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Abstract:
The region of desert plateau in Iraq is the broader natural regions in Iraq and represents 60% of the total area

in which natural phenomenon vary and are reflected on the existence of a variety of developmental possibilities
that can be used in sevsral directions of a agricultural development, industrial or humen development, this
research focuses on the potential development of desert oeses through creation of centers for the stability of the
rural agricultural-industerial activity which will be the nucleus of the proposed villages to attract nomads through
the provision of public and community services.

The researcher has come up with a structural outline of proposed village depending on the size of population
planning standards where all the basic necessities of life, as well as economic activities adopted by the
population are available, this schem was circulated to create a center to attrect developing the region of desert
plateau in Iraq.
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ةالمقدم

،االجتماعیة،
-تنمیتھا تحقق االھداف التالیھ :إنإذ،والعسكریة،

لد ما واسعةوجود مساحات أنإذء الفراغ ،ملى-١ في ب
دون وجود مراكز لالستقرار الب

ة
.ةالعسكری

إن-٢
فیھا یعزز االقتصاد الوطني .المتاحةالطبیعیة

مراكإیجادإن-٣

.واإلداریةاالجتماعیةللتنمیةتطبیق البرامج اإلداریة
٤-

السكاني في المناطق االخرى .
ي األقالیمھذه إن-٥

الستقطاب للتو
.من السكان في المستقبلالمتزایدةاألعداد

لمعوقات  وا

لمتوفرةفي ضوء اإلقلیمیة ا

اإلمكان ب

.العراق بما یضمن توازن بیئي )

مفھوم االقلیم وتحدید منطقة الدراسة:

،اإلقلیمتحدید مفھوم 
إن

أكثرأو
بحر فنقول ، ال

لجبلي ،)ةالمناخیالمتوسط (تجانس في الظواھر  ا
 ) ...،

.والبیئیة، المناخیة، الصفات الطوبوغرافیة
فان 

،لةالمشكأوأوإداري
اإلداریة القائمةعن الوحدات عبارةھو اإلداريفاإلقلیم

لة الحصول ، ھذا التحدید یحقق سھوشؤنھاإلدارةالمحلیة

أوون
.التخطیطیة

اطق حددت عن معبارةھي التخطیطیةاألقالیمإن ن
معینھ وعمرانیةفي ضوء مؤشرات اقتصادیة واجتماعیة

ذات (. 
خاصة

،
١٩٩٤(.

العامة

لخصائص  ا ، ال و
وخاصةواضحة

یتحدد بالحدود اإلقلیمإنإذالغربیة
، األردن

.والجیومورفولوجیةالجیولوجیة
ات من أما ر

للوحدات اإلداریة
وبالعكس .اإلقلیمداخل تأثیرھا

:لإلقلیمالطبیعیةالخصائص –٢
یتمثل 

٦٠
. مربع) ٢٧٠أو، 

١٠٠٠–١٠٠
لى صخور  ع

ومتبلورة
بسبب عوامل للتعریةحجر الكلس وھي معرضھ 

.)١٩٦٠(كوردن ھستد،رضاألوانحدار المختلفة
أراضي

متموجة

إنإذ
أعلىلال

أقصىفي عنزةارتفاع لھا عند جبل 
٩١٥

.)١٩٨٨البحر(العاني ،

(عكا
لجنوب أمافي وادي نھر الفرات جمیعھا في ا لخر  دي ا ا و

عدد كبیر إلىأضافھدبس ، أبوفتنصرف میاھھ في ھور 



ISSN: 1994-7801
٢٠٠٨، ٢-، العدد١-المجلدالمجلة العراقیة لدراسات الصحراء                   

66

األخرى
في مجرى نھر الفرات .أوفي االھوار أمامیاھھا 

ات الت فض نخ لم من ا
اضافة

أكثر 
ھذا اإلقلیم .من غیرھا إلیجاد بؤر نامیة في

–٥األمطار الساقطة في فصل الشتاء والتي تتراوح بین 
تصل إذ٢٠
ى ـرارة إلـــات الحـــم أحیانا، بینما تنخفض درج٥٠إلى 

