويعيد هييا
التعريف حديثا مقارنة م التعاريف الت كانت تنظر الى الزراعة على أنها مجرد عملية بير البييور في التربية ثيم
تركها لتنمو تحت تأثير الظروف الطبيعية لحي موعد حصادها(.)32
وف حوض وادي القصر ت غ الزراعة مساحات قلية من أي تتمث بالمنطقة المحصور ما بي الطري
العام ومنطقة المصب ،خريطة ( .)1إي تعد هي المساحات م أفض المناط الزراعية ف
تربيية طينييية مزيجييية تصييل
الجوفية الت

المنطقة كونها تمث

لز ارعيية جميي المحاصييي الزراعييية ،وتعتمييد هييي المسيياحات ف ي زراعتهييا علييى الميييا

يتم الحصيو عليهيا مي خي

حفير اآلبيار التي تمثي المصيدر اليرئيس ليإلروا  .أ اعتمياد منطقية

الدراسة على اآلبار يعود إليى قلية األمطيار السياقطة والتي تسيقط في فتيرات متفاوتية وبكمييات قليلية ال تكفي حتيى

*

تضم اإلحيا الجديد ح الس م وح العبور والتضام .
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لزراعة المحاصي التي تعتميد عليى الز ارعية الديميية كالحنطية وال يعير ،فضي عي ارتفياع درجيات الحيرار وزيياد
نسبة التبخر مما يقل م القيمة الفعلية ليمطار.
تزرع ف منطقة الدراسة بعض المحاصي الزراعيية كمحصيو ال يعير ومحصيو الجيت والبرسييم التي
يستفاد منها كأع ف للحيوانيات الموجيود ليدن أصيحاب األ ارضي الزراعيية التي تعيود ملكيتهيا لسيكا مدينية عني
القديمية ،فقييد قاميت الحكوميية العراقييية بتوزيي

أ ارضي لهييم تعويضيا عي أ ارضييهم التي غمرتهييا مييا سييد القادسييية،

وبلغييت عييدد القطي الموزعيية ( )131قطعيية .قسييمت علييى مقيياطعتي * ،ييملت المسيياحات الممتييد مي بداييية حييدود
بلدية عن الجديد باتجا ال ما الغربي وتنتهي عنيد بحيير سيد القادسيية .وقيد قيام ميالك هيي األ ارضي بزراعتهيا
بأ جار النخي والزيتو والرما  ،فض ع استغ لها ف تربية الدواج .
أما عملية الري ف منطقة الدراسة فه تعتمد بالدرجة األساس عليى المييا الجوفيية يات النوعيية الجييد
،الم ئميية لإلنتيياج الز ارع ي والت ي تق ي فيهييا نسييبة الملوحيية ،والت ي تعييد عييام مهمييا ف ي تحديييد نوعييية المحصييو
الزراع  .إي تختلف المحاصي فيما بينها بمدن مقاومتها ليمي ح ومنهيا األمي ح الموجيود في المييا فقيد أكيدت
األبحاث أ السق بميا غير م ئمة للمحصو ينتج عن نق

