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في  أثر العوامل الجغرافية في نشوء الجزر النهرية بين قريتي  الدوجمة والسندية
 قضاء الخالص / محافظة ديالى

 أبتسام صباح جاسماعداد  
 بأشراف

 د. أحمد خميس حمادي
 

 المستخلص 

تبادلت هذه الدراسة ظاهرة الجزر النهرية في مجرى نهر دجلة من قرية الدوجمه وصال" الى 

كم من ناحية قابليته على  21.9ويطول  قرية السندية التابعه لقضاء الخالص في محافظة ديالى

استيعاب كميات المياه الواردة على النهر انشاء حدوث تصريف مائي عالي لو الحظ ان 

للعوامل المؤثرة أثرا" واضحا" في مجرى النهر من حيث الجيبولوجيا والمناخ والتضاريس اذ 

ه وسرعة المجرى المائي سم لكل كم االمر الذي اسهم في تحديد اتجا 48بلغ انحدار المجرى 

العام بحيث يتفق مع اتجاه السطح من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي كما تبين 

م مما له اثر  269.8م وعمدل االرض  2.5مورفولوجيه المجرى فقد بلغ عمق المجرى 

, ومن خالل  596.6بشكل واضح على قيم المحيط المبتل وجعل قيمة مرتفعه اذا بلغ معدلها 

اين في العمق والعرض ضهر تباين في مساحة المقطع العرضي الذي بلغ معدل مساحة التب

كم , فضال عن ذلك اظهرت الدراسة عن وجود ثالث التواءات  576.6المقطع العرضي 

م 2383) 6وسبع جزر نهرية في مجرى النهر مختلفة االشكال واالبعاد بلغ طول جزيرة رقم 

م , وهي االصغر بين  518بطول  1والجزيرة رقم   1320( وهي االطول بين الجزر لعام 

 الجزر 

 1010سنه اذ بلغ المعدل العام للتصريف للمرحلة االولى 58بلغ التصريف المائي للنهر خالل 

 3م 802/ثا وهو االعلى بين معدالت التصريف في حين بلغ تصرريف في المرحلة الثانية  3م

ثا أي وجود تصريف مائي سنوي وفصلي وشهري مع /3م 535ثا اما المرحلة الثالثة بمعدل /

 حصول تذبذب في كميات في التصريف من سنه الى اخرى .

 

 

 

 



التأثيرات البيئية لصناعة الطابوق في محافظة واسط       

 اعداد هبة عباس علي

 باشراف د. اريج بهجت احمد

 مستخلص البحث                            

من خالل دراستي لموضوع البحث استخلصت بات صناعة الطابوق في منطقة الدراسة تساهم 

في تلوث الهواء بالغازات والعناصر الثقيلة لكونها تعتمد غلى النفط االسود كوقود اساسي 

وكذلك يبين نتائج الدراسة احتواء الهواء على تراكيز عالية من الدقائق العالقة في الهواء اذ 

راكيزها المحددات العالمية والوطنية المسموح بها في معظم المحطات كذلك ال حظت اقامت بت

ان الظروف المناخية كدرجة الحرارة وحركة اتجاه الرياح دوراً بارزاً في مدى انتشار 

الملوثات المتبقية من معامل الطابوق ان صناعة الطابوق في منطقة الدراسة قد ساهمت في 

وذلك من خالل ما تطرحه من غازات وعناصر ثقيلة واصالح ودقائق  زيادة الملوثات المياه

العالقة تعمل على رفع تراكيزها في المياه مما يجعلها ملوثة وقد تبين من خالل التحليل 

 Niالمختبري لعينات التربة في منطقة الدراسة احتوائها التراكيز عالية من العناصر الثقيلة )) 

/ Cd / Mn / Co / Cu  د عزيت هذه الزيادة الى تساقط مطلقات معامل الطابوق على (( وق

تربة المنطقة وفي الدراسة ال خطت صناعة الطابوق على العاملون في صناعة الطابوق الى 

االصابة بأمراض الحساسة والربو يسبب التلوث السيء الذي يعترضون الية من خالل ما 

ملية التصنيع الطابوق مما يؤدي على تطرحه هذه الصناعة من غازات وابخر غبار اثناء ع

صحتهم وقد كانت نسبة االصابة تختلف بين العاملين بسبب قدرة اعمالهم كذلك تساهم فعمال 