ة الصفر في الشتاء .درج

اسعة تبعا لتأثیر العوامل المناخیة، إذ أصبحت مس ات و اح

تمتاز من الرمل والحصىسمیكة ات ف فض نخ لم بة ا تر أما   ،

والذي 
٢٠–١٠

.)١٩٨٦(القصاب،

: إقلیم الھضبة الصحراویة في العراق١-شكل
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أما الموارد المائیة في اإلقلیم تتمثل بثالثة مصادر:
٢٠-١

سم سنویا .
إمك-٢

لصحراءإلىالفرات  مق ا ، وكذاع

إلى،الشرقیة
لألغراضمنھا واالستفادةالودیان لغرض خزن المیاه 

.األخرىحیاتیةوالالزراعیة
٣–

،من مكان 
تبین بان ھنالك مناطق اإلقلیماآلبار التي تم حفرھا في 

١٠٠٠-٤٠٠اه ــاآلبارتمتاز 

 ،
الغربیةالجنوبیةاألقسام

توسطة فتمتاز الرطبة، ومناطق شرق والكعرة م
المناطق التي تكون أما، / دلتر٣٠٠–٢٠٠الغزارة

الشمالیةاألقساموالتي تقع في الغزارةقلیلة اآلبارفیھا 
اشاتخاصةوالغربیة نطقة عك ،في م

.)١٩٨٦لتر / د . (القصاب ،١٠٠المیاه فیھا عن 
أعدادالنبات الطبیعي فیتواجد أما ب

اطق ـــي منــفوخاصةوالطبیةویةـالرعتنمو النباتات إذ
أنواع

لمعمرة٣٩إلىعھ نوعا تاب٣٨٧ وا
مثل الثروةاالساسیةالمادةوالتي تعتبر 

 ،

.)١٩٩٢(الراوي،

:اإلقلیمسكان–٣
كما ذكرنا سابقا،اإلقلیمعلى الرغم من سعة مساحة 

إذفانھ یمتاز بتخلخل سكاني كبیر 
دا مركزینـــرى نھر الفرات عـــعند مجالشرقیةأطرافھ

، أقصى
ــعارةعبمساحة 

المتناثرةـالرع
عبارةالصحراء والتي تعتبر في اغلبھا 

آبارات التي یتوفر فیھا المنخفض

اإلقلیمتقدیرات عدد السكان في 
)١٩٨٧:(نتائج التعداد السكاني ، ٢٠٠٧لعام 

إمكانیات التنمیة في اإلقلیم–٤

١-

البشري.
٢-

خفیفة مع وجود المیاه الجوفیة .
إمكانیة استثمار المیاه الجوفیة، إذ إن الدراسات تشیر -٣

متفاوتة من حیث الكمیھ والنوعیة .
٤-

الرعویة والطبیة .
٥-

الرزازة
واالستفادة منھا في عملیة التنمیة .

٦-

لمعادن الجیولوجیة تشیر إلى وجود أنواع مختلفة من ا
،،،الكلس،

وخامات البوكسایت .

٢٠٠٧تقدیرات السكان لعام 
الوحدات االداریھ المجموعالمحافظھ ریف حضر

٨٩٠١٨ ٥٥٢٧٤ ٣٣٧٤٤ حدیثھ،القائم،الولید،النخیب،الرطبھ،رحالیة باراالن

١١٩١٦ ٦٦٤٠ ٥٢٧٦ عین التمر كربالء

٣٨٧٩ ٢٩٩٩ ٨٨٠ الشبكة النجف
١٩٣١٨ ١٦٤٥٦ ٢٨٦٢ السلمان،بصیھ المثنى

٣٥٨٣٨٢ ٧٤٨٥٨ ١٨٣٥٢٤ الزبیر،صفوان البصرة

٣٨٥٥١٣ ١٥٩٢٢٧ ٢٢٦٢٨٦ المجموع
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٧-
الطاقة الكھربائیة .