ف نسبة المحاصيي يصي إليى (.)34( )%21

لقد أدرر المزارعو أهمية نوعية الميا في اإلنتياج الز ارعي ويلير مي خي

زيياد أعميا اآلبيار التي قيد يصي

عمقها إلى أكثر م (61م).
ويلر لضما الحصو على كميات أكبر وبنوعية جيد تكو أكثر م ئمة لإلنتاج الز ارعي  ،فكلميا زاد
عم البئر كلما انخفضت نسبة الملوحة .وال يقتصر نيوع المييا في التيأثير عليى اإلنتياج الز ارعي فحسيب ،بي قيد
تكييو نوعييية الميييا جيييد وصييالحة لإلنتيياج الز ارعي  ،ولكي األسيياليب المتبعيية في عملييية اإلروا هي السييبب في
ارتفاع نسبة الملوحة  .فكلما تم التحكم والسيطر على بكات اليري قلليت الضيائعات المائيية في الحقي والتي تقي
إلييى الحييد األدنييى كلمييا ق ي ت يراكم األم ي ح ف ي التربيية عمومييا ،فأسيياليب اإلروا السييطحية كييالري الحوض ي والييري
ال ريط والسطور تكو فيها الضائعات المائيية الحقليية عموميا عاليية قيد تصي مي ( 11اليى )% 61مي مقيدار
عملييية التبخيير( .)36وف ي منطقيية الحييوض تعتبيير أسيياليب الييري المتبعيية ميي األسيياليب الحديثيية المتمثليية بعملييية
التقطير ،واستخدام المر ات الزراعية في عمليية إروا بعيض المسياحات الزراعيية ،أميا المنياط الزراعيية األخيرن
الت ال تستخدم الطريقتي السابقتي فيكو نظام اليري فيهيا بواسيطة السيواق المبطنية بمياد األسيمنت لتمني وتقلي
م تسرب الميا .
 -3الرعي Cultivaton

*

ت م المقياطعتي مقاطعية رقيم ( )02وتضيم () 441قطعية مسياحة كي قطعية (40دونيم) والمقاطعية الثانيية رقيم ( )04قسيمت إليى ()442

قطعة مساحة ك قطعة (4دونم) وقد تم تملير هي األراض بموجب قرار مجلس قياد الثور المنح  055،لسنة .4822
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تمث حرفة الرع أحيدن الن ياطات التي تميارس في وادي القصير ،والتي ت يم تربيية األغنيام والمياعز
واألبقييار  .تعتمييد هييي الحيوانييات علييى النباتييات الطبيعييية الت ي تنمييو ف ي المنطقيية كالعيياكو والسييلماس والقصييب.
فض ع بعض النباتات الت تنمو ف مناط السفوح .يختلف ن اط الرع م فص ألخر ،إي تزدهر المراع
ويييزداد ن يياط الرع ي خ ي

فص ي ال ييتا والربي ي موسييم سييقوط األمطييار ،اي تنت يير الم ارع ي ف ي جمي ي منيياط

الحوض ،أما في فصي الصييف والييي ينعيدم فيي سيقوط األمطيار ويسيود الجفياف فيا الرعي

ينحسير مي جميي

منيياط الحييوض ويقتصيير علييى المنيياط القريبيية م ي منطقيية المصييب وف ي حييوض رمييامي  ،وقييد يض يطر الرعييا
االنتقييا إل ييى منيياط أخييرن خ ييارج الحييوض وربمييا خ ييارج المحافظيية للبحييث عيي الم ارعي ي  ،أو ت ييأجير األ ارضي ي
الزراعييية بعييد عملييية الحصيياد ،أو يبيعهييا ف ي بعييض األحيييا .تمييارس حرفيية الرع ي ب ييك رئيس ي م ي قبي سييكا
البدو الموجودي ف المنطقة ،والت تمث مهنة أساسية لهم إي يتم الرع ف المناط غير المسيتغلة زراعييا 0وعنيد
حافات الطير نتيجية لتجمي المييا فيهيا والتي تسياعد عليى نميو النباتيات فيهيا ،وتميارس الحرفية مي قبي أصيحاب
حقو الدواج أيضيا ،إال إنهيم يعتميدو في تربيية موا ييهم عليى بقاييا المحاصيي الزراعيية كنبيات الجيت وال يعير
الت تزرع م قبلهم وهيا أهم ما يميز حرفة الرع الت تمارس م قب المزارعي ع الت يمارسها البدو الرحي
ف منطقة الدراسة.
 -3تربية الدواجن Livestock Fosterage
تمثي تربيية اليدواج أهيم االن يطة االقتصيادية التي ييتم مزاولتهيا في منطقية الحيوض ،والتي يمكي إ
تعتبر الن اط اليي يتمييز بي وادي القصير عي جميي الودييا في الهضيبة الغربيية العراقيية .ماعيدا وادي الريحانية
القرييب مني  .تربييى الييدواج في المنطقيية مي اجي اللحيوم ،وبيييض المائييد اليييي يعيد مي األنيواع الجيييد المعييروف
باألسيوا المحلييية (ببيييض عني ) ويييتم تسييويق إلييى جميي أقضييية المحافظيية وبسييعر منييافس للبيييض المسييتورد .وقييد
تربييى الييدواج يات األعمييار الصييغير الت ي يت يراوح أعمارهييا مييا بييي (2الييى  31يييوم) لغييرض التكيياثر .يعييود سييبب
انت ار تربية الدواج ف منطقة الدراسة إلى عد أسباب أهمها:
 -3وجييود مسيياحات منبسييطة وواسييعة غييير مسييتغلة تصييل كحقييو لتربييية الييدواج .إي يتطلييب أن ييا الحقييو
مناط تبعد نوعا ع المدينة تجنبا لتلوث الهوا