الطابوق في منطقة الدراسة بزيادة نسبة االصابة بأمراض الجهاز التنفسي تباين واضح بين 

دة تراكيز العناصر الثقيلة اقضية المحافظات واخيراً اثرت انبعاثات معامل الطابوق في زيا

 واجهزتها في التربة ومن ثم وصولها الى البيانات  عن طريق الجذور او ترسبها على االوراق 

 

 

 

 

 



 التنمية الصناعية في الهضبة الغربية العراقية

علي حسين علي إعداد الطالب  
 باشراف د انعام

 المستخلص

اقتضت الضرورة العلمية ان تشمل الدراسة على اربعة مباحث فضال عن االستنتاجات 

والتوصيات تناول المبحث االول موضوع االطار النظري وماتضمنه من معلومات عن حدود 

 منطقة الدراسة وموقعها الجغرافي ومشكلة البحث وفرضيته واهداف البحث 

خصائص الطبيعية في الهضبة الغربية متضمنًا اما المبحث الثاني فد اهتم بتوضيح اثر ال

 السطح والمناخ وعناصره المختلفة والتربة من حيث ملوحتها ونسجتها .

وتضمن المبحث الثالث العوامل البشرية بوصفها العامل المؤدي الى استغالل الموارد الطبيعية 

اضي الزراعية جراء في الهضبة الغربية وتوسعها واستهالكها من خالل تزايد الضغط على االر 

النمو السكاني والتوسع العمراني فضاًل عن الرعي الجائر واستزراع المناطق الهامشية , واالفراط 

 في قطع االشجار وتفتيت الملكية وطريقة الري الخاطئة ونظام التبوير.

ة شرية في الهضبوعني المبحث الرابع االثار االقتصادية وسبل التنمية للبيئة الطبيعية والب

 الغربية .

 



(رات في مناطق )هيت ، حديثة ، عنةالمياه الجوفية في حوض الف نظم  
اوس احمد جباربحث تخرج تقدم به الطالب   

 اشراف
 د. احمد خميس حمادي

 املستخلص :
او تتحكم في وجود كثافة كل  تعد المياه اساليب الموارد الطبيعية في المناطق الجافة ، 

من االنسان والحيوان والنبات وتوزيعهم ، االمر الذي دفع كثيرًا من الدراسات الى اجراء 
المسوحات واتباع االساليب االقتصادية الغراض التنمية في سبيل اجراء االكتفاء الذاتي 

 والمحاولة في خلق بيئة خضراء والحفاظ على النسيج البيئي للمنطقة .
اعتمدت دراسة المياه الجوفية على االسلوب العلمي الحديث في منطقة الدراسة باالعتماد  

على مسوحات االبار المنتشرة في المنطقة باالضافة الى التحليالت البشرية وتوزيع االبار 
والينابيع جغرافيًا وتوجيه استثمارها بالشكل العلمي الحديث بعيدًا عن الهدر والضياع المائي 

من خالل انتاج مجموعة من الخرائط المعتمدة على تقانات االستشعار عن بعد . وذلك  
لقد بنيت الدراسة على ثالثة فصول بحثية لالسهام في حل مشكلة قلة مصادر المياه في  

منطقة الدراسة اذ تناول الفصل االول االطار النظري واجراءات البحث اما الفصل الثاني فقد 
راسة الطبيعية من خالل مظاهر السطح والمناخ اما الفصل الثالث تضمن خصائص منطقة الد

 فشمل الخصائص الهيدرولوجية لنظم المياه الجوفية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التباين المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في مدينة بغداد

 