السكان البدو) (الطاقات البشریةإمكانیة االستفادة من -٨

یصبحوا جزء من العملیة التنمویة في اإلقلیم .
٩-

اإلدارة
البیطریة .

الصحراویةاحات من الوتبدأالتنمیةأولویات–٥
:

ألفضل ا
إذ، في العراقالغربیةالصحراء إقلیمفي اإلقلیمیةالتنمیة

لعراق  في ا
لل

احة٢٠إنشاء،وقد تم الصحراویة معو

األخرىاألجزاءإلنشاء
خاصة و

.للزراعةالصالحةوالتربةالمناسبةالجوفیة
الصحراویةالمساحات المزروعة في الواحات بلغت

لما ١٩٩٢)٢٥٠٠٠٠(اإلقلیمفي  ع
ألف) ٢٠٠٠٠

بأكثرفیھا المزروعةالفاكھةأشجارأعدادغت ــوبل،دونم

أشجارمثل )٦٨٦٥٠٠من (
أشجاروا

بأكثرالمصدات للریاح 
والكازولینا .،الیوكالبتوس، االكاسیا، السروأشجارمثل 

أن
خاصة ١٩٩٢و

إذ،ر االبسبب الحصا
إلىبیعیھا إلىالصحراویةللواحات العامةالمنشأةأقدمت

الخبرة

٢٠٠٣
واحات العامة إاللل

احة ،،واحة عامج١٣٠وھي : واحة حوران، واحة ك  و
.الكسرة

٤٠والتي تقع على بعد الرئیسیةالواحة
اإلداري

بلغت ،
مزروعةدونم ١٠٠٠٥٥٠للواحة

بأشجار
احةآباربالتنقیط وتم حفر خمسة  لو ا

. (تاإلقلیمفي األخرىكانت تقدم خدماتھا للواحات 
غیر منشورة لمدیریة زراعة االنبار)

الصحراویھ الصحراویھ في الھضبھ فیما یلي جدول یبین مواقع والمساحات الزراعیھ الھم الواحات

المساحھ بالدونم الموقع اسم الواحھ
١٣٧٣ كم عن مدینة الرمادي٩٨ ٩٨ك-المحور-١
١٠٤٧ كم عن مدینة الرمادي١٨ الواحھ الكبیره-٢
١٨٠٠ كم عن مدینة الرطبھ٤٢ ٢٥٥-ك -٣
٦٦٠ كم عن مدینة حدیثھ٣٥ رصیف-٤

١٥٢٠ كم عن مدینة الرطبھ٥٠ الدغداغ-٥
١٧٠٠ كم جنوب مركز القائم٥٠ فھیده-٦
١١٥ جنوب غرب حدیثھ٤٧ حوران-٧

١٣٣٥ كم جنوب غرب القائم٨٠ المناخ-٨
٤٥٠ كم عن مدینة الرمادي١٣٠ ١٣٠واحة كیلو -٩
٨٠٠ رطبھ-كم طریق رمادي ١٦٠ عامج- ١٠
١٣٠ كم عن مدینة حدیثھ٤٥ الشغور- ١١
٣٨٠ كم عن مدینة حدیثھ٤٠ نحقال- ١٢
٩٠٧ كم عن النخیب٥٠ الھمل- ١٣

١٠٠٠ كم جنوب غرب حدیثھ٤٠ الكشیتي- ١٤

٨٣٠ رطبھ- كم طریق رمادي ٦٨ المحور- ١٥
١٢٠٠٠ النخیب- طریق الحج  الغدف- ١٦
١٢٠٠ كم غرب واحة الكشیتي٥٠ ام بلكھ- ١٧
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في الھضبة الصحراویة اإلقلیمیةإن التخطیط للتنمیة