م خ

الروائ الت تنت ير مي فضي ت اليدواج ،

وهيا م األسباب الت أدت إلى قيام الحقو ف هي المناط .
 -5ضييعف اإلي يرادات الت ي يحص ي عليهييا أصييحاب األ ارض ي الزراعييية جعلييتهم يفكييرو ف ي أيجيياد ن يياطات
إنتاجية عوضا ع الن اط الزراع ،فض ع ما تقدم تربية الدواج م أرباح.

 -1تمتاز تربية الدواج باالسيتقرار،على العكيس مي تربيية األغنيام والمياعز التي تتطليب تربيتهيا التنقي بحثيا
ع المناط الت تصل للرع ،لهيا فقد ارتبطت تربية الدواج بسكا مدينة عن .
 -6توفر بعيض الخيدمات األساسيية في المنطقية والتي تتمثي بالكهربيا والتي تعيد عيام مهميا أساسييا في

تربية الدواج والت تستخدم ألغيراض التبرييد والتدفئية وفي توزيي األعي ف ،فضي عي المييا التي ييتم
الحصو عليها م حفر اآلبار كما أسلفنا أنفا ،وتوفر طر النقي التي تسيه وتيربط الحقيو فيميا بينهيا
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البييالك عييددها خمسية حقييو إي يحتييوي كي حقي علييى عييد قاعييات تتيراوح اعييددها مي (5الييى  )2قاعيية.
ينحصر وجود حقو الدواج على جانب الوادي بمسافة تبعد ( 5كم)ع بحير سد القادسية.
 -4النقل Transference
تظهيير أهمييية النق ي م ي خ ي

اسييتثمار الم يوارد الطبيعيية الموجييود ف ي المنطقيية وعنييد إقاميية الم يياري

التنموية .تعد مسيأ لة تواجيد يبكة متطيور مي طير النقي في أي رقعية جغرافيية ضيرورية لقييام أي م يروع تنميوي
إنت يياج ن يياج يحقي ي م ييردودات اقتص ييادية واجتماعي يية وثقافي يية( .)36فالع ق يية م ييا ب ييي منطق يية الد ارس يية والمن يياط
المجيياور لهييا كمدينيية عن ي وراو ال يمك ي أ يكييو لهييا تييأثير ايجيياب أال إيا مييا تييوفرت وسييائ النق ي الت ي تسييه
عملية نق المتوجات الحيوانية كالدجاج والبيض ،فض ع خفض تكاليف بيي الميواد اإلن يائية كالحصيو والرمي
والت ي تجهييز المنيياط المجيياور .تتييأثر عملييية أن ييا الطيير بالتكوينييات الجيولوجييية واأل ييكا األرضييية  ،فطبيعيية
السييط اليييي يييتم أن ييا الطريي عليي يجييب أ يؤخييي بنظيير االعتبييار .فييالطر التي تن ييأ فييو أ ارضي الكارسييت
الجيرية تحتياج إليى عملييات در األرض وردمهيا بميواد غيير مسيامية يديد حتيى ال تتعيرض ميواد ميا تحيت سيط
الطريي إلييى عمليييات اليييوبا والتي ينييتج عنهييا حفيير مسييتدير تتسي وتتعمي تييدريجيا ممييا ت ييك عائقييا أمييام حركيية
السيارات(.)31
تتيوزع في منطقية البحيث عيد طير بريية معبيد وغيير معبيد  ،وكييلر خيط سيكة حدييد (بغيداد – القييائم)
الت تق عند األج از الجنوبية م الحوض قاطعيا وادي القصير ال يرق والغربي  ،الخريطية (.)5ومي أهيم الطير
الموجود ف حوض وادي القصر ه -:
 -3طريق حديثةة – القةائم  :وهيو طريي معبيد يسيتخدم لنقي الركياب والبضيائ  ،يمير بمنطقية الد ارسية مي خي