 إعداد الطالبة

 نور الهدى رحيم عيسى

 بإشراف

 د. وسن كريم عبد الرضا

:ملخص البحث   

تهدف الدراسة الى التعرف على مفهوم الخصوبة وكذلك التعرف على مستويات الخصوبة 

ولقد قسمت الدراسة الى ثالث فصول تناول الباحث في  2014 – 1997واتجاهاتها للمدة 

الفصل االول االطار النظري وموضوع الدراسة وتشمل مشكلة البحث , فرضية البحث, اهمية 

اسة اما الفصل الثاني مفهوم الخصوبة ومقايسسها اما الفصل الثالث او هدف البحث حدود الدر

وتلت ذلك الخاتمة التي  2014 – 1997تناول الباحث التباين المكاني للخصوبة من عام 

تضمنت اهم ماتوصلت اليه الدراسة من استنتاجات لوضع عدد من التوصيات التي يرى فيها 

 حالً لمشكلة بحثه

 
 
 

 

 

 

 

 



 
نظريات التركيب الداخلي للمدينة ومجال انطباقها على مدينة بغداد (( ))  

 -دراسة تطبيقية في جغرافية المدن-
 

 بحث مقدم من الطالب

 حيدر صباح مجيد

 اشراف

 د.محمد حماد عبد اللطيف

 

 الخالصة 

خلص هذا البحث الى ان التركيب الداخلي للمدينة يخضع باستمرار الى عالقات 

وعوامل وقوى تنظم استعماالت ارضه وتجعله في حركة دينمية لمواكبة التطورات 

 االقتصادية واالجتماعية والتقنية لسكان المدينة.

 لقد شغل التركيب الداخلي عناية الباحثين بدراسة المدن من مخططين وعلماء

اجتماع وجغرافية فقد حاولوا وضع نظرية عامة تفسر توزيع استعماالت االرض 

الحضرية وبحث العالقات فيما بينها ومن ثم التوصل الى العوامل التي ساهمت في 

تشكيل التركيب الداخلي للمدينة  وعملية نموها فظهرت نظريات متعددة تناولت 

ية القطاعات ونظرية النوى الموضوع اهمها نظرية الدوائر المتراكزة ونظر

المتعددة ، كما ان هذه النظريات قد عنيت بتقسيم هذا االستعمال الى مناطق متباينة 

تتوزع في مناطق مختلفة من المدينة ، وان المتتبع لهذه النظريات يالحظ ان محور 

اهتمامها ينصب على تحليل المناطق السكنية اذ خصصت جميع هذه النظريات 

لكل منها خصائصها االجتماعية واالقتصادية التي تميزها عن غيرها مناطق سكنية 

من المناطق ، فالمنطقة ذات الوحدة السكنية الجيدة النوعية تسكنها الطبقة الغنية ، 

وتتميز وحداتها بإتساع مساحاتها وتوفر خدماتها العامة فضال من كونها تحتل 

ا على بهدوئها او وقوعها على المناطق المتميزة كالتي تتميز بهدوئها او وقوعه

المناطق الرئيسية او  الواجهات المائية في حين تشغل المناطق ذات الوحدات 



السكنية واطئة النوعية سكان المدينة من الطبقة الفقيرة او العاملة ، وتتميز وحداتها 

السكنية بصغر مساحتها وعدم توفر خدماتها العامة ، كالمناطق المتدهورة التي 

في مركز المدينة او قريباً من من المناطق الصناعية او عند الضواحي ، حيث توجد 

ال تتوافر الخدمات العامة ، اما المناطق ذات الوحدات السكنية متوسطة النوعية 

 فتسكنها الطبقات المتوسطة وتمثل مستوى افضل من ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استعماالت االرض الحضرية في ناحية بغداد الجديدة 
هدير عدنان اصغراعداد الطالبة   

 باشراف الدكتورة 

 اريج بهجت احمد

 المستخلص

يتناول البحث استعمماالت االرض الحضرية في ناحية بغداد الجديدة والتي تعتبر وحدة ادارية 
ضمن محافظة بغداد. تقع في الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة ,  تبلغ مساحتها 

( وهي تتكون من تسع احياء هي )حي المأمون , اكد 727726كم وعدد سكانها ) (03,100)
نيسان , االمين , الخليج, سومر, المثنى, المعتصم( . 9, الخنساء ,   