اعي  -زر
بعد 

٢٠٠٣

لحجمالزراعیة نسمة٧٥٠، ا

١٢٥،٦أي
ركز ــــماني یشجع على توفیرـــالحجم السكا، وھذنسمة

١١٠
١٢إلى ٦

% من مجموع السكان .١٥یشكلون نسبة 
: التخطیطیةالقریةمكونات 

للقریة المقترعند وضع التصامیم األساسیة
مراعاة المكونات التخطیطیة التالیة :

أوال :القطاع السكني
-٣٠٠-١٢٥٢٠٠

متر مربع .

لصحراویة في العراق: التوزیع الجغرافي للواحات الصحراویة في اقلیم الھضبة ا٢-شكل
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-
وحركة الریاح ).

( مساحات -
خضراء ).

أن-

).العائلیةالنشاطات 
أن-

.لألطفالمسجد ومالعب 

ثانیا : القطاع الخدمي والصناعي
. ریةمقر للشؤون اإلدا-
مركز تدریب .-
.صیانةورشة -
.األسمدةومخازن الحبوب -
.مخازن مبردة-
.ألبانمعمل -
.معمل معجون الطماطة-
معصرة زیتون .-
.أعالفمصنع -
مصنع تعلیب .-

الحیوانياإلنتاجثالثا : قطاع 
.األبقارمحطة تربیة -
.األغناممحطة تربیة -
حقول دواجن .-
.األسماكبحیرات لتربیة -
العسل .إلنتاجمناحل -

رابعا : الحقول الزراعیة
المحاصیل الزراعیة على شكل انطقةنقترح أن تتوزع

تبدأ
الخارج على الشكل التالي :

وات .نطاق الخضرا-
.الفاكھةإنتاجنطاق -
.األعالفمحاصیل إنتاجنطاق -
الحبوب .إنتاجنطاق -
( مصدات الریاح) األخضرثم الحزام -

تتبناه أنإن

، قبل
سرؤو

ودعم الزراعیةللقرى وحفر اآلبار والمتطلبات العمرانیة
العاملین فیھا .

إن
أنإماسكان البدو والذین سوف 

األمرأو

مشروع إذاخاصة ل مج ا ا نت ضمن برن نشاءكا اعي إ مر
اعي طبی مر ل ل

بحیث تمنع الرعي الجائر في تلك المناطق .

–إلىتوصل الباحث 
نموذجصناعیة في األساسأنأ

نظومة تكونةم م
إداري

:ترحةالمقالقریةلكیفیة توزیع الفعالیات في أولي

١
ابتدائیة، مركز صحي

ومركز البحث والتطویراإلدارة العامة٢
مخازن التبرید ومخازن البذور واألسمدة٣
مصانع تعلیب واأللبان واألعالف وغیرھا٤
حقول تربیة الدواجن٥
حقول تربیة العجول واألغنام٦
المناحل٧
اعھ مغطاة وبیوت زجاجیھزر٨
الحقول الزاعیة٩

اتجاھات التوسع المستقبلي للقریة١٠

: مخطط توزیع النشاطات في القریة المقترحة٣-شكل
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المصادر

١٩٨٤،-١

العلمي لجامعة االنبار .
١٩٩٢-٢

كلیة العلوم.الصحراء، جامعة االنبار، أعمار
، جامعة بغداد .، جغرافیة العراق١٩٨٨العاني، خطاب صكار،-٣
١٩٨٦،نافع،-٤

.١٨العدد 

١٩٦٠،،-٥ ،
ترجمة جاسم محمد خلف) . 

.١٩٨٧نتائج التعداد السكاني العام في العراق لعام -٦
تقاریر غیر منشورة من:–٧
-

الصحراویة ، معلومات غیر منشوره .
-

ه .منشور
الدراسة المیدانیة .-


	المقدمة