جس يري احييدهما علييى وادي القصيير ال يرئيس واألخيير علييى وادي رمييامي  ،يبلييك ارتفيياع الجس يري (6م) ويليير

لتجنييب تعرضي

للمسييي ت المائييية الت ي قييد تييؤدي إلييى غلي الطري ي أو انج يراف أج ي از من ي كمييا حييدث ف ي

بعض وديا الهضبة الغربية األخرن كوادي الفحيم على سبي المثا ال الحصر.
 -2طريةةق عن ة – وادي القصةةر :يعييد هيييا الطري ي ال يريا الحيييوي لمنطقيية الد ارسيية كون ي يمث ي حلقيية اتصييا
الوادي بمدينية عني  ،يسيتخدم هييا الطريي مي قبي أصيحاب األ ارضي الزراعيية في رحليتهم اليوميية ميا بيي
المدينيية وحييوض القصيير فضي عي اسييتخدام في نقي الحصييو والرمي  .لقييد كييا لي ييكا األرضييية األثيير
الواض على عدم استقامة الطري مي خي
الت

وجيود االلتيوا ات فيي لتجنيب المنياط المرتفعية وحافية اليوادي

كلت عائقا أمام استقامة الطري .

 - 3طرق ترابية  :تتمث هي الطر جمي أنواع الطر

الغير معبيد التي تنت ير في جهيات مختلفية في جميي

األحواض الثانوية لوادي القصر ،تستخدم هي الطر م قب البدو إثنا تنقلهم ف الصح ار الغربية وكيلر