( محلة ويركز البحث بشكل اساسي على دراسة أستعماالت االرض الحضرية 71وتوجد فيها )
لجغرافي لتلك االستعماالت حيث يدرس في هذه الناحية ومعرفة واقعها وطبيعة التوزيع ا

البحث استعماالت االرض السكنية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية والدينية ودراسة 
كل استعمال شكل مفصل. وكذلك دراسة المشاكل التي تواجه كل استعمال والصورة التي 

وهي ان ناحية بغداد سيكون عليها , وقد توصلت من خالل بحثي هذا الى اهم االستنتاجات 
وصار هو الشريان الرئيسي , وان  –الجديدة نمت وتوسعت على جانبي ألطريق بغداد بعقوبة 

كثير من االراضي الزراعية تم تقسيمها الى قطع سكنية صغيرة كما في منطقة )المشتل, 
كثافة من ألكمالية , العبيدي( . وشهدت منطقة الدراسة زيادة ملحوظة فيعدد سكانها واختالف أل

حي الى اخر علماً أن المنطقة توسعت وتمت بشكل عشوائي غير مخطط . لذلك فأنها تعاني 
من نقص في الخدمات ألتعليمية وألصحية. وتعاني المناطق ألصناعية في منطقة الدراسة من 
عدد ألمشاكل وهي عدم التخطيط وأفتقارها ألى البنى التحتية وتخلف نوعية االنتاج مما ساهم 

عدم تطور هذه المناطق ألصناعية وتقتصر منطقة الدراسة من وجود مساحات خضراء او  في
منتزهات مما ينعكس على الحالة ألنفسية والصحية للسكان , ويعتبر هذا من اهم أستنتاجات 

 بحثي هذا.

  

 

 

 

 



 

 

 «استثمار المياه الجوفية واثرها على المحاصيل الزراعية في ناحية الكرمة »

 اعداد الطالب   بشير فاضل عدل    

 د.سعاد عبد الكاظم جريو     بأشراف 

 المستخلص         

اظهر البحث ان منطقة البحث تمتاز بموقع جغرافي متميز كونها حلقة وصل بين                

المدن )الصقالوية , الفلوجة , ابو غريب , سامراء ( لكونها تحتوي على اسواق استهالكية 

 نتجات الزراعية . للم

وقد بين البحث ان الخصائص الطبيعية )السطح ,المناخ , التربة ( مالئمة الى حد بعيد 

الستثمار المياه الجوفية ولتوسع الزراعي فظال عن الخصائص البشرية المتمثلة بالسكان والتي 

ياه الجوفية في لعبت دورا في هذا االستثمار , كما اظهر البحث ان هناك تباينا في استثمار الم

االنتاج الزراعي على مستوى المقاطعات اذ احتلت جزيرة الكرمة اعلى النسب التي بلغت ) 

( . واوضح البحث ان مقاطعة %6,4صبيحات نحو ) /11( بينما بلغ ادنا في مقاطعة 69,6%

 ( دونما .278104/ جزيرة الكرمة تحتل اكبر مساحة ضمن منطقة البحث ) 26

دامات االرض الزراعية الى احتالل نمط المحاصيل الحقلية المرتبة االولى وكشف البحث استخ

( %0,7( من بين المساحات المزروعة , بينما يشكل نمط المحاصيل البستنة )%99,3بنسبة )

اال ان هذه المساحة تتباين حسب مقاطعات منطقة البحث التي تعتمد على المياه الجوفية . 

بة االولى بين المساحات المزروعة للمحاصيل الحقلية ونسبتها واحتلت محاصيل الحبوب المرت

( حيث ان محصول القمح احتل المرتبة االولى من بين المساحات المزروعة 50,1%)

( للماش  %13,2(. اما االنواع االخرى تراوحت نسبتها ما بين )%63,5بالحبوب )

 ( للشعير .23,3%)

اشجار النخيل المرتبة االولى في مقاطعات منطقة اما بالنسبة لمحاصيل البستنة فقد احتلت 

( ,بينما جاءت التفا حيات بالمرتبة الثانية %42البحث التي تعتمد على المياه الجوفية بنسبة )