تسييتخدم لنق ي الم يواد اإلن ييائية إل ييى المنيياط المجيياور فض ي عيي اسييتخدام ميي قبيي أص ييحاب األ ارضي ي
الزراعية وحقو الدواج أيضا.
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 -5اإلمكانات السياحية Tourist Potentialities
تعييرف السييياحة بأنهييا ظيياهر جغرافييية قاعييدتها البيئيية الطبيعييية ،وبنيانهييا االقتصيياد ومحركهييا اإلنسييا ،
و ارئييدها المتعيية النفسييية واليهنييية  ،وه ي صييناعة تحتيياج إلييى د ارسيية وأعييداد مسييب ثييم تخطيييط وتنفيييي ( .)51تهييتم
معظييم الييدو بالجانييب السييياح ،كون ي يمث ي معلمييا م ي معييالم الحضييار الحديثيية وعنوانييا للتقييدم  ،وعنصيير ميي
عناصر االقتصاد ،وكيلر مصيد ار مي مصيادر اليدخ القيوم فضي عليى أنهيا وسييلة النيدماج األميم مي بعضيها
وتمييازج ثقافيياتهم( .)53وعلييى الييرغم مي أهمييية السييياحة ودورهييا ف ي رف ي المسييتون الثقيياف واالجتميياع  ،أال أنهييا
ما ازلييت متييأخر في العي ار بي تكيياد تقتصيير علييى السييياحة الدينييية والتي تخلييو منهييا محافظيية االنبييار التي ت ييغ
منطقة الدراسة جز منها .ليلر البد م االهتمام بأنواع السياحية األخيرن .تتيوفر في حيوض وادي القصير بعيض
اإلمكانات السياحية الت تؤه إلى قيام ما يعرف بالسياحية الصحراوية الت ازدادت ف اآلونة األخير ف الوط
العرب  .وم أهم هي اإلمكانات ه -:
 -3بحييير سييد القادسييية  -:تق ي ف ي ال ييما ال ييرق م ي منطقيية الحييوض والت ي تمث ي منطقيية المصييب لهييا .تبلييك
مسيياحتها (161كييم .)55( )5أ وجييود البحييير بحييد ياتهييا تمث ي جانبييا سييياحيا مهمييا يمك ي أ ت ييك أساسييا
لقيييام مدينيية سييياحية متكامليية  ،كمييا هييو الحييا في المدينيية السييياحية في الحبانييية والتي أقيمييت علييى بحييير
الحبانية  .تتوفر ف بحير القادسية عد مقومات أساسية ( .)51تتمث بما يل -:
أ -مساحات مائية واسعة وعميقة .
ب -وجود قوارب راعية وقوارب للصيد .
جي -سهولة الوصو واإلقامة كونها قريبة م قضا حديثة وعنة فض ع بعض القرن المجاور لها كقرية
الصكر .
 -5قييرب منطقيية الد ارسيية م ي الطري ي العييام (بغييداد -القييائم ) واليييي يعتبيير طريقييا دوليييا الرتباط ي بسييوريا ،ممييا
يسه عملية وصو السواح م خارج البلد ،اي تبعد مدينة عن ع الحدود السورية (331كم) (.)56
فض ع وجود طر داخلية معبد تسه عملية التنق داخ المنطقة .
 -1وجود صناعات حرفية تتمث بصناعة منتجات النخي  ،وصيناعة السيجاد ،وقيد أقييم معمي إلنتياج السيجاد في
مدينة عن واألخر ف راو  ،اي يمك عرض منتوجات هي المعام على السائحي مما ي ج العاملي عليى
زياد اإلنتاج فض على زياد الدخ ألصحاب هي الصناعات مما يحق مستون معي

أفض لهم.

 -6وجود أعداد م سكا البدو الموجودي بمنطقة الدراسة والمناط المجاور لها م أراض الصيح ار الغربيية.
إي يمك االستفاد م خبراتهم ف الع ج الطبيع باستخدام األع اب مستغلي الخبرات المتوارثة لديهم ف
ع ي ج أم يراض الروماتيزمييية والجلدييية بالييدف ف ي الرم يا الموجييود ف ي الصييح ار  ،ممييا يزيييد م ي السييياحة
الع جية ويحق تنمية اقتصادية لهي المناط (.)52
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 -2وجود األ كا األرضية الناتجة بفع التجوية والتي تعيرف بتجويية خ ييا النحي ينحصير وجودهيا عنيد الحافية ال يرقية
لحييوض وادي القصيير ال يرئيس .صييور ( ،)5كيييلر وجييود الحفيير الكارسييتية الت ي تبييي اثيير ميييا األمطييار ف ي إيابيية بعييض
األنواع م الصخور والت

يغف عنها الكثير م الناس.

صورة ( )0تجوية خاليا النحل في الحافة الشرقية لحوض وادي القصر الرئيس
المصادر
 -3الدليم  ،خلف حسي على .5111 ،تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية .دار الصفا للن ير والتوزيي
.عما  .الطبعة األولى.

 -5جوزي ،عاد حاتم .4820 ،الجيولوجيا للجمي  .دار الر يد للن ر  .الطبعة األولى.
 -1الجبييوري ،حيياتم خضييير ونصييير حسييي البص يراوي .0002 ،هيييدرولوجيا الصييح ار الغربييية .مجليية الجيولوجيييا
والتعدي العراقية  .ال ركة العامة للمس الجيولوج والتعدي .عدد خا

.

 -1صوالح  ،حكم عبد الجبار .0004 ،الجيولوجيا العامة .دار المسير للن ر والتوزي  .األرد عما .
 -4المصدر نفس .