 ( .%19( , اما الحمضيات فقد احتلت المرتبة الثالثة نسبة )%39بنسبة )



 واقع تربية نحل العسل في  محافظة النجف االشراف

أمين حميد عبيد محمد قبل الطالب بحث مقدم من  

 أ.م . د. دالل حسن كاظم بإشراف

 الملخص :

تقصد تربية النحل ومنتجاته احد الثروات الوطنية التي لها أهمية اقتصادية وغذائية وشفائية 

الجغرافي  وهي من النشاطات التي لم تمثل استحقاقها في جانب العلمي في العراق وال سيما

منها ومن هنا جاءت اهمية هذه الدراسة التي لم تهدف الى التحليل المكاني لتربية نحل العسل 

( على وفق فرضية وجود 2014,2008ومنتجاته في محافظه النجف االشرف للمدة من )

تباينات مكانية لهذا النشاط سيما العوامل الطبيعة والبشرية ذات العالقة فضال عن بيان اهم 

مشكالت التي تواجه هذا النشاط في منطقة الدراسة لتكون الدراسة خمس فعول : كان االول ال

االطار النظري , والثاني تناول العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في تربية النحل , والثالث 

 التوزيع المكاني لتربية النحل ومناقشة بعض المشكالت التي تواجه نشاط تربية النحل .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دراسة الفكر الجغرافي عند االصطخري 

بحث تقدم به الطالبة     عذراء عدنان أيدام ضمد      

رنا محمد مجيدبأشراف الدكتور        

 املستخلص

اهد اهم الجغرافيين في العصر العباسي وهو من المؤسسين  يعد ابراهيم بن محمد األصطخري

األوائل للفكر الجغرافي العالمي حيث بعد كتابة ) المسلك والمسالك(    من اهم الكتب التي 

اعتمدت في الفكر الجغرافي العربي حيث تميزت  كتاباه بوصف االقاليم  وتحدث كتابه ايضاً 

روم وبالد فارس وبالد الصين وغيرها من االقاليم وقد عن الرحالت التي قام بها الى بالد ال

اغنى االصطخري الفكر العربي الجغرافي بالمعلومات الزاخرة فيما يخص االقاليم وعن 

الظروف الطبيعية ومنها ) جغرافية المناخ , االشكال االرضية , جغرافية المياه , جغرافية 

دن, االقتصادية والنقل( ويعد االصطخري من الموارد الطبيعية ( والبشرية منها) السكان, الم

المفكرين العرب الذين رسمو  الخرائط التي توضح طرق المسالك البرية التي تربط بين 

االقاليم وجعل مكة المكرمة والمدينة المنورة مركز االقاليم العربية والسبب انها تعتبر ) 

 واسطة االقاليم( .

 

 

 

 

 

 

 



 أثر المناخ في زراعة الخضروات في محافظة صالح الدين 

زهراء عبد الكريم مهدي  إعداد الطالب  

 بإشراف

 د. سالم هاتف 

 

 املستخلص

يهدف البحث الى دراسة عناصر المناخ وتأثيره على انتاجية محاصيل الخضروات وموعد نضجها 

وتوزيعها الجغرافي وتحديد المناطق التي شملت توسع الزراعي فيها ضمن محافظة صالح الدين التي تتفق 

االكتفاء الذاتي من  معطياتها المناخية مع متطلبات المناخية الزراعية مما يدعم االستغالل االقتصادي تحقيق

هذه المحاصيل ومن المتطلبات الصحية للمحاصيل هي درجات الحرارة والمدة الضوئية للمحاصيل )الرقي 

 –الباقالء  –الخيار ( كما تناولت المحاصيل الشتوية ومتطلباتها لمحاصيل )البصل  –البطيخ  –الطماطم  –

الموارد  –التربة  –السطح  –راسة ) البيئة الجيلوجية الخس ( وكما تناولت المقومات الجغرافية لمنطقة الد

درجة  –المائية ( وكذلك عناصر مناخ منطقة الدراسة منها الخصائص الحرارية وتشمل ) االشعاع الشمسي 