 -1الق ييطين  ،أحسييا  .4881 ،مواق ي المسييتوطنات الصييحراوية وأفييا تطويرهييا ف ي أقليييم أعييال الف يرات .مجليية
الجمعية الجغرافية .العدد.50
 -2البدري ،وليد غفوري معروف .4880 ،المييا الجوفيية وأثرهيا في التوزيي الجغ ارفي لينيابي وأبيار العي ار  .د ارسية
ف جغرافية الموارد .مجلة الجمعية الجغرافية .العدد (.)10
WWW.Yemen-nic.info,conent.studies.
 -2الفبكة العالمية للمعلومات
WWW.Krg.orglarticles.detail,asp.
 -8ال بكة العالمية للمعلومات
 -40ال بكة العالمية للمعلومات

WWW.Cypsun/detail/asp.
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 -33الفهدادوي ،دحام حنوش حمد.7777 ،الهضبة الغربيية في محافظية االنبيار.أطروحية دكتيوار (غيير من يور ).
كلية اآلداب .جامعة بغداد.

 -35ال بكة العالمية للمعلومات

WWW.Yemen.nic.info/conents/ studies.

 -31الهيت  ،صبري فارس وخلي إسماعي محمد.4828 ،جغرافية االستيطا الريف .وزار التعليم العال والبحث
العلم  .جامعة بغداد.
 -36وزار التجار  .محافظة األنبار .مركز تموي عن  .تقديرات البطاقة التموينية لعام .0002
 -32ال بكة العالمية للمعلومات

WWW.ALnagar.com.

 -34إسييماعي  ،حميييد ن ييأ  .4824 ،التصيينيف الحييديث للميييا المسييتخدمة ف ي الز ارعيية .مجليية الثييور الزراعييية .
العدد ( )14الهيئة العامة للتثقيف واإلر اد ألف ح .
 -36إسماعي  ،حميد ن أ  .4880 ،لمحات ميدانية ف الزراعة االروائية ف الع ار  .بغداد.
 -36الييداهري ،ليييث ثابييت عبييد الفتيياح .0008 ،الميييا الجوفييية وأهميتهييا ف ي تنمييية هضييبة االنبييار الغربييية .رسييالة
ماجستير(غير من ور ) .كلية التربية للعلوم اإلنسانية  .جامعة االنبار.

 -31غالب ،سعدي عل  .4822 ،جغرافية النق والتجار  .وزار التعليم العال والبحث العلم .جامعية الموصي .
الطبعة األولى.
 -51محمد ،صباح محمود .4820 ،مقدمة ف الجغرافية السيياحية مي د ارسية تطبيقيية عي القطير الع ارقي .مطبعية
جامعة بغداد.

 -53محمييد ،صييفا جاسييم .0002 ،بحييير سيياو .جغرافيييا .بيئيييا .سييياحيا .مجليية أورور ليبحيياث اإلنسييانية .العييدد
األو .كلية التربية .جامعة المثنى.
 -00الع ييان  ،بي ي ار كامي ي عب ييد ال يير از  .0002،تغي يير اس ييتعماالت األرض الحضي يرية لمدين يية عني ي للم ييد (-4821
()0001د ارسيية حضيرية كارتوغرافييية رقمييية ) .رسييالة ماجسييتير (غييير من ييور )  .كلييية اآلداب.جامعيية

بغداد.

 -51المحمييدي ،نظييير صييبار وصييبح أحمييد مخلييف الييدليم  .0001 ،إمكانيييات صييناعة السييياحية ف ي محافظيية
االنبار وأفا تطويرها.مجلة العلوم اإلنسانية االقتصادية  .كلية التربية  .جامعة االنبار.
 -56العييان  ،كمييا محمييد جاسييم.4828 ،المقومييات اإلقليمييية لتنمييية مدينيية عن ي الجديييد  .رسييالة ماجسييتير(غير
من ور ) .كلية اآلداب .جامعة بغداد.

 -52سييعد ،س ييامية جي ي

 .0004 ،اإلدار البيئي يية المتكامل يية .من ييورات المنظم يية العربي يية للتنمي يية العربي يية .بح ييوث

ودراسات .القاهر .
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