العواصف الترابية( . وكما وتناولت المتطلبات المناخية لزراعة  –الرياح  –التبخر  –االمطار  –الحرارة 

محتوى  –لون التربة  –حرارة التربة  –ومنها الحرارية ودرجة الحرارة ومصدره  محاصيل الخضروات

طول الفترة ( –االشعاع ومصادره  –الرطوبة والمتطلبات الضوئية )الضوء والنبات   

 

 

 

 

 

 

 

 



 تكرار ظاهرة الغبار في وسط وجنوب العراق 

هيام عبدهللا حسن  إعداد الطالبة  

 د. جوان بإشراف

 المستخلص

الهدف من هذه الدراسة هو معرفة تكرار واثار ظاهرة الغبار في وسط وجنوب العراق ولتحقيق 
هذا الهدف اعتمدت الدراسة منهجًا وصفياً  للحقائق والضروف القائمة اذ اتضح ان منطقة 

الدراسة تتصف عناصرها المناخية بالتذبذب الزماني بين الصيف والشتاء حيث ان هناك سنوات 
ظاهرة تكرار الغبار وسنوات اخرى تقل او تنخفض تكرار ظاهرة الغبار حيث اتضح  تزيد فيها

ان هناك عالقة بين تكرار الرياح الجنوبية الشرقية وظاهرة الغبار )الغبار العالق, الغبار 
المتصاعد, العواصف الغبارية( في منطقة الدراسة حيث وجد ان اعلى نسبة تكرار من ظاهرة 

الجنوبية الشرقية هو الغبار المتصاعد وكذلك تأثير الغبار على الجهاز الغبار مع الرياح 
 التنفسي وامراض الربو

 

 

 

 

 

 

 

 



 المياه الجوفية في محافظة ديالى وطرق استثمارها

 بحــث تقدمت به الطالبة هدى علي خضير

 إشراف 

 د . جوان الجاف

 

 )) المستخلص ((

تعد مشكلة المياه في منطقة الشرق األوسط من المشاكل التي ستشعل الحرب في ظل الظروف 

الطارئة وان القرن الحالي هو قرن حرب المياه وان العديد من الحوادث الحدودية المرتبطة 

بالمياه قد تتحول إلى حروب مفتوحة بسبب النقص المتزايد من هذه الثروة الطبيعية الحيوية 

اه الجوفية من خالل وجودها في المحافظة والعوامل المؤثرة عليها حيث حيث تم درست المي

دراسة المناخ في المحافظة وهو مناخ حار جاف صيفا بارد معتدل شتاء اي انه جزء من مناخ 

العراق وكذلك تناولت التضاريس والتربة والنبات الطبيعي الموجودة في منطقة الدراسة 

ه الجوفية وكذلك تأثير المياه الجوفية عليها ومن ثم درست االبار ودورها واثرها على الميا

وتوزيعها في المحافظة ومدى االستفادة منها وتناولت الدراسة امكانية استثمار المياه الجوفية 

في منطقة الدراسة ومن ثم حساب مختلفة االحتياجات من المياه لألغراض المنزلية والحيوانية 

محاولة معرفة كمية المياه الالزمة لالغراض المختلفة وكيفية والزراعية والصناعية و

استثمارها بعقالنية وكذلك محاولة وضع بعض الحلول للحصول على ادارة متكاملة للموارد 

 المائية في منطقة الدراسة واالستغالل االمثل لهذه الموارد في منطقة الدراسة .



 والشعير في العراقالمناخ وأثره في زراعة وإنتاجية محصولي القمح 

 طيبة محمد إبراهيم بحث تخرج تقدمت به الطالبة

 يوسف محمد علي بإشراف الدكتور

 المستخلص

 

تناول بحثي اربعة فصول حيث تناول الفصل االول االطار النظري ، اما 

الفصل الثاني فقد تضمن احد المحاصيل الزراعية )القمح و الشعير( لمنطقة 

اما الفصل الثالث تناول المتطلبات المناخية للمحاصيل المدروسة وعالقتها  الدراسة،

باالمكانات المناخية لمنطقة الدراسة وكذلك تناول االمراض التي تصيب المحاصيل 

المدروسة وعالقتها بعناصر المناخ ، اما الفصل الرابع واالخير تناول دراسة 

لمحاصيل المدروسة.التبخر/ النتح المحتمل واالستهالك المائي ل  

 

 

 

 

 

 



 الخصائص الكيميائية للتربية وتاثيرها على االنتاج الزراعي
 االء غالب سلمان اعداد الطالبة 

 باشراف 

 أ. م. د. سعد عجيل الدراجي 

 

 اخلالصة

لقد تبين ان للعوامل الطبيعية والبشرية تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على بعض الخصائص 

الكيميائية وعالقة ذلك باالنتاج الزراعي، فمن خالل التغيرات الجيولوجية وتباين انحدار 

السطح والخصائص المناخية وكثافة ونوعية الغطاء النباتي ونوعية مياه الري, ومستوى 

رضي، قد حددت العديد من معالم تكوين ونشوء التربة والتي انعكست على ملوحة الماء اال

خاصية النسجة والبناء وبالتالي أنسحب تأثيرها على بقية خصائص التربة االخرى كمقدرتها 

لالحتفاظ بالماء والتوصل المائي, فضالً عن محتواها من المادة العضوية وكاربونات 

ن دور اليمكن ان تعقل تأثيره السلبي على تلك الخصائص وكبريتات الكالسيوم. وكان لالنسا

في ممارسته الزراعية الخاطئة والتي التعامل بها مع التربة خاصة عملية الحراثة والتقسيم 

 والتعديل والري المفرطة وعدم وجود شق المبازل , مع قلة استعمال االسمدة واضافتها

 

 

 

 

 

 

 



  دراسة النقل في محافظة ذي قاردراسة النقل في محافظة ذي قار

  لهيب هيثم كريملهيب هيثم كريم: : بحث مقدم من قبل الطالبةبحث مقدم من قبل الطالبة

  جمال حامد رشيدجمال حامد رشيد  ::إشراف الدكتورإشراف الدكتور

  

  المستخلص :المستخلص :

بعد التدهور في شبكات طرق النقل في محافظة ذي قار إحدى المشاكل التي تعاني منها المحافظة. بعد التدهور في شبكات طرق النقل في محافظة ذي قار إحدى المشاكل التي تعاني منها المحافظة. 

فمحافظة ذي قار كانت في بادئ األمر طرقها كغيرها من طرق العراق حيث كانت عبارة عن مسالك فمحافظة ذي قار كانت في بادئ األمر طرقها كغيرها من طرق العراق حيث كانت عبارة عن مسالك 

إذ شهد هذا التاريخ أنشاء طرق معبدة في المحافظة. إذ شهد هذا التاريخ أنشاء طرق معبدة في المحافظة.   19581958مرات ترابية وبقيت على حالها حتى عام مرات ترابية وبقيت على حالها حتى عام وموم

وبعد ذلك التاريخ أخذت أعداد الطرق وأطوالها تتصاعد تدريجياً في المحافظة نتيجة تحسن الوضع المالي وبعد ذلك التاريخ أخذت أعداد الطرق وأطوالها تتصاعد تدريجياً في المحافظة نتيجة تحسن الوضع المالي 

اتجه العمل لتنفيذ المشاريع اتجه العمل لتنفيذ المشاريع ( من عوائد النفط. وبعد فترة السبعينيات ( من عوائد النفط. وبعد فترة السبعينيات %%5050للحكومة العراقية بحصولها على )للحكومة العراقية بحصولها على )

العمرانية الكبيرة السيما مشاريع الطرق والجسور. حيث زاد عدد السكان وزاد معها أعداد السيارات مما العمرانية الكبيرة السيما مشاريع الطرق والجسور. حيث زاد عدد السكان وزاد معها أعداد السيارات مما 

تطلب شق طرق جديدة تستوعب هذه الزيادة وصنفت الطرق من قبل المختصين على أسس ومعايير مختلفة تطلب شق طرق جديدة تستوعب هذه الزيادة وصنفت الطرق من قبل المختصين على أسس ومعايير مختلفة 

  رق الثانوية، الطرق الريفية (. رق الثانوية، الطرق الريفية (. شملت ) طرق المرور السريعة، الطرق الرئيسية، الطشملت ) طرق المرور السريعة، الطرق الرئيسية، الط

وكذلك وضعت مديرية الطرق والجسور نظاماً خاصاً لترقيم الطرق الرئيسية وبعد هذا الترقيم ذو وكذلك وضعت مديرية الطرق والجسور نظاماً خاصاً لترقيم الطرق الرئيسية وبعد هذا الترقيم ذو 

  أهمية كبيرة في تحديد بداية الطرق ونهايتها وتسهيل حركة النقل فيها. أهمية كبيرة في تحديد بداية الطرق ونهايتها وتسهيل حركة النقل فيها. 

  

  

  

 

 

 

 



 "حركة النقل على شبكة الطرق في قضاء الكوفة"

زامل محسندعاء : بحث الطالبة  

د. جمال حامد رشيد بإشراف  

 

 المستخلص: 

تؤدي الطرق دوراً اساسياً محورياً في ربط المستقرات الحضرية وتعزز من امكاناتها وتزيد 

 من تفاعلها وديمومتها.

تناولت هذه الدراسة في ثناياها موضوع تصنيفات سكة طرق النقل واعد مقترح لتصنيف سكة 

الطرق على مستوى العراق اخذ بنظر الحسبان مواصفات تلك الطرق الموجودة في الشبكة 

وعدد السكان ورشة المستقرات التي تربطها وبعدها اسقط هذا المقترح على شبكة طرق النقل 

هرت اربعة اصناف للطرق الريفية وهي الطرق الريفية الشريانية قسمت في قضاء الكوفة وظ

الى قسمين طرق شريانية رئيسية وطرق شريانية ثانوية، اما الصنف الثاني فهو الطرق 

التجميعية قسمت الى صنفين وهما تجميعية رئيسية وتجميعية ثانوية وجاء الصنف الثالث 

معبدة واخرى ترابية اما الصنف الرابع فقد تمثل بالطرق المحلية وقد تم تقسيمه الى طرق 

بالطرق الخاصة، وكذلك ثم التطرق الى مجموعة العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في 

 امتداد شبكة الطرق فيها.

وفي دراسة اغراض الرحالت تبين ان الرحالت السائدة كانت ألغراض العمل وكذلك 

االشغال للمركبات بصورة عامة كان مرتفعاً.الترفيهية االجتماعية فيما تبين معدل   

 وتوصل البحث الى مجموعة االستنتاجات والتوصيات التي تدعم فرضية البحث

 

 

 

 

 



 

 التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية في العراق

نجالء حسين ناصر  :من قبل الطالبة   

د. حسن علي نجم  :بإشراف  

:مستخلص  

وانات األليفة كاألغنام واألبقار والجاموس واألبل والماعز، يمتلك العراق أنواع عديدة من الحي

وتكثر في المناطق الغنية بالمراعي الخصبة اذ ان العراق بلد زراعي بالدرجة األولى واالنسان 

 -كان وال زال يعتمد بشكل كبير على منتجاتها التي تؤلف النصف الثاني من اإلنتاج الزراعي

ية فضالً عن احتياجاته الكمالية األخرى. مع ذلك تعاني الثروة والتي تمده باحتياجاته الغذائ

الحيوانية في العراق العديد من المشاكل الطبيعية والبشرية، نتيجة لإلهمال او القصور أو 

السياسات الحكومية غير المتوازنة، ومايهمنا في هذا البحث هو تسليط الضوء على توزيع 

ل ذات العالقة بالظروف الطبيعية والبشرية كالمشاكل الجغرافي للثروة الحيوانية والمشاك

 المتعلقة بالمراعي والمواد المائية. 

يهدف المحور االول الى توضيح مفهوم الثروة  يتمركز البحث باتجاه ثالثة محاور رئيسية،

الحيوانية ويركز المحور الثاني الى بيان أعداد الماشية وتوزيعها الجغرافي في حين يسلط 

 المحور الثالث الضؤ على أهم العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة عليها.

 


